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EDITORIAL 
 

 
  No ensejo de mais uma comemoração do Dia da Justiça, 
estamos lançando mais um número da nossa Revista do Tribunal de Justiça, que 
faz a divulgação dos trabalhos do Judiciário deste Estado. 
  Sempre bem recebida na área jurídica, é um repositório de 
decisões, doutrinas e notas atinentes a fatos ocorridos no âmbito da judicatura 
paraense.  
  O propósito da direção desta publicação, é divulgar de modo 
mais amplo, com acórdãos e sentenças da mais alta indagação, de modo a 
oferecer matéria condizente aos que se dedicam ao direito. 
  Atualmente, já o Departamento de Editoração Eletrônica, 
Impressão e Encadernação, conjugado com o Setor de Informática, são os 
responsáveis pela nova apresentação do volume, ora entregue à classe jurídica. 
  Sem dúvida nenhuma é uma publicação que serve de apoio à 
formação cultural dos profissionais de direito, bem como, aos magistrados, que 
buscam o conhecimento da jurisprudência da Instância Superior. 
  É mais uma das metas cumpridas na missão desta Presidência, 
e que nos foi delegada pelos desígnios, no correr de uma carreira que 
abraçamos por vocação. 
 
 
  Belém, 08 de dezembro de 1997. 
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A LIQUIDAÇÃO DO DANO MORAL. 
 
 

Antonio José de Mattos Neto∗  
 
 

Indene de dúvidas de que, hodiernamente, o dano moral puro merece 
recomposição. Entretanto, tal questão ainda tem sido tormentosa na 
jurisprudência brasileira. Se é verdade que os nossos Tribunais ainda aparam 
arestas quanto ao mérito da matéria, muito mais tortuosa tem sido a problemática 
da liquidação do dano extrapatrimonial puro. 

Um ponto a doutrina e a jurisprudência têm como assente: a l iquidação do 
dano moral se faz por, arbitramento fundamentado no art. 1.553 do Código Civil. 

É de se ter em conta que a parte ofendida não pode ficar sem uma 
recompensa, devendo ser indenizada pela dor sofrida, mas não se vá util izar 
desta oportunidade para se locupletar i l icitamente, tirando da situação proveito 
desarrazoado e atentatório à moral. 

Afinal, a norma jurídica tem conteúdo ético que a norteia. A eticização da 
norma não está ao sabor individual do subjetivo de cada um. Está longe dos 
caprichos do imperador ! 

Por isso é que Wilson Melo da Silva, quem no Brasil elaborou a melhor e mais 
alentada obra sobre o assunto, aduz que: 

"É preponderante, na reparação dos danos morais, o 
papel do juiz. A ele, a seu pudente arbitro, compete medir 
as circunstâncias, ponderar os elementos probatórios, 
"inclinar-se sobre as almas e perscrutar as 
coincidências” em busca da verdade, separando, sempre, 
o joio do trigo, o lícito do ilícito, o moral do imoral, as 
aspirações justas das miragens do lucro, preferidas por 
Dernburg (In: Silva, Wilson Melo da. "O Dano Moral e sua 
Reparação" 2ª ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro/São Paulo, 
Forense,1969, pág.485). 

O bom senso, a equidade, a justeza devem entranhar no espírito do juiz para 
que seja feita a justiça. A melhor doutrina orienta neste sentido. 

                                                 
∗  Adv ogado, Doutor em Direito pela Univ ersidade de São Paulo, Especialista em Direito 
Priv ado pela Univ ersidade Federal do Pará, Prof essor de Direito Agrário no Mestrado da 
Univ ersidade Federal do Pará, Membro da União Mundial de Agraristas Univ ersitários 
UMAU - com sede em Pisa (Itália), Membro Fundador da Academia Paraense de Letras 
Jurídicas, Procurador da Fazenda Nacional. 
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Versando sobre a matéria, Francesco Galgano, no seu "Diritto Privato" leciona 
que: 

"II danno resarcibile è, di regola, il danno patromoniale, 
comprendente il danno emergente e il lucro cessante I 
danni non patrominiali (cosidetti danni morali), 
consistenti nelle sofferenze fisiche o psichiche del 
danneggiato, sonorisarcibili solo nei casi espressamenti 
previsti dalla leggi (art. 2.059), e vengono liquidati dal 
giudice in via equitativa” (In: Galgano, Francesco. "Diritto 
Privato” Seconda Edizone Padova, Cedam 1983, pág.347) 
No vernáculo: "O dono ressarcível é, em regra, o dano 
patrimonial que compreende o dano emergente e o lucro 
cessante. Os danos não patrimoniais (os chamados 
danos morais), que consistem no sofrimento físico ou 
psíquico do ofendido, são ressarcíveis somente nos 
casos expressamente previstos em lei (art. 2059), e vêm 
liquidados pelo juiz por equidade" - tradução livre do 
assistente técnico. 

Do mesmo modo de sentir, é o jurista português Antunes Varela que entende 
a matéria, no seguinte jaez; 

"Por último a reparação obedecerá a juízos de eqüidade, 
tendo em conta as circunstâncias concretas de cada 
caso, como se depreende, quer dos termos 
(eqüitativamente) em que a lei manda fixar o montante da 
chamada indenização, quer da remissão feita para os 
fatores discriminados no artigo 494. A indenização, tendo 
especialmente em conta a situação econômica do agente 
e do lesado, é assim mais uma reparação do que uma 
compensação, mais uma satisfação do que uma 
indenização." (In: Antunes Varela, João de Matos. "Das 
Obrigações em Geral" Vol. I, 7ª Ed. revista e actual. 
Coimbra, Livraria Almedina, 1993, pag. 600). 

Este amálgama ético que deve contornar o arbitramento vem buscar raízes 
em nossa Lei Maior, precisamente em seus princípios publicísticos que orientam 
a administração pública nacional ao exigir que os Poderes da República 
obedeçam, dentre outros, o princípio da moralidade administrativa. 

A moralidade administrativa, segundo Maurice Hauriou, que foi o 
sistematizador do conceito, não se constitui na moral comum, mas na moral 
jurídica, entendida como:  
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"o conjunto de regras de condutas tiradas da disciplina 
interior da administração".  

Explica o administrativista francês que o agente público, de acordo com o 
ordenamento jurídico, deve distinguir entre o lícito e o i lícito, o legal e o ilegal, o 
justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente. Mas também, tendo por base a 
relação humana, deve traçar a l inha divisória entre o Bem e o Mal, o honesto e o 
desonesto, de tal sorte que o conteúdo jurídico de suas decisões não podem 
dissociar-se do alinhamento ético. E o ato administrativo deve ter por base não 
somente a lei jurídica, como igualmente a lei ética até mesmo porque nem tudo 
que é legal é honesto, conforme já dito desde os romanos. 

Dentro desse quadro, e nos estritos objetivos da reparabilidade do dano 
moral, o balizamento ético é traçado pelas condicionantes elencadas pela 
doutrina, cujo rol genericamente acolhido é vazado nas palavras mestras de 
Maria Helena Diniz, quando leciona: 

"A fixação do quantum competirá ao prudente arbítrio do 
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos 
casos de dano moral não contemplado legalmente a 
reparação correspondente será fixada por arbitramento 
(Cód. Civil, art. 1553; RTJ, 69:266, 67:277). Arbitramento é 
o exame pericial tendo em vista determinar o valor do 
bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na 
indenização dos danos. É de competência jurisdicional o 
estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o 
dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição 
social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de 
ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica 
do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da 
ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante 
deverá estabelecer uma preparação eqüitativa, baseada 
na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na 
capacidade econômica do responsável" (In: Diniz, Maria 
Helena. "Curso de Direito Civil" Vol. 7°, 3ª Ed., São Paulo, 
Saraiva 1987, pags. 78/79). 

Observe-se que o critério subjetivo prefalado em Maria Helena Diniz não diz 
respeito ao sentimento subjetivo do ofendido, à sua sensibil idade íntima 
requintada mas a fatores objetivos inerentes à pessoa do lesado. Melhor 
explicitando: é subjetivo porque concernente a fatores externos de cada 
indivíduo; subjetivo no sentido de ser individual, mas não por ser interior, interno, 
ao subjetivismo de cada pessoa. Nesse sentido, é subjetivo o critério que analisa 
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a posição social do prejudicado, seu status político, a intensidade de culpa ou 
dolo do ofensor extravasadas em atos inequívocos que caracterizam tal 
intensidade, etc. 

Em abono a tal ponto de vista, o sempre lembrado Antunes Varela chama a 
atenção de que: 

"A gravidade do dano há-de medir-se por um padrão 
objectivo (conquanto a apreciação deva ter em linha de 
conta as circunstâncias de cada caso), e não à luz de 
factores subjetivos (de uma sensibilidade particularmente 
embotada ou especialmente requintada). Por Outro lado, 
a gravidade apreciar-se-á em função da tutela do direito: 
o dano deve ser de tal modo grave que justifique a 
concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao 
lesada". (In; Antunes Varela, João de Matos., op. cit., pag. 
600). 

Observe-se, portanto, que o aspecto subjetivo enfocado por Antunes Varela 
não corresponde ao critério subjetivo mencionado por Maria Helena Diniz. O 
enfoque do jurista lusitano denota a caprichos da introspectividade do ser 
humano; enquanto que a civil ista de São Paulo conota para elementos externos 
inferidos a partir de dados pessoais exteriores do lesado. 

Tais balizamentos éticos aos critérios de apuração pecuniária do dano 
extrapatrimonial são unânimes da doutrina e jurisprudência. Bem se vê! 

De fato, em arremedo de pensamento-síntese de todas ponderações que o 
juiz deve ter em linha de conta na valoração justa da recomposição do dano 
moral, Wilson Melo da Silva ensina regras básicas, a saber: 

"1ª regra: Que a satisfação pecuniária não produza um 
enriquecimento à custa o empobrecimento alheio. 2ª 
regra: equilíbrio entre o caso em mame e as normas 
gerais, de um caso em equivalência, tendo em vista: I - 
curva de sensibilidade: a) em relação à pessoa que 
reclama a indenização; b) normal, tal ou qual incidente; c) 
grau de educação da vítima. d) seus princípios religiosos; 
II - influência do meio, considerando: a) repercussão 
pública; b) posição social da vítima do dano. 3ª regra: 
considerar-se a espécie do fato: se é de ordem puramente 
civil, se comercial, ou se envolve matéria criminal 4ª 
regra: que a extensão da repercussão em triplo à 
repercussão da notícia em que resultou o dano”. (Apud: 
Amarante, Aparecida I. "Responsabilidade Civil por Dano 
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à Honra". 2ª Ed.. Belo Horizonte, Del Rey, 1994, pag. 261). 
Nesse sentido, infere-se, com absoluta certeza jurídica, que todos os 

postulados científicos expostos fornecem os tri lhos e parâmetros que devem 
caminhar o juiz ou o árbitro para bem decidirem a valoração pecuniária da 
indenizabilidade do dano extrapatrimonial. 

Diante destas balizas e delineamentos deve o juiz arbitrar o quantum debeatur 
do dano moral puro, a fim de que se tenha segurança nos ditames da justiça. 

Experiência forense interessante ocorreu na Comarca de São Luís, Estado do 
Maranhão, no qual fui nomeado perito assistente técnico pela Ré, no feito em 
que a empresa Credicard S/A - Administradora de Cartões de Crédito foi 
demandada por José Joaquim Figueiredo dos Anjos em ação de indenização de 
danos morais cujo juízo processante foi o da 1ª Vara Cível da Comarca daquela 
Capital. 

A causa da referida ação teria sido o comparecimento do demandante em 
estabelecimento comercial de São Luiz para adquirir acessórios de veículo, no 
que foi obstado por empregados do comerciante local, ao fundamento de que 
estaria inadimplente com a demandada, sendo que, em verdade, nada devia a 
esta, sofrendo, assim, injusto abalo de crédito. 

Após o devido trânsito em julgado, o feito passou a ser l iquidado por 
arbitramento.  

Às perguntas da Ré que abaixo seguem, o Autor deste trabalho, na condição 
processual de assistente técnico, desincumbiu-se do mister da seguinte maneira: 

1ª Pergunta: A perícia pode relatar circunstanciadamente os fatos ocorridos 
que ocasionaram o processo indenizatório ? 

Resposta: Sim. Do que me foi dado saber, no dia 22 de fevereiro de 1991, 
sexta-feira, o Sr. José Joaquim Figueiredo dos Anjos, brasileiro, casado, 
magistrado, residente domicil iado na cidade de Bacabal, por volta da 16:00 
horas, se dirigiu à loja denominada Checauto- São Francisco - Comércio e 
Representações de Serviços Ltda., sito à Av. Marechal Castelo Branco, em São 
Francisco, na Capital, com o propósito de comprar quatro (4) calhas para um 
carro do tipo Kadett, de sua propriedade. Após identificar o modelo que lhe 
satisfazia, determinou que fosse procedida a mudança das calhas. Quando foi 
pagar o produto, no valor de Cr$ 72.000,00 (setenta e dois mil cruzeiros), 
uti l izando-se de seu cartão de crédito Credicard, do qual é titular há quase uma 
década, entregou seu cartão à empregada da loja, de nome Raimunda Silva 
Banos, tendo a mesma feito consulta, por telefone, junto ao setor de autorização 
da Credicard S/A - Administradora de Cartões de Crédito, o que lhe foi negado 
sob a alegação de que o Sr. José Joaquim Figueiredo dos Anjos estaria devendo 
a última quota relativa ao mês de janeiro daquele ano. Em face da negativa de 
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autorização, o Sr. José Joaquim Figueiredo dos Anjos pediu o telefone da 
referida comerciária e passou a conversar diretamente com a empregada da 
administradora de cartões Credicard e ponderou que já havia pago aquela fatura 
no dia 02 de fevereiro e cujo documento comprobatório da quitação estava, 
inclusive, consigo naquele momento, tendo exibido à comerciária presente e a 
todos os empregados do referido estabelecimento comercial que se envolveram 
na questão. Para a empregada da Credicard o referido Sr, identificou-se como 
magistrado a fim de persuadi-la de que era homem probo e honesto e que não 
necessitava de util izar de ardis para ter suas contas em dia. Contudo, a empresa 
Credicard foi irredutível e não autorizou o pagamento por meio do cartão de 
crédito. Ao evento presenciaram o Sr. Emésio Dario de Araújo, Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o Sr. Francisco José Ramos da 
Silva, advogado e demais empregados comerciários do estabelecimento 
envolvidos com a questão. O Sr. Sebastião Rocha, pintor, que, passava na via 
pública onde fica localizada a loja Checauto apenas viu que o Sr. José Joaquim 
Figueiredo dos Anjos estava dentro da loja exasperado o que fez que o mesmo, 
como curioso, parasse para verificar o que acontecia no estabelecimento 
comercial, já sendo informado do evento pelo próprio Sr. José Joaquim 
Figueiredo dos Anjos. 

2ª Pergunta: Qual o valor em dinheiro, no padrão monetário atual, que 
envolveu a transação que seria feita ( e não foi) entre o autor da ação e aloja 
Checauto Ltda.? 

Resposta: Nos dias que correm, se o Autor fosse adquirir a mesma 
mercadoria, na mesma quantidade, que motivou a ação indenizatória, iria 
despender aproximadamente R$ 52,00 (cinqüenta e dois reais), a preço de 
mercado, segundo pesquisa realizada por este assistente técnico. 

3ª Pergunta: A perícia pode precisar exatamente este valor ? Em caso 
positivo qual o valor no padrão atual ? 

Resposta: O valor da transação que não foi realizada era de Cr$ 72.000,00 
(setenta e dois mil cruzeiros) que nos dias de hoje correspondem a CR$ 0,03 
(três centavos de real, cujo valor é obtido da seguinte fórmula: Dos CR$ 
72.000,00, elimina-se os três zeros, em função da mudança do Cruzeiro (Cr) 
para Cruzeiros Real (CR), em 31/07/93, que dá o valor de CR$ 72,00. Tal 
resultado é dividido por CR$ 2.750,00, cujo produto arredondado é CR$ 0,03, 
devido a criação do Real (R$), em julho de 1994. 

4ª Pergunta: A perícia pode informar se o fato móvel da ação de indenização, 
foi objeto de notícia de jornais de circulação do Estado do Maranhão e/ou outro 
qualquer ? Em caso positivo, qual o teor da notícia ? 

Resposta: Sim. Foi notícia em jornal de grande circulação nacional Gazeta 
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Mercantil, Caderno Legislação, de data de 25 de abril de 1994, cuja manchete foi 
"Indenização por Danos Morais no Maranhão é Anulada" e cujo enredo do 
noticiário é de que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília anulou a 
condenação imposta pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão à Ré 
Credicard de valor aproximado de US$ 700.000,00 (setecentos mil dólares 
americanos) . Noticia, também, o jornal que o Ministro Relator do feito, Nilson 
Naves, uti l izou como argumento para nulificar o julgado "a quo":  

"O valor da indenização por dano moral há que sempre 
fixado (sic) com moderação e parcimônia, além de que 
não pode o juiz conceder o que não foi pedido, pois não 
havendo recurso do autor, que havia pedido, inicialmente, 
uma indenização a ser apurada em liquidação, 
exatamente o que lhe foi conhecido na sentença, não 
podia o tribunal, sem o pedido da parte interessada, 
aumentar a indenização".  

5ª Pergunta: A perícia pode informar se o Autor da ação foi 
repreendido/penalizado/censurado pelo Tribunal de Justiça a que pertence em 
razão dos fatos constantes na inicial ? 

Resposta: Ao que me foi dado conhecer, Não. 
6ª Pergunta: Relativamente à D. Corregedoria do Estado do Maranhão, esse 

órgão impôs qualquer punição ao Autor da ação, em decorrência dos fatos 
narrados na inicial ? Qual ou quais ? 

Resposta: Pelo que me foi dado conhecer, a resposta é Não. 
7ª Pergunta: O Autor da ação respondeu algum processo disciplinar em 

conseqüência dos fatos narrados na exordial ? 
Resposta: Pelo que me consta, não 
8ª Pergunta: O nome do Autor foi inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito? 

Em caso positivo, em que período, e como foi cancelada a inscrição de seu 
nome? A perícia pode documentar esse fato? 

Resposta: Pelo que me foi dado conhecer, o nome do Autor não chegou a ser 
inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito. 

9ª Pergunta: O Autor da ação teve obstada alguma promoção como Juiz de 
Direito, em face do que ocorreu na loja Checauto São Francisco - Comércio e 
Representação de Serviços Ltda. ? Quando ? Há registros escritos desse fato ? 

Resposta: Não. O Autor não sofreu qualquer mácula de cunho profissional. 
10ª Pergunta: A Ré ajuizou alguma ação de execução contra o Autor, 

cobrando-lhe créditos ? Quando ? Em que vara cível tramitou ? Qual o desfecho 
da ação ? 

Resposta: Em pesquisa realizada no forum de São Luiz, a Ré não ingressou 
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com qualquer ação contra o Autor visando a cobrança de qualquer crédito. 
11ª Pergunta: A Ré levou a cartório de protesto cambiário algum título de 

crédito de responsabilidade do Autor da Ação ? Quando ? Em que Cartório ? 
Qual o valor levado a protesto ? 

Resposta: Não. A Ré não protestou qualquer título de crédito de 
responsabilidade do Autor. 

12ª Pergunta: A perícia pode precisar, circunstanciadamente, quais os danos 
materiais impostos ao Autor da ação, em face dos fatos descritos na inicial ? 

Resposta: Em função dos fatos narrados na exordial, o Autor não sofreu 
qualquer prejuízo de ordem material. 

13ª Pergunta: Entre os fatos descritos na inicial e o fator pretendido pelo Autor 
da ação, a título de reparação/ressarcimento, guarda-se razoabilidade e 
proporcionalidade ? 

Resposta: Os conceitos jurídicos de razoabilidade e proporcionalidade são 
indeterminados, não possuindo delimitação de conteúdo próprio.  

O valor pretendido pelo autor de R$ 1.281.529,47 (hum milhão, duzentos e 
oitenta e hum mil quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos) é 
desarrazoado diante das circunstâncias elencadas abaixo. Razoabilidade haveria 
se o valor deixasse de ser l iteralmente milionário e passasse a ser valor 
satisfativo correspondente à ofensa moral de pequena monta como efetivamente 
foi no caso presente. 

A proporcionalidade também inexiste uma vez que o dano moral conforme 
descrito adiante foi de insignificante proporção. 

Em nosso entender admitir-se a valoração da lesão em quantum pedido na 
petição inicial de arbitramento não se estaria praticando justiça equânime. 

14ª Pergunta: Quais os critérios uti l izados pelo Autor da ação para postular 
indenização fixada em R$ 1.281.529,47 (hum milhão, duzentos e oitenta e hum 
mil quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos) ? 

Resposta: Sinteticamente, podemos dizer que, em sua petição requerendo 
seja promovido o arbitramento judicial, mas que, curiosamente, já lança valor por 
si mesmo arbitrado, foram levados em conta os seguintes elementos: 

a) caráter punitivo e premonitório à leviandade da conduta ofensiva da Ré; 
b) persistência no ânimo de ofender o Autor em sua dignidade e decoro como 

cidadão; 
c) a condenação deve importar em quantia capaz de traduzir algum conforto 

espiritual pelo ultraje experimentado na honra do Autor; 
d) o valor da condenação deve ser compatível com a estrutura e a capacidade 

econômica da requerida; 
e) a posição social da requerida; 
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f) a gravidade, natureza, repercussão e o grau de divulgação da ofensa 
perpetrada pela Ré; 

g) o grau da reputação do requerido. 
15ª Pergunta: Objetivamente, a perícia pode demonstrar quais os danos 

efetivos impostos ao Autor da Ação ? A perícia pode enumerá-los ou descrevê-
los ? 

Resposta: Sim. De fato, houve dano moral promovido pela Ré, 
consubstanciado única e exclusivamente na contrariedade do Autor de não poder 
pagar a compra com o cartão de crédito, tendo por motivo o não pagamento da 
fatura, que, na verdade, já estava quitada. Tal contrariedade, fator interno, 
subjetivo, é o único dano sofrido pelo Autor, neste caso. A Ré não promoveu 
qualquer ato que viesse repercutir socialmente contra a boa fama do Autor. 

Conforme se esmiuçará abaixo, "os populares, fregueses e empregados da 
Loja Checauto, advogados e magistrados, inclusive o então Presidente do 
Tribunal de Justiça do Maranhão, eminente Desembargador Emésio Dario de 
Araújo", consoante menciona o Autor em sua petição de arbitramento; pois bem, 
todos só tomaram conhecimento do fato falado ao telefone entre Autor e Ré, por 
que o próprio Autor, ele mesmo, divulgou-o perante os presentes. 

16ª Pergunta: Os fatos narrados na inicial causaram desagregação familiar? 
Quais ? A perícia pode mencioná-los ? 

Resposta: Para que a resposta seja condizente com os fatos, necessitaria que 
o perito obtivesse informações domésticas sobre o Autor e sua família, o que 
está fora de cogitação. Por isso, a resposta fica prejudicada. 

17ª Pergunta: A perícia pode informar qual a efetiva repercussão econômica 
dos fatos em relação ao Autor da ação ? 

Resposta: Sim. Nenhuma repercussão econômica causou ao Autor o fato que 
moveu a ação indenizatória em questão. 

18ª Pergunta: A perícia pode quantificar, quanto o Autor da ação teve de 
desembolsar em dinheiro, para "resgatar" seu nome da listagem de 
inadimplentes ? 

Resposta: Conforme já dito ao norte, o nome do Autor não foi incluído no rol 
de inadimplentes, por isso o mesmo nada desembolsou, por que nada tinha a 
resgatar. 

19ª Pergunta: Qual o valor sugerido pela perícia, a título de reparação pelo 
dano exclusivamente moral ? 

Resposta: Os critérios para valoração do quantum indenizatório devem ser 
extraídos a partir dos parâmetros já delineados neste trabalho. 

Em remate, valho-me, ainda, das prudentes palavras da melhor doutrina 
italiana, que solidifica a equidade ao determinar o preço indenizatório, retratadas 
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na sentença de Pietro Trimarchi: 
"Per definicione, il danno non patrimoniale non può 
essere risarcito per equivalente Tuttavia il pagamento di 
una somma di danaro al danneggiato gli attribuisce un 
beneficio che può valere a sollievo o a compenso del 
torto subito; al tempo stesso, l'obbligo di questo 
pagamento constituisce uan sanzione a carico del 
responsabile". (In: Trimarchi, Pietro. "Istituzione di Diritto 
Privato" 9ª Ed. Milano, Giuffrè Editore, 1991, pag. 174) No 
vernáculo: "Por definição, o dano não patrimonial não 
pode ser ressarcido pelo equivalente. Todavia, o 
pagamento de uma soma de dinheiro ao ofendido lhe 
atribui um beneficio que pode valer como consolo ou 
uma recompensa pela ofensa sofrido; simultaneamente, a 
obrigação deste pagamento constitui uma sanção a cargo 
do responsável". - tradução livre do assistente técnico. 

Veja-se, portanto, que a indenização não tem o cunho de ressarcimento, mas 
de satisfação. Quer dizer: a indenização é uma pena civil que não tem por fim 
recompor patrimônio lesado, mas infl igir punição didática ao ofensor a fim de 
que, como se uma multa fosse, este sofra algum abalo econômico em seu 
patrimônio. Assim, a indenização por dano moral tem função satisfatória do 
pretium doloris. Tal é igualmente o entendimento de Trabucchi, em suas 
"Istituzioni di Diritto Privato" 34ª Ed. Padova, Cedam, 1993, pag. 204. Servem 
também de bússola a eqúidade e justeza plasmada no julgado do Superior 
Tribunal de Justiça, tendo como Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 
no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 108.923-SP, julgado em 
24/09/94, cuja ementa é:  

"Direito Civil. Dano moral. Indenização. Valor. Fixação. 
Enunciado n° 7 da súmula/STJ. Agravo desprovido. I - É 
de repudiar-se a pretensão dos que postulam 
exorbitâncias inadmissíveis com arrimo no dano moral, 
que não tem o escopo favorecer o enriquecimento 
indevido."  

Assim, cumprindo a função satisfatória e dentro da razoabilidade, propugno 
que a condenação seja arbitrada em dez (10) salários- mínimos, ao tempo do 
efetivo pagamento. 

20ª Pergunta: A perícia pode descrever os critérios que se util iza para a 
fixação do dano indagado no item antecedente ? 

Resposta: Sim. Os critérios foram os mesmos que os expendidos na pergunta 
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de nº 14. A seguir, passo a fundamentar analiticamente cada item daquele, 
perante o caso sub judice. 

Assim temos: 
a) caráter punitivo e premonitório à leviandade da conduta ofensiva da Ré;  
A função satisfatória, o caráter punitivo no âmbito civil e o cunho didático 
estão perfeitamente satisfeitos ao se arbitrar dez (10) salários-mínimos como 
indenização a dano moral. É montante de dinheiro que, em economias 
estáveis como a nossa, qualquer empresa sente em seu bolso ao ter que 
despender, mormente em se considerando que desse numerário não terá 
nenhuma contraprestação, nenhum retomo, constituindo, realmente, em um 
desfalque em seu patrimônio. 
b)  persistência no ânimo de ofender o Autor em sua dignidade e decoro como 

cidadão; 
A persistência em ofender o Sr José Joaquim Figueiredo dos Anjos ocorreu 

exclusivamente pelo fato de que o mesmo no momento da compra, na loja 
Checauto, a quando do pagamento, pegou o telefone da mão da empregada 
comerciária e explicou à Ré que já havia pago, e, mesmo assim, esta manteve-
se irredutível. A persistência foi só, e exclusivamente só, neste momento. Não se 
inscreveu o Autor em rol de inadimplente, não se protestou título nem se 
ingressou em juízo com ação de cobrança. 

c) a condenação deve importar em quantia capaz de traduzir algum conforto 
espiritual pelo ultraje experimentado na honra do Autor; em se considerando que 
o Autor não pretende extrair vantagem econômico-financeira da situação, 
conforme expresso por ele mesmo em sua petição requerendo o arbitramento do 
dano, e, de acordo mesmo, com as normas da jurisprudência e doutrina acima 
citadas, o valor aqui arbitrado traz conforto espiritual ao ofendido. Observe-se 
que o propósito do Direito, e que foi muito bem colocado na referida petição, é 
conforto espiritual, e não material. Assim, está harmônico com a função 
satisfativa que tem a reparabilidade do dano moral; 

d) o valor da condenação deve ser compatível com a estrutura e a capacidade 
econômica da requerida; indene de dúvidas, que em nossa economia estável 
qualquer valor acima de R$ 1.000,00 (hum mil reais) é valor significativo para 
qualquer empresa, pois, nos termos pré-falados, o numerário pago a título de 
sanção civil não terá contraprestação; 

e) a posição social da requerida; 
A requerida por ser pessoa jurídica não goza efetivamente de posição social. 

Goza de posição econômico-financeira e de um bom nome no mercado de 
trabalho. Por tal status, o valor aqui arbitrado também está harmônico com os 
conceitos da principiologia jurídica, mormente a coibição do enriquecimento sem 
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causa. 
f) a gravidade, natureza, repercussão e o grau de divulgação da ofensa 

perpetrada pela Ré; 
Quanto à gravidade e natureza da repercussão da ofensa foi praticamente 

nenhuma. Explico melhor: a Ré não deu causa alguma à divulgação de seu 
infeliz ato. A gravidade e a natureza são levíssimas, para se usar um jargão 
conhecido dos juristas, porquanto a Ré, como não tinha intenção alguma de 
ofender o Autor, seu cliente, mas apenas adotar procedimento comuníssimo em 
autorização de compra, não propalou nem divulgou que o mesmo estaria 
inadimplente. 

No que pertine à repercussão e grau de divulgação do dano, a Ré não os 
praticou. A Ré não proporcionou qualquer vexame ou constrangimento ao Autor 
no local da negativa de crédito, pois a Ré, através de seu empregado, estava 
contatando com a loja e, posteriormente, com o Autor pelo telefone. Repise-se: 
toda a conversa sobre a autorização entre a loja/Autor, que estavam em São 
Luiz/Maranhão e a Ré, localizada em São Paulo-SP, ocorreu por telefone. Isto 
significa dizer que a discussão, porventura, travada entre as partes e o motivo da 
negativa de crédito não sairia do âmbito do telefone. 

Se no estabelecimento comercial haviam quinze, vinte pessoas, dentre as 
quais populares, fregueses, advogados, e até mesmo o Presidente do TJE/Ma. 
conforme dito na petição inicial, e se todos ficaram sabendo que ao Autor foi 
negado crédito, a culpa exclusiva da divulgação foi do próprio Autor. A Ré, pelo 
telefone, estando em São Paulo, não tinha condições físicas, naturais, humanas, 
e aqui temos um típico exemplo de impossibil idade física no Direito, de 
comunicar a todos os presentes, e a quem mais se interessasse, de que ao Autor 
foi negado crédito na praça.  

O Autor ficou exasperado, "nervoso", como disse em seu testemunho o pintor 
Sebastião Rocha, que passava pela via pública onde está a loja e, por 
curiosidade, parou para ver o que estava acontecendo e, para este cidadão, pelo 
menos conforme testemunhado nos autos, foi o próprio Autor quem lhe revelou 
sobre a recusa de crédito por parte da Ré. 

Dentro desse quadro revelado pelas próprias testemunhas trazidas pelo 
Autor, e por seu depoimento pessoal, a repercussão do fato perante os presentes 
não foi promovida pela Ré. 

Consoante já dito, a Ré não promoveu qualquer divulgação sobre o fato: não 
inscreveu o Autor no Serviço de Proteção ao Crédito, não protestou título seu, 
não o executou judicialmente, enfim não deu publicidade alguma. 

g) o grau da reputação do requerido; 
Quanto a boa fama e honra do Autor, estas restaram incólumes. Como não 
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houve qualquer propagação, ou melhor, publicização, pelos meios institucionais, 
da negativa de crédito, certamente o Autor permaneceu com conceito de bom 
pai, bom juiz, bom chefe de família, bom filho, enfim, cumpridor de seus deveres 
como homem e como cidadão. 

 
BIBLIOGRAFIA  
 
Amarante, Aparecida I. "Responsabilidade Civil por Dano à Honra". 2ª Ed.. Belo 

Horizonte, Del Rey, 1994. 
Antunes Varela, João de Matos. "Das Obrigações em Geral". Vol. I, 7ª Ed., rev. e 

actual. Coimbra, Livraria Almedina, 1993. 
Diniz, Maria Helena. "Curso de Direito Civil" Vol. 7º, 3ª Ed., São Paulo, Saraiva, 

1987. 
Galgano, Francesco. "Diritto Privato". Seconda Edizione. Padova, Cedam, 1983. 
Silva, Wilson Melo da. "O Dano Moral e Sua Reparação" 2ª Ed., rev. e ampl. Rio 

de Janeiro/São Paulo, Forense,1969. 
Trabucchi, Alberto. ''Instituzioni di Diritto Privato" 34ª  Ed. Padova, Cedam, 1993. 
Trimarchi, Pietro. "Istituzioni di Diritto Privato" 9ª Ed. Milano, Giuffrè Editore, 

1991. 



18   REVISTA DO TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 

 

O CONCUBINATO E A UNIÃO ESTÁVEL 
À LUZ DO DIREITO 
 
 

Carolina Ormanes∗  
 
 

“O lar oferece, num mundo duro, um abrigo, uma 
proteção, um pouco de calor humano”. (Michelle Perrot) 

 
 

Sumário: Introdução. Parte Geral. Capítulo I. Origens 
dos Institutos 1. Primeiros Tempos 2. O Caso 
Brasileiro. Capítulo II. Noções Preliminares. 1. 
Concubinato. 1.1. Classificação. 1.1.1. Sociedade 
de Fato. 1.1.2. Concubinato Adulterino. 1.1.2.1. 
Quase-concubinato 2. União Estáv el. Capítulo III. Da 
Questão dos Alimentos. 1. No Concubinato. 2. Na 
União Estáv el. Capítulo IV. Do Regime de Bens e da 
Sucessão. 1. Na União Estáv el. 2. No Concubinato. 
Capítulo V. Anteprojeto do Estatuto da União Estável. 
1. Análise dos Principais Artigos. Conclusão. 
Bibliografia. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
 
Jostein Gaarder se reporta aos sofistas para mostrar como eles já anteviram 

os conceitos até na atualidade debatidos, pois  
“achavam que a questão sobre o que era certo ou errado 
modificava-se de cidade-Estado para cidade-Estado e de 
geração para geração”1.    

Por isso, pressupunham que a moral do homem e os ideais da sociedade na 
qual ele vivia se revelavam em sintonia com suas respectivas noções de certo e 
errado, cada qual a seu tempo. 

                                                 
∗  Carolina Ormanes, brasileira, solteira, nascida em 10.01.1976, Univ ersitária (4º ano do 
Curso de Direito da Univ ersidade da Amazônia). 
1 O Mundo de Sof ia, p. 97.  
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E tanto vale para o mundo moderno. De povo para povo, de nação para 
nação, variam os princípios éticos que os norteiam. 

Nessa posição, o concubinato e a união estável aparecem como realidades 
sociais que ora foram repudiadas pelos diversos ordenamentos jurídicos, ora 
reconhecidas por eles.   

Ante as confusões que se têm formado entre as mesmas, urge entender como 
se exteriorizam na sociedade contemporânea brasileira e o âmbito de eficácia de 
suas existências. 

Nas páginas que seguem, remeter-se-á às idéias iniciais de suas 
visualizações pelas diversas sociedades, às precisões terminológicas de suas 
acepções, aos direitos delas conseqüentes, e à análise das leis vigentes e em 
tramitação que regem a matéria no território nacional. 

Por derradeiro, salienta-se que os livros, as leis e os julgados serão 
analisados e criticados de acordo com o posicionamento da autora acerca da 
temática proposta. Muitas vezes, os pontos de vista ventilados por grandes 
nomes do direito, e até pelas normas jurídicas vigentes e em tramitação no 
direito pátrio não refletirão a linha de raciocínio que se traça, face, em sua 
maioria, ao emprego equivocado de expressões que designam realidades 
diversas das que apresentam.  
 
CAPÍTULO I 
ORIGENS DOS INSTITUTOS 

 
1. PRIMEIROS TEMPOS 

 
O concubinato sempre existiu, independentemente do tempo e do espaço em 

que se revelou. 
A sua manifestação nos primórdios da humanidade refletia um relacionamento 

à margem das normas imperativas na sociedade. 
Ante a sua difusão no seio social, passou a ser reconhecida sua existência no 

mundo jurídico, a exemplo do que ocorreu na Roma Clássica, onde tomou corpo 
de um quase-casamento. 

A teologia cristã também foi essencial para a formulação de concepções 
acerca do assunto. Ab-initio, a Igreja tolerou o concubinato, repudiando-o com o 
tempo. Isto porque o ato de contrair núpcias perante Deus gerava tanto os efeitos 
religiosos como os civis. E foi assim que vários Concílios taxativamente não 
reconheceram a união concubinária, tais como os de Toledo (400), da Basiléia 
(431), de Latrão (1516) e de Trento (1563).  
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 Pontes de Miranda bem retratou a via crucis do instituto ao dizer que: “se é 
certo que, sob a República, o direito romano via no concubinato só o fato, 
irrelevante para o direito, salvo em certos pontos de direito penal, ‘a legislação de 
Augusto iniciou o período da atenção da lei ao que a vida apontava’. Foi a Igreja 
mais longe ainda: os Canones Saneti Hippolyti entenderam que o Cristão que 
vivia com uma concubina specialis, da qual nasceu fi lho, não podia repudiá-la 
para se casar com outra mulher, salvo se fosse infiel. É interessante observar-se 
a luta e melhor diríamos a experiência moral em que se empenharam Santos e 
Papas, uns favoráveis à transformação da união livre em matrimônio e outros à 
repulsa da concubina e à instalação de vida cristã com outra mulher. Houve 
quem quisesse penas severas, houve quem se satisfizesse com o direito comum, 
a que tudo se deixaria e a despeito da prudência seguida - os padres de 
diferentes países continuaram a reputar delito eclesiástico o concubinato e a 
perseguí-lo com toda a violência, inclusive o exílio”2. 

Segundo Montesquieu3, “desde que certas coisas foram consideradas 
impuras e ilícitas, e entretanto eram necessárias, teve-se de apelar para a 
religião, a fim de legitimá-las num caso, e reprová-las nos outros”. 

Apesar disso, mister foi que a sociedade reclamasse a exteriorização jurídica 
do concubinato de maneira mais explícita, pois, segundo Paulo Nader, “direito e 
sociedade são entidades congênitas e que se pressupõem. O Direito não tem 
existência em si próprio. Ele existe na sociedade. A causa material está nas 
relações de vida, nos acontecimentos mais importantes para a vida social. A 
sociedade, ao mesmo tempo, é fonte criadora e área de ação do direito, seu foco 
de convergência. Existindo em função da sociedade, o Direito deve ser 
estabelecido à sua imagem, conforme as suas peculiaridades, refletindo os fatos 
sociais, que significam, no entendimento de Émile Durkheim, ‘maneiras de agir, 
de pensar e de sentir, exteriores ao indivíduo, dotadas de um poder de coerção 
em virtude do qual se lhe impõem’”.4 

 
2. O CASO BRASILEIRO 

 
A visão inicial que se possuía sobre o assunto em território nacional também 

dizia respeito à prática de um ato leviano. 

                                                 
2 Pontes de Miranda apud Jônatas Milhomens, Geraldo Magela Alv es, Manual Prático de 
Direito de Família, p. 79-80.  
3 O Espírito das Leis, Trad. de Fernando Henrique Cardoso e Leôncio Martins Rodrigues, 
p. 362. 
4 Introdução ao Estudo do Direito, p. 29. 
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No Código Fil ipino, havia previsão referente à relação concubinária, onde 
eram imputadas terríveis punições às “barreganices” dos homens. 

O Código Civil de 1916 previu no art. 363 que na sua ocorrência é possível a 
investigação de paternidade, desde que coincidisse com o período legal de sua 
concepção. 

Como o divórcio até algumas décadas era proibido, esse tipo de 
relacionamento se ampliou e muito. 

A princípio, decorria sua acepção de doutrinadores e julgadores, embasados 
no direito obrigacional. E esse entendimento perdurou por vários anos. 

Com o advento da atual Carta Política, pelo texto do seu art. 226, §3º., 
reconheceu-se apenas uma forma de concubinato, doravante denominada união 
estável, verbum ad verbis: 

“Art. 226. §3º. Para efeito da proteção do Estado, é 
reconhecida a união estável entre o homem e a mulher 
como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento”. 

Daí por diante, retirou-se o outrora chamado concubinato puro do âmbito de 
aplicação do direito das obrigações, passando a ser regido pelas normas 
atinentes ao direito de família. 

Em 1994, foi promulgada a Lei nº 8.971, com vistas a regular o direito dos 
companheiros a alimentos e sucessão. 

Mas ainda era pouco, promulgando-se a Lei nº. 9.278 em maio de 1996, 
tentando regulamentar o mencionado dispositivo da CF/88.  

Nesse ponto, criou-se uma verdadeira celeuma em torno da revogação ou 
não da lei anterior. Tanto não aconteceu. As duas leis são válidas nos campos de 
suas eficácias. 

 
CAPÍTULO II 
NOÇÕES PRELIMINARES 

 
Muitas das injustiças cometidas com relação à aplicabil idade das normas 

atinentes à matéria concernem à imprecisão terminológica de legisladores, 
doutrinadores e julgadores ao se reportarem ao assunto. 

Ora, se o objetivo da lei é delimitar determinada questão que bem o faça ou, 
então, não faça. Mas usar palavras incorretas sobre institutos diversos em nada 
ajuda; pelo contrário, piora. Tanto anteviu Montesquieu ao preconizar que: “há, 
portanto, diferentes ordens de leis; e a sublimidade da razão humana consiste 
em saber justamente com qual destas ordens se relacionam, principalmente, as 



22   REVISTA DO TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 

 

coisas sobre as quais se deve estatuir, e em não introduzir confusão nos 
princípios que devem governar os homens”5. 

A seguir, far-se-á um estudo acerca dos conceitos de concubinato e união 
estável, de acordo com um critério particular de avaliação dos mesmos. 

  
1. CONCUBINATO 

 
“Concubina é a amante, a mulher do lar clandestino, 
oculto, velado aos olhos da sociedade, como prática de 
bigamia e que o homem freqüenta simultaneamente ao lar 
legítimo e constituído segundo a lei. Companheira, a 
mulher que se une ao homem já separado da esposa e 
que se apresenta à sociedade como se legitimamente 
casados fossem”. (in “Concubinato”, Série 
Jurisprudência. Rio de Janeiro: Esplanada, 1995, págs. 15 
a 19). (Ap. Cív. nº. 30.998-9/188, TJ-GO, Rel. Des. Fenelon 
Teodoro Reis). 

Caso o entendimento pacífico fosse nos moldes da ementa acima transcrita, 
incorreríamos em erro grave.  

Em primeiro lugar porque a concubina pode ser outra que não a amásia. E, 
em segundo plano, porquanto a separação de fato de um dos companheiros com 
posterior convívio em comum com outra pessoa representaria aos olhos da 
justiça uma união estável.  

E são concubinato e união estável realidades divergentes. 
Uma das primordiais diferenças entre ambos está em que o concubinato não 

tem respaldo jurídico algum no direito de família. Sua natureza jurídica é 
eminentemente obrigacional. 

O concubinato nunca foi admitido como uma verdadeira instituição no direito 
pátrio, que se dirá em âmbito de direito constitucional. Isso se perfaz pela 
taxativa decisão do legislador em preservar a família, base da sociedade, 
consoante reza o art. 226, caput, da Carta Política de 1988. 

A união estável, por seu turno, ao ser reconhecida pelo Diploma Magno da 
legislação brasileira, conforme citado no capítulo anterior6, rege-se pelo direito de 
família. 

 Observadas essas duas colocações, andentrar-se-á no mérito pertinente 
ao concubinato, tecendo-se oportunamente críticas aos entendimentos revelados 
nos livros, leis e julgados.  
                                                 
5 Ob. cit., p. 355.  
6 Cap. I, nº. 2. 
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1.1. Classificação 
 
A princípio, é oportuno ressaltar uma divisão clássica formulada pela doutrina 

de que há duas espécies de concubinato: a pura e a impura. A primeira seria 
aquela traçada nos moldes da união estável e a outra, da sociedade de fato e do 
concubinato adulterino. Como a Carta Magna atual tratou do concubinato puro, 
denominando-o união estável, essa classificação deixou de ser necessária e, 
portanto, de existir na ciência jurídica, segundo a autora.   

Por outro lado, numa reflexão contrária à conceituação da decisão contida no 
item retro mencionado7, três são as hipóteses em que se reconhece o 
concubinato: enquanto sociedade de fato, no adultério e no quase-concubinato. 

1.1.1. Sociedade de Fato 
 
O Prof. Caio Mário da Silva Pereira assenta que  

“... não há porque não reconhecer a União Estável entre 
pessoas definitivamente separadas, mesmo de fato ...”8.  

E, aqui, pede-se licença ao renomado jurista.  
Na presente situação, o que se verifica são características semelhantes às da 

união estável. Ocorre que esta só se configura, na acepção da autora, quando 
não há nenhum impedimento para o casamento. Naquela, existe tal impedimento 
legal, pois um dos concubinos mantém um enlace matrimonial, ainda que 
separado de fato ou judicialmente9. 

Embora se verifique que inexista vínculo afetivo ou dever de fidelidade em 
relação ao cônjuge, legalmente persiste a l igação originária do matrimônio, a qual 
gera efeitos no direito de família. 

A sociedade de fato, como o próprio nome já denota e na devida proporção do 
que reflete no direito comercial, trata de um contrato consensual estabelecido por 
um homem e uma mulher que se obrigam a reunir esforços ou recursos para a 
consecução de um fim comum. Reflete direitos e deveres no ramo do direito das 
obrigações. 

Nesse entender, portanto, permite-se às partes qualquer tipo de pacto 

                                                 
7 Cap. II, nº. 1. 
8 Instituições de Direito Civ il, v . V, p. 46. 
9 A dissolução da sociedade conjugal só se dá com o div órcio, nos termos da Lei nº. 
6.515/77.  
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estabelecendo as relações patrimoniais entre ambas. 
 

1.1.2. Concubinato Adulterino 
 
Nessa espécie de concubinato, pressupõe-se a prática de uma infração penal 

por um ou ambos os concubinos, tal seja a de crime de adultério, ex vi art. 240 
do Código Penal em vigor. 

Pela interpretação do artigo supra mencionado, faz-se mister para que se 
configure essa hipótese existir e viger o instituto do casamento de, no mínimo, 
um dos agentes do ato ilícito. 

A autora discorda daqueles, como o ilustre Prof. Zeno Veloso, que 
consideram esse caso uma sociedade de fato, com as regras referentes à 
espécie. 

Para o direito, o ato i lícito não tem vez, cuja teoria foi obra dos pandectistas 
alemães do século XIX. Desde lá, há quatro elementos a configurar o i lícito: a 
conduta, a antijuridicidade, a imputabilidade e a culpa. 

Concubinato adulterino presume que as partes têm conhecimento do enlace 
matrimonial, não podendo ter reflexo algum, nem mesmo obrigacional. Se o(a) 
amante não se precaveu, requisitando, por exemplo, bens em seu nome, o 
problema é dele(a), pois se estaria entrando numa matéria que foge do âmbito da 
legalidade e minimizando os valores morais da sociedade. 

 

1.1.2.1. Quase-Concubinato 
 
O mestre de quem se discordou no tópico acima, mais uma vez é alvo de 

crítica.  
Data maxima venia, em que pese um dos concubinos viver de boa-fé com o 

mesmo, desconhecendo o laço matrimonial que prende aquele, não há de se 
falar em união estável putativa. 

A opção da autora é pela designação de quase-concubinato. Se levada em 
conta a primeira terminologia, o que se perceberia é uma espécie de elevação à 
categoria de união estável aquela que por engano de um dos envolvidos se deu, 
refletindo, por conseguinte, aspecto de natureza jurídica de direito de família. E o 
quase-concubinato não merece contornos de união estável. 

Analogicamente, pelo que se vê da teoria do Prof. Zeno Veloso, poder-se-ia 
aplicar efeitos pessoais garantidos no caso de casamento putativo, como, por 
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exemplo, na parti lha de bens. 
Na acepção que se advoga, o que se pode reclamar judicialmente se encontra 

na seara do direito das obrigações. É uma forma de quase-concubinato, cujo 
desfazimento da relação torna cabível a propositura de ação de indenização por 
danos morais.     

 
2. UNIÃO ESTÁVEL 

 
O concubinato puro foi absorvido pela união estável, sendo trazido para o 

campo do direito de família, nos moldes do art. 226, §3º., da Constituição Federal 
de 1988, “devendo a lei facil itar sua conversão em casamento”10.  

A precisão dos termos é relevante.   
Em nenhum momento, a união estável foi igualada ao instituto do casamento. 

Este declara em si a constituição de uma família, base da sociedade11 e que 
deve ser primeiramente protegida. A existência da união estável deverá ser 
declarada pela justiça. Até em relação aos direitos e deveres iguais dos 
companheiros especificou-se de modo diverso12. 

Reporta-se o texto normativo à união entre um homem e uma mulher que 
vivem juntos, com manutenção de relações sexuais regulares, e que passam 
para a sociedade a imagem de que formam efetivamente um casal, sem 
impedimentos para contrair núpcias, e com direitos e deveres entre si, e em 
relação à prole daí oriunda, por prazo superior a cinco anos.  

Para iniciar tal assunto, cumpre analisar o primeiro tópico, ou seja, a distinção 
de sexos que deve concorrer para a sua figuração. No Estados Unidos, 
recentemente, no Hawai, foi reconhecido o casamento de homossexuais. No 
Brasil, não se vê isso como casamento. Já se decidiu pela denominação 
sociedade civil para esse tipo de relacionamento afetivo. E, assim, ao equiparar a 
uma entidade familiar a união estável, outra interpretação não ousaria dar o 
legislador, do que taxou nos arts. 1º da Lei nº 8.971/94 e 1º da Lei nº 9.278/96.   

De outra sorte, a coabitação, do que decorre fatalmente a manutenção de 
relações sexuais regulares entre os conviventes, está intrínseca à percepção de 
uma união estável, e tanto assegura a boa doutrina13.  

Apesar dessa ponderação, a Súmula n°. 382 do Supremo Tribunal Federal 
                                                 
10 Constituição Federal de 1988, art. 226, §3º., parte f inal. 
11 Constituição Federal de 1988, art. 226, caput. 
12 A Lei nº. 8.971/94 não regulou a questão. A Lei nº. 9.278/96 a destacou, em seu art. 2º., 
de f orma div ersa daquela elencada no Código Civ il, no art. 231.    
13 Maria Helena Diniz e Washington de Barros Monteiro ressaltam a conv iv ência sob o 
mesmo teto como elemento basilar na identif icação de uma união estáv el. 
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evidenciou a matéria de modo diverso, senão vejamos: 
“Súmula nº 382. A vida em comum sob o mesmo teto 
‘more uxorio’, não é indispensável à caracterização do 
concubinato”. 

Por outro lado, o reflexo social de que formam um casal se perfaz como base 
para a evidência da situação. Na compreensão de Simão Benjó, está 
intimamente ligada a sua definição à notoriedade da união e frisa ainda que deve 
sempre haver a possibil idade de contração de vínculo matrimonial. Mais adiante, 
salienta que  

“a companheira deve ter o trato, o nome e a fama de 
esposa”14,  

apesar do uso do nome não lhe ser requisito fundamental.  
Destarte, já na direção da inexistência de impedimentos para o casamento, 

vai-se de encontro às leis ordinárias que disciplinam o assunto.  
A Lei nº 8.971/94 previu a possibil idade de existir uma união estável ainda 

que um dos conviventes seja apenas separado judicialmente, tópico já 
exaustivamente encerrado15. A de nº 9.278/96 deu vasta interpretação ao que 
erige a Constituição, confundindo a doutrina, a jurisprudência e as próprias 
normas legais em si mesmas. 

Na tese defendida, para que se visualize uma união estável, necessário é que 
não haja qualquer espécie de impedimento para a formalização do casamento. 
Se os companheiros não se casam é porque pura e simplesmente não querem. 

Por oportuno, trate-se dos direitos e deveres dos conviventes entre si, e em 
relação à prole, do que se falou sucintamente antes16. Diz a Lei nº 9.278/96, que 
são eles: de respeito e consideração mútuos; assistência moral e material 
recíprocas; e de guarda, sustento e educação dos fi lhos comuns. 

Agora, o maior ponto de divergência dos doutrinadores diante da união 
estável nessas linhas concerne à fixação de lapso temporal para a sua 
concepção.  

Segundo o Prof. Zeno Veloso, a união tem que ser duradoura e contínua.  
De igual noção é Exmo. Sr. Des. Carlos Alberto Menezes Direito, o qual 

considera união estável uma “entidade familiar formada por um homem e uma 
mulher, com vida em comum, more uxorio, por período que revele estabilidade e 
vocação de permanência, com sinais claros, induvidosos de vida familiar, e com 
uso em comum de patrimônio”17. 
                                                 
14 Simão Isaac Benjó apud Caio Mário da Silv a Pereira, ob. cit., p. 44. 
15 Cap. II, nº. 1.1.1. 
16 Cap. II, nº. 2. 
17 Carlos Alberto Menezes Direito apud Caio Mário da Silv a Pereira, ob. cit., p. 45. 
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O legislador ordinário também compreendeu essa necessidade, de acordo 
com art. 1º. da Lei nº 8.971/94, ao taxar que o prazo se perfaz obrigatoriamente 
com mais de cinco anos de convivência. 

Em que pesem tais posições, delas se ousa desvencilhar.  
O tempo consiste em uma realidade relativa, tal qual o direito. E, desse modo, 

a duração de uma relação afetiva é imprópria de fixação pela ciência jurídica. 
Cada situação parece única para quem a vive. 

Quem se obrigaria, nessa idéia, a analisar a questão é o próprio julgador, que, 
diante da eqüidade, aplicaria seu bom senso ao caso concreto e em 
conformidade com as provas trazidas aos autos. 

 
CAPÍTULO III 
A QUESTÃO DOS ALIMENTOS 

 
O direito alimentar se origina da necessidade e possibil idade de sua 

prestação. A necessidade é uma conditio legis que deve ser muito bem 
averiguada pelo julgador e a possibil idade concerne ao fato da outra pessoa ter 
capacidade econômica de prestá-lo. 

 
1. NO CONCUBINATO 

 
Cumpre notar que aqui, na opinião da autora, afasta-se do concubino(a) a 

possibil idade de reclamação judicial desse direito, vez que apareça como 
sociedade de fato e, assim sendo, a sua resolução diz respeito apenas aos bens 
havidos da mesma, de cunho patrimonial no direito das obrigações. 

No pertinente ao concubinato adulterino não se pode dar chance ao 
reconhecimento de direito à prestação alimentícia, consoante narrado 
previamente18.   

Quanto à questão do quase-concubinato, mesmo que se levando em conta a 
boa fé de uma das partes na sua convenção, recai-se na máxima de que o direito 
não protege quem dorme e nunca será cabível seu protesto porque ainda assim 
se entraria no ramo do direito de família, no qual se inclui a prestação de 
alimentos e não a relação concubinária. 

Nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu, ipsi l iteris: 
“A obrigação alimentar ou pressupõe a existência de 
relação de parentesco, como está expresso nos arts. 396 

                                                 
18 Cap. II, nº. 1.1.2. 
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e 397 do CCB, a valorizar o princípio da solidariedade 
familiar, ou assenta no dever a mútua assistência entre 
os cônjuges. Daí, decorre que, entre concubinatos, não 
há direito à prestação alimentar. Correta a sentença ao 
exonerar o recorrente da obrigação alimentar em relação 
à filha M.M., e ao considerar insubsistente obrigação 
alimentar divisada pela recorrida, ex-concubina, que, na 
verdade, apenas representava filha menor”. (grifo nosso). 
(Re. nº 102877-SP, 2ª. t., v. un., j. em 14.09.84, Rel. Min. 
Djaci Falcão). 

 
2. NA UNIÃO ESTÁVEL 

 
Em relação à união estável, o debate da matéria é permitido. 
Com o advento da Lei nº 8.971/94, concedeu-se o direito de prestação 

alimentícia com base na Lei nº 5.478/68, igualando o homem e a mulher no seu 
adimplemento, desde que verificadas três circunstâncias: a convivência por prazo 
superior a cinco anos, a não constituição de nova união e a prova da 
necessidade de sua efetivação. A Lei nº 9.278/96, previu algo que poucos 
doutrinadores perceberam: a idéia de que tal direito só é passível de discussão 
na hipótese de rescisão, pelo teor do seu art. 7º. 

Passa-se agora ao questionamento dessas disposições. 
A priori, quanto à determinação legal de haver decorrido certo prazo para 

caracterização da união estável e conseqüente previsão de prestação 
alimentícia, a autora, nessa ocasião, se posiciona novamente contra tal fixação, 
ante os motivos narrados19. 

Frente à impossibil idade de constituição de uma nova união, ressalte-se 
oportuna tal posição, mas deveria o legislador ter sacramentado se matrimonial 
ou extramatrimonial. Na omissão ordinária, opina-se ser aplicável em ambas as 
hipóteses. 

Referentemente à prova de sua necessidade, imprescindível salientar que tal 
direito é relativo, visto que sua natureza probatória é originária da falta de 
recursos ou meios próprios para a subsistência de um indivíduo. 

Isso coloca de maneira adequada o direito alemão, onde, in casu, há texto 
especificando qual a sua durabilidade, a fim de que se dê oportunidade para o 
companheiro(a) se restabelecer financeiramente. 

No pertinente à última lei promulgada, o termo rescisão desaponta um 

                                                 
19 Cap. II, nº. 2. 
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entendedor um mínimo criterioso. Rebate-se de novo: a união estável não tem 
natureza essencialmente contratual. Se assim fosse, seria defeso buscar na 
justiça concessão de pensão alimentícia e a ação cabível à espécie seria a de 
indenização.  

Não se rescinde a união estável. Ela simplesmente cessa no tempo e no 
espaço. A conotação que deveria ser consagrada é aquela ventilada pela Lei nº 
6.515/77, em cujo art. 19 se regulamenta a prestação alimentícia por quem deu 
causa ao fim do matrimônio ao outro cônjuge. Então, pressupondo-se a culpa de 
um dos companheiros para o desfazimento de uma união estável, cabe a 
reclamação desse direito pelo outro.   

 
CAPÍTULO IV 
DO REGIME DE BENS E DA SUCESSÃO 

 
A sucessão se perfaz pela aquisição da titularidade de um direito ou relação 

jurídica de uma pessoa, predecessora de uma outra na qualidade de titular do 
mesmo.  

Destarte, um dos pontos cruciais da problemática da união estável e do 
concubinato concerne à transmissão desses direitos, que, pela legislação civil, 
pode se efetivar tanto inter vivos como causa mortis. 

 
1. NA UNIÃO ESTÁVEL. 

 
Consoante determinação do art. 2º da Lei nº 8.971/94, o companheiro(a) é 

incluído(a) como participante do processo sucessório na condição de herdeiro(a) 
necessário(a), desde que não constitua nova união, quer seja matrimonial ou 
extramatrimonial, especificando três possibil idades para resolver os percentuais 
dessa participação, excluindo-se, de qualquer modo, os colaterais: ao usufruto da 
quarta parte dos bens do falecido, se houver fi lhos deste ou comuns; da metade, 
caso não haja fi lhos, mas existam ascendentes; e do total, na falta de 
descendentes ou ascendentes. 

E não discorda dessa posição a jurisprudência pátria, a saber: 
“União estável. Companheira. Herdeira. 1. Provada à 
sociedade a existência de união estável, id est entidade 
familiar, com aparência de matrimônio, que só se 
dissolveu com a morte do companheiro, sem deixar 
descendentes ou ascendentes, a companheira tem hoje 
proteção constitucional, ex vi do artigo 226 da Lei Maior, 
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e direito a perceber a totalidade dos bens deixados pelo 
de cujus, porquanto ela contribuiu direta e indiretamente 
para a formação e manutenção do patrimônio. 2. 
Inventário requerido por colateral. Considera-se írrito o 
processo de inventário aberto por irmão do de cujus, 
quando, in casu, sucessora é a companheira do extinto e 
segundo o artigo 1.611 do Código Civil ela é quem tem 
legitimidade para tal, na ausência de descendentes ou 
ascendentes ...”. (in “Concubinato”, Série Jurisprudência. 
Rio de Janeiro: Esplanada, 1995, págs. 51 a 56). (Ap. Cív. 
nº 32.341-8/188, TJ-GO, Rel. Des. Fenelon Teodoro Reis). 

Por estudo contrário, analogicamente, aplica-se em relação à sucessão o 
decurso de cinco anos, previsto no art. 1º. da lei em tela, diminuídos na hipótese 
de existência de prole entre os conviventes, idéia que foi repudiada 
previamente20.  

Impende frisar que o advento da Lei nº 9.278/96 não alterou nenhum tópico 
referente a direitos sucessórios na união estável, salvo convenção por escrito em 
contrário realizada entre os companheiros, nos moldes previstos para o direito de 
testar.  

Disse a maior acerca do direito real de habitação, usufruto, na transmissão 
mortis causa pelo teor do art. 7º, Parágrafo Único, do dito diploma legal. Trata 
aqui da preservação de um imóvel destinado a resguardar a moradia da entidade 
familiar, deixando, entretanto, de precisar se o bem deve ter sido adquirido 
anterior ou posteriormente à formalização da união e qual o regime de bens a ser 
adotado. 

Diante das normas pertinentes ao casamento, o regime será obrigatoriamente 
o da comunhão parcial e isso não pode ser interpretado de maneira diversa, 
como, mesmo que não especificamente, deixou transparecer o art. 5º. da Lei nº 
9.278/96. 

Há decisão recente tratando do assunto, porém util izando terminologia 
condenada, ipsi l iteris: 

“143. Sociedade de Fato. Dissolução. Partilha dos bens. 
Dissolvida a sociedade de fato que se estabelecera entre 
pessoas não impedidas de oficializá-la pelo casamento, é 
legítimo o pleito de qualquer dos concubinos no que 
pertine à partilha dos bens adquiridos na constância 
dessa relação concubinária. E, embora a lei vigente 
estabeleça que a partilha se faça na razão de 

                                                 
20 Cap. II, nº. 2. 
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50%(cinqüenta por cento) para cada um dos conviventes, 
não se pode modificar a sentença que decidiu pela 
observância do princípio da proporcionalidade da 
participação de cada um deles na forma do patrimônio, 
máxime se o autor/apelado não recorreu da decisão. 
Apelo improvido. Decisão unânime”. (in “Revista Jurídica 
Consulex”, Suplemento Especial, Ano I, nº 7, julho de 
1997, pág. 216).(Ap. Cív. nº 31.283-2, TJ-PE, 4ª. C. C., Rel. 
Des. Francisco Sampaio).   

 
2. NO CONCUBINATO 

 
Fica patente mais uma vez que o concubinato encontra-se à margem do texto 

legal e isso também é pacífico entre os julgadores. É ler, por exemplo, quanto ao 
direito discutido: 

“Direito de Habitação. A proteção preconizada na 
Constituição para a união estável não equiparou o 
concubinato ao casamento, com o que não se aplicam 
regras específicas dele aos concubinos. Assim, não há 
como falar em direito de habitação de concubina por 
força do art. 1.661 do Código Civil”. (in “Concubinato”, 
Série Jurisprudência. Rio de Janeiro: Esplanada, 1995, 
págs. 42 e 43). (Ag. nº 204.555-1/3, TJ-SP, Rel. Des. Renan 
Lotufo). 

Ocorre que, como bem já foi vislumbrado, esse direito real de habitação, 
quanto à união estável, encontra-se disposto perante à equiparação desta com o 
casamento, regidos ambos pelo direito de família. O que se permite, no 
concubinato, é discutir essa possibil idade face à dissolução de uma sociedade de 
fato, na área do direito das obrigações. 

Aqui, aplica-se o teor da Súmula nº 380 do Supremo Tribunal Federal, 
ressalvada a terminologia uti l izada, in verbis: 

“Súmula nº 380. Comprovada a existência da sociedade 
de fato entre os concubinos, é cabível sua dissolução 
judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo 
esforço comum”.   

E disso não se arreda a jurisprudência pátria, como, por exemplo, na decisão 
transcrita: 

“Agravo de Instrumento. Concubina. Participação no 
patrimônio constituído pelo de cujus no processo de 
inventário. Inadmissibilidade. O processo de inventário 
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dos bens do de cujus não é meio legal para a concubina 
haver direito consubstanciado em sociedade de fato que 
manteve, por longos anos, com o falecido, porque tal 
pretensão não encontra respaldo no Direito de Família e 
sim no Direito das Obrigações”. (in  “Concubinato”, Série 
Jurisprudência. Rio de Janeiro: Esplanada, 1995, págs. 91 
a 93). (Agravo nº 5712, TJ-AL, Rel. Des. Orlando Monteiro 
Cavalcante Manso). 

Tanto se entende assim que, no direito de sucessão, um fator muito 
importante a ser ressaltado é a incomunicabilidade dos bens adquiridos durante 
o concubinato impuro com aqueles integrantes do patrimônio de um casamento 
ainda não desfeito, desde que este não seja contraído no regime de comunhão 
universal. 

Ora, a assertiva mais escorreita só pode afirmar que, no que tange ao 
casamento, apenas os bens havidos efetivamente na sua constância merecem 
integrar a parti lha, e, ao concubinato, enquanto sociedade de fato, na proporção 
da contribuições patrimoniais de cada um ou de acordo com convenção realizada 
pelas partes na sua duração. Os de antes ou depois dessas relações constituem 
patrimônio separado do homem e da mulher. 

Tal idéia vem sendo difundida por nossos tribunais, senão vejamos: 
“O que caracteriza a sociedade de fato não é a simples 
coabitação sob o mesmo teto e sim a contribuição que 
cada um dos concubinos deu para a formação de um 
patrimônio ou aumento de um acervo já existente”. (in 
“Concubinato”, Série Jurisprudência, Ed. Esplanada, 
1995, pág. 93). (Ap. Cív. nº 165.119-1/1, TJ-SP, j. 07.05.92, 
Rel. Des. Alves Braga). 
 “Na hipótese de concubinato, a divisão dos bens 
adquiridos com o esforço comum se faz na proporção da 
contribuição de cada um, não havendo de se cogitar da 
meação, aplicável ao casamento contraído sob o regime 
de comunhão universal de bens”. (in “Manual Prático de 
Direito de Família”, de Jônatas Milhomens e Geraldo 
Magela Alves, 4ª. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1996, pág. 
84). (Ap. nº 117.592-6, ac. un., 3ª. Cam. Cív. do TA-MG, j. 
em 17.09.91, Rel. Juiz Pinheiro Lago). 

Em relação ao concubinato adulterino, não há de se falar em divisão de bens, 
por pressupor a prática de uma infração penal21. 

No quase-concubinato, por seu turno, retoma-se o mesmo que foi no dito no 
                                                 
21 Cap. II, nº. 1.1.2. 



DOUTRINA      33 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 

 

capítulo sobre alimentos, pois o direito não protege quem dorme22.  
 

 
CAPÍTULO V 
ANTE-PROJETO DO ESTATUTO DA UNIÃO ESTÁVEL 

 
Pelo reconhecimento da união estável como entidade familiar na recente 

Carta Política do Brasil, duas leis foram promulgadas no sentido de tentar regular 
tal disposição, quais sejam as de nº 8.971/94 e 9.278/96.  

 
Porém ainda foram insuficientes as regras trazidas nos seus corpos para 

disciplinar a matéria. Face a essa deficiência, encontra-se em tramitação no 
Congresso Nacional um anteprojeto de lei que busca se configurar um verdadeiro 
estatuto da união estável. 

 
Nas próximas linhas, produzir-se-ão ponderações acerca do texto desse 

projeto, algumas vezes tecendo críticas e outras concordando com os 
posicionamentos adotados pelo seu elaborador.  

 
1. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS ARTIGOS. 

  
“Art. 1º É reconhecida como união estável a convivência, 
por período superior a cinco anos consecutivos, sob o 
mesmo teto, como se casados fossem, entre um homem 
e uma mulher, não impedidos de casar ou separados de 
fato dos respectivos cônjuges”. 
Redação alternativa. “Art. 1º É reconhecida como união 
estável a convivência, sob o mesmo teto, de um homem e 
uma mulher, como se casados fossem, por período 
superior a cinco anos, desde que não haja, entre eles, 
impedimento (para casar) (art. 183 do Código Civil) ou 
estejam separados de fato dos respectivos cônjuges”. 
“Parágrafo único. O prazo previsto no caput poderá ser 
inferior (reduzido a dois anos) quando houver filho 
comum”. 

A disposição acima busca conceituar a união estável, tentativa já expressada 
nos artigos 1º da Lei nº 8.971/94 e 1º da Lei nº 9.278/96. 
                                                 
22 Cap. III, nº. 1. 
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Em primeiro plano, diga-se que o legislador incorreu em erro grave para os 
nossos tempos ao fixar prazo para a configuração dessa espécie de 
relacionamento afetivo entre pessoas de sexos distintos.  

De acordo com o que foi anteriormente destacado, o instituto da união estável 
advém, em especial, da convivência na sociedade como se casados fossem os 
companheiros, e sobre esta é impossível delimitar a decorrência de certo lapso 
temporal para que se revele. Mesmo em relação ao casamento, essa estipulação 
inexiste23.  

Será que os cinco anos especificados são pouco ou suficiente tempo para o 
reconhecimento da união estável? E devem ser os mesmos consecutivos ou 
não? E na hipótese de haver fi lhos: necessário reduzí-los? A tais perguntas 
parece impossível precisar uma resposta. Cada caso é um caso e cabe aos 
juízes, enquanto materializadores efetivos da lei, verificar os fatos e assim sobre 
eles mensurar a aplicabil idade das normas jurídicas. 

De outra sorte, o anteprojeto alude à união estável num conceito que acaba 
por absorver, segundo grandes doutrinadores, o denominado “concubinato 
puro”24. Hoje o que se vê são maneiras distintas de encarar um relacionamento 
afetivo, consistindo o concubinato numa realidade distanciada daquela que nos 
passa a união estável, consoante posições já defendidas a princípio25.  

Impende notar ainda que aqui, diferentemente dos diplomas legais retro 
citados, o legislador previu a possibil idade de um dos companheiros ser apenas 
separado de fato e não estar impedido de casar, o que, de acordo com a tese 
defendida pela autora26, não evidencia o desinteresse de manutenção de 
precedente laço matrimonial. E, destarte, impossível se falar em união estável, 
mas apenas em concubinato. Aquela só deve se dar entre os solteiros ou 
desimpedidos de manter qualquer espécie de relacionamento, a fim de se 
proteger a família, base da sociedade brasileira. 

“Art. 2º Decorrem da união estável os seguintes direitos e 
deveres para ambos os companheiros, um em relação ao 
outro: 
Fidelidade; 
Respeito e consideração; 
Assistência moral e material”. 

Ab-initio, considere-se que o anteprojeto separou terminologicamente duas 
realidades distintas, em plena concordância com os conceitos formulados sobre 
                                                 
23 Cap. II, nº. 2. 
24 Cap. II, nº. 1.1 
25 Cap. II. 
26 Cap. II, nº. 1.1.1 
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a união estável e concubinato, acatando a noção reconhecida pela jurisprudência 
pátria de que companheira resulta da primeira relação. 

Diferentemente do que ocorre no Código Civil em vigor, pelo seu artigo 231, 
IV, o qual trata dos deveres dos cônjuges, e do que formalizou o art. 2º, III, da Lei 
nº 9.278/96, além de inverter a ordem dessas faculdades e obrigações, não se 
reportou o presente artigo aos fi lhos havidos dessa união, ou seja, os deveres de 
guarda, sustento e educação dos pais para com aqueles, máxima da Lei Magna 
em vigor, contida no seu art. 229, primeira parte. 

Na busca de disciplinar o art. 226, § 3º, da Carta Política do Brasil, esqueceu-
se dos termos de seu art. 227, § 6º, que se refere à igualdade de direitos e 
qualificações entre os fi lhos havidos ou não do casamento. 

“Art. 3º Salvo estipulação contrária, os bens móveis e 
imóveis adquiridos onerosamente por qualquer dos 
companheiros, na constância da união estável, se regem 
pelas disposições sobre o regime da comunhão parcial 
de bens estabelecidas no Código Civil e leis posteriores, 
abrangendo direitos, deveres e responsabilidades. As 
doações, feitas por um deles ao outro, serão computadas 
como adiantamentos da respectiva meação”. 

Em consonância parcial com o fiel entendimento da união estável na seara do 
direito encontram-se as letras do respectivo artigo, pois, se consagrada a união 
estável como uma entidade familiar, do regime parcial de comunhão de bens fica 
sem possibil idade de se arredar.  

Na mais recente lei acerca da matéria, ficou patente o regime a ser adotado, 
mas sua exteriorização foi reproduzida de modo irregular, porquanto o art. 5º. 
dessa norma não seja taxativo27. 

No pertinente à disciplina patrimonial na constância da união estável ou no 
seu desfazimento, equipara os conviventes para aquisição e gerência de bens. 

A problemática, nesse tópico, diz respeito à possibil idade de ser pactuado 
entre as partes outra forma de divisão patrimonial. Dá-se à questão contorno 
incorreto.  

Primeiro porque, se concedido aos conviventes o direito de optar, através de 
contrato, pelo regime a ser adotado, aí estaríamos diante de um instituto que se 
regeria pelas mesmas normas aplicáveis ao casamento, o que é impossível. Que 
fique claro: são duas realidades diferentes a que a lei não iguala, apenas 
reconhece suas existências com bases próprias.  

Sob prisma diverso, a união estável seria tratada na seara do direito das 
obrigações, remetendo-se assim sua disciplina à da sociedade de fato, que 
                                                 
27 Art. 5º. da Lei nº. 9.278/96.  
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advém da relação concubinária. Antes, é uma instituição reconhecida pelo direito, 
que não pode tomar corpo no seio das obrigações, porquanto, ainda que 
pudesse ser encarada como contrato, sua natureza jurídica seria 
predominantemente institucionalista, sendo, portanto, impossível concebê-la na 
forma societária. 

Ora, o interesse do constituinte ao equiparar união estável à entidade familiar 
foi trazer aquela para dentro do direito de família e não do direito das 
obrigações28. 

O Dr. Joaquim de Campos Martins, ao se reportar sobre a competência das 
varas de família, ainda que usando terminologia que não se considera a mais 
escorreita, afirma que:  

“no direito anterior, havia séria controvérsia acerca da 
matéria concubinária, isto é, se o tema nela discutido era 
de família ou de direito das obrigações.... se a sociedade 
de fato é constituída por entidade familiar, a questão deve 
ser resolvida na vara de família; se não há esta 
peculiaridade e a relação é apenas obrigacional, a 
competência é de vara cível”29.  
“Art. 4º As partes poderão, em qualquer tempo, reger as 
suas relações patrimoniais, de modo genérico ou 
específico, por escritura pública de atribuição de 
titularidade de bens e obrigações, devendo o respectivo 
domicílio e, se for o caso, averbado no respectivo ofício 
do local onde os imóveis forem localizados”. 
“Parágrafo único. As disposições contidas na escritura 
só se aplicarão para o futuro, regendo-se os negócios 
jurídicos anteriormente realizados pelos companheiros 
pelas normas legais supletivas, sem prejuízo da ampla 
liberdade das partes de dividirem os bens, de comum 
acordo, no momento da dissolução da entidade familiar”. 

Tal preceito visa a conceder l iberdade mais ampla no aspecto patrimonial 
refletido pela formação de uma união estável, isto é, dando aos companheiros o 
direito de disporem de seus bens e obrigações, de um em relação ao outro, da 
maneira que melhor lhes convier, resguardando-se tudo isso por meio de 
escritura pública, a qual representa maior segurança jurídica, na hipótese de 
separação da entidade familiar. 

Mais uma vez, discorda-se dessa liberdade de pactuar, nos moldes dos 

                                                 
28 Cap. II, nº. 2. 
29 Rev ista Jurídica Consulex nº. 8, p. 34-35. 
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comentários tecidos ao artigo anterior30.  
“Art. 5º Nos instrumentos que vierem a firmar com 
terceiros, os companheiros deverão mencionar a 
existência da união estável e a titularidade do bem objeto 
de negociação. Não o fazendo, ou sendo falsas as 
declarações, nenhum prejuízo sofrerão os terceiros de 
boa fé, resolvendo-se os eventuais prejuízos em perdas e 
danos entre os companheiros, sem prejuízo da eventual 
aplicação das sanções penais”. 

Bem a propósito esse artigo. O amparo de terceiros nos instrumentos 
firmados com um ou ambos os conviventes já era uma verdade que gerava e 
continua criando muitos problemas no Judiciário. 

De modo inverso ao casamento, onde se faz mister o instituto da outorga 
uxória na celebração de contratos, nos casos previstos no art. 235 do Código 
Civil atual, aqui é desnecessário a aquiescência do outro companheiro nos 
contratos que versem tão-somente acerca de bens de um deles. 

Como retratou o Prof. Caio Mário da Silva Pereira, em sua obra,  
“a união estável não equivale ao casamento, devendo a 
lei ‘facilitar a sua conversão’ (Constituição, art. 226, § 3º.). 
Conseqüentemente, exigir a anuência seria estabelecer 
uma outorga uxória, sem a existência de status 
matrimonial”31.  

Assim, esse artigo traz consigo a certeza para o negócio jurídico firmado com 
terceiro, cuja boa fé deve parecer inequívoca, imputando pena ao desrespeito da 
presente norma.   

“Art. 6º Dissolvida a união estável, o Juiz poderá, 
considerando o comportamento das partes em relação 
aos seus devedores (art. 2º.) e demais circunstâncias, 
determinar sejam prestados alimentos, por um dos 
companheiros ao outro, que deles necessitar, nos termos 
da Lei nº 5.478, enquanto o credor não constituir nova 
entidade familiar de direito ou de fato”. 

Isso significa uma nova bandeira para a igualdade de sexos, máxima 
elencada no art. 5º, I, da CF/88. E representa mais ainda: reflete a idéia das duas 
leis anteriores de que o juiz, usando de seu bom senso, tenha por obrigação 
determinar a prestação de alimentos de um convivente ao outro quando verificar 
nos processos as situações já explicitadas em tópico anterior32. 
                                                 
30 Cap. V, nº. 1, art. 4º.. 
31 Ob. cit., pág. 50. 
32 Cap. III, nº. 2. 
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Aqui, o elaborador do projeto errou grosseiramente, segundo a autora, ao 
usar a palavra credor, de direito obrigacional, e ao prever essa situação enquanto 
este não constituir nova união de direito ou de fato, pois esta última diz respeito 
ao concubinato, também da seara do direito das obrigações, já que tanto união 
estável quanto casamento são instituições jurídicas de direito de família.  

“Art. 7º Desde que vigente a união estável no momento 
do falecimento e ressalvados os eventuais direitos do 
cônjuge do de cujus, no caso de separação, o 
companheiro sobrevivente terá direito: 
Enquanto não constituir nova união: 
ao usufruto da quarta parte do patrimônio líquido do 
falecido adquirido durante a vigência da união estável, se 
concorrer com os seus descendentes; 
ao usufruto da metade do patrimônio líquido do falecido 
adquirido durante a vigência da união estável, se 
concorrer com os seus ascendentes; 
ao direito real de habitação ou ao direito de sucessão na 
locação no imóvel destinado à família no qual ambos os 
companheiros moravam. 
Independentemente de condição resolutiva, se o de cujus 
não tiver descendentes ou ascendentes vivos, à 
totalidade dos bens adquiridos a qualquer título, durante 
a união estável, não havendo testamento, ou à metade 
dos mesmos, na qualidade de herdeiro necessário, se 
houver disposições de última vontade”. 
“Parágrafo único. No caso de existirem herdeiros 
legítimos do de cujus, se o companheiro sobrevivente 
tiver sido contemplado em testamento, com bens de valor 
igual ou superior àqueles sobre os quais recairia o 
usufruto ou o direito hereditário, em virtude da lei, não 
lhe serão atribuídos os direitos assegurados pelo 
presente artigo, salvo se o testador determinar que sejam  
cumulados com a verba testamentária”. 

Esse artigo faz referência aos direitos sucessórios entre os companheiros, 
destacando que o convivente tenha posição de herdeiro legítimo, no caso de 
morte de um deles, sobre o que já se escreveu no item referente à sucessão33. 

Ressalte-se a justiça que o legislador realiza ao prever o direito real de 
habitação nos moldes traçados pelo anteprojeto. 

“Art. 8º. Os companheiros poderão, de comum acordo e a 

                                                 
33 Cap. IV, nº. 1. 
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qualquer tempo, requerer a conversão da união estável 
em casamento, desde que cabível, mediante petição ao 
Oficial do Registro Civil da Circunscrição de seu 
domicílio, juntando os documentos previstos no art. 180 
do Código Civil, devendo as testemunhas certificar a 
existência da união estável e sua duração, sob as penas 
da lei, dispensando-se os proclamas e editais”. 

  A primeira lei a prever esse assunto foi a de nº 9.278/94, porém, pelo teor de 
seu art. 8º., faltaram algumas especificações no tratamento da questão.   

Impende mostrar aquilo que nossa Constituição hoje afirma no seu art. 226, § 
3º: o atalho para a transformação de uma união estável em casamento, 
esquecendo-se aqui apenas o legislador de informar se isso se processará 
administrativa ou judicialmente. Opina-se que essa declaração deve ser pelas 
vias administrativas, se assim for o desejo dos companheiros, do que obviamente 
resultará a sua conversão em casamento, com os efeitos a este atinentes. Por 
outro lado, caso isso não tenha se dado e a união acabou por ser desfeita, 
caberá à justiça declarar sua existência para que produza suas devidas 
conseqüências.  

Por derradeiro, peca ainda ao util izar a palavra “duração”, pois a mesma é 
mais uma que idealiza de modo errado a necessidade de decorrer um 
determinado lapso temporal para a formalização de uma união estável diante da 
sociedade. Como o sustentado acima, o tempo é uma realidade relativa, 
dependendo do ponto de vista de cada indivíduo34. 

 
CONCLUSÃO 

 
Acerca do concubinato e da união estável ainda há muito o que se discutir. 

Aquele, sem reconhecimento jurídico no campo do direito familiar, e o último, 
integrante deste, constituem objeto de inúmeros estudos mundo afora.  

Isso se dá pela tentativa de muitos em aproximar essas duas verdades do 
seio da família, entidade máxima donde emanam as virtudes e defeitos da 
sociedade e apontada pelo direito como uma instituição essencial para a 
formação do Estado, qualquer que seja o corpo que assuma em cada nação. 

O direito brasileiro recentemente perfi lhou a existência da união estável, 
porém a precariedade das normas que a estabelecem é fonte de debates cada 
vez mais acirrados. O entendimento não é pacífico. 

A tese defendida pela autora se distancia sobremaneira da corrente 

                                                 
34 Cap. II, nº. 2. 
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dominante que tenta esclarecer a matéria. Pretendeu-se clarear a questão e não 
torná-la mais contraditória do que já é, o que, data venia, verificou-se em 
trabalhos de alguns mestres do direito pátrio.   

Destarte, frente aos diferentes posicionamentos ilustrados no presente 
trabalho, resta uma solução à controvérsia: que o legislador não desempenhe 
sua função legislativa ao delimitar a matéria, pois sua ignorância sobre a 
precisão terminológica do direito afeta o caso quando analisado in concreto, 
permitindo assim aos julgadores buscar respaldo doutrinário no embasamento de 
suas decisões. 

E bem elucidou esse tópico o Prof. Caio Mário da Silva Pereira ao afirmar 
que: “não tem faltado quem sustente ser de conveniência que o legislador baixe, 
desde logo, normas esclarecedoras, formulando os extremos da “entidade 
familiar”. A nós não nos parece convinhável. Em princípio, sempre entendemos 
não caber ao legislador formular definições. Definir é obra da doutrina. A lei baixa 
comandos, com caráter geral e obrigatório. Tratando de conceito novo, sem a 
devida sedimentação, uma norma legislativa definidora poderia pecar pelo 
excesso, lançando a noção muito além do objeto a definir ou revelar-se 
demasiado restrita, deixando de abraçar nos seus termos os pressupostos 
necessários. É preferível que a elaboração pretoriana vá promovendo sua 
construção dentro da variedade dos casos de espécie, e destarte permitindo à 
doutrina uma flexibil idade conceitual mais proveitosa”35.   

 
BIBLIOGRAFIA 

 
1. Concubinato. Série Jurisprudência. 2. ed. Rio de Janeiro: Esplanada, 1995.  
2. Diniz, Maria Helena. Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1995, vol. 5. 
3. Gaarder, Jostein. O Mundo de Sofia. 9. imp. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1995. 
4. Martins, Joaquim de Campos. Varas de Família: Competência. Revista 

Jurídica Consulex nº. 8, p. 34-35, ag. 1997. 
5. Milhomens, Jônatas e Alves, Geraldo Magela. Manual Prático de Direito de 

Família. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, Capítulo II, p. 79-89.  
6. Monteiro, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. 29. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1992, vol. II. 
7. Montesquieu, Charles Louis de Secondat. O espírito das Leis. Trad. de 

Fernando Henrique Cardoso e Leôncio Martins Rodrigues. 2. ed. Brasília: 
Universidade de Brasília, 1995.  

                                                 
35 Ob. cit., p. 44-45. 



DOUTRINA      41 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 

 

8. Nader, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Forense,1994, Segunda Parte, Capítulo III, nº. 13, p. 29. 

9. Pereira, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 11. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1997, vol. V. 

10. Pereira, Rodrigo da Cunha. Concubinato e União Estável. 3. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1996. 

11. Revista Jurídica Consulex - Brasília, Suplemento Especial nº 3, p. 78, mar. 
1997.  

12. Revista Jurídica Consulex - Brasília, Suplemento Especial nº. 7, p.  218, jul. 
1997. 

13. Rodrigues, Sílvio. Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 1995, vol. 6. 
14. Seminário sobre a família: Concubinato/União Estável. Belém: Graficentro 

(Assembléia Legislativa do Estado do Pará), 1997. 
15. Veloso, Zeno. União Estável. Belém: CEJUP, 1997. 
16. Viana, Marco Aurélio S.. Curso de Direito Civil. Belo Horizonte: Del Rey, 

1993, vol. 2, Capítulo. 11, p. 141-145.  





 

  
 

 

   
NO

TA
S 

E 
CO

M
EN

TÁ
RI

O
S 





NOTAS E COMENTÁRIOS          
____________________________________  45                                        

 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 
 
 

 

EM RUI, O EFÊMERO E O ETERNO1 
 
 

Otáv io Mendonça∗  
 
 

Duas vezes falei longamente sobre Rui - no Centenário, 1949, em nome da 
Ordem dos Advogados; vinte anos depois, em 69, no Conselho de Cultura, ao 
transcorrer também do 5 de Novembro. Relendo essas falas, refl ito como o perfil 
dos homens extraordinários assume aspectos cambiantes conforme o ângulo 
pelo qual é descrito e o momento vivido por quem os descreve. No primeiro 
pronunciamento, meu entusiasmo era pelo jurista; no segundo, pelo escritor. É 
que em 49 eu mergulhava por inteiro na advocacia. 

Fascinava-me, então, o Rui insuperável no campo do Direito. Era a estrutura 
da República, moldando sua primeira Constituição ao feitio norte-americano e 
interpretando-a com tanta amplitude que lhe foi atribuída a condição de seu 
máximo intérprete, embora jamais se houvesse dedicado a comentá-la. Era a 
redação do Código Civil, do qual não redigira um só artigo, porém a cuja forma 
dedicou, primeiro um Parecer, e depois, contestado este pelo Prof. Carneiro 
Ribeiro, essa Réplica monumental que se transformou em verdadeira antologia 
da língua portuguesa aplicada à técnica legislativa. Era o defensor intimorato do 
Habeas Corpus contra as arbitrariedades de Floriano; o patrono do Amazonas na 
disputa pelo Acre Setentrional; o defensor espontâneo e, não raro, gratuito dos 
presos, demitidos ou ameaçados por delitos de opinião; o arauto da supremacia 
do Judiciário e da tarefa do Supremo Tribunal como guardião inafastável das 
garantias constitucionais. Era, também, o parlamentar flamejante que durante 30 
anos engrandeceu o Senado; era o jornalista destemido, o líder político quase 
temerário que pagou com o sofrimento, a derrota e o exílio o alto preço pela 
devoção invariável à l iberdade e à justiça. 

Cresci ouvindo de meu pai, ruista apaixonado, a história das duas 
                                                 
1 Artigo publicado no jornal O LIBERAL em 11 de nov embro de 1997. 
∗ Adv ogado, Prof essor Catedrático de Direito Internacional Priv ado da Univ ersidade 
Federal do Pará, Prof essor Titular de Ensino Superior de História Moderna e 
Contemporânea da Faculdade de Filosof ia, Ciências e Letras da Univ ersidade Federal do 
Pará, Prof essor de Direito Agrário em Curso de Pós-graduação da Univ ersidade Federal 
do Pará, Prof essor de Direito Ambiental no Curso para Juízes Agraristas promov ido pelo 
TJE-Pa.  
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Campanhas Presidenciais, a Civil ista, de 909, contra Hermes da Fonseca, e a de 
919, contra Epitácio Pessoa, já envaidecido, mas não alquebrado, em ambas 
lecionando democracia a uma país imaturo, através das derrotas inevitáveis pelo 
sistema eleitoral da época, que Vitor Nunes Leal tão bem definiu como 
"Coronelismo, Enxada e Voto". Era, afinal, o Estadista da República, assim o 
chamou João Mangabeira; e, no plano exterior, o paladino das pequenas nações 
na Conferência de Haia e o pugnador pela presença do Brasil na I Guerra 
Mundial, por entender impossível a neutralidade entre o Direito e o Crime. 

Mais tarde, entretanto, à medida que testemunhava como são frágeis as 
nossas instituições, como as leis brasileiras tornaram-se campeãs na quantidade 
e nas mudanças, convenci-me serem geralmente passageiros tanto os erros 
como os acertos que nelas se baseiam. Diminuiu, por isso, minha fé nas teorias e 
aumentou minha admiração pelos textos que as traduzem, quando encerram 
genuína beleza. É o caso típico de Rui. A própria natureza dos seus trabalhos 
condenou a maioria dos temas que abordou a serem circunstanciais e, portanto, 
momentâneos. Que resta, por exemplo, da Constituição de 91, salvo o modelo 
federativo, a separação da Igreja e as terras devolutas estaduais? Quem 
defenderia os direitos pessoais por ações possessórias, existindo, desde 34, o 
mandado de segurança? E quem necessitaria de argumentos maiores para 
impedir as cessões de clientela, havendo registro de marcas de Comércio e 
Indústria? Poucos decerto hoje recorreriam às teses de Rui quanto ao conteúdo, 
embora muito ainda possam e devam fazê-lo quanto ao raciocínio e a densidade 
de argumentação. Porém, o que jamais se apagará é a centelha de gênio, 
borbulhante no estilo dessas páginas e em mil outras, sem caráter jurídico, mas 
para sempre incluídas entre as de maior brilho, jamais escritas na língua 
portuguesa. São as Cartas da Inglaterra, a Oração aos Moços, o Discurso de 
Posse no Instituto dos Advogados, o Hino à Liberdade, a Saudação aos 
Jangadeiros, à Visita à Terra Natal, As Andorinhas de Campinas... 

Quantos supõem Rui ultrapassado pensam no jurisconsulto, esquecem o 
artista. Veja-se, como amostra, este perfi l de Floriano Peixoto: 

"Há um gênero de ambição inerte e retraída, como certos 
répteis que se enroscam na obscuridade, à espreita da 
ocasião que lhes passe ao alcance do bote.  
Os indivíduos dessa família moral, silenciosos, 
escorregadios e traiçoeiros, passam às vezes a maior 
parte da existência quase ignorados, até que a 
oportunidade fatal os favoreça". 

A luta contra Floriano passou. Dela poucos se lembrariam não fosse esse 
retrato cruel e talvez até injusto do mais enigmático Presidente brasileiro. É o 
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efêmero e o eterno na obra de Rui... 
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A ENFITEUSE E A REFORMA AGRÁRIA 
 

 
Almir de Lima Pereira∗  

 
 

Há dez anos já escrevemos sobre essa matéria, eis que, à época começava a 
recrudescer o problema agrário no país. Achamos que a reforma agrária não 
devia ser só da União, mas, do Estado e do Município. Essas unidades da 
Federação deveriam aproveitar terras consideradas devolutas, e promoverem 
assentamentos aos considerados interessados na agricultura. Acreditamos, que 
amenizaria em muito o problema dos chamados “Sem Terra”. 

Todavia, quanto a distribuição de terras, fazemos restrição no que se 
relaciona à cessão definitiva de lotes. Isso, faz com que seus detentores 
traspassem a terceiros, incluindo os grileiros. Para evitar essa disputa, seria 
interessante que se aplicassem dispositivos da legislação civil. 

Há no Código Civil Brasileiro, dentro do título “Dos Direitos Reais Sobre 
Coisas Alheias”, o reconhecido Instituto da Enfiteuse. É um ato firmado entre 
vivos, ou de última vontade, onde o proprietário atribui a outrem o domínio útil do 
imóvel, pagando a pessoa que o adquira, ao senhorio direto uma pensão, ou foro 
anual, certo e  invariável (art.678). Nos termos em que está expresso o 
dispositivo a codificação, a enfiteuse é aceita tanto para as propriedades rurais 
(ou rústicas), como para as urbanas (art.680). 

Esse tipo de direito real, ainda vigora nos municípios do país, que por suas 
Prefeituras promovem a transferência a terceiros do domínio úti l dos imóveis, 
mediante a paga de um foro anual. Só tem que esses aforamentos se dão 
preferencialmente em áreas urbanas, onde se desenvolveram as cidades, com a 
aplicação dessa legislação a terrenos que se destinam à edificação. Nessa fase 
em que se procura solucionar o problema agrário, entendemos que se poderia, 
com vantagem, lançar mão da Enfiteuse para as terras virgens e abandonadas 
da qual a União, Estados e Municípios são detentores. 

Assim, se extirparia a grilagem de terras por pessoas que através de 
transações visam a especulação imobiliária. Não se deveria negociar os espaços 
rurais com transmissão do domínio direto que leva ao desfalque um política 
agrária e suscetível de prejuízos, posto que para reavê-los , só mediante a 
                                                 
∗  Desembargador, ex-Presidente do TJE-Pa., ex-Procurador Geral de Justiça, Membro da 
Academia Paraense de Letras e da Academia Paraense de Letras Jurídicas, Coordenador 
do Juizado Especial de Pequenas Causas, Sócio ef etiv o do Instituto Histórico do Pará e 
Diretor da Escola Superior de Magistratura. 
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indenização pela desapropriação. 
Com a adoção desse último princípio, ou seja, da venda de terras públicas, 

tanto pela União como pelos Estados, sofre a Nação a usurpação do que lhe 
pertence, dando asas ao enriquecimento de grupos especulativos que se 
dedicam a essas transações. 

Realmente, os Instituto da Enfiteuse, evitaria a transferência do domínio direto 
de glebas incultas para particulares, que de posse destas, passariam 
usurariamente a explorá-las financeiramente, até com a reversão ao antigo 
senhorio em negociações altamente lesivas ao patrimônio público. 

Estão aí, os acontecimentos com a luta entre posseiros, invasores e 
proprietários que chegam a matança desenfreada, tudo resultante, afirmamos, da 
especulação, ou então, da ambição na conquista de imensas regiões que não 
chegam ao aproveitamento produtivo. 

Ademais, a enfiteuse não atingirá o direito de herança, uma  vez que é 
consentâneo a transcrição dos bens pelo enfiteuta, segundo o texto do artigo 681 
do Código Civil, ao prescrever serem os bens enfitêuticos transmissíveis por 
herança, na mesma ordem estabelecida a respeito dos alodiais no citado Código 
(artigo 1.603 e 1.619). Apenas não podem ser divididas as glebas sem o 
conhecimento do senhorio. 

Ora, adoção dessa política agrária principalmente em nosso país, detentor de 
uma imensa área territorial, permitiria ao setor governamental a intervenção na 
produtividade do solo a um maior poder, desde que há nos contratos de enfiteuse 
condições a cumprir resgatadas através do Comisso. 

Tenham, é certo que os aforamentos são resgatáveis, salvo os acordos entre 
as partes, dez (10) anos depois de constituídos, diante do pagamento de um 
laudêmio, estatuídos em dois e meio (2,5 %) por cento sobre o valor da atual da 
propriedade plena, e de dez (10) pensões anuais pelo foreiro, não renunciável 
contratualmente. 

O reconhecimento legal do domínio em duas nuances o direito e o úti l 
facil itará ao Estado, pessoa de direito público, possuidora do primeiro, a 
observação no cumprimento das cláusulas enfitêutica, redundando no controle 
do uso das terras pelos enfiteutas no que se relaciona com o agrarismo nacional. 

Veja-se o antigo uso dos terrenos de marinha, quando se estabelece o direito 
de ocupação, plenamente aproveitado por quem os requer. Com isso, se protege 
o litoral com a vigilância ao direito de uso por parte dos ocupantes. 

Outrossim, a enfiteuse com a condição de reserva de domínio direto, 
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impediria as irregularidades com a venda ilícita de enormes dimensões territoriais 
a grupos estrangeiros, muitas vezes sustentadas em documentos previamente 
viciados. A opção no ato da transação do imóvel por parte do senhorio, 
ofereceria obstáculo para a consolidação dessas transações preservando o 
domínio do Poder Público. 

Talvez, para a enfiteuse rural fossem necessárias a adoção de normas que 
adequasse na composição contratual condições de obrigações quanto ao 
emprazamento, foro, ao uso da terra, preferência de alienação , etc.  

A União, que exerce o domínio de tão vasto território, resolveria o cruciante 
problema da reforma agrária, sem onerar o erário com indenizações por 
desapropriações, algumas resultantes de golpes especulativos de proprietários 
de áreas previamente negociadas. 

Seria a oportunidade de estudar essa regra do Direito Real com a instituição 
da enfiteuse rural, destinada as terras incultas existentes no país, e uti l izadas 
como solução agrarista pela União, e pelos Estados da Federação. 

Por isso, fazemos restrições a esse modo de fazer política agrária no país. 
Faça o governo o preparo de áreas devolutas, dando-lhes estrutura e localizando 
os chamados sem terra com apoio técnico-financeiro, dentro do princípio 
enfitêutico, que estará fomentando uma política agrícola que irá sustentar a 
economia desta Nação. 

É preciso deixar de lado esta questão de que o problema agrário deve ser 
resolvido pela Polícia e pela Justiça, duas corporações impotentes e 
desajustadas nos recentes conflitos de terras. 

 



   R
ev

. T
ri

b.
 J

us
tiç

a 
Es

ta
do

 P
ar

á 
B

el
ém

 
v.

42
 

nº
72

 
19

97
 

  
 

 

LE
G

IS
LA

Ç
Ã

O
 





LEGISLAÇÃO  53 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 
 
 

 

LEI Nº 9.492, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997. 
 
 

Define competência, regulamenta os 
serv iços concernentes ao protesto de 
títulos e outros documentos de dív ida 
e dá outras prov idências. 

 
 

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

CAPÍTULO I 
Da Competência e das Atribuições 

 
Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o 

descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de 
dívida. 

Art. 2º Os serviços concernentes ao protesto, garantidores da autenticidade, 
publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime 
estabelecido nesta Lei. 

Art. 3º Compete privativamente ao Tabelião de Protesto de Títulos, na tutela 
dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento 
da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento, do titulo e de outros 
documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a 
desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar 
informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados, na forma 
desta Lei. 

 
CAPÍTULO II 

Da Ordem dos Serviços 
 
Art. 4º O atendimento ao público será, no mínimo, de seis horas diárias. 
Art. 5º Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário 

regulamentar serão protocolizados dentro de vinte e quatro horas, obedecendo à 
ordem cronológica de entrega. 

Parágrafo único. Ao apresentante será entregue recibo com as características 
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essenciais do título ou documento de dívida, Sendo de sua responsabilidade os 
dados fornecidos. 

Art. 6º Tratando-se de cheque, poderá o protesto ser lavrado no lugar do 
pagamento ou do domicílio do emitente, devendo do referido cheque constar a 
prova de apresentação ao Banco Sacado, salvo se o protesto tenha por fim 
instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. 

 
CAPÍTULO III 

Da Distribuição 
 
Art. 7º Os títulos e documentos de dívida destinados a protesto somente 

estarão sujeitos a prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver 
mais de um Tabelionato de Protesto de Títulos. 

Parágrafo único. Onde houver mais de um Tabelionato de Protesto de Títulos, 
a Distribuição será feita por um Serviço instalado e mantido pelos próprios 
Tabelionatos, salvo se já existir Ofício distribuidor organizado antes da 
promulgação desta Lei. 

Art. 8º Os títulos e documentos de dívida serão recepcionados, distribuídos e 
entregues na mesma data aos Tabelionatos de Protesto, obedecidos os critérios 
de quantidade e qualidade. 

Parágrafo único. Poderão ser recepcionadas as indicações a protestos das 
Duplicatas Mercantis e de Prestação de Serviços, por meio magnético ou de 
gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do apresentante 
os dados fornecidos, ficando a cargo dos Tabelionatos à mera instrumentalização 
das mesmas. 

 
CAPÍTULO IV 

Da Apresentação e Protocolização 
 
Art. 9º Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão 

examinados seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios, 
não cabendo ao Tabelião de Protesto investigar a ocorrência de prescrição ou 
caducidade. 

Parágrafo único Qualquer irregularidade formal observada pelo Tabelião 
obstará o registro do protesto. 

Art. 10. Poderão ser protestados títulos e outros documentos de dívida em 
moeda estrangeira, emitidos fora do Brasil, desde que acompanhados de 
tradução efetuada por tradutor público juramentado. 
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§ 1º Constarão obrigatoriamente do registro do protesto a descrição do 
documento e sua tradução. 

§ 2º Em caso de pagamento, este será efetuado em moeda Corrente 
nacional, cumprindo ao apresentante a conversão na data de apresentação do 
documento para protesto. 

§ 3º Tratando-se de títulos ou documentos de dívidas emitidos no Brasil, em 
moeda estrangeira, cuidará o Tabelião de observar as disposições do Decreto-lei 
nº 857, de 11 de setembro de 1969, e legislação Complementar ou 
Superveniente. 

Art. 11. Tratando-se de títulos ou documentos de dívida sujeitos a qualquer 
tipo de correção, o pagamento será feito pela conversão vigorante no dia da 
apresentação, no valor indicado pelo apresentante. 

 
CAPÍTULO V 

Do Prazo 
 
Art. 12. O protesto será registrado dentro de três dias úteis contados da 

protocolização do título ou documento de dívida. 
§ 1º Na contagem do prazo a que se refere o caput exclui-se o dia da 

protocolização e inclui-se o do vencimento. 
§ 2º Considera-se não útil o dia em que não houver expediente bancário para 

o público ou aquele em que este não obedecer ao horário normal. 
Art. 13. Quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do 

prazo ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro 
dia úti l subseqüente. 

 
CAPÍTULO VI 
Da Intimação 

 
Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto 

expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do 
título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua 
entrega no mesmo endereço. 

§ 1º A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, 
ou por qualquer outro meio, desde que n recebimento fique assegurado e 
comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento 
equivalente. 
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§ 2º A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de 
identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para cumprimento 
da obrigação no Tabelionato, bem como número do protocolo e vaIor a ser pago. 

Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou 
pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou 
domicil iada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se 
dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. 

§ 1º O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela 
imprensa local onde houver jornal de circulação diária. 

§ 2º Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por 
perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais. 

 
CAPÍTULO VII 

Da Desistência e Sustação do Protesto 
 
Art. 16. Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título 

ou documento de dívida, pagos os emolumentos e demais despesas. 
Art. 17. Permanecerão no Tabelionato, à disposição do Juízo respectivo, os 

títulos ou documentos de dívida cujo protesto for judicialmente sustado. 
§ 1º O título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado 

judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização 
judicial. 

§ 2º Revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se proceder a 
nova intimação do devedor, sendo a lavratura e o registro do protesto efetivados 
até o primeiro dia úti l subseqüente ao do recebimento da revogação, salvo se a 
materialização do ato depender de consulta a ser formulada ao apresentante, 
caso em que o mesmo prazo será contado da data da resposta dada. 

§ 3º Tomada definitiva a ordem de sustação, o título ou o documento de 
dívida será encaminhado ao Juízo respectivo, quando não constar determinação 
expressa a qual das partes o mesmo deverá ser entregue, ou se decorridos trinta 
dias sem que a parte autorizada tenha comparecido no Tabelionato para retirá-lo. 

Art. 18. As dúvidas do Tabelião de Protesto serão resolvidas pelo Juiz 
competente 

 
CAPÍTULO VIII 
Do Pagamento 

 
Art. 19. O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para 
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protesto será feito diretamente no Tabelionato competente, no valor igual ao 
declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas. 

§ 1º Não poderá ser recusado pagamento oferecido dentro do prazo legal, 
desde que feito no Tabelionato de Protesto competente e no horário de 
funcionamento dos serviços. 

§ 2º No ato do pagamento, o Tabelionato de Protesto dará a respectiva 
quitação, e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no 
primeiro dia úti l subseqüente ao do recebimento. 

§ 3º Quando for adotado sistema de recebimento do pagamento por meio de 
cheque, ainda que de emissão de estabelecimento bancário, a quitação dada 
pelo Tabelionato fica condicionada á efetiva liquidação. 

§ 4º Quando do pagamento no Tabelionato ainda subsistirem parcelas 
vincendas, será dada quitação da parcela paga em apartado, devolvendo-se o 
original ao apresentante. 

 
CAPÍTULO lX 

Do Registro do Protesto 
 
Art. 20 Esgotado o prazo previsto no art. 12, sem que tenham ocorrido as 

hipóteses dos Capítulos VII e VIII, o Tabelião lavrará e registrará o protesto, 
sendo o respectivo instrumento entregue ao apresentante. 

Art. 21. O protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite ou de 
devolução. 

§ 1º O protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado antes do 
vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para o aceite ou a 
devolução. 

§ 2º Após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de 
pagamento, vedada a recusa da lavratura e registro do protesto por motivo não 
previsto na lei cambial. 

§ 3º Quando o sacado retiver a letra de câmbio ou a duplicata enviada para 
aceite e não proceder à devolução dentro do prazo legal, o protesto poderá ser 
baseado na segunda via da letra de câmbio ou nas indicações da duplicata, que 
se limitarão a conter os mesmos requisitos lançados pelo sacador ao tempo da 
emissão da duplicata, vedada a exigência de qualquer formalidade não prevista 
na Lei que regula a emissão e circulação das duplicatas. 

§ 4º Os devedores, assim compreendidos os emitentes de notas promissórias 
e cheques, os sacados nas letras de câmbio e duplicatas bem como os indicados 
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pelo apresentante ou credor como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, 
não poderão deixar de figurar no termo de lavratura e registro de protesto. 

Art. 22. O registro do protesto e seu instrumento deverão conter: 
I - data e número de protocolização; 
II - nome do apresentante e endereço; 
III - reprodução ou transcrição do documento ou das indicações feitas pelo 

apresentante e declarações nele inseridas; 
IV - certidão das intimações feitas e das respostas eventualmente oferecidas; 
V - indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por eles honradas; 
VI - a aquiescência do portador ao aceite por honra; 
VII - nome, número do documento de identificação do devedor e endereço; 
VIII - data e assinatura do Tabelião de Protesto, de seus substitutos ou de 

escrevente autorizado. 
Parágrafo único. Quando o Tabelião de Protesto conservar em seus arquivos 

gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título ou 
documento de dívida, dispensa-se no registro e no instrumento, a sua transcrição 
literal, bem como das demais declarações nele inseridas. 

Art. 23. Os termos dos protestos lavrados, inclusive para fins especiais, por 
falta de pagamento , de aceite ou de devolução serão registrados em um único 
livro e conterão as anotações do tipo e do motivo do protesto , além dos 
requisitos previstos no artigo anterior. 

Parágrafo único. Somente poderão ser protestados, para fins falimentares, os 
títulos ou documentos de dívida de responsabilidade das pessoas sujeitas às 
conseqüências da legislação falimentar. 

Art. 24. O deferimento do processamento de concordata não impede o 
protesto. 

 
CAPÍTULO X 

Das Averbações e do Cancelamento 
 
Art. 25. A averbação de retificação de erros materiais pelo serviço poderá ser 

efetuada de ofício ou a requerimento do interessado, sob responsabilidade do 
Tabelião de Protesto de Títulos. 

§ 1º Para a averbação da retificação será indispensável a apresentação do 
instrumento eventualmente expedido e do documento que comprovem o erro. 

§ 2º Não são devidos emolumentos pela averbação prevista neste artigo. 
Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no 

Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante 
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apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. 
§ 1º Na impossibil idade de apresentação do original do título ou documento 

de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência , com identificação e 
firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, 
originário ou por endosso translativo. 

§ 2º Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso 
mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor 
endossante. 

§ 3º O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que 
não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por 
determinação judicial pagos os emolumentos devidos ao Tabelião. 
     § 4º Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o 
cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação 
da certidão expedida pelo Juízo processante com menção do trânsito em julgado, 
que substituirá o título ou o documento de dívida protestado. 

§ 5º O cancelamento do registro do protesto será feito pelo Tabelião titular, 
por seus Substitutos ou por Escrevente autorizado. 

§ 6º Quando o protesto lavrado for registrado sob forma de microfilme ou 
gravação eletrônica, o termo do cancelamento será lançado em documento 
apartado, que será arquivado juntamente com os documentos que instruíram o 
pedido, e anotado no índice respectivo. 

 
CAPÍTULO XI 

Das Certidões e Informações do Protesto 
 
Art. 27. O Tabelião de Protesto expedirá as certidões solicitadas dentro de 

cinco dias úteis, no máximo, que abrangerão o período mínimo dos cinco anos 
anteriores, contados da data do pedido, salvo quando se referir a protesto 
específico. 

§ 1º As certidões expedidas pelos serviços de protesto de títulos, inclusive as 
relativas à prévia distribuição, deverão obrigatoriamente indicar, além do nome 
do devedor, seu número no Registro Geral (R.G.), constante da Cédula de 
Identidade, ou seu número no Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F.), se pessoa 
física, e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (C.G.C.), se 
pessoa jurídica, cabendo ao apresentante do título para protesto fornecer esses 
dados, sob pena de recusa. 

§ 2º Das certidões não constarão os registros cujos cancelamentos tiverem 
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sido averbados, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou por ordem 
judicial. 

Art. 28. Sempre que a homonímia puder ser verificada simplesmente pelo 
confronto do número de documento de identificação, o Tabelião de Protesto dará 
certidão negativa. 

Art. 29. Os Tabeliães de Protesto de Títulos somente poderão fornecer 
certidão, em forma de relação, para as entidades representativas do comércio, 
da indústria e das instituições financeiras, das pessoas cujos nomes e 
documentos forem indicados no pedido, com a nota de se tratar de informação 
reservada, para uso institucional exclusivo do solicitante, da qual não se poderá 
dar divulgação. 

§ 1º O fornecimento da certidão a que se refere o caput será suspenso caso 
se desatenda o seu caráter sigiloso ou se forneçam informações de protestos 
cancelados. 

§ 2º Dos cadastros ou bancos de dados, das entidades referidas no caput, 
somente serão prestadas informações, mesmo sigilosas, restritivas de crédito 
oriundas de títulos ou documentos de dívidas regularmente protestados, cujos 
registros não foram cancelados. 

§ 3º Na localidade onde houver mais de um Tabelionato de Protesto de 
Títulos, poderá haver um Serviço de Informações de Protestos, organizado , 
instalado e mantido pelos próprios Tabelionatos. 

Art. 30. As certidões, informações e relações serão elaboradas pelo nome dos 
devedores, conforme previstos no § 4º do art. 21 desta Lei, devidamente 
identificados, e abrangerão os protestos lavrados e registrados por falta de 
pagamento, de aceite ou de devolução, vedada a exclusão ou omissão de nomes 
e de protestos, ainda que provisória ou parcial. 

Art. 31. Do protocolo somente serão fornecidas informações ou certidões 
mediante solicitação escrita ou por determinação judicial. 

 
CAPÍTULO XII 

Dos Livros e Arquivos 
 
Art. 32. O livro de Protocolo poderá ser escriturado mediante processo 

manual, mecânico, eletrônico, ou informatizado, em folhas soltas e com colunas 
destinadas às seguintes anotações: número de ordem, natureza do título ou 
documento de dívida, valor, apresentante, devedor e ocorrências.  

Parágrafo único. A escrituração será diária, constando do termo de 
encerramento o número de documentos apresentados no dia, sendo a data da 
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protocolização a mesma do termo diário do encerramento. 
Art. 33 Os livros de Registros de Protesto serão abertos e encerrados pelo 

Tabelião de Protestos ou seus Substitutos, ou ainda por Escrevente autorizado, 
com suas folhas numeradas e rubricadas. 

Art. 34. Os índices serão de localização dos protestos registrados e conterão 
os nomes dos devedores, na forma do § 4º do art. 21, vedada a exclusão ou 
omissão de nomes e de protestos, ainda que em caráter provisório ou parcial, 
não decorrente do cancelamento definitivo do protesto.  

§ 1º Os índices conterão referência ao livro e à folha, ao microfilme ou ao 
arquivo eletrônico onde estiver registrado o protesto, ou ao número do registro, e 
aos cancelamentos de protestos efetuados.  

§ 2º Os índices poderão ser elaborados pelo sistema de fichas, microfichas ou 
banco eletrônico de dados. 

Art. 35. O Tabelião de Protestos arquivará ainda: 
I - intimações; 
II - editais; 
III - documentos apresentados para averbação no registro de protestos e 

ordens de cancelamentos; 
IV - mandados e ofícios judiciais; 
V - solicitações de retirada de documentos pelo apresentante; 
VI - Comprovantes de entrega de pagamentos aos credores; 
VII - Comprovante de devolução de documentos de dívida irregulares. 
§ 1º Os arquivos deverão ser conservados, pelo menos, durante os seguintes 

prazos: 
I - um ano, para as intimações e editais correspondentes a documentos 

protestados e ordens de cancelamento; 
II - seis meses, para as intimações e editais correspondentes a documentos 

pagos ou retirados além do tríduo legal; 
III - trinta dias, para os comprovantes de entrega de pagamento aos credores, 

para as solicitações retirada dos apresentantes e para os comprovantes de 
devolução, por irregularidade, aos mesmos, dos títulos e documentos de dívidas. 

§ 2º Para os livros e documentos microfilmados ou gravados por processo 
eletrônico de imagens não subsiste a obrigatoriedade de sua conservação. 

§ 3º Os mandados judiciais de sustação de protesto deverão ser conservados, 
juntamente com os respectivos documentos, até solução definitiva por parte do 
Juízo. 

Art. 36. O prazo de arquivamento é de três anos para livros de protocolo e de 
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dez anos para os livros de registros de protesto e respectivos títulos.  
 

CAPÍTULO XIII 
Dos Emolumentos 

 
Art. 37. Pelos atos que praticarem em decorrência desta Lei, os Tabeliães de 

Protesto perceberão, diretamente das partes, a título de remuneração, os 
emolumentos fixados na forma da lei estadual e de seus decretos 
regulamentadores salvo quando o serviço for estatizado. 

§ 1º Poderá ser exigido depósito prévio dos emolumentos e demais despesas 
devidas, caso em que, igual importância deverá ser reembolsada ao 
apresentante por ocasião da prestação de contas, quando ressarcidas pelo 
devedor do seu total. 

§ 2º Todo e qualquer ato praticado pelo Tabelião de Protesto será cotado, 
identificando-se as parcelas componentes do seu total. 

§ 3º Pelo ato de digitalização e gravação eletrônica dos títulos e outros 
documentos, serão cobrados os mesmos valores previstos na tabela de 
emolumentos para o ato de microfilmagem. 

 
CAPÍTULO XIV 

Disposições Finais 
 
Art. 38. Os Tabeliães de Protesto de Títulos são civilmente responsáveis por 

todos os prejuízos que causarem por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos 
substitutos que designarem ou Escreventes que autorizarem assegurado o direito 
de regresso. 

Art. 39. A reprodução de microfilme ou do processamento eletrônico da 
imagem do título ou de qualquer documento arquivado no Tabelionato, quando 
autenticado pelo Tabelião de Protesto, por seu Substituto ou Escrevente 
autorizado, guarda o mesmo valor do original independente de restauração 
judicial.  

Art. 40. Não havendo prazo assinado, a data do registro do protesto é o termo 
inicial da incidência de juros, taxas e atualizações monetárias sobre o valor da 
obrigação contida no título ou documento de dívida. 

Art. 41. Para os serviços previstos nesta Lei os Tabeliães poderão adotar, 
independentemente de autorização, sistemas de computação, microfilmagem, 
gravação eletrônica de imagem e quaisquer outros meios de reprodução. 

Art. 42. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



LEGISLAÇÃO  63 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 
 
 

 

Art. 43. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Brasília, 10 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da 

República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Íris Rezende 
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LEI Nº 9.494, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997. 
 
 

Disciplina a aplicação  da tutela 
antecipada contra a Fazenda Pública, 
altera a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 
1985, e dá outras prov idências. 

 
 
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 

1.570-5, de 1997, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos 
Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 
da Constituicão Federal, promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de 

Processo Civil o disposto nos arts. 5° e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, 
de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 
1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992. 

Art. 2º O art. 16 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da 
competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado 
improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado 
poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova."  

Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória 
nº 1.570-4, de 22 de julho de 1997. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Congresso Nacional, em 10 de setembro de 1997; 176º da Independência e 

109º da República 
 
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
Presidente do Congresso Nacional 
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ACÓRDÃO Nº 31.508 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante: Banco do Estado de São Paulo S/A 
Agravado: Hélio Dias 
Relatora: Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery 
 
 

Agrav o de Instrumento. Ação de Execução. 
Inconformismo à r. decisão proferida pelo juízo 
monocrático que indeferiu o pedido de requisição de 
informações à Delegacia da Receita Federal e ao 
BACEN. 
1. Não há como pretender-se substitua o magistrado, 
sob cuja direção se encontre o processo, o interesse 
das partes, por elas diligenciando “ex-offício”. A 
obtenção de informações sobre a situação 
patrimonial do contribuinte, constante do banco de 
dados da Receita Federal, somente pode ser feita em 
caráter excepcionalíssimo e assim mesmo, dentro 
dos exatos limites da Lei específica, para atender, 
única e exclusiv amente, a notório e ev idente 
interesse da Justiça. 2. Diante dos fundamentos 
constantes deste Acórdão,  irreparáv el se apresenta 
o despacho alv ejado, pois ao contrário se chegaria 
pura e simplesmente, a conclusão de que, 
indistintamente, caberá ao Judiciário promov er pela 
parte as diligências a ela pertinentes. 3. Recurso 
conhecido mas, improv ido. 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Agravo de 
Instrumento em que é Agravante: 
Banco do Estado de São Paulo S/A e 
Agravado: Hélio Dias. 

ACORDAM,, os Exmos. 
Desembargadores que integram a 
Egrégia 2ª Câmara Cível Isolada, do 

Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, em Turma, à unanimidade de 
votos, conhecer do recurso mas, lhe 
negar provimento, nos termos do voto 
da Desa. Relatora. 

 
Relatório 
Banco do Estado de São Paulo 
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S/A, devidamente identificado nos 
autos de Ação de Execução que 
move contra Hélio Dias, agravou de 
instrumento de o r. despacho da MMª 
Juíza de Direito da 7ª Vara Cível 
desta Comarca, prolatado em os 
referidos autos de Ação de Execução, 
que indeferiu o pedido de requisição 
de informações à Delegacia da 
Receita Federal e ao BACEN. 

Argüi em suas razões que é certo 
que as pesquisas de bens a serem 
penhorados são dil igenciados pela 
parte interessada inclusive às suas 
próprias expensas. Que no entanto, 
dil igências levadas a efeito não 
lograram êxito em localizar bens do 
Executado, daí que, para suprir tal 
lacuna, requereu à MMª Juíza "a quo" 
que oficiasse a Receita Federal e 
BACEN, solicitando as informações 
que necessitava, para que pudesse 
dar andamento à Execução, pleito 
esse, no entanto, indeferido, o que 
ensejou o presente Agravo. 

Faz citações jurisprudenciais a seu 
favor. 

Sem resposta do Agravado. 
Mantido o despacho, tendo em 

vista, conforme informações 
prestadas do juízo monocrático, o 
resguardo ao sigilo, preconizado em 
todas as codificações, e em 
jurisprudência pacífica dos Tribunais. 

Eis a síntese do essencial. É o 
relatório. 

 
Voto 

A matéria que cuida o presente 
Agravo, dizendo respeito à requisição 
ao Fisco, de informação sobre o 
devedor, embora tenha suscitado, 
anteriormente, grandes debates 
doutrinários, se contrapondo de um 
lado, o interesse jurídico à intimidade 
fiscal do contribuinte e, de outro lado 
o alcance da tutela jurisdicional de 
caráter jurissatisfativo, aos direitos do 
credor desatendido, chega-se a 
conclusão que a obtenção de 
informações sobre a situação 
patrimonial do contribuinte, constante 
do banco de dados da Receita 
Federal, somente pode ser feita em 
caráter excepcionalissímo e assim 
mesmo, dentro dos exatos limites da 
Lei específica, para atender, única e 
exclusivamente, a notório e evidente 
interesse da Justiça. 

O problema enfocado encerra 
aspectos diversificados e o tema, 
aparentemente simples, permite uma 
abordagem que se faz útil nos dias de 
hoje em que se discute sobre a 
obtenção de dados dos clientes junto 
as entidades bancárias e tantas 
outras análogas situações. 

O legislador constitucional, 
disciplinou claramente os contornos 
da garantia do sigilo das informações 
pessoais constantes de bancos de 
dados, de molde a que, sua 
divulgação somente pode ser feita, 
atendidos a dois distintos 
pressupostos: na forma da Lei e para 
os fins de investigação criminal ou 
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instrução processual penal, 
desaparecendo, por conseguinte, o 
impasse interpretativo ante a palavra 
final da Constituição. 

É cláusula de reserva prevista pelo 
próprio texto constitucional. 

Dessa forma, os cadastros criados 
e mantidos pelos Tribunais Eleitorais, 
pela Receita Federal e entidades 
congêneres, têm finalidade própria e 
não podem, por isso mesmo, servir 
de banco comum de informações 
para impulsionar mais rapidamente o 
andamento dos processos de 
execução, pois, o fato de existir feito 
em tramitação, não significa 
necessariamente, existência de 
interesse público a justificar a adoção 
da medida excepcional, diante do 
tratamento de rigorosa tutela ao sigilo 
dos dados, deliberadamente imposta 
pela Constituição Federal vigente. 

O princípio a vigir é de que 
compete à parte, e não ao Juiz a 
localização do devedor e de bens a 
serem penhorados. 

A simples circunstância do Oficial 
de Justiça, lançar nos autos do 
processo, certidão, certificando que 
não foi encontrado o devedor, ou nem 
localizados bens, não é suficiente, por 
si só, para justificar o pedido de 
informações à Receita Federal. O fato 
de inexistir bens garantidores da 
execução não transforma o interesse 
particular em interesse da Justiça, a 
justificar a devassa da documentação 
fiscal e a quebra do segredo que a 
protege, na única interpretação que 

se coaduna com os princípios da 
Justiça. 

É de ser observado ainda, que o 
art. 399 do Código de Processo Civil 
não autoriza de forma alguma a 
dil igência pleiteada, conforme afirma 
o Agravante. 

Então vejamos: 
"art. 399 - O juiz requisitará às 
repartições públicas em qualquer 
tempo ou grau de jurisdição: 
I - as certidões necessárias à 
prova das alegações das 
partes.....” 
Dessa forma os poderes 

conferidos ao juiz pela  primeira figura 
do aludido dispositivo legal refere-se, 
evidentemente, à certidões 
necessária à prova, isto é, a 
convencer a realidade dos fatos 
alegados pelas partes. No caso em 
exame se trata de provar um fato 
desconhecido pela própria parte 
interessada, estranha a lide. 

Com relação ao disposto no art. 
600, IV do Código de Processo Civil 
que disciplina: 

"art. 600 - Considera-se 
atentatório à dignidade da Justiça o 
ato do devedor que: 

...................................................... 
IV - não indica ao juiz onde se 

encontram os bens sujeitos à 
execução". 

Não há negar seja atentatória à 
dignidade da Justiça tal omissão. 

Todavia, o citado dispositivo legal 
deve ser entendido - como já se 
argumentou - JTA.Civ.SP, Lex, vol. 
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48/79 - tendo em vista bens 
especificamente sujeitos a execução, 
e não os bens em geral. 

No caso em análise, pelo que se 
conclui, da pobre documentação 
trazida com o recurso, o devedor-
executado nem sequer foi citado para 
os termos da Ação de Execução, por 
não ter sido encontrado. 

A requisição só há de ser feita se 
tipificado ato atentatório à dignidade 
da justiça, estando correta a postura 
de que "liberalidade anterior, que 
autorizava a prática de requisições, 
independentemente da prova da 
necessidade da providência, não 
convalida o seu prosseguimento". 
Resulta portanto claro que somente 
tem aplicabil idade ao caso em 
discussão aquilo que possa ser 
legalmente conceituado como 
interesse da Justiça - de vez que, não 
cabe ao magistrado fazer quaisquer 
requisições com fomento no 
indigitado interesse da Administração 
Pública. 

É igualmente entendimento 
jurisprudencial, dentro da própria 
processualística, que não haverá o 
juiz de substituir às partes, nos atos 
que são de suas iniciativas. 

A rica e férti l jurisprudência do 
TACiv-SP. rebateu, no AI 306.825-
SP; 1º TACiv.SP; rel Juiz Rafael 
Granato; 4º C.v.u, in RT.571/133, com 
suficiência e maestria, os argumentos 
invocados pelo Exeqüente para a 
obtenção da pretendida requisição de 

informações ao fisco, ao dizer que:  
"é obrigação do autor, ao propor a 
ação, saber previamente, o 
endereço e a qualificação do 
Requerido, bem como, se este 
possui bens, não ficando o 
Magistrado obrigado, portanto, a 
deferir o pedido de informação à 
Delegacia da Receita Federal para 
obter a declaração de bens do 
executado". 
É antes da propositura da ação 

que há de perquirir o credor, da 
existência ou não de bens, eis que a 
responsabilidade, na execução, é 
exclusivamente patrimonial. 

Constata-se que a hipótese dos 
autos contempla pretensa 
transferência de obrigação de 
instrumentalizar o pedido, que seria 
do Exeqüente para a Justiça. Não 
pode transformar esta em instrumento 
de pesquisa da parte, se ela não se 
acautela ao efetuar os negócios. 

No caso em exame, o Requerente 
de tais ofícios à Receita Federal e ao 
BACEN é um estabelecimento de 
crédito, justamente aquele que 
sabemos que, na contratação dos 
empréstimos, faz longos cadastros e 
formula variadas exigências, além do 
que, detendo recursos amplos de 
pesquisa, quer com recursos 
materiais, quer com recursos 
humanos, para localização de seus 
devedores. 

Como se vê o direito invocado 
pelo Exeqüente ora Agravante não é  
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absoluto, tropeçando diante do sigilo 
e da mera comodidade. 

Além de tudo isto, não prova a 
exaustão, o Agravante, ter encetado 
investigações próprias, ou por 
terceiros, bem como, de que se 
muniu de todas as cautelas quando 
ajustou o seu negócio com o Executor 
ora Agravado, quanto ao seu 
endereço e comprovação de bens 

que garantisse aquela transação. 
Diante do expositado, irreparável 

se apresenta o despacho alvejado, 
pois, do contrário, se chegaria pura e 
simplesmente, a conclusão de que, 
indistintamente, caberá ao Judiciário, 
promover pela parte as dil igências a 
ela pertinentes. 

Nego provimento ao agravo. 

 
Belém, 05 de junho de 1997. 

 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente 

Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 31.813 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante: Sandra Maria Gil Padrão Massoud. 
Impetrado: Exmº Sr. Secretário de Estado de Administração 
Litisconsorte Passivo Necessário: Estado do Pará. 
Relator: Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes 

 
 

I - Mandado de Segurança objetiv ando incorporação 
automática de percentual aditiv o equiv alente ao 
exercício de cargos ou funções gratificadas aos 
v encimentos de funcionário público civ il estadual. II -
Preliminares de carência da ação, impossibilidade de 
dilação probatória em "mandamus" e ausência de 
dotação orçamentária, todas argüidas pela 
autoridade impetrada e secundadas pelo litisconsorte 
passiv o necessário e no mérito, ausência de direito 
líquido e certo - Nem se pode cogitar de tais matérias 
suscitadas em cunho preliminar, quando nos 
documentos carreados aos autos, v islumbra-se 
respaldo mais que suficiente para o conhecimento 
prév io do recurso. Melhor sorte não encontra a 
alegada falta de dotação orçamentária, pois a parcela 
suplementar questionada dev e ser prev ista em 
qualquer orçamento, como rubrica de pessoal do 
funcionário. Rejeitadas à unanimidade. Mérito - Soa, 
portanto, fartamente comprov ado o direito  da 
impetrante à percepção do adicional pleiteado aos 
seus v encimentos, por exercício de função 
comissionada, o que, aliás, encontra eco uníssono 
neste Tribunal. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores 
Membros das Colendas Câmaras 

Cíveis Reunidas, à unanimidade de 
votos, em rejeitar as preliminares 
levantadas contra o "writ", para 
conhecê-lo e, no mérito, também à 
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unanimidade de votos, conceder a 
Segurança, a fim de assegurar à 
impetrante a incorporação  de 
gratificação correspondente a 50% 
(cinqüenta por cento) sobre a 
remuneração do cargo comissionado 
de Diretor de Administração do 
Ipasep, a partir da data da 
impetração, devendo a autora 
requerer os períodos anteriores em 
ação própria. 

    
Relatório 
Sandra Maria Gil Padrão 

Massoud, devidamente identificada 
às fls.2, por intermédio de advogado 
legalmente habilitado, impetrou 
perante estas Colendas Câmaras 
Cíveis Reunidas, Mandado de 
Segurança contra ato que reputa 
ilegal e arbitrário do Exmº Sr. 
Secretário de Estado de 
Administração, alegando em síntese 
o seguinte: 

I - Que é servidora pública do 
Estado lotada na Secretaria de 
Transportes, atualmente cedida ao 
Ipasep, ocupando o cargo de Técnico 
de Administração, tendo respondido 
desde o ano de 1984 pelo cargo de 
Auditoria; Chefe de Planejamento-
DAI-06 da 2ª Divisão Regional no 
período de 01.12.87 a 10.12.88; 
Chefe de Planejamento da 5ª Divisão 
Regional -DAI -06 de 10.02.88 a 
10.05.89; Chefe do Núcleo de 
Desenvolvimento Organizacional-
DAS-04, de 10.05.89 a 20.03.91; 
Diretora do Departamento de 

Administração-DAS 01.5, de 17.09.91 
a 11.04.94; Assessor DAS 01-3 
lotada no Departamento de 
Assistência do Ipasep, de 03.02.95 a 
19.10.95; 

II - Que sob amparo da Lei nº 
5.810/94 (RJU), foi exonerada do 
último cargo comissionado o qual 
exerceu até 19.10.95,e na forma do 
art.130 da referida lei, os vários 
exercícios desses cargos 
comissionados, conferem à 
impetrante o direito à percepção do 
adicional correspondente a 10% de 
gratificação pelo exercício dos 
mesmos cargos  a cada ano de 
efetivo exercício, até o l imite de 
100%; 

III - Que por força da Lei já 
referida,  a impetrante solicitou à 
Sead em 14.09.94, a concessão da 
vantagem a que tem direito, 
recebendo parecer favorável da 
consultoria daquela Secretaria, 
fazendo jus portanto a incorporar, em 
seus vencimentos, o valor 
correspondente a 50% sobre o valor 
relativo aos vencimentos  atribuídos a 
Diretoria do Departamento de 
Administração do Ipasep, conforme 
prescreve o art. 144 c/c o art.130 do 
RJU, observadas as demais 
formalidades de Lei; 

IV - Que no entanto não foi feita a 
incorporação legal, numa afronta a 
decisão deste Egrégio Tribunal que 
em M.S proposto por diversos 
Sindicatos de categorias funcionais 
do Estado, suspendera a aplicação 
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da súmula nº 07 editada pela 
Consultoria Geral do Estado, a qual 
entendia que o adicional previsto no 
art.130 da Lei já referida, só é devido 
aos servidores que exercem cargos 
ou funções gratificadas a partir da 
vigência da referida Lei; 

V - Que agindo como agiu a Sra. 
Secretária de Estado de 
Administração, feriu o princípio da 
irretroatividade e eficácia imediata da 
Lei, tendo ferido igualmente a Carta 
Magna de 1988,sendo sabido que a 
nova norma tem efeito imediato e 
geral, respeitando sempre o ato 
jurídico perfeito, o direito adquirido e 
a coisa julgada. 

Juntou com a Procuração, copiosa 
documentação que comprova o que 
requer no "mandamus", e pede que 
lhe seja concedida a "l iminar", que lhe 
foi negada em despacho inicial. 

Solicitadas as costumeiras 
Informações  à digna Autoridade 
Administrativa apontada de coatora, 
esta as prestou no prazo e forma da 
lei ,argüindo as preliminares de 
carência de ação; impossibil idade de 
dilação probatória  em sede de M.S; 
falta de previsão orçamentária. E no 
mérito, ausência de direito líquido e 
certo ,não se aplicando o adicional 
pleiteado em virtude do princípio da 
irretroatividade das normas. 

Às fls.62/63, o Estado do Pará 
através de sua Procuradoria, 
ingressou na lide e foi admitido como 
Litisconsorte Passivo Necessário, 

fazendo coro com os argumentos 
contidos nas informações. 

O Exmº Dr. Procurador  de 
Justiça, ao oferecer seu parecer, 
rejeitou  as preliminares argüidas e, 
no tocante  ao mérito, é favorável à 
concessão  do "mandamus ".  

 
Voto 
Preliminares de carência de ação - 

impossibil idade de dilação probatória 
e ausência de previsão orçamentária, 
levantadas pela digna Autoridade 
coatora e secundadas pelo Estado do 
Pará na qualidade de Litisconsorte 
Passivo Necessário. 

"Data maxima venia", as rejeito, 
conforme já uníssono entendimento 
esposado e confirmado em vários 
arestos destas Colendas Câmaras 
Cíveis Reunidas, pelo que trago à 
colação, extraindo-se o essencial, o 
de nº 30.595 de 21.02.97 da lavra da 
eminente Desa. Climenie Pontes, 
vem decisão unânime e que com 
propriedade assim se posicionou: 

"Carência de ação - Mandado de 
segurança - Dilação de provas: se 
as provas coligidas aos atos são 
suficientes para o conhecimento 
da ação, não prospera o 
argumento de impossibil idade de 
dilação de provas em mandado de 
segurança. Preliminar rejeitada. 
(...) Dotação orçamentária - (...) a 
verba destinada a gratificação 
requerida, por integrar a 
remuneração do servidor, insere-
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se na rubrica de pessoal com 
previsão em todo e qualquer 
orçamento." 
Preliminares, pois, rejeitadas. 
 
Mérito 
Igualmente não merece melhor 

sorte, tanto a Autoridade impetrada 
como o Litisconsorte Passivo 
Necessário no tocante a apreciação 
do mérito. 

Inúmeros julgados desta nossa 
Colenda Corte de Justiça já têm 
concedido os "mandamus" que lhes 
são destinados a relatar conforme os 
vários arestos que igualmente trago à 
colação dos ilustres pares, como o de 
nº 27.644 da lavra do eminente Des. 
Wilson de Jesus Marques da Silva, 
assim ementado: 

"Mandado de Segurança - 
Objetivo - Incorporação automática 
em vencimentos de funcionário 
público civil do Estado, de 
adicional por exercício de função 
gratificada - Direito adquirido 
satisfatoriamente comprovado - 

vantagem prescrita no art. 130 da 
Lei Estadual 5.810/94. Segurança 
concedida." 
E outro, de nº 28.138, do não 
menos eminente Des. Ricardo 
Borges, com a seguinte ementa: 
Mandado de segurança - 
Preliminar de prescrição e 
decadência. Não reconhecimento 
de tais institutos em face das 
circunstâncias constantes dos 
autos. Preliminar rejeitada 
unanimemente. Mérito - 
incorporação e conseqüente 
pagamento de adicional. 
Ante o exposto, conheço da 

segurança e a concedo, ficando, em 
consequência, assegurado o direito 
líquido e certo à impetrante, de ver 
ser incorporada a gratificação 
correspondente a 50% (cinqüenta por 
cento) sobre a remuneração do cargo 
em comissão de Diretor de 
Administração do Ipasep, a partir da 
data da impetração, sendo que os 
períodos anteriores devem ser 
requeridos através de ação própria. 

 
Belém, 05 de agosto de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 31.895 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS 
LIBERATÓRIO POR EXCESSO DE PRAZO DA COMARCA DE 
ALENQUER 
 
 
Impetrante:     Bela. Maria Doloures Cajado Brasil 
Paciente:        Jorge Alex Feitosa de Carvalho 
Relator:          Desembargador Jaime dos Santos Rocha 
 
 

Habeas Corpus Liberatório - Excesso de prazo da 
instrução criminal. Paciente mantido preso além do 
que determina a Lei. O silêncio da autoridade dita 
coatora regularmente notificada a prestar as 
necessárias informações, "per si" demonstra o 
descaso da mesma para com a situação do paciente, 
dando azo ao execráv el constrangimento ilegal. 
Ordem concedida por maioria. 

 
 

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

Desembargadores integrantes às 
Colendas Câmaras Criminais 
Reunidas do E. Tribunal de Justiça do 
Estado, por maioria de votos, em 
conceder a ordem de Habeas Corpus 
impetrada, com base no relatório e 
voto deste Relator, que passa a fazer 
parte integrante do presente aresto. 

 
Relatório 
A Bela. Maria Doloures Cajado 

Brasil, advogada regularmente 
inscrita à Secional da OAB/Pa sob o 
nº 3676, impetra junto a estas 
Colendas Câmaras Criminais 
Reunidas, uma Ordem de Habeas 
Corpus Liberatório por Excesso de 

Prazo, em face do nacional Jorge 
Alex Feitosa de Carvalho, 
devidamente qualificado nos autos, 
com fulcro no art. 5º, LXVIII da 
Constituição Brasileira c/c arts. 647 e 
648, incisos I, II e IV do Código de 
Processo Penal Brasileiro. 

Aduz em síntese a impetrante, que 
o ora paciente encontra-se recolhido 
cautelarmente no Presídio de 
Santarém, neste Estado, desde o dia 
18/01/94, por determinação do douto 
Juízo Monocrático da Comarca de 
Alenquer/Pa, ora tido como 
autoridade coatora 

Ressalta que no final do ano de 
1994, foi impetrado um outro Habeas 
Corpus em favor do paciente, o qual 
fora denegado sob o fundamento de 
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que o réu cometera Crime Hediondo 
(art. 157, "caput" e §§ 2º, incisos I, II e 
3º do CPB), além de estar sendo 
processado na Comarca de Alenquer 
por Crime de Furto, entendendo este 
Colegiado quando da referida 
denegação da ordem impetrada, que:  

"Não basta o tempo decorrido a 
partir da decretação da prisão 
preventiva, para que seja alegado 
excesso de prazo” 
Que, não sendo a prisão 

preventiva do paciente objeto de 
censura, pelo menos há de observar-
se que a duração dessa custódia por 
um ano e meio à época da 
impetração, em sendo ela uma 
medida excepcional, destoa de todos 
os princípios legais e constitucionais 
asseguradores do direito de 
locomoção, haja vista, segundo a 
impetrante, não haver nenhuma 
'condenação nos processos a que 
responde o paciente. E que o 
constrangimento ilegal deflui da 
demora na conclusão da instrução 
dos aludidos processos. 

Que, inobstante a recomendação 
expressa no Venerando Acórdão nº 
26.209/95, no sentido que o MM. 
Juízo de Direito "a quo" agil izasse a 
instrução, nada foi feito neste sentido, 
permanecendo o paciente 
abandonado no Presídio de 
Santarém. 

Trouxe à colação alguns julgados 
de outros tribunais, os quais entende 
como perfeitamente aplicáveis na 
espécie.  

Por fim, faz ressaltar ser pacífico o 
entendimento de que o conhecimento 
de um novo pedido de habeas corpus 
é admissível, mesmo que sob o igual 
fundamento, conforme jurisprudência 
reproduzida na exordial de 
impetração, pelo que pugna pela 
concessão do habeas corpus 
impetrado, com a expedição do 
competente Alvará de Soltura em prol 
do paciente. 

Juntou o documento de fls.08, dos 
autos. 

Às fls. 11 dos presentes autos, 
consta o despacho do então Relator, 
Des. Pedro Paulo Martins, que assim 
se expressa textualmente: 

1. Anteriormente foi julgado outro 
Habeas Corpus do mesmo paciente, 
sob as mesmas alegações do 
presente processo, sendo lavrado o 
Acórdão nº 26.209, de 13 de março 
de 1995, denegando o referido "writ", 
sendo este o Relator; 

2. O paciente é acusado de crime 
capitulado no art. 157 "caput" e seus 
parágrafos 2º, incisos I e II e 3º, do 
Código Penal, sendo reincidente, pois 
responde a outro processo por crime 
de furto. Praticou este segundo delito, 
por estar em liberdade mediante 
fiança, segundo as informações do 
MM. Juízo de Direito "a quo" . 

3. Face tais circunstâncias, seja 
ouvido o RMP, o qual deverá emitir 
Parecer. 

Às fls. 12/15, consta o Parecer do 
douto Procurador de Justiça, onde 
preliminarmente entende que a 
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pretensão do ora paciente encontra-
se prejudicada, por já ter sido 
denegada uma ordem de Habeas 
Corpus na 28ª Sessão Ordinária 
destas Câmaras Criminais Reunidas, 
tendo servido como Relator o Exmo. 
Des. Elzaman da C. Bittencourt, 

No mérito, manifesta-se o RMP 
pela denegação do "writ" em se 
tratando que, como fez ressaltar o 
então Relator, Des. Pedro Paulo 
Martins, a atual impetração apresenta 
as mesmas alegações da primeira, a 
qual foi apreciada e julgada pelas 
Colendas Câmaras Criminais 
Reunidas. 

Por não mais integrar as Egrégias 
Câmaras Criminais Reunidas, o 
supradito Desembargador, 
despachou às fls. 16, dos autos, 
ordenando fosse procedida a 
redistribuição do presente feito; o qual 
coube a mim, vindo-me conclusos os 
presentes autos em data de 15/12/95, 
onde proferi o despacho de fls.17, 
baixando em dil igência os autos, para 
que a autoridade dita coatora voltasse 
a prestar as necessárias informações, 
nelas ressaltando a atual posição em 
que se encontram os Processos a 
que responde o acusado- paciente. 

Tais informações foram solicitadas 
mediante o oficio de fls.18, dos autos, 
datado de 05/02/96.  

Às fls.19, dos autos, consta a 
Certidão de nº 59/97, de lavra do 
Senhor Escrivão das Câmaras 
Criminais Reunidas, onde, em data 

de 08/05/97, esclarece que até a 
referida data não foram prestadas as 
informações pela autoridade dita 
coatora. 

Submetidos os presentes autos 
novamente à apreciação do douto 
RMP, veio este às fls. 10, do segundo 
volume, por ratificar o parecer 
ofertado às fls. 12, 13, 14 e 15, do 
primeiro volume. 

 
Voto 
A análise dos presentes autos 

revela que a impetrante motiva o 
mandamus no constrangimento ilegal 
por excesso de prazo, que diz ser 
perpetrado pela autoridade inquinada 
coatora, em processos que já na 
época da impetração, se arrastavam 
por longos e ininterruptos 18 (dezoito) 
meses, isto no ano de 1995, mais 
precisamente no mês de julho. 

Mormente o fato de haver sido 
denegada uma outra ordem de 
habeas corpus, anteriormente 
impetrada em favor do paciente junto 
a estas Câmaras Criminais Reunidas, 
procura a impetrante justificar a atual 
impetração ante o elevado excesso 
de prazo verificado na instrução 
processual, fazendo inclusive alusão 
a excerto jurisprudencial, que 
expende  

"ser pacífica a admissibil idade de 
uma nova, a impetração ainda que 
com o mesmo objeto, se as 
circunstâncias de fato se 
modificaram" in RT 653/295 
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Ainda que visivelmente presentes 
na exordial os motivos que ensejaram 
a atual impetração, observa-se que 
inusitadamente o antigo Relator, ao 
invés de solicitar as devida 
informações ao Juízo ora tido coator, 
mediante o respeitável despacho de 
fls. 11, após tecer algumas 
conjecturas que por sinal adentram 
no mérito do mandamus, 
imediatamente abriu vista dos autos 
ao RMP, para que ofertasse o 
competente Parecer, tendo este, na 
ausência das informações prestadas 
por parte da autoridade coatora, 
louvado-se das informações 
prestadas no referido Habeas Corpus 
anteriormente impetrado e denegado, 
para então firmar seu posicionamento 
contrário à concessão da atual ordem 
impetrada. 

Este relator, verificando tamanha 
anomalia e levando em consideração 
o transcurso de mais de ano da data 
da primeira impetração, assim que 
conclusos os autos, de pronto 
despachou solicitando as devidas 
informações à autoridade dita 
coatora, isto em data em 15/12/95, as 
quais não foram até o presente 
prestadas, ainda que reiteradas, 
segundo o que consta da retrocitada 

Certidão de fls.19, dos autos. 
Conclusos novamente os autos a 

este Relator, em data de 08/05/97, 
verifica-se que da data de 
impetração, ou seja 03/07/95, já 
transcorreram quase dois anos, que 
somados aos alegados 18 (dezoito) 
meses de prisão constantes da 
exordial, sobrelevam o alegado tempo 
de prisão do ora paciente a quase 
três anos e seis meses, sem que 
chegue ao fim o processo a que o 
mesmo responde perante o Juízo 
coator 

A recusa da autoridade tida como 
coatora em prestar as devidas 
informações no prazo legal, além de 
desrespeito e desprestígio a estas 
Colendas Câmaras Criminais 
Reunidas, revela o inteiro descaso do 
Juízo "a quo" para com a situação do 
preso ora paciente, a meu ver, dando 
azo ao execrável constrangimento 
ilegal sanável através do "remédio 
heróico". 

Por tais razões, concedo a 
presente ordem de Habeas Corpus, 
determinando a expedição do 
competente Alvará de Soltura em prol 
do paciente, se por "Al" não estiver 
preso. 

 
Belém, 30 de junho de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 31.904 - PEDIDO DE HABEAS-CORPUS PARA 
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:               Bel. João Jorge Hage Neto 
Paciente:                  Raimundo Cesar da Silva Alves 
Autoridade Coatora: A Doutora Juíza de Direito da 5ª Vara Penal 
Relator:                    Desembargador Ary da Motta Silveira 
 
 

Habeas-Corpus para trancamento de ação penal. 
Demonstrada a falta de justa causa, concede-se a 
ordem para excluir o paciente da peça acusatória. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Habeas-Corpus 
Para Trancamento de Ação Penal da 
Comarca da Capital, em que é 
impetrante o Bel. João Jorge Hage 
Neto, sendo paciente Raimundo 
César da Silva Alves. 

O impetrante requer uma Ordem 
de Habeas-Corpus para Trancamento 
de Ação Penal em favor do paciente 
Raimundo César da Silva Alves, 
alegando que o mesmo adquiriu 
equipamentos de informática, que são 
comercializados por sua empresa 
Memória Computadores de 
Suprimentos Ltda., equipamentos 
esses, importados através de firma 
importadora, sendo que na hora da 
aquisição foram-lhe apresentados 
todos os documentos necessários 
para a aquisição, na forma da 
legislação ou seja Nota Fiscal, 4ª via 
expedida pela Receita Federal, 
inclusive registrado no Livro de 

Entrada de Mercadorias, portanto, 
toda a transação comercial foi feita 
com a firma Imnex Computadores do 
Brasil Ltda., foi perfeitamente legal. 

Alega o impetrante, que o paciente 
foi surpreendido pelo representante 
da firma Rauland Belém Som Ltda., 
que em ligação telefônica se intitulou 
proprietário dos equipamentos 
adquiridos pelo paciente, ficando 
este, sem saber o que fizesse diante 
daquela situação. 

Posteriormete, quando tudo 
parecia esclarecido, novamente o 
paciente é surpreendido com uma 
Notificação Policial da Seccional 
Urbana de São Braz; porém 
obedecendo tal chamado, 
compareceu aquela especializada 
para prestar esclarecimentos, munido 
de todos os documentos que 
comprovavam a legalidade da 
transação. 

O Inquérito Policial, continua o 
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impetrante, foi concluído e o paciente, 
diante de toda a documentação 
apresentada ao doutor Delegado, que 
presidia o mês mo, deixou de ser 
indiciado: 

O Ministério Público de maneira 
inexplicável, denunciou o paciente, 
mesmo apresentando toda a 
documentação, que inclusive, pedido 
pelo Ministério Público. 

O impetrante conclui suas 
alegações, pedindo a exclusão do 
paciente da peça acusatória, 
deferindo o presente Habeas Corpus 
para o Trancamento da Ação Penal. 

A doutora Juíza de Direito informa, 
em síntese, que os representantes da 
firma importadora, perante a 
autoridade policial, assim como em 
Juízo, inocentaram o paciente de 
qualquer negociação ilegal, tendo em 
vista, que este desconhecia o fato da 
empresa Rauland haver pago a taxa 
de liberação das referidas 
mercadorias, retiradas da Receita 
Federal, antes de ser adquirida pelo 
paciente. Informa ainda a magistrada, 
que o paciente não foi indiciado em 
Inquérito Policial. 

Nesta Instância Superior, a douta 
Procuradoria de Justiça opinou pela 
procedência do Trancamento da Ação 
Penal, excluindo-se o paciente da 
peça acusatória. 

 
Mérito 
0 impetrante requer uma 0rdem de 

Habeas-Corpus para Trancamento de 
Ação Penal, perante estas Egrégias 

Câmaras Criminais, em favor do 
paciente Raimundo César da Silva 
Alves, para exclui-lo da Ação Penal, 
por falta de justa causa. 

O paciente adquiriu de uma firma 
importadora, materiais de informática 
e quando da compra desses 
materiais, foram lhe apresentada toda 
a documentação legal ou seja Nota 
Fiscal, 4ª via expedida pela Receita 
Federal, inclusive registro nos livros 
de entrada de mercadorias. 
Posteriormente, o paciente recebeu 
um telefonema do representante da 
Empresa Rauland Belém Som Ltda., 
que se dizia proprietário daqueles 
materiais de informática. O paciente 
ficou surpreso com aquele 
telefonema, sem saber o que fizesse, 
embora estivesse com a consciência 
tranqüila, pois a documentação 
estava toda legal. A firma prejudicada 
entrou com uma representação contra 
o paciente, acusando-o de ter 
praticado o crime de estelionato. 
Aberto o Inquérito Policial, o paciente 
foi chamado para prestar 
declarações, tendo o mesmo 
comparecido perante aquela 
autoridade policial, lá apresentando 
toda a documentação da transação 
realizada. O doutor Delegado 
concluiu o inquérito e em função dos 
documentos apresentados pelo 
acusado deixou de indiciá-lo.  

O Ministério Público, para 
surpresa do paciente, denunciou-o, 
embora toda a documentação fosse 
apresentada e juntada aos autos, a 
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pedido do próprio Ministério Público. 
Nas informações da doutora Juíza 

de Direito, esta informa que 
realmente o paciente não foi indiciado 
no Inquérito policial. 

Informa ainda a magistrada, que o 
paciente foi inocentado pelos próprios 
representantes da firma que forneceu 
os materiais de computação, tanto na 
polícia, como em Juízo. 

Pelo que se observa nos 
presentes autos, o paciente foi 
envolvido em uma negociata 
inocentemente. Acredita-se que até o 
Promotor de Justiça não tenha 
verificado os documentos 
apresentados pelo paciente, pois foi o 
próprio Ministério Público quem 
solicitou aquela documentação 

(fls.70/76). 
Os documentos apresentados pelo 

paciente comprovam que a transação 
foi perfeitamente legal, tanto que nem 
foi indiciado no Inquérito Policial. Por 
outro lado, o paciente foi inocentado 
pelos próprios representantes da 
firma importadora, sendo que estes, 
sim, foram indiciados no Inquérito 
Policial e estão respondendo a Ação 
Criminal. 

À vista de tais considerações, 
ACORDAM, os senhores 
Desembargadores componentes das 
Egrégias Câmaras Criminais 
Reunidas, à unanimidade de votos, 
em excluir o paciente da peça 
acusatória. 

 
Belém, 11 de agosto de 1997. 

 
José Alberto Soares Maia - Presidente 

Ary da Motta Silv eira - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 31.906 - PEDIDO DE HABEAS-CORPUS 
PREVENTIVO DA COMARCA DA CAPITAL 
 
Impetrantes:             Bels. Jorge Mauro O. Medeiros e Humberto Feio Boulhosa 
Paciente:                  Delmo da Silva Bahia 
Autoridade Coatora:  Dra. Juíza de Direito da 18ª Vara Penal                                
Relator:                     Desembargador Ary da Motta Silveira 
 

Habeas-Corpus Liberatório. Falta de pagamento de 
pensão alimentícia. Suscitada a matéria de não 
conhecimento, por se tratar de prisão civ il, foi a 
mesma rejeitada. No mérito, nega-se a ordem, eis 
que, o paciente não cumpriu ordem judicial, deixando 
de pagar o que era dev ido. 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Habeas-Corpus 
Preventivo da Comarca da Capital, 
em que são impetrantes os Bacharéis 
Jorge Mauro O. Medeiros e Humberto 
Feio Boulhosa, sendo paciente Delmo 
da Silva Bahia. 

Relatório 
O impetrante requer uma Ordem 

de Habeas-Corpus Preventivo em 
favor do paciente Delmo da Silva 
Bahia, alegando que o mesmo foi 
sentenciado em Ação de Alimentos, 
processo em curso na 18a Vara Cível 
da Comarca da Capital, ao 
pagamento de três (03) Salários-
Minimos definitivos, em favor do 
menor Delmo Artur dos Santos Bahia, 
Ação proposta por Inalda Maria 
Pereira dos Santos. 

A doutora Juíza arbitrou 
provisoriamente os alimentos em 
cinco (05) Salários-Mínimos, 
baseando-se na peça inicial, 

apresentada em Juízo. Ocorre, diz o 
impetrante, que a inicial traz a l ide 
inverdades e acusações infundadas, 
sem qualquer comprovação dos fatos 
alegados, além do exorbitante valor 
atribuído à causa, deixando o 
paciente em difícil situação 
econômica. 

Ressalte-se, prossegue o 
impetrante, que a manifestação do 
Ministério Público foi pela concessão 
de dois (02) Salários-Mínimos e os 
honorários advocatícios, arbitrados 
pela magistrada, foi no valor máximo 
ou seja 20% sobre o valor da causa. 

Ao final de suas alegações, o 
impetrante pediu a concessão da 
Ordem, a fim de evitar o 
constrangimento ilegal do paciente. 

A doutora Juíza de Direito da 18a 
Vara Cível informa que, inicialmente 
foram arbitrados alimentos 
provisionais no valor de cinco (05) 
Salários-Mínimos e posteriormente, 
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não havendo concil iação das partes 
em Audiência, foi decretada de forma 
definitiva a Pensão Alimentícia em 
dois Salários-Mínimos, tendo o 
paciente apelado dessa decisão, 
porém tal recurso foi considerado 
deserto, por falta de preparo. 

A magistrada conclui suas 
informações, dizendo que o paciente 
não efetuou o pagamento devido, por 
isso foi decretada a sua prisão, tendo 
o representante do Ministério Público 
manifestado-se favoravelmente. 

A douta Procuradoria de Justiça, 
nesta Instância Superior, opinou peia 
denegação da Ordem.  

Preliminar levantada pelo relator 
de não conhecimento da ordem. 

Com efeito o Tribunal de São 
Paulo, assim decidiu:  

"Não se conhece do Habeas-
Corpus impetrado em favor de 
quem teve decretado contra si 
prisão civil, por falta de pagamento 
de pensão alimentícia. Não se 
insere tal prisão no âmbito do 
remédio eleito (RT 545/309). 
A douta maioria das Câmaras, 

entendeu que a matéria é polêmica e 
inclinou-se pelo conhecimento do 
Habeas-Corpus, rejeitando a 
Preliminar. 

Voto 
O impetrante requer uma Ordem 

de Habeas-Corpus Preventivo em 
favor do paciente Delmo da Silva 
Bahia, alegando que o mesmo está 
sendo ameaçado de prisão por falta 

de pagamento de Pensão Alimentícia. 
O paciente foi condenado em 

Ação de Alimentos, a pagar 
provisoriamente cinco(05) Salários-
Mínimos e posteriormente, de forma 
definitiva em dois (02) Salários-
Mínimos. 

Verifica-se pela leitura dos autos, 
que o paciente não se conformando 
com a sua condenação, recorreu 
daquela decisão, porém o seu 
recurso foi julgado deserto, por falta 
de preparo. 

Pelas informações da magistrada, 
verifica-se que foi decretada a prisão 
preventiva do paciente, por não 
cumprir a decisão da Juíza ou seja, 
deixou de efetuar o pagamento 
devido. 

Como se observa nos presentes 
autos, não assiste nenhuma razão ao 
impetrante, pois todas as tentativas 
de reconcil iação entre as partes 
foram efetuadas. 

O impetrante em sua inicial, diz 
que foi condenado de forma definitiva 
em três (03) Salários-Mínimos 
quando na realidade a sua 
condenação foi de apenas dois (02) 
Salários-Mínimos. Além do mais, seu 
próprio recurso foi considerado 
deserto por falta de pagamento.  

Isto posto, rejeitada a Preliminar, 
ACORDAM, os Membros das 
Egrégias Câmaras Criminais 
Reunidas, à unanimidade de votos, 
em negar a ordem.  
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Belém, 18 de agosto de 1997. 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Ary da Motta Silv eira - Relator 
 
ACÓRDÃO Nº 31.923 - REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO 
DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Apelante:       Estado do Pará  
Apelado:        Espólio de João Ciro de Moura 
Relatora:        Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy 
 
 

Ação Ordinária Anulatória de Tomada de Contas - 
Reexame de sentença e apelação. - A inobserv ância 
ao efetiv o direito ao contraditório e ampla defesa 
ensejam a v iolação ao art. 5º, incisos LXV e IV da 
Constituição Federal e a anulação da decisão 
administrativ a impugnada. Recursos improv idos.  

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Reexame de Sentença 
e Apelação Cível da Capital em que é 
sentenciante a MMª Juíza de Direito 
da 15ª Vara Cível da Capital e 
sentenciados: apelante Estado do 
Pará e Apelado Espólio de João Ciro 
de Moura.  

ACORDAM, os Exmos. Srs. 
Desembargadores Membros da 
Colenda 2ª Câmara Cível Isolada do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, à unanimidade de votos, em 
conhecer dos recursos interpostos, 
entretanto, negar-lhes provimento, 
mantendo em todos os seus termos a 
r. sentença. 

 

Relatório 
Tratam os autos de Ação Ordinária 

Anulatória de Tomada de Contas 
proposta por João Ciro de Moura, ex-
prefeito do Município de São Felix do 
Xingu, contra o Estado do Pará. 

Alegou o Suplicante haver 
exercido o cargo de Prefeito 
Municipal de São Felix do Xingu-Pa., 
no período de 01.01.89 a 01.01.92 e 
que na condição de gestor municipal 
firmara o convênio 408/90 com a 
SEPLAN, objetivando o recebimento 
de recursos na ordem de Cr$ 
582.023,64, padrão monetário à 
época para a aquisição de um veículo 
para o município, o que foi cumprido 
através da nota fiscal nº 286 - série 
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"B", devidamente incorporado ao 
patrimônio municipal. 

Esclarece que foi citado para 
apresentar defesa no processo 
91/52623-7, referente a tomada de 
contas do convênio supra referido, 
tendo efetuado sua defesa e 
prestação de contas fora do prazo 
estabelecido por motivo de força 
maior, e que a Suprema Corte de 
Justiça não conheceu do recurso por 
si interposto, entretanto, não incorrera 
em ofensa ao erário público, pois o 
veículo foi realmente adquirido, daí 
protestar pelo improvimento da Ação. 

Citado, o Estado do Pará argüiu a 
autonomia e independência da Corte 
de Contas dos Municípios, sendo de 
sua exclusiva competência a 
apreciação e julgamento das contas 
municipais, insuscetíveis de 
reapreciação ou modificação. 

Ressalta que o processo 915263-7 
teve sua regular tramitação tendo o A. 
sido comunicado de seus atos, não 
comparecendo para promover sua 
defesa, só o fazendo quando tomou 
ciência da publicação do Acórdão 
19.935, tendo interposto Recurso de 
Revisão que teve seu seguimento 
negado. Contestou, ainda, alegação 
de força maior invocada pelo A. 

Após o falecimento do A. 
ingressou na lide sua viúva na 
condição de representante do 
Espólio. Oferecida contraminuta 
prosseguiu a tramitação do feito até 
sentença final quando o MM. Juízo 

julgou procedente a Ação para anular 
a decisão administrativa de tomada  
de contas proferida pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Pará através do 
Acórdão 19.935, bem como as 
sanções estabelecidas face a 
inocorrência de prejuízo para o erário 
público e impôs ao Estado-Suplicado 
o ônus de sucumbência. 

Inconformado, o Suplicado 
interpôs o recurso de Apelação 
impugnando as conclusões do Juízo 
e protestando pela reforma da 
sentença recorrida - fls. 163/169. 

Recebido o apelo em duplo efeito, 
conforme fls. 172/177, sustentando a 
confirmação da decisão recorrida. 

Encaminhados os autos a esta 
Col. 2ª Câmara Cível Isolada, coube-
me a relatoria. 

Manifestando-se o Órgão 
Ministerial, através da douta 
Procuradora de Justiça, Dra. Ester M. 
Neves de Outeiro, em parecer de fls. 
181/187, concluiu pelo improvimento 
do recurso e manutenção da 
sentença recorrida. 

 
Voto 
Consoante relatado, o fato 

ensejador da presente ação foi a 
expedição do V. Acórdão nº 19.935 
do T.C.E, cuja ementa é a seguinte: 

"É considerado devedor para com 
a Fazenda Estadual, responsável 
por verba recebida a conta, 
convênio, quando não presta 
conta no prazo legal" 
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Através do processo 
administrativo, 9152623-7 que 
ensejou o V. Acórdão, o A. foi 
responsabilizado a recolher aos 
cofres públicos do Estado o valor de 
CR$ 582.023,64 (quinhentos e oitenta 
e dois milhões, vinte e três mil e 
sessenta e quatro centavos), padrão 
monetário à época, devidamente 
corrigido à partir da data do seu 
recebimento até a l iquidação final e, 
através da ação, pretende a 
declaração de nulidade do referido 
processo administrativo, do Recurso 
nº 94/56147/6 e do V. Acórdão. 

Constatamos, também, que o A. 
fundamenta suas razões no fato de 
que a verba reclamada destinava-se 
a aquisição de um veículo que foi 
efetivamente adquirido para o 
Município, conforme documentos 
acostados ao procedimento de 
tomada de contas, sendo, em 
conseqüência, improcedentes a 
rejeição e a aplicação da condenação 
pecuniária contra si imputada. 

Com o reconhecimento judicial da 
procedência da ação, o Estado do 
Pará formalizou o recurso de 
Apelação argüindo preliminar de 
cerceamento de defesa e, quanto ao 
mérito, alegou que o A. foi 
responsabilizado em razão da não 
apresentação das contas referentes 
ao convênio celebrado para a 
aquisição do veículo, em tempo hábil, 
repelindo a justificativa considerada 
pelo Juízo quanto a ignorância e 
desconhecimento das regras que 

regulam a função pública e a nulidade 
editalícia.  

Analisando a preliminar de 
cerceamento de defesa argüida pelo 
apelante com respaldado no 
julgamento antecipado da lide, 
devemos considerar que o art. 330 do 
CPC estabelece os casos em que o 
juiz deve conhecer diretamente do 
pedido e proferir sentença julgando o 
litígio. 

No caso sub judice, cabe ressaltar 
que, embora o Apelante tenha 
protestado por outras provas, o fez 
generalizadamente sem 
fundamentação precisa que 
justificasse a necessidade de 
realização de perícia e provas orais 
em audiência de instrução e 
julgamento e, reportando-nos a 
matéria que envolve o litígio, 
evidencia-se prescindir de outras 
provas, além da documental, 
idoneamente produzida, no sentido 
de elidir a condenação imputada 
contra o apelado. Além do que, o 
apelante também não formalizou 
qualquer impugnação aos 
documentos produzidos, objetivando 
retirar-lhes a eficácia probatória no 
julgamento antecipado. 

A jurisprudência é precisa no 
sentido de que: 

"Cerceamento de defesa - 
julgamento antecipado da lide: 
Inexiste cerceamento se os fatos 
alegados haveriam de ser 
provados por documentos, não se 
justificando a designação de 
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audiência". STJ. REsp. 1344, 3ª T. 
Rel. Min. Eduardo Ribeiro - DJU 
04.12.89 
Comportando a contenda prova 

exclusivamente documental, 
desnecessário se torna a instrução 
para o julgamento do feito, daí, 
rejeitar-se a preliminar argüida. 

Quanto ao mérito, analisando-se a 
prova documental dos autos, 
constata-se que o veículo ao qual 
destinava-se a verba do convênio 
celebrado, foi efetivamente adquirido, 
conforme nota fiscal 286 - série B, 
certificado de registro e declarações 
firmadas por membros da Câmara 
Municipal, e sua titularidade pertence 
a Prefeitura Municipal, destinado aos 
serviços públicos do município, tendo, 
portanto, sido devidamente cumpridos 
os termos do convênio assinado. 
Quanto a esse ponto, inexiste 
qualquer dúvida, não havendo como 
imputar ao A. conduta danosa aos 
cofres públicos e improbidade 
administrativa. 

O fulcro da questão está no fato 
do A. não haver produzido a defesa 
em tempo hábil, em conseqüência, 
pretende o apelante a reforma em 
parte da sentença recorrida, a fim de 
que seja mantida a condenação 
quanto ao pagamento de multa, como 
também, sua exclusão do ônus de 
sucumbência, eis que estaria 
patenteada a negligência do A. que, 
devidamente notificado, só 
compareceu após a publicação do V. 

Acórdão para interpor o recurso de 
revisão, invocando os motivos do 
retardamento. 

Examinando-se as peças do 
processo de tomada de contas, 
constata-se que o falecido A. fôra 
citado por edital (fls. 42), expedido em 
22.12.93, publicado em 23.12.93, 
entretanto, conforme alegou no 
recurso de revisão, só veio a tomar 
conhecimento com a publicação do 
Acórdão e nessa oportunidade, 
através do recurso, juntou a 
documentação. 

Através da documentação hábil foi 
comprovado que o ex gestor 
municipal faleceu no decurso da 
tramitação da Ação - ex vi fls. 120, 
passando a atuar no feito seu espólio 
representado pela inventariante Sra. 
Vitória Pereira Moura. 

Data venia, embora seja 
indiscutível a extemporaneidade da 
apresentação da defesa no processo 
referente a tomada de contas do 
convênio, não resta dúvida que a 
citação do ex gestor foi cumprida de 
forma imprópria e i legal, eis que a 
citação editalícia deve ser uti l izada 
somente como alternativa extrema, 
face a impossibil idade da citação 
pessoal, o que, aliás foi destacado 
pela Exma. Procuradora de Justiça, 
Dra. Ester de Outeiro, em seu parecer 
de fls. 185, quando assim se 
manifestou:  

"Não se olvide, que a lei admita a 
citação ficta, mas como uma 
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fórmula alternativa em face da 
impossibil idade da citação real. 
Ademais, deve-se acentuar que, a 
forma de citação adotada pelo 
Regimento Interno da Corte de 
contas está em total dissonância 
com os princípios consagrados no 
art. 5º, incisos LIV e LV da CF, 
que asseguram o contraditório e a 
ampla defesa, institutos que não 
podem prescindir em todo e 
qualquer procedimento, seja 
judicial ou administrativo, que 
envolva o poder sancionatório do 
estado, senão vejamos: 
"art. 5º ... (omissis) 
LIV - Ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens sem o 
devido processo legal; 
LV - Aos litigantes, em processo 
judicial ou administrativo e aos 

acusados em geral são 
assegurados ampla defesa, como 
os meios e recursos a ela 
inerentes." 
Infelizmente, os municípios mais 
longínquos não são privilegiados 
com o acesso às informações 
através do Diário Oficial, sendo 
tais circunstâncias justificadoras 
da irregularidade que obstou o 
natural processamento do feito." 
Evidenciado, portanto, estar 

correto o posicionamento do MM. 
Juízo “a quo” que considerou não ser 
justo penalizar a família do 'de cujus' 
mantendo a multa em desfavor do 
espólio. 

Isto posto, conheço dos recursos, 
entretanto, nego-lhes provimento, 
mantendo em todos os seus termos a 
r. sentença apelada. 

 
Belém, 28 de agosto de 1997. 

 
Des. Calistrato Alv es de Matos - Presidente 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 31.948 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DE SALINÓPOLIS 
 
 
Agravantes:      Desaix Lopes da Silva e sua mulher Raimundo Paula 
                         Balieiro Silva 
Agravados:       Antônio Alves Bezerra e Beatriz de Castro Alves 
Relator:            Desembargador Ricardo Borges Filho 
 
 

Agrav o de Instrumento - Ação de Reintegração de 
Posse. Preliminar de intempestiv idade do recurso. 
Não é de ser acolhida quando há prov as do recurso 
hav er sido interposto no prazo da Lei. Decisão 
unânime. Mérito. Hav endo recursos é de todo 
prudente a sustação da execução prov isória da 
sentença. Agrav o improv ido. Decisão unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Agravo de Instrumento 
da comarca de Salinópolis em que 
são agravantes Desaix Lopes da silva 
e sua mulher Raimunda Paula 
Balieiro Silva e agravados Antônio 
Alves Bezerra e Beatriz de Castro 
Alves. 

ACORDAM, os Desembargadores 
da 1ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado, em Turma, à 
unanimidade de votos, rejeitar a 
Preliminar de Intempestividade do 
Recurso. No mérito, ainda 
unanimemente, negar provimento ao 
Agravo de Instrumento.  

 
Relatório 
Em junho de 1996, Desaix Lopes 

da Silva e sua mulher Raimunda 

Paula Balieiro Silva, brasileiros, 
casados, ele engenheiro civil, ela do 
lar, residentes e domicil iado nesta 
capital, com fundamento no art. 522 e 
seguintes do Código de Processo 
Civil, interpuseram Agravo de 
Instrumento contra decisão 
interlocutória proferida nos autos de 
Ação de Reintegração por eles 
movida na comarca de Salinópolis 
contra Antônio Alves Bezerra e 
Beatriz de Castro Alves, brasileiros, 
separados judicialmente, ele 
comerciante, ela do lar, que tramita 
no respectivo Juizado desde junho de 
1989. 

Dizem os agravantes na inicial que 
tiveram reconhecida, em ambas as 
instâncias, a procedência da Ação 
Reintegratória de Posse do Imóvel 
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sito na Av. Beira Mar s/nº, à margem 
esquerda da praia do Atalaia; que 
julgados os recursos pela Instância 
Superior (Acórdãos nºs. 23.181 de 
1/10/93 e 23.456 de 3/12/93), 
interpostos pelos agravados, foi 
determinada e expedida a 
competente carta de sentença em 
30/08/1994, sendo remetida à 
Comarca de Salinópolis para 
cumprimento desde 13 de setembro 
seguinte e cumprida pelo Juízo “a 
quo”, inspeção judicial para o dia 
19/10/94, onde foi ratificado que os 
réus haviam vendido de má fé, parte 
do imóvel para Silvio Ubirajara de 
Oliveira e Sérgio Oliveira Gabriel, 
admitidos como litisconsortes 
passivos no referido pleito 
possessório, em 09/11/94, já em fase 
de execução de sentença; que 
referidos litisconsortes, concluindo 
que tinham adquirido as benfeitorias 
de quem não era proprietário 
houveram por bem reconhecer que 
foram ludibriados pelos agravados, 
firmaram acordo com os agravantes 
ressarcindo a estes parte do que lhes 
era devido; que com a republicação 
do Acórdão 23.456 de 03/12/93, e o 
não recebimento dos Embargos de 
Declaração interposto pelos 
agravados, foi determinado 
novamente o cumprimento de 
maneira expressa pelo Exmo. Sr. 
Desembargador Vice-Presidente do 
T.J.E.; que os agravados, tendo 
ciência do fato, opuseram ao Juízo de 
1ª instância, Embargos à Execução 

que, recebidos e conhecidos pelo Dr. 
Juiz “a quo”, determinou este a 
suspensão da execução da carta, 
com o seguinte despacho:  

"Suspendo a execução provisória, 
até o julgamento dos Embargos. 
Diga o embargado. Dessa decisão 
foi interposto o presente Agravo. O 
Agravante cita jurisprudência e 
doutrina e junta documentos de 
fls.11/25.” 
O Agravo foi distribuido a esta 

Egrégia 1ª Câmara e a nós sorteados 
para relatar. 

Em despacho de fls.72 
determinamos a requisição de 
informações o Dr. Juiz “a quo” e a 
intimação dos agravados. Estes, 
ofereceram resposta ao Agravo às 
fls.81/83, argüindo, preliminarmente, 
a intempestividade do recurso e, no 
mérito, pelo seu improvimento e 
confirmação da decisão. Juntaram 
cópia da interposição do recurso 
especial das decisões contidas nos 
Acórdãos 23.181 e 23.456 para o 
Superior Tribunal de Justiça. 

Às fls.98, consta uma certidão da 
senhora Secretária das Câmaras 
Cíveis Isoladas declarando que a 
doutora Juíza “a quo” não prestou. as 
informações, aliás, reiteradas em 
cumprimento ao despacho de fls.92, 
verso/94. 

 
Voto 
Preliminar de Intempestividade do 

recurso. 
Em sua resposta Antônio Alves 
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Bezerra e Beatriz Pires de Castro, 
que em casada se chamava Beatriz 
de Castro Alves, já identificada nos 
autos, argüiram a presente 
Preliminar, dizendo: 

"De acordo com o art. 522 do 
CPC, o prazo para interposição do 
agravo é de 10 (dez) dias. No 
presente caso, o advogado dos 
agravantes tomou ciência da 
decisão agravada no dia 10-06-96, 
conforme se vê da peça 
trasladada às fls.75 destes autos, 
data em que lhe foi, dado vista do 
processo, como atesta o termo de 
vista constante da referida peça. A 
interposição do agravo deu-se em 
data de 18-06-96, dentro, em 
princípio, do prazo legal. 
Ocorreu que o advogado dos 
agravantes devolveu os autos 
principais de Carta de Sentença e 
os apensos de Embargos à 
Execução somente em data de 08-
07-96, ou seja, 28 (vinte e oito) 
dias após a retirada do processo 
de cartório, conforme comprova a 
certidão anexa, expedida pelo 
Cartório Judicial da Comarca de 
Salinópolis. 
Ora, o art.195 do CPC impõe que 
“o advogado deve restituir os 
autos no prazo legal”, e que “não o 
fazendo, mandará o juiz, de ofício, 
riscar o que neles houver escrito e 
desentranhar as alegações e 
documentos que apresentar.’’ 
A Lei nº 9.139, de 30 de novembro 

de 1995, que alterou dispositivos do 
Código de Processo Civil pertinentes 
ao recurso de agravo, estabelece: 

"Art. 522 - Das decisões 
interlocutórias caberá agravo, no 
prazo de 10 (dez) dias, retido nos 
autos ou por instrumento”. 
...................................................... 
Art. 524 - O agravo de instrumento 
será dirigido diretamente ao 
tribunal competente através de 
petição com os seguintes 
requisitos: 
I - exposição do fato e do direito;  
II - as razões do pedido de reforma 
da decisão;  
III - o nome e endereço completo 
dos advogados, constantes do 
processo.” 
Reconhecem os agravados que o 

advogado dos Agravantes tomou 
ciência do despacho agravado a 10 
de junho de 1996, que, aliás, foi uma 
terça-feira; o decêndio recursal 
terminou a 20 de junho - sexta feira. 

O Recurso de Agravo de 
Instrumento foi protocolado na 
Central de Distribuição deste Tribunal 
de Justiça no dia 18 de junho de 
1996, perfeitamente dentro do prazo 
recursal. A devolução dos autos 
principais ao Cartório da Comarca de 
Salinópolis em data posterior em 
nada interfere na tempestividade do 
recurso. 

A colenda turma julgadora, 
unanimemente, rejeitou tal preliminar. 
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Mérito 
Trata-se de Execução Provisória 

de Sentença proferida em Ação 
Possessória que tramita na Comarca 
de Salinópolis. 

Além dos Embargos à Execução 
da sentença aforados por Antônio 
Alves Bezerra e Beatriz Pires de 
Castro, em casada Beatriz de Castro 
Alves, interpuseram os mesmos 
recurso especial para o Egrégio 
Tribunal Superior de Justiça, ainda 
pendente. 

Não se trata, pois, de execução 
definitiva de sentença na qual 
incaberiam embargos à execução 

conforme jurisprudência trazida à 
colação pelos agravantes. 

No caso em apreciação trata-se de 
uma sentença contra a qual foram 
.interpostos recursos e o despacho 
agravado determinado a sustação da 
execução provisória, até o julgamento 
dos recursos interpostos é medida de 
prudência e de bom senso Há até 
argüição do terreno ser marinha o 
que deslocará o feito para a Justiça 
Federal. 

A colenda turma julgadora, à 
unanimidade de votos, negou 
provimento ao Agravo de 
Instrumento. 

 
Belém, 18 de agosto de 1997. 

 
Desa. Maria Lúcia Gomes dos Santos - Presidente 

Des. Ricardo Borges Filho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 31.953 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL  
 
 
Impetrante:    Rosa Maria Henrique R. de Castro 
Impetrada:     Secretaria de Estado de Administração 
Litisconsórcio passivo necessário: Estado do Pará 
Relator:         Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim 
 
 

Administrativ o. Mandado de Segurança. 
Incorporação do adicional pelo exercício em cargo 
em comissão e (ou) função gratificada, prev isto no 
art. 130 da Lei 5.810/94. Sendo a Lei 5.810/94, que 
introduziu o Regime Jurídico Único, o próprio 
estatuto do funcionalismo público do Estado, tem ela 
aplicação imediata e geral. A incorporação do 
adicional prev isto no art. 130 da lei incide a todos os 
serv idores que ao longo de seu tempo de serv iço, 
tenham exercido cargos em comissão e (ou) função 
gratificada e sejam exonerados do cargo em 
comissão ou dispensados da função, já na v igência 
daquele diploma legal. Mandado de Segurança 
concedido para assegurar a percepção, a partir da 
impetração, do adicional no percentual,  de 80%, 
referente ao cargo de Assessor de Gabinete - DAS - 
011.3, que ocupav a quando foi exonerada pela última 
v ez. 

Vistos etc... 
ACORDAM,, os Desembargadores 

do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará em Câmaras Cíveis 
Reunidas, por unanimidade, em 
conceder a segurança, a fim de 
assegurar à impetrante o direito à 
percepção de 80 % do adicional, a 
partir da impetração, da gratificação 
do cargo de Assessor de Gabinete, 
Padrão DAS. 011-3, nos termos do 

relatório e do voto deste relator, que 
ficam fazendo parte integrante deste 
aresto. 

 
Relatório 
Rosa Maria Henriques Rezende 

de Castro impetra Mandado de 
Segurança contra ato da Exma. Sra. 
Secretária de Estado de 
Administração, alegando, em resumo: 

Que é funcionária pública 
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estadual, ocupante do cargo de 
Assistente Social, lotada na 
Secretaria de Estado do Trabalho e 
Promoção Social, tendo exercido os 
seguintes cargos em comissão: 

- de 01.07.83 a 01.02.85, 
Assessora; 

- de 01.02.85 a 26.09.85, Chefe de 
do Departamento de Programação. 

- de 26.09.85 a 10.12.87, 
Assessora da Presidência; 

- de 15.05.88 a 27.05.88, 
Assessora de Planejamento; 

- de 29.05.89 a 01.06.89, 
Assessora de Planejamento; 

- de 01.02.90 a 24.09.90, Chefe do 
Departamento de Pesquisa e 
Documentação, DAS - 4; 

- de 19.07.91 a 10.01.95, 
Assessora de Gabinete DAS - 3. 

Que assim sendo, ou seja, tendo 
exercido por mais de nove (9) anos, 
funções gratificadas e (ou) cargos 
comissionados, e tendo sido 
exonerada em janeiro de 1995, tem 
direito a ter incorporado aos seus 
vencimentos a gratificação do cargo 
em comissão de Assessor de 
Gabinete, DAS-3, por ser o de maior 
remuneração, na proporção de 90 %, 
ex vi do art. 130 da Lei 5.810/94. 

Alega que aguardou que a 
autoridade coatora desse 
cumprimento ao disposto no referido 
dispositivo legal, o qual, em seu 
parágrafo 2º, estatui, que o adicional 
será automático, a partir da 
exoneração do cargo comissionado 
ou da dispensa da função gratificada. 

Porém, como não foi dado 
cumprimento à lei, interpõe o 
presente mandado de segurança. 

Invoca em seu prol o disposto na 
Lei 5.020, de 5.04.82, art. 10, Lei 
5.252/85, art. 2º e precedentes de 
vários acórdãos desta Egrégia Corte. 

A inicial vem instruída com 
documentos de fls. 13 a 46. 

Pelo despacho inicial foi denegada 
a medida liminar e solicitadas 
informações à autoridade impetrada, 
que as prestou em tempo hábil, 
pugnando pela denegação da 
segurança, por vários motivos: 
preliminarmente, por haver a 
impetrante decaído do seu direito de 
ação, em face do decurso de mais de 
cento e vinte e dias decorridos entre o 
ato impugnado e a impetração; e por 
ausência de dotação orçamentária 
para atender o pleito. 

Quanto ao mérito, combate a 
concessão da segurança, alinhando 
os seguintes argumentos, em 
resumo: ausência de direito líquido e 
certo ao pagamento do que fora 
pleiteado, já que o adicional requerido 
não se aplica à impetrante, uma vez 
que as leis 5.020/82 e 5.232/85, que 
anteriormente regulavam o referido 
adicional, foram revogadas pela Lei 
5.378/87, de modo que o período 
compreendido entre esta lei e a Lei 
5.810/94, inexistiu direito  à 
incorporação das gratificações por 
exercício de cargos em comissão e 
funções gratificadas. 

Por outro lado, argumenta a 
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impetrada, a Lei 5.810, de 24.01.94, 
que restaurou a incorporação de que 
cuida o art. 130, não restabeleceu o 
cômputo do tempo de serviço anterior 
à sua edição. 

Ademais, aduz, a referida lei não 
tem efeito retroativo, em razão das 
disposições legais, contidas na Lei de 
Introdução ao Código Civil. 
Tampouco a citada lei não pode ter 
efeito repristinatório, para restaurar a 
vigência das Leis nºs 5.020/82 e 
5.232/85. 

Argumenta também, que a 
Administração Pública, tendo de agir 
de acordo com o princípio da 
legalidade, por força do disposto nos 
arts. 5º, inc. II e o caput do art. 37 da 
Constituição Federal, está impedida 
de atender ao que pleiteia a 
impetrante. 

Finaliza, argumentando, que, se é 
que é devida a pleiteada 
incorporação, esta seria na proporção 
de 20% e não de 90% como foi 
pretendido e que também, não há de 
se falar em incorporação pelo maior 
padrão, posto que a impetrante foi 
exonerada e não aposentada, e tal 
vantagem consoante o art. 114, § 2º 
da Lei 5.810/94, é concessiva aos 
aposentados. 

O Estado do Pará requereu e foi 
atendido o seu ingresso como 
litisconsorte passivo necessário. 

O eminente Procurador de Justiça, 
Antonio Medeiros, exarou respeitável 
parecer, opinando pela rejeição das 

questões preliminares e no mérito, 
manifestou-se pela concessão da 
segurança, exceto no que diz respeito 
ao percentual de maior padrão, tendo 
em vista o veto governamental ao 
parágrafo 3º, do art. 130, do RJU, ao 
sugerir que seja aplicado ao servidor 
da ativa o que prevê o parágrafo 2º 
do art. 114 do referido diploma legal. 

 
Voto 
Em suas informações a autoridade 

impetrada argüi como matéria 
preliminar: a decadência do direito de 
ação e ausência de dotação 
orçamentária. Tais preliminares 
devem ser rejeitadas, tendo em vista 
precedentes desta Corte, proferidos 
em dezenas de julgados, onde a 
decadência do direito de ação, não 
procede, tendo em vista tratar-se de 
prestações sucessivas, e, por isso o 
prazo se renova a cada período, em 
que o benefício deixou de ser pago. E 
em relação à ausência de dotação 
orçamentária, deve ser rejeitada em 
virtude do benefício datar  de 
24.01.94, com a vigência da Lei 
5.810, de 24.01.94, e, assim sendo, 
os seus efeitos financeiros dela 
decorrentes, devem retroagir àquela 
data. 

Quanto ao mérito, aduz as 
seguintes teses: ausência de direito 
líquido e certo ao pagamento do 
adicional, porque a Lei 5.810/94, 
introduziu um direito novo, não 
podendo retroceder, tendo em vista a 
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sua irretroatividade ; ausência de 
direito líquido e certo, em virtude da 
Lei 5.837, de 15.7.87, haver revogado 
as leis anteriores que regiam o 
assunto, de números 5.020/82 e 
5.232/85. E finalmente, porque o 
atendimento ao pleito da impetrante, 
implicaria na violação ao princípio da 
legalidade previsto no art. 5º, inc. II e 
caput do art. 37 da Constituição 
Federal. 

Data venia do entendimento da 
autoridade impetrada, a razão está 
com a impetrante. É que a Lei 
5.810/94, não é uma lei ordinária 
comum, mas se constitui no novo 
Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da Administração Direta, das 
Autarquias e das Fundações Públicas 
do Estado do Pará, inclusive, 
revogando o antigo Estatuto criado 
pela Lei 749, de 24.12.53. Tanto que 
além de instituir o regime jurídico 
único, define os direitos, deveres, 
garantias e vantagens de todos os 
funcionários públicos civis do Estado, 
inclusive, dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, bem assim os do Ministério 
Público, conforme dispõe aquele 
estatuto, logo em seu art. 1º. 

A esse respeito é oportuno 
transcrever l ição de Hely Lopes 
Meireles: 

“Regime estatutário - Regime 
estatutário é o modo pelo que se 
estabelecem as relações jurídicas 
entre o funcionário público e a 
Administração, com base nos 
princípios constitucionais 

pertinentes e nos preceitos legais 
e regulamentares da entidade 
estatal a que pertence. Sob esse 
regime, a situação do funcionário 
público não é contratual, mas 
estatutária (2) 
2 - O regime estatutário da função 
pública é hoje reconhecido 
predominantemente pela doutrina 
pela jurisprudência, que 
consideram superada a tese 
contratualista.” 
Do ministério de Themístocles 

Brandão Cavalcante, colhe-se a 
seguinte lição a respeito: 

“Se as normas do estatuto são 
modificadas ou suprimidas por 
uma lei nova, esta se aplica a 
todos os funcionários que integram 
o serviço, não somente em relação 
aqueles nomeados depois, mas 
também aqueles nomeados 
anteriormente e que estiverem em 
serviço ao ser promulgada a lei 
nova”. 
(in Trat. do D. Adm., vol. IV, pág. 
37. Ed. F.Bastos). 
Ora, o novo estatuto prescreve em 

seu art. 130:  
“ao servidor será devido adicional 
pelo exercício de cargo em 
comissão ou função gratificada. O 
adicional corresponderá a 10% da 
gratificação pelo exercício do 
cargo ou função, em cada ano de 
efetivo exercício, até o l imite de 
100%”.  
E que o adicional será automático, 

a partir da exoneração do cargo ou da 
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dispensa da função gratificada. 
A impetrante comprova 

documentalmente, que trabalhou em 
cargo em comissão e (ou) em função 
gratificada, não por mais de nove 
anos, como afirma, mas exatamente 
durante 3.149 dias, que perfazem  08 
anos, 07 meses e 19 dias, entre o 
período de 01.07.83 até 10.01.95. 

Conseqüentemente, satisfaz todos 
os requisitos previstos no citado art. 
130 para incorporar aos seus 
rendimentos o adicional que percebia 
ao ser exonerada do cargo de 
Assessor de Gabinete, padrão DAS 
011-3, no percentual de 80 %. 

E faz jus ao direito de 
incorporação, não porque tenha a Lei 
5.810/94 efeito retroativo ou 
repristinatório, para fazer revigorar as 
Leis 5.020/82 e 5.232/85, revogadas 
pela Lei 5.378/87, mas porque sendo 
o novo estatuto dos servidores 
públicos tem aplicação imediata e 
geral, abrangendo  

“a todos os funcionários que 

integram o serviço, não somente 
em relação àqueles nomeados 
depois, mas também àqueles 
nomeados anteriormente e que 
estiverem em serviço (...), 
conforme ensina o mestre 
Themístocles Brandão 
Cavalcante”,  
em lição supracitada. 
Portanto, não há de se argumentar 

ser impossível atender ao pleito da 
impetrante, para não violar o princípio 
de legalidade previsto na Constituição 
em seus arts. 5º, inc. II e 37 caput. 
Mas ao revés, a Administração tem o 
dever de acolher a pretensão, por ser 
um direito líquido e certo da 
impetrante. 

Ante o exposto, concedo a 
segurança, para garantir à impetrante 
o direito à percepção de adicional, 
correspondente não a 90% como foi 
pleiteado, mas 80%, da gratificação 
de Assessor de Gabinete, padrão 
DAS 011-3, que ocupava quando foi 
exonerada, a partir da impetração. 

 
Belém, 26 de agosto de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 31.958 - AÇÃO PENAL DA COMARCA DE 
SALINÓPOLIS 
 
 
Autora:       A Justiça Pública 
Réu:           Isidoro Pinheiro de Barros Filho 
Relator:      Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga  
 
 

Ação Penal - Crimes de responsabilidade - Ex-
Prefeito Municipal - Descrev endo o dominus litis os 
crimes em tese tipificados no artigo 1º, incisos I, V e 
XI, do Decreto-Lei nº 201/67, praticados pelo ex-
Gestor, quando ainda no pleno exercício do mandato 
eletiv o, embora declare-se extinta a sua punibilidade 
pela prescrição da pretensão punitiv a, em relação ao 
segundo e ao terceiro, recebe-se, entretanto, a 
denúncia no que se refere ao primeiro, por satisfazer 
os requisitos elencados no artigo 41 do Código de 
Processo Penal, para que se inicie a instrução 
criminal, no desenrolar da qual serão assegurados ao 
acusado os direitos ao contraditório e à ampla defesa 
- Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM,, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores 
integrantes das Câmaras Criminais 
Reunidas do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado, à unanimidade, em 
receber a denúncia, eis que esta 
satisfaz os requisitos constantes do 
artigo 41 do Código de Processo 
Penal, nos termos do voto do Relator. 

 
Relatório 
A Procuradora da Justiça 

Elisabete Bastos Gaby, por 
designação da Chefia do “parquet”, 

oferece denúncia contra Isidoro 
Pinheiro de Barros Filho, ex-Prefeito 
do Município de Salinópolis, 
qualificado na exordial, 
incursionando-o no artigo 1º, incisos I 
(três vezes), V (três vezes) e XI, do 
Decreto-Lei nº 201/67, pedindo, 
também, que o processo seja regido 
pela Lei 8.038, de 28 de maio de 
1990, c.c., a Lei 8.658, de 26 de maio 
de 1993. 

Respalda-se a promoção do 
Órgão Ministerial em parecer prévio 
emitido pelo T.C.M. desfavorável à 
aprovação das contas da Prefeitura 
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Municipal de Salinópolis, referentes 
ao exercício financeiro de 1988, de 
responsabilidade do ex-Gestor, em 
razão das irregularidades que foram 
constatadas através de exame 
técnico-contábil, conforme infere-se 
da Resolução nº 2.134, às fls. 407 
dos autos, atentatórias às normas 
relativas à Administração Financeira. 

Narra a peça preambular 
acusatória a existência nos autos de 
provas documentais de que o 
acusado util izou-se de meios ilegais 
para elevar o custo das obras 
realizadas naquele exercício 
financeiro, além do que foi gasto e 
que, consoante o apurado pela 
Comissão Técnica daquela Corte de 
Contas, perfez um total de Cz$ 
25.105.164,49 (vinte e cinco milhões, 
cento e cinco mil, cento e sessenta e 
quatro cruzados e quarenta e nove 
centavos), caracterizando-se, pois, o 
crime de responsabilidade no artigo 
1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. 

Provado também resultou ter o ex-
Alcaide adquirido equipamentos sem 
que estes dessem entrada no 
almoxarifado da Prefeitura, no valor 
de CzS 14.400,00 (quatorze mil e 
quatrocentos cruzados), conforme 
notas fiscais nºs 1.796 e 1.797, 
incidindo mais uma vez no 
referenciado tipo. 

Realizou, ainda, despesas para 
manutenção da Residência Oficial, 
sem autorização legislativa, que de 
acordo com o que não constatou a 

dita Comissão Técnica orçou o valor 
anual de Cz$ 600.000,00 (seiscentos 
mil cruzados), configurando-se, 
assim, o delito tipificado no inciso V, 
do artigo 1º, do supracitado estatuto 
legal. 

Como se não bastasse, Isidoro 
Pinheiro de Barros Filho pagou a 
maior os valores concernentes às 
suas próprias diárias, incidindo, outra 
vez, na, sanções punitiva 
anteriormente especificadas e, não 
satisfeito, realizou despesas sem o 
respectivo processo licitatório, 
desrespeitando a norma inserta no 
artigo 70 da Lei Orçamentária Federal 
nº 4.320/64 e artigo 29 do Decreto-Lei 
nº 2.300/86, alterado pelo Decreto-Lei 
nº 2.360/87, transgredindo desta feita 
o inciso XI, do artigo 1º, também, do 
Decreto-Lei nº 201/67. 

Pela terceira vez incorreu nas 
sanções punitivas do artigo 1º, inciso 
I, do mesmo diploma legal ao fazer a 
aquisição de 10 metros de ferro sem 
a apresentação da respectiva nota 
fiscal, cuja despesa no valor de Cz$ 
100.000,00 (cem mil cruzados) foi 
ordenada pela NE nº 2.287 e, por 
último, ainda no mencionado 
exercício financeiro deixou de expedir 
Portarias para regularizar despesas 
com viagens, conduta tipificadora de 
crime de responsabilidade por 
esbarrar no artigo 1º, inciso V, do 
enfocado Decreto-Lei. 

Finaliza a denunciante requerendo 
a notificação do acusado, para que se 
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assim o quisesse, apresentasse 
resposta ou defesa preliminar escrita, 
prosseguindo-se, em seguida, nos 
demais termos do processo até final 
julgamento e condenação, inquirindo-
se no desdobrar da instrução as 
testemunhas constantes do rol por ela 
apresentado, sob as cominações 
legais. 

Os autos foram inicialmente 
distribuídos ao eminente 
Desembargador Nelson Silvestre 
Rodrigues Amorim, que em 29.05.95, 
determinou a notificação do acusado 
por meio de Carta de Ordem 
expedida a Comarca de Salinópolis, 
que foi devolvida sem que fosse 
efetivada, eis que, Isidoro não mais 
residia em Salinópolis, mas, nesta 
Capital. 

Em 26 de fevereiro de 1996, como 
não mais pertencesse à Seção 
Criminal, o Desembargador Nelson 
Amorim encaminhou os autos à 
Central de Distribuição, vindo-me 
então redistribuídos em 28. do 
mesmo mês, sendo em seguida 
reiterada a notificação, desta vez, por 
mandado e, como novamente não 
fosse encontrado, foi este notificado 
por Edital, cujo prazo fluiu sem o seu 
comparecimento e, para que 
posteriormente não se alegasse 
cerceamento de defesa, para 
defendê-lo foi nomeado o advogado 
Walmir Santana Bandeira de Sousa, 
não por motivo de doença, 
verbalmente solicitou fosse 
desonerado do encargo, nomeando-

se para substituí-lo, o advogado 
Américo Lins da Silva Leal, que 
ciente, apresentou resposta escrita 
aos termos da acusação, sobre a qual 
a manifestou-se o dominus litis 
rebatendo-a em toda a inteireza e por 
via de conseqüência insistiu no 
recebimento de sua promoção 
primeira. 

Em 23 de junho do fluente ano, em 
petição, o defensor nomeado reiterou 
os termos de sua anterior defesa, 
pleiteando a improcedência da 
exordial acusatória, protestando, 
também, por apresentação de rol de 
testemunhas. 

 
Voto 
Como a resposta preliminar escrita 

acatasse de nulas as provas que 
respaldam a denúncia, por serem 
fotocópias das originais e não 
deveriam ser submetidas à perícia 
técnica e, ainda, que no ofício firmado 
pelo Procurador Chefe do Ministério 
Público junto ao T.C.M. a prestação 
de contas da Prefeitura Municipal de 
Salinópolis referente ao exercício 
financeiro de 1988, é do Senhor 
Raimundo Emir Botelho D'Oliveira, e 
não do acusado, sobre aquele é que 
deverá recair a imputação, resolvi 
colher a manifestação da Procuradora 
de Justiça denunciante. 

Esta contrapondo-se, inicialmente 
afirma que a teor do artigo 5º da Lei 
nº 8.038/90, desnecessária revela-se 
sua manifestação, porquanto, não 
foram apresentados documentos 
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novos, entretanto, "ad 
argumentandum tantum", entende 
que a perícia solicitada poderá ser 
realizada após a oitiva das 
testemunhas, na fase de dil igências, 
em que pese seja tal pretensão 
meramente procrastinatória do feito, 
pois, todas as fotocópias acostadas 
aos autos estão devidamente 
autenticadas pelo Tribunal de Contas 
dos Municípios e foram extraídas do 
Processo de Prestação de Contas de 
responsabilidade de Isidoro Pinheiro 
de Barros Filho, ora denunciado. 

No que tange ao fato de no ofício 
firmado pelo Procurador do T.C.M. e 
encaminhado à Procuradoria Geral de 
Justiça, constar o nome de Raimundo 
Emir Botelho D'Oliveira, e não do 
denunciado, trata-se de falha 
irrelevante e que em absoluto não 
autoriza a rejeição ou improcedência 
da ação. 

Acolhendo o pronunciamento da 
aludida representante do Ministério 
Público, às fls. 465 v., indeferi o que 
requereu o dil igente causídico, 
determinando que após sua ciência, 
voltassem-lhe os autos com vista 
para as razões de sua defesa 
preliminar, que como já foi 
esclarecido, reportou-se, tão-somente 
à sua anterior manifestação. 

Não resta dúvida de que a alegada 
nulidade das provas em que se 
fulcrou a peça vestibular é 
inteiramente improcedente, por isso 
que, sobre estarem todas 

autenticadas pelo T.C.M., se 
porventura houver necessidade de 
perícia técnica, esta como bem o 
disse o dominus litis, poderá ser 
realizada no desenrolar da formação 
da culpa, na fase de dil igências e, no 
tocante ao equívoco de nomes, é 
totalmente irrelevante, haja vista, que 
o autorizador de despesas no 
exercício financeiro de 1988, era o 
senhor Isidoro Pinheiro de Barros 
Filho, por estar no pleno exercício do 
mandato eletivo de Prefeito Municipal 
de Salinópolis. 

Induvidoso, pois, é que os fatos 
narrados na denúncia caracterizam 
crimes em tese e preenchendo esta 
os requisitos do artigo 41, do código 
de Processo Penal e inexistindo 
qualquer dos motivos ensejadores de 
sua rejeição elencados no artigo 43, 
do enfocado diploma legal, deve-se                                       
oportunizar ao “parquet”, o 
robustecimento das provas já obtidas 
e ao digno defensor de provar o 
alegado na sua resposta preliminar 
escrita. 

Há, contudo, que se convir que os 
crimes capitulados no artigo 1º, 
incisos VI e XI, também, na exordial 
imputados a Isidoro Pinheiro de 
Barros Filho, cuja apenação em 
abstrato é de detenção de 3 (três) 
meses a 3 (três) anos já foram 
alcançados pela prescrição da 
pretensão punitiva, visto que, 
cometidos no desdobrar do ano de 
1988, o lapso temporal- até o 
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presente momento ultrapassou aos 8 
(oito) anos previstos para tal, pelo 
artigo 109, inciso IV, do Código 
Penal. 

Desse modo declaro extinta a 
punibil idade do acusado em relação 
aos dois reportados delitos, para 
somente receber a peça inaugural da 
ação penal no que se refere ao crime 
tipificado no artigo 1º, inciso I, do 
Decreto-Lei nº 201/67, triplicimente 
perpetrado, deixando de decretar a 

custódia preventiva do acusado, 
posto que, inobstante não encontrado 
para ser notificado, tive conhecimento 
de que este comparecerá aos atos 
formadores da culpa, porém, se o 
contrário resultar, a medida constritiva 
poderá sobrevir no defluir da 
instrução criminal e, não estando ele 
investido do mandato eletivo, é óbvio 
não se cogitar de seu, afastamento 
do cargo. 

 
Belém 08 de setembro de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Benedito de Miranda Alv arenga - Relator 
 



104   REVISTA DO TJE 
 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 

ACÓRDÃO Nº 31.961 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Embargante:      Estado do Pará 
Embargado:       Acórdão nº 31.008 e Waldomiro Pinheiro de Moraes 
Relator:              Desembargador José Alberto Soares Maia 
 
 

Embargos de Declaração - Ausência de v ícios. 
Ausentes os requisitos dos embargos declaratórios 
nenhum v ício se v islumbra no acórdão prolatado. 
Recurso rejeitado, à unanimidade. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Embargos de 
Declaração Da Capital, sendo 
embargante o Estado do Pará e 
embargados Acórdão nº 31.008 do 
Egrégio Órgão Especial e Waldomiro 
Pinheiro de Moraes. 

ACORDAM, os Desembargadores, 
membros do Órgão Especial deste 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, à unanimidade de votos, em 
rejeitar os embargos opostos, nos 
termos do voto do Relator. 

 
Relatório 
Estado do Pará opôs Embargos de 

Declaração ao Acórdão nº 31.008 do 
Egrégio Órgão Especial, o qual 
concedeu segurança ao servidor 
público Waldomiro Pinheiro de 
Moraes, garantindo-lhe a 
incorporação da gratificação pelo 
exercício de cargo comissionado, 
prevista no art. 130 da Lei 5.810/94. 

Alega o embargante, com 
fundamento no art. 535 e ss do CPC, 
a omissão do acórdão sobre a 
ilegitimidade passiva, carência de 
ação, descabimento do “Writ”, a 
violação da legalidade e a ausência 
de previsão orçamentária, suscitando 
como matéria de pré-questionamento 
do recurso a inexistência de direito 
líquido e certo, de direito adquirido e 
a ausência de caráter repristinatório 
da lei que regula o regime jurídico 
único. 

 
Voto 
A decisão não padece de nenhum 

vício ensejador do recurso de 
embargos de declaração. 

O Estado do Pará deseja, na 
verdade, e como agora 
sistematicamente vem procedendo, 
sobretudo quando figura no polo 
passivo das demandas, o reexame do 
julgado proferido através do acórdão 
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embargado, e no qual inexistem 
dúvidas e omissões, visto que as 
matérias ventiladas nas informações 
foram todas objeto de apreciação, 
trazendo os fundamentos jurídicos da 
prestação jurisdicional. 

Ressalte-se, também, que a 
jurisprudência tem proclamado que o  

"juiz não esta obrigado a 
responder a todas as alegações 
das partes, quando já tenha 
encontrado motivo suficiente para 
fundamentar a decisão, nem se 
obriga a ater-se aos fundamentos 
indicados por elas e tampouco a 
responder um a um todos os seus 
argumentos" (RTJ/ESP ed. Lex, 

vol. 104/340; 111/414). 
Assim exposto, fica consignado 

que o acórdão não se apresenta 
viciado por obscuridade, omissão ou 
contradição, requisitos elementares, 
justificadores dos embargos de 
declaração, previsto no art. 535 e 
seus incisos do CPC, o que revela a 
intenção do embargante em utilizar os 
meios processuais com vista a 
protelar o mandamus ajuízado em 24 
de agosto de 1995. 

Desta feita, rejeito os embargos 
opostos diante da inocorrência de 
qualquer dos requisitos exigidos na 
legislação processual. 

 
Belém, 27 de agosto de 1997. 

 
Des. Romão Amoedo Neto - Presidente 

Des. José Alberto Soares Maia - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 31.965 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA 
DA CAPITAL 
 
 
Apelante:       André Araújo de Souza 
Apelada:        A Justiça Pública 
Relator:         Desembargador Ary da Motta Silveira 
 
 

Apelação Criminal. Crime de roubo. O apelante foi 
preso em flagrante, ainda portando um dos produtos 
do roubo, tendo confessado a sua autoria. Estando, 
portanto, prov adas a materialidade e a autoria, 
incontestáv eis são as prov as dos autos. Nega-se 
prov imento ao recurso, unânime.      

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Apelação Criminal 
da Comarca da Capital, em que é 
apelante André Araújo de Souza e, 
apelada, a Justiça Pública. 

 
Relatório 
Inconformado com a sentença 

proferida pela Exma. Juíza de Direito 
da 12ª Vara Penal da Capital, que o 
condenou a 04 (quatro) anos e 06 
(seis) meses de reclusão, acrescido 
de pagamento de multa no valor de 
Cr$ 180.000,00 (cento e oitenta e oito 
mil cruzeiros), moeda vigente à 
época, André Araújo de Souza, 
apelou a esta Superior Instância, com 
o fim de obter a sua absolvição. 

O ora apelante, juntamente com 
Leandro Pinheiro da Silva e Gérson 
Pinheiro da Silva, foi denunciado 
como incurso nas sanções punitivas 

do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do 
CPB, acusado de haver roubado o Sr. 
Benildo Ferreira Cruz, na madrugada 
do dia 03 de maio de 1992. 

Contam os autos que a vítima 
estava estacionando seu veículo de 
marca Gol, com o fim de deixar em 
casa as irmãs Shirlene e Sheila 
Pinheiro de Araújo, suas amigas e 
que com ele tinham ido a uma festa, 
quando foi abordado pelos 
denunciados e dois outros indivíduos 
não identificados, que, armados de 
revólver, roubaram-lhe um relógio de 
pulso; uma pulseira de ouro; um 
porta-cédulas com todos os seus 
documentos, cartões de crédito, e as 
importâncias de Cr$ 70.000,00 
(setenta mil cruzeiros), padrão da 
época, e US$ 40,00 (quarenta 
dólares), além do toca-fitas e das 
chaves do automóvel. Acionada logo 
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em seguida, a polícia conseguiu 
prender o ora apelante em flagrante, 
portando o toca-fitas roubado minutos 
antes. 

Com o trâmite legal do processo, 
finda a instrução criminal, a MMª 
Juíza de Direito acolheu os termos da 
denúncia e condenou os 
denunciados, cabendo ao apelante 
André a pena de 04 (quatro) anos e 
06 (seis) meses de reclusão em 
regime semi-aberto, acrescido de 
multa de Cr$ 180.000,00 (cento e 
oitenta mil cruzeiros). 

Em suas razões recursais, diz, em 
síntese, o recorrente que:  

 1) O processo encontrava-se 
com vícios processuais relativamente 
a autoria do crime, uma vez que não 
foram ouvidos dois outros elementos 
acusados de também terem 
participado no assalto; 

 2) Não há provas 
testemunhais concretas contra o 
apelante, tão somente o fato de ter 
sido preso com um dos produtos do 
roubo (toca-fitas) e que a participação 
do apelante foi indireta e involuntária. 

Ao final, pediu a sua absolvição 
ou, senão, a redução da pena para o 
grau mínimo. 

Em Contra-Razões recursais, o 
representante do "Parquet" disse não 
assistir nenhuma razão ao apelante, 
uma vez que a autoria e a 
materialidade estavam plenamente 
provadas através da confissão do 
acusado na polícia; do 
reconhecimento pela vítima de que 

André é quem teria retirado o 
aparelho "toca-fitas" de seu veículo, 
além do próprio flagrante, onde o ora 
apelante foi preso quando ainda 
portava um dos objetos do roubo. Ao 
final, pediu que a decisão recorrida 
fosse confirmada. 

Nesta Superior Instância, os autos 
foram distribuídos, primeiramente, ao 
Exmo. Sr. Des. João Alberto Castelo 
Branco de Paiva; tendo sido 
posteriormente distribuídos ao Exmo. 
Sr. Des. Nelson Silvestre Rodrigues 
Amorim, ao Exmo. Dr. Juiz 
convocado Otávio Marcelino Maciel, 
e, finalmente, a nós distribuídos em 
maio de 1996.  

Encaminhado o Apelo ao 
Ministério Público, em parecer da 
Bela. Luzia Nadja Guimarães 
Nascimento, este opinou pelo 
conhecimento e improvimento do 
recurso. 

 
Voto 
Em sentença proferida pela 

doutora Juíza de Direito da 12ª Vara 
Penal da Capital, foram condenados 
a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses 
de reclusão, acrescido de pagamento 
de multa no valor de Cr$ 188.000,00 
(cento e oitenta e oito) cruzeiros, 
moeda vigente à época, André Araújo 
de Souza, Leandro Pinheiro da Silva 
e Gérson Pinheiro da Silva, como 
incursos nas sanções punitivas do 
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do 
Código Penal Brasileiro, sendo eles 
acusados de haverem roubado 



108   REVISTA DO TJE 
 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 

Benildo Ferreira Cruz, na madrugada 
do dia 03 de maio de 1992. 

Da sentença condenatória, apenas 
recorreu André Araújo de Souza, 
pretendendo a sua absolvição ou a 
diminuição da pena que lhe foi 
imposta.  

A história dos autos acha-se bem 
contada. A vítima trouxera de uma 
festa duas moças até a porta da 
residência das mesmas, e, quando 
pretendia retirar-se, foi abordada por 
um dos acusados que lhe apontou o 
revólver e pediu-lhe a entrega da 
chave do carro, roubando-lhe um 
relógio de pulso; uma pulseira de 
ouro; um porta-cédulas com todos os 
seus documentos, cartões de crédito 
e as importâncias de Cr$ 70.000,00 
(setenta mil) cruzeiros, padrão da 
época, e US$ 40.00 (quarenta) 
dólares, além do toca-fitas do carro. 

O apelante foi preso em flagrante, 
ainda portando o toca-fitas. Sua 

pretensão é inadimissível e, em favor 
dela, diz o recorrente que o processo 
portava vícios relativamente à autoria 
do crime, pelo fato de não terem sido 
ouvidos os dois outros acusados e, 
ingenuamente, confirma que contra 
ele só havia o fato de ter sido preso 
com um dos produtos do roubo. Na 
verdade, até pela confissão do 
acusado, seu reconhecimento pela 
vítima, são incontestáveis as provas 
dos autos. Em nada lhe favorece a 
argüição de que dois dos seus 
comparsas não foram ouvidos e, no 
mais, como diz o MP, acham-se 
plenamente provados o crime, a 
materialidade e a autoria do crime.  

Nestes termos, ACORDAM,, os 
senhores Desembargadores 
Membros da 1ª Câmara Penal 
Isolada, à unanimidade de votos, em 
negar provimento ao recurso, para 
confirmar a decisão de primeiro grau. 

 
Belém, 02 de setembro de 1997. 

 
Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Presidente 

Des. Ary da Motta Silv eira - Relator 
 



JURISPRUDÊNCIA    109 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 
 

ACÓRDÃO Nº 31.966 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA 
CAPITAL - DISTRITAL ICOARACI 
 
Apelante:       Ministério Público 
Apelado:        Jaime Francisco da Silveira 
Relator:          Desembargador Ary da Motta Silveira 
 
 

Apelação Criminal . Crime de homicídio que, levado à 
julgamento pelo júri, foi considerado priv ilegiado. O 
Ministério Público recorreu, entendendo ser 
equiv ocada a decisão dos jurados. A decisão 
recorrida foi aplicada de acordo com a decisão dos 
jurados e em concordância com as prov as dos autos. 
Conhece-se do recurso, mas nega-se-lhe prov imento, 
para manter a decisão recorrida. Unânime.    

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Apelação Criminal 
da Comarca da Capital - Distrito de 
Icoaraci, em que é apelante o 
Ministério Público e, apelado, Jaime 
Francisco da Silveira. 

Relatório 
O ora apelado foi levado a 

julgamento pelo Júri Popular que 
entendeu ter o réu cometido o crime 
de homicídio privilegiado. O doutor 
Juiz, então, estabeleceu ao 
condenado a pena definitiva de 04 
(quatro) anos e 06 (seis) meses de 
reclusão em regime semi-aberto. 
Inconformado com a pena fixada, 
recorreu o Ministério Público a esta 
Superior Instância, com o fim de vê-la 
modificada. 

Jaime Francisco da Silveira foi 
denunciado em 01 de dezembro de 
1995, por infração dos artigos 121, 

parágrafo 2º, incisos II e IV e 129 c/c 
artigo 61, inciso II, alíneas "a" e "c". 
Contam os autos que em 23 de 
setembro de 1995, por volta das 05 
horas, o ora apelado perseguiu as 
vítimas Jacob Souza Silva e Abraão 
Souza Silva, aplicando as facadas 
que resultaram na morte de Abraão e 
nas lesões de Jacob.  

O processo correu seus trâmites 
legais, tendo sido o réu submetido a 
julgamento do Tribunal do Júri em 27 
de fevereiro de 1997. 

A pretensão recursal do 
representante do "Parquet" é tão 
somente em modificar a sentença no 
que tange à pena imputada ao 
acusado, por entender que o ora 
apelado "não fez jus à pena base 
imposta pela prática de homicídio 
privilegiado em que foi vítima Abraão 
Souza da Silva, bem como à redução 
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feita pela douta Magistrada "ad quo". 
Em contra-razões recursais diz a 

Defesa que não ocorreu injustiça 
quanto à aplicação da pena, uma vez 
que o apelado não possuía 
antecedentes criminais, além de que 
foram reconhecidas em seu favor 
duas atenuantes. Ao final pede pela 
confirmação da decisão recorrida. 

Nesta Superior Instância a douta 
Procuradoria de Justiça, em parecer 
da Bela. Vera de Mello dos Santos 
Couto, opinou pelo conhecimento e 
improvimento do recurso. 

Voto 
Jaime Francisco da Silveira, 

qualificado nos autos, foi denunciado 
pelo Ministério Público como incurso 
nas penas do artigo 121, parágrafo 
2º, incisos II e IV, do Código Penal . 

Levado à julgamento pelo Tribunal 
do Júri, aquele Órgão julgador 
reconheceu ter o réu cometido o 
crime sob domínio de violenta 
emoção, caracterizando o chamado 
homicídio privilegiado, com a 
diminuição de pena de um sexto a um 
terço. 

O Ministério Público da instância 
de primeiro grau, recorre do quantum 
fixado na pena privativa de liberdade, 
dizendo em suas razões: 
"Entendendo que o ora apelante não 
fez jus à pena base imposta pela 
prática de homicídio privilegiado em 
que foi vítima Abraão Souza da Silva, 
bem como à redução feita pela douta 
Magistrada "ad quo", requer o Órgão 

Ministerial que esta Egrégia Câmara 
receba e dê provimento ao presente 
Recurso de Apelação fundamentado 
no artigo 593, III, da Lei Adjetiva 
Penal, reformando a sentença 
condenatória no que tange à correção 
da pena" (fls. 142). Como se vê, 
aquele Órgão do Ministério Público 
não se insurge quanto à qualificação 
do crime reconhecido pelo Tribunal 
do Júri e, nesta Superior Instância a 
douta Procuradoria de Justiça assim 
se manifesta:  

"Assim, a pena fixada um pouco 
acima do mínimo legal (4 anos e 6 
meses) foi aplicada de acordo com 
a decisão dos jurados e com as 
circunstâncias judiciais 
estabelecidas no artigo 59, não 
merecendo, pois, censura ou 
reparo".  
Terminou opinando pelo 

conhecimento e improvimento do 
recurso e manutenção da decisão 
recorrida. 

Em face do exposto, e na 
conformidade da manifestação da 
douta Procuradoria de Justiça, aqui 
acolhida, conhece-se do recurso, mas 
nega-se-lhe provimento, para manter 
a decisão do Tribunal do Júri. 

À vista de tais considerações, 
ACORDAM, os senhores 
Desembargadores da 1ª Câmara 
Penal Isolada, à unanimidade de 
votos, em negar provimento ao 
recurso, para manter a decisão 
recorrida. 
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Belém, 02 de setembro de 1997. 
Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Presidente 

Des. Ary da Motta Silv eira - Relator 



112   REVISTA DO TJE 
 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 

ACÓRDÃO Nº 31.967 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE 
ALENQUER 
 
Apelante:        Pedro Hilton Repolho Matias  
Apelada:         A Justiça Pública 
Relator:          Desembargador Werther Benedito Coêlho 
 

Penal. Recurso de Apelação. Crime de estupro 
mediante v iolência presumida, prev isto no art. 213 
c/c o art. 224, "a" do Código Penal. A palav ra da 
v ítima corroborada pelo exame de conjunção carnal 
afasta as difamações gratuitas constantes dos 
depoimentos das testemunhas arroladas pelo 
acusado. O réu não carecia da potencial consciência 
de ilicitude de sua lascív ia, quanto à idade de menor 
de 14 (quatorze) anos da v ítima que podia discernir 
do aspecto físico da v ítima, e da indagação à mesma 
da idade da menor. Está caracterizado o crime de 
estupro, em razão da ausência de consentimento 
v álido para o ato sexual. No interior do país, os pais 
costumam exigir dos sedutores, a reparação do mal 
cometido pelo casamento e a punição dos culpados 
por estupro. Os pais não toleram e as jov ens não têm 
como ideal serem amantes de seus sedutores e 
estupradores. Conheço o recurso e lhe nego 
prov imento 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores 
componentes da 2ª Câmara Criminal 
Isolada, à unanimidade de votos, em 
conhecer do recurso proposto, 
negando-lhe provimento, para 
confirmar a decisão recorrida em 
todos os seus termos, conforme o 
voto do Des. Relator. 

Relatório  
Pedro Hilton Repolho Matias, já 

qualificado nos autos, através de seu 

Procurador Judicial, interpôs recurso  
de Apelação, com fundamento no art. 
593 do Código de Processo Penal. 

Noticiam os autos, que no dia 
02.02.96, por volta das 8:00 hs, a 
vítima Eliane Azevedo Portela, com 
apenas 13 anos de idade, foi 
agarrada e estuprada pelo acusado, 
no momento em que se encontrava 
apanhando água em poço próximo a 
sua residência, que inclusive portava 
uma espingarda, ameaçando-a de 



JURISPRUDÊNCIA    113 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 
 

morte se revelasse o ocorrido. 
Sendo assim, concluiu o "parquet" 

que a materialidade do delito está 
comprovada com o Laudo de 
Conjunção Carnal e a autoria, 
também, estando o acusado, incurso 
nas sanções punitivas do art. 213 c/c 
o art. 224, "a", do Código de Processo 
Penal, com a nova redação da Lei nº 
8.072/90. 

O processo seguiu os seus 
trâmites legais. 

Sentenciando o feito, o MM. Juiz 
"a quo", condenou-o, à pena base  de 
seis  anos de reclusão, reduziu-a de 
1/3, face a existência de 
circunstâncias atenuantes, previstas 
no art. 65, itens I e III, do Código 
Penal, tornando-a definitiva em 04 
anos de reclusão, a ser cumprida em 
regime fechado. 

Inconformado com o decisum “a 
quo”, o réu interpôs recurso de 
apelação, às fls. 66/68. 

Em razões recursais, o defensor 
do réu, argumentou, em síntese, que 
o acusado é inocente  e que a vítima 
seria uma mentirosa e que a 
sentença do juiz "a quo" traz arestos 
ultrapassados, e que há fragilidade de 
provas. Pediu, afinal, o provimento do 
recurso, com a reforma da decisão 
recorrida.  

Ao contrarrazoar, a digna 
Promotora de Justiça, opinou pela 
mantenção da decisão recorrida, por 
satisfazer os anseios de justiça da 
sociedade do Município de Alenquer, 
diante desse crime hediondo. 

Nesta Instância Superior, a digna 
Procuradora de Justiça, em exercício, 
Dra. Alayde Teixeira Correa opinou  
pelo conhecimento e improvimento do 
recurso, para manter a sentença 
monocrática em todos os seus 
termos. 

Voto 
Pedro Hilton Repolho Matias, 

irresignado com a condenação a 04 
(quatro) anos de reclusão, pela 
prática do crime de estupro, descrito 
no art. 213 e 224, letra "a", todos do 
Código Penal, conforme a sentença 
prolatada pelo MM. Juiz da Comarca 
de Alenquer, Dr. José Antônio 
Ferreira Cavalcante, interpôs este 
recurso de apelação para reformar a 
decisão recorrida, pleiteando a 
absolvição. 

Invoca os fundamentos adiante 
discriminados:  

1º - Sentença recorrida 
manifestamente contrária às provas 
dos autos 

2º - Falhas no inquérito policial. 
3º - Prisão preventiva requerida 

pelo Promotor de Justiça e decretada 
pelo Senhor Juiz, "a posteriori " do 
recolhimento arbitrário, sendo o 
acusado réu primário e de bons 
antecedentes, tendo a profissão e 
domicílio em Alenquer. 

No mérito, diz que o Senhor 
prolator não aceitou as declarações 
constantes do interrogatório judicial, 
do recorrente, de não ter sido apenas 
uma vez que manteve relações 
sexuais com a vitima, Eliane, 
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acrescentando que não fora o 
primeiro a copular com a mesma.  

Salienta que o depoimento da 
vítima, em Juízo, é contraditório e não 
revela comportamento de mulher 
estuprada, sem reagir antes do 
estupro, e calma após o crime. Infere 
que tal cópula teria ocorrido 
normalmente, tendo a vitima 
contemplado as vestes do réu. Suas 
partes pudendas sangraram pouco. 
Suas vestes não mancharam de 
sangue. Após a cópula, a vitima 
continuou apanhando água do poço, 
e viu o réu afastar-se com a 
espingarda em direção da casa do 
mesmo. Não esboçou a menor 
resistência quando réu retirou-lhe a 
calcinha. 

Estranha o defensor a vítima, 
ameaçada de morte, agarrada por 
trás, ter a calma de ver que o réu 
usava bermuda e estava com uma 
camisa no ombro e carregava uma 
espingarda pelo que o depoimento da 
mesma seria uma farsa. 

Estranha também que a vitima não 
deu a perceber a ninguém o que tinha 
se passado. 

Outrossim, enfatizou o depoimento 
do menor J.W.R.N. que diz que 
manteve relações sexuais com a 
vitima, no mês de janeiro, muito antes 
do apelante, no mesmo local do 
crime, ou seja, às proximidades do 
poço, a 100 (cem) metros de 
distância da residência. da vítima. 

Invoca aresto de Jurisprudência 

recente que verifica, no caso, que 
julga a inocorrência de pressuposto 
de fato de consentimento do crime de 
estupro, no comportamento de uma 
jovem menor de 14 (quatorze) anos, 
portadora dos paradigmas do 
erotismo exibido na televisão, 
desembaraçada em assuntos da 
sexualidade, com discernimento 
bastante para reagir ante eventuais 
adversidades.  

Passo a decidir. 
As falhas do inquérito apontados 

na apelação, deviam ser alinhadas na 
defesa prévia, para complementar o 
interrogatório, que é também peça de 
defesa.  

Entretanto, o sr. Defensor do réu 
não delineou tais falhas no tríduo 
legal.  

Outrossim, nas alegações finais, 
não especificou as falhas processuais 
que tivessem ocorrido durante a 
intimação, assim como não recorreu 
em sentido estrito, de alguma falha da 
prisão preventiva. Apontou sim, 
prováveis contradições no 
depoimento da vítima. 

No mérito, as possíveis 
contradições da vítima, são apenas 
aparentes e sobre pontos 
secundários. O depoimento da 
mesma não teria credibil idade se 
nenhum erro de apreciação do fato 
existisse, ao discernir a sua pessoa 
sobre os atos de execução do crime 
hediondo do réu contra as partes 
pudendas da menor.  
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Mas é o depoimento da ofendida 
pleno de espontaneidade e reflexões 
sobre o acontecido, que responde às 
imprecações do réu, depoimento 
coerente com o exame de conjunção 
carnal e o' depoimento do genitor da 
menor. 

Diz a ofendida, em Juízo:  
"Que confirma que foi estuprada 
por Hilton Repolho Matias, na 
sexta-feira, no dia 02 de fevereiro 
por volta das 09 horas às 10 horas 
da manhã, fato ocorrido ao lado de 
um poço que fica às proximidades 
de sua casa. Que quando a 
declarante se preparava para tirar 
a água do poço, foi agarrada por 
trás pelo réu, que lhe jogou no 
chão, retirou sua roupa e com ela 
manteve relações sexuais. Que 
nessa ocasião o réu usava 
bermuda e estava com uma 
camisa no ombro e carregava 
ainda uma espingarda. Que no 
instante em que o réu agarrou a 
vítima disse para esta não gritar 
senão lhe atiraria, e esta 
obedeceu e ficou calada. Que na 
hora em que foi estuprada, não 
passou ninguém, na estrada onde 
fica o poço, nem mesmo sua 
professora "Raimundinha", que 
mora próximo. Que o poço onde 
se deu o fato fica bem na beira da 
estrada e caso alguém passasse 
nesta avistaria os dois. Que já 
conhecia o réu anteriormente, mas 
nunca tinha tido qualquer tipo de 
relacionamento com o mesmo. 

Que anteriormente tinha namorado 
com "Serginho" mas não chegou a 
manter relações sexuais com o 
mesmo ou com quaisquer homem. 
Que depois do acontecido, a 
declarante não procurou o 
acusado. Que não informou a sua 
família porque ficou com medo da 
reação de seu pai. Que após 
manter relações sexuais com o 
declarante, o réu lhe pediu para 
acusar um ex-namorado seu de 
nome "Serginho", porque ele, o 
réu, já era amigado. 
Que a declarante não sabe 
informar se o réu sabia que 
"Serginho" tinha sido seu 
namorado. Que após a prática do 
ato, o réu foi para sua casa e a 
declarante continuou a encher 
água e não deu a perceber, para 
ninguém, o que tinha se passado. 
Que quando a declarante chegou 
em sua casa, nem o seu pai nem 
sua mãe haviam retornado." 
Às perguntas do Promotor de 

Justiça respondeu: 
"Que o exame de conjunção 
carnal foi realizado na terça-feira 
seguinte ao dia da ocorrência dos 
fatos. Que no ato de conjunção 
carnal o réu colocou a espingarda 
que trazia consigo no chão ao lado 
dos dois e teve pouco 
sangramento. Que foi o próprio réu 
que retirou as vestes inferiores 
que eram um macacão e uma 
calcinha. Que na hora do ato, a 
vítima sentiu dores, mas que 
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passou logo depois e teve pouco 
sangramento. Que na hora do 
acontecido, a vítima não falou 
nada para o réu... Que próximo ao 
poço existe apenas, duas 
touceiras de tucumã e mais um 
banheiro público ao lado. Que o 
réu não convidou a vítima para 
manter relações sexuais em outro 
local. Que não sabe informar o dia 
exato do mes de fevereiro em que 
fez o exame de conjunção carnal. 
Que não sabe a data que consta 
do mesmo. Que não teve 
nenhuma peça de roupa rasgada 
pelo réu na hora em que fez o 
exame de conjunção carnal. Que a 
declarante não sabe informar se o 
réu sabia que ela tinha apenas 13 
(treze) anos de idade e que 
tivesse conhecimento do fato de 
que ela era ainda virgem. Que os 
elementos conhecidos por 
"Serginho" e "Gobe" estão 
mentindo quando disseram 
perante o delegado de polícia que 
tinham mantido relações sexuais 
com a declarante. Que "Serginho" 
e "Gobe" são amigos do réu e com 
este jogam bola." 
Às perguntas do advogado de 

defesa, respondeu:  
"Que não sabe informar o dia 
exato do mes de fevereiro em que 
fez o exame de conjunção carnal. 
Que não sabe a data que consta 
do mesmo. Que não teve 
nenhuma peça de roupa rasgada 

pelo réu na hora em que foi 
violentada, assim co mo não teve 
sua peça íntima manchada de 
sangue. Que viu o réu com a 
camisa no ombro, porque se virou 
para olhar na hora em que foi 
agarrada por trás. Que na hora em 
que foi agarrada, não sabia de 
quem se tratava e só após virar-se 
para olhar é que reconheceu o 
réu. Que quando o réu agarrou a 
vítima, já tinha deixado a 
espingarda no chão e quando 
disse para esta não gritar se não 
lhe atirava, apontou a espingarda 
a qual foi vista pela vítima. Que na 
época em que namorava com 
"Serginho" este jogava bola com o 
réu, mas não sabe informar se o 
denunciado tinha conhecimento 
desse namoro. Que nunca se 
encontrou com "Gobe" no poço 
onde foi violentada ou em 
qualquer outro. Que após a prática 
do ato, o réu não ajudou a vítima 
em nada e nem mesmo a vestir a 
sua roupa. Que nunca se 
encontrou com a vítima para 
encontros amorosos antes da 
ocorrência do fato. 
Diz a testemunha informante, 
Lourival de Almeida Portela: Que 
fìcou sabendo que sua fi lha Eliana 
Portela havia sido estuprada pelo 
denunciado Pedro Hilton Repolho, 
no dia seguinte ao ocorrido, isto é, 
no dia 03 de fevereiro passado, 
que foi no sábado. Que lhe 
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participou o fato ao compadre de 
nome José Pereira, que lhe disse 
que Hilton estava comentando no 
lugar o que tinha feito com a 
vítima. 
Que no domingo, dia 04 o 
declarante participou para sua 
família o que tinha ficado sabendo, 
ocasião em que indagaram da 
vítima o que havia se passado e 
esta informou que havia sido 
forçada a manter relações sexuais 
com o réu. Que já conhecia o réu 
anteriormente e não sabia de 
qualquer namoro existente entre o 
mesma e a sua fi lha. Que no lugar 
onde mora o declarante não ficou 
sabendo que réu tinha mantido 
relações sexuais com outra, mas, 
este havia informado para um 
irmão do declarante que já tinha 
transado com uma prima sua lá 
para a região de Curuá. Que não 
tem conhecimento de que sua filha 
já tivesse se relacionado com 
qualquer outro homem. Que não 
perguntou para a vítima sobre o 
ocorrido logo após vir saber dos 
fatos, porque havia parentes seus 
em sua casa e por isso esperou 
que os mesmos fossem embora 
para poder comunicar os fatos à 
família. Que a vitima informou ao 
declarante que era virgem antes 
de manter relações sexuais com o 
denunciado.” 
Às perguntas do advogado de 

defesa, respondeu:  
"Que o poço onde se deu o fato 

fica na beira da estrada e distante 
da casa do declarante cerca de 
100 (cem) a 120 (cento e vinte) 
metros. Que a entrada onde fica o 
poço é bem movimentada, tanto 
por pessoas como por veículos. 
Que o fato se deu cerca de 8h a 
9h da manhã, horário em que a 
estrada é ainda mais movimentada 
pelas pessoas do local que por ali 
andam para fazer altas compras. 
Que na hora do acontecido, 
segundo foi relatado pela vítima, o 
denunciado a ameaçou caso a 
mesma gritasse lhe atiraria com 
uma arma que trazia consigo. Que 
a arma referida era uma 
espingarda. Que não tem 
conhecimento que a vítima tivesse 
mantido relações sexuais com os 
elementos conhecidos por "Gobe " 
e "Serginho". Que a vítima não 
informou ao declarante que tivesse 
mantido relações sexuais com o 
acusado em qualquer outra 
oportunidade. Que a vítima não é 
sua fi lha legítima, mas o 
declarante não chegou a procurar 
o réu ou o pai deste para qualquer 
tipo de acordo.  
De outra parte, "quantum satis", o 

exame de conjunção carnal atesta o 
desvirginamento recente e a ruptura 
completa do hímen, defloramento 
ocorrido dias antes, em local 
impróprio para mulher dispor de sua 
liberdade sexual.” 

Está provado através da certidão 
inclusa, que ao tempo do crime, era 
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menor de 14 anos. 
Não é pressuposto de fato do 

crime de estupro, nem a virgindade 
da vítima nem a inexperiência em 
assuntos de sexualidade, mas, sim, a 
falta de consentimento válido.  

Dizem os artigos 213 e 224, alínea 
"a", do Código Penal:  

"Art. 213. Constranger mulher à 
conjunção carnal mediante 
violência ou grave ameaça. Pena. 
Reclusão de 4 a 10 anos.   
Art. 224. Presume-se a violência: 
a) não é maior de 14 anos." 
Preleciona Damásio Evangelista 

de Jesus in Código Penal Anotado: 
"Sujeito Passivo. Somente mulher. 
Não se exige qualquer qualidade 
especial para que seja vítima de 
estupro, não importando se trata 
de virgem ou não, prostituta ou 
honesta, casada, solteira ou 
separada de fato, viúva ou 
divorciada, velha ou moça, 
l iberada ou recatada. Nesse 
sentido LRT 395-63, 536-307, 54J-
365." 
A menoridade da vítima até os 14 

anos, faz presumir a violência, 
acrescentando no caso a grave 
ameaça de disparar a espingarda 
contra a menor se não consentisse e 
o acusasse, conforme o depoimento 
da vítima, que prevalece no crime de 
estupro, de acordo com a 
Jurisprudência: 

"Estupro. Em tema de delitos 
sexuais é verdadeiro truísmo dizer 

que quem pode informar da 
autoria é quem sofreu a ação. São 
crimes que exigem isolamento, o 
afastamento de qualquer 
testemunha, como condição 
mesma de sua realização, de sorte 
que negar crédito à ofendida 
quando aponta quem a atacou é 
desarmar totalmente o braço 
repressor da sociedade. (TJSP-
Acrim 114.086 – Capital - Rel. 
Acácio Rebouças - RT 442-380)”  
Não nos consta indicadores 

apurados em pesquisa ou monografia 
de PHD, concernentes a induzimento 
da maioria das jovens à prática 
incondicionada da liberdade sexual, 
por simples namoro, induzimento 
decorrente do grosseiro erotismo 
exibido na mídia, especialmente, nas 
novelas de televisão. 

O grosseiro erotismo ainda é 
neutralizado nas pequenas cidades 
do interior, pelo temor reverencial dos 
pais, durante a adolescência, os 
quais costumam exigir reparação do 
mal cometido pelo casamento, nos 
casos de sedução e a punição dos 
culpados, nas situações de estupro, o 
que leva, não raro os jovens 
escolherem o parceiro sexual em 
função do casamento, acolhendo os 
costumes de família, onde a ordem e 
as ações são reguladas sobretudo 
pelas normas éticas imutáveis, da 
religião. Assim se dessume que os 
pais não toleram nem as jovens tem 
como ideal serem ou permanecerem 
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amantes de seus sedutores ou 
estupradores. No caso, não se trata 
de menina de rua, voltada para o 
vício, fugida dos pais, freqüentadora 
de boates e motéis. 

Evidencia-se, no autos, que a 
vítima vive com os pais afeiçoada às 
tarefas familiares, graciosa e 
comunicativa, porém silenciou sobre 
o despudor do duro golpe que sofreu 

em sua honra. Nestas condições, 
está caracterizado o crime de estupro 
mediante violência presumida, nos 
termos do art. 213, c/c o art. 224, letra 
a, do CP. 

Em conseqüência, conheço do 
recurso, nego-lhe provimento, 
mantendo a decisão recorrida 
consoante parecer ministerial. 

Belém, 07 de agosto de 1997. 
Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente 

Des. Werther Benedìto Coêlho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 31.971 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 

 
 

Requerentes:       SINTEPA, SINTEPP, SINDITAF-PA e SEPUB 
Requerido :          O Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará. 
Relator:                Desembargador Ricardo Borges Filho 

 
 

Mandado de Segurança - Preliminar de ilegitimidade 
ativ a "ad causam". Comprov ada a conexão entre a 
finalidade dos Sindicatos e os interesses de seus 
associados podem as Entidades Sindicais 
impetrarem o "mandamus." Preliminar rejeitada à 
unanimidade de v otos. Preliminar de Ilegitimidade 
Passiv a "ad causam". O Gov ernador do Estado é o 
Chefe da Administração Pública e como tal responde 
pelos acertos e desacertos de sua Administração. 
Preliminar rejeitada unanimemente. Mérito. O 13º 
Salário dev e ser pago integralmente não incidindo 
sobre o mesmo nenhum desconto. Segurança 
concedida à unanimidade de v otos. 

 
 
Vistos, relatados e discutidos 

estes autos de Mandado de 
Segurança da Comarca da Capital 
em que são Requerentes o "Sindicato 
dos Trabalhadores Estaduais de 
Previdência e Assistência do Estado 
do Pará - SINTEPA", "Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação Pública 
do Estado do Pará - SINTEPP", 
"Sindicato dos Servidores do Setor 
Público de Saúde do Pará - 
SINDSESPA", "Sindicato do Grupo 
Ocupacional de Tributação, 
Arrecadação e Fiscalização da 
Secretaria de Estado da Fazenda do 

Estado do Pará - SINDITAF-PA" e 
"Sindicato dos Servidores Públicos 
Civis do Estado do Pará - SEPUB" e 
Requerido o Exmo. Senhor 
Governador do Estado do Pará. 

ACORDAM, os Desembargadores 
do Órgão Especial do Tribunal de 
Justiça do Estado, à unanimidade de 
votos, rejeitar as Preliminares de 
Ilegitimidade Ativa "ad causam" e de 
Ilegitimidade Passiva "ad causam". 
No Mérito, ainda unanimemente, 
conceder a Segurança. 

 
Relatório 
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Sindicato dos Trabalhadores 
Estaduais de Previdência e 
Assistência  do Estado do Pará - 
SINTEPA, sindicato dos 
Trabalhadores em Educação Pública 
do Estado do Pará - SINTEPP, 
Sindicato dos Servidores do Setor 
Público de Saúde do Pará - 
SINDSESPA, Sindicato do Grupo 
Ocupacional de Tributação, 
Arrecadação e Fiscalização da 
Secretaria de Estado da Fazenda do 
Estado do Pará - SINDITAF-PA e 
Sindicato dos Servidores Públicos 
Civis do Estado do Pará - SEPUB, 
entidades sindicais de primeiro grau, 
com sede e foro nesta cidade, 
legalmente constituídas e em regular 
funcionamento, através de 
Procurador Judicial devidamente 
habilitado nos autos, baseados na Lei 
nº 1.533/51 c/c o art.5º, incisos LXIX 
e LXX, b, bem como no art. 8º da 
CF/88, impetraram Mandado de 
Segurança Preventivo Coletivo, com 
pedido liminar contra ato do Exmo. 
Sr. Governador do Estado do Pará, 
sob as alegações a seguir expostas:  
1 - Legitimidade Processual. Dizem 
os mesmos que possuem direito em 
litigar na Justiça de vez que esse 
direito é reconhecido neste Egrégio 
Tribunal, para isso basta analisar os 
processos de nº 95300300, 
94302004, 94303473, 95300021 e 
95300274 (SINTEPP x Governador 
do Estado);  95300507 (SINTEPP x 
SETEPS) e 95300763 (SINDITAF, 
SINTEPP, SlNDSESPA x Governador 

do Estado), nos quais as entidades 
representativas dos servidores 
públicos estaduais atuaram na 
condição de substituto processual de 
seus representados; e mais, que o 
reconhecido jurista Hugo Nigro 
Mazzil i diz que:  

"sustentou-se que sindicatos e 
Associações Civis poderiam 
defender em Juízo interesses da 
respectiva coletividade que as 
constituía"  

o que acabou sendo reconhecido na 
Constituição de 1988 - arts. 5º, XXl e 
8º, l l l ;  
2 - Ato ilegal, autoritário e abusivo do 
impetrado, de vez que o impetrado na 
condição de Governador do Estado, 
determinou o desconto da 
contribuição previdenciária (IPASEP) 
sobre o 13º salário do ano de 1996, 
de todos os servidores do Estado, o 
que foi feito através do oficio circular 
de nº 010/96 - GAB-PRES, assinado 
pelo Presidente do IPASEP e 
remetido aos órgãos do Estado, 
ficando demonstrada a intenção do 
impetrado, daí a presente impetração 
visando a suspensão da 
determinação do desconto de 
contribuição previdenciária sobre o 
décimo terceiro salário do ano de 
1996, pago aos servidores Públicos 
do Estado do Pará. 

Finalmente pedem a confirmação 
definitiva da medida liminar e 
anulação do ato impugnado. 

A exordial foi instruída com os 
documentos de fls. 12/158. 
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Concedida a liminar foram 
solicitadas informações, tendo a 
autoridade impetrada prestado às 
fls,163/171, argüindo 
preliminarmente: 

1 - l legitimidade ativa ad causam, 
posto que os impetrantes não 
anexaram a expressa autorização dos 
sindicalizados ou associados o que 
lhes retira a capacidade ativa 
postulatória, sendo, pois, inadmissível 
a presença dos impetrantes em juízo 
para pleitear direito de outrem, 
conforme o disposto no artigo 6º do 
CPC. e mais: ainda que se admitisse 
a dispensa da prévia autorização 
acima referida, incidem os 
impetrantes em outra deficiência 
insuperável, qual seja, a de que não 
apresentam na documentação que 
instruiu a inicial seus respectivos atos 
constitutivos, impedindo em 
conseqüência que se possa aferir a 
comprovação do que estabelece o 
art. 5º, inciso LXX da Constituição 
Federal de 1988; 

2 - Ilegitimidade passiva ad 
causam, sendo ainda, julgadas 
carecedoras da ação as entidades 
impetrantes, a teor do art. 267, inciso 
Vl do CPC. Sustenta o lmpetrado em 
suas informações de fls. 165/167, “a 
flagrante ilegitimidade de parte do 
Governador do Estado, que, no 
presente caso não pode ser 
considerado autoridade coatora”, pois 
os próprios Impetrantes reconhecem 
ser o ato atacado de autoria do 

Presidente do IPASEP, afastando 
qualquer participação do Chefe do 
Poder Executivo Estadual no referido 
ato. 

No mérito, pugna pela denegação 
da segurança, face a ausência de 
pressupostos legais. Em observância 
ao art. 25, § 3º da Lei 8.038/90, o 
Exmo. Sr. Ministro Sepúlveda 
Pertence, DD. Presidente do STF 
determinou fosse deferido o pedido 
de suspensão de eficácia da liminar 
concedida. 

Com vista dos autos, o douto 
Procurador Geral de Justiça, Dr. 
Manoel Santino Nascimento Júnior 
em Parecer de fls.178/185, opinou 
pelo conhecimento do “writ” e 
concessão da segurança, devendo 
ser tornado sem efeito ato que 
determinou o desconto previdenciário 
do Décimo Terceiro salário dos 
Servidores Públicos do Estado, bem 
como determinada a devolução do 
desconto, se efetivada. 

 
Voto 
Cuidam os presentes autos de um 

Mandado de Segurança Coletivo e 
Preventivo requerido por vários 
sindicatos de servidores públicos 
estaduais contra a determinação do 
Exmo. Senhor Governador do Estado 
do Pará de descontar do 13° Salário 
parcela referente ã contribuição 
previdenciária de seus associados. 

Preliminar de Ilegitimidade ativa 
“ad causam” 
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Em suas informações a autoridade 
havida como coatora argüi a referida 
Preliminar, o que faz nos seguintes 
termos: 

"Tratando-se de Mandado de 
Segurança Coletivo, deveriam as 
entidades impetrantes, para o fim 
de comprovar a legitimidade ativa 
ad causam extraordinária 
apresentar a autorização expressa 
dos sindicalizados e associados, a 
teor do que dispõe o art. 5º, inciso 
LXX da C.F. 1988. 
...................................................... 
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................  
 
Ora, não anexaram, as entidades 
impetrantes a expressa 
autorização dos sindicalizados ou 
associados, o que lhes retira a 
capacidade ativa postulatória, 
sendo, pois, inadmissível a 
presença dos impetrantes em juízo 
para pleitear direito de outrem, 
como reza o art. 6º do CPC. Ainda 
que se admitisse a dispensa da 
prévia autorização acima referida, 
incidem os impetrantes em outra 
deficiência insuperável, qual seja, 
a de que não apresentam na 
documentação que instrui a inicial 
seus respectivos atos constitutivos 
, impedindo em conseqüência que 
se possa aferir a comprovação do 
que estabelece o art. 5º, inciso 
LXX  da CF 1988.”  

Pede, assim, a extinção do 
processo sem julgamento do mérito. 

A farta documentação anexada ã 
inicial comprova a existência legal 
dos diversos órgãos sindicais que 
postulam o presente mandamus; tem 
eles, assim, legitimidade jurídica para 
integrarem o pólo ativo do writ. 0s 
órgãos diretivos dessas entidades de 
classe possuem um mandato 
subjetivo para defender, como agora 
o fazem, os interesses de seus 
associados. 

Aliás, não é a primeira vez que 
vem a este Egrégio Tribunal 
reivindicar direitos que lhes são 
negados. conforme ressalta o digno 
Procurador Geral de Justiça: 

"Na constituição de 1988, a 
organização sindical alcançou 
posição destacada. 
O constituinte assegurou, no, 
caput do art. 8º, que o sindicato é 
livre, cabendo-lhe defender os 
direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive 
em questões judiciais ou 
administrativas (art.8º, inc. III, 
CF/88)”. 
Na dicção do dispositivo 

colacionado, para as organizações 
sindicais impetrarem o “mandamus” 
coletivo basta haver uma conexão 
entre os direitos (interesses) dos seus 
integrantes e os interesses (direitos) 
defendidos por ela. 

A partir daí estará concretizada a 
legitimidade ativa dos sindicatos. 

Vê-se. pois, que as exigências 
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constitucionais e legais foram todas 
cumpridas. 

Quanto a exigência defendida pelo 
impetrado não tem respaldo legal. 

O Egrégio órgão Especial, à 
unanimidade de votos, rejeitou tal 
Preliminar. 

Preliminar de Ilegitimidade Passiva 
"ad causam". 

Dizem as informações 
governamentais: 

"De igual forma, cabe a extinção 
do processo sem julgamento do 
mérito, em vista de ser facilmente 
constatada a flagrante 
ilegitimidade de parte do 
Governador do Estado, que, no 
presente caso, não pode, em 
hipótese alguma, ser considerado 
autoridade coatora. Na verdade, 
são os próprios impetrantes que 
reconhecem ser o ato atacado de 
autoria do Presidente do IPASEP, 
afastando, às inteiras, qualquer 
participação do chefe do Poder 
Executivo Estadual no ato 
atacado." 
A argüição não é inédita neste 

Egrégio Tribunal de Justiça em casos 
similares. Entretanto este Augusto 
Plenário a vem rechaçando tendo em 
vista ser o Exmo. Senhor Governador 
do Estado o Chefe da Administração 
Pública recaindo sobre o mesmo o 
acerto e desacerto da administração 
estadual. 

"Torna-se coatora a autoridade 
superior que encampa o ato 

inferior (R.T.J. 76/506), 
contestando o mérito da 
impetração". (STJ.2a Turma, 
R.Esp, 12.837-0-CE, rel. Min. 
Antonio de Pádua Ribeiro, j, 17-3-
93, não conheceram, 
V.U.D.J.U.5.4.93, pag. 5824, 1ª 
col. em.). Neste sentido: R.T. 
607/76, R.F.300/201, RJTESP-
103/65) (in Theotonio Negrão - 
Código de Processo Civil e 
legislação processual em vigor 28a 
edição, Saraiva, pag, 1119/1120). 
Conforme salienta o Parquet: 
"Nem se discute que o IPASEP é 
Autarquia Estadual que possui 
personalidade jurídica própria, 
mas, pertencendo à Administração 
Estadual, é claro que seu 
Presidente recebe ordens do 
Governador, e nessas condições 
tem que cumpri-las, sob pena de 
não merecer confiança e não mais 
poder permanecer no cargo. 
A execução da ordem é 
conseqüência da determinação de 
quem tem poderes para mandar." 
O Colendo Órgão Especial, à 

unanimidade de votos, rejeitou 
mencionada preliminar 

 
Mérito 
Para embasamento de nosso voto, 

no que tange ao Mérito, lançamos 
mão do bem elaborado Parecer da 
lavra do Exmo. Procurador Geral de 
Justiça que diz: 

"Segundo dispositivo expresso em 
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Lei: o 13º (décimo terceiro) salário 
corresponderá a um doze avos por 
mês de serviço, e a fração igual ou 
superior a 15 (quinze) dias será 
considerada como mês integral. 
Isto quer dizer que o décimo 
terceiro salário deve ser pago 
integralmente ao Servidor caso 
tenha trabalhado os doze meses 
do ano. 
A atual Lei vigente (Lei nº 
5.810/94-RJU) não manda 
descontar; a ordem expressa de 
desconto feita pela autoridade 
impetrada foi realizada em 
desacordo com a lei, abusiva e 
autoritária, merecendo ser 
reformada através do 
“mandamus.´ 
É principio geral de direito: "Ao 
intérprete não é dado distinguir 
onde a Lei não distingue." 
Se a Lei expressamente não 

ordenou o desconto, é claro que a 
Autoridade impetrada não pode 
determinar este desconto. 
A mens legis assim não entendeu, 
devendo prevalecer o que está 
contido na Lei, isto é, que o 
Servidor que trabalhou os 12 
(doze) meses faz jús à percepção 
integral do Décimo Terceiro 
Salário." 
O Egrégio Órgão Especial, à 

unanimidade de votos, concedeu a 
Segurança para tornar sem efeito o 
ato que determinou o desconto 
previdenciário no 13º Salário dos 
Servidores Públicos pertencentes aos 
Sindicatos Impetrantes e, ainda, 
determinou a devolução do desconto, 
se efetuada, tornando, pois, efetiva a 
Medida Liminar anteriormente 
deferida pelo Desembargador 
Relator. 

 
Belém, 20 de agosto de 1997. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. Ricardo Borges Filho – Relator 
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ACÓRDÃO Nº 31.982 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARA 
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL DA CAPITAL 
 
 
Impetrantes:        Guaracy Fabiano Paranhos Guimarães, Heitor dos Santos Wa-     
                            trin Júnior, Cleto José Bastos da Fonseca e outros 
Impetrado:           MM. Juízo da Auditoria Militar do Estado do Pará 
Relator:                Desembargador Werther Benedito Coêlho 
 
 

Penal. Habeas Corpus para trancar Ação Penal. Não 
estão caracterizadas as elementares do crime de 
estelionato, prev isto no artigo 251 do Código Penal. 
Militar. Os impetrantes não faltaram com a v erdade, 
ao pensionar mulher e filho, na constância do 
casamento, assim como não induziram à Secretaria 
de Estado de Administração, para alcançar injusto 
prov eito com prejuízo alheio. O desconto em folha, 
afeta apenas à remuneração dos pacientes. De outra 
parte, não há burla ao redutor constitucional, pois 
dev e ser regulamentado por lei ordinária estadual, 
conforme a Constituição Federal, art. 37, XI. Acresce 
que sobre as v antagens pessoais não incide o 
redutor constitucional, a teor do art. 39, § 1º do 
mesmo diploma. De outra parte, as pensões 
alimentícias podem incidir sobre os v encimentos 
brutos, consoante a Lei de Alimentos, nº 5.478, de 
1968, lei ordinária que só merece elisão através de lei 
autorizada pelo art. 37, XI da CF. Só a lei ordinária 
poderá impor a aplicação do redutor constitucional, 
antes do cálculo das pensões. Ordem concedida. 

 
 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores das 
Câmaras Criminais Reunidas, à 
unanimidade de votos, em conceder a 
ordem, na forma do voto do Des. 
Relator. 

 
Relatório 
Guaracy Fabiano Paranhos 

Guimarães e outros, devidamente 
qualificados, através de seu patrono, 
impetrou Ordem de Habeas Corpus 
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para Trancamento da Ação Penal, 
que tramita na Auditoria Militar, por 
suposta prática de crime, tipificado no 
art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, 
pelos motivos que passam a expor: 

Alegou o patrono, que os 
pacientes são todos oficiais da Polícia 
Militar, que alguns pagam pensões as 
suas esposas, outros autorizam 
descontos a seus fi lhos, sendo do 
conhecimento da Secretaria de 
Administração. 

Afirmou ainda que não constam 
nos termos dos acordos qualquer 
menção à separação judicial ou de 
fato, por ser desnecessária. 

Que a partir de 1995, a Secretaria 
de Administração, por ordem 
emanada do Governador do Estado, 
aplicou o Redutor Constitucional nos 
vencimentos dos referidos militares, 
fazendo-o contudo, depois de 
deduzidas as pensões, o tempo de 
serviço, e o salário família, buscando 
como paradigma o salário dos 
Secretários de Estado, cujos 
vencimentos não transcedem a cifra 
de R$ 4.344,19 (quatro mil, trezentos 
e quarenta e quatro reais e dezenove 
centavos). 

Os militares prejudicados, diante 
do corte de vencimentos que 
sofreram , buscaram a via judicial e 
impetraram Mandado de Segurança 
contra o ato do Governador do 
Estado, cujo mandamus logrou êxito, 
e obteram medidas liminares dos 
eminentes Desembargadores Stéleo 
Bruno de Menezes e Ricardo Borges 

Filho. 
Asseverou o patrono, que a 

questão é iminentemente cível. 
Relatou ainda, que no dia 

24.04.97, foram os pacientes 
surpreendidos, com a publicação no 
Jornal "O Liberal", da denúncia 
ofertada pelo Promotor de Justiça 
Militar, Dr. Gilberto Valente Martins, a 
qual imputou-lhes a conduta 
delituosa, descrita no art. 251, § 3º, 
do Código Penal Militar, que trata do 
estelionato. Referido Promotor, 
acusa-os de forjar pensões, simular 
separações, com o intuito de burlar o 
redutor constitucional. 

Aduziu ainda, que a questão 
jamais pode ser vista e interpretada 
como estelionato, haja vista, que esse 
tipo penal, não ficou provado. O meio 
supostamente fraudulento, seja por 
uti l ização de ardil, não ficou 
caracterizado. 

Ressaltou ainda, o causídico, que 
o procedimento usado pelo Promotor 
de Justiça, ao qualificar as pensões 
(documentos contratuais consen-       
suais) como "irrelevante e 
descabível”, desconsiderando que 
referidos descontos decorrem de 
relações entre os pacientes e seus 
familiares, uma vez que quem 
pensiona pode fazê-lo, de forma que 
lhe bem aprouver. 

A peça acusatória está eivada de 
vícios, uma vez que baseada em 
informação anônima, circunstância 
que lhe retira a autenticidade como 
meio de prova, desrespeitando o 
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preceito constitucional que inquina de 
juridicamente imprestável o 
anonimato. 

Requereu, diante da inexistência 
de justa causa para prosseguimento 
da ação penal, por ser a questão cível 
e não existir fato típico a punir, o 
trancamento da ação. 

Ao prestar informações, disse o 
Juiz Auditor Militar Substituto, Dr. 
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra 
Júnior, que os pacientes respondem a 
processo-crime, tipificado no art. 251, 
§ 3º, c/c o art. 79 do Código Penal 
Militar, cuja denúncia foi recebida no 
dia 03.06.97, por estar revestidas das 
formalidades legais. 

O douto Promotor de Justiça 
Militar, disse, em síntese, que no dia 
03.06.97, foi recebida a denúncia 
contra os citados pacientes, que 
criaram artificiosamente as pensões 
ou autorizações de desconto, com o 
fim de não terem mais seus 
vencimentos reduzidos pelo patamar 
constitucional e legalmente 
estipulado.  

Nesta Instância Superior, o digno 
Procurador de Justiça, Dr. Francisco 
Barbosa de Oliveira, opinou pela 
denegação do writ, uma vez que 
discute questão não apreciada em 
sede de "habeas corpus". 

 
Voto 
Não estão caracterizadas as 

elementares do crime de estelionato 
previsto no art. 251, do Código Penal 

Militar, imputado aos pacientes. 
Segundo Crivellari, "apud" José 

Ribeiro Pontes, são elementos do 
estelionato: a) o uso de artificio ou de 
ardil; b) a idoneidade desses meios 
para surpreender a boa fé de outrem; 
c) o engano resultante do 
induzimento em erro; d) o injusto 
proveito com o prejuízo alheio. 

Aos impetrantes, Coronéis da 
reserva e da reforma, como a toda 
pessoa capaz de exercer direitos e 
obrigações, assiste o direito de 
pensionar a mulher ou um filho, 
autorizando à SEAD, o desconto da 
mesma, em folha de pagamento, 
através de acordo homologado pelo 
Juiz. 

Tal atitude representa uma 
providência para afastar a ação de 
alimentos, pois elide a possibil idade 
de conflito de interesses entre marido 
e mulher, na administração conjunta 
do orçamento doméstico e dos bens 
do casal, conforme o art. 5º, I, e art. 
226, § 5º, da Constituição Federal. 

A Lei de Alimentos autoriza o 
devedor a tomar a iniciativa da ação, 
e com maior razão, do acordo. 

Havendo o acordo, não há que 
ajuizar a ação. 

Tratando-se de exercício de direito 
e sendo o desconto em folha, 
permitido pela Legislação Militar, os 
impetrantes não faltaram com a 
verdade, ao pensionar mulher ou 
fi lho, na constância do casamento, 
assim como não induziram em erro a 
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SEAD para alcançar injusto proveito 
com prejuízo alheio, uma vez que o 
desconto afeta apenas seus 
rendimentos. 

De outra parte, não há burla sobre 
o redutor constitucional pois o mesmo 
deve ser regulamentado através de 
lei ordinária estadual, que ainda não 
foi elaborada conforme a Constituição 

Federal, art. 37, XI. 
Acresce que sobre as vantagens 

pessoais não incide o redutor 
constitucional, pelo que devem ser 
adicionadas integralmente ao soldo, 
conforme o art. 39, § 1º, da CF. 

Em face dos fundamentos suso, 
concedo a ordem para trancar a Ação 
Penal. 

 
Belém, 01 de setembro de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Werther Benedito Coêlho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 31.992 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA 
 
 
Agravante:      Maria de Nazaré Ferreira de Araújo 
Agravado:       G.G. da Silva Movelaria - ME 
Relator:           Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim 
 
 

Processo Civ il. Embargos à Execução. Pagamento da 
taxa judiciária. Agrav o de Instrumento. Sendo os 
embargos à execução incidente do processo de 
execução, não se justifica o pagamento da taxa 
judiciária, até porque esta já foi paga no processo de 
execução. Agrav o prov ido. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os desembargadores 

componentes da Egrégia Primeira 
Câmara Civil Isolada, do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, por 
unanimidade, dar provimento ao 
agravo a fim de determinar que o MM. 
Juiz conheça dos embargos, e os 
decida como entender de direito. 

 
Relatório 
Contra a agravante, Maria de 

Nazaré Ferreira de Araújo, foi 
interposta perante o Juízo da 
comarca de Augusto Corrêa, uma 
execução forçada por título 
extrajudicial, tendo como exeqüente, 
a firma G.G. da Silva Movelaria - ME. 

Seguro o Juízo com a penhora dos 
bens  da executada,  ora agravante, 
esta ingressou com embargos do 
devedor, que foram ajuizados no dia 

11 de maio de 1995. 
Ocorre que a MMª Juíza 

determinou que a embargante, fosse 
intimada, através de seu patrono, a 
recolher as custas iniciais devidas 
pelo ajuizamento dos embargos. 

Contra esta decisão a executada, 
em 3.7.95, portanto, antes do advento 
da Lei nº 9.139, de 30.11.95, interpôs 
o presente agravo de instrumento, 
visando anular o despacho que lhe 
impôs o pagamento de custas, 
argumentando não serem elas 
devidas, pois examinou os artigos 
736 até o 745 do CPC e nenhum 
daqueles dispositivos legais prevê o 
pagamento de  custas iniciais em 
processo de embargos a execução, 
concluindo pela reforma do despacho 
agravado. 

A firma agravada em suas razões, 
defende o acerto da decisão recorrida 
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visto o disposto no artigo 257 do 
CPC, concluindo por pedir a 
manutenção da decisão agravada e a 
remessa dos autos a esta superior 
instância. 

Feito o cálculo e intimada da conta 
a agravante, esta satisfez o 
pagamento do preparo em 10.1.97. 

A MM. Juíza por despacho de 
25.3.97, manteve a decisão recorrida 
e determinou a subida dos autos a 
esta Egrégia Corte, sendo a nós 
distribuídos em 8/8/97. 

 
Voto 
Conseqüentemente, trata-se de 

recurso de agravo de instrumento, 
interposto antes da vigência da Lei nº 
9.139/95, que alterou a sistemática de 
recurso de agravo. 

O objetivo do agravo é a reforma 
do despacho da MMª Juíza que 
determinou o pagamento das custas 
iniciais pela interposição dos 
embargos a execução, nos autos de 
execução  forçada interposta pela 
agravada, contra a agravante. 

Entendeu a MMª Juíza, que em se 
tratando os embargos à execução de 
ação autônoma, as custas iniciais são 
devidas, com o que discorda a 
agravante. 

Em verdade, das disposições 
constantes do CPC, relativas aos 
embargos à execução, também 
chamados de embargos do devedor, 
nada consta a respeito do assunto. 

A jurisprudência, pelo menos 
antes da reforma do CPC, era 

flutuante, com decisões em ambos os 
sentidos. 

Alexandre de Paula em sua obra 
“O Processo Civil à Luz da 
Jurisprudência”, em seu volume VII 
ao transcrever julgados referentes ao 
assunto, coleciona arestos nos dois 
sentidos, dando a impressão que 
giram ao sabor do que dispõe a 
legislação local, ou seja os Códigos 
de Custas e Regimentos Internos 
locais. Dos arestos transcritos colho 
os seguintes:   

“13.397 - Os embargos do devedor 
constituem ação, não 
propriamente defesa ou resposta 
do réu, e assim deve o 
embargante pagar inicialmente as 
custas pelo Regimento respectivo 
exigidas a quem seja autor (Ac. 
unânime da 2ª T. do STF, de 17-
10-80, no RE 92.956-SP, rel. min. 
Décio Meireles de Miranda; Rev. 
Trim. de Jurisp., vol. 96, p. 457).“ 
“13.397-A - Os embargos do 
executado se constituem em uma 
ação de oposição à execução, 
ação  essa em que o executado é 
autor e o exeqüente é réu. E a 
tabela I que acompanha a Lei 
6.032, de 1974, não deixa margem 
a dúvidas sobre a obrigação de 
pagamento das custas pelo 
embargante, como resulta do item 
I, combinado com o item III da 
mesma tabela ( Ac. unân. da 3ª T. 
do TFR, de 13-9-78, no agr. 
39.336-SP, rel. min. Aldir 
Guimarães Passarinho; Adcoas, 
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1982, nº 83.715).“ 
E em sentido contrário :  
“13.400 - São indevidos taxa 
judiciária e honorários de 
advogado no procedimento de 
embargos do devedor (Ac. unân. 
da 2ª Câm. do TJ-MG, de 12-3-79, 
no agr. 15.236, rel. Des. Rubens 
Eulálio de Souza; Jurisp. Mineira, 
vol. 73, p. 50).“ 
“13.401 - Não cabe o pagamento 
da taxa judiciária nos embargos do 
devedor. Embora autuados em 
apenso, é peça de defesa, de 
oposição do réu, não estando 
sujeito ao tributo (Ac. unân. da 4ª 
Câm. do TJ-PR, de 23-9-74, no 
agr. 81/74, rel. des. Marçal 
Justen).” 
“13.402 - Os embargos à penhora, 
embora considerados embargos 
do devedor e, para muitos, uma 
ação incidental, não estão sujeitos 
a nova taxa judiciária (Ac. unân. 
da 7ª Câm. do TJ-RJ, de 9-9-75, 
no agr. 161, rel. Des. Plínio Pinto 
Coelho).“ 
“13.403 - Os embargos do 
devedor, a que alude o art. 736 do 
Cód. de Proc. Civil vigente, 
inaugura litígio incidente, novo 
processo de conhecimento. Tais 
embargos são, assim, uma 
verdadeira ação movida pelo 
devedor contra o credor, cujo 
escopo é desconstituir o título 
executivo. Mas nem por isso, em 
sendo uma ação, estão os 

embargos do devedor sujeitos ao 
recolhimento da taxa judiciária. 
(Ac. unân. da 3ª Câm. do TJ-SC, 
de 19-5-75, na apel. 10.330, rel. 
Des. Aristeu Schiefler).“ 
“13.404 - Em Santa Catarina, não 
cabe o pagamento de taxa 
judiciária nos embargos do 
devedor, eis que não prevista na 
legislação estadual (Ac. unân. da 
1ª Câm. do TJ-SC, de 16-10-75, 
na apel. 10.648, rel. Des. Rid 
Silva).“ 
“13.404-A - Não há necessidade 
de se atribuir valor aos embargos, 
nem de ser recolhida a taxa 
judiciária. Não existe processo 
autônomo, já que o apontado 
devedor, não oferecendo 
propriamente contestação no 
sentido técnico, apenas opõe-se à 
execução, através dos embargos, 
visando desconstituir o título 
executivo (Ac. unân. da 2ª Câm. 
do TJ-SC, de 9-4-76, na apel. 
11.106, rel. des. Hélio de Mello 
Mosimann).” 
Teotônio Negrão em notas ao 

artigo 736, revela:  
“Na Justiça Federal os embargos à 
execução não se sujeitam ao 
pagamento de custas (...).“ 
E ainda: 
“No Estado de São Paulo, a 
Súmula nº 27 do 1º TASP 
estabelece o seguinte: “No Estado 
de São Paulo, não incide taxa 
judiciária nos embargos do 
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devedor, nem mesmo, a título de 
preparo, nas apelações propostas 
contra sentenças nelas 
proferidas.” 
Contudo Paulo Henrique dos 

Santos Lucon, em sua obra 
“Embargos a Execução”, ensina: 

“A Constituição Federal de 1988 
determinou em seu artigo 22, I a 
competência privativa da União 
para legislar sobre direito 
processual. 
Constituindo os embargos do 
executado verdadeiro processo de 
conhecimento, autônomo, mas 
sempre incidente ao processo de 
execução, podem ser opostos sem 
o recolhimento das custas iniciais. 
Além disso, tendo sido já efetuado 
o pagamento das custas iniciais no 
processo de execução (ou 
processo de conhecimento de 
natureza condenatória), 
dispensável é o novo pagamento 
no processo de embargos. 
Para aqueles que consideram os 
embargos como defesa, da 
mesma forma dispensado está o 
recolhimento de custas iniciais, 
porquanto consoante interpretação 
sistemática do CPC, os atos de 

defesa, resposta e exceção não 
exigem o recolhimento de taxa 
judiciária. Caso contrário, violar-
se-ia o direito à ampla defesa. “ 
(pág. 281, Ed. Saraiva).“ 
Conseqüentemente o assunto não 

é pacífico. E como o CPC, não prevê 
expressamente a incidência do 
pagamento das custas iniciais em 
embargos de devedor, parece que a 
jurisprudência oscila, em função dos 
Regimentos Internos, e Códigos de 
Custas de cada unidade da 
federação. 

E como no Estado do Pará, tanto o 
Regimento Interno como o Código de 
Custas, nada esclarecem a respeito, 
entendo que em homenagem ao 
princípio do mais amplo acesso à 
Justiça sob o duplo grau de 
jurisdição, deve a pena de extinção 
do processo ser relevada, devendo os 
embargos serem julgados. Tanto 
mais, quando a embargante afirma 
em sua defesa já haver pago a dívida 
executada, através de um cheque 
pré-datado. 

Ante o exposto dou provimento ao 
agravo, a fim de determinar que a 
MMª Juíza conheça dos embargos e 
os julgue, como entender de direito. 

 
Belém, 01 de setembro de 1997. 

 
Des. Ricardo Borges Filho - Presidente 

Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.003 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL  
 
 
Apelante:     Construtora Engenharq Ltda. 
Apelado:      Ana Maria Carvalho Freitas 
Relator:       Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim 
 
 

Processo Civ il.  Contrato de Compra e Venda de 
Apartamento. Atraso na entrega da obra. Demora na 
elaboração do Contrato de Financiamento. Rescisão 
contratual, com a dev olução de 10% do 
adiantamento. Cláusula considerada leonina. Ação 
Ordinária de Rescisão Contratual julgada procedente. 
Apelação. Recurso Adesiv o. Estando o atraso da 
entrega da obra prev isto contratualmente, não pode a 
construtora ser responsabilizada pelo atraso na 
elaboração do contrato de financiamento, 
principalmente tendo prev iamente notificado duas 
v ezes a apelada para cumprir a obrigação. A 
dev olução de 10% do v alor pago adiantadamente 
pela apelada, não constitui cláusula leonina, ex vi do 
artigo 53, da Lei 8.078/90 (Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor); artigo 1.095 do Código Civ il, 
e artigo 63 da Lei Federal 4.591/64  (Lei sobre 
Condomínio em Edificações e as Incorporações 
Imobiliárias). Apelação prov ida e o recurso adesiv o 
improv ido para reformando a sentença apelada, 
julgar a ação improcedente, ficando inv ertido o ônus 
da sucumbência 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM,   os 

Desembargadores componentes da 
Egrégia Primeira Câmara Cível 
Isolada, do  Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, por decisão unânime 

de uma de suas Turmas Julgadoras, 
em dar provimento à apelação, negar 
provimento ao recurso adesivo, a fim 
de reformando a respeitável 
sentença, julgar a ação improcedente, 
ficando invertido o ônus da 
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sucumbência. 
O relatório de fls., as notas 

taquigráficas e  o voto deste Relator, 
ficam fazendo parte integrante deste 
aresto. 

 
Voto 
Preliminares 
Em sua defesa a apelante argüi 

preliminarmente a extinção do 
processo sem julgamento do mérito, 
com base no artigo 267, I e IV, do 
CPC, c/c o artigo 295, I e parágrafo 
único, III do mesmo diploma legal, por 
ser a petição inepta, em virtude do 
pedido ser juridicamente impossível, 
uma vez que solicitou rescisão 
contratual, cumulada com 
indenização por perdas e danos 
quando o contrato já estava 
rescindido, por sua própria culpa. 

Justifica este entendimento, pelo 
fato da apelada haver recebido 
correspondência, através do Cartório 
de Títulos e Documentos, pela qual 
foi notificada a, no prazo de 15 dias, 
assinar contrato de financiamento 
junto à Caixa Econômica Federal, ou 
pagar o débito, sob pena de rescisão 
contratual, nos termos da cláusula 22, 
e letra “e”, não tendo, cumprido uma 
coisa e nem outra. 

A preliminar todavia não procede, 
já que a petição não pode ser 
considerada inepta, pois dela 
constam todos os requisitos exigidos 
por lei. 

Por outro lado a questão da 
rescisão contratual é assunto que se 

confunde com o próprio mérito da 
demanda, pois se é certo que a 
apelada não atendeu o prazo dado 
pela ré-apelante para providenciar a 
formalização do contrato junto à CEF, 
também é certo que a obra não foi 
entregue no prazo previsto, isto é, em 
agosto de 1993. E saber-se se o 
atraso foi ou não decorrente de 
motivo de força superior, ou por culpa 
da apelante, somente após a 
apreciação das provas. 

Em vista disto, rejeito esta 
preliminar. 

Quanto à preliminar de deserção 
da apelação, não tem razão a 
recorrente adesiva, pois se observa 
que a sentença foi publicada no 
Diário da Justiça em 13.9.95, 
conforme testifica certidão de fls. 83 e 
a apelação foi protocolada no dia 
28.9.95, conforme etiqueta aposta na 
petição do recurso, portanto no último 
dia do prazo. 

Observa-se também que às fls. 
102, consta certidão da Sra. Escrivã, 
dando conta de que o recurso foi 
interposto em tempo hábil, como 
também consta às fls. 98, 
comprovação de que as custas do 
preparo (que     são aquelas devidas 
tão somente da propositura do 
recurso em diante) foram pagas, 
sendo que a última parcela, no 
mesmo dia da propositura do recurso, 
isto é, 28.9.95. 

Assim sendo rejeito também esta 
preliminar. 
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Mérito  
As partes celebraram um contrato 

de promessa de compra e venda de 
um imóvel, tendo a autora-apelada 
procedido a quitação da poupança no 
valor de cem milhões de cruzeiros 
(Cr$ 100.000.000,00), padrão da 
época, hoje R$ 9.000,00, segundo a 
apelada, ou R$ 7.000,00, segundo a 
apelante. 

A previsão da entrega do imóvel 
seria para o mês de agosto de 1993, 
com possível tolerância de 90 dias e 
ocorrendo motivo de caso fortuito ou 
força maior, a prorrogação poderia 
ser de 180 dias (cláusula 9; 
9.01;9.02). 

A obra não foi entregue no prazo 
previsto, ou seja, em agosto de 93, 
mas dentro do prazo da possível 
prorrogação por caso fortuito ou força 
maior, pois em 28.2.94, a apelante 
endereçou correspondência à 
apelada, informando-lhe que fora 
outorgado o “habite-se” pelo órgão 
competente em 23.2.94, solicitando-
lhe que providenciasse o 
financiamento junto ao agente 
financeiro, dando-lhe o prazo de 30 
dias para tal, sob pena da incidência 
do previsto na cláusula XXII do 
contrato (fls. 24). 

Na referida correspondência, 
solicitava que a apelada entrasse em 
contato com seu representante, sr. 
Antônio Carlos Gaia, para a 
regularização do financiamento junto 
à CEF. 

Como a apelada não 
providenciasse o financiamento no 
prazo que lhe foi dado, que foi de 30 
dias e não de apenas 15 previsto no 
contrato, a apelante em 10 de maio 
de 1994 voltou a notificar a apelada, 
agora através do Cartório de Títulos e 
Documentos, para, em 15 dias após o 
recebimento, regularizar o 
financiamento ou pagar o valor 
correspondente, junto ao seus 
escritórios, sob pena de rescisão 
contratual de acordo com a cláusula 
22 de contrato (fls. 25) ficando 10% 
do valor pago à disposição da 
apelada nos escritórios dela 
(apelante). 

Em 31.5.94 a apelada respondeu 
(fls. 27) solicitando prazo de 180 dias 
para a efetivação do financiamento, 
sob pena de ser obrigada a notificar a 
empresa objetivando a rescisão do 
contrato por sua culpa, tendo em vista 
que o atraso imotivado da entrega da 
obra, teriam alterado as condições do 
financiamento tornando difícil a 
conclusão do contrato junto à CEF. 

Em vistas destes desencontros; e 
a julgar pelo anúncio de venda do 
imóvel, constante às fls. 29, o 
contrato não foi cumprido e o bem 
vendido a terceiro, restando à 
apelada o recebimento dos 10% do 
valor pago, previsto no contrato 
(cláusula 22.1; 22.2). 

Portanto, o fulcro da questão é 
saber-se quem de fato deu causa a 
rescisão contratual. 
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A apelada culpa o apelante pelo 
fato desta não haver entregue o 
apartamento no prazo previsto, que 
era o mês de agosto de 1993. 

Por sua vez a apelante culpa a 
apelada, pelo fato desta não haver 
providenciado o contrato de 
financiamento junto à Caixa 
Econômica Federal o pago o valor 
correspondente, junto aos seus 
escritórios, conforme exigência da 
cláusula 14, itens 1 a 4. 

Em realidade o imóvel não foi 
entregue no prazo previsto que era 
agosto de 93, consoante consta da 
cláusula 9.0, porém esta mesma 
cláusula em seu item 01, admite uma 
prorrogação imotivada de 90 dias, e 
ao   item 02, prevê a possibil idade da 
entrega ser adiada até 180 dias, 
ocorrendo caso fortuito, força maior 
ou quaisquer outros motivos ou 
circunstâncias imprevistas, que 
determinem o retardamento da obra, 
tais como: a) greves parciais ou 
gerais; b) suspensão ou falta de 
transportes; c) falta de materiais na 
praça, ou de mão-de-obra 
especializada; d) chuvas prolongadas 
que impeçam ou dificultem etapas 
importantes, etc. inclusive; e) 
reformas econômicas ou outros atos 
governamentais que interfiram no 
setor da construção civil, além de 
outros motivos. 

Ora, consta dos autos cópia de 
correspondência datada  de 20.12.93 
(fls. 62) onde a construtora apelante 
comunica à apelada que o imóvel 

seria entregue no mês de janeiro de 
94 e pedindo-lhe a obtenção de 
financiamento junto à CEF. 

Assim, o apartamento ficou em 
condições de entrega dentro do prazo 
previsto na cláusula IX.02 do 
contrato, justificando, o atraso pela 
ocorrência de caso fortuito, de força 
maior, e circunstâncias e motivos 
outros imprevistos. 

E entre estes motivos, alinha a 
apelante; fortes chuvas entre janeiro 
a abril de 93; escassez de materiais 
de construção; cortes de 
financiamento na CEF, em virtude do 
plano Collor. 

Assim, o atraso na entrega não 
violentou o contrato, pois entre os 
vários motivos do adiamento, de pelo 
menos um é inconteste, precisamente 
o que diz respeito às reformas 
econômicas oriundas do Plano Collor, 
que ocasionaram cortes nas parcelas 
de financiamento da CEF. 

Assim sendo, o desatendimento 
da apelada às duas notificações 
recebidas, a primeira datada de 
28.2.94, dando-lhe o prazo de 30 dias 
para obter o contrato de 
financiamento ou o pagamento do 
correspondente, e a segunda, datada 
de 10.5.94, dando-lhe mais de 15 
dias, justificaram a rescisão 
contratual, com direito à apelada da 
restituição de 10% da importância já 
paga, conforme preceitua a cláusula 
22.2 do contrato. 

A sentença apelada julgou a ação 
procedente em parte, considerando 
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ser o contrato de adesão e a 
“cláusula 22.2, constitui-se em 
cláusula leonina, merecendo portanto, 
ser repudiada, pois a Justiça não 
pode endossar o enriquecimento 
ilícito...” 

Mas, data venia da estudiosa 
julgadora que prolatou a sentença, o 
contrato em questão não se 
caracteriza como de adesão. 

Doutrinando sobre o assunto 
assim ensina Orlando Gomes, em 
sua obra, “Contrato”, Ed. Forense, 1ª 
edição, pág. 132: 

“O que caracteriza o Contrato de 
Adesão propriamente dito é a 
circunstância de que aquela a 
quem é proposto não pode deixar 
de contratar, por isso que tem 
necessidade de dar satisfação a 
um interesse que, por outro modo, 
não pode ser atendido. Assim 
quem precisa viajar, uti l izando 
determinado meio de transporte, 
tem que submeter-se às condições 
estipuladas pela empresa 
transportadora, já que não tem 
outra possibil idade de realizar o 
seu intento. A alternativa é 
contratar ou deixar de viajar, mas 
como a viagem é necessária, está 
constrangido por essa 
necessidade de aderir às 
cláusulas fixadas por aquele que 
lhe pode proporcionar a viagem...” 
E mais adiante. 
“São pressupostos, pois, do 
Contrato de Adesão : o monopólio 

de fato ou de direito que uma das 
partes detém, eliminando a 
concorrência, e a necessidade de 
contratar da outra parte, que a 
constrange a realizar o negócio 
jurídico. Se a situação não se 
configura desse modo, poderá 
haver contrato por adesão, mas 
não Contrato de Adesão.” 
No caso vertente, o contrato pode 

ter sido por adesão, mas não se 
configura contrato de adesão. 

A MMª Juíza sentenciante, 
também entendeu ser a cláusula 
22.02,  que prevê em caso de 
rescisão a devolução de 10% do valor 
pago, como leonina, todavia, não 
fundamentou o porquê deste 
entendimento. 

Ocorre que, o Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor (Lei 8.078, 
de 11.9.90, no capítulo “Da Proteção 
Contratual”, Seção “Das Cláusulas 
Abusivas”, preceitua:  

“Artigo 53 - Nos contratos de 
compra e venda de móveis ou 
imóveis mediante pagamento em 
prestações, bem como nas 
alienações fiduciárias em garantia, 
consideram-se nulas de pleno 
direito as cláusulas que 
estabeleçam  a perda total das 
prestações pagas em benefício do 
credor que, em razão do 
inadimplemento, pleitear a 
resolução do contrato e a 
retomada do produto alienado.” 
Conseqüentemente à luz do 
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Código de Defesa do Consumidor 
não se pode considerar a referida 
cláusula (22.2), abusiva. 

Além do mais, o Código Civil, 
estabelece em seu artigo 1.095 a 
perda das arras, pelo arrependido em 
favor da outra parte e a devolução em 
dobro, se o arrependido foi de quem 
as recebeu. 

Ademais o contrato pactuado entre 
as partes preceitua em sua cláusula 
28.4: 

“28.4 - Os casos omissos e a 
interpretação das obrigações 
pactuadas neste contrato serão 
regidas pelas disposições da Lei 
Federal nº 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964 e legislação 
complementar pertinente.” 
A referida lei dispõe sobre o 

condomínio em edificações e as 
incorporações imobiliárias, que 
dispõe em seu artigo 63:  

“Artigo 63 - É lícito estipular no 
contrato, sem prejuízo de outras 
sanções, que a falta de 
pagamento, por parte do 
adquirente ou contratante, de 3 
prestações do preço da 
construção, quer estabelecidas 
inicialmente, quer alteradas ou 
criadas posteriormente, quando for 
o caso, depois de prévia 
notificação com o prazo de 10 dias 
para purgação da mora, implique 
na rescisão do contrato, conforme 

nele se fixar, ou que, na falta de 
pagamento pelo débito respondem 
os direitos à respectiva fração 
ideal de terreno e à parte 
construída adicionada, na forma 
abaixo estabelecida, se outra 
forma não fixar o contrato.” 
Portanto, quem deu causa à 

rescisão contratual foi, sem dúvida a 
apelada, já que o atraso na entrega 
do apartamento estava prevista no 
contrato, não podendo servir de base 
para o não cumprimento de sua 
obrigação de providenciar o 
financiamento, ou o pagamento de 
seu equivalente. 

Tanto mais, quando a firma 
apelante a notificou por duas vezes 
para satisfazer a sua obrigação. 

E considerando que a cláusula 
que autorizou a apelante a devolver 
apenas 10% do que lhe foi pago por 
antecipação, não é defeso em lei, 
quer pelo Código Civil, quer pela Lei 
de Defesa do Consumidor, quer pela 
lei que dispõe sobre o condomínio em 
edificações e as incorporações 
imobiliárias, dou provimento ao 
recurso, a fim de reformando a 
sentença apelada, julgar a ação 
improcedente, conseqüentemente, 
negar provimento ao recurso adesivo, 
por absoluta falta de amparo legal, 
ficando invertido o ônus decorrente 
da sucumbência. 

 
Belém, 21 de agosto de 1997. 
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ACÓRDÃO Nº 32.004 - APELAÇÃO  CÍVEL  DA COMARCA DA 
CAPITAL 

 
 

Apelante:       BB. Financeira S.A 
Apelado:        Maria do Socorro Reis dos Santos 
Relatora:        Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy 

 
 

Recurso de Apelação - Ação de Embargos de 
Terceiro. Preliminar: Deserção - Inobserv ância do art. 
511 do CPC na conformidade do art. 511 do CPC com 
redação da Lei 8.950/94, O preparo dev e ser 
comprov ado simultâneamente com a interposição do 
recurso. Preparo extemporâneo e não integral que 
enseja a deserção. Acolhimento unânime - Deserção 
decretada. 

 
  

 Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Apelação Cível da 
Capital em que é Apelante BB. 
Financeira S/A - Crédito,  
Financiamento e Investimento e 
Apelada Maria do Socorro Reis dos 
Santos 

ACORDAM, os Exmos. Srs. 
Desembargadores Membros da 
Colenda 2ª Câmara Cível Isolada do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, à unanimidade de votos,  em 
julgar deserto o presente recurso. 

 
Relatório 
Cuidam os autos de Embargos de 

Terceiro, tendo como referência a 
Ação de Busca e Apreensão proposta 
com fundamento nas disposições do 
Dec. Lei 911/69 por Banco do Brasil 
S/A contra Paulo Elias Silva Araújo, e 

como objeto um veículo  marca 
Chevrolet, placa JTC 6411 com 
aquisição vinculada à Contrato de 
Financiamento firmado em 15.09.93, 
em virtude do suplicado ter deixado 
de pagar as prestações pactuadas a 
partir de 15.06.94, caracterizando a 
mora que ensejou a Ação. 

Recebida a Ação originária foi 
deferida a medida liminar que foi 
cumprida quando o veículo 
encontrava-se em poder da Sra. 
Maria do Socorro Reis dos Santos 
que ajuizou os presentes Embargos 
de Terceiros.  

Alegou a Embargante que é 
legítima proprietária do veículo 
adquirido de Joecy Felix Tavares em 
07.12.94, através de Contrato de 
Financiamento com o Banco Itaú S.A, 
que o adquiriu de Paulo Roberto 
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Rodrigues e este de Luis Cláudio 
Pinho, que sucedeu a Sebastião 
Oliveira Campos, que o adquiriu 
através da Importadora de Ferragens 
, mediante nota fiscal nº 24.600, série 
B-6, à vista, sem alienação. 

Após esclarecer ter sido 
surpreendida com o cumprimento da 
medida e oferecer suas razões de 
contestação demonstrando a cadeia 
sucessória de proprietários e a 
irresponsabilidade administrativa dos 
prepostos do A. da Ação Originária, 
pleiteou liminarmente sua restituição, 
juntando documentos de fls. 08/25. 

Citado, o Embargado apresentou 
contestação instruída com 
documentos de fls. 36/39. Oferecida a 
contraminuta, prosseguiu a 
tramitação do feito até sentença final 
de fls. 71/73, julgando procedente os 
Embargos Opostos. 

Após oferecimento de Embargos 
de Terceiro que foram rejeitados, 
conforme decisão de fls. 81/82 o A., 
retificando sua denominação para B.B 
Financeira S/A., formalizou o recurso 
de Apelação pleiteando a reforma da 
sentença prolatada. 

Em suas razões de Apelação  
alegou, preliminarmente, que a 
respeitável decisão infringiu o 
princípio da ampla defesa, tendo 
resultado evidente não haver 
apreciado os argumentos por si 
expostos. 

No mérito, apoiando-se em prova 
testemunhal e cotejando as provas 

produzidas, protestou pelo 
provimento do recurso e reforma da 
sentença apelada. 

Juntou documentos de fls. 95/112. 
Contra-arrazoando, a apelada 

argüiu, preliminarmente, a deserção 
da Apelação sob a alegação de que o 
preparo não foi integralmente pago, 
tendo protestado pelo 
reconhecimento da deserção. 

Também argüiu preliminar de 
ilegitimidade de parte da apelante e, 
no mérito, sustentou os termos da 
sentença e destacando a negligência 
dos agentes da apelante e a boa-fé 
com que se conduziu adquirindo o 
veículo, porque sobre o mesmo não 
havia qualquer gravameou alienação, 
estando livre e desembaraçado. 

Finaliza protestando pelo 
improvimento do recurso. 

 
Voto 
Consoante relatado, após  

tramitação regular  da Ação de 
Embargos  de Terceiro, conforme  
sentença prolatada  às  fls. 71/73, a 
Mm. Juíza de Direito da 19ª  Vara 
Cível, julgou  procedente a Ação  
determinando  a restituição  do 
veículo Chevrolet, placa  JTC-6411 
em favor da Embargante, 
condenando o Embargado  em ônus 
de sucumbência. 

Após formalização de Embargos 
de Declaração que foram apreciados  
e rejeitados,  ex vi  decisão de fls. 
81/82, o Embargado  interpôs  
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recurso de Apelação expondo suas 
razões de fls. 83/94 instruídas com os 
documentos de fls. 95/112. 

Em suas razões de apelo alegou, 
preliminarmente, haver sido 
prejudicada sua ampla defesa, eis 
que, a sentença não teria  analisado 
os argumentos  por si opostos  nem 
as provas produzidas. 

No mérito, após apreciar trechos 
de depoimentos  produzidos  na 
instrução do feito, concluiu que as 
provas carreadas  para os autos  
colidem com a decisão e protestam 
pelo provimento do recurso e reforma 
da decisão recorrida. 

Manifestando-se, a apelada  
argüiu, preliminarmente,  a deserção  
da Apelação  por falta de pagamento 
integral do preparo, na conformidade 
da alteração introduzida  no art. 511 
do CPC, pela Lei 8.950/94. 

Argüiu  também, como 2ª 
preliminar a i legitimidade da parte, eis 
que, na ação  originária  que foi a 
Ação de Busca e Apreensão  figurou 
o Banco do Brasil  S.A, sociedade  de 
economia mista enquanto que a 
apelação  foi produzida por BB 
Financeira S.A, o que afronta os arts. 
41, 219 e 267, incisos VI do CPC. 

No mérito, sustenta a r. sentença  
guerreada protestando  pelo  
improvimento do recurso e sua 
confirmação. 

Analisando-se a 1ª preliminar  
argüida pelo Apelado,  constata-se  
que o recurso de Apelação foi 
ajuizado  em 01.04.97, ex vi fls. 83, e 

o e o preparo foi parcialmente 
cumprido em 08.04.97, ex vi fls. 110 a 
112. 

Consoante o cálculo  elaborado às 
fls. 109 o valor integral do preparo 
alcança R$ 186,40, correspondente 
aos emolumentos do juízo, custas do 
escrivão, contador etc., entretanto,  
conforme guia de recolhimento  
acostados às fls.110 e 112, foi 
formalizada a quitação do valor de R$ 
111,40, portanto, a quitação  do 
preparo não foi integral. 

Cabe ressaltar, também, a 
alteração introduzida pela Lei 
8.950/94, estabelecendo  nova 
redação  ao art. 511 do CPC, através 
da qual, passou a ser exigido  no ato 
da interposição do recurso a 
comprovação  do respectivo preparo, 
inclusive  porte de retorno, sob pena 
de deserção. 

O diploma legal supra mencionado 
é expresso ao exigir a demonstração  
do pagamento do preparo no 
momento da interposição  do recurso, 
ensejando o não cumprimento, a 
preclusão consumativa, conforme 
demonstrado pela Apelada; além do 
preparo haver sido  cumprido 
extemporaneamente, foi incompleto 
eis que, conforme o cálculo de fls. 
109 o valor total seria R$ 186,40, 
entretanto, a quitação alcançou 
apenas R$111,40, permanecendo a 
diferença  de R$75,00 não quitada, 
valor que obviamente não se trata  de 
valor irrisório  a ser relevado. 

A jurisprudência é pacífica  no 



144   REVISTA DO TJE 
 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 

sentido de que: 
"A lei é expressa ao exigir a 
demonstração do pagamento do 
preparo no momento da 
interposição do recurso. Esse 
entendimento se harmoniza com o 
fim pretendido  pelo legislador  da 
reforma processual, qual seja, de 
agil izar os procedimentos. 
Ademais, tal diretriz  se afirma 
com o princípio  da consumação 
dos recursos, segundo o qual, a 
oportunidade de exercer todos os 
poderes  decorrentes do direito de 
recorrer  se exaure com a efetiva 
interposição do recurso, ocorrendo 
a preclusão consumativa quanto 
aos atos que deveriam ser 

praticados na mesma 
oportunidade e não o foram, como 
é o caso do preparo por expressa 
exigência  do CPC. 511"  
STJ - 4ª T Agr 93.904-RJ rel. Min 
Sálvio de Figueiredo DJU  
16.02.96 - pag. 3101 
CPC Comentado. Nelson Nery e 
Rosa Maria Andrade Nery, pag. 
915. 
Evidenciado, portanto, merecer 

acolhida a preliminar argüida 
respaldada pela preclusão 
consumativa em que incorreu o 
Apelante em face do que, nego 
conhecimento do recurso, face a 
caracterização da deserção 
apontada. 

 
Belém, 28 de agosto de 1997. 

 
Des. Calistrato Alv es de Matos - Presidente 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.005 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante:       Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários nos  
                        Estados do Pará e Amapá 
Agravado:        Adilson Galvão Verçosa 
Relatora:          Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy 
 
 

Ação de Execução - Bloqueio de contas bancárias - 
Recurso de agrav o. 1. Preliminar: Intempestiv idade - 
Não caracterização - Rejeição unânime. 2. Mérito: A 
gradação legal de nomeação de bens tem caráter 
relativ o, tanto que o art. 620 do CPC determina que a 
execução seja feita pelo modo menos grav oso ao 
dev edor. Inadmissív el o bloqueio indeterminado de 
contas bancárias do sindicato executado sem as 
cautelas dev idas preserv ando-lhe a atuação e 
credibilidade, pois implica em v iolação a direito 
líquido e certo. Prov imento. Cassação da medida. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de AGRAVO da Capital 
em que é Agravante Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos 
Bancários nos Estados do Pará e 
Amapá e agravado Adilson Galvão 
Verçosa. 

ACORDAM, os Exmos. Srs. 
Desembargadores Membros da 
Colenda 2ª Câmara Cível Isolada do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, à unanimidade de votos, em 
rejeitar a preliminar de não 
conhecimento do recurso. Também 
unanimemente, deram provimento ao 
agravo, para cassar a medida 
concedida, nos termos do voto da 
Desa. Relatora. 

 
Relatório 
Tratam os autos de Recurso de 

Agravo de Instrumento interposto pelo 
Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimentos Bancários nos 
Estados do Pará e Amapá, 
impugnando a decisão prolatado pelo 
MM. Juízo da 10ª Vara Cível da 
Capital às fls. 34 dos autos da Ação 
de Execução, contra si proposta pelo 
advogado Adilson Verçosa (em causa 
própria), pleiteando o pagamento de 
parcelas pactuadas em Contrato de 
Prestação de Serviços. 

Verifica-se que a decisão 
agravada, ao acolher impugnação do 
Exeqüente sobre a nomeação de 
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bens à penhora, ordenou o bloqueio 
das contas bancárias do Sindicato-
Agravante. 

Alega o Agravante que de fato o 
Exeqüente prestou-lhe serviços 
profissionais à época em que a 
entidade era dirigida pelo Sr. Carlos 
Levy, ex-presidente destituido em 
outubro/92, e, nessa época o 
Agravado passou a exercer sua 
atividade profissional contra o 
sindicato Agravante impossibil itando, 
em conseqüência, a continuidade de 
relação contratual, cujo instrumento 
fora firmado em 01/12/87 com 
vigência até 31/11/89 com previsão 
de prorrogação automática por igual 
período, caso as partes não se 
pronunciassem expressamente. 

Pretendendo a consolidação do 
contrato promoveram a execução das 
parcelas pactuadas, tendo o 
Executado Agravante formalizado a 
nomeação de um imóvel à penhora 
que foi impugnada pela parte adversa 
que, ao mesmo tempo, requereu 
bloqueio das contas correntes dos 
Executados e colocando à disposicão 
do juízo o valor de R$ 60.000,00 
reais.  

Deferidos os pleitos do Executado 
foi publicado em 25/03/97, e 
imediatamente notificadas as 
agências bancárias em 20/03/97, 
foram as contas bloqueadas, 
portanto, antes da publicação da r. 
decisão interlocutória. 

Ressalta que a decisão ora 

atacada violou princípios de natureza 
constitucional, o direito a propriedade 
e livre disposições de seus bens e o 
devido processo legal.  

Destaca também, que como 
instituição de caráter coletivo seus 
bens dizem respeito à coletividade 
dos bancários do Estado do Pará e 
Amapá, cabendo também considerar 
a queda de receita com o fechamento 
de agências bancárias, que não 
implicam em  redução de despesas, 
além da necessidade de honrar 
dívidas da gestão anterior, daí a 
decisão guerreada inviabil izar o 
funcionamento do sindicato. 

Finalmente, protestou pela 
manifestação do Órgão Ministerial e a 
concessão do efeito suspensivo ao 
recurso. 

Recebido o recurso, foi deferida a 
liminar sustando provisoriamente os 
efeitos da decisão impugnada e 
ordenadas as providencias quanto ao 
seu processamento legal e solicitação 
de informações do MM. Juízo “a quo”. 

Intimado, o Agravado ofereceu 
contra-razões de fls. 63/72, argüindo 
preliminar de  extemporaneidade do 
recurso, no mérito sustentou haver 
prestado serviços por mais de 10 
(dez) anos à entidade mediante o 
instrumento do contrato e 
prorrogações tácitas e, após a nova 
gestão haver retirado suas 
atribuições, houve por bem denunciar 
o contrato e ingressar com a Ação 
Executiva face a inadimplência do 
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Executado. 
Confirma a nomeação de bens 

formalizada, e sua impugnação face a 
inexistência de comprovação da não 
incidência de ônus legais ou 
contratuais sobre o imóvel e a 
inobservância da gradação 
estabelecida pelo art. 655 do CPC, 
ressaltando que a MMª Juíza acolheu 
suas razões e deferiu seu pedido de 
bloqueio dos valores, tendo o 
Sindicato tomado conhecimento da 
medida desde 20 de março de 1997, 
ressaltando que o prazo de 10 (dez) 
dias para oferecimento do recurso e 
de 10 (dez) dias da ciência do 
despacho e não necessariamente da 
publicação no Diário de Justiça, daí 
protestar pela extemporaneidade do 
recurso. 

Finaliza alegando a inviabil idade 
do sindicato pretender promover sua 
defesa sem a util ização de Embargos 
do Devedor e protesta pela 
manutenção da decisão agravada. 

Ouvido o Órgão Ministerial, 
representado pelo Exmo. Dr. 
Raimundo de Mendonça Ribeiro 
Alves, foi oferecido o bem elaborado 
parecer de fls. 84/89, concluiu pela 
reforma parcial da decisão 
impugnada. 

O MM. Juízo não atendeu a 
solicitação de informações. 

 
Voto 
Consoante relatado, insurge-se o 

Agravante contra decisão judicial 
prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara 

Cível desta Comarca, que, acolhendo 
impugnação do Exeqüente sobre a 
nomeação de bens, deferiu o 
bloqueio de contas bancárias do 
Executado.  

Das razões invocadas pelas partes 
merece destacar inicialmente a 
argüição do Agravado sobre a 
extemporaneidade do recurso 
interposto. 

Louva-se o Agravado para 
fundamentar a argüição preliminar, no 
fato de que no item 16 de suas 
razões haver o Agravante assim se 
expressado: 

"16. Recebemos os autos pelo 
Cartório em 17/03/97 o referido 
despacho foi publicado em 25 de 
março de 1997, sendo os 
estabelecimentos bancários 
notificados e as contas 
efetivamente bloqueadas já no dia 
20 de março, antes da publicação 
da decisão." 
Tais alegações por si só não 

servem para comprovar a data em 
que o patrono do Agravante tenha 
tomado ciência inequívoca do teor da 
decisão impugnada, aliás, não foi 
produzida pelo agravado nenhuma 
prova neste sentido, e dos autos 
consta que a decisão recorrida foi 
publicada em 25/03/97 (fls. 10) e o 
recurso interposto em 04/04/97, o que 
implica na satisfação do requisito 
referente a tempestividade do agravo, 
em face do que, merece rejeição a 
preliminar argüida. 

Observados os pressupostos 
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subjetivos e objetivos do Agravo, 
devidamente preparado na data de 
sua interposição, merece ser admitido 
e conhecido. 

No mérito, insurge-se o Agravante 
contra decisão prolatada pelo MM 
Juízo "a quo" à fls. 34 dos autos da 
Ação de Execução cujo teor é o 
seguinte:  

"Tem razão o Exeqüente em seu 
petitório de fls 31. Admito a 
impugnação oferecida. Determino 
sejam expedidos ofícios aos 
estabelecimentos bancários 
descritos às fls. 32 solicitando 
informar o valor depositado nas 
contas correntes indicadas às fls. 
32. Por outro lado determino que 
até ordem deste Juízo tais valores 
permaneçam bloqueados. P.I.  
Em 14.03.98." 
Esclarecido, portanto, que a 

referida decisão atendeu a pretensão 
do Exeqüente às fls. 31/33, 
impugnando a nomeação de bens 
produzida pelo Agravante e 
pretendendo o bloqueio generalizado 
de suas contas correntes em três 
agências bancarias, e a irresignação 
do recorrente tem como fulcro o fato 
da medida haver inviabil izado sua 
atuação e o atendimento de seus 
associados. 

Não há dúvida que o despacho, 
objeto do recurso em análise, refere-
se a decisão interlocutória que 
causou gravame ao Executado, daí 
haver buscado a correta 

reparabilidade pela via recursal, eis 
que o bloqueio foi executado 
imediatamente antes mesmo da 
publicação da decisão à pretexto de 
que o Agravante, ao formalizar a 
nomeação de bens, não haver 
obedecido a gradação estabelecida 
pelo art. 656 do CPC. 

Data venia, a gradação elencada 
no dispositivo legal invocado tem 
caráter relativo, já que estabelecida 
objetivando o pagamento do débito 
do executado de um modo mais fácil 
e célere, podendo ser alterada 
dependendo de circunstâncias e 
peculiariedades de cada caso 
concreto, conforme se constata do 
art. 620 do CPC, que recomenda ao 
juiz que a Execução se faça pelo 
modo menos gravoso para o devedor. 

No caso sub-judice, o Exeqüente 
Agravado sequer tentou comprovar a 
possibil idade da substituição 
pretendida, l imitou-se a generalizar a 
titularidade das contas do Executado 
para promover o bloqueio 
indeterminado, emergindo daí a 
irregularidade de sua nomeação e a 
ilegalidade do deferimento judicial 
sem as cautelas devidas preservando 
a atuação e credibil idade do sindicato 
executado . 

Merecem destaque as oportunas 
observações do douto Procurador de 
Justiça que assim se manifestou: 

"Entendemos, entretanto, que com 
o bloqueio das contas correntes do 
sindicato executado, diante da 
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situação financeira porque este 
passa e ainda em razão de prestar 
serviços a seus associados 
(serviço médico pecúlio etc.), 
destina suas despesas em defesa 
de direitos individuais e coletivos 
da categoria bancária, deste 
modo, analisando o processo, 
sugerimos que o pagamento total 
de dívida deveria ser feito de 
modo menos gravoso, objetivando 
que esta deveria ser feito de 
maneira à cautelar os interesses 
do credor, bem como, zelar pela 
credibil idade do próprio sindicato." 
A jurisprudência é neste rumo: 
"Viola o direito líquido e certo do 
devedor executado o despacho 
judicial que determina o bloqueio 
de suas contas bancárias "si et in 
quantum" de maneira ampla e 
indeterminada." RT. 490/121 in 

CPC Theotonio Negrão 26ª Ed. - 
Ed. Saraiva, pag. 496. 
"A penhora do faturamento mensal 
de empresa não pode ultrapassar 
a 30%, independentemente da 
destinação entre receita 
operacional bruta e resultado 
líquido (RT 695/107), l imitando a 
penhora a 30% sem outros 
esclarecimentos."  STJ - 1ª T - R. 
Esp. 36535-0-SP, Rel. Min. Garcia 
Vieira, J. 10/09/93 - DJU - 
04/10/96, pag. 20.524. CPC 
Theotonio Negrão, 26ª Ed. - Ed. 
Saraiva, pag. 497. 
Patenteada a necessidade de 

adequar a decisão impugnada aos 
limites legais, conheço do recurso e 
concedo-lhe provimento para cassar 
a medida deferida devendo 
prosseguir o feito com as cautelas 
devidas. 

 
Belém, 04 de setembro de 1997. 

 
Desa Izabel Vidal de Negreiros Leão - Presidente 

Desa. Albanira Lobato Bemeguy - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.006 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Embargante:      Rosália Maria Cunha Martins 
Embargado:       V. Acórdão nº 31.597 
Relatora:            Desembargadora Climeniè Bernadette de Araújo Pontes. 

 
 

Embargos de Declaração - Intimação - Equív oco na 
publicação - Anulação da decisão. Constatado que da 
resenha não constou o nome do adv ogado habilitado 
(art. 236, § 1º, do Código de Processo Civ il) anula-se 
o arresto nº 31.597/97 desta Egrégia Terceira Câmara, 
por infringência ao citado artigo.  

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM,, os Desembargadores 

componentes da Terceira Câmara 
Cível Isolada, à unanimidade de 
votos, conhecer dos embargos e os 
acolher para anular o Acórdão nº 
31.597/97, destas Egrégia Câmaras, 
por constar da publicação da resenha 
de julgamento o nome de advogado 
diverso do constituído pela 
embargante. 

 
Relatório 
Rosália Maria da Cunha Martins, 

inconformada com os termos do 
Acórdão nº 31.597/97 que julgou 
procedente o recurso de agravo 
proposto por José Ivo Machado de 
Souza e Outros, interpõe Embargos 
de Declaração aduzindo o seguinte: 

a) Nulidade do Acórdão 
embargado, por falta de intimação do 

advogado da agravada, no presente 
caso o anúncio de julgamento intimou 
uma advogada que nunca atuou no 
agravo, num frontal desrespeito ao 
disposto no parágrafo 1º do art. 236 
do CPC. 

b) Perda de objeto do agravo, 
existência de sentença de mérito 
tornando definitiva a reintegração 
concedida initio l itis em favor da ora 
embargante, ficando totalmente 
prejudicado o agravo que pretendia 
obter tão-somente a revogação da 
liminar. 

c) Omissão sobre o 
descumprimento do pressuposto de 
admissibil idade exigido pelo art. 524, 
III do CPC, como também sobre a 
argüição de infringência do art. 525, 
parágrafo 1º do mesmo diploma legal, 
e, 

d) Contradição no Acórdão 
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embargado e o entre resultado do 
julgamento, neste houve referência 
somente a uma preliminar, enquanto 
no "decisum" há mais de uma. 

 
Voto 
Depois de longa e tumultuada 

tramitação foi julgado finalmente o 
recurso de agravo , interposto contra 
l iminar concedida nos autos de 
reintegração de posse, que Rosália 
Maria Cunha Martins a embargante 
moveu contra José Ivo Machado de 
Souza e outros no Juízo da 9ª Vara 
Cível e Comércio desta Comarca, 
consubstanciado no Ac. nº 31.597/97. 

Na fundamentação esforçou-se 
esta relatora para exaurir todas as 
alegativas pinçadas no instrumento 
de forma a evitar os costumeiros 
embargos declaratórios, uma rotina 
no cotidiano judiciário. Inobstante 
todo cuidado a embargante além das 
freqüentes alegações dos vícios de 
obscuridade, omissão e contradição, 
persegue também a nulidade de 
julgado por não constar da resenha o 
nome do advogado constituído nestes 
autos. 

Por dever de oficio deve ser 
apresentado em mesa os 
declaratórios, abordando-se em 
primeiro plano a nulidade do acórdão 
a teor do § 1º do art. 236, do CPC. 

Encerra a norma dispositiva: É 
indispensável, sob pena de nulidade, 
que da publicação constem os nomes 
das partes e seus advogados, 
suficientes para sua identificação. 

Volta-se a embargante contra o V. 
Acórdão embargado, proclamando 
inicialmente nulidade do aresto, por 
falta de intimação do advogado 
legalmente habilitado, deixando 
transparecer que esse fato prejudicou 
sua defesa perante esta Câmara. Tal 
alegativa causou estranheza a esta 
relatora, por ser constante a presença 
do advogado em plenário nos 
julgamentos dos incidentes 
processuais interpostos (agravos 
regimentais), e jamais se manifestou 
sobre a incorreta publicação. 

Compulsando-se os autos 
constatou-se que não só a última, 
mas todas as intimações desde a 
primeira efetivada constaram nas 
publicações o nome da Advogada 
firmatária da ação reintegratória. O 
curioso neste relato é que a 
embargante em nenhuma dessas 
oportunidades alertou a secretaria da 
incorreta publicação, e mas, 
acompanhou pari passou a 
tramitação do processo esteve 
sempre atenta a todos seus atos, 
recorrendo quando lhe convinha, sem 
perder um prazo se quer inclusive o 
presente conforme se infere da 
certidão de fls. 

Ora, se houve o acompanhamento 
por parte do causídico que inclusive 
presenciou o julgamento do recurso 
que agora embarga pleiteando a 
nulidade do acórdão, que prejuízo 
acarretou a equivocada publicação ? 

Que houve a falha ninguem 
discute, mas, esta não foi alegada em 
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oportunidades anteriores pela parte 
que ora suscita, como também não 
há prejuízo que importe em nulidade, 
nem mesmo, cerceio de defesa. 

O recurso originário é agravo, em 
cujo julgamento não há sustentação 
oral, sendo esta certamente a 
alegativa maior para a anulação do 
aresto. O Regimento Interno desta 
Côrte no § 11, do art. 121, proclama a 
impossibil idade de sustentação oral 
no recurso de agravo. Quanto à 
distribuição de memorial é mera 
faculdade da parte sua falta não 
prenuncia nulidade, nem sequer 
cerceio de defesa. 

“In casu”, é induvidosa a irregular 
publicação. Embora convicta de que 
as partes e seus advogados tinham 
ciência do dia do julgamento, e este, 
prescindia de sustentação oral, o que 
importa dizer a publicação incorreta 

não causou prejuízo nem cerceou o 
direito de defesa das partes, posto 
que nenhum ato judicial teriam à 
praticar, não se pode negar a falha 
denunciada. V. Exas. são testemunha 
da presença do causídico em plenário 
nas várias sessões de julgamento dos 
incidentes processuais, o que deveria 
ter sido certificado pela secretaria 
deste Órgão, mas não o fez. 

Assim quedo-me ao estatuído do § 
1º do art. 236 do CPC, que comina 
pena de nulidade se não constar da 
publicação o nome das partes e seus 
advogados. 

Ante o exposto, conheço dos 
embargos e os acolho, para anular o 
Acórdão nº 31.597/97, destas Egrégia 
Câmaras por constar da publicação 
da resenha de julgamento o nome de 
advogado diverso do constituído pela 
embargante.

 
Belém, 12 de setembro de 1997. 

 
Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Presidente 

Desa. Climeniè Bernadette de Araujo Pontes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.010 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:       Abinco - Abaetetuba Ind. e Com. de Madeiras Ltda. 
Impetrado:        Juiz de Direito da Comarca de Abaetetuba 
Litisconsorte passivo necessário: Banco Bradesco S/A 
Relator:            Desembargador José Alberto Soares Maia 
 

 
Mandado de Segurança - Perda do objeto. Extinta a 
ação em 1ª instância, fica prejudicado o “writ” por 
perda do objeto. À unanimidade. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Mandado de 
Segurança, em que é impetrante 
ABINCO - Abaetetuba Indústria e 
Comércio de Madeiras Ltda. e 
impetrado Juiz de Direito da Comarca 
de Abaetetuba, sendo litisconsorte 
passivo necessário Banco Bradesco 
S/A. 

ACORDAM, os Desembargadores, 
membros das Câmaras Cíveis 
Reunidas do Tribunal de Justiça do 
Estado, à unanimidade de votos, em 
julgar Prejudicado o Mandamus, nos 
termos do voto do Relator. 

 
Relatório 
ABINCO - Abaetetuba Ind. e Com. 

de Madeiras Ltda., por seu 
representante e através de 
procurador devidamente habilitado, 
impetrou o presente Mandado de 
Segurança, visando atacar ato do 
Exmo. Sr. Juiz de Direito da 1ª Vara 
da Comarca de Abaetetuba, que 

deferiu a medida liminar, na Ação de 
Busca Apreensão movida pelo Banco 
Bradesco S/A., determinando a 
apreensão de bens alienados 
fiduciariamente pela impetrante. 

A impetrante, fundamentando-se 
no art. 5º, incisos LXIV, XXII e XXIII, 
da Constituição Federal, e 
procurando demonstrar a 
inconstitucionalidade do art. 3º, do 
Decreto-Lei nº 911/69, que teve por 
base o deferimento para a busca e 
apreensão dos bens, pediu o 
deferimento da liminar e a concessão 
deste “writ” ao final, a fim de ser 
reparado o ato impugnado. 

Esclareceu a autoridade 
impetrada, em suas informações de 
fls.77/80, já ter sido julgada a Ação de 
Busca Apreensão, declarando a 
nulidade do processo e a devolução 
dos bens, objeto da apreensão pela 
medida liminar atacada por este 
remédio heróico. 

Manifestando-se nos autos, o 
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i lustre Procurador de Justiça Antônio 
da Silva Medeiros opina, correta e 
lucidamente, no sentido de ser 
julgado prejudicado o presente 
Mandado de Segurança, dada a 
perda de objeto.  

 
Voto 
Efetivamente resta comprovado, 

ter sido extinta a ação de Busca e 
Apreensão, face a nulidade do 
processo, com a devolução dos bens 
à impetrante, além de constar nestes 

autos, às fls. 86/89, a habilitação dos 
Litisconsorte Passivo Necessário, 
Banco Bradesco  S.A, quando afirma 
que o “Mandamus” encontra-se 
prejudicado, em face da perda do 
objeto, de vez que efetuou com a 
impetrante um acordo visando a 
liquidação do débito referente a Ação 
de Busca e Apreensão, processo nº 
248/96, da Comarca de Abaetetuba. 

Diante dessas razões, julgo 
prejudicado o presente mandado de 
segurança, por falta de objeto. 

 
Belém, 02 de setembro de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia -  Presidente e Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.014 - AÇÃO RESCISÓRIA DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Autores:      Manoel de C. Soares e Inadir N. Soares 
Réu:            José Julião da Luz Silva 
Relatora:     Desembargadora Climeniè Bernadette de Araujo Pontes 

 
 

Rescisória - Injustiça da Sentença - Reexame de 
prov as. Não conduzem a nulidade da decisão 
rescindenda, o argumento de injustiça da sentença 
ou de reexame das prov as. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM,, os Desembargadores 

componentes das Câmaras Cíveis 
Reunidas, à unanimidade de votos, 
julgar improcedente a ação rescisória 
nos termos do voto da Desa. 
Relatora. 

 
Relatório 
Manoel de Castro Soares e sua 

mulher Inadir Nunes Soares, propõem 
ação rescisória, com fundamento nos 
incisos III, V, VII e IX do art. 485 do 
CPC, objetivando desconstituir a 
sentença de mérito proferida pela 
Dra. Juíza de Direito da 1ª Vara da 
Comarca de Abaetetuba, que julgou 
procedente a ação de reintegração de 
posse que lhe moveu José Julião da 
Luz Silva. 

Suscitam os autores, 
preliminarmente, que são partes 
ilegítimas na ação possessória, pois 
não detinham a posse, mas 
usufruíam do bem por dependência 

familiar, ou seja moravam com o seu 
genitor, no caso o verdadeiro 
proprietário, como também levantam 
a tese de impropriedade da citada 
ação, deveria ter sido intentada a 
ação reivindicatória, haja vista que 
não houve turbação, exerciam mansa 
e pacificamente a posse que lhe foi 
esbulhada. No mérito, aduzem que o 
reintegrado agiu de forma dolosa, 
posto que sabia que o detentor da 
posse era Sr. João Ribeiro Soares 
seu genitor, havendo literal violação 
de lei pela falta de citação desse e 
que depois da prolatação da sentença 
rescindenda, obteve documentos 
comprobatórios de que seu pai vivia 
há mais de 30 anos no imóvel objeto 
da possessória. 

O réu manifestou-se rechaçando 
todos os argumentos dos autores e 
requereu a improcedência da ação 
rescisória. 

O douto Procurador de Justiça, 
opinou pelo conhecimento e 
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improvimento da ação rescisória, 
devendo ser revertido o depósito que 
alude o art. 488, II do CPC em favor 
do réu, consoante o disposto no art. 
494, parte final do citado diploma 
legal, suportando o ônus da 
sucumbência. 

 
Voto 
A guisa de que a sentença 

rescindenda prolatada nos autos de 
ação de reintegração de posse está 
eivada dos vícios mencionados no 
art. 485, os autores objetivam a 
decretação da nulidade de todo o 
processo para que a área, objeto da 
decisão seja devolvida aos seus 
legítimos possuidores. 

Os argumentos desenvolvidos 
pelos autores, não conduzem a 
nulidade da decisão rescindenda, 
uma vez que a injustiça da sentença 
ou o reexame da prova não são 
corrigíveis por meio desta ação. 

Arrolam aqueles nada menos que 
cinco incisos dos nove "numeras 
clausus", que o art. 485 encerra, são 
preliminares e questões de mérito 
que pretendem rediscutir de modo 
extemporâneo, porque são fatos e 
provas já sopesados na sentença 
rescindenda, que por dever de oficio 
examinaremos. 

As preliminares alegadas dizem 
respeito a nulidade do processo e 
impropriedade da ação. A 1ª informa 
que o processo foi dirigido contra 
quem não detinha posse usava o bem 

por dependência familiar, sendo por 
conseguinte parte i legítima na 
demanda, situação que antecede a 
sentença rescindenda. Na segunda 
preliminar, admite que sendo o réu 
proprietário e não possuidor, a ação 
própria a ser exercitada seria a 
reivindicatória e não a possessória. 

Ambos os assuntos, não são 
próprios para discussão na via 
rescisória, a i legitimidade de parte e 
impropriedade da ação, são questões 
que demandam revisão na via própria 
do recurso. 

Ademais, admitisse "ad 
argumentandum" que os réus na 
possessória, padeciam de 
legitimidade passiva "ad causam", 
"mutatis mutandis" não possuem para 
a rescisória. 

O ilustre Procurador de Justiça, 
Dr. Ismaelino Valente, com precisão 
argumenta: 

“A assertiva de que o processo da 
ação de reintegração de posse é 
nulo porque a ação foi dirigida 
contra quem não detinha a posse 
e que, portanto, seria parte 
i legítima para responder à 
demanda - conflitam abertamente 
com o interesse do réu em propor 
a ação rescisória de sentença que 
julgou em favor da outra parte a 
reintegração de posse. 
Com efeito, se o réu não tinha 
posse e nem legitimidade para 
responder à ação possessória, 
não tem, "ipso facto", legítimo 
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interesse para desconstituir a 
sentença rescindenda que tão 
somente garantiu a outra parte na 
posse do bem objeto da demanda. 
De outro lado, não se evidencia, 
"prima facie", a alegada 
impropriedade da ação 
possessória pelo simples fato de 
ter se baseado em título de 
domínio. Certo é que a 
propriedade não se confunde com 
a posse. Esta não depende 
exclusivamente do domínio, mas 
pode dele decorrer, eis que 
inerente ao direito de propriedade: 
usar, gozar e dispor. Em outras 
palavras: pode-se ter a 
propriedade sem deter-se a posse, 
mas não há nenhum óbice à 
coexistência da posse com a 
propriedade. 
No caso em foco, o réu da ação 
possessória não só reconheceu a 
propriedade do autor, como, 
ademais, admitiu que, após o 
deferimento da liminar, deixou de 
fazer plantações nas terras 
reclamadas, para ir fazer 
plantações em outra propriedade 
(fls.33), confessando, destarte, o 
esbulho que lhe era imputado. 
Não merecem acolhidas, portanto, 

as preliminares de nulidade integral 
do processo da ação possessória. 

Não se considera documento 
novo, para fins de rescisória, o 
documento produzido, como no caso, 
após a prolação da sentença 
rescindenda (v. Theotônio, op. cit., 

pág. 368, nota 33). 
Rejeito as preliminares de 

nulidade do processo por 
i legitimidade de partes e 
impropriedade da ação possessória. 

 
Mérito  
Conforme frisamos inicialmente, 

são inúmeras as alegativas 
abordadas a começar pelo inciso III 
do art. 485 que expressa: resultar de 
dolo da parte vencedora em 
detrimento da parte vencida, ou de 
colusão entre as partes, a fim de 
fraudar a lei: Ora, onde reside o dolo, 
no fato de propor a ação contra quem 
esbulhou sua posse ? 

Segunda expende Nelson Nery 
Júnior em CPC Comentado - O dolo 
rescisório consiste na prática, pela 
parte vencedora, além das condutas 
vedadas pelo CPC 17, de ardis, 
maquinações e atividades enganosas 
em geral, capazes de subtrair da 
parte contrária o direito de produzir 
atos e provas no processo, 
reduzindo-lhe a capacidade de defesa 
e afastando o juiz de uma decisão de 
acordo com a verdade. 

Certamente entendem os AA. que 
por ter sido demandados na ação 
possessória, esse fato configura o 
dolo processual de que trata a norma 
sob comento. 

Theotônio Negrão, em suas 
anotações sobre o dolo, ressalta:  

O dolo a que se refere o art. 485, 
inciso III, 1ª parte, do CPC, é o 
dolo processual, representado 
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pela má fé ou deslealdade com 
que, no processo rescindendo, à 
parte levou o julgador à decisão 
impugnada...O dolo a que se 
refere o inciso III, ocorre quando a 
parte impede ou dificulta a atuação 
processual do adversário ou 
influência o Juízo do magistrado, 
de modo que o pronunciamento do 
órgão judicial teria sido diverso se 
incorrentes tais vícios processuais. 
Portanto, sob esse prisma, não 

serve a norma dispositiva de amparo 
a pretensão dos AA. 

Violação literal de Lei (inciso V. 
art. 485 CPC) 

A segunda alegação de mérito, 
não procede igualmente. 

Por ofensa a literal disposição de 
Lei que justifica o "judicium 
rescindens" compreende-se que a lei 
tida por ofendida o foi em sua 
literalidade. 

“In casu”, sequer houve ofensa ao 
art. 214 CPC porque não foi citada a 
pessoa que supostamente detinha a 
posse do imóvel. 

Por esse enunciado verifica-se 
que não houve questionamento, 
sobre texto legal. A citação é 
pressuposto de existência da relação 
processual, assim considerada em 
sua totalidade (autor, juiz, réu). Como 
diz Liebman - sem a citação não 
existe processo. 

Ora, a ação possessória foi 
proposta contra os AA, e estes foram 
regular e validamente citados no 

processo rescindendo e note-se, 
nada argüíram quanto outras pessoas 
com interesse na causa. Assim, não 
ofende ao questionado art. 214, CPC, 
se os autores foram citados 
responderam aos termos da ação. 
Somente a ofensa literal é que 
autoriza o pedido de rescisão. 

Documento novo, é a terceira 
alegação de mérito. Alude a norma 
processual: depois da sentença o 
autor obtiver documento novo, cuja 
existência ignorava, ou de que não 
pode fazer uso, capaz, por si só, de 
lhe assegurar pronunciamento 
favorável (inciso VII, art. 485. CPC). 

Vejamos os aspectos e contornos 
judiciais que aponta a jurisprudência, 
para o devido confronto com o 
documento apresentado. 

A 4ª Turma do S.T.J, em 24.11.92 
decidiu: O documento novo, a que se 
refere o inciso VII do art. 485, CPC, 
em feliz inovação introduzida em 
nosso direito, é, em princípio, o já 
existente quando da decisão 
rescindenda, ignorado pelo 
interessado ou de impossível 
obtenção à época da util ização no 
processo, apresentando-se bastante 
para alterar o resultado da causa. 
(Theotônio Negrão nota ao art. 
485,VII). 

Os documentos ditos novos, que 
se desume da inicial, são duas 
declarações particulares, sem forma 
legal, ou qualificação de seus 
subscritores em fotocópias 
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desevertidas de qualquer 
autenticidade. 

Ressalte-se ainda que o 1º 
documento não indica características 
ou confrontações do imóvel 
disputado, e é l iteralmente novo, 
posto que datado 29.12.95, muito 
depois de prolatado a sentença. 
Enquanto que o segundo é mero 
atestado de vida e residência 
passado em favor do genitor do autor 
em 02.06.77, mas, não indica com 
precisão o local de residência 
daquele. 

Como vimos acima, o documento 
que serve de supedâneo a rescisória 
é o já existente a quando da decisão 
rescindenda e ignorado pelo 
interessado. 

“In casu”, a declaração foi lavrada 
há quase dois anos do transito em 
julgado da sentença reintegratória. 

É salutar a transcrição do judicioso 
parecer do Órgão Ministerial sobre o 
tema: Não se considera documento 
novo, para fins de rescisória, o 
documento produzido, como no caso, 
após a prolação da sentença 
rescindenda. 

Além do mais, é "conditio sine qua 
nom" que o documento novo seja , 
por si só capaz de assegurar o 
pronunciamento favorável ao réu, 
segundo a decisão do inciso VII do 
art. 485 da lei processual civil. 

No caso presente, não se verifica 
essa condição, posto que o 
documento produzido mais de dois 
anos após a sentença constitui mera 

declaração que, mesmo se fosse 
anterior ao julgado, não seria, por si 
só, capaz de assegurar o 
pronunciamento favorável ao réu, eis 
que, como meros testemunhos, 
poderiam ser contraditados pela parte 
adversa e teria de ser forçosamente 
cotejados com outros elementos de 
prova carreados para os autos e 
considerados pela julgadora ao 
proferir sua decisão. 

Além desse aspecto deduzido pelo 
i lustre Procurador, é necessário que a 
inicial da rescisória explicite por que 
seriam capazes, por si , de assegurar 
pronunciamento favorável, 
esclarecendo, outrossim, o que teria 
impedido a parte de apresentá-los na 
instrução do processo em que foi 
proferida a sentença rescindenda. 
(STJ - 2ª turma, Min. Eduardo Ribeiro, 
DJU 5.2.90). 

Assim, considera-se não 
configurado o inciso em questão. 

O invocado inciso VII, não guarda 
qualquer relação com o assunto em 
desate. Tal dispositivo admite a ação 
rescisória, quando houver 
fundamento para invalidar a 
confissão, a desistência ou transação, 
em que se baseou a sentença. 

Como bem diz o douto Procurador 
de Justiça - Não ocorreu desistência 
nem transação na ação possessória 
decidida pela sentença rescindenda, 
é de se supor que o autor cogite de 
invalidar a confissão do réu quanto ao 
esbulho possessório a ele imputado, 
e, é lógico, quanto ao reconhecimento 
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da posse do autor. 
Ora, o autor reconheceu em juízo 

ser o réu na presente ação, dono das 
terras reclamadas. A lei processual 
exige que haja fundamento para 
invalidar a confissão, que são os 
mesmos que permitem sua 
revogação: o erro, o dolo, ou a 
coação (CPC, art. 352, caput). Assim 
como todo negócio jurídico a 
confissão pode ser anulada se o 
confitente alegar que sua vontade 
estava viciada, no momento da 
declaração. Mas, essa situação não 
foi alegada, e sim, que o A. é um 
homem rústico. Ora, esse 
fundamento não serve de arrimo a 
pretensão esboçada, e ainda que, 
visasse o confronto do depoimento 
com o documento particular 
produzido, este não poderia invalidar 
a confissão regularmente manifestada 
em juízo. Releva dizer que tal 
alegação deve constituir o único 
fundamento da sentença 
rescindenda. 

Assim, não se configurando as 
hipóteses previstas, pois sua 
confissão não foi o único fundamento 
da sentença, não caracteriza a 
hipótese sob comento. 

A última invocação é o erro de 
fato, previsto no inciso IX do art. 485, 
CPC:  

... o erro de fato, suscetível de 
fundamentar a rescisória, é 
precisamente o averiguável 
mediante o exame das provas já 

existentes no processo, não 
aquele cuja correção requeira a 
produção de novas provas no juízo 
rescisório (parte do voto do Min. 
Galloti, citado por Theotônio 
Negrão). 
No desenrolar deste voto ficou 

demonstrado que os documentos 
ditos novos, não são viáveis à 
sedimentar a ação rescisória, por não 
se enquadrarem no enunciado da 
norma. A mesma conotação serve de 
aliarce ao presente argumento. 
Nelson Nery Jr. em CPC Comentado 
faz o seguinte comentário: Para que o 
erro de fato legitime a ação rescisória, 
é preciso que tenha influído 
decisivamente no julgamento 
rescindendo. Em outras palavras: é 
preciso que a sentença seja efeito do 
erro de fato; que haja entre aquela e 
este um nexo de causalidade. Devem 
estar presentes os seguintes 
requisitos para que se possa rescindir 
sentença por erro de fato: a) a 
sentença deve estar baseada no erro 
de fato; b) sobre ele não pode ter 
havido controvérsia entre as partes; 
c) sobre ele não pode ter havido 
pronunciamento judicial; d) que seja 
aferível pelo exame das provas já 
constante dos autos da ação matriz, 
sendo inadmissível a produção, na 
rescisória, de novas provas para 
demonstra-lo. 

Ora, como ressalva o 
representante do Ministério Público 
em seu profundo parecer não se 
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evidência ter a sentença baseado-se 
em erro de fato. Os fatos em que se 
baseou (a posse e o esbulho) foram 
alegados e contestados, logo eram 
controvertidos e sobre eles houve 
pronunciamento judicial, o que, por si 
só, afasta a possibil idade da ação 
rescisória. E além disso pretende o 
autor provar erro de fato com 
documento novo, produzido dois anos 
após a prolação da sentença, e não 
com base nas provas constantes dos 
autos da ação originária. 

Assim desprovido de fundamento 
queda-se o inciso IX enfocado. 

O A. não provou que a decisão 

guerreada infringiu quaisquer das 
normas mencionadas no seu petitório, 
abordadas cada uma de per si, neste 
voto, constatando-se que, não há 
suporte legal que embase a ação em 
causa.  

Diante dos fundamentos 
desenvolvidos, conclui-se ser a ação 
rescisória, improcedente. Nessas 
condições o depósito a que alude o 
art. 488, II deve ser revertido em favor 
do R., consoante disposto na parte 
final do art. 494, do mesmo diploma 
processual, e mais os honorários 
advogatícios, arbitrados em dez por 
cento sobre o valor da causa.

 
Belém, 09 de setembro de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Desa. Climeniè Bernadette de Araujo Pontes - Relatora 
 



162   REVISTA DO TJE 
 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 

ACÓRDÃO Nº 32.028 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante:    Encol S/A - Engenharia Comércio e Indústra 
Agravado:     Marina de Souza Oliveira 
Relator:         Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva 
 
 

Agrav o de Instrumento. Aquisição de imóv el pelo 
sistema financeiro de habitação. Rescisão. Carta de 
crédito expedida pela incorporadora sem aceitação 
no mercado imobiliário, em face do estado pré-
falencial da emitente. Procedência da tutela 
antecipada concedida pelo juiz, bloqueando a 
importância correspondente ao v alor dev ido. 
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 
Agrav o improv ido. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM,, os senhores 

Desembargadores componentes da 
Turma Julgadora da 3a. Câmara Cível 
Isolada, à unanimidade de votos,  
improver o presente Agravo de 
Instrumento. 

Relatório 
Trata-se de agravo de instrumento 

tirado por Encol S.A. - Engenharia 
Comércio e Indústria, nos autos da 
ação de rescisão contratual, aforada 
pela aqui agravada, Marina de Souza 
Oliveira. A irresignação da agravada 
dirige-se contra a decisão da Dra. 
Juíza a quo, que, deferindo a tutela 
antecipada, obrigou-a desnecessária 
e abusivamente a depositar valor 
correspondente a transação efetivada 
entre as partes. 

Sustenta que ajustou com a 
autora-agravada contrato de 
promessa de compra e venda de 
unidade residencial a ser financiada 
pelo SFH, e como esta não tivesse 
condições de financiar o saldo 
devedor, operou-se a rescisão 
contratual, quando foi entregue uma 
carta imobiliária Encol de nº 4.958, na 
qual as partes distratantes se deram, 
reciprocamente, plena, geral, e 
irrevogável quitação, para nada mais 
haver ou reclamar em relação ao 
contrato desfeito. Agora, decorridos 
quatro (4) anos, da assinatura do 
distrato, vem a autora, de forma 
lúdica, alegar que foi coagida a 
assinar o distrato em causa, versão 
que não se compraz com os fatos 
documentalmente comprovados, o 
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que elidiria a possibil idade da 
antecipação da cautela, violadas as 
normas processuais do artigo 273, I, 
e seu § 1º, do CPC, e art. 93, do 
corolário lógico do direito ao devido 
processo legal, prescrito no art. 5º, 
LIV, ambos da CF. 

Juntou documentos. 
Atribuí o efeito suspensivo ao 

recurso, suspendendo o cumprimento 
da decisão agravada (CPC, arts. 527, 
II, e 558), quando autorizei o 
desbloqueio da quantia que fora 
retida a ordem da Magistrada, fls. 39. 
Deneguei o pedido de reconsideração 
endereçado pela agravada. Contra-
razões ofertadas às fls. 68/70, 
convindo registrar que a agravada 
atravessou a petição de fls. 73/74, 
insistindo no pedido de 
reconsideração anteriormente 
formulado, além de manifestar 
fundado receio, em face do estado 
pré-falencial da agravante, como 
insistentemente divulgado pela mídia 
(conforme recortes de jornais que 
apensou), quanto à possibil idade de 
vir a perder o seu dinheiro, pois, 
circunstancialmente, a carta de 
crédito Encol não tem qualquer 
aceitação no mercado. 

Voto 
Os argumentos articulados pela 

agravada não se constituem modelo 
de clareza, mas o que dá para 
perceber é que mais uma vez o 
desassistido consumidor brasileiro, no 
caso os adquirentes da casa própria 
pelo famigerado Sistema Financeiro 

de Habitação, ficaram a mercê de 
mais uma falência que se desenha no 
firmamento dos confusos e mal 
programados negócios patrocinados 
pelo Sistema. 

É verdade que de início considerei 
o alto conceito que desfrutava a 
empresa agravante, a par da certeza 
de que a relação contratual desfeita 
apresentava todos os requisitos de 
uma transação normal, a evidenciar a 
l isura do procedimento da 
incorporadora, diante mesmo da 
impossibil idade da promitente 
compradora cumprir a obrigação 
avançada no contrato de promessa 
de compra e venda que foi objeto de 
resolução. O distrato era mero 
denominador comum das condições 
ajustadas pelas partes, que agora 
convergiam para o desfazimento do 
negócio l ivremente pactuado, tendo 
como parte a carta de crédito 
expedida, como fecho dessa 
transação, o que importou na 
restituição das prestações à 
adquirente, dando-se as partes, 
mutuamente, plena, geral e 
irrevogável quitação, para nada mais 
haver ou reclamar em relação ao 
negócio desfeito. Daí porque atribui o 
efeito suspensivo ao recurso, 
amplamente respaldado na prova 
documental oferecida pela agravante. 

Todavia, se o despacho agravado, 
realmente, não está devidamente 
fundamentado, ou se a tutela 
antecipada não revestiu os requisitos 
exigidos à sua concessão, fatos 
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irrefutáveis, não se pode negar que a 
situação de fato originária sofreu 
mutação radical. Mutação capaz de 
conduzir a um outro juízo de 
avaliação, mercê das circunstâncias 
peculiares que cercam, no momento, 
o caso vertente, cujo substrato 
jurídico desaguou num mar de 
incertezas, diante da grave situação 
de insolvência que ora atravessa a 
incoproradora/agravante; fato público 
e notório, a independer de prova, ante 
a insistente divulgação que lhe tem 
reservado a imprensa, o rádio e a 
televisão. E tal exige uma solução 
justa e adequada, visando 
precipuamente resguardar a situação 
da agravada, na iminência de perder 
o que aplicou nessa poupança 
programada, destinada à aquisição 
de um teto para morar, por ora 
prejudicada, seriamente, porque a 
carta de crédito que recebeu, pelos 
motivos apontados, não tem mínimas 
condições de aceitação pelo mercado 
imobiliário. 

E aí reside o problema principal. 
Mas, se considerarmos que, "na 
aplicação da lei, o juiz atenderá aos 
fins sociais a que ela se destina e às 
exigências do bem comum" (art. 5°da 
LICC), que, como ensina mestre 
Oscar Tenório: o preceito  

"deu ao juiz a missão de, na 
aplicação da lei, apreciar a sua 
finalidade social e as exigências 
do bem comum. Confiou ao juiz a 
missão de vencer os óbices 

criados por leis prenhes de 
individualismo. lnstaurou-se o 
governo dos juizes, sem que 
possamos falar, entretanto, em 
oligarquia ou ditadura judiciária" 
(in Lei de Introdução ao C. Civil 
Brasileiro, págs. 162/163);  
daí tornar-se indubitável que o 

artigo 1º, do Código de Defesa do 
Consumidor que enuncia normas de 
proteção e defesa do consumidor, 
ordem pública e interesse social, nos 
termos dos arts. 5º, XXMI, 170, V, da 
CF e art. 48, do ADCT, aplica-se a 
espécie dos autos. E mantidas essas 
normas de proteção ao consumidor, 
nos limites do razoável, forçoso é 
concluir que a agravante, 
desequilibrada, por seu estado 
falencial, o que vem acarretando 
danos a um universo de adquirentes, 
em que se inclui a agravada, de que 
não tiveram participação, nem 
tampouco contribuíram para o estado 
creditício anômalo que a mesma vem 
atravessando; é que, atendendo a um 
fim social, mitigue-se o prejuízo 
sofrido pela agravada, de reparação 
problemática, mediante caução da 
importância correspondente à carta 
de crédito emitida em seu favor, e 
imprestável aos fins a que se 
destinava, aliás, providência, de 
absoluta procedência, preconizada 
pelo despacho agravado. 

Por esses motivos, nego 
provimento ao agravo, para manter 
na íntegra a decisão recorrida. 
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Belém, 12 de setembro de 1997. 

 
Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Presidente 

Des. João Alberto Castello Branco de Paiv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.031 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:      Marcus Vinicius Pinto França 
Impetrado:       Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará 
Relator:            Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva 
 
 

Mandado de Segurança. Prestacionista de serv iços 
temporários (C.F., art. 37, IX). Resolução contratual 
antes do tempo pré-estabelecido, por ato unilateral 
da autoridade tida como coatora. Prev alência da 
discricionariedade administrativ a e ausência de 
direito líquido e certo a proteger. Segurança 
denegada. 

 
 

Vistos, etc... 
ACÓRDAM os Senhores 

Desembargadores componentes do 
Órgão Especial do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, à 
unanimidade de votos, denegar a 
segurança impetrada. 

 
Relatório 
Trata-se de Mandado de 

Segurança ajuizado pelo impetrante 
contra ato abusivo e ilegal atribuído 
ao Exmo. Sr. Governador do Estado. 

Alegou, cm resumo, que foi 
contratado, cm 20.04.93, como 
Auxiliar Técnico, para atender à 
necessidade temporária e de 
excepcional interesse público, com 
lotação na Secretaria de Estado de 
Indústria, Comércio e Mineração, 
como permitido pela Lei 

Complementar Estadual nº 07, de 
28.08.91. Assim, que, mediante 
aditivos, seu contrato foi 
sucessivamente prorrogado, até 
31.12.95, prorrogações essas, 
autorizadas pelas Leis 
Complementares estaduais de nº 11, 
de 04.02.93 e 19, de 01.02.94. 
Ocorre, que, sem motivo justificado, 
senão a pretexto de enxugar a 
máquina administrativa, expungindo-a 
dos servidores ociosos ou 
"fantasmas", o Governo do Estado, 
antes mesmo do termo de vigência da 
última prorrogação, autorizada pelo 
artigo 4º, da LC nº 19/94 citada, 
surpreendentemente demitiu o 
impetrante, impondo-lhe situação 
constrangedora, além de inevitáveis 
danos morais, tudo em detrimento de 
direito líquido e certo protegido por 
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mandado de segurança, que lhe 
assegurava a permanência no 
emprego, até a realização de 
concurso público, fincado na 
Resolução nº 135/94, publicada no 
DOE de 15.03.94, que mandou 
aplicar o Regime Jurídico Único aos 
servidores temporários. Mencionou 
precedentes desta Côrte, que 
favorecem a pretensão posta, e 
pediu, afinal, a concessão da 
segurança. impetrada, ao efeito de 
anular o ato demissionário 
impugnado. 

Juntou documentos, fls... 
Pedido processado regularmente, 

cabendo a relatoria do feito ao 
eminente Desembargador Calistrato 
Alves de Matos; mas despachado 
pela MMª Dra. Juíza convocada, 
Lúcia Seguin Dias Cruz, fls. 32, que 
se reservou a apreciar oportunamente 
o pleito de liminar. A ilustre 
autoridade impetrada prestou as 
informações (fls. 35/42), e remetidos 
os autos ao douto Ministério Público, 
a então Titular do Órgão, Dra. Marília 
Maia Crespo exarou parecer, 
argüindo a carência do impetrante do 
direito à ação mandamental, à 
míngua de direito líquido e certo a 
proteger, e no mérito, recomendou o 
importância da impetração (fls. 
51/56), 

Estes autos vieram-me conclusos, 
através de rcdistribuição regular para 
julgamento do feito (fls. 57). 

 
Voto 

De início, a carência de ação do 
impetrante de exercer esta ação 
mandamental, levantada pela douta 
Procuradoria Geral de Justiça, em 
face da ausência de direito líquido e 
certo a ser protegido, parece-me ser 
matéria que envolve o mérito, e assim 
será apreciada, tal como se segue. A 
ilustre Chefe do Ministério Público, a 
então Procuradora, Dra. Maríl ia Maia 
Crespo, assim sumariou e apreciou a 
postulação do impetrante, à luz da 
legislação federal e estadual, como 
se vê de seu bem lançado parecer de 
fls., “in verbis”: 

"É sabido que desde a 
Constituição Federal de 1967 
acolheu-se o princípio da 
obrigatoriedade do concurso 
público para o acesso a cargo ou 
emprego públicos, exigência esta 
reprisada pela atual Consumição 
da República (art. 37, II), 
promulgada em 05.10.88. 
O princípio da obrigatoriedade do 
concurso público comporta 
exceções - uma destas incrustada 
desde logo no próprio dispositivo 
que o institui, isto é, nos casos de 
provimento de cargo em comissão, 
assim declarado em Lei. 
Outra exceção foi plantada no art. 
19 do ADCT que considerou 
estáveis no serviço público os 
servidores em exercício pelo 
menos cinco anos continuados até 
a data da promulgação da Carta 
Magna, e que não tinham sido 
admitidos mediante curso público - 
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é a chamada estabil idade 
extraordinária 
A terceira exceção ao princípio da 
obrigatoriedade do concurso 
público ficou consignada na inciso 
LX do art. 37da Lex Mater, “in 
verbis”: 
"a Lei estabelecerá os casos de 
contratação por tempo 
determinado para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público" 
A Constituição determinou desde 
lodo quais os casas em que se 
admite a constatação por tempo 
determinado, também contrato a 
termo, mobilidade já velha 
conhecida da legislação 
trabalhista. Tal tara foi remetida à 
Lei, que deverá ser a federal, 
estadual, municipal ou distrital 
conforme se trate de contratação 
pela União, pelos Estados, pelos 
Municípios ou pelo Distrito 
Federal", como anota com 
absoluto certo Celso Ribeiro 
Bastos (Comentários à 
Constituição do Brasil, Ed. 
Saraiva, SP 1992, 3º vol., tomo III, 
pág. 97), com o que concordam 
juristas de escol como José 
Afonso da Silva (Curso de Direito 
Constitucional Positivo, Malheiros 
Ed., SP 9ª edição, 1992, pag. 580) 
e Celso Antônio Bandeira de Mello 
(Curso de Direito Administrativo, 
Malheiros Ed. SP, 6ª ed. 1995, 
pág.136). 

No âmbito do Estado do Pará, o 
legislador, valendo-se da 
permissão constitucional, editou a 
LCE nº 07, de 28.08.91, dispondo 
sobre a constatação temporária, 
definindo, no Parágrafo único do 
seu art. 1º exemplificativamente, 
quais as situações considera de 
excepcional interesse público, a 
ensejar tal contratação, 
estabelecendo, ainda que as 
contratações temporárias seriam 
feitas pelo prazo de 6 (seis) 
meses, prorrogável por igual 
período, e por uma única vez (art. 
2º). 
A LCE nº 11, de 04.02.93, no 
entanto, autorizou a prorrogação 
dos contratos temporários, então 
em vigor, até 31.12.93, e a LCE nº 
19, de 01.02.94, possibil itou, 
desde que expressamente 
autorizado pelo Governador e 
outras autoridades que menciona, 
nova prorrogação desses 
contratos, até 31.12.95 - situação 
em que se encontrava o 
impetrante quando foi dispensado.  
No caso ora em exame, o 
impetrante teve o seu contrato 
prorrogado até 31.12.95, porém, 
dada a natureza precária, 
transitória efêmera, 
verdadeiramente temporária - 
coma diz a Carta Magna - dessas 
contratações, nada impede que a 
Administração, avaliando-as sob o 
enfoque da conveniência e 
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oportunidade, decida rompê-las 
unilateralmente, antes do tempo 
pré-estabelecido, tal como ocorre 
quanto aos contratos por prazo 
determinado da Legislação 
Trabalhista”.  
A análise da questão posta sugere 

a absoluta impossibil idade de se 
acolher a pretensão jurídica 
manifestada pelo importante, pois 
como decorre da jurisprudência dos 
Tribunais, inclusive, desta Eg. Côrte, 
o mandado de segurança não é meio 
idôneo para exame de questões cujos 
fatos não sejam certos; e direito 
l iquido e certo é noção que provém 
do conceito de situação que deriva de 
fato certo, vale dizer, de fato passível 
de comprovação documental, 
imediata e inequívoca LEX-
JSTJ/192:135); o que, 
desenganadamente, incorre na 
espécie desta ação: o autor foi 
contratado como servidor temporário, 
e como ensina José Afonso da Silva : 
Essa é uma forma diferente do 
exercício de cargo, de emprego e de 
função, para a prestação de serviço 
público. O contratado é, assim, um 
prestacionista de serviços 
temporários ("Curso de Direito 
Constitucional Positivo, Malheiros 
Editores, 9ª ed., pág. 580). E nesse 
caso, preleciona o eminente professor 
Zeno Veloso:  

“prevalecerá a discricionariedade 
administrativa em caso de 
resolução contratual antes do 
termo pré-fixado ou quando cessar 

a excepcionalidade do interesse 
público, quando então não poderá 
haver indenização contratual pela 
cessão da prestação laboral. Seria 
"muitas mutandi", o “jus variandi", 
de conceito sediado na doutrina 
trabalhista” (in Servidor Público e 
seu Regime Jurídico/Pa). 
Sobre o tema, há também que 

assinalar que o Pleno deste Tribunal, 
insistentemente, tem se posicionado 
no mesmo sentido: 

Mandado de Segurança - Ato 
administrativo impugnado - 
Dispensa de servidores 
temporários - Discricionariedade 
conferida à Administração, que, 
por conveniência e oportunidade, 
pode rescindir contratados 
administrativas - Direito l iquido e 
certo - Incorrência - Segurança 
denegada (TJE-Pa. - Pleno - Ac. 
26.716 - Unânime - Rel. Des. 
Wilson de Jesus Marques da Silva 
- DJ de 27.06.95). 
Mandado de Segurança contra ato 
do Exmo. Sr. Governador do 
Estado - Servidor temporário 
pleiteando sua reintegração - Leis 
Complementares incidentalmente 
argüidas como inconstitucionais 
mas improcedentes -
Transitoriedade da função 
autorizando a rescisão do contrato 
mesmo na sua vigência - 
Inexistência de direito l iquido e 
certo a ser protegido - Segurança 
denegada por maioria (TJE-Pa. - 
Pleno, Ac. 26.715 - Rel. Des. 



170   REVISTA DO TJE 
 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 

Romão Amoêdo Neto - DJ de 
27.06.95). 

Ao exposto, denego a segurança. 

 
Belém, 20 de agosto de 1997. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. João Alberto Castello Branco de Paiv a - Relator  
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ACÓRDÃO Nº 32.036 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrantes:       Antônia Nazide Vaz da Fonseca, Sandra Jardim Albuquerque  
                           Moreira e Valmir Bezerra Pinto 
Impetrado:          Exmo. Sr. Secretário de Agricultura do Pará 
Relator:              Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva 
 
 

Mandado de Segurança. Isonomia de v encimentos. 
Economistas, lotados na Secretaria de Estado de 
Agricultura. Situação de desigualdade v erificada 
entre os impetrantes e os serv idores mencionados 
como paradigmas. O artigo 39, § 1º da Carta Federal, 
dispôs sobre a isonomia de v encimentos, 
assegurando-a, na forma da Lei, e a Lei Estadual nº 
5.810/94 (Regime Jurídico Único), possibilita a 
aplicação da norma constitucional ao caso v ertente. 
Segurança concedida. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM,, os Senhores 

Desembargadores componentes das 
Câmaras Cíveis Reunidas, à 
unanimidade de votos, conceder a 
segurança impetrada. 

 
Relatório 
Antônio Nazide Vaz da Fonseca, 

Sandra Jardim Albuquerque Moreira e 
Valmir Bezerra Pinto, economistas e 
servidores, com lotação na Secretaria 
de Estado de Agricultura, impetraram 
mandado de segurança contra ato 
atribuído ao seu respectivo titular, 
objetivando o reconhecimento do 
direito líquido e certo de que se dizem 
titulares, qual seja, o de serem 

posicionados na referência inicial de 
vencimentos da categoria de 
economistas, a exemplo dos 
servidores Omar Mourão Filho e Vera 
Lúcia Oliveira que seriam paradigmas 
seus. 

Esclarecem os impetrantes que, 
após o advento da Lei estadual nº 
5.810/94, que instituiu o Regime 
Jurídico Único, passaram ao regime 
estatutário, e que o mesmo ocorreu 
com os dois colegas em referência, 
citados, nominalmente, na exordial. 
Ocorre, que a eles a Administração 
vêm atribuindo vencimentos 
dessemelhantes, e que tal importa em 
desigualdade, o que contraria os 
princípios da isonomia vencimental e 
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da irredutibil idade do salário do 
trabalhador, previstos, 
respectivamente, nos arts. 39, §§ 1º e 
7º, VI, da Carta Federal. 

Irresignados, postularam 
administrativamente idêntico 
tratamento, tendo a matéria sido 
submetida à apreciação em nível de 
Assessoria, que opinou pelo 
indeferimento da pretensão, sem que, 
até esta data, lograssem eles uma 
solução adequada e justa por parte 
da Administração. Inconformados, 
mais uma vez, ao sabor dos ditames 
constitucionais que teriam sido 
transgredidos e sob invocação de 
precedentes desta Eg. Corte, 
consubstanciados nos Acórdãos nºs 
24.525, da lavra do eminente 
Desembargador Carlos Fernando 
Gonçalves e 26.276, de que fui 
Relator, aforaram a presente ação 
mandamental.  

Juntaram documentos, fls... 
O presente feito foi 

originariamente distribuído ao 
eminente Desembargador Pedro 
Paulo Martins, que indeferiu o pleito 
de liminar. Requisitadas as 
informações, a digna autoridade 
impetrada as prestou, suscitando a 
preliminar de ilegitimidade passiva ad 
causam. Alega que tratando a 
espécie de aumento de vencimentos, 
a atribuição para concedê-lo é do 
Exmo. Sr. Governador do Estado, 
que, assim, deve figurar no polo 
passivo desta relação processual. E 

no mérito, sustenta a inexistência de 
direito líquido e certo a ser protegido 
por mandado de segurança, 
debatendo amplamente a questão da 
isonomia vencimental, que, segundo 
lhe parece, é inaplicável ao caso 
vertente, por inexistir lei a tomar 
efetiva a pretensão impetrada, tal 
como determina o §1º, do art. 39, da 
CF. Argumenta, ainda, que a Súmula 
339 do STF, dispôs que o poder 
Judiciário não tem função legislativa, 
para aumentar vencimentos de 
servidores públicos sob fundamento 
de isonomia, mencionando excertos 
jurisprudenciais do Colendo STJ, a 
respeito do tema. Insiste na surrada e 
repetida tese, da impossibil idade da 
subordinação da política salarial 
referente ao funcionalismo local à 
variação do salário mínimo fixado 
pela União, como decorrência da 
autonomia dos Estados, com previsão 
no art. 25, da CF. Refere outros 
argumentos ligados à ausência de 
direito adquirido contra norma 
constitucional, no caso o art. 17, do 
ADCT, da CF/88; e da 
impossibil idade de se usar como 
parâmetros as decisões judiciais da 
Justiça do Trabalho para servidores 
estatutários. E, por derradeiro, 
levanta a questão da limitação 
contida no art. 472, do CPC, o qual 
estabelece que a coisa julgada não 
atinge terceiros, quer beneficiando-
os, quer prejudicando-os. Enfim do 
que se denota, é que S. Exa. 
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extrapolou os findes normalmente 
estabelecidos para informações 
desse jaez e que deveria prestar, 
para apresentar massudas razões de 
direito, a guisa de contestação, 
procedimento inconcil iável com o 
estatuído pela Lei que rege o 
Mandado de Segurança (fls. 39/50). 

Encaminhados os autos a douta 
Procuradoria Geral de Justiça esta, 
em bem lançado parecer, o que 
sempre ocorre, quando é chamado a 
se pronunciar o eminente Procurador 
de Justiça, Dr. Jayme Nunes 
Lamarão, opinou pela concessão da 
segurança (fls. 52/54). 

Registro que, como certificado 
pela d. Secretaria, por ter entrado em 
gozo de licença especial o eminente 
colega, Desembargador Pedro Paulo 
Martins (fls. 55), os presentes autos 
vieram-me conclusos, para 
julgamento do feito (fls. 56). 

 
Voto 
Afasto a preliminar de ilegitimidade 

passiva “ad causam”, suscitada pela 
digna autoridade impetrada, porque 
não ocorrente. 

Em verdade, não trata a espécie 
de pleito relacionado com aumento de 
vencimentos de servidores, já que o 
que se visa com esta impetração é o 
reconhecimento do direito à isonomia 
vencimental, resultante de uma 
situação de fato, denunciada como 
injusta ante a dos demais servidores 
da Secretaria de Estado impetrada. E 
tal como resulta da prova existente 

nos autos, admitiu a digna autoridade 
apontada como coatora a sua 
competência para dirimir a questão 
posta no âmbito administrativo, 
quando, por ato omissivo, indeferiu a 
pretensão isonômica dos impetrantes, 
em conformidade, aliás, com o 
parecer de sua Assessoria. 

Rejeito a preliminar. 
Quanto ao mérito, é indubitável 

que, no caso presente, se configura a 
situação de desigualdade, entre 
iguais, pois, em uma mesma 
categoria - de economistas -, 
enquanto os dois servidores 
mencionados na inicial, como 
paradigmas, ambos originariamente 
celetistas, e que, com o advento do 
Regime Único, instituído por força do 
art. 39 - caput - da CF, passaram ao 
regime estatutário, percebem 
determinado vencimento base, que já 
lhes havia sido assegurado por 
decisões da Justiça do Trabalho; aos 
autores desta ação mandamental, em 
situação jurídica absolutamente 
idêntica, vêm sendo atribuída 
referência salarial, bem a menor. 

Tal se dessume da prova 
documental existente nos autos, que 
testifica que houve pleito 
administrativo dos prejudicados, 
visando dar remédio à situação 
anômala, como a recusa do direito 
postulado. Aliás, quanto a esse 
pormenor, a Administração não o 
contesta, antes admite "que 
funcionários desta Secretaria, 
obtiveram benefícios com pleitos 
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similares, decorrentes assim 
exclusivamente do Juízo dos 
Meritíssimos da Justiça do Trabalho", 
tal como enfatizam os pareceres 
proferidos os processos 
administrativos de interesse dos 
autores, fls.. De outra banda, e pelo 
simples cotejo dos contra-cheques de 
pagamentos de vencimentos das 
partes envolvidas, constata-se que 
enquanto os impetrantes vêm 
perecendo o vencimento base de RS 
277,33 (duzentos e setenta e sete 
reais e trinta e três centavos), em 
contrapartida, os paradigmas 
apontados, conforme registram os 
comprovantes de pagamento juntos, 
recebem o salário básico de R$ 
1.437,35 (Hum mil, quatrocentos e 
trinta e sete reais e trinta e cinco 
centavos). 

Tanto é certo, que o Sr. Secretário 
de Agricultura, em suas informações, 
sem outro argumento capaz de 
justificar a situação injusta, sustenta, 
sob evasivas, que a isonomia 
reclamada requer lei formal e 
material, invocando a favor desse 
entendimento a Súmula 339 do 
Pretório Excelso, que diz  

"Não cabe ao Poder Judiciário, 
que não tem função legislativa, 
aumentar vencimentos de 
servidores públicos sob 
fundamento da isonomia",  
e excertos jurisprudências 

atribuídos ao Colendo STJ. 
Em suma, parece-me, que o 

debate desenvolvido nestes autos, 
cinge-se a aplicabil idade e eficácia da 
norma constitucional insculpida no 
texto do § 1º, do art. 39, da CF, 
vasada nestes termos:  

"A Lei assegurará, aos servidores 
da administração direta, isonomia 
de vencimentos para cargos de 
atribuições iguais ou 
assemelhados do mesmo Poder 
etc.."  
ou seja, se essa norma é ou não 

auto-aplicável, e neste caso, 
dependente de Lei. Ou, ainda, se é 
admissível ao Judiciário dar o 
remédio heróico requerido. 

Quanto a tais perquirições, prefiro 
ficar com a lúcida declaração de voto 
proferida pelo eminente Ministro 
Nilson Naves, que, sumariando toda 
essas questões, à luz da disposição 
contida no art. 5º, da Carta Federal 
("Todos são iguais perante a Lei, sem 
distinção..."), assim se manifesta:  

"Se auto ou não auto aplicável o 
texto do aludido §1º o certo é que 
sobreveio a Lei nº 8.112, de 
11.12.90, assegurando a isonomia 
de vencimento, ao dispor no art. 
41, § 4º: "É assegurada a 
isonomia de vencimentos para 
cargos e atribuições iguais ou 
assemelhadas do mesmo Poder, 
ou entre os servidores dos três 
Poderes, ressalvadas as 
vantagens de caráter individual e 
as à natureza ou ao local de 
trabalho Em caso análogo aos 
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destes autos, mas retratado num 
processo administrativo, afirmou o 
Ministro Will ian Patterson: 
"Argumenta-se que o texto 
legislativo ordinário não pode ser 
considerado como um 
regulamento da norma 
constitucional nem constitui 
autorização para se promover a 
isonomia par meio de ato 
administrativo, visto como a 
segunda é mera repetição do 
primeiro. Com a devida vênia, 
entendo que o preceito da Lei nº 
8.112 de 1990, preenche a 
condição exigida pela Constituição 
federal. Com efeito, se assim não 
fosse, ter-se-ia de admitir em cada 
caso de isonomia uma lei 
especifica, o que parece ilógico, 
porquanto, em qualquer época, 
mesma antes do principio 
fundamental, ao legislador era 
permitido estabelecer igualdades 
entre categorias, o que vem a ser 
a isonomia. O Regime Único 
assegura, como quer a CF, a 
isonomia Isso é o bastante para 
aplicá-la”. (Mandado de 
Segurança nº 997-DF (91120683) 

- Corte Especial 20.04.1991/LEX-
JSTJ e TRF – 344, pags. 55/56). 
“Mutatis mutandi”, tenho que a 

situação dos impetrantes é 
absolutamente análoga a do julgado 
que tomei como exemplo, pois, do 
que se constata do Regime Jurídico 
Único dos servidores públicos 
estaduais, institucionalizado pela Lei 
nº 5.810 de 1994, em seu artigo 122, 
há disposição idêntica, àquela que 
consta do Estatuto federal (Lei nº 
8.112/90 cit.), assegurando a 
isonomia salarial para cargos de 
atribuições iguais ou assemelhadas; 
daí permitir que se chegue à 
conclusão inarredável e definitiva que 
o preceito em audiência atende 
quantum satis a condição prevista 
pela Lei Maior, para tomar aplicável a 
norma constitucional colocada em 
destaque. 

Sendo assim, pelo meu voto, 
reconheço o direito pleiteado pelos 
impetrantes, e concedo a segurança 
por eles requerida, ao fim de que se 
opere a isonomia reclamada, ficando-
lhes, em conseqüência, assegurados 
os efeitos patrimoniais a partir da 
impetração.

 
Belém, 09 de setembro de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. João Alberto Castello Branco de Paiv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.059 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante: Aripuanã Madeiras Ltda. 
Apelada: Companhia Docas do Pará - CDP 
Relatora: Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão 
 
 

A Falta de Testemunhas não Anula a Citação - Não há 
Conexão entre Ação Declaratória e Ação de Despejo - 
Recurso conhecido e improv ido, à unanimidade. 

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório 
A Companhia Docas do Pará -  

CDP, sociedade de economia mista 
propôs contra a firma comercial 
Aripuanã Madeiras Ltda., Ação de 
Despejo com base na denúncia vazia, 
após a ré ter sido notificada através 
de cartório, sem contudo ter 
desocupado o imóvel. 

A MMª Juíza da 8ª Vara Cível 
julgou procedente a ação 
fundamentando que uma vez que a ré 
não apresentou contestação, aceitou 
como verdadeiro o fato de que foi 
notificada pela autora para entregar o 
imóvel objeto da lide no prazo de 30 
dias, e não o fez. 

Irresignada, a ré apelou alegando 
que não foi citada para defender-se, 
observando falhas na certidão do 
Oficial de Justiça.  

Alega ainda que o juízo da 8ª Vara 
Cível é incompetente para funcionar 

na Ação de Despejo, uma vez que 
entende haver conexão com uma 
Ação Declaratória de Inexistência de 
Relação que tramita pela 2ª Vara 
Cível, na qual estão envolvidas as 
mesmas partes, objetivando a 
declaração da inexistência da mesma 
relação locatícia.  

Uma outra preliminar é quanto à 
notificação extrajudicial exigida pela 
lei, pois alega o apelante que esta 
não ocorreu, tendo em vista que foi 
firmada por procurador não outorgado 
em poderes para o fim a que se 
destina. 

Quanto à procuração outorgada 
pela CDP ao seu procurador, 
argumenta o apelante que nela não 
consta a certeza de quem, pela CDP, 
pode ou não outorgar poderes de 
mandato para uso em procedimento 
judicial. 

Pede a indenização pelas 
benfeitorias e a nulidade da sentença 
para que a ré seja citada para 
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contestar. 
Nas suas contra-razões, a apelada 

argumenta que a citação ocorreu de 
forma regular, tanto que o apelante 
apresentou recurso no prazo legal. 

Quanto a incompetência do juízo 
"a quo", por tratar-se de competência 
relativa, diz que só poderia ser 
alegada no mesmo prazo da 
contestação e, se assim não for 
entendido, argumenta ainda, que não 
existe conexão por não terem as 
causas o mesmo objetivo ou causa 
de pedir. 

Quanto a irregularidade da 
notificação extrajudicial, defende-se 
argumentando que semelhante ao 
mandato de fls. 06, o subscritor 
daquela notificação recebeu poderes 
das cláusulas "ad judicia" e "extra". 

No que diz respeito à indenização 
de benfeitorias, entende o apelado 
que o pedido é descabido por constar 
no contrato de locação, a expressa 
renúncia a ela. 

 
Voto 
Preliminar de Nulidade da Citação 
A ré e ora apelante da Ação de 

Despejo, notificada para desocupar o 
imóvel, conforme documento de fls. 7, 
verso, deixou decorrer o prazo 
estipulado, silenciando. 

Não desocupando o imóvel, foi 
ajuizada a Ação de Despejo. Citada, 
manteve-se inerte e foi sentenciado o 
feito. 

No prazo recursal, veio a juízo 
alegando não ter sido citada e 

procura taxar como nula a citação 
efetivada pelo Oficial de Justiça, o 
qual somente informou que citou o 
representante legal da ré, sem 
informar o seu nome e sem o ato ser 
testemunhado. 

Ora, pela certidão do Oficial de 
Justiça, constata-se que o 
representante legal da ré foi citado. O 
mesmo tomou conhecimento da 
existência da Ação de Despejo contra 
si proposta. 

Estabelece o art. 143 do CPC: 
"Incumbe ao Oficial de Justiça: 
I - Fazer pessoalmente as 
citações, prisões, penhoras, 
arrestos e mais dil igências 
próprias do seu ofício, certificando 
no mandado o ocorrido, com 
menção de lugar, dia e hora. A 
dil igência, sempre que possível, 
realizar-se-á na presença de duas 
testemunhas." 
Outro ponto da certidão do Oficial 

de Justiça é atacado pelo apelante. 
Para fundamentar os seus 
argumentos, baseou-se em um 
provimento de nº 58/89, da 
Corregedoria Geral de Justiça do 
Estado de São Paulo que, entretanto, 
não foi adotado em nosso estado. 

É louvável o posicionamento do 
brilhante advogado em defesa de seu 
constituinte. 

Para criticar o ato citatório e 
alcançar o seu objetivo, entende que 
o Oficial de Justiça não seguiu o item 
I, do art. 143, do CPC por não ter sido 
o ato presenciado por duas 
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testemunhas. 
Apesar do meirinho não ter 

seguido a risca o item I, do art. 143, 
do CPC, entende-se pela própria 
redação do citado artigo que a 
exigência é relativa, pois quando diz 
que "a dil igência sempre que 
possível, realizar-se-á na presença de 
duas testemunhas", a própria lei já 
prevê que nem sempre há 
possibil idade do serventuário de 
justiça assim agir, pois encontra 
dificuldades. Muitas vezes são 
levados pelas circunstâncias. No 
presente caso, na certidão do ato 
citatório, afirma que não foi 
testemunhada por inexistência de 
testemunhas no local. 

Além do mais, os Oficiais de 
Justiça gozam de fé pública que dá, 
até prova em contrário, cunho de 
veracidade aos atos que subscrevem 
no exercício de seu ofício. 

O apelante não carreou aos autos 
provas, mas simples alegações, um 
provimento que não tem vigência em 
nosso estado e o item I, do art. 143, 
que procurou pintar como uma 
imposição legal, não como prevê o 
citado artigo. 

A jurisprudência tem caminhado 
no sentido que a falta de testemunhas 
não invalida o ato praticado pelo 
meirinho. Vejamos: 

TSJ - Relator Ministro Nelson 
Naves.  
Processo de execução, penhora, 
intimação, Executado, Recusa, 

Nota Oficial, Ciente, Ausência de 
testemunha, inexistência de 
ilegalidade, certidão, Oficial de 
Justiça, fé pública. 
STJ - decisão 13-03-1995, D.J. de 
10-04-1995. 
Ementa: Processo Cível - 
Execução - Intimação da penhora - 
Recusa de devedor a por a nota 
de ciente - Ausência de 
testemunhas - art. 239, III e 669, 
do CPC. 
I - Inexistindo testemunhas 
presentes ao ato da intimação da 
penhora e verificada a recusa do 
devedor a por a nota de ciente; a 
certidão do Oficial de Justiça, que 
goza de fé pública, é suficiente 
para tornar válido o ato. A 
exigência de se fazer constar nela 
o nome das testemunhas, porém, 
somente se impõe, se estas 
presenciarem o ato; não sendo o 
serventuário obrigado a convocá-
las ou procurá-las;  o que nem 
sempre seria possível, visto que 
dificilmente, o devedor ficaria 
aguardando tal dil igência. 
II - Recurso conhecido e provido 
III - Ministro Waldemar Zveiter 
      Unanimidade. 
STJ - decisão - 22-02-1994, DJ de 
11-04-1994 
Ementa: Execução - Intimação da 
penhora - Recusa do devedor a 
por a nota do ciente - Ausência de 
testemunhas - Mandado de 
segurança. 1 - Quando do ato 
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judicial impugnado couber recurso 
ordinário, o cabimento do 
Mandado de Segurança 
pressupõe a própria imposição do 
recurso. 2 - "Uma vez inexistindo 
testemunhas presenciais quando 
da intimação da penhora, e 
verificada a recusa de lançar o 
ciente do devedor, basta a fé 
pública do Oficial de Justiça para 
validar o ato, posto que a 
exigência de constar o nome de 
testemunhas do ato somente se 
impõe quando houver 
testemunhas, não sendo o 
serventuário obrigado a convocá-
las ou a procurá-las alhures, o que 
seria possível, porquanto 
dificilmente o devedor ficaria 
aguardando tal providência."  
Pelos ensinamentos da lei e 

jurisprudência, podemos constatar 
que o testemunho no ato citatório ou 
intimatório não é imprescindível, pode 
ser presenciado sempre que possível, 
pois basta a fé pública do 
serventuário. 

Rejeito a preliminar de nulidade da 
citação. 

Irregularidade da Procuração. 
O apelante entende que o 

advogado que subscreve a 
notificação premonitória não tem 
poderes para promovê-la. 

Entendo que o pedido é exagero, 
pois no mandato está presente os 
poderes "ad judicia" e "extra" para 
representar a apelada. 

No caso, ou o patrono do apelante 

não chegou a ler o mandato 
outorgado ao advogado do apelado 
ou está brincando com esta relatora. 

Assim rejeito a preliminar de 
Irregularidade da Procuração.  

Preliminar de Conexão e 
Prevenção 

O apelante informa que em 23 de 
junho de 1987, foi ajuizada a Ação 
Declaratória de Inexistência de 
Relação Jurídica, e tendo como um 
dos  autores Aripuanã Indústria 
Madeireira Ltda, e figura como ré a 
Companhia de Docas do Pará e como 
litisconsorte necessária a Companhia 
de Desenvolvimento da Área 
Metropolitana de Belém-Codem. 

Diz o apelante que o que pretende 
é que seja declarada a inexistência 
da relação locatícia, sendo que até 
hoje ainda não foi julgada. 

No caso o que é de causar pasmo 
é que a ação declaratória ajuizada em 
23 de junho de 1987 já completou 10 
anos e até a presente data não foi 
julgada, o que confirma o 
desinteresse da ora apelante e 
demais autores em prosseguirem no 
feito, já que afirmam de maneira 
categórica que, se declarado o que 
pretendem, nula é a locação e, com 
esta suposição, engajam no presente 
feito como realidade para procrastinar 
a Ação de Despejo. 

Ainda mais na ação declaratória 
envolve a propriedade da apelada, 
daí o chamamento do Município de 
Belém. 

O apelante é locatário do ora 
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apelado a partir da data de 01 de 
Fevereiro de 1985, tendo firmado um 
contrato. Procura criar obstáculos 
com objetivo de não ser despejado, 
pois o contrato teve seu fim em 31 de 
Janeiro de 1988. 

A conexão levantada entre as 
duas ações, entendo que não está 
presente, pois a Ação de Despejo, 
segundo o magistério de Pinto 
Ferreira em seus "Comentários à Lei 
do Inquilinato", assim se manifesta: 

"A ação de despejo é uma ação de 
natureza patrimonial pessoal, pois 
o seu objeto não é discussão do 
direito real de propriedade ou de 
qualquer outro direito real, porém 
a sua finalidade é a locação, isto 
é, o contrato firmado entre locador 
e locatário, tendo como 
conseqüência a rescisão do 
contrato locatício e a  retomada do 
prédio locado. 
A própria ação de cobrança de 
aluguéis não se confunde com a 
ação de despejo. A ação 
patrimonial, também denominada 
prejudicial, tem por fim interesses 
afetos ao estado da 
pessoa(divórcio, separação 
judicial, anulação de casamento). 
A ação de despejo, por 
conseguinte, por sua própria 
natureza, é classificada como uma 
ação patrimonial; e não real, mas 
sim pessoal". 
Já na Ação Declaratória de 

Nulidade está pretendendo provar 

que a propriedade não pertence ao 
locador, pois solicitou o chamamento 
da Codem para integrar a l ide que 
vem se arrastando por mais de 10 
anos para que chegue a conclusão 
que o locador não é proprietário. Em 
consequência, não tem legitimidade. 

Ora, não vejo a conexão 
alardeada pela locatária, pois o 
objetivo da Ação de Despejo tem 
como finalidade a rescisão da locação 
para desocupação do prédio alugado 
e sua restituição ao locador. 

Como se vê, essa tem finalidade 
bem diferente da declaratória que 
envolve declaração, no caso da 
proprietária como que quer o 
apelante. 

No meu entendimento, não existe 
a conexão, como também prevenção, 
pois não sendo conexas as ações, 
não pode a presente Ação de 
Despejo ser remetida ao juízo da 
declaratória que é a 2ª Vara Cível. 
Em consequência, esta não está 
preventa. 

Apreciei as duas preliminares 
conjuntamente por entender que as 
mesmas estão entrelaçadas. 

Pelos motivos expostos, rejeito as 
preliminares de conexão e prevenção. 

 
Mérito 
Para o pedido de retenção de 

benfeitorias, o apelante não fez 
nenhuma prova. Além do mais, ficou 
convencionado no contrato locatício o 
seguinte: 
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Cláusula Quinta - Fica 
convencionado que a locatária não 
pode construir qualquer benfeitoria 
na área, objeto do presente, sem 
expresso consentimento da CDP. 
Parágrafo único. No caso de 
construção de benfeitorias sem 
autorização expressa da CDP, as 
despesas serão de 
responsabilidade da locatária. As 
benfeitorias assim construídas, 
passarão a propriedade da CDP, 
findo ou rescindido o presente 
instrumento, sem que caiba a 
locatária, direito de indenização de 
espécie alguma. As partes 
contratantes reconhecem a 
inexistência de débitos anteriores 
entre si, a qualquer título, com 
referência ao objeto da presente 
locação".  

O pedido deveria ter sido feito na 
contestação e não no apêlo. 

Com a ausência de provas e com 
a disposição contratual acima citada, 
não merece comentários. 

O apêlo levantou uma série de 
preliminares que findou fugindo dos 
fundamentos da Ação de Despejo 
baseada na denúncia vazia. Com 
toda a argumentação util izada pelo 
apelante, não abalou a decisão 
monocrática. 

Assim, conheço do recurso e lhe 
nego provimento para manter a 
decisão de 1º grau. 

A 2ª Câmara Cível Isolada, por 
uma de suas turmas, à unanimidade 
de votos, conheceu do recurso e lhe 
negou provimento, mantendo a 
decisão de 1º grau. 

 
Belém, 04 de setembro de 1997. 

 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy.- Presidente 

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.061 - REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO 
DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Sentenciante:            MMª Juíza de Direito da 14ª Vara Cível 
Sentenciado/apelante: Corpo do Bombeiros Militar do Estado do Pará 
Sentenciado/apelado:   Eletroluz Material Elétrico Ltda. 
Relatora:                      Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão 
 
 

Títulos Extrajudiciais ensejam Execução contra a 
Fazenda Pública com um Procedimento Especial - 
Ausência de Licitação não pode Prejudicar o 
Particular - Recursos Conhecidos e Improv idos, à 
unanimidade de v otos. 

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório 
Trata-se de Reexame de Sentença 

e Apelação dos autos em que o 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
Pará opôs Embargos à Execução 
promovida pela firma Eletroluz 
Material Elétrico Ltda., objetivando 
esta a cobrança de duplicatas. 

Os embargos foram julgados 
improcedentes. 

Não se conformando, o 
embargante apelou pelas razões que 
seguem: 

1 - o apelado deveria ter se 
socorrido das vias ordinárias para 
obter sentença, uma vez que é 
impossível a execução de título 
extrajudicial contra a fazenda pública 
por violar o art. 100 da CF e o 730 do 
Código de Processo Civil; 

2 - as duplicatas não são exigíveis 
por ausência de procedimento 
licitatório nas compras feitas pelo 
apelante junto à firma apelada, tendo 
em vista o art. 37, XXI e 2º da Lei 
8.666/93, e também por não 
preencherem os requisitos exigidos 
nos arts. 13, § 4º e 15 da Lei 
5.474/68: protesto tirado até 30 
(trinta) dias seguintes à data do 
vencimento e comprovação de 
entrega e recebimento. 

Requer, por fim, que seja 
declarada a impossibil idade de 
execução de títulos extrajudiciais 
contra a fazenda pública ou a 
declaração de nulidade e 
inexigibil idade das duplicatas, pelas 
razões expostas. 

Nas contra-razões, o apelado 
rebate argumentando que não cabe 
procedimento ordinário para cobrança 
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de títulos extrajudiciais por não prever 
a lei adjetiva, sendo a execução o 
meio correto. 

Quanto a nulidade das duplicatas 
por ausência de procedimento 
licitatório, alega que não é de 
competência da apelada provar a não 
existência de procedimento licitatório 
quando da aquisição dos materiais, 
mas sim do apelante que nada 
provou e que a falta de empenho não 
pode inibir ou desfigurar um título que 
pela sua natureza está perfeito, já 
tendo a jurisprudência assim 
decidido. 

No que diz respeito ao pedido de 
inexigibil idade das duplicatas por não 
preencherem os requisitos legais, 
alega que o prazo de 30 (trinta) dias 
para tirada do protesto não  tem 
relação com o presente caso e que 
há a assinatura em um documento 
que comprova a entrega e 
recebimento das mercadorias. 
Estando, dessa maneira, presentes 
os requisitos alegados pelo apelante. 

Assim, pede o apelado a 
mantença da sentença prolatada pela 
MMª Juíza da 14ª Vara Cível. 

Manifestando-se nos autos, a 
douta Procuradora de Justiça opinou 
pelo improvimento do recurso para 
que seja mantida a sentença "a quo". 

 
Voto 
O primeiro ponto atacado no apêlo 

é que a Dra. Juíza sentenciante 
considerou juridicamente possível a 
execução de título extrajudicial contra 

a Fazenda Pública, violando o art. 
100 da CF/88, bem como o art. 730, 
do CPC. Entende o apelante que a 
via correta é a Ação Ordinária e que a 
execução somente é cabível em título 
judicial. 

Entendo o zêlo da Douta 
Procuradora do Estado, mas, em 
defesa da Fazenda Pública, procura 
dar uma interpretação aos artigos 
citados em benefício do Estado com o 
objetivo de conseguir a extinção do 
feito. Entretanto, na realidade não 
existe nenhuma violação ao art. 100 
da CF/88. 

Os títulos extrajudiciais ensejam 
execução contra a Fazenda Pública, 
pois nada a impede desde que no 
título ela tenha se obrigado a pagar 
quantia certa ou obrigação de fazer 
ou não fazer. 

O que ocorre é que a execução 
não é nos moldes comum. O 
Processo Civil estabeleceu um 
procedimento especial. Não tem o 
mesmo processamento da execução 
forçada, pois não há penhora, nem 
arrematação, nem transferência 
forçada dos bens. Segue o disposto 
no art. 730 e 731, do CPC. 

Nada impede que seja cobrado um 
título extrajudicial da Fazenda 
Pública, pois este é o entendimento 
da jurisprudência: 

“Fazenda Pública - Execução por 
título extrajudicial contra ela 
proposta - Admissibil idade - 
Inteligência do art.73, do CPC. 
(Apelação 538.743-1 - 8ª Câmara - 
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Julgado em 13.10.94 - Rel. Juiz 
Beretta da Silva do Trib. da Alçada 
de São Paulo). Execução - Título 
extrajudicial - Propositura contra 
Fazenda Pública - Admissibilidade 
- Inexistência apenas de penhora, 
ante a característica dos bens 
públicos - Possibil idade de opor 
embargos sem prévia segurança 
do juízo - Inteligência dos arts. 
585, I e 730 do CPC". (Apelação 
391.941-3 - 4ª Câmara Especial 
de julho de 88 - Julgado em 
04.08.88 - Rel. Régis de Oliveira - 
4ª Câmara Especial do Tribunal de 
Alçada Cível, por votação 
unânime, dar provimento ao 
recurso). 
Outro ponto atacado é que as 

duplicatas não são exigíveis, pois 
estão em desacordo com o art. 37, 
inciso XXI e 2º, da Lei 8.666/93, por 
ausência do procedimento licitatório. 

No caso, a ausência de licitação 
não é da iniciativa do exeqüente ora 
apelado e sim do órgão público que 
deveria seguir todas as regras 
estabelecidas na lei própria. O 
descaso do órgão público não pode 
penalizar o apelado. 

A este respeito, a estudiosa 
Procuradora de Justiça Wanda 
Luczynski assim se manifestou: 

“Aliás, é o Poder Público, e não o 
particular quem está vinculado a 
fazer apenas o que a lei 
determina. Se não cumpre a 
determinação legal, nem 

demonstra a má-fé do particular, 
não pode se locupletar à custa do 
prejuízo deste. Não é rara a 
prática, para burlar a 
obrigatoriedade de licitação, de 
órgãos de administração pública 
fazerem compras em valor inferior 
àquele que limita a inexigibilidade. 
Entretanto, para fugirem à multa 
que, certamente, será imposta aos 
seus dirigentes pelo Tribunal de 
Contas, invocam de pronto a 
nulidade desses negócios." 
Não podemos culpar o apelado 

pela mágica util izada por um dos 
elementos do Estado para evitar a 
l icitação, que desdobrou um valor que 
a lei exige esta formalidade, dividindo 
em várias duplicatas para mascarar a 
realidade. 

É como bem diz o apelado: o 
Estado está falhando na fiscalização. 

É louvável o esforço da Dra. 
Procuradora para tentar isentar o 
Estado do pagamento das duplicatas, 
dizendo que os títulos estão em 
descompasso com o § 4º do art. 13, 
da Lei das Duplicatas. 

Ora, não existe nenhum defeito no 
título, bem como no protesto. O citado 
parágrafo da Lei das Duplicatas diz 
respeito ao direito de regresso contra 
os endossantes e avalistas, ou seja, 
não tem nenhuma conotação com o 
assunto. Vejamos: 

“Art.13 - A duplicata é protestável 
por falta de aceite, de devolução 
ou pagamento. 
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§ 4º - O portador que não tirar o 
protesto da duplicata, em forma 
regular e dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contado da data de 
seu vencimento, perderá o direito 
de regresso contra os 
endossantes e respectivos 
avalistas." 
Na interposição da apelação, a 

Dra. Procuradora não reproduz o 
parágrafo 4º, do art. 13 em sua 
integridade, somente o  fazendo até a 
palavra vencimento, excluindo o 
trecho que fala sobre o direito de 
regresso. Esta tática util izada pela 
Dra. Procuradora é frágil, sendo 
denunciada pelo embargado e, basta 
um cotejo com a lei, para constatar a 
omissão. Logo, quanto ao protesto, 
não existe nenhum descumprimento. 

Quanto ao art. 15, inciso II, da Lei 
das Duplicatas, não há nenhuma 
infringência, pois as duplicatas estão 
nos moldes do dispositivo acima 
citado, ensejando a via eleita, uma 
vez que não foram aceitas, foram 
protestadas e devidamente 
acompanhadas do comprovante de 
entrega de mercadoria. 

Quanto a alegação que não há 
vestígios da mercadoria entregue no 
Quartel dos Bombeiros, não foi feita 
nenhuma comprovação, por esse 

motivo o problema não é mais do 
apelado, e sim de ordem interna do 
quartel, não podendo o exeqüente ser 
responsabilizado. 

Ainda alega que as duplicatas são 
frias. A Dra. Procuradora aponta uma 
série de irregularidades nos títulos 
ajuizados, mas infelizmente não 
passam de simples alegações. Peca 
por falta de provas, e como bem disse 
o embargado:  

"somente um imbecil seria capaz 
de emitir duplicatas frias, e em 
conseqüência, emitir notas fiscais, 
e pagar impostos ao próprio 
algoz.". 
Posto tudo que foi dito, os títulos 

estão perfeitos e ensejam a sua 
cobrança pela via eleita. 

Assim, conheço do apêlo e lhe 
nego provimento para manter a 
decisão de 1º grau. 

Quanto ao reexame de sentença, 
confirmo a decisão ora em reexame, 
pelos seus jurídicos e legais 
fundamentos. 

ACORDAM, os Exmos. 
Desembargadores componentes da 
2ª Câmara Cível Isolada, por uma de 
suas turmas, à unanimidade de votos, 
em conhecer dos recursos e lhes 
negar provimento, mantendo a 
decisão de 1º grau. 

 
Belém, 18 de setembro de 1997. 

 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente 

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.065 - AÇÃO PENAL DA COMARCA DE 
ITAITUBA 
 
 
Autora:       A Justiça Pública 
Réu:           Wirland da Luz Machado Freire - Ex-Prefeito Municipal de Itaituba 
Relator:      Desembargador Werther Benedito Coêlho. 
 
 

Penal. Processual. Processo-crime prev isto no art. 
129, "caput", do CP, em que é infrator Wirland da Luz 
Machado Freire, ex-Prefeito do Município de Itaituba, 
deste estado. Inocorrência de prov a direta ou indireta 
do arremesso de um móv el pelo réu, alcançando a 
perna da v ítima, José Nazareno Ferreira dos Santos, 
na sala de produção, da TV Tapajoara. Prov a pessoal 
de 2° grau reproduzindo o que diz a v ítima, não a 
rev este de certeza. A instrução só tem a palav ra da 
v ítima contra a palav ra do denunciado. Não está 
prov ado o nexo de causação da escoriação na perna 
da v ítima atrav és da ação física do infrator assim este 
não extrapolou a prática da injúria v erbal em retorsão 
à injúria sofrida, realizada pela v ítima, por meio da 
telev isão. Retorsão praticada logo após o 
encerramento do programa interpretado pelo Sr. José 
Nazareno. Improcedência da denúncia, por 
insuficiência de prov a, conforme o art. 386, VI, do 
CPP. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores das 
Câmaras Criminais Reunidas, à 
unanimidade de votos, em julgar 
improcedente a denúncia, absolvendo 
o réu da imputação que lhe foi feita, 
conforme o voto do Des. Relator.  

Relatório 
A 1ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Itaituba, apresentou 
denúncia contra Wirland da Luz 
Machado Freire, Prefeito Municipal 
daquela Comarca, pelos fatos e 
fundamentos seguintes: 

Noticiam os autos, que no dia 13 
de maio de l992, naquela cidade, a 
vítima José Nazareno dos Santos 
Ferreira, repórter da TV Tapajoara, 
emissora local, gravou uma 
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reportagem na qual teceu críticas ao 
ora denunciado. 

Logo após a transmissão do 
programa "Telejornal Tapajoara", em 
que a matéria fora anunciada, a 
vítima que ainda se encontrava na 
redação da produção daquela 
emissora, foi surpreendida com a 
súbita chegada do ora denunciado, o 
qual passou a agredi-la com socos e 
pontapés, além de insultá-la e jogar 
algumas cadeiras em sua direção, 
produzindo-lhe as lesões corporais 
descritas no laudo de fls. 17 do 
inquérito policial, concorrendo o 
acusado, nas sanções punitivas do 
art. 129 do Código Penal. 

Ouvidas as testemunhas, às fls. 
7/11, as mesmas confirmam a 
denúncia, sendo que o motorista, que 
levou o réu até a redação da TV 
Tapajoara, às fls. 11, disse apenas 
que ficou aguardando o denunciado 
dentro do táxi, e após ter saído do 
interior do prédio da televisão, levou-o 
para sua residência. 

O denunciado ouvido às fls. 12, 
confirmou a versão da denúncia até a 
entrada da sede e que após tomar 
satisfação com a vítima que ainda se 
encontrava na sala do telejornal, 
sobre as denúncias contra ele 
assacadas pelo apresentador do 
programa (vítima), reagiu as 
agressões proferidas contra si pela 
vítima, apenas com palavras, 
retirando-se em seguida do prédio da 
televisão. 

Remetidos os autos a esta Egrégia 

Corte, a pedido do Dr. Promotor de 
Justiça (fls. 30/32), por entender que 
o denunciado já se encontrava no 
exercício de mandato de Prefeito 
Municipal de Itaituba, tendo portanto 
foro privilegiado, foram os citados 
autos inicialmente distribuídos ao 
Exmo. Sr. Des. Manoel de Christo 
Alves Filho, na qualidade de relator, 
que determinou o encaminhamento 
dos autos, à Procuradoria Geral de 
Justiça para os devidos fins. 

O ilustre Procurador de Justiça, 
em exercício, Dr. Luis Ismaelino 
Valente, após analisar 
cuidadosamente os autos, ratificou os 
termos da denúncia, salientando que 
no curso do processo, o réu fora 
eleito Prefeito Municipal de Itaituba, 
passando a ter foro privilegiado. 

Ante o exposto, o "Parquet" 
requereu fosse declarada a nulidade 
"ab initio" do processo, em razão da 
incompetência  absoluta "ratione 
personae", do Juízo da Comarca de 
Itaituba. 

Prosseguiu o M.P, dizendo que à 
luz do art. 564, I, do Código de 
Processo Penal, ratificou a denúncia 
oferecida contra o acusado , pela 
infração constante do art. 129, "caput" 
do Código Penal . 

Notificado o acusado, para 
apresentar resposta, disse, o seu 
defensor, que não pode prosperar a 
ratificação da denúncia e nem ser 
apreciada a imputação  feita ao 
suplicante, enquanto não for anulado 
"ab initio", o primeiro processo, em 
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razão da incompetência absoluta 
"ratione personae" do respeitável 
Juízo da Comarca de Itaituba. enfim, 
requereu a rejeição da ratificação da 
denúncia, em razão de nulidade 
insanável contida no art. 564, I, do 
Código de Processo Penal. 

Este relator resolveu anular o 
processo "ab initio", tendo a 
Procuradoria de Justiça apresentado 
nova denúncia contra o acusado, 
fundamentada no que foi apurado no 
inquérito policial, estando incurso nas 
sanções punitivas do art. 129 do 
Código Penal . 

Notificado o denunciado, para 
oferecer resposta, no prazo legal, 
este , através de seu defensor, o fez 
apresentando os seguintes 
argumentos: 

Inicialmente, levantou a preliminar 
de decadência da denúncia, haja 
vista que alega que a  Procuradoria 
de Justiça, através de um Procurador 
designado, apresentou a denúncia, 
no dia 19.09.94, extrapolando assim o 
prazo quinzenal a que alude o art. 1º 
da Lei nº 8.038/90, merecendo, por 
isso, arquivamento. 

No mérito, disse que em nenhum 
momento da instrução há qualquer 
comprovação da participação do 
denunciado nos fatos delituosos 
imputados, afirmando ainda que há 
depoimentos contraditório, por fim, 
afirmou mais uma vez que não 
procede a denúncia. 

Instado a se manifestar, o digno 

Procurador de Justiça, manifestou-se 
no sentido de que improcede a 
preliminar de decadência da 
denúncia, consoante o entendimento 
do STF, e no mérito, disse que há nos 
autos evidências sérias de ter sido o 
acusado o autor das lesões 
constantes do laudo de fls. 17, 
sofridas pela vítima José Nazareno 
dos Santos Ferreira. 

As Egrégias Câmaras Criminais 
Reunidas, à unanimidade de votos, 
receberam a denúncia contra o Sr. 
Wirland da Luz Machado Freire, 
devendo responder o processo em 
liberdade. 

Ao instruir o feito, o Juiz Instrutor, 
Dr. Otávio Marcelino Maciel, realizou 
o interrogatório do acusado, ouviu as 
testemunhas de acusação e de 
defesa. 

A defesa não solicitou nenhuma 
dil igência. 

O "parquet", requereu dil igência, 
no sentido de que a vítima oferecesse 
Representação, de acordo com os 
arts. 88 e 91 da Lei nº 9.099/95, que 
instituiu os Juizados Especiais 
Criminais. 

A vítima, Sr. José Nazareno dos 
Santos Ferreira, apresentou a  
representação. 

A acusação e a defesa juntaram 
seus memoriais, tendo o "parquet" 
requerido a absolvição do acusado, 
por insuficiência de provas, com 
fundamento no art. 386, VI, do Código 
de Processo Penal. 
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Voto 
Sincronizando a prova 

testemunhal, percebe-se que duas 
testemunhas, Marilene Silva Leite e 
Lídio Rodrigues Palass estavam às 
proximidades do local da altercação, 
Marilene dentro do prédio e Lídio fora 
do mesmo, ouviram a discussão sem 
atinar o assunto da admoestação. 

As testemunhas ouviram dizer por 
parte da vítima, que o acusado 
investiu e machucou o Sr. Nazareno, 
na perna. 

Ocorre que Marilene e Lídio além 
da discussão, não perceberam queda 
de móvel, por arremesso na sala de 
produção, onde se encontrava a 
vítima, pelo que também é viável 
hipótese de ter a vítima se afastado 
aos saltos e em desequilíbrio, 
contundiu-se em um móvel que 
guarnecia aquela sala, em 
decorrência da investida verbal do 
réu. 

Nestas condições, os indícios 
enfocados são vagos, sem elementos 
de inter-relação, não precisam nexo 
de causação, pelo qual os ferimentos 
produzidos na pema da vítima 
resultassem da ação física do réu. 

Os indícios devem ser suficientes 
e consistentes para que a certeza 
resplandeça no convencimento 
racional para tranqüilizar a 
consciência do Juiz. 

No caso, não há prova direta e 
indireta do arremesso de um móvel 
pelo réu, Wirland, contra a pessoa da 
vítima. 

Não basta a palavra da vítima sem 
outro indício que corrobore sua a 
afirmação apenas. 

Assim resta provado apenas que o 
réu não extrapolou a prática de injúria 
verbal em retorsão à injúria sofrida, 
realizada pela vítima. 

Evidentemente, a palavra isolada 
da vítima não está suficientemente 
corroborada pelas afirmações das 
outras testemunhas pois constituem 
prova pessoal de 2° grau, sendo os 
afirmantes amigos da vítima, por 
relações de trabalho no mesmo local 
e nada mais dizem senão a 
reprodução do que foi transmitido por 
Nazareno, provavelmente distorcendo 
os fatos com exagero de imputação e 
com tons de incriminação. 

De sorte que não estão 
caracterizadas as elementares do tipo 
fundamental de lesão corporal dolosa 
leve, previsto no art. 129, "caput", do 
CP. 

Nos contornos do fato apurado, 
sem caracterização da autoria da 
lesão, inocorre a absorção da injúria 
pelo princípio da consunção, nem se 
pode cogitar de imputar violência 
física como meio de execução ao 
crime de atentado à liberdade de 
trabalho através do princípio da 
subsidiariedade, pois a injúria 
efetuada pelo réu, ocorreu após o 
encerramento do programa exibido 
pelo Sr. Nazareno. 

Em face dos fundamentos suso, 
julgo improcedente a denúncia, por 
insuficiência de prova, e, em 
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conseqüência absolvo o réu da 
imputação enfocada, em decorrência 

do art. 386, VI, do CPP. 

Belém, 15 de setembro de 1997. 
 

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 
Des. Werther Benedito Coêlho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.069 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:          Banco Itaú S/A 
Apelado:           Ricardo Albuquerque da Silva 
Relatora:           Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery 
 
 

Ação Ordinária de Indenização - Dano Moral - 
Caracterização - Lançamento indev ido a mando do 
banco Credor, do nome do Apelante no Cadastro de 
Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco 
Central. Culpa daquele caracterizada. Valor dev ido, 
mas reduzido. 1. Preliminares Suscitadas - 
Cerceamento de defesa, Nulidade Processual e 
Nulidade da Sentença - Rejeitadas conforme 
fundamento constante deste Acórdão. 2. Positiv ada a 
dev olução indev ida, pelo Banco, Réu-Apelado, de 
Cheques do cliente Apelante, por falta de prov isão de 
fundos e ainda a inclusão de seu nome no Cadastro 
de Emitentes de Cheques sem Fundos, a pretensão 
autoral é adequada, cabendo indenização por dano 
moral puro, desde que fixada nos moldes da 
jurisprudência dominante. 3. Recurso conhecido e 
prov ido em parte. Decisão unânime. 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Apelação Cível da 
Comarca da Capital, em que é 
Agravante: Banco Itaú S/A e 
Agravado: Ricardo Albuquerque da 
Silva. 

ACORDAM,, os Exmos. 
Desembargadores componentes da 
Egrégia 2ª Câmara Cível Isolada, do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, em Turma, à unanimidade de 
votos, em rejeitar as preliminares 
suscitadas de Cerceamento de 

Defesa, Nulidade Processual e 
Nulidade de Sentença  e à 
unanimidade de votos conhecer do 
recurso, dando-lhe provimento em 
parte para, reduzir o “quantum 
debeatur”, mantendo no mais a 
sentença do juízo monocrático, nos 
termos do voto da Desa. Relatora. 

 
Relatório 
Ricardo Albuquerque da Silva, 

devidamente identificado no exórdio 
instrumentário, através de advogado 
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regularmente habilitado, com 
fundamento no art. 5º, inciso X da 
Constituição Federal c/c o art. 159 do 
Código Civil, propôs Ação Ordinária 
de Indenização por Dano Moral, 
Abalo de Crédito e Lucros Cessantes 
contra Banco Itaú S/A, também 
identificado na peça inaugural 
dizendo que: 

Em 1991 passando a lecionar 
Filosofia do Direito na UNESPA 
recebia contraprestação de seu 
trabalho no Posto Avançado nº 01 do 
Banco Itaú S/A, nas dependências 
daquela, através de Ordem de 
Pagamento. Já em outubro de 1992, 
o gerente do aludido Posto Avançado, 
Sr. Reginaldo Rabelo Rodrigues 
estimulou-o a abrir uma conta 
corrente facil itando-lhe assim o 
recebimento de seu dinheiro, 
podendo simplesmente emitir 
cheques. 

Em 07.11.92, após receber seu 
contra-cheque tomou conhecimento 
de que se encontrava à sua 
disposição no referido posto a 
importância de no mínimo, Cr$ 
985.891,00 (novecentos e oitenta e 
cinco mil, oitocentos e noventa e um 
cruzeiros), quando então recebeu do 
gerente um talão de cheques e cartão 
magnético e de posse dos mesmos 
nos dias 08, 10 e 15 de novembro/92 
efetuou despesas no valor de Cr$ 
115.000,00 (cento e quinze mil 
cruzeiros), pago pelo cheque nº RE 
231701; Cr$ 120.000,00 (cento e 

vinte mil cruzeiros) pagos com o 
cheque nº RE 231.702 e Cr$ 
250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil 
cruzeiros), pagos com o cheque nº 
RE 231.703. 

Que mesmo tendo numerário à 
sua disposição no Posto Avançado do 
Banco Réu por duas vezes teve seus 
três cheques devolvidos por 
insuficiência de fundos, o que 
culminou com o lançamento de seu 
nome no Cadastro de Emitentes de 
cheque sem fundos do Banco 
Central, com irreparável dano à sua 
moral e abalo de seu crédito na 
praça, maculando a honra e a 
dignidade de um Agente Político do 
Estado, que por uma questão de 
ofício, não pode ter seu bom nome 
manchado. 

Acompanhou o exórdio 
instrumentário, a documentação de 
fls. 13 a 25. 

Citado, o Réu contestou às fls. 33 
a 44 requerendo afinal, a 
improcedência da ação pela 
inexistência dos pressupostos da 
Ação de Indenização. 

Juntou documentos às fls. 45 a 95. 
Cumprido o formalismo 

procedimental conclusos os autos, a 
MMª Juíza “a quo” proferiu decisão às 
fls. 251 a 265 julgando procedente o 
pedido do Autor, condenando o 
Banco Itaú S/A a pagar a quantia 
equivalente a R$ 150.000,00 (cento e 
cinqüenta mil reais) pelo dano moral, 
sofrido pelo Autor, tudo com 
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fundamento nos arts. 76 e 159 do 
Código Civil c/c § 4º do art. 5º da 
Constituição Federal, condenando 
ainda o Réu ao pagamento das 
custas e honorários advocatícios 
arbitrados em 10% (dez por cento) 
sob o valor da condenação. 

Face o avolumado de peças 
passou-se a constituir o 2º volume 
destes autos. 

Às fls. 266 a 272 (2º volume) - O 
Réu interpôs Embargos de 
Declaração, tendo a MMª Juíza às fls. 
272, exarado o seguinte despacho: 

“R.hoje dia 28.05.96”. 
Considerando os Embargos de 
Declaração opostos às fls. 266, 
recebo-os, mas mantenho a 
decisão de fls. 25/265 in totum”. 
Inconformado com a r. decisão 

que lhe foi desfavorável o Réu 
através de seu advogado, às fls. 290 
a 311 interpôs Recurso de Apelação 
a este Egrégio Tribunal de Justiça, 
visando o reexame e 
conseqüentemente reforma da 
sentença, sob alegação de ter sido 
prolatada de forma equivocada, com 
flagrante maltrato e arrepio de todos 
os dispositivos legais invocados pelo 
Apelante ao longo do processo e 
especialmente em sua contestação 
(33/31/28 usque 43/39/42) 
depoimento de testemunha do 
Recorrido, Sra. Adriana Matoso de 
Andrade Ribeiro (fls. 248/249) e 
Embargos de Declaração (fls. 
266/271), desejando assim lançar seu 
mais veemente protesto contra a 

Juíza Titular da 10ª Vara Cível da 
Capital, prolatora da sentença, por, 
no mínimo maltratar e desrespeitar 
leis, desprezar as provas contidas 
nos autos, ficar omissa quanto aos 
verdadeiros atos e fatos jurídicos que 
se encontram no processo. Continua, 
fazendo severas críticas à decisão 
ora apelada. 

Argüi em preliminar - Da Nulidade 
da Sentença, do Processo e do 
Cerceamento do direito de defesa e 
no mérito pelo provimento do apelo, 
julgando em conseqüência 
improcedente a ação, com a 
condenação do Apelado na 
sucumbência. Caso não seja esse o 
entendimento, que seja reduzido e 
repartido pela trigésima parte o 
“quantum” indenizatório, ante a 
inexistência de culpa do ora Apelante. 

Recurso recebido em seus efeitos. 
O Apelado apontou contra-razões 

às fls. 353 a 364, rebatendo todos os 
tópicos argüidos e sustentando o 
improvimento do Recurso, postulando 
em conseqüência, pela integral 
confirmação da sentença hostil izada, 
por seus jurídicos fundamentos. 

Encaminhados os autos a este 
Egrégio Tribunal, coube-me por 
distribuição, a relatoria deste feito. 

    
Voto 
O recurso é tempestivo, adequado 

à espécie e foi regularmente 
preparado no prazo legal. O seu 
conhecimento se impõe. 

Cinge-se a controvérsia em Ação 
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Ordinária de Indenização por Dano 
Moral, Abalo de Crédito e Lucros 
Cessantes movida por Ricardo 
Albuquerque da Silva, contra Banco 
Itaú S/A, pelo fato de que, mesmo 
tendo, numerário à sua disposição no 
Posto Avançado do Banco Réu, por 
duas vezes teve três cheques seus, 
devolvidos por Insuficiência de 
Fundos, o que culminou com o 
lançamento de seu nome no Cadastro 
de Emitentes de Cheques sem 
Fundos do Banco Central, com 
irreparável dano à sua moral e abalo 
de seu crédito na praça. 

Após tantas dificuldades 
encontradas para o processamento 
deste feito, diante do tumulto 
constatado ao longo de uma instrução 
processual que se arrastou por cerca 
de mais de três (03) anos, em cujo 
processo atuaram quatro (04) Juízas 
de Direito, duas delas afastadas dos 
mesmos por Exceção de Suspeição 
argüidas pelo ora Apelante, e uma 
por suspeição declarada de ofício 
pela digna Magistrada a quem coube 
a redistribuição, eis que o mesmo 
chegou a decisão final que culminou 
com a procedência do pedido e a 
condenação do Banco Réu, a pagar a 
quantia equivalente a R$ 150.000,00 
(cento e cinqüenta mil reais) pelo 
dano moral sofrido pelo Autor, tudo 
com fundamento nos arts. 76 e 159 
do Código Civil combinados com o § 
4º do art. 5º da Constituição Federal, 
condenando ainda o Réu ao 

pagamento das custas e honorários 
advocatícios arbitrados em 10% (dez 
por cento) sobre o valor da 
condenação. 

Convém antes de entrar na análise 
precípua das preliminares argüidas 
tecer rápido comentário diante de 
todo o contido nos bojos destes 
volumosos processos (02) a respeito 
da maneira deselegante e até mesmo 
atrevida pela qual, o patrono da Ré 
fez referência, a i lustre Magistrada 
que prolatou a decisão recorrida, em 
sua razões de Apelação mui 
especialmente à fl. 293 quando em 
letras de caixa alta e em negrito lança 
protesto contra a decisão exarada 
pela MMª Juíza “a quo”. 

Assinalo que o advogado do Réu 
ora Apelante feriu de forma gratuita e 
incompreensível, a neutralidade de 
linguagem que governa o debate 
judiciário. 

Mesmo em nome de tão invocada 
amplitude de defesa, não se tolera 
ofensas ao Magistrado, sob pena de 
subversão de ordem das coisas, em 
especial da administração da Justiça. 
As partes e os respectivos patronos 
não tem licença para ofender 
impunemente autoridade judiciária ou 
aqueles que intervêm na atividade 
processual em desempenho da 
função pública. É preciso assimilar, 
que 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 
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indisciplina e desaparece o próprio 
decoro da Justiça. 

O advogado que ataca o Juiz 
adota uma tática equivocada, além de 
infringir preceitos legais. 

Além do que, a petição de 
interposição do recurso é peça 
essencialmente técnica. 

Falhas existem, mas os defeitos 
são inerentes à condição humana, e 
os Juizes, integram a humanidade. 

Feito o comento, que não poderia 
deixar de fazer, sinto-me totalmente a 
vontade no trato da matéria aqui 
suscitada. 

As questões preliminares nas 
razões de Apelação agitadas, estão a 
merecer total repúdio. 

Preliminar de cerceamento de 
defesa decorrente de na instrução 
procedimental, haver o Juízo “a quo” 
dispensado o depoimento de cinco 
testemunhas arroladas pelo Réu, nos 
autos, e ainda embora deferido o 
ofício ao SERASA, à época pelo 
Juízo da 9ª Vara Cível e não 
invalidado o deferimento pelo Juízo 
da 10ª Vara Cível, a fim de que 
informasse quando o nome do autor 
foi excluído do rol de emitentes de 
cheques com restrição e se ainda 
constava o nome do Autor nessa 
relação, não foi ultimada essa 
providência na forma requerida e 
deferida, caracterizando-se assim em 
cerceamento de defesa. 

Efetivamente, da defesa que 
ofereceu, e que está à fls. 31/42, vê-
se que o recorrente postulou pela 

oitiva de testemunhas. Ocorre que, 
conforme consta no “termo de 
audiência” (fls. 241) nas razões finais 
apresentadas pelo Requerido consta 
a respeito o seguinte:  

....“Requer ainda que seja 
observado por este ilustrado Juízo 
que o advogado do banco 
requerido, requereu condução 
coercitiva de suas testemunhas, 
sendo indeferido por V. Exa., por 
entender ser matéria de direito, 
não necessitando assim de seus 
depoimentos para prolatação de 
sentença”. 
Inicialmente comprovado está, que  

no dia da audiência de Instrução e 
Julgamento, das testemunhas 
arroladas pelo Réu cinco não foram 
ouvidas, por não terem comparecido 
à mesma e requerida sua condução 
coercitiva, foi indeferido tal pleito 
pelas razões acima aludidas. 

Pode o juiz julgar sem mais 
delongas a lide, dispensando o 
prolongamento da dilação probatória, 
se os elementos existentes no 
processo, como no caso, já lhe 
permitem a tanto. 

Pelo que me inteirei do contido no 
processo ora em julgamento, em dois 
(02) volumes, os autos, assim, 
estavam suficientes para o 
julgamento, sem acarretar prejuízo 
para o Recorrente. 

Rejeito a preliminar.  
2ª Preliminar Nulidade Processual. 
Destaca o Apelante no item 09 do 

apelo (fls. 299) como argumento da 
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alegada nulidade processual o fato de 
que, às fls. 220 dos autos a Exma. 
julgadora “a quo” deu um extenso 
despacho e, como atingia direitos do 
Apelante procurou o mesmo retirar os 
autos para interpor Agravo de 
Instrumento. 

Ocorre que ficou impossibil itado 
para tal, visto, conforme certidão do 
Sr. Escrivão do feito, os autos ficaram 
retidos no gabinete da Exma. Juíza 
de origem, no período de 29.03.96 a 
09.04.96, impedindo assim que o 
Apelante pudesse ter vista dos 
mesmos. Que em face disso 
peticionou com apoio no art. 183, § 
1º, do Código de Processo Civil, para 
efeito de devolução de prazo, já que 
por motivo mais do que justo, com o 
fito de exercitar o direito de defesa, 
constitucionalmente assegurado. 

Que tal pedido não mereceu 
qualquer pronunciamento no 
decisório ora recorrido. 

Observa-se que a petição aludida 
pelo patrono do Apelante em que 
pede a devolução do prazo data de 
16.04.96. Após essa data foi instalada 
a audiência de Instrução e 
Julgamento no dia 22.04.96 e 
somente em 20.05.96 a final foi 
prolatada a decisão objurgada. 

Ora, a preclusão temporal estaria 
caracterizada na espécie. 

É que cabia à Apelante, na 
primeira oportunidade a da Audiência 
de Instrução e Julgamento, impugnar 
a regularidade do procedimento, 

mediante recurso de Agravo, e não o 
fez, podendo fazê-lo. 

Por sua vez, a falha e omissão de 
que reclama o Apelante diz respeito à 
atuação de seu advogado. Trata-se, 
pois, de questionamento impertinente, 
que em nada afeta a regularidade do 
processo. Rejeito, assim, a preliminar. 

3ª Preliminar - Nulidade da 
Sentença - a sentença recursada não 
se reverte de Nulidade, como 
argumentou o recorrente. 

O decisório monocrático foi 
proferido em consonância com o 
disposto no art. 458 e parágrafos do 
Código de Processo Civil. 

As flagrantes ilegalidades que, 
segundo o Apelante, existem nos 
autos, improcedem. 

Então vejamos: O recurso de 
Agravo de Instrumento que o ora 
Apelante diz ter interposto em 
18.09.95, ao despacho de fls. 244 e 
verso, sem que fosse até a presente 
data despachado pelo juízo “a quo”, 
e, conseqüentemente passou “in 
albis” na sentença, anexando às fls. 
216 a 324 dos autos, cópia de petição 
do dito recurso, não consta em 
nenhuma fl. destes autos o original de 
tal petição e nem certidão alguma no 
bojo dos mesmos certificando a 
interposição de tal recurso. Além do 
que, de há muito é entendimento 
jurisprudencial, que:  

“Tratando-se de formação do 
instrumento, cumpre à parte, não 
só proceder a indicação das peças 
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que devam ser trasladadas como 
também, fiscalizar a atuação da 
escrivania”.  
É pois, dever indeclinável do 

Agravante vigiar se as peças de 
translado obrigatório e outras que 
indicar se encontram nos autos, 
conforme entendimento firmado pelo 
Supremo Tribunal de Justiça em 
iterativas decisões. 

No caso em exame, se realmente 
foi interposto o recurso aludido, o que 
não consta nos autos, caracterizou-se 
a total desídia do Agravante, que 
desde 18.09.95 quedou-se inerte até 
a presente data. 

Por outro lado da leitura feita a 
“copia” da petição do alegado Agravo 
de Instrumento interposto (fls. 318 a 
324)  

“requer o Agravante a este 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará que conheça do presente 
recurso de Agravo de Instrumento, 
dando-lhe provimento para 
reformando o venerando despacho 
agravado, tornar sem efeito a 
designação de audiência para o 
dia 04 de outubro de 1995, às 9:00 
hs, face as questões pertinentes a 
nulidade absoluta dos atos 
processuais praticados pelo Sr. 
Eduardo José Freitas Moreira no 
presente processo e ainda não 
decididas pelo douto Juízo 
monocrático competente, por 
serem estes atos expressão de 
mais lídima e saluter justiça”. 
Ocorre que no manuseio deste 

volumoso processo (2 volumes) 
constatei que anteriormente, em 
09.06.94 o Réu ora Apelante, 
peticionou ao juízo monocrático ainda 
sob a presidência da Exma. Juíza de 
Direito da 20ª Vara Cível da Capital 
por onde tramitava o feito, argüindo 
Nulidade Absoluta no presente feito 
por serem  os atos praticados na 
audiência de 05.05.94, nulos de pleno 
direito simplesmente porque:  

“Foram praticados por pessoa que 
não é nem nunca foi advogado, 
nem é atualmente, sequer 
Estagiário da Ordem dos 
Advogados do Brasil. É que, 
naquele ato, intitulava-se 
advogado do autor, ou seja, o Sr. 
Eduardo Freitas Moreira”. 
No dia 15 de julho de 1994, em 

Audiência de Instrução e Julgamento, 
conforme consta do “Termo de 
Audiência” (fl. 191): “aberta a 
audiência e constatada a presença 
das partes, a doutora Juíza em 
primeiro lugar deu-lhes ciência do 
ofício nº 757/94 da Ordem dos 
Advogados do Brasil no qual é 
comunicado que o Doutor Eduardo 
José de Freitas Moreira que vinha 
atuando no processo não está 
regularmente inscrito na seccional e 
nem comunicou o exercício 
temporário nesta Capital, exercendo 
no entanto ilegalmente a profissão. 
Em seguida o autor pediu a palavra 
para dizer que constituiu novo 
advogado o Dr. Talisman Secundino 
de Moraes Júnior presente à 
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audiência como seu advogado 
pedindo o prazo de 24:00 hs. para a 
juntada do mandato o que lhe foi 
deferido tendo também, a outra 
advogada do Autor Regiane Patrícia 
do Nascimento Bayma da Silva 
constante do mandado procuratório 
de fls. 16, declarado que ratificava 
todos os atos praticados. 

Em seguida a doutora Juíza 
declarou que  

“torna nulo os depoimentos 
tomados anteriormente perante a 
9ª Vara Cível de vez que neles 
não atuou a outra advogada a Dra. 
Regiane, convalidando os demais 
atos praticados e ratificados pela 
procuradora também constituída”. 
Já os autos tramitando no Juízo de 

Direito da 10ª Vara Cível da Comarca 
da Capital, diante da execução e 
suspeição alegada pelo Réu ora 
Apelante contra a MMª Juíza da 20ª 
Vara Cível, voltou o Apelante a argüi 
a mesma “Nulidade Absoluta”, (fls. 
208) em 18.09.95 que foi decidida 
pela MMª Juíza “a quo” através do 
despacho de fl. 220. 

Ressalta-se que o Juiz não se 
vincula ao dever de responder a 
todas as considerações postas pelas 
partes, desde que já tenha 
encontrado, como na hipótese, motivo 
suficiente para embasar a sua 
decisão, não estando obrigado a ater-
se aos fundamentos por elas 
indicados e muito menos a responder 
a cada item de suas colocações. 

Ao contrário do que sustenta o 
Apelante, todas as questões 
apresentadas foram resolvidas. 

Rejeito a preliminar de nulidade da 
respeitável sentença. 

 
Mérito 
A Ação Ordinária de Indenização 

por Dano Moral Abalo de Crédito e 
Lucros Cessantes foi proposta por 
Ricardo Albuquerque da Silva para o 
fim de ser indenizado por danos 
morais sofridos ao ter três de seus 
cheques devolvidos e seu nome 
lançado no Cadastro de Emitentes de 
Cheques sem Fundos, até porque 
havia provisão dos mesmos em sua 
conta corrente e, em sendo um 
agente do Estado, na função de 
Promotor Público não pode ter 
máculas em relação ao seu nome. 

O Réu, em a peça contestatória 
diz que conforme atestam os 
documentos de fls., apresentados 
pelos cheques nº RE 231.701, RE 
231.702 e RE 231.703 nos valores 
respectivos de Cr$ 250.000,00 
(Duzentos e cinqüenta mil cruzeiros); 
Cr$ 120.000,00 (Cento e vinte mil 
cruzeiros) e Cr$ 115.000,00 (Cento e 
quinze mil cruzeiros), foram os 
mesmos devolvidos sem pagamento 
em razão de não contar a conta 
corrente nº 16713-9, titulada pelo 
Autor com a devida provisão de 
fundos. 

Confirma que a devolução dos 
cheques questionados, gerou, de 
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fato, a inclusão do nome do autor no 
Cadastro de Emitentes de Cheques 
sem Fundos - CCF, bem como, a 
cobrança de tarifas e taxas de 
devolução. Mas que, na verdade, a 
devolução dos cheques e, por 
conseqüência a restrição imposta ao 
Autor, decorreu de lamentável 
desencontro de informação entre a 
UNESPA - União de Ensino Superior 
do Pará - instituição onde o Autor 
trabalha - e os funcionários do posto 
de atendimento bancário. 

O Réu entende que o culpado pelo 
ocorrido é o próprio Autor que foi 
negligente e agora está pleiteando 
receber em pouco tempo o que 
levaria anos para pagar. 

Que o Apelado tão logo tomou 
conhecimento de que seus cheques 
não foram pagos por falta de provisão 
de fundos, resgatou os cheques e 
peticionou ao Banco ora Apelante, 
conforme documentos de fls. 77 a 79 
usque 88 a 90, solicitando ao Banco 
apelante sua exclusão do Cadastro 
de Emitentes de Cheques sem 
Fundos CCF, o que foi de pronto 
providenciado pelo Apelante, antes 
mesmo de ser proposta a presente 
ação. 

Aduz inexistir comprovação da 
ocorrência de qualquer dano, ainda 
mais com conseqüência direta e 
imediata de ato do Apelante, como 
demonstrar-se-á, impõe-se a reforma 
da sentença. 

Ledo engano. A prova do dano 
moral encontra-se lançada não só no 

documento que se vê à fl. 25, 
correspondência endereçada ao 
Autor Apelado pela Editora Abril, 
onde lhe comunica que seu cheque 
fora devolvido pelo Banco/Apelante, 
por falta de fundos, o que por certo, 
lhe causou grande constrangimento e 
abalo moral, como também a ser 
certificado que seu nome foi incluído 
no Cadastro de Emitentes de 
Cheques sem Fundos, CCF. 

Ora, qualquer homem de bem, que 
procura honrar seus compromissos, 
sentir-se-á afrontado, com sua 
dignidade abalada, recebendo 
comunicação desse jaez. 
Naturalmente que, aquele que deu 
causa a tamanha agressão há de 
responder pela dor moral proveniente 
de seu ato ou omissão. 

Por outro lado, em nenhum 
momento, o Banco negou que o 
Autor- Apelado por ocasião em que 
lhe entregou o cartão magnético e 
talonário de cheques não tivesse três 
ordens de pagamento à sua 
disposição naquela agência bancária. 
E nem poderia fazê-lo, porque, 
nenhum banco abre conta para 
alguém sem que este alguém tenha 
dinheiro na mesma. 

Ainda mais o representante do 
Réu Apelante por ocasião da 
audiência de Instrução e Julgamento,  
presidida pela Juíza de Direito da 9ª 
Vara Cível espontaneamente 
declarou (fls.138 e verso) –  

“Que o depoente tomou 
conhecimento dos fatos na 
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agência Nazaré quando o Autor 
procurou o gerente do Banco 
devido terem sido devolvidos os 
cheques e tomou conhecimento 
que o Sr. Rui teria se prontificado 
a fazer cartas para as pessoas dos 
cheques devolvidos isentando o 
Autor de qualquer culpa (grifos 
nossos) e responsabilizando a 
UNESPA ou o Banco - Setor do 
Banco - pela falha. 
Que também sabe que o Banco 
fez estornar todas as multas e 
despesas provenientes dos três 
cheques em favor do Autor 
inclusive mandando 
correspondência para o Banco 
Central, dizendo que a inclusão do 
nome do Autor foi uma inclusão 
incorreta”. 
Mais adiante, de seu depoimento 

(fls. 137 verso) consta o seguinte:  
“Que o Banco assumiu a 
responsabilidade pelo ocorrido 
devolvendo o que foi pago com 
multa pelo Autor porque assumiu a 
culpa ante a idoneidade 
comprovada do cliente”. 
A culpa do Réu está, pois, 

suficientemente demonstrada, 
havendo o dever de indenizar. 

A condenação se refere, tão 
somente, ao dano de natureza moral 
que, para se configurar, exige tão só 
a presença da ofensa: 

“O dano simplesmente moral, sem 
repercussão no patrimônio, não há 
como ser provado. Ele existe 

somente pela ofensa e dela é 
presumido, sendo o bastante para 
justificar a indenização” (cf. RT. 
681/163). 
A doutrina afirma que os atentados 

à personalidade o chamado dano 
moral “puro”, não carecem de prova 
diversa do ato ilícito, pois se passa no 
interior da pessoa (Carlos Alberto 
Bittar, Reparação Civil por danos 
morais, nº 32, p.202, São Paulo, 
1993). 

Caio Mario da Silva Pereira, 
citando Savatier, esclarece que dano 
moral é qualquer sofrimento humano 
que não é causado por uma perda 
pecuniária e prossegue asseverando 
que  

“abrange todo atentado à 
reputação da vítima... ao seu 
pudor, à sua segurança e 
tranqüilidade ao seu amor próprio 
estético, à integridade de sua 
inteligência, às suas aferições 
etc... (Traite de la responsabilité 
Civile, V, II, p. 525)” (cf. 
Responsabilidade Civil de Acordo 
com a Constituição de 1988, p. 
54). 
“A Constituição Federal ao seu art. 
5º incisos, V e X, protege de forma 
eficaz a honra e a imagem das 
pessoas, assegurando direito à 
indenização pelo dano material e 
moral que lhes forem causados”.   
Correto, portanto, a D. Magistrada 

“a quo” ao condenar o Réu ora 
Apelante à reparação por dano moral 



JURISPRUDÊNCIA    201 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 
 

sofrido pelo Autor: A boa fama, o 
conceito comercial, e a 
honorabilidade são bens preciosos do 
indivíduo juridicamente  tutelados. 
Assim, sempre que alguém, com dolo 
ou culpa, age de modo a abalar o 
crédito alheio, pode ser levado a 
compensar. 

Com relação ao valor fixado na 
sentença a título de reparação de 
dano moral - R$ 150.000,00 (Cento e 
cinqüenta mil reais), entende o 
Apelante ser excessivo, verdadeiro 
prêmio lotérico, razão pela qual 
deverá, na hipótese de ser mantida a 
condenação do Apelante, ser 
afastado, para que outro seja fixado 
com razoabilidade e moderação, 
devendo ainda, este, ser reduzido, 
dada a inexistência de culpa do 
Apelante, repartindo-se, na mesma 
proporção, a sucumbência. 

O quantum condenatório é a 
alegação apelatória, que merece 
acolhimento. 

O dano moral, mormente em se 
tratando de um Promotor Público, de 
quem se exige conduta irrepreensível, 
tanto no exercício do cargo, como na 
vida particular, cabe ser indenizado, 
em se tratando de dano moral puro 
como hoje é reconhecido em face dos 
preceitos da Constituição vigente.  

É certo que o dano moral tem que 
ser aferido, em razão da pessoa 
ofendida e da repercussão da ofensa 
no meio social mas, a fixação do 
dano, pela MMª Juíza monocrática, 

em R$150.000,00 (Cento e cinqüenta 
mil reais) merece ser reduzida devido 
ter sido exasperada. 

No caso é de se adotar, por falta 
de outros parâmetros, o critério 
estabelecido pelo Código Brasileiro 
de Telecomunicações - Lei nº 
4.117/62, que prevê a reparação do 
dano moral causado por calunias ou 
injúrias divulgadas pela imprensa, 
estabelecendo que o montante da 
reparação não será inferior a cinco, 
nem superior a cem vezes o maior 
salário mínimo vigente no País, arts. 
81 e 84 - variando de acordo com a 
natureza do dano e das condições 
sociais e econômicas do ofendido e 
do ofensor (cf. julgamento de Ap. 
Cível 412.831-4, rel. Juiz Carlos 
Gonçalves). 

Ressalte-se, que tal critério vem 
sendo aplicado, de forma 
predominante pelo Egrégio Tribunal 
de Alçada Civil de São Paulo. 

Ante o exposto dá-se provimento 
em parte à Apelação, para reduzindo 
o “quantum debeatur” condenar o 
Réu ora Apelante Banco Itaú S/A a 
pagar ao Autor Ricardo Albuquerque 
da Silva,  a quantia equivalente a 100 
vezes o maior salário mínimo vigente 
à época do efetivo pagamento, pelo 
Dano Moral sofrido pelo mesmo, 
mantendo quanto a condenação pelo 
pagamento das custas  e percentual 
dos honorários advocatícios, o 
contido na sentença exarada pelo 
juízo monocrático. 
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Belém, 18 de setembro de 1997. 
 

Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente 
Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.075 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante: Rafael Alves de Lima 
Apelada: Prefeitura Municipal de Belém 
Relatora: Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery 
 
 

Apelação Cív el - Execução Fiscal - Certidão de Dívida 
Ativ a. Execução prejudicada ante a inexigibilidade do 
título emitido pela Fazenda Pública Municipal, diante 
do pagamento efetiv ado. Inocorrência pela totalidade. 
1. O pagamento de parte da dív ida cobrada,   não 
conduz a inexigibilidade do título em sua totalidade, 
dev endo a penhora permanecer íntegra pelos 
fundamentos constantes deste Acórdão. 2. O acerto 
da sentença é palmar, não propiciando a reforma 
pretendida. 3. Recurso conhecido mas improv ido. 
Decisão unânime. 

 
Vistos, relatados e discutidos, os 

presentes autos de Apelação Cível da 
Comarca da Capital, em que é 
Agravante: Rafael Alves de Lima e 
Apelada: Prefeitura Municipal de 
Belém. 

ACORDAM,, os Exmos. 
Desembargadores que integram a 
Egrégia 2ª Câmara Cível Isolada, do 
Tribunal de Justiça do Estado, em 
Turma, à unanimidade de votos, 
conhecer do recurso de Apelação 
Cível mas negar-lhe provimento, nos 
termos do voto da Desembargadora 
Relatora. 

 
Relatório 
Conforme vistos dos autos, Rafael 

Alves de Lima, devidamente 
identificado no feito teve contra si 
proposta Ação de Execução Fiscal 
movida pelo Município de Belém 
igualmente identificado nos autos, 
tendo como objeto a cobrança de 
Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Urbana referente ao prédio 
da Avenida 1º de dezembro baixos nº 
1866. 

O Requerido propôs os Embargos 
à Execução contra a Requerente 
Prefeitura Municipal de Belém, com 
fulcro no art. 16 e seguintes da Lei nº 
6.830/80, afirmando que o título 
objeto da Execução Fiscal ora 
embargada, é nulo, levando à 
nulidade, em conseqüência, a 



204   REVISTA DO TJE 
 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 

execução, aduzindo os fatos e 
fundamentos pertinentes à matéria. 

O MM. Dr. Juiz de Direito da 21ª 
Vara Cível da Capital, por onde 
tramita a mencionada ação, julgou 
parcialmente procedente os 
Embargos apenas para excluir os 
impostos já pagos, permanecendo, 
entretanto válida e subsistente a 
penhora, em relação ao débito já 
existente. 

Inconformado com a decisão, o 
Requerido impetra Recurso de 
Apelação, repetindo as razões 
apresentadas na exordial dos 
Embargos. 

Contra razões apontadas pela 
Embargada ora Apelada às fls. 55 a 
57, ressaltando desde logo, que a r. 
sentença ora recorrida não merece 
ser reformada. 

Rebateu todos os tópicos 
argüidos, sustentando o improvimento 
do recurso, postulando, em 
conseqüência, pela sua 
improcedência. 

O Órgão Ministerial em parecer de 
fls. 61 a 66, opina pelo conhecimento 
do recurso mas pelo seu 
improvimento, mantendo-se 
integralmente a r. sentença “a quo”. 

 
Voto 
Presentes os pressupostos de 

admissibil idade, conheço do recurso. 
Para melhor compreensão  do 

alcance da lide, convém esclarecer os 
fatos que deram origem a demanda. 

Segundo consta dos autos o 
Apelante Rafael Alves de Lima teve 
contra si proposta Ação de Execução 
Fiscal, movida pelo Município de 
Belém, instruída a inicial, com a 
Certidão de Dívida Ativa de nº 
16.968/94, o qual, por sua vez, 
interpôs Embargos, e o que fez 
amparado nos arts. 16 e seguintes da 
Lei nº 6.830/80, apresentando como 
razões de fato e de direito o seguinte: 
“que qualquer que seja a decisão do 
d. juízo é de se declarar prescrito o 
crédito fiscal relativo do exercício de 
1989, de vez que ultrapassado o 
quinqüênio; que incorreu em excesso 
de execução a Execução Fiscal 
promovida pela Prefeitura Municipal 
de Belém impondo assim que o d. 
juízo declare a nulidade da penhora, 
para reduzir ao “quantum” devido, 
conforme norma insculpida no art. 
743, II, do Código de Processo Civil; 
que, com efeito, ao emitir a Certidão 
de Dívida Ativa de nº 16.968/94, que 
instruiu o exórdio instrumentário, a 
Fazenda Municipal declina o imóvel 
sobre o qual incide o Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Urbana, 
informando que se refere ao prédio 
da Avenida 1º de Dezembro, baixos, 
1866, e o Oficial de Justiça, ao 
garantir a execução pela penhora, fez 
com que essa recaísse “sobre a 
totalidade do prédio coletado sobre o 
nº 1866, da Av. 1º de Dezembro, nos 
três pavimentos”, discriminando cada 
um dos pavimentos do imóvel em 



JURISPRUDÊNCIA    205 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 
 

referência; que assim procedendo 
permitiu que a execução recaísse 
sobre coisa diversa daquela 
declarada no título, afrontando a 
norma insculpida na lei processual 
comum, impondo assim, que o d. 
juízo, conhecendo do excesso de 
execução, determine a redução da 
penhora, no limite da parte “térrea” do 
prédio, em todas as lojas, por ser este 
o que garante o pretenso crédito 
fiscal, e por ser o térreo a parte do 
imóvel declarada no título. 

Acresceu ainda que a Certidão de 
Dívida Ativa que instruiu o pedido 
inicial resta nula, prejudicando 
irremediavelmente a execução que 
perdeu o objeto ante a inexigibilidade 
do título de emissão da Fazenda 
Pública Municipal, eis que já 
garantido o tributo reclamado nestes 
autos. 

Prosseguindo, diz que, com efeito 
para cobrar o pretenso crédito fiscal, 
o Município de Belém lavrou a 
Certidão de Divida Ativa de nº 
16.968/94, indicando o valor líquido 
do título (IPTU) atualizado até 
21.12.94, com os acréscimos de 
multa penal e da multa de mora. 

Que, atribuiu o crédito que acusa, 
como Imposto Predial e Territorial 
Urbano, sendo esta a natureza da 
dúvida, apontando o endereço da Av. 
1º de Dezembro Baixos, 1866, como 
o imóvel sobre o qual incide o 
imposto, não sem especificar número 
da inscrição desse imóvel no 
Cadastro de Contribuintes do IPTU - 

08/088/0926/001-16, que controle a 
emissão e cobrança desse tributo. 

Continuando alega que o 
Município de Belém, assim 
procedendo, atesta não ter o mínimo 
controle sobre a emissão de guias do 
IPTU, o que permite na cobrança em 
duplicidade desse imposto para o 
mesmo imóvel. 

Adianta ainda mais que o IPTU, 
objeto da execução na verdade não é 
devido, eis que garantido à 
municipalidade, nos mesmos 
exercícios que se pretende cobrar 
nos autos - 1989 / 1993. 

Argumenta ainda que, com efeito 
esquece a Fazenda Municipal, que 
emitiu o IPTU para a parte dos 
“baixos” do prédio coletado sob o nº 
1866, da Av. 1ª de Dezembro, já 
fracionado e desmembrado para cada 
uma das lojas alí instaladas, os quais 
foram pagos, como fazem prova as 
inclusas guias; que por esse 
pagamento do Imposto Territorial 
correspondente a algumas das lojas 
da parte térrea do prédio, feito 
perante o d. juízo da 14ª Vara da 
Fazenda Municipal facilmente se 
conclui, que o Município de Belém 
mantém em seu cadastro de 
contribuintes, duplo controle com a 
conseqüente emissão em duplicidade 
- pelas lojas fracionadas no térreo e 
pela parte térrea do prédio como um 
todo, mas incorre no equívoco de 
pretender cobrar duplamente esse 
crédito fiscal. 

Que o IPTU, das lojas do térreo foi 
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pago na “boca do cofre”, para fins e 
efeitos de baixa das ações, mas o 
mesmo imposto para a totalidade do 
prédio, pela parte térrea, que se 
pretende cobrar nestes autos, nada é, 
devido, salvo se pretendido “o bis in-
idem”. 

Ressalta ainda, que nem se pode 
alegar que o Embargante deve parte 
desse tributo, por não dispor das 
guias das lojas 01 e 05 - as quais 
estão cedidas em locação, porque o 
que determina a anulação do 
lançamento do imposto na totalidade 
da parte térrea, é a emissão da 
cobrança de forma fracionada, que 
recai em cada uma das lojas. O que 
pode prevaleceu ante o regime 
jurídico pátrio é a emissão em 
duplicidade do imposto Predial 
Urbano, incidindo sobre a mesma 
propriedade predial urbana. 

Os Embargos à Execução foram 
conhecidos e a final resultou na 
prolação da sentença pelo juízo “a 
quo” que julgou parcialmente 
procedente os Embargos apenas 
para excluir os impostos já pagos, 
permanecendo, entretanto, valida e 
subsistente a penhora condenando o 
Embargante em honorários 
advocatícios arbitrados em 10% 
sobre a parte incontroversa. 

Inconformado o Embargante após 
interpor Embargos de Declaração, 
estes, rejeitados, recorreu em tempo 
hábil, através do presente Recurso de 
Apelação, e repetindo a mesma 

argumentação, exposta na inicial dos 
Embargos, exceto as preliminares de 
Prescrição e Intempestividade dos 
Embargos, estas acertadamente 
rejeitadas pelo juízo “a quo” a quando 
do Julgamento dos Embargos, requer 
desta Egrégia Câmara, conhecimento 
das razões de Apelação ora 
formuladas e, da inicial dos 
Embargos, e declare a Nulidade da 
Execução, pela inexigibil idade da 
Certidão de Dívida Ativa que instruiu 
o feito, eis que nula de pleno direito, 
já que caracterizada a repetição na 
cobrança, condenando o Município de 
Belém às verbas decorrentes da 
sucumbência. 

Inteiramente sem razão o 
Apelante. 

A Execução Fiscal proposta pela 
Fazenda Pública do Município de 
Belém, é referente a cobrança do 
Imposto Predial Territorial Urbano nos 
exercícios de 1989,1990,1991, 1992 
e 1993, porém o Executado - 
Apelante através dos Embargos alega 
que os mesmos foram quitados 
perante o juízo da 14ª Vara Cível da 
Fazenda Municipal. 

Ocorre que como bem ficou 
comprovado nos autos (fls. 08 a 16) 
os Executados Embargantes ora 
Apelante quitaram apenas parte da 
dívida, isto é,  pagaram o imposto 
referente as lojas de nºs. 02, 03, 04, 
05 e 06 com relação aos exercícios 
de 1989/91, com exceção das lojas 
de nº 01 e 07, por que efetivamente 
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houve o pagamento do débito junto a 
14ª Vara Cível. 

Ressalte-se que muito embora não 
conste nos recibos de fls. 08 a 16, 
que referidas lojas são partes 
integrantes do térreo do prédio sobre 
o qual incide o Imposto, no entanto tal 
dúvida se dissipa diante do 
documento de fls. 16 no qual 
discrimina  que as lojas de nºs. 01 a 
07 ficam no pavimento térreo 
enquanto que no 1º pavimento ficam 
as salas e no segundo pavimento os 
apartamentos, não assistindo por 
conseguinte razão ao Executado-
Embargante ora Apelante quando 
afirma que os comprovantes de 
pagamento não esclarecem que 
tratam dessa parte dos imóveis. 

Ocorre que o debito executado 
abrange ainda o período de 1992 e 
1993 e, referente e esse período, não 
há comprovação alguma de 
pagamento efetuado pelo Executado 
ora Apelante, logo a execução deve 
prosseguir sim, com relação a tal 
período e as demais lojas 
inadimplentes que é justamente a 
parte incontroversa. 

Como bem afirmou o MM. Juiz “a 
quo” em sua lúcida decisão: “o fato de 
ter quitado parte da divida ora 
cobrada, não conduz a inexigibilidade 
do título em sua totalidade. 

Ainda em o trecho final de seu 
decisório assim se pronuncia o digno 
Magistrado:  

“Por oportuno, é de se ressaltar 
que a penhora deve permanecer 
íntegra, vez que o gravame incidiu 
somente sobre a parte térrea 
constando do auto (fls. 08 da 
execução) “pavimento térreo a ser 
penhorado com uma área útil de 
587, 02 nº (...) tendo loja 01, loja 
02, loja 03, loja 04, loja 05, loja 6 e 
loja 7, bens esses de propriedade 
do Executado...” 
O acerto da decisão é palmar e 

dispensa maiores comentários. 
As razões invocadas no apelo, de 

maneira alguma propiciam a reforma 
pretendida, da sentença alvejada. 

Diante do exposto, conheço do 
recurso mas lhe nego provimento, 
mantendo a sentença do juízo 
monocrático na sua inteireza. 

 
Belém, 18 de setembro de 1997. 

 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente 

Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.078 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravantes:      RPM Gráfica e Editora Ltda., Irmãos Montenegro Ltda. e outros 
Agravado:         Banco do Brasil S/A 
Relator:             Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva 
 
 

Agrav o de Instrumento. Execução. Não aceitação 
pelo credor dos bens ofertados à penhora, pelo 
dev edor, constante de títulos da dív ida agrária. O 
objetiv o da penhora é a realização do pagamento da 
dív ida, de um modo célere e sem prejuízo para o 
exeqüente, hipótese inocorrente no caso. Recusa 
justificada. Agrav o improv ido. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM,, os Senhores 

Desembargadores componentes da 
Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível 
Isolada, à unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, mas nega-lhe 
provimento. 

 
Relatório 
RPM Gráfica e Editora Ltda, 

Irmãos Montenegro Ltda., Paulo 
Sérgio Montenegro Vieitas, Antonio 
Roberto M. Vieitas, Otil ia do Socorro 
V. Rodrigues e Márcio Roberto da 
Silva Vieitas, através de seu 
procurador interpuseram Agravo com 
fundamento nos artigos 522 e 524 do 
Código de Processo Civil, contra 
Decisão do MM. Juiz de Direito da 5ª 
Vara Cível da Comarca da Capital, 
que rejeitou a oferta de Títulos da 
Dúvida Agrária em substituição aos 

bens constantes do Penhor Mercantil, 
no Contrato de Confissão de Divida. 

Consta nos autos que o Agravado, 
Banco do Brasil S/A não aceitou os 
Títulos da Dívida Agrária afirmando 
serem estranhos a operação, 
diversos daqueles dados em garantia 
real pelos Agravantes, na Escritura 
Pública de Confissão de Dívida, 
sendo que os mesmos sofreram 
deságio de no mínimo 50% 
(cinqüenta por cento) no valor 
tomando-os inaceitáveis para garantir 
a Penhora. 

Alegam os Agravantes que os 
TDA'S são títulos públicos, com 
cotação na Bolsa de Valores e foram 
oferecidos para substituir o valor de 
vários bens que garantem a dívida no 
Contrato de Confissão de Dívida. 

Requereram liminarmente a 
suspensão do Despacho denegatório, 
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porém o pedido foi indeferido por este 
Relator. 

O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara 
Cível da Comarca da Capital informou 
o seguinte: 

"Verifica-se pelo referido 
documento que vários bens 
móveis e imóveis foram dados em 
garantia e sobre estes quer o 
exequente que se efetue a 
penhora, ao recurso a nomeação 
de bens que não fazem parte da 
garantia, o que ensejou o 
despacho de fls. 40, mandando 
que proceda a penhora sobre os 
bens dados em garantia, gerando 
o inconformismo dos executados 
dando causa ao agravo. 
Por outro lado é bom que se 
esclareça que os agravantes, num 
tumulto processual, opuseram 
embargos à execução sem que o 
juízo estivesse garantido com a 
penhora, motivo porque foram 
rejeitados liminarmente. 
De igual forma ajuizaram uma 
ação cautelar incidental, que 
também foi rejeitada liminarmente, 
por não caber tal medida em ação 
de execução". 
A DD. Procuradora de Justiça, 

Dra. Ester de Moraes Neves, opinou 
pelo Improvimento do recurso, e para 
que seja mantida a Decisão de 
Primeiro Grau, chamando atenção 
para o preceituado no artigo 272, do 
Código Comercial: 

Artigo 272, Código Comercial: 
"O escrito deve enunciar com toda 

a clareza a quantia certa da dívida, 
a causa que procede, e o tempo 
do pagamento, a qualidade do 
Penhor e seu valor real ou aquele 
em que foi estimado". 
Diz, ainda, a DD. Procuradora de 

Justiça: 
"Observe-se que a cláusula 
décima, "D" da Confissão de 
Dívida foi incisiva quanto à 
indicação do objeto dado em 
garantia, pois conforme o art. 273, 
do mesmo diploma legal, poderia 
ofertar outros, inclusive Títulos da 
Dívida Pública, mas não o fez, 
preferindo as mercadorias". 
 
Voto 
Os Agravantes RPM Gráfica e 

Editora Ltda. Irmãos Montenegro 
Ltda. e outros, irresignados, 
agravaram contra decisão 
denegatória nos Autos de Execução a 
sua oferta de Títulos da Dívida 
Agrária, que deveriam substituir o 
valor de vários bens constantes do 
Penhor Mercantil, no Contrato de 
Confissão de Dívida. 

Verifica-se nos Autos, que o 
Agravado peticionou no sentido da 
não aceitação dos mesmos, por 
serem diversos dos bens dados em 
garantia real pelos Agravantes, e 
serem o que vulgarmente se chama 
de "Títulos podres" pois sofrem 
deságio de no mínimo 50% 
(cinqüenta por cento). 

A Jurisprudência Pátria nos 
esclarece: 
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"Justifica-se a recusa de bens 
nomeados à penhora que se 
revelem de difícil alienação, outros 
havendo que ensejariam execução 
mais eficaz" (STJ – 3ª Turma, 
Resp 35.619 - 9 - SP, rel. Min. 
Eduardo Ribeiro j. 30.8.93, não 
conheceram, v.u., DJU, 20.9.93, p. 
19.177, 1ª col. em.). 
Em outra ordem de idéias: 
"A gradação legal estabelecida 
para a efetivação da penhora não 
tem caráter rígido, podendo o Juiz 
recusar a nomeação, desde que o 
devedor tenha disponibil idade em 
dinheiro ou possua outros bens 
mais facilmente transformáveis em 
dinheiro" (JTA 91/112). 
O Banco do Brasil S/A, ora 

Agravado, na Ação de Execução 
recusou a penhora de bens que não 
fazem parte da garantia real da 
dívida, pois estes são bens que 
sofrem um grande deságio. Os 
mesmos se aceitos, iriam trazer 

prejuízo ao Banco, porque não 
cobririam o valor da dívida, assim 
sendo, é justificada esta recusa, 
porque o objetivo da penhora é a 
realização do pagamento da dívida, 
de um modo célere e sem prejuízo 
para o credor. A coisa dada em 
garantia é gravada, e somente pode 
ser substituída com a concordância 
do credor. 

O entendimento dos Tribunais é 
pacífico neste sentido, se existem 
bens vinculados à garantia de 
cumprimento da obrigação, e sendo 
estes mais fáceis de se transformar 
em dinheiro para pagar a dívida, a 
penhora deve recair prioritariamente 
sobre eles, para garantia do 
pagamento da mesma. 

Por tais razões, conheço do 
Recurso, para negar provimento, 
devendo ser mantida a decisão do 
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível 
da Capital. 

 
Belém, 8 de agosto de 1997. 

 
Desa. Climeniè Bernadette de Araujo Pontes - Presidente 

Des. João Alberto Castello Branco de Paiv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.082 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:      Carlos Alberto Favacho 
Apelado:       Carla Gabrielle Cardoso Nascimento 
Relatora:       Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy 
 
 

Recurso de Apelação - Ação de Inv estigação de 
Paternidade cumulada com Alimentos. 1. Preliminar 
Cerceamento de defesa - Improcedência dos 
fundamentos inv ocados. Não caracterização. 
Rejeição 2. Mérito. A respeitáv el sentença encontra-
se perfeitamente respaldada pelas prov as produzidas 
pela autora e não elididas pelo réu, ensejando  sua 
manutenção. Improv imento. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Apelação Cível  da 
Capital  em que é Apelante Carlos 
Alberto Favacho e Apelada Carla 
Gabrielle Cardoso Nascimento. 

ACORDAM, os Exmos. Srs. 
Desembargadores Membros da 
Colenda 2ª Câmara Cível Isolada do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, à unanimidade de votos,  em 
conhecer do presente recurso, 
entretanto negar-lhe provimento. 

Relatório 
Tratam os autos de Ação Ordinária 

de Investigação de Paternidade 
cumulada com Alimentos, proposta  
com fundamento nos arts. 363, 
incisos I e II e seguintes do Código 
Civil, por Carla Gabrielle Cardoso 
Nascimento, representada por sua 
genitora  contra Carlos Alberto 

Favacho. 
Alega a Suplicante que do 

relacionamento amoroso de sua 
genitora mantido com exclusividade 
com o réu por cerca de dois anos 
resultou seu nascimento, e, 
necessitando de assistência paterna, 
propôs a presente Ação. 

Citado, o Suplicado formalizou sua 
defesa através das razões de fls. 
16/18, instruída com documentos de 
fls. 19/21 prosseguindo a tramitação 
do feito com a contraminuta da A., 
saneamento do processo e produção 
de provas, concluída a  instrução do 
feito e oferecidas alegações finais  a 
MMª Juíza processante proferiu 
sentença de fls. 84/86v., julgando 
procedente a Ação. 

Inconformado, o R. ajuizou o 
Recurso de Apelação reavaliando  as 
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provas produzidas  e pleiteando a 
reforma da r. sentença. 

Oferecida a contra minuta, foi 
ordenada  a expedição da Carta de 
Sentença, eis que o Recurso fôra 
recebido sob efeito devolutivo, em 
seguida os autos foram 
encaminhados ao E. Tribunal de 
Justiça, cabendo a distribuição  a Col. 
2ª Câmara Cível Isolada. 

Ouvido o Órgão Ministerial, 
através de parecer de fls.105/109, 
opinou pelo conhecimento e 
improvimento. 

 
Voto 
Consoante relatado, insurge-se o 

Apelante  contra a r. sentença 
prolatada  pelo MM. Juízo da 16ª 
Vara Cível  que negou conhecimento 
a preliminar por si argüida e, no 
mérito,  julgou procedente  a Ação de 
Investigação de Paternidade  
cumulada  com Alimentos  contra si 
proposta pela Apelada. 

Considerando atendidos os 
pressupostos  de admissibil idade do 
recurso, eis que, o Apelante encontra-
se legalmente favorecido  pela 
contagem  de prazo em dobro (art. 5º 
parágrafo 5º da  Lei 1060/50)  e 
isenção  de preparo (art. 511 
parágrafo único do CPC) reconheço  
merecer conhecimento o Apelo. 

Inicialmente, o Apelante  argüiu  
preliminar de nulidade  do processo à 
partir  das fls. 84, sob alegação de 
que sofrera cerceamento de defesa 

por não  haver sido atendido  pelo 
MM. Juízo "a quo" seu pleito para 
exames técnicos  científicos  mais 
desenvolvidos  e sofisticados  
referentes à pesquisas  sangüíneas  
como método, e a impugnação da 
certidão de nascimento da Apelada, 
eis que fora juntada apenas uma 
xerox. 

Quanto ao mérito, após tecer 
considerações sobre prova 
testemunhal produzida alegando não 
haver trazido elementos 
esclarecedores,  postula  a redução 
da prestação  alimentícia  arbitrada 
pelo MM. Juízo  "a quo" de 20% para 
10%,  invocando ter família  
constituída de mulher e três fi lhos 
seus dependentes. 

Respondendo, a Apelada  
demonstrou que a cópia xerox  de 
sua certidão  de nascimento,  
encontra-se  devidamente 
autenticada  e que  a prova  
sangüínea  viável à  época  da 
propositura da Ação  fora realizada  
esclarecendo  a possibil idade da 
paternidade, além  de outras provas  
produzidas nos autos, tendo inclusive 
a  prova testemunhal confirmada a 
relação amorosa  com a genitora  da 
Apelada à  época de seu nascimento. 

No mérito, sustenta a r. sentença 
apelada face as provas produzidas,  e 
ressalta que a redução da prestação 
alimentícia  pretendida  resultará na 
não satisfação das suas 
necessidades. 
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A Exma. Procuradora de Justiça  
manifestou-se pela rejeição da  
preliminar, e, no mérito, pelo 
conhecimento  e improvimento  do 
apelo. 

Analisando-se a preliminar  
argüida, conclui-se  pela inviabilidade  
de seu acolhimento, eis  que a 
certidão  de nascimento que instruiu a 
Ação,  através de xerocópia, 
encontra-se devidamente 
autenticada, fazendo a mesma prova  
que a original  nos precisos termos do 
art. 365, inciso III do CPC. 

A  jurisprudência também orienta: 
"A fotocópia autenticada por oficial 
público tem o mesmo valor 
probante do original" TFR - 1ª R - 
AC. 92.01.17109 - 9 DF - 3ª T. 
Rel. Juiz Tourinho Neto. DJU 
20.08.92 
Vademecum Jurídico Ed. Síntese 
pag. 1129. 
Quanto a pesquisa sangüínea, 

cabe destacar que o Apelante teve 
todas as oportunidades  cabíveis  
para a especificação de provas, 
entretanto, omitiu-se em manifestar-
se  com referência  ao exame de 
perfi l de DNA, como bem  destacou  a 
Exma. Dra. Procuradora  de Justiça 
em seu parecer  - (fls. 106), e, como 
bem definiu, torna-se um verdadeiro 
despautério  invocar a referida prova  
na fase recursal quando o processo 
tramitou à partir de 18/04/91. 

Face ao acima exposto, rejeita-se 
a preliminar de nulidade do processo 

por cerceamento de defesa. 
Quanto ao mérito, extrai-se do 

conjunto probatório oferecido pela A. 
(prova testemunhal e pericial)  a 
certeza  da paternidade,  eis que as 
testemunhas arroladas  pela A  
trouxeram  esclarecimentos  
suficientes  sobre o relacionamento 
amoroso  entre  o R. e a genitora da 
A. à época  de sua concepção (fls. 
71),  e o exame  hematológico, o qual 
por longo tempo  o R. tentou 
esquivar-se,  concluiu  não haver 
qualquer possibil idade  de excluir a 
paternidade  questionada,  pois está 
biologicamente de acordo com as leis 
mendelianas  entre aqueles  que 
podem ser o genitor da menor, 
levando em conta  os sistemas 
sangüíneos usados no exame 
pericial. Quanto ao suplicado, omitiu-
se em efetivamente formalizar a 
produção de provas, deixando de 
elidir as provas produzidas pela 
Autora. 

Quanto a redução dos alimentos 
arbitrados, também não merece 
acolhida, face a inviabil idade de 
reduzir o valor arbitrado  sem 
prejudicar o objetivo principal que é a  
manutenção da menor que, conforme 
comprovado,  possui idênticos direitos 
aos demais fi lhos. 

Isto posto, conheço do recurso, 
entretanto, nego-lhe provimento 
mantendo a r. sentença apelada em 
todos os seus termos. 
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Belém, 18 de setembro de 1997. 
 

Des. Calistrato Alv es de Matos - Presidente 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora 

 
ACÓRDÃO Nº 32.084 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE 
DOM ELISEU 
 
 
Apelante: Presidente da Câmara Municipal de Dom Eliseu 
Apelado: Derme Mário Sperandio 
Relatora: Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery 
 
 

Mandado de Segurança, v isando o Impetrante, 
liminarmente ser reintegrado no cargo de Prefeito do 
Município e pretensão última, a anulação do ato da 
Câmara Municipal que instaurou o processo de 
cassação do cargo, para o qual foi eleito. Segurança 
concedida. Recurso de Apelação v isando a reforma 
do julgado. 1. Preliminares suscitadas - Validade do 
Dec-Lei nº 201/67 e considerando que as infrações 
político-administrativ as são matéria interna corporis - 
não são passív eis de apreciação pelo Judiciário - Não 
conhecimento da 1ª e rejeição da 2ª, pelos 
fundamentos constantes deste Acórdão. 2. Sendo 
imputado ao Impetrante o cometimento do crime 
disciplinado no art. 1º, I, do Dec.-Lei nº 201/67, 
constitui, se confirmado, crime de responsabilidade, 
cabendo assim, só ao Tribunal de Justiça do Estado, 
o julgamento por responsabilidade do Prefeito. 3. A 
sustentação de que o afastamento do Impetrante, é 
legal, em v ista da aplicação do art. 86 da Constituição 
Federal/88 é manifestamente improcedente, pelos 
fundamentos expostos no corpo do presente. 4. O 
“decisum” monocrático merece confirmação por 
estar de acordo com os dispositiv os legais atinentes 
à matéria. Recurso de Apelação improv ido. Decisão 
unânime. 
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Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Apelação Cível da 
Comarca de Dom Eliseu/Pa, em que 
é Apelante: Presidente da Câmara 
Municipal de Dom Eliseu e Apelado: 
Derme Mário Sperandio. 

ACORDAM,, os Exmos. 
Desembargadores da Egrégia 2ª 
Câmara Cível Isolada, do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, em 
Turma, à unanimidade de votos, em 
não conhecer da 1ª Preliminar 
suscitada e rejeitar a 2ª; e à 
unanimidade de votos, confirmar o 
“decisum” monocrático e negar 
provimento ao recurso de Apelação, 
nos termos do voto da 
Desembargadora Relatora. 
  

 
Relatório 
Derme Mário Sperandio, Prefeito 

Municipal de Dom Eliseu-Pa, através 
de Advogado regularmente habilitado, 
impetrou junto ao juízo de Direito da 
Comarca de Dom Eliseu-Pa, 
Mandado de Segurança, visando 
liminarmente ser reintegrado no 
Cargo de Prefeito Municipal de seu 
município e finalmente a anulação do 
Decreto Legislativo nº 001/96 através 
do qual a mesa Diretora da Câmara 
Municipal o afastou provisoriamente 
do exercício de suas funções e 
instaurou o processo de cassação do 
cargo para o qual foi eleito, alegando 
para tal o seguinte: 

Que foi acusado pelo Sindicato 

das Indústrias Madeireiras de Dom 
Eliseu (SIMADE), de cometimento de 
infrações no emprego irregular das 
verbas públicas, denúncias essas 
formuladas através documento de fls. 
87/89. 

Através do Decreto Legislativo nº 
001/96, o Apelado foi afastado do 
exercício do cargo, pelo prazo de 90 
(noventa) dias, sob o argumento da 
Comissão Processante ter mais 
independência para desempenhar 
seu mister. 

A MMª Juíza “a quo” proferiu 
sentença, confirmando a liminar 
deferida, e ao conceder a segurança 
entendeu que a ação é procedente 
em vista da ilegalidade do ato que 
afastou o Prefeito e instituiu a 
Comissão com a finalidade de cassar-
lhe o mandato, fundamentando sua 
decisão no fato de não haver lei que 
disponha deva ser o gestor municipal 
afastado de suas funções no decorrer 
do processo de cassação e no fato 
das denuncias formuladas pelo 
SIMADE corresponderem a crimes de 
responsabilidade, sendo, assim, da 
competência do Tribunal de Justiça 
do Estado o julgamento do Prefeito 
Municipal. 

Inconformado com a decisão que 
lhe foi desfavorável, o Apelante, 
através de seu procurador Apelou, no 
tempo hábil, para este Egrégio 
Tribunal, sob a alegação de que: 1- 
ser de sua competência o processo 
de cassação do Prefeito local, já que 
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as denúncias contra este assacadas 
correspondem a infrações político-
administrativas; 2- que o afastamento 
por 90 dias é legal, diante do 
paradigma constitucional (art.86 
C.F.), que estabelece tal tratamento 
ao Presidente da República. 

Alegou ainda, como preliminares: 
1) a validade do Decreto-Lei 201, de 
1967; 2) considerando que as 
infrações político-administrativa são 
matéria interna corporis, não são 
passíveis de apreciação pelo 
judiciário. 

Requer a total modificação da 
decisão atacada, para em 
conseqüência, seja reconhecido o 
direito do Apelante em processar e 
julgar por infrações político-
administrativas o Prefeito Municipal, 
bem como sejam reconhecidos a 
validade jurídica das Resoluções e 
Decretos Legislativos baixados pela 
Casa Legislativa referentes a 
Comissão Processante e 
Afastamento do Apelado. 

Recebido o apelo em seu efeito 
legal, foi intimado o Apelado que 
apresentou resposta às fls. 98 a 100, 
rebatendo todos os tópicos argüidos e 
sustentando o improvimento do 
Recurso, postulando em 
conseqüência, pela integral 
confirmação da sentença hostil izada, 
por seus jurídicos fundamentos. 

Subiram os autos à este Egrégio 
Tribunal, cabendo-me por 
distribuição, a relatoria deste feito. 

Indo os autos a audiência da douta 
Procuradoria de Justiça, a digna 
Procuradora de Justiça Dra. Wanda 
Luczynski em seu bem fundamentado 
parecer (fls. 105 A 107) opinou pelo 
conhecimento e improvimento deste 
recurso. 

 
Voto 
Através dos dados fornecidos 

nestes autos, para a perfeita 
compreensão da espécie, registro 
que com a interposição deste 
Recurso de Apelação ora em 
julgamento, objetiva o Apelante, a 
reforma da sentença proferida pelo 
Juízo de Direito da Comarca de D. 
Eliseu-Pa, nos autos de Mandado de 
Segurança que o Apelado ajuizou 
contra o Apelante, objetivando, 
l iminarmente, ser reintegrado no 
cargo de Prefeito do Município e, cuja 
pretensão última é de que declare o 
Juízo, a nulidade do ato da Câmara 
Municipal que instaurou o processo 
de cassação do cargo para o qual foi 
eleito o Apelado, ato esse, 
representado pelo Dec. Legislativo nº 
001/96, que afastou o Apelado do 
exercício do cargo, pelo prazo de 90 
dias, sob o prisma de a comissão 
Processante, ter mais independência 
para desenvolver os trabalhos. 

Ressalte-se que esse Decreto é 
conseqüência das denúncias 
fornecidas pelo Sindicato das 
Indústrias Madeireiras de Dom Eliseu 
(SIMADE) recebidas pelo Apelante, 
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nos quais o Apelado é acusado de 
diversas infrações no emprego 
irregular de verbas públicas, 
desviando as mesmas em proveito 
próprio, de acordo com o documento 
de fls. 87/89. 

A sentença proferida no juízo 
monocrático, confirmou a liminar 
anteriormente deferida, concedendo a 
final a segurança pleiteada por 
entender que a ação é procedente em 
razão da ilegalidade do ato que 
afastou o Prefeito e instituiu a 
Comissão com a finalidade de cassar-
lhe o mandato. Sustenta a sua 
decisão na fundamentação de que o 
ato que determinou a instauração do 
processo de cassação para apurar 
fatos que, em tese, constituem crime 
de responsabilidade não se reverte, 
pois, do invólucro de legalidade, 
necessário à sua validade. Da mesma 
forma, o afastamento provisório do 
Chefe do Executivo pela Câmara 
Municipal não encontra respaldo nas 
regras que disciplinam a apuração 
das infrações atribuídas ao Prefeito, 
haja vista que, o Dec. Lei nº 201/67 
aboliu a figura do impeachment a 
nível Municipal, decorrendo daí, que 
os atos impugnados na impetração 
são manifestamente ilegais. Que é 
sim, de competência do Tribunal de 
Justiça do Estado no caso em exame, 
o julgamento do Prefeito Municipal. 

Em suas razões de Apelação 
sustenta o Apelante: 1- que é de sua 
competência o processo de cassação 
do Prefeito local, já que as denúncias 

contra este assacadas correspondem 
à infrações político-administrativas; 2- 
que o afastamento por 90 dias é 
legal, diante do paradigma 
constitucional (art. 86, CF/88), que 
estabelece tal tratamento ao 
Presidente da República. 

Preliminarmente alegou: 1º - a 
validade do Dec. Lei nº 201, de 1967; 
2º - considerando que as infrações 
político-administrativas são matéria 
interna corporis, não são passíveis de 
apreciação pelo Judiciário. 

Analisando, a 1ª preliminar - 
Validade do Dec. Lei nº 201/67 - não 
é de ser conhecida uma vez que, na 
decisão hostil izada em nenhum 
trecho da mesma foi negado validade 
a tal Decreto, tanto que se encontra 
consignado no corpo da mesma, o 
reconhecimento da competência sim, 
da Câmara Municipal de cassar o 
mandato do Prefeito, mas com o 
ressalto, “ desde que as infrações 
cometidas por este sejam político-
administrativas” como preceitua o art. 
4º do Decreto-Lei supra aludido nos 
termos seguintes: 

Art. 4º - São infrações político-
administrativas dos Prefeitos 
Municipais sujeitas a julgamento 
pela Câmara dos Vereadores e 
sancionadas com a cassação do 
mandato. 
Por outro lado, é reconhecido na 

decisão hostil izada, que nos crimes 
de responsabilidade o Prefeito será 
julgado pelo Poder Judiciário, 
conforme preceitua o art. 1º, do 
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aludido Decreto-Lei. Logo não foi 
negado no “decisum” a validade do 
Decreto-Lei nº 201/67, como 
erroneamente interpretou o Apelante. 

2ª - Considerando que as 
infrações político-administrativas são 
matéria interna corporis não são 
passíveis de apreciação pelo 
Judiciário. 

Ainda que as infrações cujo 
cometimento foram atribuídas ao 
Apelado, fossem do tipo político-
administrativas, o respectivo processo 
de cassação pode sim, ser apreciado 
pelo Judiciário. 

É certo que, não cabe ao 
Judiciário invadir a competência 
interna dos outros dois Poderes da 
Federação, no entanto, é permitido ao 
Juiz, sempre que chamado a intervir, 
verificar os pressupostos de 
legalidade e legitimidade dos atos 
submetidos à sua apreciação, quando 
então, o Magistrado pode e deve 
dizer o Direito, aplicável à espécie. 
Nenhum ato do Poder Público pode 
ser subtraído ao exame judicial, 
desde que cause lesão a direito 
individual ou ao patrimônio público. 

Como se vê, não tem ressonância 
legal, a preliminar argüida, motivo de 
rejeitá-la. 

Mérito. Não merece melhor sorte a 
questão de mérito defendida pelo 
Apelante. 

Alega o mesmo de que é de sua 
competência o julgamento do 
Apelado, em razão das denúncias 

formuladas pelo SIMADE - Sindicato 
das Indústrias Madeireiras de Dom 
Eliseu serem do tipo político-
administrativas. 

Tais denúncias constantes no 
documento de fls. 87/89, 
correspondem basicamente,  

“ao desvio de verbas públicas, 
visando proveito próprio e de 
terceiros que se beneficiaram com 
as negociatas ali elencadas”. 
Indo ao Decreto Lei nº 201/67, o 

mesmo disciplina em seu 
“art.1º- São crimes de 
responsabilidade dos Prefeitos 
Municipais, sujeitos ao julgamento 
do Poder Judiciário, 
independentemente de 
pronunciamento da Câmara de 
Vereadores; 
I - Apropriar-se de bens ou rendas 
públicas, ou desviá-las em 
proveito próprio ou alheio”. 
Ora, pelo exposto no documento 

de fls. 87/89 é imputado ao 
Impetrante o cometimento do crime 
disciplinado no dispositivo supra 
mencionado, constituindo dessa 
forma, se confirmado, crime de 
responsabilidade, cabendo assim só 
ao Tribunal de Justiça do Estado, o 
julgamento por responsabilidade do 
Prefeito. 

Por derradeiro, quanto a alegação 
de que o afastamento do Prefeito, por 
90 dias, é legal em vista de aplicação 
do art. 86 da Constituição Federal/88, 
esta é manifestamente improcedente. 
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A respeito da matéria bem se 
posicionou a ilustrada Procuradora de 
Justiça que oficiou no feito, Dra.  
Wanda Luczynski quando em seu 
parecer de fls. 105/107 assim se 
manifestou: 

“Ao pugnar pela legalidade da 
aplicação desse dispositivo, o 
Apelante reconhece que não 
existe em outra norma jurídica a 
pena de afastamento do Prefeito, 
no decorrer do processo para a 
cassação do mandato. O art. 86, 
da Constituição Federal, deve ser 
aplicado exclusivamente no 
julgamento do Presidente da 
República, por crime de 
responsabilidade, improcedendo 
sua aplicação a qualquer outro 
julgamento de agentes públicos, 
salvo a quem cometa crime 
conexo com o do Presidente”. 
Prosseguindo, conclui seu 

raciocínio, dizendo:  
“Ainda que, por uma aberração, se 
aplicasse tal dispositivo ao caso 
em tela, seria descabida tal 
aplicação pela Câmara Municipal 
pois, para que houvesse a 
suspensão do Prefeito, as 
denúncias teriam que se referir a 
infrações penais comuns (art. 86, 
I) o que não é o caso dos autos, e, 
ou aos crimes de responsabilidade 
(art. 86, II), cujo julgamento é de 
competência do Tribunal de 
Justiça do Estado, e não da 
Câmara Municipal de Dom Eliseu”. 
Assim sendo, diante de todo o 

expositado, tem-se por correta a 
decisão da MMª Juíza “a quo”, não 
merecendo reforma, posto que julgou 
de acordo com os dispositivos legais 
atinentes à matéria. Assim, conheço 
do recurso mas nego-lhe provimento. 

 
Belém, 18 de setembro de 1997. 

 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente 

Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.085 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:      Sandra Assis Nascimento 
Apelado:       Espólio de Alípio dos Santos Martins 
Relatora:       Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy 

 
 

Apelação Cív el - Ação de Despejo. Preliminares: 1. 
Suspeição do juízo. Tendo a afirmação sido 
formalizada pela MMª Juíza substituta, enquanto que 
o feito foi processado e julgado pelo juízo titular, não 
caracterizado resulta o v ício apontado. Rejeição. 2. 
Cerceamento de defesa - Infração ao disposto no art. 
398 do CPC. Considerando que os nov os 
documentos referem-se ao débito de condomínio, 
cuja comprov ação foi produzida com a inicial, 
desnecessária se torna a prov idência inv ocada. 
Rejeição. Mérito: comprov ada a relação locatícia e a 
inexecução v oluntária do contrato em decorrência da 
prática de infração legal e contratual, merece ser 
confirmada a sentença proferida, exatamente nos 
limites da lide. Improv imento. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Apelação Cível da 
comarca da Capital em que é 
Apelante Sandra Assis Nascimento e 
Apelado Espólio de Alípio dos Santos 
Martins. 

ACORDAM, os Exmos. Srs. 
Desembargadores Membros da 
Colenda 2ª Câmara Cível Isolada do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, à unanimidade de votos, em 
rejeitar as preliminares argüidas. No 
mérito, também à unanimidade de 

votos, em negar provimento ao 
recurso interposto, nos termos do 
voto da Desa. Relatora. 

 
Relatório 
Tratam os autos de Ação de 

Despejo por quebra de cláusula 
Contratual, movida por Alípio dos 
Santos Martins, contra Sandra Assis 
Nascimento, identificados à fls. 02, 
com fundamento no art. 282 e 
seguintes do Código de Processo 
Civil. 
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Alega o Suplicante que locou para 
a Suplicada, mediante contrato, pelo 
prazo de 30 meses o apartamento 
nº602 do Edifício Bertino Lobato de 
Miranda, situado à Av. Governador 
José Malcher nº 534, com o contrato 
tendo início em 01 de outubro de 
1994, e com término em 30 de março 
de 1997. No referido contrato a 
locatária, conforme o convencionado, 
estaria obrigada a antecipar os 
primeiros 12 meses, o que foi 
cumprido integralmente. 

Alega também o Suplicante que ao 
findar o primeiro ano de vigência do 
contrato e não tendo sido o imóvel 
devolvido, o pagamento referente ao 
2º ano teria de ser pago 
antecipadamente, ocorre que a 
locatária emitiu dois cheques no valor 
total de R$ 16.800,00 (dezesseis mil 
e oitocentos reais) para pagamento 
do 2º ano de antecipação, conforme 
referido acerto contratual entre as 
partes, entretanto foram devolvidos 
por falta de suprimento de fundos. 

Diante de tal fato, locador e 
locatário resolveram editar ao 
contrato original um termo de adição 
no qual foi repactuada uma nova 
forma de pagamento mensal a partir 
de dezembro de 1995 e o 
ressarcimento do saldo devedor, 
entretanto, mesmo assim a Suplicada 
não pagou os aluguéis, ensejando a 
propositura da presente ação, além 
de ter deixado de pagar condomínio e 
IPTU do imóvel. 

Após entrevero com a oficial de 

justiça designada para efetuar a 
citação, conforme certidão lavrada às 
fls. 18 e 19 dos autos, a Suplicada foi 
citada regularmente tendo contestado 
a Ação às fls. 24/26, argüindo 
preliminarmente que a cobrança do 
aluguel não pode ser antecipada em 
razão do que determina o art. 20 da 
lei 8.245/91, apontando como única 
exceção a do art. 42 e invocando a 
sanção do art. 43, III da Lei 8.245/91, 
pleiteia a extinção do feito sem 
julgamento do mérito. 

Quanto ao mérito, alega os 
cheques foram emitidos pela empresa 
fiadora, daí não ser de sua 
responsabilidade a devolução. 

Pleiteia o reconhecimento da 
anulação da cláusula IV do contrato 
celebrado, prosseguindo a locação 
nos termos da legislação vigente e 
protesta pela improcedência da ação. 

Às folhas 44/46, a MMª Juíza 
julgou procedente o pedido, 
decretando o despejo com 
fundamento no art. 9º, incisos I e II da 
lei 8.245/91, concedendo à Suplicada 
o prazo de quinze dias para a 
desocupação do imóvel. 

Irresignada, a Suplicada interpôs 
recurso de Apelação alegando 
irregularidade da prolatação da 
sentença pela Juíza que se declarou 
suspeita e cerceamento da defesa, 
pois o pedido do Suplicante foi Ação 
de Despejo por quebra de cláusula 
contratual, entretanto, a MMª 
Julgadora modificou o pedido para 
Despejo por Falta de Pagamento, 
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infringindo assim o art. 264 do CPC. 
Ressaltando que a sentença se 

baseou em documento nulo "pleno 
jure" pois o termo de adição (doc. fls. 
10) é uma mera cópia não 
autenticada e sem constar a 
assinatura de um dos contratantes, e 
que o processo deve ser anulado a 
partir das fls. 30, por inobservar o art. 
398 do CPC "in verbis". 

A apelação foi recebida no efeito 
devolutivo , tendo o apelado oferecido 
as razões de fls. 66/70, postulando a 
confirmação da sentença apelada sob 
alegação de que à suplicada foi 
concedida ampla defesa. 

Posteriormente, volta o A. à fls. 83, 
pleiteando a expedição de carta de 
sentença. 

 
Voto 
Consoante relatado, 

inconformado, com a respeitável 
sentença prolatada pelo MM. Juízo da 
20ª Vara Cível desta Comarca, nos 
autos de Ação de Despejo contra si 
proposta por Alípio dos Santos 
Martins, a suplicada Sandra Assis 
Nascimento formalizou o presente 
Recurso de Apelação. 

A decisão recorrida foi publicada 
em 09.10.96, conforme se vê às fls. 
46, tendo o Recurso sido ajuizado em 
23.10.96, com preparo devidamente 
cumprido na data de sua interposição, 
atendidos os pressupostos legais, 
merece conhecimento. 

Alegou a Apelante em preliminar 

que a sentença fôra irregularmente 
prolatada pelo juízo que se 
considerara suspeito, como também, 
que resultara caracterizado 
cerceamento de defesa da suplicada. 

Quanto ao mérito, alegou que a 
sentença incorrera em julgamento 
extra petita, eis que a MMª Julgadora, 
ao arrepio da lei modificara os termos 
do pedido. 

Com relação à 1ª preliminar 
invocada, constatamos não merecer 
procedência face ao flagrante 
equívoco em que incorreu a apelante. 

De fato, constata-se à fls. 42 o 
despacho da Autoridade Judiciária 
declarando-se suspeita para julgar o 
feito, entretanto, a suspeição 
formalizada refere-se a MMª Juíza 
substituta, Dra. Edith Barra e, 
posteriormente a MMª Juíza titular, 
Dra. Sonia Maria Parente, reassumiu 
o exercício, julgando o feito, conforme 
a sentença prolatada à fls. 44/46. 
Tornando-se desnecessária a 
redistribuição do processo para outra 
Vara. 

Inexistindo o vício apontado, 
rejeito a 1ª preliminar invocada. 

A 2ª preliminar, refere-se a 
invocação de cerceamento de defesa 
sob a alegação de que o A. 
apresentara novos documentos sem 
que houvesse sido concedida a 
oportunidade de manifestação. 

O enfoque da apelante se refere a 
juntada das peças de fls. 31/32 que 
alega ser documento novo, sobre o 
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qual não teria sido instada a 
manifestar-se. 

Na verdade, não se trata de 
documento novo, pois refere-se a 
débito de condomínio cuja 
comprovação inicial fôra produzida 
com o pedido, conforme se constata à 
fls. 11 dos autos, sobre a qual não foi 
formalizada nenhuma impugnação 
nem contestada sua veracidade, o 
que inviabil iza a pretensão da 
apelante em caracterizar a argüição 
de cerceamento de defesa que ora 
rejeito. 

 
Mérito 
Quanto ao mérito, alegou a 

apelante que a MMª julgadora 
modificara o pedido inicial julgando a 
Ação como Despejo por Falta de 
Pagamento em vez de infração por 
cláusula contratual, tendo, em 
conseqüência, violado o art. 264 do 
CPC, além do que, a respeitável 
sentença teria se baseado em 
documento nulo, pois o termo aditivo 
invocado pela julgadora constituíra 
mera cópia não autenticada, sem 
constar a assinatura de um dos 
contratantes. 

Analisando-se a inicial, observa-se 
que o A. pleiteou o despacho por 
infração das cláusulas 4ª, 5ª 9ª e 11ª 
do Contrato de Locação e 1ª e 2ª do 
Termo de Adição. 

A MMª Juíza, levando em conta o 
contrato de locação e o termo aditivo, 
firmado pela locatária, acostados à 
fls. 07/10, considerou perfeitamente 

comprovada a relação locatícia. 
As infrações contratuais se 

referem ao não cumprimento da 
quitação antecipada do 2º ano de 
vigência do contrato; não 
cumprimento da quitação de taxas de 
água, luz, condomínio e IPTU, multa 
de 20% sobre o valor anual da 
locação e aluguéis de janeiro e 
fevereiro de 1996, na conformidade 
do termo aditivo através do qual foi 
repactuado, em vez da antecipação 
dos aluguéis, o vencimento mensal. 

Face a formalização do termo 
aditivo pela locatária, transmudando a 
antecipação do aluguel para 
vencimento mensal não contestado, 
levou a MMª. Juíza a considerar 
sanada a irregularidade do contrato 
relacionado, a vedação estabelecida 
pelo art. 20 da Lei 8.245/91, cabendo 
ressaltar que a locatária 'sponte sua' 
pagou antecipadamente o 1º ano de 
locação sem qualquer protesto. 

Analisando os ângulos do litígio, a 
MMª Juíza assim se posicionou: 

"Nos contratos bilaterais, deve 
prevalecer a vontade das partes, 
desde que não contrarie a lei. Daí 
decorre que tanto pode haver 
infração à norma legal, quanto à 
norma contratual para justificar o 
pedido de despejo. 
No caso específico destes autos, 
está configurada a prática de 
infração legal e contratual por 
parte da ré, porque tanto a lei (Lei 
nº 8.245/95, art. 23, I) como o 
contrato, obrigam a locatária a 



224   REVISTA DO TJE 
 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 

pagar pontualmente o aluguel e os 
encargos de locação. Portanto, a 
"quebra da cláusula contratual" 
que intitulou a ação confunde-se 
com a falta de pagamento, não 
tendo, entretanto, o autor 
cumulado com a de cobrança, 
como lhe faculta a lei." 
Também resulta evidenciado na 

respeitável sentença que a MMª Juíza 
também considerou que a suplicada, 
em sua contestação, l imitou-se a 
invocar a cláusula do contrato 
primitivo que envolvia a cobrança 
antecipada, sem, no entanto, tecer 
qualquer consideração ao termo 
aditivo que firmara convertendo a 
modalidade de vencimento 
antecipado para vencimento mensal. 

Vale também salientar que o 
débito alegado não foi contestado 
nem a suplicada formalizou pedido 
para pagar, permanecendo 
irremediavelmente em mora 
ensejando o reconhecimento da 
procedência da Ação 
equivocadamente, com fundamento 
nos incisos I e II do art. 9º da Lei 
8.245/91, data venia, entendo que a 
MMª. Juíza quis se referir aos incisos 
II e III do art. 9º do mencionado 
diploma legal, eis que o inciso I 
refere-se a mútuo acordo. 

Resultou, portanto, comprovada a 
caracterização de resolução por 
inexecução voluntária do contrato, em 
decorrência de prática de infração 
legal e contratual da falta de 

pagamento do aluguel e demais 
encargos locatícios, daí o 
inadimplemento caracterizado. 

Improcedente resultou a alegação 
de julgamento extra petita ou 
modificação do débito invocado pela 
apelante, eis que, o débito referente a 
aluguel e encargos locatícios também 
figurava em uma das cláusulas 
infringidas. 

Quanto ao documento “pleno jure” 
em que teria se baseado a sentença 
recorrida, diz respeito ao termo de 
adição firmado pela suplicada que 
alterou os termos da cobrança 
antecipada para o vencimento 
mensal. Vale salientar que, embora 
não autenticado, esse documento não 
foi contestado em nenhum momento 
pela apelante nem sua veracidade 
mereceu invocação de falsidade e 
não podemos deixar de ressaltar que 
o prazo para apresentação de 
incidente de falsidade é preclusivo. 

A jurisprudência é tranqüila no 
sentido de que: 

"A cópia sem autenticação de 
documento particular não 
indispensável faz a mesma prova 
que o original, e sua conferência 
somente é imprescindível se a 
parte contra quem foi produzida 
impugná-la." (RT 624/46) 
"Se houver impugnação, deve ser 
feita a conferência pelo escrivão; 
se não houver, a cópia passa a ter 
o mesmo valor probante do 
original." (STJ. RT 676/186) 
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Pelo exposto, conheço do recurso 
interposto, entretanto, nego-lhe 
provimento, mantendo em todos os 
seus termos a sentença apelada, 

ressalvando apenas os incisos que 
são II e III do art. 9º da Lei nº 
8.245/91. 

Belém, 18 de setembro de 1997. 
Des. Calistrato Alv es de Mattos - Presidente 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.086 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Embargante:      Indústria e Comércio e Exportação Xingu Ltda. 
Embargado:       V. Acórdão nº 30.033 
Relatora:            Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
 
 

Embargos de Declaração de Embargos de Declaração 
- Ponto omisso inexistente que consiste em 
interpretação div ersa da apontada pelo embargante - 
Os segundos embargos declaratórios não se prestam 
a obter modificação do julgamento do recurso 
principal para suposta correção - Embargos 
rejeitados á unanimidade. 

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório 
Trata-se de Embargos de 

Declaração de Embargos de 
Declaração, visando aclarar - diz o 
embargante - decisão proferida em 
anterior Embargos Declaratórios. Ou 
melhor explicando: Embargos de 
Declaração ao V. Acórdão 30.033 que 
apreciou o recurso principal. Dirige-se 
o presente recurso, como ponto 
principal a ser examinado - à 
procuração outorgada ao advogado 
George Teles da Cruz, a qual , 
segundo a embargante, continha 
restrição ignorada pela decisão. O 
mandato outorgava poderes ao 
mandatário George Teles da Cruz 
para negociar imóveis, "em área que 
especificar no conjunto de bens 

imóveis"; visam, também, os 
presentes embargos o 
preqüestionamento da matéria; 
acrescenta ainda o impetrante que o 
V. Acórdão se contradiz ao confundir 
"omissão" com a vontade de impor 
l imites aos poderes concedidos ao 
outorgado; esclarece que a prática de 
atos de venda poderia ser a mais 
ampla, geral e i l imitada, desde que 
obedecida a restrição da 
especificação das áreas, no conjunto 
de imóveis a ser vendidos. Insiste que 
os atos praticados pelo sócio 
Sebastião Lúcio no mandato que, em 
nome da empresa Xingu, outorgou ao 
Dr. George Teles da cruz exorbitaram 
os meros poderes gerenciais que 
possuía. Pede o acolhimento dos 
presentes embargos , para modificar 
o Acórdão 30.033, para reformar as 
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decisões ou anula-las, determinando 
a reabertura da instrução processual 
em 1ª  instância. 

Voto 
Analisemos a primeira assertiva de 

que o sócio Sebastião Lúcio 
extrapolou os poderes a si 
constituídos pelo sócio Umbelino, seu 
irmão. A procuração a si outorgada 
(ao sócio Sebastião) não lhe dava 
poderes de gestão, e sim somente de 
mera representação comercial. 
Repetiremos o que já foi dito no 
julgamento dos primeiros Embargos 
de Declaração (Acórdão n. 30.033):  

"Ponto exaustivamente analisado 
na sentença de fls. 152: "Ao 
exame da documentação 
concernente, deflui-se que a 
procuração, cuja anulação se 
persegue fora outorgada 
regularmente. O Contrato Social 
da suplicante, acostado ás fls. 
32/3 dos autos, em sua clausula 8a 
estatui: "Usarão da sociedade, Os 
sócios em conjunto ou 
isoladamente..." Ora, o termo 
isoladamente" supra-referido não 
deixa dúvida de que, apesar da 
argumentação em sentido 
contrário da autora, continuava o 
sócio Sebastião representando o 
irmão, não só de forma isolada, 
como ainda nos negócios 
concernentes á sociedade. Não 
seria crível concluir-se 
contrariamente a isso". No 
Acórdão 27.715, da Apelação, às 
fls. 200, também O assunto é 

examinado, com as mesmas 
conclusões." (fls. 223 dos autos). 
O segundo (e principal) argumento 

é de que o sócio Sebastião Lúcio 
extrapolou os poderes a si conferidos 
pelo sócio Umbelino, dado que na 
Procuração a expressão era "poderes 
amplos gerais e i l imitados", mas em 
"área a especificar" e, por 
conseguinte, não o investiu de 
poderes para firmar escrituras a seu 
bel prazer. Este argumento foi 
exposto nas razões da Autora Xingu, 
na apelação, nos primeiros Embargos 
de Declaração e, finalmente, nos 
segundos Embargos Declaratórios. 

A omissão consistiria em que, 
apesar de ter sido argüida a restrição, 
a sentença não a apreciou. 
Entretanto, tal não aconteceu. A 
sentença e o Acórdão apreciaram, 
examinaram, analisaram tal ponto, só 
que não admitiram a restrição. 

Vejamos na sentença da lavra do 
ilustre Dr. Juiz de Altamira, Roberto 
G. de Moura. Diz ele ao se referir à 
pretensa restrição: 

"Convém salientar que em todas 
as procurações que versem sobre 
direito real, alienação de imóvel, 
por exemplo, necessariamente, 
em face do que dispõe o parágrafo 
1º do art. 1.295 do Código Civil, 
terá que constar que o procurador 
poderá transmitir domínio, direito, 
ação e posse e responder pela 
evicção de direito. No caso de a 
procuração referir-se apenas á 
alienação, é de se supor que tais 
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preceitos encontram-se 
implicitamente estabelecidos, a 
exemplo de poder-se firmar 
escritas, quando silente o 
instrumento a respeito, pois não 
resta dúvida de que quem pode 
"vender, receber e dar quitação, 
além de firmar compromisso", 
poderá também, como 
conseqüência lógica, firmar ditas 
escrituras." (fls. 153 dos autos). 
No Acórdão 27.715 (da Apelação) 

foi transcrito trecho da procuração de 
Umbelino para Sebastião Lúcio - 
Procuração Pública lavrada perante o 
tabelião João Moreira da Silva em 
03.02.70, ás fls. 149 do Livro 45, 
Comarca de Altamira que conferia 
poderes ao procurador "amplos e 
gerais e i l imitados poderes de 
administração para tratar de seus 
negócios e interesses, podendo 
comprar e vender, hipotecar, 
permutar, dar em anticrese e 
pagamento ou qualquer forma alienar 
ou gravar bens imóveis, móveis e 
semoventes do outorgante, pagar e 
receber, dando recibo e quitação, 
contrair empréstimos e obrigações, 
confessar dividas, etc., etc." (fls. 200 
dos autos). 

Já na Procuração outorgada por 
Xingu a George Teles da Cruz 
consta:  

"... a quem confere amplos gerais 
e i l imitados poderes para fazer 
contrato de venda e compra de 
imóveis constantes do capital 

social, da mesma indústria, 
Comércio, Exportação e 
Navegação do Xingu Ltda. em 
área que especificar no conjunto 
de bens imóveis, sob o registro ..." 
Vejamos como foi analisado dito 

ponto pelo Acórdão 30.033 dos 
primeiros Embargos Declaratórios. 
Diz o Acórdão: 

"Se tivesse existido a omissão 
seria do próprio embargante 
outorgante, que agora a invoca em 
seu favor, ferindo a regra jurídica 
que estabelece que ninguém pode 
se favorecer de seu próprio erro." 
(fls. 224 dos autos). 
Mesmo que se considerasse não 

ter a 1ª  Câmara Cível Isolada 
admitido a restrição acima expressa, 
apontada pelo embargante, julgando 
válida a transação, o remédio era o 
Recurso de Apelação. 

É o que nos diz, com muita 
precisão, a nossa jurisprudência: 

"Não pode ser conhecido recurso 
que, sob o rótulo de embargos 
declaratórios, pretende substituir a 
decisão recorrida por outra. Os 
embargos declaratórios são apelos 
de integração - não de 
substituição." (STJ - 1ª T.- Resp.  
15.774 -0 - S. Paulo - Embargos 
Decl. Rel. Min. Humberto Gomes 
de Barros - j. 25/10/93 - não 
conheceram V. u. DJU 22.11.93 p. 
24.895 - 2° cad.) 
Outra decisão: 
"O erro na apreciação da prova ou 
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mesmo na apreciação dos fatos, 
ou até na aplicação do direito, não 
enseja o recurso de embargos de 
declaração. Não se admite que se 
inove além dos limites da simples 
declaração para indevidamente se 
corrigirem "errores in judicando" 
ou "in procedendo", como se o 
recurso fosse de embargos 
infringentes. Visam os embargos 
declaratórios à inteireza, à 
harmonia lógica e à clareza do 
"decisum", aplainando dificuldades 
e afastando óbices á boa 
compreensão e eficaz execução 
do julgado." (Ac. unân. da 2ª Câm. 
Esp. do TJ-RS de 25/09/75 em 
Emb. Decl. 23.931 - Rel. Des. 
Tulio Medina Martins - Rev. de 
Jurisp. do TJ-RS v. 55 pág. 142). 
Se, no julgado, houver erro de 

fundamento, deve ser atacado por 
meio de recurso adequado, jamais 
por embargos de declaração, que 
têm, evidentemente, finalidade 
especifica. 

Alexandre de Paula, em Sua 
consagrada obra: "O Processo Civil à 
luz da Jurisprudência" nos apresenta 
dois julgados adequados ao presente 
caso: 

"Sendo os embargos de 
declaração um recurso de 
natureza estrita, onde não há o 
contraditório, não se pode, através 
dele, renovar discussão sobre 
questões julgadas no mérito, para 
corrigir ou alterar qualquer 
fundamento constante do Acórdão 

ou modificar-lhe a conclusão." (Ac. 
11.972 da Câm. do TA-RJ de 
23/09/80 em Embargos 
Declaratórios na Apel. 837/80, rel. 
Juiz Franco de Carvalho). 10.345. 
Outra decisão: 
"Não podem os embargos de 
declaração versar sobre a 
substância da decisão embargada, 
com o objetivo de alterá-la, uma 
vez que não tem força suficiente 
para modificar a conclusão da 
mesma." (Ac. unân. da 1ª Câm. do 
TJ-PA de 30/02/75 em Embs. 
Decl. ao ac. no 2.332 Re. Des. 
Silvio Hall de Moura - ADCOAS 
1975 nºs 35.107 e 35.098). 
10.341. 
Deixamos para o final outro ponto 

controvertido dos presentes 
Embargos. É que se trata de 
Embargos de Declaração de 
Embargos de Declaração. 

Embora se admita a possibil idade 
de Embargos de Declaração de 
Embargos de Declaração, de vez que 
o Acórdão dos primeiros Embargos, 
em tese, são passíveis de conter 
defeitos que possam carecer de 
declaração, não se prestam os 
segundos embargos a obter 
modificação do julgamento do recurso 
principal para suposta correção. 

Aqui, no nosso Tribunal temos 
decisão a respeito: 

Acórdão nº 28.477 - Embargos de 
Declaração - Contra decisão 
precedente já esclarecida em 
encargos declaratórios, não 
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cabem outros embargos. se assim 
ocorrer, estará sendo admitido o 
"bis in idem", não permitido pelo 
Direito Processual Civil. Embargos 
não conhecidos. Unanimidade de 
votos." Rel. Des. Pedro Paulo 
Martins - 12/03/96 in Revista do 
Tribunal de Justiça - vol. 41 – nº 
68. 
Entretanto, a matéria é 

controvertida, como se vê do acórdão 
abaixo transcrito: 

"Tem sido admitido em doutrina a 
possibil idade de oposição de 
embargos declaratórios à decisão 
que julgou embargos anteriores, 
desde que a nova decisão 
apresente obscuridade, 
contradição ou omissão, diversas 
das apontadas na primitiva 
decisão." (Ac. unân. do 2º TA Civ. 
SP de 14/02/78 no agr. 84.293, 
Rel. Juiz Camargo Viana in Julgs. 
dos TAS Civs-SP vol. 61 p.216). 
A maioria dos julgados Se inclina 

em admitir embargos de declaração 
de embargos de declaração, se estes 
houvessem sido rejeitados, pura e 
simplesmente, por considerá-los 
inadmissíveis. Tal não aconteceu. 
Após analise detida dos argumentos 
do embargante, a 1ª Câmara Cível 
isolada rejeitou os Embargos, por não 
considerar falhos os pontos 
indicados. Releva anotar que os 
pontos dos segundos Embargos se 
dirigem novamente ao Acórdão 
27.715 que decidiu o Recurso de 

Apelação. 
Também os efeitos modificativos 

que o embargante pretende são de 
todo incabíveis. Requer ele que se 
modifique o Acórdão para reforma da 
decisão ou anulando-a que se 
determine a reabertura da instrução 
processual em 1ª instância. ora, é de 
todos sabido que a missão 
processual dos embargos é a de 
explicitar a decisão, que, 
essencialmente, deve persistir a 
mesma 

Diz a jurisprudência: 
"Os embargos de declaração se 
destinam ao suprimento de 
omissões, á harmonização de 
pontos contraditórios e ao 
esclarecimento das obscuridades. 
inadmissível é o se pretender, por 
meio deles, alcançar objetivo 
diverso, especialmente quando tal 
importe em alteração substancial 
do julgado." (Ac. unân. da 1ª Câm 
do TJ-CE de 24/11/80 em Embs. 
Decl. No Agr. 4.588 rel. Des. José 
Barreto de Carvalho; Jurisp. e 
Doutr. vol. 123, pag. 39). in "O 
processo civil á luz da 
jurisprudência - vol. v, pag. 244 - 
10.340). 
Os efeitos modificativos - ensina a 

boa doutrina - existem quando houver 
manifesto erro de julgamento (erro 
material); por exemplo: 
tempestividade, qualificação jurídica 
do fato, formalidade essencial não 
observada, julgamento do recurso já 
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adiado, julgamento de recurso em 
que já houve desistência, julgamento 
de recurso que já perdeu objeto. o 
fato é que não pode haver efeito 
modificativo por errônea apreciação 
da prova. 

Assim, pelas razões acima 

exposta, rejeito os presentes 
Embargos de Declaração. 

ACORDAM, os Desembargadores 
Membros da 1ª Câmara Cível Isolada, 
em Turma, á unanimidade de votos, 
em rejeitar os presentes embargos de 
declaração. 

Belém, 11 de agosto de 1997. 
Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente e Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.087 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARA 
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL 
 
 
Impetrante:      Bel. José Arnaldo de Souza Gama 
Paciente:         Marcos Dantas da Silva 
Impetrado:       Juízo da 2ª Vara Penal Distrital de Icoaraci 
Relator:           Desembargador Elzaman da Conceição Bittencourt 
 
 

H.C. Trancamento de Ação Penal - Ocorrência de 
crime em tese - Desclassificação do crime: 
inadmissibilidade em pedido de H.C. 1. A doutrina e a 
jurisprudência são pacíficas quando orientam que se 
existe crime em tese a apurar não se pode trancar a 
ação penal. 2. A v ia do H.C. não é a idônea para 
desclassificar o crime pelo qual foi o paciente 
denunciado, eis que somente na instrução criminal 
ou na sentença, é que poderá o Juiz examinar e 
decidir sobre essa pretensão. Writ denegado por 
unanimidade.  

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM,, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores 
componentes das Câmaras Criminais 
Reunidas, à unanimidade de votos 
em denegar a presente ordem 
impetrada.  

 
Relatório 
O Bel. José Arnaldo de Souza 

Gama, impetrou ordem de Habeas-
Corpus, com fundamento no art. 5º, 
LVIII, LXI e LXVIII da Constituição 
Federal e arts. 647 e 648, I e II do 
Código de Processo Penal, em favor 
de Marcos Dantas da Silva, pelos 

fatos e razões a seguir sintetizados: 
Diz o impetrante, que o paciente 

foi preso em flagrante na data de 
07/03/97, quando portava duas 
petecas de cocaína, pelo que foi 
denunciado como incurso no art. 12 
da Lei 6.368/76. Porém, ressalta que 
o paciente não foi preso em flagrante 
comercializando a droga, e sim, 
transportando uma pequena 
quantidade (duas petecas) que se 
destinava para consumo próprio. 

Argumenta que em nenhum 
momento restou provado nos autos 
de inquérito policial a flagrância 
delitiva para que o nobre 
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representante do Parquet se 
fundamentasse e o denunciasse no 
art. 12, podendo no máximo, 
denunciá-lo nos rigores do art. 16 da 
Lei 6.368/76, já que o paciente 
confessa ser usuário de drogas. E 
para reforçar seus argumentos, 
transcreve doutrinas e jurisprudências 
de nossos Tribunais Pátrios, pelo que 
levanta ser inepta a denúncia, devido 
a falta de lastro em elementos que 
façam verossímil a acusação contra o 
paciente. 

Aduz que, a eminente MMª Juíza 
de Direito da 2ª Vara Penal Distrital 
de Icoaraci, em exercício, recebeu, 
equívoca e injustamente a denúncia, 
visto que foi oferecida sem qualquer 
indícios de provas ou embasamento 
fático ou jurídico para poder vingar, 
uma vez que na peça vestibular 
formadora do flagrante, somente 
aparece as declarações dos próprios 
policias que efetuaram sua prisão. 

Instada a se manifestar, a 
autoridade judiciária tida como 
coatora, informou que o paciente foi 
preso e autuado em flagrante delito 
no dia 07/03/97, com flagrante 
mantido em 12/03/97 e denunciado 
no dia 25/03/97 como incurso no art. 
12 da Lei nº 6.368/76. 

Concluiu, informando que no 
interrogatório perante o Juízo, o 
paciente negou que tenha confessado 
na polícia que é traficante de drogas, 
e que portava as duas petecas de 
cocaína apenas peara consumo 
próprio. 

Nesta Superior Instância o i lustre 
Procurador de Justiça opinou pela 
improcedência do trancamento da 
ação penal, com a recomendação de 
que se proceda a desclassificação do 
art. 12 para o art. 16 da Lei nº 
6.368/76. 

 
Voto 
A presente impetração tem por 

finalidade a trancamento da Ação 
Penal que lhe nove a Justiça Pública, 
sob a imputação do art. 12 da Lei nº 
6.368/76, ou a desclassificação do 
crime de tráfico para o de uso de 
entorpecente, tipificado no art. 16 da 
supra-mencionada lei. 

1 - Trancamento da ação penal: 
O paciente foi preso em flagrante 

em 07/03/97, quando portava duas 
petecas de substância entorpecente 
conhecido vulgarmente por cocaína, e 
com base nessa peça flagrancial, o 
representante do Ministério Público 
que oficia na 2ª Vara Penal do Distrito 
de Icoaraci, Comarca de Belém, o 
denunciou como infrator do art. 12 da 
Lei nº 6.368/76. 

Inobstante o denodado esforço do 
impetrante, revelada em exaustiva 
peça exordial, a pretensão não pode 
prosperar, de vez que a denúncia 
está embasada em auto de prisão em 
flagrante que indica a presença do 
crime em tese, inclusive confessado 
pelo autuado, não havendo, pois, 
dúvida quanto a autoria do delito e de 
sua materialidade, esta comprovada 
pelo laudo pericial competente, 
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conforme esclarece a autoridade 
judiciária apontada como coatora. 

Além do mais, a outra alternativa 
da impetração - a desclassificação do 
delito de tráfico para o de uso de 
entorpecente - revela que o próprio 
impetrante admite a existência da 
autoria do crime. 

A doutrina e a jurisprudência são 
pacíficas quando orientam que se 
existe crime em tese a apurar não se 
pode trancar a ação penal. Esta 
mesma Côrte já tem decidido 
reiteradamente no mesmo sentido. 

2 - Desclassificação do delito: 
Sobre esse tema, o digno 

Procurador de Justiça (bel. Américo 
Duarte Monteiro), em seu bem 
fundamentado parecer, assim se 
expressa: 

"Em que pese, porém, a 
pertinência do flagrante delito, no 
que diz respeito ao porte da 
substância entorpecente, é de se 
considerar que, a prisão levada a 
efeito pelos policiais serve para 
tão somente comprovar que o 
paciente faz uso de droga, porém 
não induz a acreditar-se que 
igualmente a comercializa com 
outrem. 
Assim, torna-se procedente e 
bastante razoável o pedido de 
desclassificação do crime ora 
atribuído ao paciente, qual seja, o 
disposto no art. 12, passando-se a 
enquadrá-lo nos termos do art. 16 

da mesma lei, haja vista que não 
pode tecer conclusões 
precipitadas acerca deste ou 
daquele indiciado, simplesmente 
porque agiu de forma suspeita." 
Concordo com esse entendimento. 

Todavia, não é através de Habeas 
Corpus que se pode desclassificar o 
crime. A competência para examinar 
essa pretensão da defesa, é o juízo 
processante. Consta dos autos que o 
paciente já foi interrogado, iniciando-
se assim a instrução criminal que é 
sumária. Antes da audiência de 
instrução e julgamento, poderá a 
Juíza que preside o feito examinar o 
pedido de desclassificação do delito, 
na fase de saneamento do processo, 
se assim requerer a defesa, nas 
alegações preliminares, ou na 
sentença final, após as alegações 
finais. 

A via do H.C., não é a idônea para 
desclassificar o crime pelo qual foi o 
paciente denunciado, haja vista que 
tal remédio tem por finalidade repor o 
direito de liberdade ao indivíduo que 
se achar sofrendo constrangimento 
ilegal ou na iminência de sofre abuso 
de autoridade que comprometa sua 
locomoção. 

Por tais considerações, indefiro a 
ordem impetrada, por entender que 
não há justa causa para trancar a 
ação penal e não ser a via eleita do 
HC para desclassificar o delito 
imputado ao paciente. 
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Belém, 30 de junho de 1997. 
 

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 
Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.101 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelantes:        Comeq - Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda., Cândido  
                         Wilson Araújo e Rita Ferreira Costa Araújo 
Apelado:           Banco do Brasil S/A 
Relatora:           Desembargadora. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
 
 

Apelação Cív el - Preliminar de Nulidade de Sentença 
por falta de fundamentação - Sentença sucinta não é 
desfundamentada - Preliminar rejeitada à 
unanimidade - Mérito: Débito prov ado nos autos, 
inclusiv e com a legalidade da cobrança da correção 
monetária e encargos - Decisão conhecida e mantida 
à unanimidade. 

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório 
Banco do Brasil S/A propôs Ação 

de Execução contra seus devedores 
Comeq - Comércio de Máquinas e 
Equipamentos Ltda., Cândido Wilson 
Araújo e Rita Ferreira Costa Araújo, 
alegando o seguinte:  

Que é credor dos requeridos 
através de Nota Promissória da 
importância de NCZ$ 5.000,00, 
vencida em 10/07/89; que até 
13/11/89 já estava a dever NCZ$ 
16.517,28. Pode a execução. Juntou 
documentos. 

Procedeu-se à citação e penhora 
em janeiro de 1991 . 

Comeq, Cândido Wilson e Rita 
Araújo apresentaram Embargos à 

Execução, alegando, inicialmente, 
como preliminar, falta de documento 
essencial á prropositura da ação, 
dado que Exeqüente-Embargado não 
faz prova de sua existência e, 
tampouco, de que o signatário do 
instrumento do mandato tem poderes 
para representá-lo ativamente em 
Juízo; pede a correção da inicial, no 
prazo de 10 dias, sob pena de 
indeferimento. No Mérito, que o 
débito é o valor da Nota Promissória - 
Cz$ 5.000,00 - e não como 
erradamente está se cobrando pela 
saldo devedor, cujo valor é de NCz$ 
16.517,28; que este saldo não é titulo 
executivo; que os lançamentos feitos 
no demonstrativo foram levados a 
efeito unilateralmente pelo credor e 
dito saldo não foi conferido e nem 
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achado exato, como era necessário, 
por nenhum dos co-devedores; que 
deve ser observada a confusão feita 
entre os padrões "Cruzado" e 
"Cruzado Novo" e também o fato de 
que seria mesmo a Nota Promissória 
a origem do débito, eis que este se 
constituiu antes da emissão do título; 
que não pode ser exigida Comissão 
de Permanência por falta de previsão 
legal. Daí a improcedência da 
execução. 

Recebidos os embargos, Banco do 
Brasil, apresentando contra-razões, 
rebate a preliminar de falta de 
representação, alegando que o 
Gerente Geral de lcoaraci tem todos 
os poderes para estar em Juízo; 
quanto ao titulo, é ele l iquido e certo, 
consubstanciado em Nota 
Promissória; que os documentos 
juntados não apresentam 
credibil idade; que é aplicável a 
correção monetária e a comissão de 
permanência. 

O embargado respondeu, 
repisando seus argumentos. 

A Dra. Juíza, após considerações, 
julgou improcedentes os Embargos. 

lnconformados, Comeq e outros, 
apelaram, invocando, 
preliminarmente, nulidade da 
sentença, dada a ausência de 
fundamentação; no mérito, repete os 
argumentos. 

O apelado, exeqüente, apresentou 
resposta, também repisando suas 
razões. 

 

Voto 
Preliminar de Nulidade da 

Sentença por falta de fundamentação. 
Alega o apelante que a sentença é 

nula, desde que desfundamentada. 
Mas, não está certo o digno 
causídico. Embora de modo sucinto, 
a sentença aborda todos os pontos 
invocados pelas partes. 

Vejamos trecho da decisão: 
"O título de crédito que deu origem 
à execução, nota promissória, 
encontra-se revestida das 
formalidades legais, perfeita e 
acabada, vencida e impaga, 
podendo, pois, ser considerada 
título executivo. 
Em preliminar os embargantes 
alegam vício de representação. 
Verificamos, no entanto, que são 
meras alegações, sem qualquer 
procedência, não merecendo 
acolhida. 
No mérito, os embargantes 
procedem a afirmações, tentando 
desconstituir título que deu origem 
à execução. 
Os requisitos da certeza, l iquidez e 
exigibil idade encontram-se 
presentes, nada impedindo que 
possa invalidar a execução. 
Os presentes embargos 
demonstram aspecto protelatório, 
em que os embargantes através 
de meras 
alegações, sem qualquer 
comprovação jurídica, tentam 
desconsiderar a execução." 
Corno se vê, a sentença é de 
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poucas palavras mas não é omissa, 
pois se refere a todos os pontos 
relevantes da defesa. É o que já 
estabeleceu nossa jurisprudência: 

"Não é nula a decisão com 
fundamentação sucinta, mas a que 
carece de devida motivação, 
essencial ao processo 
democrático."(STJ - 4ª T. RESp 
19.661-0 SP rel. Min. Sálvio de 
Figueiredo - j. em 12/5/92). 
Evidentemente, somente a 

ausência absoluta de motivação é 
que acarreta a nulidade da sentença. 

Rejeito. 
ACORDAM, os Desembargadores 

Membros da 1ª Câmara Cível Isolada, 
em Turma, à unanimidade de votos, 
em rejeitar a presente preliminar. 

 
Mérito 
O fato das quantias cobradas 

ainda se encontrarem em padrão 
monetário    cruzado, quando já 
estávamos sob a égide do "Cruzado 
Novo" é irregularidade perfeitamente 
sanável. Aceita a dívida ajuizada 
corno líquida e certa, pois oriunda de 
Nota Promissória, acrescida de juros, 
correção monetária e acessórios que 
compõem o valor cobrado. 

É oportuna a transcrição de 
jurisprudência trazida pelo 
embargado: 

"Acréscimos que podem ser 
apurados por simples cálculo do 
contador, como correção 
monetária e juros, não tiram a 

liquidez e certeza do débito." (Bol. 
AASP 1.152/a) Theotônio Negrão 
in CPC e Lesgisl. Posterior - 19ª  
ed., pag. 308). 
A correção monetária aplicada ao 

débito tem a função de atualizar a 
dívida, ante o fenômeno inflacionário. 

Explica, também, o embargado 
Banco do Brasil que não foram 
calculadas cumulativamente a 
correção monetária com a comissão 
de permanência. Mas, mesmo que 
isso acontecesse, os Tribunais do 
país já vem reconhecendo esta 
cumulação. 

Assim, considero a dívida ajuizada 
como líquida e certa. Não há 
cobrança de juros ilegais, não 
existindo o anatocismo. A correção 
monetária foi legalmente aplicada, 
com o fito único de atualizar o capital 
originário, sendo que os demais 
encargos foram somados ao título 
executivo. 

Citemos jurisprudência local: 
"Apelação Cível - Dívida provada 
nos autos, sendo credor o Banco 
da Amazônia S/A. 
Embargos à execução julgados 
improcedentes - Desvalorização 
da moeda causada pela inflação 
enseja a aplicação de correção 
monetária e juros em uma 
economia inflacionária para não 
estimular o descumprimento dos 
contratos celebrados." (Rel. Des. 
Pedro Paulo Martins - Ac. nº 2.019 
de 10/4/92). 
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Assim, pelas razões expostas, 
conheço do recurso, mas lhe nego 
provimento. 

ACORDAM, os Desembargadores 

Membros da 1ª Câmara Cível Isolada, 
à unanimidade de votos, em conhecer 
do recurso e lhe negar provimento. 

Belém, 18 de agosto de 1997. 
 

Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente e Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.114 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE 
IGARAPE-MIRI 
 
Apelante:       Antonio Roberto Serrão Pureza 
Apelada:        A Justiça Pública 
Relator:          Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga 
 

Apelação Penal - Lesões Corporais, artigo 129, caput, 
do Código Penal - Condenação - Motiv ação: Nulidade 
da sentença por falta de exame de corpo de delito 
direto - Feita a prov a do crime pelos depoimentos 
das testemunhas, robustecida inclusiv e pela própria 
confissão do acusado, dispensa-se a perícia técnica - 
Nulidade não caracterizada - Recurso conhecido e 
não prov ido - Decisão guerreada, à unanimidade 
mantida. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM,, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores que 
compõem a Terceira Câmara Criminal 
Isolada do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado, em conhecer do 
recurso e, à unanimidade, nos termos 
do voto do Relator, negar-lhe 
provimento. 

Relatório 
Antônio Roberto Serrão Pureza, já 

qualificado nos autos, foi denunciado 
pelo Ministério Público, como incurso 
nas penas do art. 129 do Código 
Penal Brasileiro. 

Noticiam os autos que a vítima 
Manoel Francisco Pereira Pinheiro na 
data de 19.07.91 estava trabalhando 
como segurança na sede 
denominada Tropical, naquele 
Município onde ocorria uma festa de 

N. Sra. de Sant'ana, que naquela 
ocasião impediu a entrada do 
elemento conhecido por Beto do Fito, 
cujo nome é Antônio Roberto Serrão 
Pureza, na dita festa, pois este 
encontrava-se com um arma de fogo 
ao terminar a festa, aproximadamente 
às 5:30 horas, da manhã, como 
prometera, o acusado armado de 
revólver, esperava de emboscada a 
vítima, ao presenciar que a mesma 
caminhava em direção a sua 
residência desferiu vários tiros, vindo 
a ser atingido na coxa direita, que em 
seguida conseguiu sair do local. 

O processo obedeceu seus 
trâmites legais. 

O réu deixou de ser interrogado, 
apesar de citado devidamente 
consoante certidão de fls. 21 verso, 
não compareceu a audiência 
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designada, o que lhe acarretou a 
revelia. Tendo seu advogado não 
oferecido defesa prévia e nem 
arrolado testemunhas. 

No curso do processo foram 
ouvidas 3 testemunhas de denúncia 
às fls. 34, 35 e 42. 

Em alegações finais o Ministério 
Público requereu a condenação do 
réu, entendendo que da análise dos 
autos verifica-se que a prova coligida 
legítima a acusação contida na 
denúncia, bem como a materialidade 
do delito emerge dos informes 
testemunhais carreados para os 
autos, dando conta da existência do 
fato criminoso. 

Nesta fase, a defesa postulou a 
absolvição, alegando que o acusado 
agiu em defesa própria pois em 
momentos antes havia sido ferido na 
mão pela vítima, que não houve 
traição pois ambos, acusados e 
vítima, bebiam juntos e como havia 
uma animosidade entre os dois a 
vítima tentou ameaçar-lhe e o 
acusado tentou defender-se. 

A materialidade do crime esta 
provada pela prova testemunhal, de 
conformidade com o art. 167 do 
Código de Processo Penal, que 
confirmam o evento delituoso narrado 
na denúncia. 

O réu é primário, conforme 
certidão de fls. 48/49 e não registra 
outros antecedentes em sua ficha 
policial.  

A MMª Juíza "a quo" condenou o 
Réu à pena de 8 (oito) meses de 

detenção a ser cumprida inicialmente 
em regime aberto por infração ao art. 
129 do Código Penal Brasileiro, e 
considerando que o réu preenche os 
requisitos do art. 77 e seguintes do 
Código Penal Brasileiro, conceder-lhe 
o beneficio da Suspensão 
Condicional da Pena (SURSIS), pelo 
prazo de três anos, mediante o 
cumprimento de condições 
determinadas na sentença. 

Inconformado com a decisão do 
Juízo de 1° grau, o Réu apelou da 
mesma, dizendo que diante da 
ausência de Exame de Corpo de 
Delito, por omissão, uma vez que 
poderia ter sido solicitado pelo 
promotor ou pelo Juízo "a quo", 
embora a sentença esteja 
fundamentada, está vazia de 
sustentação por ter surgido dúvidas 
mantidas em toda fase do processo e 
não sanadas, quanto ao local do 
ferimento, o tipo de ferimento, o tipo 
de lesão e outros pareceres técnicos 
que se fazem necessário. 
Requerendo ao final a anulação da 
sentença. 

Na Superior Instância, a, Douta 
Procuradoria de Justiça, entendendo 
que a autoria e materialidade reiteram 
provadas, inobstante. a ausência do 
exame pericial realizado na vítima, 
formalismo invocado pelo acusado na 
tentativa de justificar a argüição de 
nulidade da sentença, e fulminada 
pelo Juízo "a quo", esteiado nos arts. 
157 e 167 do Código de Processo 
Penal e na farta jurisprudência no que 



242   REVISTA DO TJE 
 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 

pertine ao chamado Exame de Corpo 
de Delito indireto, opinou pelo 
conhecimento do recurso e não 
provimento do mesmo. 

Voto 
O recurso de apelação em 

julgamento objetiva anular a sentença 
em conseqüência da qual foi o 
recorrente condenado à pena de 08 
(oito) meses de detenção por infração 
ao artigo 129, Caput, do Código 
Penal. 

A irresignação de Antonio Roberto 
Serrão Pureza reside no quantum da 
condenação que lhe foi imposta, por 
isso que, segundo entende o seu 
patrono o crime cuja autoria lhe é 
imputada pela Justiça Pública 
reclama perícia para constatação da 
materialidade e, "in casu", para tal 
louvou-se o seu ilustre prolator na 
confissão do apenado e na prova 
testemunhal colhida no desdobrar da 
instrução. 

Com efeito, afirma o advogado do 
apelante que o referido ilícito ao ser 
consumado deixa vestígios somente 
apuráveis pelo exame de corpo de 
delito direto, não podendo supri-lo o 
indireto, quer pelos depoimentos de 
testemunhas, quer pela própria 
confissão do acusado. 

Em que pese o ingente esforço 
despendido pelo firmatário do apelo, 
a sentença guerreada a meu ver 
permanece incólume, porquanto o 
Doutor Juiz que a prolatou baseou-se 
no exame de corpo de delito indireto 

expresso nos termos do artigo 167, 
do Código de Processo Penal, tendo 
em vista a exuberante prova 
testemunhal deduzida na instrução. 

Como se não bastasse, o rigor que 
se pretende em prestar ao artigo 158 
do C.P.P., de que sempre que a 
infração deixar vestígio e impõe-se a 
realização de exame pericial, sob 
pena de não se completar seguro o 
juízo no que pertine à materialidade 
ou à autoria da ação delitiva, hoje não 
mais se justifica por não adequar-se à 
avaliação probatória pelo magistrado 
inserta no art. 157 antecedente, que 
confere ao julgador total l iberdade 
para firmar sua convicção fundada 
nos dados do sumário de culpa. Logo, 
assim sendo, não se pode limitá-lo 
pela alegada imprescindibil idade da 
perícia técnica. 

Por outro prisma, exigir-se de 
modo absoluto o exame de corpo de 
delito direto é, por via indireta atribuir-
se-lhe inusitado destaque, quando 
sabido é que por força do que dispõe 
o artigo 182, da Lei Adjetiva Penal, 
seu valor, como o de todos os outros 
elementos de convencimento, é 
relativo, não vinculando o juiz. 

Do exposto, não vislumbrando 
caracterizada nenhuma nulidade no 
"decisum" monocrático e de que 
escorreitamente se houve o seu 
dil igente prolator na dosimetria da 
pena aplicada ao ora recorrente, 
conheço da apelação, negando-lhe, 
porém, provimento para o fim de 
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manter "in totum" a sentença condenatória atacada. 
Belém, 19 de setembro de 1997. 

Des. Jaime dos Santos Rocha - Presidente 
Des. Benedito de Miranda Alv arenga - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.116 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:       Domingos Roberto O. de Andrade e outros 
Impetrado:        Secretário de Estado de Agricultura. 
Litisconsorte passivo necessário: Estado do Pará 
Relatora:          Desembargadora Climeniè Bernadette de Araujo Pontes 

 
 

Isonomia Salarial - Vencimentos de 8,5 salários 
mínimos determinado pela Justiça do Trabalho - 
Impetração de “writ“ por engenheiro florestal, 
engenheiro agrônomo e médico v eterinário, 
funcionários catalogados no mesmo grupo 
operacional - Coisa julgada - Inconstitucionalidade de 
v inculação ao salário mínimo - Violação ao Princípio 
da Legalidade - Direito líquido e certo. Preliminares 
de decadência do "mandamus", prescrição das 
parcelas anteriores e mandado de segurança como 
meio de cobrança rejeitadas. - A decisão transitada 
em julgado da Justiça do Trabalho, serv e para 
comprov ar as distorções existentes no quadro de 
pessoal da impetrada - Objetiv am os impetrantes o 
reconhecimento da isonomia v encimental que lhes 
garantem as Cartas Federal e Estadual ao assegurar-
lhes v encimentos iguais para cargos de atribuições 
iguais. In casu, não se trata de pedido de v inculação 
ao salário mínimo, há sim, isonomia ao salário base 
dos que lhes serv em de paradigma. Não hav endo 
v inculação não há consequentemente infringência a 
autonomia do Estado e a Lei Federal que dispõe 
sobre a remuneração dos serv idores estaduais - O 
“Writ” constitucional é cabív el para a proteção de 
direito indiv idual, líquido e certo, sempre que 
ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 
v iolação por parte de autoridade - O cargo de 
Engenheiro Florestal corresponde ao mesmo grupo 
operacional de Engenheiro Agrônomo e Médico 
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Veterinário, assim é de ser reconhecido o direito dos 
impetrantes a isonomia requerida. Preliminares 
rejeitadas e mandado deferido. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM,, os Desembargadores 

componentes das Egrégias Câmaras 
Cíveis Reunidas, por unanimidade de 
votos, rejeitar as preliminares 
suscitadas e conhecer do “Writ” nos 
termos do voto da Desa. Relatora. 

 
Relatório 
Domingos Roberto Oliveira de 

Andrade, engenheiro florestal, 
Amarildo Costa Bezerra, Luzinete 
Farias dos Santos, Emanoel Guido de 
Souza Neri, Jorge Luiz Coelho 
Magalhães, Heleieci Oeiras Maia 
Teixeira, engenheiros agrônomos, 
José Calixto Miziara Filho, Joelson 
Yaghi Salame, Olcir Castelo Branco 
Furtado, Eustáquio Vieira Coutinho, 
médicos veterinários, devidamente 
qualificados nos autos, impetram 
Mandado de Segurança com pedido 
de liminar contra ato do Exmo. Sr. 
Secretário de Estado de Agricultura, 
que feriu direito líquido e certo dos 
impetrantes consagrado 
constitucionalmente ao indeferir 
pedido de isonomia salarial. 

Alegam os impetrantes que desde 
a época de suas contratações até 
julho de 1987 percebiam vencimento 
base equivalente a 8,5 (oito e meio) 
salários mínimos, verificada a 
redução, pleitearam a reposição 

salarial, mas o pedido foi indeferido. 
Porém, outros colegas da mesma 
categoria funcional recorreram a 
Justiça do Trabalho e obtiveram 
ganho de causa, recebendo 
atualmente o salário base de 8,5 (oito 
e meio) salários mínimos. 

Com base na Lei nº 5.021/66, que 
proíbe concessão de liminar para 
pagamento de vencimentos ou 
vantagens pecuniária a servidores da 
União, dos Estados, dos Municípios e 
suas Autarquias, foi indeferida a 
liminar pleiteada. 

A autoridade, tida como coatora, 
prestou informações suscitando 
preliminares e, no mérito, alega a 
inexistência de direito líquido e certo 
a proteger, sustentando ainda a 
existência de coisa julgada-decisão 
trabalhista e a inconstitucionalidade 
da vinculação de vencimento ao 
salário mínimo. 

O douto Procurador de Justiça em 
substancioso parecer, opinou pela 
concessão da segurança requerida. 

 
Voto 
Os impetrantes integram o quadro 

de funcionários especializados da 
Secretária de Estado Agricultura, em 
três modalidades: Engenheiro 
Florestal, Engenheiro Agrônomo e 
Médico Veterinário e perseguem, o 
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reconhecimento da isonomia 
vencimental tomando como 
paradigmas os vencimentos de seus 
colegas, já reconhecidos em decisões 
da Justiça Trabalhista e Justiça 
Comum. Todavia, as autoridades 
impetradas contestam o direito 
perseguido, esboçando as 
preliminares de: a) decadência do 
direito de ação; b) prescrição das 
parcelas anteriores e c) uti l ização do 
mandamus como meio de cobrança. 
No mérito, invocam o princípio da 
coisa julgada, referente a decisão 
trabalhista, inconstitucionalidade de 
vinculação ao salário mínimo e 
violação ao princípio da legalidade. 

Feitas essas considerações 
iniciais, passamos a abordagem das 
preliminares, sendo a primeira 
decadência do direito de ação. 

Tanto essa preliminar quantas as 
demais, são bem conhecidas e foram 
dissecadas nos sem números de 
votos proferidos nesta Casa, não 
apresentam nada de novo que 
possibil ite um estudo mais acurado 
sobre o tema. São questões que 
vislumbram o pensamento da 
administração pública, distanciadas 
porém, da realidade jurídica a que 
são submetidas. A decadência ora 
em debate, in casu, não tem a 
mesma conotação que se lhe impõe o 
art. 18 da Lei 1533/51, pois embora 
ultrapassado 120 dias do ato 
administrativo impugnado, o assunto 
não se dilui em face de sua eficácia 

preclusiva. A jurisprudência 
predominante nos tribunais tem feito 
a distinção entre ato administrativo 
único, mas com efeitos permanentes, 
e atos administrativos sucessivos e 
autônomos, embora tendo como 
origem norma inicial idêntica. Na 
primeira hipótese, o prazo do art. 18 
da lei do Mandado de Segurança 
deve ser contado da data do ato 
impugnado; na segunda, porém, cada 
ato deve ser atacado pelo writ e, 
assim, a cada qual corresponderá 
prazo próprio e independente 
(Recurso Especial - relatado pelo Min. 
Nery da Silveira, cit. por Theotônio 
Negrão, 27ª ed.); Este mesmo Autor, 
anota ainda corrente mais l iberal 
oriunda do S.T.J. relator Min. José de 
Jesus Filho: O prazo decadencial 
para impetrar mandado de segurança 
renova-se a cada ato lesivo que 
envolva prestações de trato 
sucessivo. 

Tratando-se, pois de isonomia 
vencimental, a questão relativa à 
prazo está definida pela 
jurisprudência das Côrtes Superiores 
e pela nossa como de trato 
sucessivo. Considere-se ainda que, a 
extinção do direito de impetrar o writ 
constitucional, não gera contudo a 
extinção do próprio direito subjetivo 
perseguido, se por ventura precluso 
aquele, o ato estatal impugnado não 
estaria inume do controle jurisdicional 
por outra via que se lhe adequasse. 
Rejeito a preliminar. 
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As preliminares prescrição e 
util ização do mandamus como meio 
de cobrança estão intimamente 
ligadas e serão objeto de um só 
relato. 

Dizem as autoridades impetradas 
que a Lei 5.378/87, adequou a 
política salarial para os servidores 
estaduais e em especial para os 
impetrantes quando ocorreu a 
incorporação de gratificação. Ora, se 
a redução salarial alegada se deu por 
ato único administrativo decorrente de 
lei, o direito está prescrito, pois só 
agora postulado. Não deve ser 
esquecido que os créditos contra a 
Fazenda Pública prescrevem no 
prazo de cinco anos (art. 1º do 
Decreto 20.910/32). 

Em que pese tal alegação, ditas 
preliminares não merecem acolhida. 
As categorias reivindicantes até 1994, 
eram regida pela CLT como se infere 
dos típicos contratos de trabalho 
anexados e das inúmeras decisões 
trabalhistas verificadas após a edição 
da referida Lei. Não se trata de ato 
único cuja incidência do prazo seria 
fatal. O ato é considerado de trato 
sucessivo. Inobstante, a invocação da 
Lei nº 5.378/87, vários funcionários da 
entidade obtiveram reposição salarial, 
ficando os demais servidores em 
desigualdade vencimental que agora 
buscam corrigir. No que diz respeito à 
prescrição qüinqüenal de parcelas, 
art. 1º do Decreto nº 20.910/32, esta 
norma não tem ingêrencia no 
julgamento da presente causa; não se 

trata de ação de cobrança que se 
submete ao crivo da norma aludida, e 
sim do reconhecimento de um direito, 
já conferido a muitos outros 
funcionários, quer pela Justiça 
Especializada, quer pela Justiça 
Comum. Não perseguem os 
impetrantes o pagamento de 
diferenças vencidas, mas o reparo de 
um direito a percepção do piso 
vencimental já concedido a 
integrantes da mesma categoria. 
Rejeito as preliminares. 

 
Mérito  
Centra-se a abordagem de mérito 

no princípio da coisa julgada; 
inconstitucionalidade de vinculação 
ao salário mínimo; violação ao 
princípio da legalidade e inexistência 
de direito líquido e certo. 

“Res  judicata" - a invocação de 
que os impetrantes embasam seu 
pleito na existência de coisa julgada 
visando a reposição salarial não os 
beneficia, uma vez que a coisa 
julgada só produz efeito entre as 
partes envolvidas na lide, diz a 
administração. Aliás, essa afirmativa 
não é novidade no mundo jurídico - 
todavia, a decisão encerrada, pode e 
deve embasar, outros pedidos da 
mesma natureza, buscando idêntico 
reconhecimento e é isto que pleiteiam 
os autores. Não se trata de adoção 
de decisão transitada em julgado, 
mas, serve esta, para comprovar as 
distorções hoje existentes no quadro 
da SAGRI, onde os funcionários da 
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mesma especialidade percebem 
salários diferenciados. 

É da relatoria do Des. Nelson 
Amorim, o seguinte aresto: 

Mandado de Segurança. 
Engenheiros Agrônomos 
aumentados em 8,5 salários 
mínimos por decisão da Justiça do 
Trabalho - Impetração de 
Mandado de Segurança por 
ocupante do mesmo cargo, regido 
pelo regime estatutário visando a 
isonomia salarial prevista no art. 
39, caput, parágrafo 1º da 
Constituição Federal de 1988. - 
Preliminares de ilegitimidade de 
parte, carência da ação e 
impossibil idade de dilação 
probatória rejeitadas (DJE, 
29.08.96). 
Não há in casu infringência à 

norma constitucional que veda a 
vinculação do salário mínimo para 
qualquer fim. O deferimento de pleito 
dessa natureza não significa que a 
cada alteração no salário mínimo a 
remuneração percebida será 
aumentada também. Frise-se bem 
isto. O que se tem reconhecido é a 
vinculação do salário base ao que lhe 
serviu de paradigma. No mesmo 
sentido queda-se o argumento de 
violação à reserva legal. Ora, se não 
há vinculação ao salário mínimo, não 
há infringência à autonomia do 
Estado, posto que não é a Lei Federal 
que dispõe sobre a remuneração de 
servidores estaduais, nem tampouco 

haveria reajuste diferenciado, mas 
sim, correção de injustiça no 
tratamento de servidores estaduais 
ocupantes do mesmo cargo. 

Se deferida a segurança não 
haverá vinculação na administração 
pública, o que é proibido. As 
vinculações dizem respeito à cargos 
diferentes, o que não é o caso destes 
autos. A discussão aqui, é exclusiva 
incidência do princípio da isonomia 
estabelecendo o mesmo vencimento 
base para cargos iguais. 

E por derradeiro vem a alegativa 
de direito líquido e certo. Neste 
sentido as citações doutrinárias e 
jurisprudenciais são abundantes. 
Entretanto, l imito-me apenas à 
análise superficial de vez que a 
matéria é de todos conhecida. 

O “Writ” constitucional é cabível 
para a proteção de direito individual, 
líquido e certo, sempre que 
ilegalmente ou com abuso de poder, 
alguém sofrer violação por parte de 
autoridade. 

Os impetrantes são funcionários 
da Secretária de Estado de 
Agricultura, ocupantes dos cargos de 
engenheiro florestal, engenheiro 
agrônomo e médico veterinário. Suas 
admissões na entidade provem de 
contratos de trabalho, sob o regime 
celetista, todos com piso salarial 
idêntico. Verificada a defasagem 
daquele piso salarial, questionaram a 
reposição na Justiça Especializada, 
passando a existir funcionários no 
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órgão com percepção de salários 
diferenciados. Extinta a categoria de 
celetista, com a edição da Lei 
5.810/94, aqueles que exerciam 
função idêntica munindo-se da 
documentação necessária e com 
supedâneo em decisão trabalhista, 
buscaram igual remuneração, 
escoliados na isonomia vencimental, 
que a Carta Federal de 88 consagra 
em seu art. 39, § 1º. Embora essa 
norma necessite de regulamentação, 
nada obsta que se reconheça o 
direito perseguido, pois não é justo 
que haja diferenças salariais para 
servidores ocupantes do mesmo 
cargo. Assim, aos lhes ser negado o 
direito na via administrativa, surge 
para os pleiteantes a via judicial. 

O mestre José Afonso da Silva 
constitucionalista de escol ensina-
nos: A isonomia, em qualquer de 
suas formas, incluída nela a paridade, 
é uma garantia constitucional e um 
direito do funcionário... (Curso de 
Direito positivo 5ª ed. pag. 574). 

Vê-se assim que a liquidez e 
certeza do direito perseguido tem a 
chancela constitucional. 

Resta apenas, tecer consideração 
em relação ao primeiro dos 
impetrantes, cuja profissão é 
engenheiro florestal. Nas inúmeras 
decisões desta Côrte e outras da 
Justiça Especializada, não há até a 
presente data paradigma, que 
possibil ite a categoria, perceber o 
equivalente aos demais colegas 
quando todos foram admitidos na 

mesma situação, destoando tão só o 
padrão monetário vigente a época 
das admissões. Todavia, gostaria 
nesta oportunidade de alertar para 
injustiça que involuntariamente vimos 
praticando. Os cargos de nível 
superior nas categorias de 
engenheiro florestal, engenheiro 
agrônomo e médico veterinário são 
catalogados na SAGRI com a sigla 
AAB e AAZ, que corresponde ao 
grupo operacional respectivo. Ora, se 
assim o é, o engenheiro florestal 
ocupa função idêntica a do 
engenheiro agrônomo, conforme se 
infere nos inúmeros contra-cheques 
dessas categorias carreados aos 
autos como paradigmas, e não como 
entendia esta relatora, salvo melhor 
juízo até mesmo o Colegiado que os 
relacionava em função da 
especificidade profissional. 

O § 1º do art. 39, da lei citada 
enfatiza: A lei assegurará aos 
servidores da administração direta, 
isonomia de vencimento para cargos 
de atribuições iguais ou 
assemelhados do mesmo poder, etc... 

José Afonso da Silva, referido ao 
norte, acentua:  

É o art. 39, § 1º, que determina 
que a lei assegurará, aos 
servidores da Administração 
direta, isonomia de vencimentos 
(ou seja, tanto no que tange ao 
padrão como aos acréscimos 
pecuniários) para cargos (só fala 
em cargos, mas vale também para 
emprego e função) de atribuições 
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iguais ou assemelhadas do 
mesmo Poder ou entre servidores 
dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário, ressalvadas as 
vantagens de caráter individual e 
as relativas à natureza ou ao local 
de trabalho etc... 
A Constituição considera elemento 

de comparação as atribuições do 
cargo. Importa verificar, para a 
isonomia genérica aqui estabelecida, 
se os cargos, nos termos da lei, têm 
atribuições iguais ou assemelhadas. 
A similitude é bastante para atrair a 
isonomia de vencimentos. Cargos de 
atribuições iguais ou assemelhados 
devem ter vencimentos iguais. No 
caso dos servidores, em geral a 
isonomia depende da constatação da 
igualdade ou similitude das 
atribuições dos cargos (pag. 575). 

Queiramos ou não o que vimos 
concedendo aos funcionários da 
Secretaria de Agricultura é a isonomia 
de vencimento, pautados no 
reconhecimento do direito a 
percepção de salários iguais para 
cargos iguais. 

A Lei nº 5.810/94, no seu art. 122 
ao reproduzir o texto constitucional 
garantiu a isonomia vencimental para 
cargos de atribuições iguais ou 

assemelhadas aos servidores do 
Poder Executivo. Portanto, se o 
impetrante Domingos Roberto 
Oliveira de Andrade ocupa o cargo 
que tem a mesma classificação, o 
mesmo símbolo no universo do 
quadro pessoal da Secretária de 
Estado de Agricultura que os demais 
técnicos, é de lhe ser reconhecido o 
direito à isonomia, sendo injusta e 
i legal a diferença vencimental. 

Além do mais, as atividades 
típicas dos cargos de engenheiro 
agrônomo e engenheiro florestal, 
possuem nítida correlação na 
essência de suas atribuições, ainda 
que não sejam totalmente iguais, não 
guardam qualquer características de 
assemelhação, pertencendo ambos 
ao grupo ocupacional de nível 
superior.  

Assim, considerando que o 
engenheiro florestal e o engenheiro 
agrônomo e médicos veterinários são 
do mesmo nível técnico simbolo AAB 
e AAZ - concedo a segurança no 
sentido de assegurar aos impetrantes 
o direito líquido e certo de terem seu 
vencimentos básicos iguais aos de 
seus colegas, cujos contra-cheques 
foram carreado aos autos, a partir da 
impetração.

 
Belém, 16 de setembro de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Desa. Climeniè Bernadette de Araujo Pontes - Relatora 
 



JURISPRUDÊNCIA    251 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 
 

ACÓRDÃO Nº 32.122 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA 
COMARCA DE BRAGANÇA 
 
 
Recorrente:      Clemente Matias Dias Filho 
Recorrido:        A Justiça Pública 
Relator:            Desembargador Elzaman da Conceição Bittencourt 
 

 
Recurso em Sentido Estrito - Legítima defesa - 
Carência de prov a - Pronúncia - Opção pelo Juízo no 
Tribunal que é o Tribunal do Júri. Não basta alegar a 
legítima defesa, esta dev e estar cabalmente provada 
nos autos para que o juiz decida pela absolv ição 
sumária. Não configurada a excludente do crime, 
dev e o réu ser submetido a julgamento do Tribunal 
do Júri, que é o Juízo natural dos crimes contra a 
v ida. Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Senhores 

Desembargadores componentes da 
Segunda Câmara Criminal Isolada, à 
unanimidade de votos em conhecer 
do presente recurso e negar-lhe 
provimento para submeter o 
recorrente a Julgamento do Tribunal 
do Júri da Comarca de Bragança. 

 
Relatório 
Clemente Matias Dias Filho, já 

qualificado nos autos de processo 
crime que lhe move a Justiça Pública, 
vem, através de seu advogado, 
recorrer em sentido estrito, perante 
esta Egrégia Câmara Criminal 
Isolada, da decisão da Exma. Sra. 
Dra. Juíza da 2ª Vara da Comarca de 
Bragança, que pronunciou o 

recorrente para levá-lo ao Julgamento 
pelo Júri Popular, pelas razões e 
fatos a seguir sintetizados: 

Consta dos autos que no dia 19 de 
Setembro de 1981, o recorrente, que 
é Policial Militar, encontrava-se de 
folga em uma festa, quando soube 
que a vítima, Antonio Marques da 
Silva, encontrava-se armado com 
uma faca, tendo o acusado-recorrente 
falado com a vítima para que esta 
entregasse a arma, o que não foi 
atendido. A vítima então saiu da 
festa, sendo perseguida pelo 
recorrente que disparou um tiro para 
o alto, fazendo com que a vítima 
sacasse a arma de imediato o 
recorrente disparou mais dois tiros, 
tendo um acertado na vítima 
morrendo momentos depois. 
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Concluída a Instrução Criminal, o 
réu-recorrente foi pronunciado nos 
termos do art. 408 do Código de 
Processo Penal, pela Juíza de Direito 
da 2ª Vara da Comarca de Bragança, 
sujeitando-o a Julgamento pelo Júri 
Popular. 

Em suas razões, o recorrente 
alega que, cometeu o crime em 
legítima defesa sua e de outras 
pessoas que estavam na festa, pois a 
vítima estava armada de faca, e 
quando tentou tirar a arma da 
mesma, a vítima avançou e feriu o 
recorrente, que, em seguida disparou 
dois tiros contra a vítima que veio a 
falecer momentos depois. 

Comenta, o recorrente o Laudo de 
fls. 33 que prova que a vítima causou 
os ferimentos ali descritos, fazendo 
depois uma análise do trâmite 
processual. 

Conclui, o recorrente requerendo a 
reforma da sentença de pronúncia, 
para que o mesmo seja absolvido 
sumariamente, vez que, agiu em 
legítima defesa. 

Em contra-razões ao recurso 
apresentado, o representante do 
"Parquet" faz uma narrativa dos fatos 
comentando depoimento das 
testemunhas Carlos de Nazaré 
Pinheiro de Jesus e Edon do 
Nascimento Pinheiro. 

Continua, o Promotor de Justiça 
alegando que as provas colhidas nos 
autos, a única decisão a ser tomada 
pela MMª Juíza "a quo", seria a 

pronúncia do recorrente, vez que o 
mesmo não se enquadra na 
excludente de il icitude da legítima 
defesa, e que, para que a MMª Juíza 
"a quo", absolvesse deveria estar 
convencida conforme, o previsto no 
art. 411, do Código de Processo 
Penal. 

Continua, ainda o Promotor de 
Justiça, alegando que a legítima 
defesa não está provada, vez que 
não estão presentes os pressupostos 
que autorizam o reconhecimento da 
legítima defesa, conforme o previsto 
no artigo 25 do Código Penal. 
Alegando que o recorrente não usou 
os meios necessários 
moderadamente. 

Comenta, o Promotor de Justiça o 
depoimento da testemunha Edon do 
Nascimento Pinheiro, alegando que 
esse fato já comprova que não houve 
legítima defesa. 

Conclui, o representante do 
"Parquet", pedindo a confirmação da 
sentença de pronúncia, para 
submeter o Recorrente a Julgamento 
do Júri Popular. 

Nesta Instância Superior, o Digno 
Procurador de Justiça, opinou pelo 
conhecimento e improvimento do 
presente recurso. 

 
Voto 
Não conformado com a sentença 

de pronúncia, o réu recorreu em 
sentido estrito alegando ter atingido a 
vítima com um tiro de revólver, em 
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legítima defesa, pelo o que deveria 
ser absolvido sumariamente, diante 
da excludente prevista no art. 25 do 
CPB. 

Eis a versão do réu-recorrente:  
"Que não procede a denúncia de 
fls. 02 e 03, que no dia do crime o 
declarante chegou no local por 
volta das vinte e quatro horas e 
dez minutos, em companhia de um 
amigo conhecido por "Carlitão" 
como era sua folga não estava 
fardado, que após se instalarem 
em uma das mesas um rapaz 
louro de cabelos compridos, que o 
declarante não sabe dizer o nome 
aproximou-se e pediu que fosse 
até ao salão da festa porque havia 
ali um elemento armado de faca 
desrespeitando as moças que não 
queriam dançar com ele, que o 
declarante acompanhou o referido 
cidadão que se dizia proprietário 
da festa e conhecido de "Carlitão" 
que deu uma volta no salão mais 
não viu o citado elemento, que 
quando já voltava para sua mesa o 
proprietário da festa apontou para 
o referido elemento tocou em seu 
ombro esquerdo e identificou-se 
como tenente da Polícia 
mostrando a sua respectiva 
carteira, que então solicitou que o 
mesmo lhe entregasse a arma que 
portava . Que o cidadão convidou 
irem a parte externa da festa, por 
que achava humilhante entregar a 
faca naquele lugar. Que o 
elemento saiu na frente e o 

declarante seguiu, já parte externa 
da festa a vítima sacou de sua 
faca investindo contra o declarante 
por três vezes, que o declarante 
procurou defender-se, com o 
braço recebendo dois ferimentos 
no cotovelo e na altura do 
antebraço e um terceiro na parte 
posterior da coxa, cortando a 
camisa e calça, que o declarante 
lembrou-se que portava um 
revólver Rossi 32, então fez dois 
disparos, um paro o alto e outro no 
chão; Que como a vítima 
continuava agressão o declarante 
deu um terceiro disparo em 
direção da coxa da vítima; que o 
local estava, que o local estava 
escuro, não sabendo dizer onde 
atingiu a vítima; que não conhecia 
a vitima, que tomou conhecimento 
pelo Jornal que chamava-se José 
Silva. Que providenciou uma 
patrulha comandada pelo Cabo 
Demétrio para socorrer a vítima; 
Que o declarante também foi 
socorrido por "Carlitão"". 
O representante do Ministério 

Público de 1º Grau refuta esses 
argumentos, alegando que a legítima 
defesa não está devidamente 
provada vez que não estão presentes 
os pressupostos que a caracterizam, 
e ainda que estivesse, o réu não usou 
moderadamente dos meios 
necessários para repelir a injusta e 
iminente agressão . 

A MMª Juíza, articula em seu 
decisum o seguinte: 
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"Das testemunhas oculares 
ouvidas, em Juízo, a primeira Sr. 
Carlos de Nazaré P. de Jesus, 
declarou 'que a vítima agrediu com 
uma faca o acusado, atingindo-o 
no braço direito e este fez 
inicialmente um disparo para cima; 
que no entanto ela não se 
atemorizou e continuou investindo 
para o réu e este, fez um segundo 
disparo atingindo-o na perna, 
mesmo ferida, a vítima ainda 
continuou ameaçando; que o 
acusado ia caindo ao solo quando 
deu o terceiro disparo que a 
atingiu mortalmente”. 
Já a segunda testemunha, Sr. 

Edon do Nascimento Pinheiro, em 
seu depoimento feito em juízo, narra  

“que a vítima encontrava-se na 
festa armada de um terçado e 
embriagada, que o acusado 
interferiu pedindo a arma da 
mesma ; que porém esta se negou 
a entregá-la; que o depoente pediu 
ao réu que não precisava tomar 
nenhuma providência , mas ele 
insistiu em tomar a arma da vítima, 
que continuou pedindo ao acusado 
que deixasse o rapaz de mão, pois 
temia que acontecesse uma 
confusão maior, mas o réu 
persistiu e deu um tiro para cima 
para amendrontá-lo, que nessa 
ocasião a vítima investiu para o 
acusado e feriu este; que ela 
continuou pulando para traz, 
nesse momento o denunciado deu 

outro tiro atingiu-a na perna, que 
então a vítima investiu para o 
acusado de arma na mão, não 
sabendo dizer se a mesma feriu o 
acusado, que então naquele 
instante ouviu 1 terceiro disparo 
que atingiu mortalmente a vítima.” 
É de notar-se que o depoimento 

da 1ª testemunha se entrelaça com 
as declarações do réu, enquanto que 
na narrativa da 2ª testemunha, 
encontra-se com uma pequena 
dissonância com as demais. 

O exame atento do processo e a 
confrontação das provas conduzem 
este juízo à dúvida quanto as 
descriminantes argüidas. Assim, se o 
réu agiu em legítima defesa e estrito 
cumprimento do dever legal, é fato 
que caberá ao Tribunal do Júri decidi-
lo, por isso, conveniente se torna seu 
julgamento pelo Júri. 

O Douto Procurador de Justiça, 
que oficiou nestes autos, 
corroborando o entendimento de seu 
colega de "Parquet", após exame 
aprofundado dos autos , assim se 
pronunciou:  

"Quanto ao mérito, a alegativa do 
réu recorrente de ter agido em 
legítima defesa própria, não 
apresenta os autos, prova extreme 
de dúvida para o reconhecimento 
da eximente da antijuridicidade, ao 
contrário esbarra no seguro 
testemunho de Edon Pinheiro da 
Silva, que a descarta. 
Nesse passo, a MMª Magistrada, 
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ao analisar os autos e constatar a 
existência de dúvida quanto a 
ocorrência do alegado estado de 
legítima defesa, não restaria outro 
caminho senão o certo, pronunciar 
o réu, submetendo-o a julgamento 
pelo Tribunal do Júri”. 
A primeira testemunha, Carlos 

Nazaré Pinheiro de Jesus, conhecido 
por "Carlito" ou "Carlitão", procurou 
reforçar a versão do réu, repetindo 
sua declaração quase que as 
mesmas palavras inseridas no 
depoimento do recorrente, atitude até 
certo ponto compreensível, por ser 
essa testemunha amiga do réu , fato 
esse demonstrado  quando 
preferiu socorrê-lo em detrimento da 
vítima que estava agonizando no 
local do delito. 

Pelas declarações da testemunha 
Edon, entende-se que o recorrente foi 
quem iniciou a agressão tendo a 
vítima avançado para ele em revide. 
Assim o iniciador da agressão não 
pode alegar legítima defesa. 

Efetivamente, a testemunha Edon 
Pinheiro da Silva seria o fiel da 
balança para confirmar a legítima 
defesa alegada, se houvesse outras 
provas criteriosas a indicar ter agido o 
réu-recorrente em indubitável estado 
de legítima defesa, de modo a excluí-

lo da antijuridicidade do seu ato. Ao 
contrário, a versão do réu-recorrente 
exurge frágil nos autos, e ao 
encontrar afirmações contrária à sua 
tese, no mínimo viria gerar dúvidas na 
firmação de convicção da julgadora, 
que diante dessas dúvidas, preferiu 
pronunciar o réu e submetê-lo à 
julgamento pelo seu juízo natural que 
é o Tribunal do Júri. 

Na verdade, não basta alegar a 
legítima defesa, esta deve estar 
cabalmente provada nos autos para 
que o juiz decida pela absolvição 
sumária prevista no art. 411 do CPP. 

A Jurisprudência é unânime nesse 
sentido:  

"Alegada a legítima defesa e 
sendo esta duvidosa, não provada 
desde logo, impõe-se a pronúncia 
para que o Tribunal do Júri 
examine e decida a licitude ou não 
da conduta do agente". (RTTJRGS 
169/101, citada por Wilson 
Bussada, em legítima defesa - 
Sentenças e decisões, pág. 162). 
Diante do exposto, conheço do 

recurso, porém lhe nego provimento, 
mantendo assim a pronúncia em 
todos os seus termos, ensejando o 
julgamento do recorrente pelo 
Tribunal do Júri, da Comarca de 
origem. 

 
Belém, 11 de setembro de 1997. 

 
Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente e Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.132 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:     Nanci Aparecida Garcia de Oliveira 
Apelado:      Ministério Público Estadual 
Relatora:      Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
 
 

Apelação Cív el - Alv ará para obter autorização para 
receber indenização relativ a ao seguro de v ida 
estipulado pelo pai falecido em fav or de suas filhas 
menores - Matéria fática - Aquisição de um imóv el - 
Não av entada no juízo do 1º grau não pode ser 
apreciada na instância "ad quem" - A indenização a 
ser recebida pelo beneficiário por ocasião da morte 
do estipulador não integra o patrimônio do segurado 
- E sendo menores os beneficiários necessitam de 
alv ará - Estando as menores em situação de luta pela 
sobrev iv ência nada mais justo que lhes seja pago o 
seguro deixado pelo pai - Recurso conhecido e 
prov ido - Decisão unânime.  

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório 
Nanci Aparecida Garcia de 

Oliveira interpôs a presente Apelação 
por estar inconformada com a 
sentença exarada às fls.13, que 
indeferiu o pedido de Alvará Judicial 
por ela intentado a fim de obter a 
necessária autorização para receber 
a indenização devida pela Sul 
América de Seguros a suas fi lhas 
menores Vanessa e Thaís Garcia 
Raymond, de 9 e 6 anos 
respectivamente , em razão da morte 

de Serge Reis Raymond, por serem 
elas as beneficiárias do Seguro de 
Vida em grupo a que aderiu o "de 
cujos". 

A apelante , através de petição de 
fls.3, postulou que o juízo "a quo" 
autorizasse a Sul América Seguros a 
lhe pagar o valor correspondente a 
indenização ao seguro de vida 
estipulado pelo "de cujos" em favor de 
suas fi lhas menores, haja vista que, 
segundo ela, tal verba é 
indispensável para o sustento das 
mesmas. 

Recebida a inicial, a MMª Juíza de 
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primeiro grau abriu vista dos autos ao 
representante do Ministério Público, 
para que este, no prazo legal, 
emitisse parecer sobre o pedido. 

O representante do "parquet", 
através do parecer de fls.12, opinou 
pelo indeferimento do pedido, já que 
a requerente não comprovou que o 
levantamento da verba especificada 
na inicial é necessário para o 
sustento de suas fi lhas menores. 

A MMª Juíza "a quo", acolhendo o 
parecer do Ministério Público , 
indeferiu o pedido de Alvará Judicial , 
com fulcro no art. 1º, § 1º da Lei 
6.858/80, em virtude da requerente 
não ter demonstrado a necessidade 
"do saque da cota do seguro deixado 
a suas fi lhas menores". 

A requerente, inconformada com a 
sentença exarada às fls.13 , interpôs 
a presente apelação , argumentando 
que as provas trazidas aos autos 
demonstram a necessidade do 
levantamento da verba especificada 
na inicial. 

A verba especificada na inicial, 
segundo consta nas razões recursais, 
precisa ser dispendida para 
assegurar a subsistência das 
referidas menores, já que a 
recorrente não possui rendimentos 
para prover o seu sustento e de suas 
fi lhas, que dependiam 
economicamente do "de cujos". 

Aduz, ainda, a apelante que a 
concessão do Alvará Judicial, 
autorizando o levantamento do valor 
do seguro estipulado em favor de sua 

prole, pátria , haja vista que a referida 
verba beneficiará as referidas 
menores, pois será util izada para a 
aquisição de um imóvel destinado à 
residência das mesmas. 

O presente recurso foi contra-
arrazoado pelo representante do 
Ministério Público. 

O representante do Ministério 
Público, ao apresentar contra-razões, 
aduziu, inicialmente, que este grau de 
jurisdição não poderá apreciar a 
alegação de que o valor do seguro 
estipulado em favor das menores 
será util izado para aquisição de 
imóvel destinado à residência das 
mesmas, na medida em que tal 
questão não foi suscitada e discutida 
no juízo de primeiro grau. 

Argumenta, ainda, o representante 
do Ministério Público, que a 
requerente, ora apelante, ao intentar 
o presente pedido, postulou a 
concessão de autorização judicial 
para levantar o valor do seguro 
estipulado em favor de suas fi lhas 
menores, sob a alegação de que 
necessita dispender a respectiva 
verba para assegurar o sustento das 
mesmas. 

A apelante, contudo, segundo o 
representante do "parquet" não 
comprovou a necessidade da 
dispender o valor do seguro 
estipulado em favor das menores 
para assegurar a subsistência das 
mesmas, o que impede, a seu ver, a 
concessão do Alvará Judicial 
postulado, em virtude da regra 
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consubstanciada no art. 1º, § 1º da 
Lei nº 6.858/80. 

Não estando comprovado que o 
valor do seguro em questão precisa 
ser dispendido para assegurar a 
subsistência das beneficiárias 
menores, entende o representante do 
Ministério Público que incensurável é 
a decisão do Juízo "a quo" que 
indeferiu o pedido de Alvará Judicial 
intentado pela ora apelante. 

O presente apelo, após ser 
regularmente processado, foi 
encaminhado a este grau de 
jurisdição. 

Recebido o apelo neste grau de 
jurisdição, a Procuradoria de Justiça 
foi instada a emitir parecer. 

O Procurador de Justiça, através 
do parecer de fls. opinou pelo 
conhecimento e provimento do 
recurso. 

 
Voto 
A recorrente, através do presente 

apelo pretende ver reformada a 
sentença de fls. que indeferiu o 
pedido de Alvará Judicial por ela 
intentado para obter a necessária 
autorização para receber a 
indenização relativa ao seguro de 
vida estipulado pelo "de cujos" em 
favor de suas fi lhas menores. 

Aduz a requerente, ora recorrente, 
que necessita do valor em questão 
para assegurar a subsistência de 
suas fi lhas menores. 

A dra. Juíza "a quo" indeferiu o 

pedido, alegando que a requerente 
não comprovou que, realmente, 
precisava do valor em questão para 
assegurar a subsistência das 
menores anteriormente referidas. 

A apelante, em suas razões 
recursais, sustentou que a sentença 
ora impugnada não pode prevalecer , 
já que ela, segundo as provas 
trazidas aos autos, precisa do valor 
referente ao seguro para assegurar a 
subsistência de suas fi lhas menores, 
bem como para adquirir um imóvel 
destinado à residência das mesmas. 

A tese de que a indenização que a 
requerente pretende receber 
beneficiará as menores, já que será 
util izada para adquirir um imóvel 
destinado à residência das mesmas , 
indubitavelmente, não foi suscitada 
no juízo do 1º grau. 

Sem embargo, a requerente, 
conforme se vê na inicial, baseia seu 
pedido exclusivamente no fato de 
necessitar dispender o valor do 
seguro para assegurar o sustento das 
menores identificadas na inicial. A 
requerente, portanto, não alegou, na 
inicial, que util izaria o valor do seguro 
para adquirir um imóvel destinado à 
residência de suas fi lhas menores. 

Ora, as matérias não suscitadas 
no primeiro grau de jurisdição não 
podem, em regra, ser apreciadas na 
instância "ad quem" conforme se 
infere do art.515 , § 1º do C.P.C , que 
assim dispõe : 

"Art. 515 - A Apelação devolverá 
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ao Tribunal o conhecimento da 
matéria impugnada. 
§ 1º - Serão, porém, objeto de 
apreciação e julgamento pelo 
Tribunal todas as questões 
suscitadas no processo, ainda que 
a sentença não as tenha julgado 
por inteiro."  
O dispositivo citado regula a 

extensão do efeito devolutivo do 
recurso de apelação. 

A apelação devolve ao Tribunal a 
apreciação da matéria que foi 
impugnada pelo recorrente nas 
razões recursais. 

O Tribunal , dentro do âmbito da 
devolução , por sua vez , apreciará , 
ao julgar a apelação , todas as 
questões suscitadas e discutidas no 
primeiro grau de jurisdição. (C.P.C, 
art. 515 , § 1º). 

Defluí-se daí que o órgão "ad 
quem" não poderá apreciar questões 
de fato e de direito não conhecidas na 
instância inferior, ressalvada a 
exceção prevista no art. 517 do 
C.P.C, conforme se vê nos arrestos 
seguintes: 

"Questões fáticas não aventadas e 
não decididas na primeira 
instância não podem, em regra, 
ser apreciadas em grau de 
recurso."(Ac. unan, da 2ª T. do 
TJMG de 29/11/89 no agr. 
2.732/89 rel. des. Marco Antônio 
Cândia)." in Alexandre de Paula, 
Código de Processo Civil Anotado, 
RT, 1994 p. 2058). 
"O Tribunal de Apelação não pode 

conhecer de questões novas, 
diversas das que foram suscitadas 
e discutidas em 1º grau , porque 
sua jurisdição está restrita à 
dedução feita na instância inferior - 
C.P.C art. 515, § 1º, ressalvando-
se a exceção prevista no art. 517" 
(Ac. unan. da 5ª T. do TRF de 
21/11/84, na apel.55.744-MG rel. 
min. Geraldo Sobral; DJ 28/02/85, 
p. 1995) in ob. cit. p. 2065.   
O art. 517 do C.P.C diz que as 

questões de fato não propostas no 
juízo monocrático podem ser 
suscitadas no apelo, desde que a 
parte demonstre que a respectiva 
matéria não foi deduzida na instância 
inferior por motivo de força maior, 
conforme se vê nos arrestos 
seguintes: 

"Questão de fato não argüida em 
primeiro grau torna-se insuscetível 
de ser apreciada no juízo da 
apelação, salvo motivo de força 
maior, a teor do art. 517 do 
C.P.C." (Ac. unan. da Câm. do 
TACivRJ na apel. 48.134, rel. juiz 
Helvio Coutinho Filho; Adcoas 
1986 , nº 108.205, in. ob. cit. p. 
2066). 
"As questões de fato, não 
propostas no juízo inferior, 
somente podem ser suscitadas, 
em grau de recurso, se a parte 
provar que deixou de fazê-lo por 
motivo de força maior." (Ac. unân. 
da 3ª T do TRT da 6ª R. rel. juiz 
Helvio Coutinho Filho; Adcoas 
1986, nº 110-890 ). in. ob. cit. p. 
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2067. 
Ora, na hipótese dos autos, a 

recorrente suscita questão fática não 
proposta na instância inferior, sem, 
contudo, comprovar que não deduziu 
a respectiva matéria, perante o juízo 
monocrático de força maior. 

A alegação de que o valor do 
seguro será util izado para aquisição 
de um imóvel destinado à residência 
das menores, não foi suscitada no 1º 
grau de jurisdição por inércia da 
própria recorrente. 

Se a questão nova suscitada no 
apelo não foi proposta na instância 
inferior  por inércia da própria 
recorrente, é obvio que a situação 
dos autos  não se adequa à regra 
constante do art. 517 do C.P.C. 

Dúvidas não há, portanto, de que 
este Tribunal está impossibil itado de 
apreciar a alegação de que a 
recorrente adquirirá, com o valor, um 
imóvel destinado à residência das 
menores, em virtude de tal questão 
não ter sido suscitada e discutida no 
juízo monocrático. 

O Tribunal, assim, reapreciará, 
dentro do âmbito da devolução, 
apenas a matéria que tenha sido 
objeto de debate e julgamento na 
instância inferior. 

O 1º grau de jurisdição debateu a 
possibil idade ou não da recorrente 
obter Alvará Judicial para receber o 
valor do seguro de vida estipulado 
pelo "de cujos" em favor de suas 
fi lhas, já que a mesma necessita da 

respectiva verba para assegurar a 
subsistência das referidas menores. 

A MM Juíza "a quo" acolhendo o 
parecer da digna representante do 
M.P indeferiu o pedido de Alvará 
Judicial, intentado pela ora 
recorrente, em virtude da mesma não 
ter demonstrado a necessidade do 
saque da quota de seguro deixado às 
suas fi lhas menores. 

A decisão ora impugnada está 
assentada na regra contida no art. 1º, 
§ 1º da Lei 6.858/80. 

A Lei 6.858/80 dispensa o 
inventário ou arrolamento para a 
percepção dos valores nelas 
especificados , não recebidos em vida 
pelos respectivos titulares, conforme 
salienta Humberto Theodoro Júnior:    

"Antes a legislação codificada já 
havia sofrido um certo impacto por 
meio da Lei 6.858/80, que 
dispensava o inventário ou 
arrolamento para a percepção 
pelos dependentes, de vantagens 
econômicas deixadas pelos "de 
cujus" no Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) no de 
Participação Pis-Pasep, bem como 
para levantar ou receber, em 
iguais circunstâncias, restituições 
de impostos de renda e outros 
tributos, saldos bancários, 
cadernetas de poupança e fundos 
de investimentos de valor igual ou 
inferior a 500 ORTN." (in Curso de 
Direito Processual Civil - vol. III, 
Forense, 1996. pag. 302). 
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Os valores especificados pela lei 
6.858/80, não recebido em vida pelos 
respectivos titulares, serão pagos, em 
quotas iguais, aos seus dependentes 
habilitados perante a Previdência 
Social, ou na sua falta, aos seus 
sucessores previstos na lei civil, 
indicados em Alvará Judicial, 
independente de inventário ou 
arrolamento (CPC art. 1.037). 

Nas hipóteses previstas na lei 
6.858/80, os bens deixados pelo "de 
cujus" não precisam ser levados a 
inventário judicial. 

A dispensa de inventário ou 
arrolamento só pode ser aplicada às 
hipóteses previstas na Lei 6.858/80. 

A Lei 6.858/80, saliente-se, refere-
se a percepção pelos dependentes, 
ou na sua falta, pelos sucessores , de 
vantagens econômicas que já 
integravam o patrimônio do "de 
cujus". 

Os bens que não integram o 
acervo hereditário , portanto , não 
podem ser levados à inventário 
judicial , nem tampouco ter seu 
levantamento ou recebimento 
disciplinado pela Lei 8.858/80. 

O levantamento ou recebimento 
do seguro de vida não está 
disciplinado pela lei referida, pois tal 
verba não integra o acervo 
hereditário. Senão vejamos: o seguro 
de vida visa garantir, mediante o 
pagamento de um prêmio anual, que, 
por ocasião da morte do segurado, a 
pessoa por ele indicada receba uma 
indenização previamente fixada no 

respectivo contrato. 
O contrato de seguro de vida, 

portanto, tem caráter nitidamente 
assistêncial, pois através dele o 
segurado deixa um pecúlio a ser 
recebido pelo beneficiário por ocasião 
de sua morte. 

A indenização a ser recebida pelo 
beneficiário, por ocasião da morte do 
estipulador, portanto, não integra o 
patrimônio do segurado, tanto que 
não responde pelas dívidas e 
obrigações por ele contraídas.(CC art. 
1475). 

Não integrando o patrimônio do 
segurado, é óbvio que o valor do 
seguro de vida não faz parte do 
acervo hereditário, sendo, pois, direito 
do beneficiário. 

Comprovada a morte do segurado, 
o beneficiário terá direito a 
indenização estipulada em seu favor 
no contrato de seguro. 

O pagamento da indenização 
estipulada no contrato de seguro, se 
o beneficiário for maior e capaz, 
dependerá exclusivamente da 
comprovação da ocorrência da morte 
do segurado. 

Entretanto, se o beneficiário for 
menor ou incapaz, o pagamento da 
indenização estipulada no contrato do 
seguro só poderá ser realizada a seu 
representante legal mediante 
autorização judicial consubstanciada 
em alvará, conforme se vê no arresto 
seguinte: 

"Seguro. Beneficiário menor. 
Pagamento ao pai sem 



262   REVISTA DO TJE 
 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 

autorização judicial. Indenização 
procedente. A seguradora não 
pode pagar seguro de beneficiário  
menor ao pai deste, sem 
autorização judicial porque, no 
caso, o ato excede a "simples 
administração" inerente ao pátrio 
poder. Procede, portanto, o pedido 
indenizatório equivalente. 
Apelação improvida." (Ac. unân. 
de 26/09/95 da 2ª Câm. Cível de 
GO, na apel. 35.521-2/188, rel. 
des. Noé Gonçalves Ferreira). 
Estabelecidas estas premissas, 

vejamos o que realmente importa: 
deve a representante das menores, 
em nome delas, receber a verba 
referente ao seguro ? Já vimos que 
tanto o juízo como o Ministério 
Público entenderam que não, dado 
que não foi comprovada a 
"necessidade". Entretanto, razão tem 
a digna Dra. Procuradora de Justiça 
Wanda Luczynski quando diz que tais 
entendimentos se revelam "rígidos 
demais". Realmente a requerente, 
mãe que mantém as crianças não 
tem profissão definida e não possui 
casa própria. Pergunta-se com ilustre 
Dra. Procuradora: 

"Se as menores perderam o pai , a 
mãe está desempregada e todos 
residem em casa alugada , será 
correto guardar o dinheiro e 
passar fome ? Guardar o dinheiro 

e pagar aluguel ? Guardar o 
dinheiro e viver pela ajuda de 
terceiros ? Claro que não ! - 
responde a digna Dra. 
Procuradora”. 
Releva acrescentar que a 

importância do prêmio do seguro, à 
época do pedido, 1995 era R$ 
3.427,00. Hoje, com a correção 
monetária talvez chegue à R$ 
5.000,00. evidentemente não é uma 
quantia de espantar. E mais uma vez 
citando o lúcido entendimento da 
estudiosa membro do "Parquet" nada 
impede que se exija prestação de 
contas da real uti l ização da quantia 
recebida. 

Assim,  pelas razões acima 
expostas, conheço do recurso e lhe 
dou provimento para que a sentença 
seja reformada, autorizando-se a 
apelante a fazer em nome das 
menores, o levantamento da quantia 
devida a estas, pelo pai a título de 
seguro. 

ACORDAM, os Desembargadores 
Membros das Câmaras Cíveis 
Isoladas, à unanimidade de votos, em 
conhecer do recurso e lhe dar 
provimento para reformar a sentença, 
autorizando-se a apelante a fazer em 
nome das menores, o levantamento 
da quantia devida a estas deixada 
pelo pai a título de seguro. 

 
Belém, 18 de setembro de 1997. 
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Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos  - Presidente e Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.139 - REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO 
CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Sentenciado/apelante:     Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
                                         Estado do Pará - IPASEP 
Sentenciados/apelados:  Helena Ohana Pinto e Orlandina Xavier de Sá 
Relatora:                          Desembargadora Climeniè Bernadette de Araujo 

Pontes 
 
 

Pensão por morte serv idor aposentado - Percentual - 
§ 5º do art. 40 da Constituição Federal - Beneficiários 
de pensão por morte de serv idor aposentado, farão 
jus a 100% de seus v encimentos ou prov entos a teor 
do § 5º do art. 40 da Constituição Federal. Recursos 
conhecidos e improv idos. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM,, os Desembargadores 

componentes da Terceira Câmara 
Cível Isolada, à unanimidade de 
votos, conhecer dos recursos, mas 
lhes negar provimento nos termos do 
voto da Desa. Relatora. 

 
Relatório 
Helena Ohana Pinto e Orlandina 

Xavier de Sá, viúvas de ex-segurados 
do IPASEP impetraram mandado de 
segurança contra ato do Presidente 
dessa instituição, alegando 
defasagem do benefício em relação 
aos proventos dos ex-segurados, 
contrariando o disposto na 
Constituição Federal e Estadual, que 
assegura igualdade de remuneração 
entre o pessoal da ativa e os 

aposentados, determinado que o 
benefício da pensão por morte 
corresponda, obrigatoriamente, a 
totalidade da remuneração do 
servidor falecido, fixando os 
parâmetros estabelecidos em lei. 
Esclarece que a expressão até os 
limites da lei usada pelo constituinte, 
fixa o teto da remuneração no serviço 
público, proibindo a percepção de 
vencimentos que excedam ao do 
superior hierárquico, a l imitação 
objetiva excluir apenas ganhos 
excedentes, que são vedados no 
serviço ativo, visando a manutenção 
de valores iguais para o pessoal da 
ativa, inativos e pensionistas. 

A autoridade, tida como coatora, 
informou que as impetrantes 
percebem o correspondente a 70% 
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(setenta por cento) da remuneração 
referente aos cargos ocupados pelos 
ex-segurados, conforme determina a 
Lei Estadual nº 5.301/85. 

O Ministério Público em 1º grau, 
opinou pela concessão da segurança. 

O juízo “a quo” observando que 
está comprovado o direito l iquido e 
certo das impetrantes, concedeu a 
segurança, submetendo o decisum ao 
reexame necessário. 

O IPASEP apelou ratificando os 
argumentos já expendidos. As 
pensionistas apresentaram contra-
razões reforçando a tese exposta no 
petitório. 

O douto Procurador de Justiça, 
pronunciou-se pelo conhecimento e 
improvimento dos recursos para 
manter a decisão recorrida. 

 
Voto 
É questão pacífica oriunda da 

Côrte local e de outros Tribunais que 
os beneficiários de pensão por morte 
de servidor, farão jus a 100% de seus 
vencimentos ou proventos a teor do 
parágrafo 5º do art. 40 da 
Constituição Federal. 

Inobstante, os inúmeros julgados 
deste Colegiado, inclusive, do 
Supremo Tribunal Federal, no sentido 
da auto-aplicabil idade da norma e no 
tocante ao valor integral da pensão, o 
órgão previdenciário estadual 
continua apegado a uma 
interpretação divorciada da realidade 
jurídica pretendendo questionar a 
matéria vista e revista pelos tribunais 

com uníssono entendimento, dando a 
conotação que a Lei nº 5.011/81, com 
a redação que lhe deu a Lei nº 
5.301/85, vigentes a época do 
falecimento dos segurados, em seu 
art. 27, garante a percepção de 
apenas 70% do salário contribuição e 
está alinhada as Cartas Federal e 
Estadual ( art. 40, parágrafo 5º e art. 
33, parágrafos 4º e 5º ) consoante até 
o l imite estabelecido em lei. 

De interpretação equivocada deve-
se referenciar que o "l imite" 
expressado não alberga a lei 
previdenciária em exame nem a 
recepciona a lei fundamental, e, sim a 
que prevê a própria Carta inserta no 
inciso XI do art. 37, e não a que 
pretende erroneamente impor o órgão 
impetrado. 

Renomados constitucionalistas ao 
dissertarem sobre o tema são 
unânimes em sufragar o 
entendimento adotado por este 
Tribunal. 

O professor José Afonso da Silva, 
em sua obra Curso de Direito 
Constitucional Positivo, 16ª edição, 
pág. 863, assim se pronuncia: 
Finalmente, a constituição se lembrou 
dos pensionistas, quando no art. 40, 
parágrafo 5º, determinou que os 
beneficiários da pensão por morte 
perceberão à totalidade dos 
vencimentos (caso em que o servidor 
falecer quando já aposentado), até o 
l imite estabelecido em lei, observado 
o disposto no parágrafo anterior, quer 
dizer revisão nos mesmos níveis e na 
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mesma data dos vencimentos dos 
servidores em atividade. 

O tema decidendum faz parte do 
repertório jurisprudencial da 
atualidade. Inúmeras são as decisões 
exaradas bastante para ilustrar 
qualquer outra. O parecer do 
Ministério Público no Juízo 
monocrático sufragado pelo douto 
Procurador nesta Instância merecem 

referência, dignos da adoção de seus 
termos. 

Assim sufragando os pareceres 
citados que se embasam nas 
decisões desta Corte e do Supremo 
Tribunal Federal, conheço de ambos 
os recursos, mas lhes nego 
provimento, para confirmar a decisão 
monocrática. 

 
Belém, 12 de setembro de 1997. 

 
Des. Carlos Fernando de Sousa Gonçalv es - Presidente 
Desa. Climeniè Bernadette de Araujo Pontes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.141 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE 
CAPANEMA 
 
 
Apelante:      Banco da Amazônia S/A - BASA 
Apelado:       Edson Daniel Belezi e outros 
Relator:        Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves 

 
 

Apelação Cív el - Execução de promissória contra - 
Emitente e av alistas - Indeferimento liminarmente da - 
Inicial pelo Magistrado - Recurso deserto por 
intempestiv idade do preparo - Não conhecimento do 
recurso. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM,, os Exmos. 

Desembargadores componentes da 
Egrégia Terceira Câmara Cível 
Isolada do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, adotando o relatório 
integrante deste, à unanimidade não 
conheceram do recurso por estar 
deserto. 

 
Relatório 
Banco da Amazônia S/A., 

devidamente qualificado, por seu 
procurador legalmente habilitado, 
inconformado com a decisão 
monocrática, que indeferiu a petição 
nos termos do artigo 295, combinado 
com o Parágrafo Único, III do mesmo 
artigo, apresentou o devido apelo , 
alegando que a decisão merece 
reforma por contrariar os dispositivos 
legais, pois o Recorrente com base 
em título extrajudicial representado 
por uma Nota Promissória, ajuizou 

execução visando receber valores 
não pagos amigavelmente pelos 
Executados, ressaltando que a nota 
promissória, antes do ajuizamento da 
execução foi submetida a protesto 
pelo Cartório competente na 
Comarca, estando justificado o débito 
a apto a propositura da ação, uma 
vez que sendo o Cartório detentor de 
fé pública, incontroversos são seus 
atos, e que estando formalizado o 
título, foi ajuizado a ação, mas que 
surpreendentemente, o Juiz indeferiu 
de plano, julgando o Recorrente 
carecedor do direito de ação, 
contrariando assim, as disposições do 
artigo 585, I do C.P.C. 

Que em sua decisão o Magistrado 
contrariando os princípios de 
urbanidade entre magistrados e 
profissionais do direito e as partes, 
dirigiu acintosamente palavras 
injuriosas. 

Que houve embargos de 
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declaração em tempo oportuno, mas 
o Juiz maiores esclarecimentos 
reiterou seu entendimento, embora 
concordasse com a medida judicial, 
conforme pode ser visto em sua 
manifestação, a qual transcreve certo 
trecho. 

Que apesar de todos os fatos 
expostos anteriormente, além do 
documentos juntados aos autos, o 
Juiz contrariando o princípio do 
contraditório impediu que 
restabelecesse a relação processual, 
onde cumprido os procedimentos 
normais, caberia aos Executados, no 
momento oportuno, oferecer 
embargos a execução, questionando 
o que o magistrado precipitadamente 
caracterizou com o excesso de 
execução. 

Que as disposições legais 
vigentes não devem se constituir 
letras mortas, pois suas existências 
são para orientar os magistrado e as 
partes no desenrolar do processo, e 
que no presente processo, o Juiz de 
maneira injustificável, sem qualquer 
manifestação dos Executados, 
impugnou os valores cobrados, 
transparecendo um Juízo de 
parcialidade, fazendo citações de 
jurisprudência a respeito do assunto 
para no final pedir que o recurso seja 
provido com a reforma da decisão. 
Não houve citação ao Requerido, por 
não ter iniciado o litígio, e não foram 
apresentadas as contra-razões. 

 

Voto 
Cuida de um apelo contra decisão 

que, l iminarmente, indeferiu o pedido 
inicial por entender que a importância 
cobrada não correspondia ao valor do 
título executado. 

Pelo que se verifica nas peças dos 
autos, o Apelante ingressou com uma 
ação executória contra um emitente e 
dois avalistas de uma nota 
promissória emitida em seu favor, no 
valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), 
cujo vencimento ocorreu em 28 de 
junho de 1995, e sem nenhuma 
justificativa cobrou a importância de 
R$ 29.269,90 (Vinte e nove mil, 
duzentos e sessenta e nove reais e 
noventa centavos), alegando ser a 
totalidade da dívida. O Magistrado em 
lugar de determinar o conserto da 
exordial, uma vez que se tratando de 
uma nota promissória deveria ser 
cobrada pelo valor estabelecido na 
própria, e solicitar a aplicação da 
cominações legais, não o fez, 
indeferindo liminarmente, dando 
ensejo ao presente recurso. 

Analisando o apelo, 
preliminarmente de ofício, 
observamos que o Recorrente 
descumpriu o que determina o artigo 
511 do Código de Processo Civil, com 
redação dada pela Lei 8.950/94 que 
diz: 

“No ato da interposição do 
recurso, o Recorrente comprovará, 
quando exigido pela legislação 
pertinente, o respectivo preparo, 



JURISPRUDÊNCIA    269 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 
 

inclusive porte de retorno, sob 
pena de deserção.” 
No presente caso, o recurso foi 

apresentado no dia 30 de outubro de 
1996, conforme certidão do Escrivão, 
porém o pagamento do preparo foi 

efetuado no dia 08 de janeiro de 
1997, portanto, após o prazo previsto 
pelo citado artigo, razão porque 
decreto a deserção, não conhecendo 
o recurso por este motivo. 

 
Belém, 19 de setembro de 1997. 

 
Desa. Climeniè Bernadette de Araujo Pontes - Presidente 

Des. Carlos Fernando de Sousa Gonçalv es - Relator. 
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ACÓRDÃO Nº 32.149 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 

Apelante:     Jorge Antonio Tenório de Oliveira 
Apelado:      A Justiça Pública 
Relator:        Desembargador Elzaman da Conceição Bittencourt 

 
 

AC - Concurso material. Crimes de estupro e 
atentado v iolento ao pudor. Cumulação da pena - 
Embriaguez v oluntária. Não exclui a criminalidade. I - 
Se os exames periciais dão conta que houv e 
v iolência tanto na conjunção carnal como na prática 
de atos libidinosos, embora na mesma v ítima, 
responde o agente por crime de estupro e atentado 
v iolento ao pudor. II - Em se tratando de embriaguez 
preordenada ou v oluntária, não isenta de 
responsabilidade penal, o autor sobre os delitos 
pelos quais foi denunciado. Apelo conhecido, porém 
improv ido. Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Senhores 

Desembargadores componentes da 
Segunda Câmara Criminal Isolada, à 
unanimidade de votos de conhecer do 
presente recurso e negar-lhe 
provimento. 

 
Relatório 
Jorge Antonio Tenório de Oliveira, 

já identificado nos autos de processo 
crime, vem através de seu advogado 
legalmente habilitado, apelar perante 
esta Egrégia Câmara Criminal 
Isolada, pelas razões e fatos a seguir 
expostos:  

Consta dos autos que no dia 
25.10.93, por volta das 16:00 h, a 
vítima a Sra. Damaris Vaz Dias, 
estava preparando-se para tomar 
banho, quando avistou, o apelante 
sem contudo dar muita importância, 
quando já estava totalmente despida, 
foi surpreendida pelo mesmo que 
invadiu a residência e armado de uma 
pernamanca, ordenou que a vítima 
não vestisse a roupa, conduzindo-a 
ao andar superior da casa, obrigando 
que esta deitasse no chão onde 
passou a possuí-la sexualmente. 

Não satisfeito o acusado, ordenou 
que a vítima virasse de costa, e 
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manteve também relações anais, 
obrigando logo em seguida de manter 
relação oral, sempre sob ameaças de 
ser morta a pauladas. 

Concluída a instrução criminal, o 
apelante foi condenado pela MMª 
Juíza de Direito da 7ª vara Penal da 
Capital, à pena de 12 anos de 
reclusão, em regime fechado de 
acordo com a Lei nº 8.072/90. 

Em suas razões, o apelante  faz 
uma narrativa dos acontecimentos, 
contestando a alegação da vítima de 
que foi possuía de diversas maneiras, 
vez que os laudos acostado nos 
autos não provam as alegações da 
vítima. 

Prossegue, o apelante alegando 
que as declarações da vítima são 
fantasiosas, e que não foi provado 
nada contra o apelante, vez que a 
vítima deixa dúvidas quanto a autoria 
alegada ao apelante. 

Alega, ainda, o apelante que o 
representante do Ministério Público, 
alegou estar provada a autoria e 
materialidade, sem contudo 
fundamentar suas alegações, e que a 
pena aplicada ao apelante é muito 
alta, pois é incompatível com a 
suposta autoria. 

Conclui, o apelante requerendo a 
absolvição nos termos do art. 386, VI 
do CPP, requerendo o provimento da 
presente apelação. 

Em suas contra-razões, o 
representante do Ministério Público, 
alega que o recurso de apelação 
nada trouxe de novo que modificasse 

a r. sentença, pois os crimes 
cometidos pelo réu-apelante, 
restaram provados através dos 
laudos periciais, juntado aos autos e 
nos depoimentos da vítima efetuado 
tanto na fase administrativa, quanto 
na fase do contraditório. 

Transcreve, o Promotor de Justiça 
jurisprudência de nossos tribunais 
para convalidar o depoimento da 
vítima, e prossegue o mesmo 
alegando ainda que está devidamente 
provado o crime de atentado violento 
ao pudor (art. 214 do CPB), e por 
estar ainda a r. sentença 
incensurável, pois a mesma esta 
embasada na doutrina e na 
jurisprudência, bem como, na análise 
profunda das provas colhidas nos 
autos, que levou a MMª Juíza da 7ª 
vara da capital a condenar o apelante 
às penas dos artigos 213 e 214 do 
Código Penal, aplicando ainda a Lei 
dos crimes hediondos. 

Conclui, o i lustre representante do 
"parquet", alegando que a falta de 
elementos  novos trazidos no apelo, 
afirmam a certeza de que o recurso 
será conhecido e negado provimento 
ao mesmo. 

Nesta Instância Superior, o Digno 
procurador de Justiça opinou pelo 
conhecimento e improvimento do 
recurso. 

 
Voto 
O réu apelante foi condenado pelo 

Juízo da 7ª Vara Penal, pelos crimes 
de estupro e atentado violento ao 
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pudor, tipificado nos artigos 213 e 
214, respectivamente do CP. 

O apelante foi também denunciado 
como infrator do art. 158, do mesmo 
diploma legal, porém foi absolvido 
desse crime por não ter ficado 
provado nos autos. 

O apelo se refere, então, sobre a 
decisão que condenou no duplo crime 
contra a l iberdade sexual da vítima. 

Em suas razões recursais, o 
apelante tenta fazer crer que tudo não 
passou de uma fantasia articulada 
pela vítima, que chega a tentar impor 
um certo momento passional no fato 
narrado por ela. 

Consta dos autos, entretanto, a 
alegação de embriaguez do réu, feita 
por ele mesmo, chegando a declarar 
que não se lembra de ter violentado a 
vítima. 

No entender da MMª Juíza 
prolatora da sentença condenatória, a 
embriaguez alegada, embora provada 
nos autos, em nada aproveita o réu, 
já que o estado etíl ico foi voluntário, 
e, em se tratando de embriaguez 
voluntária, não o isenta da 
responsabilidade criminal sobre os 
eventos pelos quais foi denunciado. 

Realmente, a tentativa de 
exclusão da imputabilidade 
pretendida pelo réu, não chega a 
convencer. Evidencia os autos, que o 
réu deliberadamente ingeriu quatro 
garrafas de cervejas e outras quatro 
de cachaça, resultando a embriaguez 
comprovada pelo laudo de dosagem 

alcoólica de fls. 35. Trata-se, pois de 
embriaguez voluntária, e por assim 
ser não o isenta da responsabilidade 
penal. 

Está correto o raciocínio da juíza 
quando diz:  

"É certo assim, que o estado de 
embriaguez do acusado é 
legalmente irrelevante, não 
merecendo maiores comentários, 
mas o álibi apresentado em sua 
defesa, ficou nebuloso, pois, não 
se entende como o acusado, 
mesmo ébrio como estava, afirma 
que lembra que esteve em frente à 
residência da vítima e ainda 
conversou com sua sobrinha. 
Certamente penetrou na 
residência após certificar-se que a 
vítima ali se encontrava sozinha, 
espreitando-a pelas frestas; 
observe-se que ao ouvir barulho, 
ruídos como se alguém estivesse 
chegando pela porta principal da 
casa, soube fugir pela janela da 
cozinha, consciente, portanto, de 
sua ação criminosa. 
É muito importante observar ainda 
que em suas declarações, o 
acusado em nenhum momento 
negou a prática do delito, 
l imitando-se a afirmar, como já foi 
dito, que nada lembra dos fatos." 
Quanto aos crimes, pelos quais foi 

o réu condenado, a juíza valorou o 
depoimento da vítima, já que os 
crimes foram cometidos acobertados 
de testemunhas. E o fez respaldado 
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em farta jurisprudência editadas pelos 
nossos Tribunais. E dentre essas 
citou a seguinte: 

Referente ao estupro: 
"No crime de estupro, as 
declarações da ofendida possuem 
significativo relevo na indicação da 
autoria, mormente corroborado 
pela prova testemunhal e técnica, 
sendo a isolada negativa do 
acusado, incapaz de afastar a 
imputação..."(TJ-DF-AC. unân., da 
T. Crim. - publ. em 27.11.91 Ap. 
11.458) 
E em relação ao atentado violento 
ao pudor: 
"Estando positivado através de 
perícia médica vestígios de atos 
libidinosos, caracterizados pela 
erosão da mucosa anal da 
ofendida e não demosntrando 
padecer ela de qualquer 
enfermidade capaz de produzí-la, 
tem-se por satisfeita a prova da 
materialidade do delito. E a autoria 
em crimes tais, pratica às ocultas, 
deve ser aferidas pelos informes 
da ofendida, em confronto com 
outros elementos do 
processo..."(TJ-RJ. Ac. unân. da 
4ª Câm. Crim., reg. em 25.10.93 - 
AP. 625/93). 
Efetivamente, os laudos periciais 

de fls. 16 e 17 estão a evidenciar a 
materialidade dos delitos. Essas 
provas técnicas, juntamente com as 
declarações da vítima, máxime 
quando o próprio réu não nega 
peremptoriamente o crime, mas tenta 

justifica-los com a embriaguez que 
apresentava no momento do fato 
delituoso. 

Por derradeiro, cabe breve análise 
do concurso material ou real 
abordado pela juíza em seu decisum. 

Na verdade, o réu praticou duas 
ações delituosas, embora o objeto de 
suas ações fosse um só: a violência 
contra a l iberdade sexual da vítima. 

O saudoso mestre Nelson 
Hungria, já prelecionava que: 

"Estupro e atentado violento ao 
pudor são crimes de 
características próprias, de 
identidades jurídicas diversas, 
ainda que tragam em si o 
denominador comum da violência 
ou grave ameaça". 
 Diz ainda o citado mestre que na 

espécie o princípio da 
subsidiariedade não tem encontro na 
espécie, uma vez que ambos os 
delitos apresentam global inteireza e 
são independentes uns dos outros. 

A jurisprudência é pacífica nesse 
entendimento e confirma essa 
assertiva, basta reproduzir a seguinte, 
a qual se ajusta perfeitamente ao 
caso em exame. Ei-la: 

"No caso essa situação não existe. 
O fato, objeto de incriminação pelo 
atentado violento ao pudor e que 
se projetou na cópula anal, não é 
elemento componente ou 
agravante especial do estupro. 
Logo, não se pode admitir que os 
atos relativos ao atentado violento 
ao pudor possam constituir-se em 
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pos factum em relação aos do 
estupro. Isso porque tais atos 
antes de mais nada, prefiguram 
crimes diversos, ou seja, as 
espécies inscritas nos arts. 213 e 
214, e a análise de tais preceitos 
não autoriza concluir pela 
identidade do tipo, embora o bem 
jurídico protegido num e noutro 
seja a l iberdade sexual" (TJSP-
REV. Rel. Hoeppner Dutra - 
RJTJSP 31/388). 
Como se vê, a sentença 

condenatória está muito bem 
fundamentada. O entendimento da 
magistrada encontra apoio na 
doutrina e na jurisprudência, além de 
estar em consonância com os 
elementos de prova insertos no bojo 
dos autos. 

A dosimetria da pena também está 
escorreita, eis que aplicada nos 
moldes do art. 59 do CP,  fixando a 
pena arbitrada dentro dos parâmetros 
previstos nos dispositivos infringidos, 
já com as mudanças introduzidas 
pela Lei nº 8.079/90, que prevê a 
pena de seis (06) a dez (10) anos de 
reclusão, para ambos os crimes. 

A pena base fixada no mínimo 
previsto, está muito bem assentada , 
e como não se registrou circunstância 
agravante e atenuante, bem como 
causas de aumento e diminuição, 
restava-lhe considerar como definitiva 
ou concreta, somando-as conforme 
autoriza o art. 69 do CP, em face do 
concurso material ocorrido. 

Por tais razões, conheço do 
recurso, porém lhe nego provimento. 

 
Belém, 25 de setembro de 1997. 

 
Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente e Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.152 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:       Manoel Gonçalves da Silva 
Apelada:        A Justiça Pública 
Relator:         Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga 
 
 

Apelação Penal - Desclassificado pelo Tribunal do 
Júri o crime de homicídio simples para o culposo e 
sendo ao réu fav oráv eis quase todas as 
circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código 
Penal, dev eria a pena ser estabelecida entre os graus 
mínimo e médio e, não tendo assim ocorrido, 
conhece-se do apelo, dando-se-lhe prov imento, para 
em conseqüência reduzir-se o quantum da pena para 
02 (dois) anos de detenção, podendo o apenado 
pleitear no Juízo das Execuções Penais o benefício 
do "sursis" - Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM,, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores que 
compõem a Terceira Câmara Criminal 
Isolada do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado, em conhecer do 
recurso e, à unanimidade, nos termos 
do voto do Relator, dar-lhe 
provimento. 

 
Relatório 
Manoel Gonçalves da Silva, 

devidamente qualificado nos autos, 
foi denunciado pelo Órgão Ministerial 
em 01/10/91, que o enquadrou nas 
sanções punitivas do artigo 121, § 2º, 
inciso IV do Código Penal, em razão 
de haver ceifado a vida de Edna 

Ferreira Nery mediante disparo por 
arma de fogo. 

Vítima e acusado viviam 
maritalmente e dias antes do crime 
vinham se desentendendo. 

Em 08 de julho de 1991, o 
acusado encontrava-se no quarto 
onde residia Edna, esperando-a, com 
o fim de esclarecer a situação na qual 
se mantinha a relação de ambos, ao 
chegar, deu início a uma discussão, 
momento em que este sacou uma 
arma, atingindo-a com um disparo à 
altura da musculatura do pescoço 
(carótida e jugular esquerda). 

O Ministério Público, 
concomitantemente com a denúncia, 
requereu a prisão preventiva do 
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acusado, que a esta contrapondo-se, 
acostou documentação comprovando 
possuir emprego e residência fixa, 
tendo a doutora juíza do feito, em 
face da prova apresentada, indeferido 
a pretensão ministerial. 

Posteriormente, o irmão da vítima, 
Edival Ferreira Nery, embora arrolado 
como testemunha na peça vestibular, 
requereu habilitação nos autos como 
assistente de acusação através do 
advogado Elias Jorge de Carvalho 
Francês, tendo sido intimado a 
comprovar o alegado parentesco e, o 
fazendo, foi como tal considerado 
habilitado. 

Antes do interrogatório, 
adiantando-se ao início da instrução, 
a defesa requereu juntada nos autos 
de documentos referentes à ameaça 
ao acusado feita por familiares da 
vítima. 

Qualificado e interrogado, o 
acusado reafirmou o teor de seu 
depoimento prestado na fase 
inquisitorial, relatando que antes do 
crime houve uma breve discussão, 
momento em que a vítima armou-se, 
e com o intuito de defender sua vida 
lutou com aquela para desarmá-la, 
instante em que aconteceu o evento 
fatídico, apresentando-se 
espontaneamente à autoridade 
policial. 

No tríduo legal, o patrono de 
Manoel Gonçalves da Silva, arrolou 
testemunhas, porém, desistiu da 
defesa prévia reservando-se para em 

alegações finais deduzir suas razões 
em favor daquele e, posteriormente 
requereu o adiamento da oitiva da 
única testemunha de acusação, sem 
êxito, pois, seu pleito foi indeferido 
pelo Juízo Processante, sendo a 
mesma inquirida no dia 03 de junho 
de 1992, conforme se vê às fls. 73/74, 
enquanto que as de defesa foram 
todas ouvidas no dia 05 de maio de 
1993, conforme consta às fls. 76 
usque 83, sem a presença do 
acusado em virtude deste se sentir 
ameaçado por familiares da vítima. 

Em alegações finais, entendendo 
o Órgão Ministerial que nos autos 
existiam provas suficientes da 
culpabilidade do acusado, requereu a 
procedência da denúncia, com a 
conseqüente pronúncia de Manoel 
Gonçalves, a fim de que fosse o 
mesmo submetido a julgamento pelo 
Júri Popular.  

Enquanto que a defesa, por sua 
vez, sob a alegação de insuficiência 
de provas, pugnou pela 
improcedência da exordial acusatória 
e, se assim não entendesse o erudito 
Juízo, que desclassificasse o delito, 
remetendo o processo ao juiz 
competente para o seu julgamento. 

Decidindo, a doutora Maria de 
Nazaré Silva Gouvêia dos Santos, 
Presidente do 1º Tribunal do Júri, 
desclassificou o crime de homicídio 
qualificado, para o de homicídio 
simples (art. 121, "caput" do CPB), 
por entender que a qualificadora 
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atribuída ao acusado revelava-se 
inconsistente, ante a falta de 
testemunha ocular do evento delitivo, 
pronunciando-o como tal, a fim de 
que fosse submetido a julgamento 
pelo Júri Popular. 

Irresignado, o acusado recorreu 
desse decisum em sentido estrito, 
que contra-arrazoado pelo 
representante do Ministério Público, 
foi mantido no chamado juízo de 
retratação, subindo, então, os autos 
ao T.J.E., tendo à unanimidade sido 
improvido por esta Egrégia Terceira 
Câmara Criminal Isolada. 

Baixando os autos ao Juízo de 
origem, oferecido o libelo e a sua 
contrariedade, foi o réu submetido a 
julgamento pelo Tribunal do Júri em 
17.10.96, tendo o Conselho de 
Sentença, por maioria, 
desclassificado o crime de homicídio 
simples para o de homicídio culposo, 
condenando-o, a Juíza Presidente, a 
pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 
(seis) meses de detenção. 

Novamente inconformado, desse 
decisum apelou o réu para o T.J.E., 
objetivando a minoração da pena, 
optando por arrazoar o recurso nesta 
Instância "ad quem" (ex-vi do artigo 
600, § 4º, do CPP). 

Sendo-me os autos distribuídos e 
vindo-me conclusos em 31.10.96, no 
dia 07 do mês subsequente, exarei 
despacho às fls. 155, determinando 
que nesse sentido fosse notificado o 
advogado do apelante.  

Com vista dos autos, o causídico 

Roberto R. Valois, apresentou suas 
razões, alegando que a fixação da 
pena em concreto é disciplinada pelo 
artigo 59 do Código Penal, devendo, 
por conseguinte, o juiz basear-se nas 
circunstâncias judiciais nesse 
dispositivo previstas, a fim de que 
possa chegar ao quantum a ser 
aplicado, que por sua vez, atenda aos 
preceitos de justiça. 

Com efeito, militando em prol do 
réu todas as circunstâncias referidas, 
a pena base chegaria no máximo ao 
dobro do mínimo abstratamente 
cominado, que deveria ser fixada 
como definitiva, conforme é 
entendimento jurisprudencial e não 
como decidiu a doutora juíza, ao 
estabelecer a pena base entre o 
médio e o máximo, posto que, em 
desarmonia com a lei, a doutrina e a 
sábia decisão inserta no Acórdão nº 
13.666, desta Egrégia Terceira 
Câmara, cuja ementa transcreveu. Ao 
final, pugnando pela reforma da 
sentença atacada, pede que seja 
corrigida a pena aplicada, de modo a 
ajustar-se às circunstâncias judiciais, 
objetivas e subjetivas. 

Contra-arrazoando o apelo, o 
representante do Ministério Público 
de 1º Grau, sustentou a inteireza a 
sentença recorrida, por ter sua 
prolatora corretamente dosimetrado a 
pena aplicada ao réu, requerendo, 
por conseqüência, que o recurso seja 
conhecido e improvido. 

Manifestando-se, o assistente de 
acusação legalmente habilitado, 



278   REVISTA DO TJE 
 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 

ratificando in totum as razões do 
dominus litis, pronunciou-se pelo 
conhecimento e improvimento da 
apelação.  

Nesta Instância "ad quem", o 
Parquet, representado pela estudiosa 
Procuradora de Justiça Dulcelinda 
Lobato Pantoja, mesmo achando que 
a prolatora da sentença condenatória 
ao individualizar a pena observou o 
sistema trifásico, entendeu que esta 
incorreu em equívocos no que se 
refere as circunstâncias judiciais, na 
ausência de agravantes e atenuantes, 
pois, as circunstâncias do artigo 59, 
"caput", do Código Penal, merece 
maior atenção por parte do julgador 
para bem adequar aos 
acontecimentos constantes dos 
autos, além dos adjetivos atribuídos 
ao acusado à realidade do processo, 
com suas particularidades somente 
nele verificadas, sem olvidar outras 
insígnias nele incrustadas. 

Prosseguindo, observa que a 
sentença transitou em julgado para a 
acusação, não podendo portanto 
exacerbar-se o quantum da pena 
aplicada e que, no caso vertente, 
embora a dosimetria obedeça os 
parâmetros legais estabelecidos, 
porém, não houve uma apreciação 
criteriosa das matérias de fato e de 
direito, mediante a análise das provas 
constantes dos autos, citando nesse 
sentido o ensinamento doutrinário de 
Lídio Bandeira de Melo, terminando, 
opina pela reforma da sentença 

guerreada, no que pertine a 
reparação técnica da pena, no 
tocante a diminuição de seu quantum. 

 
Voto 
O Juiz de Direito José Jorge 

Ribeiro da Luz, em seu trabalho sobre 
"A Discricionariedade do Juiz Quanto 
à Aplicação da Pena", in Revista dos 
Tribunais, Vol. 708, pg. 282, 
preleciona que  

"O Juiz possui, no processo 
individualizador da pena, uma 
larga margem de 
discricionariedade, mas não se 
trata de discricionariedade livre e, 
sim, como anota Jescheck 
(Tratado de Direcho Penal, II/1191 
- 1981), de discricionariedade 
juridicamente vinculada, posto que 
está preso às finalidades da pena 
e aos fatores determinantes do 
quantum punitivo." 
Referido excerto revela-se de 

grande valia para análise do caso 
sub-examen, vez que neste se 
perquire a respeito desse quantum a 
ser aplicado ao réu-apelante. 

Aduz, o seu patrono, ter sido a 
pena de Manoel Gonçalves da Silva 
exacerbada, porquanto aplicada além 
do mínimo previsto, que é de um (01) 
ano de detenção, pois o delito em que 
incursionou-o o dominus litis é o 
tipificado no artigo 121, § 3º, do 
Código Penal. O que no seu 
entender, não deveria prevalecer, 
frente às circunstâncias, judiciais 
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favoráveis (artigo 59, do Código 
Penal), ao seu constituinte, à exceção 
de uma delas, qual seja, o resultado 
morte da vítima. 

De um exame dos elementos 
existentes no contexto dos autos, é 
fácil perceber que razão assiste ao 
dil igente causídico, visto que o seu 
defendido não tem antecedentes 
criminais, nem comportamento social-
familiar desvinculado da normalidade, 
além de não ser portador de outras 
qualidades depreciativas, o que, 
portanto, lhe asseguraria a aplicação 
da pena entre os graus mínimo e 
médio.  

Esse entendimento, aliás, é 
defendido pelo eminente doutrinador 
Edmundo Oliveira, em sua obra: 
"Comentários ao Código Penal", parte 
geral, Ed. Forense, pág. 368, ao 
assim discorrer:  

"A pena-base deve ser fixada 
entre o médio e máximo da pena 
cominada ao crime, tudo 
dependendo da conclusão a que 
chegou o juiz após analisar cada 
uma das circunstâncias judiciais 
do artigo 59, caput, do Código 
Penal. Desse modo, o réu 
possuidor de vida pregressa 
negra, escravo do vício do crime, 
perverso, frio, insensível, revelador 
e de um caráter desviante, que 
sempre fomentaram sucessivas 
capitulações da vontade diante do 
mal e por isso acabaram por 
depravar sua personalidade, 
enfim, tendo a sua frente alguém 

que causa terror ao convívio 
social, o juiz tem a opção de situar 
a pena base entre os graus médio 
e máximo. Se, ao contrário as 
características da pessoa do réu 
não indicam tanta indignidade, 
perversão e outros atributos 
negativos, o juiz pode optar pela 
pena base entre os graus mínimo 
e médio." 
Ausentes, por conseguinte, 

restaram, “in casu”, quaisquer 
obstáculos à fixação da pena base 
entre os graus mínimo e médio, vez 
que as circunstâncias judiciais do 
enfocado artigo 59, foram quase 
todas favoráveis ao ora recorrente. 
Tão-somente uma destas não 
revelou-se em seu prol, que foi 
relativa à conseqüência do crime 
(morte da vítima). A esse respeito, 
Celso Delmanto, in Código Penal, 
pág. 90, expõe:  

"Conseqüências do Crime - São os 
efeitos da conduta do agente, o 
maior ou menor dano (ou risco de 
dano) para a vítima ou para a 
própria coletividade. Tratando-se 
de delito culposo, as 
conseqüências não devem influir." 
O ilícito penal do qual resultou a 

condenação de Manoel Gonçalves da 
Silva, é o capitulado no artigo 121, § 
3º, do Código Penal, portanto, de 
natureza culposa e, assim, aquela 
circunstância ímpar desfavorável não 
deveria ter influído no quantum da 
apenação ao mesmo imposta. 

Embora tenha o Órgão Ministerial 
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em contra-razões afirmado de que o 
apelante seria pessoa de vida 
pregressa criminosa, tal assertiva 
desmorona-se ante à certidão firmada 
pela Escrivã da Vara de Execuções 
Penais, às fls. 177, que desfaz o 
equívoco, por isso que, o que registra 
antecedentes criminais não é o réu, 
mas um outro, seu homônimo. 

Denota-se de uma leitura ainda 
que perfunctória da sentença em 
reexame, que sua digna prolatora 
observou quase à inteireza o 
balizamento estabelecido pelo artigo 
59 do Código Penal, na aplicação da 
pena, porém, laborou em equívoco ao 
considerar como irreparáveis as 
conseqüências do crime, que 
inobstante tenha se consubstanciado 
na morte da vítima, segundo o 
magistério de Celso Delmanto, que 
volto a repisar, tratando-se na 
hipótese vertente de crime culposo, 
não devem influenciar na fixação 
tanto da pena base quanto da 
definitiva. 

Com efeito, abstraindo-se das 
conseqüências do crime, por não 
terem influência em delito 
caracterizado por culpa “stricto 

sensu", “in casu”, deveria a pena 
base ter sido estabelecida entre os 
graus mínimo e médio e à falta de 
circunstâncias atenuantes e 
agravantes e de causa de diminuição 
e de aumento de pena, seria então 
aquela fixada como definitiva. 

Do exposto, aceitando as 
ponderações dos demais eminentes 
integrantes deste colegiado, modifico 
o meu voto, que reduzindo a pena 
aplicada a Manoel Gonçalves da 
Silva, pelo Juízo "a quo", para 02 
(dois) anos de detenção e, 
reconhecendo em seu favor os 
pressupostos objetivos e subjetivos, 
previstos no artigo 77 do Código 
Penal, desde logo, lhe concedia a 
suspensão condicional desta por um 
período de 03 (três) anos, mediante 
as condições sursitárias que seriam 
estabelecidas, em audiência 
admonitória, no Juízo das Execuções 
Penais, para simplesmente reduzi-la 
àquele quantum, recomendando, 
entretanto, ao apenado que o 
benefício do sursis, por ser um direito 
subjetivo, requeira-o diretamente ao 
referido Juízo. 

 
Belém, 26 de setembro de 1997. 

 
Des. Jaime dos Santos Rocha - Presidente 

Des. Benedito de Miranda Alv arenga - Relator 
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ACÓRDÃO N° 32.155 - AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO 
DE SEGURANÇA DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante:               Auneida Holanda de Souza Cohen 
Decisão agravada:   Despacho proferido pelo Relator do Mandado de Segurança  
                                 interposto pela agravante contra a Excelentíssima Senhora  
                                 Secretária de Estado de Administração, que indeferiu pedido  
                                 de Medida Liminar 
Relator:                    Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 
 

Recurso - Agrav o Regimental - Descabimento contra 
decisão que, em mandado de segurança, indefere o 
pedido de liminar - Não conhecimento. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos, em grau de Agravo 
Regimental em Mandado de 
Segurança, da Comarca de Belém, 
impetrado por Auneida Holanda de 
Souza Cohen contra 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 Unanimidade de 
votos, não conhecer do recurso. 

Cuida-se de agravo regimental 
interposto contra a decisão proferida 
por este Relator que, em Mandado de 
Segurança impetrado por Auneida 
Holanda de Souza contra a 
Excelentíssima Senhora Secretária 
de Estado de Administração, indeferiu 
pedido de medida liminar. 

A decisão agravada é do seguinte 
teor: "Não se fazendo presentes, aqui 

os pressupostos cautelares referidos 
no inciso II do artigo 7º, da Lei nº 
1.533, de 1951, deixo de conceder a 
l iminar, também postulada pela 
impetrante". Em sua postulação 
recursal, a agravante alega que é 
viúva do ex-funcionário do SETRAN, 
Engenheiro Civil Douglas Matos 
Cohen, falecido a 05 de fevereiro de 
1997. 

O extinto foi aposentado, por ato 
do Secretário de Estado de 
Administração, através da Portaria nº 
0430, de 24 de janeiro de 1997. Em 
apostila datada de 30 de janeiro de 
1997, o titular da Sead retificou, de 
ofício, o ato de aposentadoria desse 
servidor, para que fosse retirada, de 
seus proventos, a parcela 
correspondente a gratificação de 
escolaridade, incidente sobre o 
vencimento do cargo em comissão 
que ele exerceu. O Tribunal de 



282   REVISTA DO TJE 
 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 

Contas do Estado, por sua vez, julgou 
incoerente os cálculos efetuados pela 
Sead e determinou a correção dos 
mesmos, apesar do que a Sead, na 
pessoa de sua titular, ignorou a 
decisão da corte de contas referida, 
violando direito l iquido e certo do 
servidor falecido, daí a impetração do 
"mandamus". 

 
Voto 
Analisado o relatório, foram 

colhidos os votos dos Excelentíssimo 
Senhores Desembargadores, com 
exceção do Desembargado Relator 
decidido o Colégio, à unanimidade, 
não conhecer do recurso, por 
incabível na espécie. 

 
Belém, 24 de junho de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.159 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante:      Benedito de Oliveira Leão 
Agravado:       CAPAF - Caixa de Previdência e Assistência aos Funcionários do  
                       Banco da Amazônia 
Relator:           Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves 
 
 

Agrav o - Ação ordinária declaratória de 
cancelamento de associação e de inexistência de 
obrigação com rev ogação da tutela antecipada. 
Ferimento do direito líquido do agrav ante, ao 
entender a obrigação do desconto com o associado 
até a liquidação do empréstimo. Recurso conhecido e 
prov ido.  

 
Vistos, etc... 
ACORDAM,, os Exmos 

Desembargadores componentes das 
Egrégias Câmaras Cíveis Isoladas do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, adotando relatório integrante 
deste, a unanimidade, deram 
provimento ao recurso nos termos do 
voto do Des. Relator. 

Relatório 
Benedito de Oliveira Leão, 

devidamente qualificado, por seu 
procurador legalmente habilitado, 
apresentou o devido Agravo contra 
decisão prolatada em Ação 
Declaratória de cancelamento de 
Associação e de inexistência de 
obrigações e tutela antecipatória que 
propôs contra a Caixa de Previdência 
e Assistência aos Funcionários do 
Banco da Amazônia - CAPAF. 

Alega que ingressou com a citada 

ação objetivando entre outros pedidos 
liminar como antecipação de tutela, 
para suspender as exigências de 
descontos relativos à contribuição 
prevista no Estatuto ora recorrida, 
bem como para que houvesse a 
restituição dos descontos efetuados 
nos meses de Novembro e Dezembro 
de 1995. 

Que o processo foi distribuído ao 
Juízo da 2ª Vara Cível, que concedeu 
a liminar, por entender existentes os 
requisitos de admissibil idade da tutela 
antecipada e a fumaça do bom 
direito, em face dos fatos narrados na 
exordial. 

Que inconformado com 
deferimento da liminar da ora 
agravada interpôs Agravo de 
Instrumento contra a decisão 
concessiva que não foi acatado o 
pedido de efeito suspensivo, porém o 



284   REVISTA DO TJE 
 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 

Juízo houve por bem revogar e que 
pese o Juízo Recursal não se vê 
razões para conceder efeitos 
suspensivos a liminar de antecipação 
de tutela que concedeu, uti lizando do 
Juízo de retratação, e é contra esta 
decisão revogadora da liminar que se 
insurge o agravante. 

Diz que a agravada é entidade de 
previdência privada que tem como 
principal finalidade a suplementação 
de benefícios previdenciários pagos 
pela Previdência Oficial (INSS) e 
aposentados que tenham tido 
contrato de trabalho com o Banco da 
Amazônia e ou seus dependentes. 

Que o Agravante atualmente é 
empregado do Banco da Amazônia, e 
por força de seu contrato de trabalho 
com a entidade bancária que se 
iniciou em 03-05-78, foi feito sócio da 
agravada, que não é regida só pelos 
estatutos, mas também por um 
regulamento que foram homologados 
por várias Portarias do Ministro da 
Previdência. 

Que em razão de sua associação 
a CAPAF, o recorrente que não 
chegou a se aposentar, não recebeu 
proventos de suplementação de 
aposentadoria, mas vem contribuindo 
mensalmente desde 1977 para a 
entidade agravada, através de 
desconto em sua remuneração paga 
pelo Banco da Amazônia, consoante 
evidenciado nos seus contra cheques 
e o preceituado nus artigos 17 do 
Estatuto e 40 inciso I e 42 do 

Regulamento, ambos da entidade 
suplicada, os quais transcreve. 

Diz que é de notar ainda a 
obrigatoriedade do Banco 
empregador do agravante em efetuar 
os descontos na remuneração deste, 
a título de contribuição para custeio 
do plano de suplementação de 
aposentadoria, e conseqüente 
repasse à CAPAF, salvo contra 
ordem deste última, eis ser o 
patrocinador instituidor da Caixa de 
Previdência e diante do preceituado, 
especialmente do artigo 43 do 
Regulamento da CAPAF, o qual 
transcreve. 

Faz um relato a respeito do 
assunto, falando do direito à 
suspensão das contribuições, da 
ilegalidade do condicionamento da 
exclusão do quadro e da suspensão 
da contribuição a quitação do 
empréstimo, citando outros 
funcionários que tem empréstimos e 
tiveram deferimento do pedido de 
exclusão do quadro da CAPAF, 
alegando a existência de requisitos à 
tutela antecipatória, que é a natureza 
alimentar da verba descontada 
irregularmente finalizando por alegar 
que evidenciado a ilegalidade da 
revogação da liminar concedida a seu 
favor, pede a reforma da decisão, e 
que seja dado efeito suspensivo do 
recurso nos termos do inciso II do 
artigo 527, juntando documentos de 
folhas 28 a 159. 

Recebido pelo Vice Presidente no 
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período das férias, a l iminar foi 
denegada e vindo a este relator por 
distribuição, tendo sido intimada a 
agravada para as contra razões e 
solicitadas informações a Magistrada 
que não as prestou. 

A Agravada em sua resposta diz 
que o agravante aforou ação 
declaratória de cancelamento de 
associação e inexistência de 
obrigação com restituição de 
contribuições contra a agravada, com 
pedido de antecipação da tutela 
jurisdicional. 

Distribuído à 2a Vara Cível, a Juíza 
Titular entendeu de conceder a 
l iminar antecipatória inaudita altera 
pars, porém contra este despacho 
concessivo a agravada apresentou 
Agravo de Instrumento, tendo o 
recurso sido distribuído à Desa. 
Climeniè Pontes, porém antes do 
recurso ser levado a julgamento 
perante a Câmara Isolada, o Juízo, 
ao analisar a contestação e a 
reconvenção e o próprio Agravo de 
Instrumento ofertado pela ora 
agravada, juntado aos autos 
principais, a Magistrada decidiu 
revogar a antecipatória deferida nos 
autos, e que inconformado, decidiu 
agravar. 

Faz transcrições do artigo 273 que 
fala sobre o assunto, e diz que de sua 
leitura verifica que a tutela antecipada 
é uma faculdade concedida ao 
Magistrado e nunca um direito da 
parte interessada, pois integra o 
poder geral e de cautela do Juiz para 

dar uma decisão rápida e eficaz e 
temporária aos anseios de quem 
requer uma manifestação judicial 
caso presentes os pressupostos do 
fumus boni iuris e do periculum in 
mora desse modo o indeferimento do 
pedido em nada fere o direito daquele 
que requereu o provimento 
jurisdicional, pois nela não existe 
prejulgamento, muito menos decisão 
terminativa da lide, mas apenas uma 
verificação por parte do Magistrado 
através convencimento. 

Faz um relato sobre o assunto, 
transcreve jurisprudências a respeito 
e diz que o agravante por força de um 
contrato de trabalho mantido com o 
Basa, é associado da agravada, uma 
entidade de previdência privada 
fechada, e como associado recolhia 
mensalmente um percentual sob o 
título de contribuição à CAPAF, sobre 
o salário recebido do Basa, com 
vistas a possibil itar a criação de um 
fundo que lhe permitisse receber no 
futuro benefícios complementares aos 
da Previdência Oficial, especial mente 
a complementação da aposentadoria, 
além do mais como associado 
requereu um empréstimo de Quatro 
Mil Trezentos e Quinze Reais (R$ 
4.315,00) em Janeiro pretérito, a ser 
pago em 24 meses, tendo 
posteriormente solicitado 
renegociação desse empréstimo para 
36 meses, o que foi deferido pela 
diretoria da Agravante. Que após três 
meses do deferimento da 
renegociação, o agravante dirigiu 
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correspondência a CAPAF solicitando 
seu desligamento, demonstrando que 
agia de má fé. 

Faz extenso relato sobre o 
assunto quando diz que não poderia 
se insurgir contra o desligamento, por 
se tratar de direito constitucional, 
defiro seu pedido todavia cobrando o 
pagamento daquilo que era devido ao 
fundo de pensão, pois não pode 
contrariar a pretensão do agravante 
de desligar-se, mas tem 
responsabilidade perante aos demais 
participantes do fundo, assim não 
poderia deixar o mesmo sair sem 
pagar o devido, assim pede que, 
superada a preliminar seja mantido o 
despacho. 

Ouvido o Procurador de Justiça, o 
mesmo em fundamentado parecer, 
opina pelo conhecimento e 
improvimento do recurso. 

Voto 
Cuida de um Agravo contra 

despacho de Magistrado que em 
Ação Ordinária Declaratória de 
Cancelamento de Associação e de 
Inexistência de Obrigação com 
Restituição de Contribuições, revogou 
a concessão de tutela antecipada que 
anteriormente havia concedido. 

O Agravante é sócio da agravada 
e querendo se desligar da mesma, 
ingressou com a citada ação, com 
pedido de tutela antecipada o que foi 
deferido de plano pela Magistrada, 
porém com a contestação e 
reconvenção apresentada pela 

agravada, revogou a liminar 
anteriormente dada dando ensejo ao 
presente recurso que pugna pela 
permanência da concessão da tutela 
antecipatória. 

Verificando os autos, nota-se que 
o Agravante antes de tentar o 
desligamento, conseguia empréstimo 
de certo valor para pagamento em 
vinte e quatro parcelas, 
posteriormente ampliado para trinta e 
seis parcelas, assim a agravada 
segundo alega, nenhuma objeção 
opôs ao desligamento mas exigia que 
o agravante antes liquidasse com o 
empréstimo, uma vez que se trata de 
dinheiro destinado a criação de 
fundos para complementação de 
aposentadoria. 

A matéria constante do litígio é 
prevista pelo artigo 273 do Código de 
Processo Civil que diz que o Juiz 
poderá, a, requerimento da parte, 
antecipar total ou parcialmente os 
efeitos de tutela pretendida no 
pedido, mas exige que exista prova 
inequívoca, que se convença da 
alegação indicando como requisitos 
dois fundamentos 

1 - Que haja fundado receio de 
dano irreparável ou de difícil; 

2 - Que fique caracterizado o 
abuso de direito do manifesto 
protelatório do réu. 

Assim, a decisão da Magistrada 
em revogar a l iminar anteriormente 
concedida, fere o direito líquido do 
Agravante, pois estendera a 



JURISPRUDÊNCIA    287 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 
 

obrigação do desconto até a 
l iquidação do empréstimo, e essa 
atitude por parte da sociedade 
agravada, constitui abuso de direito, 
pois está forçando a permanência 
contra a vontade do associado, por 

mera justificativa da existência do 
empréstimo, razão porque conheço 
do recurso e dou provimento para 
revogar a l iminar dada pela 
Magistrada. 

Belém, 13 de junho de 1997. 
Desa. Climeniè Bernadete de Araujo Pontes - Presidente 

Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es – Relator 
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ACÓRDÃO 32.165 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL 
 
Agravante:       Unicar - Administradora Nacional de Consórcios Ltda. 
Agravado:        Carlos Eduardo Moura da Costa 
Relator:            Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves 
 

Ação Cautelar Inominada - Concessão de liminar que 
v edou ação de busca e apreensão de v eículo 
dev idamente pago. - Ausência de erro no despacho 
concessionário. - Recurso conhecido e improv ido. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM,, os Exmos. 

Desembargadores, componentes das 
Egrégias Câmaras Cíveis Isoladas do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, adotando relatório integrante 
deste à unanimidade, negaram 
provimento ao agravo. 

Relatório 
UNICAR - Administradora 

Nacional de Consórcio Ltda., 
devidamente qualificada por seu 
procurador legalmente habilitado, na 
qualidade de incorporadora de 
Consorbras - Consórcio Nacional de 
Veículos Ltda., inconformado com o 
despacho de Magistrado, que 
concedeu liminar, em Ação Cautelar 
Inominada, proposta por Carlos 
Eduardo Moura da Costa, apresenta 
o devido recurso de Agravo, alegando 
que a decisão não pode subsistir por 
contrariar frontalmente as normas 
legais que regem a matéria. 

Faz transcrição do despacho 
agravado assim como do artigo 797 
do CPC e diz que no caso vertente o 

Juízo concedeu a liminar requerida, 
sem audiência do agravante na qual 
dada sua natureza satisfativa, invadiu 
a apreciação de matéria de mérito a 
ser discutida em processo de 
conhecimento, bem como teve o 
condão de esvaziar por completo a 
medida cautelar intentada, consoante 
se infere da documentação que 
instruiu este instrumento. 

Faz transcrições de artigo de lei a 
respeito do assunto e diz que diante 
do estatuído no artigo 801, inciso III, 
do CPC, a petição inicial da medida 
cautelar deve indicar a l ide e seu 
fundamento, objetivando estabelecer 
um meio para definir e estipular a 
vinculação subordinação entre os 
dois processos e dar condições ao 
Magistrado para proferir o Juízo da 
admissibil idade de providência 
acauteladora. 

Faz citações doutrinárias e 
jurisprudenciais a respeito do assunto 
para no final pedir provimento do 
recurso com a finalidade de reformar 
a decisão, juntando os documentos 
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obrigatórios, mais a petição inicial da 
Ação Cautelar e a contestação. 

Recebido foi mandado intimar o 
agravado e solicitar informações de 
Magistrada, sendo que o agravado 
não apresentou as contra razões 
enquanto que a Magistrada, em suas 
informações diz que nos autos da 
Ação Cautelar não há notícia da 
interposição de Agravo , mas informa 
que a agravante interpôs Agravo de 
Instrumento nos autos de Ação 
Ordinária de declaração judicial de 
quitação de contrato de consórcio 
com preceito cominatório, proposto 
pelo agravado contra agravante, 
porém pediu que o Agravo ficasse 
retido nos autos, para ser apreciado 
preliminarmente em caso de apelo, e 
que teria determinado a ida dos autos 
à conta para decisão. 

Voto 
Cuida de Agravo de Instrumento 

contra despacho de Magistrado que 
em Ação cautelar Inominada, 
proposta pelo agravado que 
concedeu a liminar para que a 
agravante se abstesse de cobrar 25 
parcelas referentes a compra de um 
veículo de consórcio, assim como 
determinou que o bem permanecesse 
em poder do Agravado. 

Contra este despacho se opõe a 
agravada, alegando seu incabimento 
uma vez que vedou a mesma 
proposição de uma Ação de Busca e 
Apreensão , assim como alega o 
incabimento da ação para apreciar o 
mérito do assunto em litígio. 

Analisando o pedido vemos 
através das provas dos autos, que o 
agravado, participando do consórcio, 
adquiriu um veículo através de 
contrato de adesão, para pagamento 
em cinqüenta parcelas, que foram 
pagas porém a Administradora alegou 
a existência de mais vinte e cinco 
parcelas, fato que não foi aceito pelo 
consorciado, que não as pagou, 
dando origem a litígio, com ameaça 
de busca do veículo. 

Em vista da ameaça ingressou 
com a Ação cautelar Inominada, na 
qual faz citação da Ação que 
empreenderia para discutir o assunto 
. 

A Magistrada entendendo a 
existência do “fumus boni iuris” e do 
“periculum in mora” concedeu a 
liminar, dando ensejo ao recurso. 

Não existe nenhum erro no 
despacho concessório da liminar, pois 
o agravante, antes a ameaça de 
perder o veículo, que alega ter pago 
totalmente ingressou com a cautelar 
com a finalidade de evitar a busca e 
apreensão, o que levaria a perda do 
veículo, o que lhe traria danos 
irreparáveis , assim ingressou com a 
finalidade de discutir na principal se 
lhe cabia pagar as parcelas alegadas, 
aumentadas unilateralmente pela 
Administradora, e a Juíza antes os 
requisitos que ensejaram a 
concessão, deferiu a medida sem 
anuência da agravada, uma vez que 
as provas de sua alegação estavam 
no processo, logo a decisão está 
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correta, não merece reparo, razão 
porque conheço do recurso e nego 
provimento, aconselhando ao 
procurador do agravante a cumprir, 
quando nos recursos de Agravo, o 

que presecreve o artigo 526 do CPC, 
para que a Magistrada, no caso de 
informações, as preste com melhor 
presteza.  

 
Belém, 25 de abril de 1997. 

 
Desa. Climeniè Bernadette de Araujo Pontes - Presidente 

Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.181 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL  
 
 
Impetrante:       Salomão Antônio Mufarrej Hage 
Impetrado:        Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Educação 
Relator:            Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 
 

Mandado de Segurança - Direito líquido e certo - 
Inocorrência - Impetração objetiv ando prorrogação 
de licença, ao impetrante, que é funcionário público 
estadual, na categoria de professor, para concluir 
curso de pós-graduação, na Pontifícia Univ ersidade 
Católica de São Paulo - Inexistência de ilegalidade - 
Segurança denegada. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Mandado de 
Segurança, da Comarca de Belém, 
sendo impetrante Salomão Antônio 
Mufarrej Hage e impetrado o 
Excelentíssimo Senhor Secretário de 
Estado de Educação. 

ACORDAM, os Desembargadores 
que integram as Câmaras Cíveis 
Reunidas do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, por unanimidade de 
votos, negar a segurança impetrada. 

 
Relatório 
Salomão Antônio Mufarrej Hage, 

Professor, servindo em unidades da 
Secretaria de Estado de Educação, 
impetrou a presente segurança, 
contra o Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Estado de Educação, 
objetivando compelí-lo a reparar a 
decisão, por ele adotada, indeferindo 

pedido de prorrogação de licença 
concedida ao impetrante, para que 
este continue a integrar, como 
participante, na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 
determinado curso de pós-graduação. 

Alega que obteve autorização para 
participar do curso supra referido, em 
março de 1993, através da Portaria nº 
0984/94, obtendo prorrogação de tal 
l icença pela Portaria nº 002478/95, 
porém, pretendendo concluir o curso, 
requereu nova prorrogação, o que lhe 
foi negado, razão porque, entendendo 
ser i legal o ato denegatório de um 
direito que lhe assiste, resolveu 
impetrar este remédio heróico. 

Notificada, prestou a digna 
autoridade impetrada suas 
informações, alegando, como 
preliminar, a inexistência de direito 
l iquido e certo e a impossibil idade de 
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dilação probatória em sede de 
mandado de segurança e, quanto ao 
mérito, requer seja julgada 
improcedente a presente ação, eis 
que, "in casu", a concessão da 
prorrogação da licença do impetrante 
é um ato discricionário da 
Administração Pública, que depende 
da avaliação de sua conveniência e 
oportunidade, ocorrendo, inclusive, 
que o impetrante é servidor 
temporário, condição essa que, por si 
só, l ide a sua pretensão, bastando, 
para isso, considerar-se a norma do 
artigo 12, da Resolução nº 1.066/95-
SEDUC/GS, segundo a qual,  

"em nenhuma hipótese as licenças 
previstas nesta Portaria serão 
concedidas a servidores 
pertencentes ao quadro de 
Servidores Temporários". 
A ilustrada Procuradoria de 

Justiça, na pessoa do culto 
Procurador, Doutor Antônio da Silva 
Medeiros, manifesta-se pela rejeição 
da preliminar argüida pela digna 
autoridade impetrada, e, quanto ao 
mérito, pela denegação do 
"mandamus". 

 
Voto 
Improcede, especificamente, a 

preliminar de impossibil idade de 
dilação probatória em sede de 
mandado de segurança, eis que o 
alegado na inicial se faz comprovado, 
quanto aos fatos, pelos documentos 
que instruem a petição inicial da 

presente ação mandamental. 
Em tais condições, rejeita-se a 

preliminar em apreço. 
Sobre. o direito líquido e certo, tal 

alegação envolve matéria de mérito e, 
como tal, deve ser apreciada, 
injustificando-se a preliminar argüida 
a esse respeito. 

Quanto ao mérito, como bem 
sustenta a douta Procuradoria de 
Justiça, impõe-se a denegação da 
segurança, por absoluta inexistência 
do direito líquido e certo. 

A verdade é que, apesar da Lei 
Estadual nº 5.810, de 1994, prever o 
afastamento de servidor para fora do 
Estado, mediante autorização ou 
designação do titular da repartição 
em que presta serviços o beneficiado, 
tal afastamento, no entanto, depende 
do que estiver estabelecido em 
regulamento. 

A regulamentação, na espécie, 
está contida na Portaria nº 1066/95-
Gs, da Secretaria de Estado de 
Educação, nela constando os 
seguintes princípios: 

"- A participação do servidor, 
mesmo nos casos acima, está 
condicionada à conveniência da 
Administração e à disponibil idade 
de recursos financeiros"; 
"- O afastamento para cursos de 
Doutorado e Mestrado terão os 
prazos de afastamento de 03 e 02 
anos respectivamente"; e -"Em 
nenhuma hipótese as licenças 
previstas nesta Portaria serão 
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concedidas a servidores 
pertencentes ao quadro de 
servidores temporários". 
Por outro lado, o fato de haver 

sido concedida, anteriormente, a 
autorização ao impetrante, para o 
afastamento de sua função, com uma 

prorrogação razoável, para que lhe 
fosse permitido cursar a pós-
graduação, não significa que lhe 
esteja assegurado o direito de ser 
deferida a prorrogação pretendida. 

Por tais motivos, denega-se a 
segurança. 

 
Belém, 24 de junho de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.182 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante: Olganira Irany  Sampaio Medeiros 
Impetrada: Exma. Sra. Secretária de Administração do Estado do Pará 
Litisconcorte Passivo Necessário: Estado do Pará 
Relator: Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes 
 
 

I - Mandado de Segurança com objetiv o de isenção 
de redutor constitucional nos prov entos de 
funcionária pública estadual aposentada. 
Informações. Litisconsorte. Ministério Público pela 
concessão parcial; II - É de ser concedida a 
segurança, nos termos do pedido, para declarar 
imunes à limitação constitucional imposta por nossa 
Carta Política, para efeito de cálculo da remuneração 
da impetrante, todas as parcelas ou v antagens de 
ordem pessoal e as oriundas da natureza e/ou local 
de trabalho, conforme entendimento uníssono de 
nossos tribunais pátrios. 
 

Vistos, etc..., 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores, 
membros das Colendas Câmaras 
Cíveis Reunidas, à unanimidade de 
votos, conceder a segurança 
impetrada ,nos termos do pedido, 
para declararar as vantagens 
individuais da impetrante, imunes à 
incidência do redutor contitucional,  
no cálculo de sua remuneração. 

 
Relatório 
Olgarina Irany Sampaio Medeiros, 

funcionária pública estadual 
aposentada, devidamente qualificada 

à fls. 02 por seus procuradores 
legalmente habilitados, impetrou 
Mandado de Segurança fulcrado na 
Constituição Federal e disposições 
reguladoras da matéria, contra ato da 
Exma. Sra. Secretária de 
Administração do Estado do Pará, 
que determinou a aplicação do assim 
chamado teto ou redutor 
constitucional sobre os proventos e 
vantagens de sua remuneração, 
requerendo especial imunidade às 
verbas de representação pelo 
exercício de cargo comissionado, 
adicional por tempo de serviço e, por 
fim, gratificação de nível superior, 
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alegando, sucintamente, como lesão 
ao seu direito líquido e certo, o 
seguinte: 

I - Que foi aposentada no cargo de 
fiscal de tributos estaduais, através 
da Portaria nº 0900 de 08 de março 
de 1996, devidamente registrada no 
Tribunal de Contas do Estado e 
publicada em Diário Oficial do Estado 
a 15 de abril de 1996, onde se 
evidencia sua remuneração integral, 
composta entre outras, pela parcela 
de representação  incorporada, 
referente ao exercício comissionado 
do cargo de chefe de divisão de 
controle financeiro, no valor de R$ 
1.448,97, além das gratificações de 
nível superior, transcritas no 
montante de R$ 221,81 e adicional 
por tempo de serviço, esmiuçado no 
valor de R$ 3.012,58. 

II - Que em seu entender, o ato da 
autoridade inquinada de coatora, que 
mandou aplicar indiscriminadamente 
o chamado redutor constitucional 
sobre seus proventos, é irregular, 
uma vez que retém ilegalmente o 
vencimento a que faz jus a 
impetrante, daí por que requer a 
imunidade ao teto constitucional das 
parcelas de sua remuneração 
consideradas como "vantagens 
pessoais ". 

Juntou com a procuração, 
documentação constante de cópias 
do processo administrativo de pedido 
de aposentadoria, portaria nº 0900 de 
08-03-96, cópias do contra-cheque 
com aplicação do redutor 

constitucional, além de copiosa 
jurisprudência que evoca a seu favor. 
Distribuído o "writ" em Câmara de 
Férias, juraram suspeição os 
Excelentíssimos Desembargadores 
Carlos Gonçalves e Romão Amoêdo 
Neto, sendo após sorteado relator o 
eminente Des. Elzaman Bittencourt 
que, despachando nos autos, deferiu 
a "l iminar" requerida na inicial e, 
findando o recesso forense, seguiu-se 
nova distribuição dos autos, a mim 
designados na qualidade de relator e, 
por considerar o respaldo legal  do 
despacho supracitado,  mantive a 
medida "liminar" anteriormente 
concedida. 

III - A digna autoridade apontada 
como coatora prestou Informações no 
decênio legal, sustentando, entre 
outros  argumentos,  a legalidade do 
ato impugnado e a não classificação  
das parcelas de produtividade e de 
nível superior como vantagens 
pessoais, concluindo seu pedido pela 
inexistência de direito líquido e certo 
a amparar a pretensão da impetrante, 
secundada pelo Estado do Pará, na 
pessoa  da Ilma. Procuradora do 
Estado, Suzy Elizabeth Cavalcante 
Koury. 

IV - A douta Procuradoria de 
Justiça manifestou-se pela concessão 
parcial do "mandamus". 

 
Voto 
 Compulsando acuradamente os 

autos, evidencia-se que a própria 
autoridade apontada como coatora  
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admite claramente em suas 
informações, que vem aplicando o 
teto constitucional, tomando por base 
a totalidade dos proventos mensais 
da impetrante, como servidora inativa 
da SEFA o que, inclusive, está 
fartamente comprovado nas cópias 
dos contra-cheques de pagamento e 
cálculo dos proventos da impetrante 
e, assim sendo, não merece acolhida 
sua alegação de inexistência de 
direito líquido e certo do vertente 
"writ".  

Quanto  ao pedido destacado de 
imunidade da gratificação de 
escolaridade,  segundo  norma 
amplamente aceita e em vigência, 
não se traduz aquela, em vantagem  
"propter personam", de caráter 
pessoal ou individual, mas em  
adicional  "ex facto oficii",  bem como 
a gratificação de produtividade (à qual 
, aliás, a impetrante não pediu 
imunidade), adicional este, oriundo do 
caráter técnico e especializado 
exigido a certas atividades 
profissionais e, portanto, 
descaracterizado da condição 
pessoal do servidor detentor do 
diploma superior, o que dispensa 
maiores comentários. 

De outro lado, é forçoso admitir 
que as vantagens incorporadas de 
representação pelo exercício de 
cargo comissionado e adicional por 
tempo de serviço configuram  as 
chamadas vantagens pessoais , 
imunes, por amplo entendimento 

reverberado em nossos tribunais 
pátrios, à incidência do redutor 
constitucional, sendo mesmo 
despicienda  maior divagação a 
respeito. 

É esse o entendimento uníssono  
em decisões das Câmaras Cíveis 
Reunidas deste Egrégio Tribunal, 
entre as quais destaco, em   recente 
julgamento, o Acórdão nº 30.697   de 
D.J. de 11-03-97 da lavra do 
eminente Des. Wilson de Jesus  
Marques da Silva, em cuja ementa se 
lê o seguinte: 

"Mandado de Segurança - 
Objetivo - Inaplicação do redutor 
constitucional aos proventos do 
impetrante, sob a justificativa de 
que as verbas referentes às 
chamadas vantagens pessoais ou 
individuais devem ser excluídas do 
cálculo da remuneração, para fins 
de incidência do teto 
constitucional- Comprovação, pelo 
impetrante, de que foram 
incluídas, no cômputo da 
remuneração, para fim de 
comparação com o limite máximo 
estabelecido na Carta Magna, as 
parcelas relativas às suas 
vantagens pessoais - Segurança 
concedida." 
E outro, de nº 30.264, D.J. de 22-

05-97, também deste eminente 
Desembargador: 

"Mandado de Segurança - 
Objetivo - Reincorporação, nos 
vencimentos da impetrante, de 
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adicional, por exercício de cargos 
comissionados - Aplicação , na 
espécie, da norma do artigo 130 , 
da Lei Estadual nº  5.810 de 1994, 
lei essa que é de aplicação 
imediata - Segurança concedida ". 
Também este é o entendimento do 

S.T.F., conforme se depreende das 
seguintes jurisprudências:  

"Funcionalismo Público. Proventos 
da Aposentadoria. Limitação 
Constitucional imposta aos 
servidores públicos, em matéria de 
estipêndios funcionais, resulta de 
imposição constitucional 
consubstanciada no artigo 37, IX, 
da Carta Política da União, não 
podendo, no âmbito do Poder 
Executivo, ultrapassar a 
remuneração  percebida por 
Secretário de Estado. Excluem-se, 
no entanto, da composição desse 
teto  constitucional as vantagens  
de ordem pessoal ou aquelas que 
se referem à  natureza ou local de 
trabalho, por traduzirem benefícios 
resultantes da situação funcional 
particular de cada agente público. 
Recurso conhecido e provido. STF 
- AC. Unân. Da 6ª Turma. Relator 
Ministro Anselmo Santiago." 
"Funcionalismo Público. 

Remuneração. Teto. Ao julgar a 
ação direta de 
inconstitucionalidade 14, o 
plenário desta Côrte assentou que, 
na compreensão do teto de que 
cogita o inciso XI do artigo 37 da 
Constituição Federal, não são 
consideradas as vantagens 
individuais. Entendimento 
prevalece, com ressalva da 
convicção pessoal. STF Ac. Unân. 
da 2ª Turma. Ministro Marco 
Aurélio." 
Assim sendo, concedo  a 

segurança impetrada e determino que 
do cálculo de remuneração sejam 
excluídas  para os fins de incidência e 
alcance do redutor constitucional 
estabelecido no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, artigo 
17, as verbas equivalentes à 
representação incorporada por 
exercício de cargo comissionado e 
adicional por tempo de serviço, 
devendo a autoridade impetrada 
devolver à impetrante o que lhe vem 
sendo suprimido indevidamente dos 
vencimentos de aposentadoria da 
impetrante, a partir da impetração, 
ressalvando-se o seu direito de 
pleitear em ação própria as 
diferenças pretéritas.

  
Belém, 30 de setembro  de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.188 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelantes:      Transportes Marituba Ltda. e Frigoríficos Cruzeiro 
Apelados:       Os mesmos 
Relatora:         Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
 
 

Apelação Cív el - Preliminar de cerceamento de 
defesa por indeferimento de segunda perícia 
rejeitada à unanimidade - Mérito: Decisão 
fundamentada em prov a idônea - Lucros cessantes a 
serem apurados em liquidação de sentença por 
arbitramento - Conheceram e deram prov imento 
apenas na parte da condenação em lucros cessantes. 
Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório 
Frigorífico Cruzeiro Ltda. propôs 

contra Transportes Marituba Ltda. 
ação de reparação de danos, 
alegando o seguinte: 

No  dia 17 de março de 1995 , às 
16 h., o motorista Ernan Loureiro 
Ferreira dirigia um caminhão de carga 
de propriedade da empresa autora, 
marca Mercedes Benz, modelo 1513, 
ano 1980, cor amarela, placa JTQ 
0650, em sua mão de direção pela 
BR 316 no sentido Santa Izabel do 
Pará/Belém, de onde retornava após 
ter desembarcado uma carrada de 
gado bovino transportada para a firma 
Frigorífico "Santa Clara" Ltda, firma 
para a qual, normalmente, transporta 

gado do Sul do Pará para o 
matadouro daquele município; que 
trafegava em velocidade moderada, 
na faixa do meio da pista de 
rolamento, quando na altura do Km 
04 da BR 316, foi interceptado pelo 
ônibus Mercedes Benz placas TP 
0508, de propriedade da firma Ré, 
dirigido pelo motorista Raimundo 
Humberto Pinheiro da Silva; que o 
motorista de ré foi o culpado da 
colisão, pois trafegava à esquerda do 
veículo da autora e o interceptou 
bruscamente quando buscava o 
acostamento, ou seja, a parada de 
ônibus perto do local do acidente; 
ocorre que no ponto de ônibus 
estavam parados dois transportes 
coletivos: um da viação Forte e outro 
da Expresso Izabelense que como 



JURISPRUDÊNCIA    299 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 
 

não tinha espaço, o motorista da ré 
cortou bruscamente o caminhão da 
autora, freiou e ficou atravessado na 
pista de rolamento, fazendo com que 
o caminhão da autora colidisse com a 
parte traseira esquerda do ônibus; 
com o impacto o ônibus da Expresso 
Izabelense colidiu com o ônibus da 
viação Forte, causando sérios danos 
no veículo da autora Frigorífico 
Cruzeiro Ltda;  após considerações 
requer a procedência da presente 
ação. Juntou documentos. 

Citada a ré Transportes Marituba 
Ltda., na audiência preliminar não 
houve acordo, tendo a ré oferecido 
contestação, na qual pede a 
suspensão do feito, até decisão 
administrativa de impugnação ao 
laudo pericial. 

Quanto ao mérito, que a autora 
não conta a verdade do que 
aconteceu no acidente, cita 
declarações de testemunhas, 
afirmando que o laudo pericial não 
merece fé; que o "quantum" também 
não é o correto, desde que não foram 
apresentadas provas pelo requerido. 
Às fls, a Transportes Marituba  
insurge contra o laudo pericial, 
pedindo a realização de nova perícia. 
Junta documentos. 

Falando sobre a contestação o 
autor Frigorífico Cruzeiro Ltda, repete 
sua argumentação e junta 
documentos. A suplicada se 
manifestou às folhas 75 sobre os 
documentos apresentados pela 
autora e insiste na realização de nova 

perícia. 
A Dra. Juíza indeferiu na audiência  

não tendo havido acordo foram 
tomados os depoimentos do 
representante do autor, da requerida. 
Novo documento apresentado pelo 
autor, sobre o qual se manifestou a 
requerida. Em continuação à 
audiência foram tomados os 
depoimentos de uma testemunha 
arrolada pelo autor e uma testemunha 
arrolada pela ré. Apresentados os 
memoriais, a Dra. Juíza em sentença 
muito bem lançada, após 
considerações "julgou procedente em 
parte o pedido para condenar a 
suplicada Transportes Marituba Ltda 
no pagamento da indenização de R$ 
32.243,65, acrescido de juros de 
mora, custas e despesas judiciais e 
honorários advocatícios de 20% 
sobre o valor da condenação. 

Inconformada com a decisão, a 
autora Frigorífico Cruzeiro apelou, 
alegando que é de justiça sejam 
agregados à indenização da sentença  
os lucros cessantes e a correção 
monetária. 

Por sua vez, Transportes Marituba 
Ltda., a requerida, também apelou, 
alegando nulidade de sentença por 
cerceamento de defesa  dado que 
não foi permitida a realização de nova 
perícia, no mérito, insiste na 
deficiência dos laudos apresentados. 
Pede o provimento do recurso. 

Transportes Marituba Ltda, 
apresentou  também  contra-razões, 
nas quais alega, em síntese, que são 
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i legítimos os pleitos da apelação; o 
mesmo Frigorífico Cruzeiro Ltda., 
apresentou contra-razões, afirmando 
que a apelada só quer procrastinar o 
feito, pois que a sentença está 
baseada em prova hábil, 
manufaturada por técnicos idôneos. 

Nesta entrância, o eminente 
Desembargador Wilson de Jesus 
Marques da Silva, para quem tinha 
sido distribuído o Recurso de 
Apelação, invocando o art.106, inciso 
IV do Regimento Interno, afirma que a 
competência é dessa Relatora, que 
decidiu Agravo de Instrumento 
anterior.  

 
Voto 
A Dra. Juíza, hoje i lustre 

Desembargadora Maria Helena 
Couceiro, assim descreve o acidente: 

"Na espécie dos autos, o veículo 
do autor trafegava em sua não na 
altura do Km. 4 da BR- 316, 
quando foi interceptado pelo 
veículo da requerida que 
atravessou sua frente quando 
pretendia alcançar a parada de 
ônibus, na qual já estavam 
parados dois outros ônibus e, não 
podendo parar, parou 
bruscamente, atravessado na pista 
de rolamento, ocasionando a 
colisão com o veículo do autor, 
que atingiu a parte lateral traseira 
do ônibus e projetou o mesmo 
contra os dois outros ônibus que 
estavam na parada de ônibus." (fls  

113)  
Frigorífico Cruzeiro, autora da 

ação de indenização, apelou, 
alegando direito em receber lucros 
cessantes,  

"em razão da privação do uso do 
caminhão, em conseqüência dos 
estragos nele causados por 
ocasião do acidente cujo único 
culpado foi o motorista da apelada, 
está impedindo a apelante de 
efetivar os fretes que, duas vezes 
por semana fazia, para buscar o 
gado bovino no sul do Pará para o 
matadouro de Santa lzabel." (fls. 
122). 
Transportes Marituba, por sua vez, 

afirma que a sentença é nula, dado 
que o pedido de uma terceira perícia 
(as duas formas divergentes), foi 
indeferido pela Dra. Juíza, o que não 
implica em cerceamento de defesa e 
no mérito que a prova foi mal 
apreciada. Ainda transportes Marituba 
contra arrazoou, afirmando que não 
houve comprovação de lucros 
cessantes e que não ha razão de ser 
para a correção monetária. 

Preliminar de cerceamento de 
defesa que, segundo a apelante 
Transportes Marituba, acarretou a 
nulidade da sentença. 

O cerceamento de defesa 
consistiu no indeferimento pela Dra. 
Juíza da realização de nova perícia. 
Alega o apelante que com esta 
decisão a MM. Juíza deu tratamento 
diferenciado ás partes, em flagrante 
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violação ao disposto no art, 125, 1 do 
CPC; que o juiz não pode deixar de 
prestar a tutela jurisdicional, 
concedendo às partes o direito á 
ampla defesa e ao contraditório; que 
não aceitando o laudo do Instituto de 
Criminalística da Segup-Pa, o qual 
contraria o laudo pericial da Policia 
Rodoviária Federal, a julgadora 
cerceou o direito do apelante. 

Repetiremos a decisão do 
Recurso de Agravo, que respondia a 
esta mesma argumentação do 
apelante. 

A realização de nova perícia - 
tema do presente agravo - está 
contida nos arts. 437, 438 e 439 do 
CPC. Vejamos: 

"Art. 437 - O juiz poderá 
determinar de oficio ou a 
requerimento da parte, a 
realização de nova perícia, quando 
a matéria não lhe parecer 
suficientemente esclarecida. 
Art. 438 - A segunda perícia tem 
por objeto os mesmos fatos sobre 
que recaiu a primeira e destina-se 
a corrigir eventual omissão ou 
inexatidão dos resultados a que 
esta conduziu. 
Art. 439 - A segunda perícia rege-
se pelas disposições 
estabelecidas para a primeira. 
Parágrafo único - A segunda 
perícia não substitui a primeira, 
cabendo ao juiz apreciar 
l ivremente o valor de uma e outra." 
A doutrina explicada pelo jurista 

Pontes de Miranda estabeleceu que  

"a determinação de nova perícia 
por parte do Juiz é do seu 
arbítrio." (Comentários ao Código 
de Processo Civil - vol. VI pag. 
452). 
E a jurisprudência firmou que: 
"Só ao juiz cabe avaliar a 
necessidade de nova perícia" - 
(JTJ 142/220). Citada por 
Theotônio Negrão de 1995. 
Ora, a Dra. Juíza negou a 

realização de perícia e fundamentou 
muito logicamente a negativa no fato 
do tempo já decorrido. Sim, após 
nove meses é inpossivel repetir a 
perícia. Acrecente-se dado 
importantíssimo de que a Dra. Juíza 
está satisfeita com a perícia 
realizada. Indefiro. 

Assim pelas razões a cima 
expostas, indefiro a preliminar. 

ACORDAM, os Desembargadores 
Membros da 1ª Câmara Cível Isolada, 
em Turma, á unanimidade de votos, 
em rejeitar a preliminar argüida. 

 
Mérito 
Passemos a analisar o mérito do 

recurso apresentado por Transportes 
Marituba. É o mesmo argumento: não 
houve apreciação da prova, eis que a 
Dra. Juíza se baseou em outro laudo, 
que não o apresentado pela apelante. 
Entretanto, é ponto assente no nosso 
sistema processual que o juiz não 
está adstrito a qualquer laudo e deve 
firmar sua convicção no conjunto 
probatório que lhe parecer mais 
coerente com os fatos descritos no 
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processo. 
Por fim, passemos à apelação da 

autora - Frigorífico Cruzeiro - que se 
fundamentou em dois pontos: 
ausência de lucros cessantes e 
ausência de correção monetária. 
Afirma Dra. Juíza em sua estudada 
sentença: 

"Quanto aos lucros cessantes por 
paralisação do veículo e o lucro 
que perdeu ou deixou de lucrar, 
não pode ser aceito. 
O autor apenas alegou que faz 
dois fretes por semana, na qual 
ganharia R$ 1.500,00, totalizando 
a importância de R$ 6.000,00 por 
quatro semanas. Mas não faz 
nenhuma prova da incidência de 
fretes feitos e do valor de tais 
fretes. 
Também apenas alega que deixou 
de ganhar a importância de R$ 
4.500,00 sem fazer nenhuma 
prova durante a instrução de tal 
fato. 
Assim, corno não fez prova da 
desvalorização do veículo com o 
acidente, a qual competia ao 
rnesmo fazer." 
Samuel Monteiro, em sua obra 

"Perdas e Danos" pag. 77, assim se 
manifesta sobre o assunto: 

"É importante destacar que os 
lucros cessantes não podem ser 
aleatórios; estimados 
subjetivamente pela parte ou por 
peritos ou assistentes, nem muito 
menos presumidos; hão de ser, 

sempre e em qualquer caso, 
demonstrados por cálculos, 
justificados e provados 
documentalmente no Laudo do 
Perito Contador, com base na 
contabil idade do prejudicado. Há 
de ser demonstrado com provas 
irrefutáveis, extraídas dos registros 
contábeis, das Demonstrações 
Financeiras, comparando-se 
homogeneamente, com os já 
obtidos em períodos anteriores, os 
quais devem obrigatoriamente ser 
cotejados com os constantes - nos 
respectivos itens, das Declarações 
de Rendimentos da Pessoa, já 
entregues à Receita Federal." 
Entretanto, como a finalidade do 

Direito é fazer Justiça, no presente 
caso adotamos tese diversa. É que 
reaImente acreditamos que o autor, 
também apelante, Frigorífico Cruzeiro 
Ltda. Sofreu "cessação em seus 
lucros", seu carro transportador, do 
qual auferia renda, teve que 
permanecer parado para consertos. E 
dito prejuízo - cessação de lucros - 
deve ser apurado em liquidação de 
sentença por arbitramento, na forma 
da nossa lei processual civil.  

Sobre a correção monetária muito 
uti l izada no período da "inflação 
galopante" hoje já não existe, 
praticamente, eis que temos 
economia estável. 

Conheço do recurso e lhe nego 
provimento, em parte, determinando a 
condenação em lucros cessantes a 
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serem apurados em liquidação de 
setença por arbitramento. 

ACORDAM, os Desembargadores 
Membros da 1ª Câmara Cível Isolada, 
em Turma, à unanimidade de votos, 
em conhecer do recurso e lhe dar em 

parte provimento apenas para 
determinar a condenação da ré em 
lucros cessantes a serem apurados 
em liquidação de sentença por 
arbitramento. Decisão unânime. 

 
Belém, 29 de setembro de 1997. 

 
Des. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente e Relatora 
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ACORDÃO Nº 32.190 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Impetrante:      Sideneu Oliveira da Conceição Filho 
Impetrado:       Exmo. Governador do Estado do Pará 
Relator:            Desembargador José Alberto Soares Maia 
 

Serv idor público - Processo administrativ o 
disciplinar - Violação a direito líquido e certo. O 
processo disciplinar primou pela observ ância da 
legalidade e dos princípios do contraditório e ampla 
defesa inexistindo direito líquido e certo que 
justificasse a ordem mandamental. Segurança 
denegada, à unanimidade. 

 
Vistos, relatados e discutidos 

estes autos de Mandado de 
Segurança da Capital, sendo 
impetrante Sideneu Oliveira da 
Conceição Filho e impetrado Exmo. 
Governador do Estado do Pará. 

ACORDAM, os Desembargadores 
Membros do Órgão Especial do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará, à unanimidade de votos, em 
denegar a segurança, nos termos do 
voto do Relator. 

Relatório 
Sideneu Oliveira da Conceição 

Filho impetrou Mandado de 
Segurança com fundamento no inciso 
LXIX do art. 5º da Constituição 
Federal e Lei 1.533/51, contra ato do 
Exmo. Governador do Estado do 
Pará, que em data de 08.07.96, 
através do Decreto nº 1.475 demitiu-o 
do cargo de Delegado da Polícia Civil. 

Alega o impetrante que em razão 
de denúncias formuladas pelo senhor 

Milton Costa Ferreira foi promovida a 
abertura de Processo Administrativo 
Disciplinar, com fins a apurar seu 
envolvimento na venda do veículo 
marca chevrolet, tipo veraneio D-20, 
de cor branca, produto de roubo no 
Estado de São Paulo, e motivo da 
prisão daquele senhor pela Divisão 
Especializada. 

Aduz o impetrante, que durante o 
procedimento foi lhe cerceado o 
direito de defesa deixando de se 
defender de acusações a si 
atribuídas, especificamente a de 
intermediação na liberação do senhor 
Milton, da qual decorreu a punição, e 
da fragil idade das provas 
constituídas. 

A autoridade dita coatora prestou 
informações de fls. 23/26 dizendo que 
o Processo Administrativo que 
motivou a aplicação de pena 
disciplinar teve seu trâmite regular, 
havendo o acusado exercido seu 
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direito de ampla defesa, e que a 
transgressão do art. 74, inciso XIII, da 
Lei Complementar nº 22/94 (Lei 
Orgânica da Polícia Civil) atraiu a 
aplicação do art. 81, incisos VI e XIII 
da mesma norma, sendo esse o 
fundamento da pena disciplinar de 
demissão. 

Assevera que o impetrante 
pretende através do writ incursionar 
na valoração das provas coligidas no 
Processo Administrativo Disciplinar, e 
por fim requer a denegação da 
segurança. 

Em manifestação de fls. 40/43 o 
douto Procurador Geral de Justiça 
opinou pela denegação do 
mandamus, por entender não se 
encontrar configurado direito líquido e 
certo, nem a existência de ilegalidade 
ou abuso de poder que justifique o 
writ. 

Voto 
O impetrante faz uso da ação 

mandamental alegando violação a 
direito líquido e certo, ocorrido 
quando da apuração de 
responsabilidade administrativa, em 
processo disciplinar, que culminou em 
sua demissão do cargo de Delegado 
da Polícia Civil. 

Apesar de ser de seu interesse 
apresentar cópias do processo 
disciplinar, o impetrante quedou-se 
deste ônus, apresentando apenas o 
Diário Oficial que publicou o Decreto 
de demissão e cópias de seu assento 
funcional; não esclarecendo os 
motivos pelos quais tais documentos 

não foram anexados. 
A autoridade dita coatora, por sua 

vez, fez anexar às fls. 27/35 cópias 
da Instrução processual, bem como o 
relatório conclusivo da Comissão, 
sendo estas peças suficientes à 
apreciação do presente mandamus, 
haja vista as alegações de ilegalidade 
recaírem sobremaneira nestas. 

Segundo o impetrante a Comissão 
teria cerceado o direito de defesa ao 
incluir, sem dar conhecimento ao 
servidor, apuração de 
responsabilidade deste na liberação 
do senhor Milton da Costa Ferreira, o 
qual havia adquirido o veículo 
roubado. 

Do constante às fls. 27/28, peça 
de instrução, verificamos que a 
Comissão processante faz um 
resumo do apurado, com base nas 
declarações, acerca do envolvimento 
do Delegado de Polícia Civil Sideneu 
Oliveira da Conceição Filho na venda 
do veículo tipo Veraneio, D-20 custom 
luxo, roubado no Estado de São 
Paulo, fazendo também alusão ao 
comparecimento deste delegado, 
juntamente com o advogado Luis 
Carlos dos Anjos Cereja, perante a 
delegacia especializada por ocasião 
da prisão do senhor Milton Costa 
Ferreira, pessoa que havia comprado 
referido veículo. 

Ao final da peça consta a citação 
do servidor para apresentar defesa 
escrita, o que o próprio impetrante 
admite ter feito. 

Diante disso, afigura-nos absurda 
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a alegação de cerceamento de 
defesa, pois está claro na peça de 
instrução haver o servidor tomado 
conhecimento de que o seu 
comparecimento à delegacia 
especializada havia levantado 
suspeita sobre sua intermediação na 
liberação de pessoa presa. 

Assim, se o servidor deixou de 
apresentar defesa referente a 
acusação de intermediação, fora mais 
em razão de uma interpretação 
errônea, e não em face de ilegalidade 
no procedimento disciplinar, o qual 
primou pela observância do princípio 
do contraditório e da ampla defesa; 
ainda mais, quando se verifica que o 
fundamento da Comissão, ao abrir 
prazo para apresentação de defesa 
escrita, era de estar sendo imputado 
ao servidor transgressão disciplinar 
por se valer do cargo com o fim de 
obter proveito de qualquer natureza 
para si ou para outrem, portanto, 
abrangendo tanto a acusação de 
possível envolvimento na venda de 
veículo roubado, como na 
intermediação na liberação de pessoa 
presa. 

Quanto as alegações de 
inexistência de prova material e 
precariedade da prova testemunhal 
constituída, transcrevemos o lúcido e 
judicioso parecer do Procurador Geral 
de Justiça: 

“Deveras, em princípio tais 
testemunhas aparecem tão 
somente na condição de 

informante, entretanto as 
informações que prestam, servem 
para corroborar outras provas 
existentes nos autos. Os 
depoimentos na condição de 
informante tem valor jurídico 
quando confrontados com outras 
provas dos autos. Também, 
apenas estas é que estavam 
cientes da transação. Não é em 
razão do valor relativo da prova, 
que se vai permitir que condutas 
danosas à sociedade mantenham-
se por conta disso.” 
E mais: 
“O instrumento de apuração, 
dispensa o rigorismo do processo 
judicial, onde a comissão 
processante deve extrair dos autos 
elementos comprobatórios ao 
esclarecimento dos fatos. Via de 
regra, fatos dessa natureza tem se 
perdido nas apurações, por se dar 
importância exagerada nas provas 
documentais, como se as outras 
formas probantes não tivessem 
importância. Como os atos de 
corrupção, extorsão, não 
costumam ter recibo, comumente 
há desperdício de fatos que são 
auto-esclarecedores. Dessa forma 
agiu bem a Comissão, em retirar 
dos autos fatos que formaram sua 
convicção.” 
Pelo exposto, estando o ato 

demissionário devidamente motivado 
e embasado pelos fatos apurados 
pela Comissão processante, Denego 



JURISPRUDÊNCIA    307 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 
 

a Concessão da Segurança, haja 
vista não estar configurado direito 

líquido e certo, tampouco a existência 
de ilegalidade ou abuso de poder. 

 
Belém, 01 de outubro de 1997. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. José Alberto Soares Maia - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.194 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Embargante:      Maurício Ayres de Azevedo 
Embargado:       O V. Acórdão nº 31.517. de 26.05.97 
Relator:              Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim 
 
 

Embargos de Declaração. Av aliação de bem imóv el 
situado na comarca div ersa da execução. Bem dado 
em garantia no próprio título de crédito em execução. 
Expedição de carta precatória ex v i do art. 658 do 
CPC. Estando o bem penhorado, indiv iduado no 
próprio título em execução, onde foi dado em 
garantia pignoratícia, não há necessidade da 
expedição da carta prev ista no art. 658 do CPC, 
embora aquela prov idência seja indispensável para a 
inscrição da penhora no registro imobiliário do foro 
da situação da coisa. Não ocorrendo, no aresto, 
obscuridade, contradição e nem omissão, rejeitam-se 
os embargos. 

 
 

Vistos etc. 
ACORDAM,, os Desembargadores 

integrantes da Egrégia 1ª Câmara 
Civil Isolada, do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, 
unanimemente, em conhecer dos 
embargos, mas rejeitá-lo, por não 
ocorrer, nenhum dos pressupostos 
previstos no art. 535, I e II do CPC, 
nos termos do relatório e do voto 
deste relator, que integram este 
aresto. 

 
Relatório 
Contra o ora embargante foi 

interposto pelo Banco da Amazônia, 
perante o Juízo da 2ª Vara da 
comarca de Belém, uma execução 
forçada para a cobrança de uma 
dívida representada por uma cédula 
de crédito rural, com garantia 
hipotecária e pignoratícia, sendo que 
o bem dado em garantia está na 
comarca de São Domingos do Capim. 

Citado, o executado, ora 
embargante, não pagou a dívida, pelo 
que o senhor Oficial de Justiça, junto 
ao Juízo por onde tramita a 
execução, i. e., a 2ª Vara da comarca 
de Belém procedeu a penhora do 
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bem dado em garantia, localizado em 
São Domingos do Capim. 

O ora embargante ao invés de 
interpor embargos à execução 
interpôs exceção de incompetência 
rationi locci, não contra a Juíza do 
feito, mas, equivocadamente, data 
venia, contra o Sr. Oficial de Justiça, 
argumentando ser inválida a penhora, 
que somente poderia ser realizada 
por carta precatória para a comarca 
de São Domingos do Capim. 

A MMª Juíza julgou a exceção 
improcedente, argumentando não 
caber exceção de incompetência 
contra ato do Sr. Oficial de Justiça, já 
que exceções dizem respeito aos 
limites do poder jurisdicional de juizes 
e tribunais e não a atos praticados 
por auxil iares de justiça. 

Também argumentou, que, na 
hipótese, não é nula a penhora pois o 
bem está individuado no próprio título 
de crédito. 

Inconformado o executado, ora 
embargante, interpôs agravo, onde 
procurou corrigir o seu equívoco em 
excepcionar o Oficial de Justiça, 
alegando haver excepcionado a MMª 
Juíza. 

Sustenta também a nulidade da 
penhora por contrariar a letra 
expressa da lei que exige que a 
penhora, na hipótese, seja efetuada 
através de carta precatória, 
transcrevendo alguns arestos neste 
sentido. 

A liminar foi conseguida, no 
sentido de sustar o prosseguimento 

da execução até a decisão final do 
recurso. 

O BASA se pronunciou 
defendendo a confirmação do 
despacho agravado. 

Em sessão realizada no dia 
26.05.97 esta Egrégia Câmara negou 
provimento ao agravo, cassando a 
liminar concedida; decisão esta 
materializada através do V. acórdão 
31.517, de 26.05.97. 

Contra este julgado o embargante 
interpôs os presentes embargos de 
declaração, onde volta a sustentar a 
nulidade da penhora, pelos mesmos 
motivos deduzidos no agravo. 

Argumenta também, que com a 
modificação introduzida pela Lei 
8.953/94, a penhora de bens imóveis 
realizar-se-á mediante auto ou termo 
de penhora e inscrição no respectivo 
registro. Deduzindo que a penhora 
está incompleta, pois somente com a 
expedição de carta precatória será 
possível a inscrição no registro de 
São Domingos do Capim 

Conclui, requerendo que seja 
sanada a contradição, sejam julgados 
os embargos procedentes, a fim de 
ser modificado o aresto embargado. 

 
Voto 
O agravo do qual resultou o V. 

Acórdão embargado, julgou 
improcedente exceção de suspeição 
rationi locci, interposta contra o Sr. 
Oficial de Justiça sim, e não contra a 
MM. Juíza, tanto que consta da inicial 
da exceção: 
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“...sem que houvesse 
requerimento do autor ou do MM. 
Juízo, o Sr. Oficial de Justiça 
promoveu a penhora de bens 
localizados na Comarca de São 
Domingos do Capim (...)”. 
E mais adiante: 
“...após decorrido o prazo legal, o 
Sr. Oficial de Justiça, por l ivre e 
espontânea vontade procedeu a 
penhora dos bens de forma 
irregular. Na verdade, o Sr. Oficial 
de Justiça bancou o advogado do 
exeqüente...” 
Só por esta razão se justificaria o 

indeferimento da exceção. 
Todavia, já em suas razões de 

agravo procura corrigir o seu 
equívoco, alegando: 

“A penhora realizada pelo Sr. 
Oficial de Justiça foi determinada 
pelo MM. Juízo (sic) "a quo". Os 
Oficiais de Justiça são meros 
auxil iares, cumprindo 
determinação dos Juízes. Todos 
os atos por eles praticados são 
emanados do Juízo do feito, logo 
não cabe o argumento de que a 
exceção de incompetência se volta 
contra o auxil iar de justiça....” 
Portanto, muito diferente do que 

proclamou na exceção, onde 
sustentou que o Sr. Oficial de Justiça 
teria feito a penhora sem que 
houvesse requerimento do autor ou 
determinação do Juiz. 

Assim, o próprio agravante-
embargante reconhece o seu 

equívoco ao excepcionar o Sr. Oficial 
de Justiça. 

Mas em suas razões de agravo, 
também o ora embargante sustentou 
a invalidade da penhora realizada 
pelo Oficial de Justiça excepto, por 
ser este de Belém, enquanto o bem 
se situa em São Domingos do Capim. 

Fundamenta o seu entendimento 
com base no art. 658, do CPC, que 
estatui:  

“Se o devedor não tiver bens no 
foro da causa, far-se-á a execução 
por carta, penhorando-se, 
avaliando-se e alienando-se os 
bens no foro da situação (art. 
747)”. 
O aresto embargado decidiu, que 

na hipótese em tela, ou seja, quando 
o bem a ser penhorado se encontra 
descrito na carta de crédito em 
execução, não é indispensável a 
expedição da carta precatória, em 
homenagem ao principio da 
economia, e até pela 
desnecessidade, de vez que o bem a 
ser penhorado está individuado na 
própria carta. 

Há neste sentido decisões, como a 
do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, do seguinte 
teor: 

“Em se tratando de execução de 
crédito pignoratício, a penhora da 
coisa dada em garantia pode 
efetivar-se no próprio Juízo da 
execução, embora diverso da 
execução dos bens, sem 
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necessidade de se recorrer à carta 
precatória, visto que se encontram 
perfeitamente individuados e 
caracterizados na avença. (Ap. 
210.015-8-1ª Câm.- j. 23.04.96. 
Relatora Juíza Jurema Brasil 
Marins. R.T. 732/386)”. 
Quanto à falta de complementação 

do ato, com o registro da penhora no 
cartório de registros de São 
Domingos do Capim é outro assunto 
de que o agravo não invocou e por 
isso o V. Acórdão embargado não 
decidiu. 

Mas é oportuno ressaltar, que, em 
verdade o ato está incompleto, pela 
falta de seu registro no Registro de 
Imóveis de São Domingos do Capim, 
que deve ser complementado através 
da carta precatória. 

Mas, tal providência já foi cogitada 
pelo próprio exeqüente, tanto que em 

suas razões de defesa, às fls. 42, 
argumenta do seguinte modo: 

“Vale ressaltar que na nova 
sistemática adotada pelo CPC, 
introduzida pela Lei nº 8.953/94, que 
acrescentou o parágrafo quarto ao 
artigo 659, passa a ser necessário, 
para a efetivação da penhora, a 
inscrição desta no competente 
registro de imóveis. Neste caso sim 
faz-se necessário a expedição da 
carta precatória para o juízo de são 
domingos do capim...”  

Todavia, o agravo não tratou da 
falta de complementação da penhora 
com o seu registro, mas somente 
sobre a sua validade, razão pela qual, 
o V. Acórdão embargado também do 
assunto não decidiu. 

Assim sendo, não havendo 
qualquer omissão, nem a alegada 
contradição, rejeito os embargos. 

 
Belém, 29 de setembro de 1997. 

 
Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente 

Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.196 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelantes:       Indústria de Gêneros Alimentícios Ltda. - Fruter, José Solon  
                        Araujo Moreira, Guilherme Moraes Moreira e Maria de Lourdes  
                        Araujo Moreira 
Apelado:          Banco da Amazônia S/A. 
Relator:            Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 
 

Recursos de Apelação - Execução por título 
extrajudicial - Cédulas de crédito industrial - 
Contratos liv remente pactuados - Lei entre as partes - 
Juros e encargos - Não incidência, no caso, das 
limitações do Decreto n° 22.626, de 1933 - Súmula nº 
596, do Supremo Tribunal Federal - Juros - 
Capitalização - Possibilidade - Instituição Financeira - 
Garantes solidários ou interv enientes prestantes de 
garantia sujeitos à execução, também, eis que os 
títulos em que se obrigaram se enquadram no elenco 
do artigo 558, do código de Processo Civ il - 
Execução procedente - Recursos improv idos. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos envolvendo três recursos 
de apelação, da Comarca de Belém, 
sendo apelantes Indústria de Gêneros 
Alimentícios Ltda. - Fruter, José Solon 
Araújo Moreira, Guilherme Moraes 
Moreira e Maria de Lourdes Araújo 
Moreira e apelado Banco da 
Amazônia  S/A. 

ACORDAM, os Desembargadores 
que integram a 2ª Turma Julgadora 
da 2ª Câmara Cível Isolada do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, por unanimidade de votos, 

negar provimento aos recursos. 
 
Relatório 
Trata-se de Execução fundada em 

cédulas de crédito industrial, no valor 
de duzentos e sete mil, duzentos e 
trinta e sete reais e dez centavos, 
envolvendo o principal e acessórios, 
tendo os devedores, depois de 
seguro o juízo, pela penhora de bens, 
oferecido, isoladamente, três 
embargos à execução, figurando, 
como embargantes, no primeiro, 
Indústria de Gêneros Alimentícios 



JURISPRUDÊNCIA    313 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 
 

Ltda. - Fruter e José Solon de Araújo; 
no segundo, Guilherme Moraes 
Moreira; e, no terceiro, Maria de 
Lourdes Araújo Moreira. 

Tais embargos foram 
processados, também isoladamente, 
sendo julgados pelas sentenças de 
fls. 79/85, 17/19 e 14/16, dos autos 
respectivos, as quais reconheceram a 
improcedência daqueles. 

Inconformados, os embargantes 
vencidos interpuseram, a esta 
Egrégia Corte, os recursos de 
apelação de fls. 86/102, 20/38 e 
18/34. 

Em tais recursos, os devedores 
Indústria de Gêneros Alimentícios 
Ltda. - Fruter e José Solon de Araújo 
alegaram, em síntese, que o título em 
que se funda a execução não está 
revestido de liquidez e certeza, 
estando caracterizado, inclusive, o 
excesso de execução, bem como a 
prática de anatocismo; e os dois 
outros devedores, Guilherme Moraes 
Moreira e Maria de Lourdes Araújo 
Moreira, reclamam que não são 
partes legítimas para figurarem no 
polo passivo da demanda, eis que 
não são emitentes, avalistas ou 
fiadores dos títulos em cobrança, 
figurando, apenas, nos contratos, 
como meros intervenientes prestantes 
de garantia. 

Recursos tempestivos, com 
preparos comprovados nas datas de 
suas interposições, e, todos, 
respondidos. 

 

Voto 
As condições pactuadas constam 

dos contratos livremente celebrados 
entre as partes e todas as verbas 
estipuladas encontram previsão 
contratual e legal. 

Sem nenhum fundamento a tese 
da ilegalidade da cumulação de 
correção monetária com comissão de 
permanência e da capitalização de 
juros. 

A Lei nº 4.595, de 31.12.1964, 
dispôs sobre a política e as 
instituições monetárias, bancárias e 
creditícias, além de criar o Conselho 
Monetário Nacional e dar outras 
providências. A partir da entrada em 
vigor desse novo diploma legal, a 
questão, até então submetida à 
Súmula nº 121, do Supremo Tribunal 
Federal, que cristalizou orientação 
jurisprudencial da década de 
cinqüenta e início da de sessenta, 
vedando a capitalização de juros, 
ainda que expressamente 
convencionada, sofreu um novo 
enfoque, como não poderia deixar de 
ser, que culminou com a Súmula 596, 
do mesmo Supremo Tribunal Federal, 
que determinou a exclusão de 
instituições financeiras das restrições 
da referida Lei de Usura. Essa nova 
súmula formou-se a partir das 
decisões proferidas nos Recursos 
Extraordinários nºs 78.953, 81.680, 
81.693, 81.658, 82.196, 80.115, 
82.439, 81.692 e 82.216, todos do 
ano de 1975. 

Fica claro, portanto, que a Súmula 
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nº 121, do Supremo Tribunal Federal 
não alcança as instituições 
financeiras, que tem suas atividades, 
no tocante a taxa de juros, comissão 
de permanência, etc., regulamentada 
por aquela lei e, via de conseqüência, 
pelo Banco Central e/ou Conselho 
Monetário Nacional. 

Dessa forma, as instituições 
financeiras foram autorizadas a 
cobrar, de seus devedores, juros 
compensatórios e a correção 
monetária, estes geralmente 
cobrados conjuntamente, com a 
denominação de "comissão de 
permanência", além de juros 
moratórios e multa contratual. 

Na espécie, inexistindo o alegado 
excesso de execução, a quantia 
cobrada não é ilíquida e, para a sua 
comprovação, basta examinar-se as 
cláusulas das cédulas de crédito 
industrial exibidas pelo Banco credor, 
estabelecendo os índices de 
atualização do saldo devedor, 
envolvendo juros, correção monetária 
e inadimplemento, estes atualizados 
para corrigir os valores em atraso, 
atualização essa livremente 
convencionada pelas partes 

contratantes. 
Entender o contrário seria premiar 

os maus pagadores, em detrimento 
dos bons, que têm saldo credor e 
arcam, nos momentos convencionais, 
com esses encargos. 

No que diz respeito as alegações 
dos apelantes Guilherme Moraes 
Moreira e Maria de Lourdes Araújo 
Moreira, que afirmam terem 
participado como meros 
intervenientes prestantes de garantia, 
em razão do que não podem sofrer a 
execução, também contra eles 
proposta, não se fazem elas 
aceitáveis, para o fim pretendido, 
tendo a MM, juíza "a quo" uti l izado, 
para o repúdio de tal tese, 
fundamentação correta e adequada, 
bastando, para isso, considerar-se 
que garantes solidários ou 
intervenientes prestantes de garantia 
ficam sujeitos à execução, desde que, 
como na espécie, os títulos em que 
se obrigaram se enquadram no 
elenco do artigo 558, do Código de 
Processo Civil.  

Diante do exposto, nega-se 
provimento aos recursos. 

 
Belém, 26 de junho de 1997. 

 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente 

Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.197 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante:      Banco do Brasil S/A 
Agravados:     Transboka - Transporte e Comércio Ltda., Maria de Lourdes       
                       Mourão Rubim, Abrelino Antônio Rubim, Ariosvaldo João Pessini e  
                       Rosilene Fialho Pessini 
Relator:           Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 
 

Recurso - Agrav o de instrumento - Ação de execução 
- Depositário infiel - Decretação da prisão nos 
próprios autos do processo - Súmula 619, do 
Supremo Tribunal Federal - Recurso prov ido. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Agravo de 
Instrumento, da Comarca de Belém, 
sendo agravante Banco do Brasil S/A, 
e agravados Transboka - Transporte 
e Comércio Ltda., Maria de Lourdes 
Mourão Rubim, Adrelino Antônio 
Rubim, Ariosvaldo João Pessini e 
Rosilene Fialho Pessini: 

ACORDAM, os Desembargadores 
que integram a 2ª Turma Julgadora 
da 2ª Câmara Cível Isolada do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, por unanimidade de votos, dar 
provimento ao recurso. 

 
Relatório 
Trata-se de Agravo de Instrumento 

tempestivamente interposto da 
respeitável decisão reproduzida às 
fls. 20, decisão esta que, em ação de 
execução por quantia certa contra 
devedor solvente, deixou de decretar 

a prisão civil da agravada Maria de 
Lourdes Mourão Rubim, que se 
tornou depositária infiel de um bem 
penhorado, na ação, e entregue, 
regularmente, em depósito, à sua 
guarda, sob a alegação de que só 
depois de julgada procedente ação de 
depósito, poderia ser decretada a 
prisão. Alega que é inaceitável o 
entendimento da MMª Juíza "a quo", 
eis que vários julgados, por si 
transcritos na petição recursal, 
demonstram o contrário. 

Recurso com preparo 
comprovado, na data de sua 
interposição e respondido, tendo a 
MMª Juíza "a quo" prestado as 
informações que lhe foram 
solicitadas. 

 
Voto 
O entendimento da digna 

magistrada prolatora da decisão 
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agravada, constante das informações 
por ela prestadas, não podem 
prevalecer, na verdade. 

Segundo o Código Civil, artigo 
1.287, o depositário infiel fica 
obrigado a restituir a coisa, sob pena 
de prisão, nas hipóteses de 
depositário voluntário ou necessário, 
este último em desempenho de 
obrigação legal. Todavia, para que 
tenha sua prisão decretada, mister 
valer-se o interessado de ação de 
depósito. 

Diferentemente, o depositário 
judicial desempenha obrigação 
imposta pelo artigo 660, II, do Código 
de Processo Civil, depósito esse de 
direito processual, de caráter público. 
Desempenha função de auxil iar da 
Justiça. Não há relação jurídica entre 
depositante e depositário. Daí a 
Súmula nº 619, do Supremo Tribunal 
Federal, que permite, nessa hipótese, 
a decretação, nos próprios autos do 
processo de execução, da prisão do 

depositário infiel. 
Na espécie, até o procedimento 

prévio da magistrada, a qual, por 
despachos, diante da postulação do 
Banco exequente, determinou que a 
depositária infiel fosse intimada, por 
meio de mandado, primeiramente, a 
apresentar a coisa depositada, no 
prazo de 48 horas, e, depois, no 
prazo improrrogável de 30 dias, 
determinações essas que não foram 
atendidas-, demonstra que seria 
inevitável a decretação da prisão, 
apesar do que Sua Excelência deixou 
de adotar tal medida por motivos, 
"data venia", inaceitáveis. 

Posto isso, dá-se provimento ao 
recurso para, reformando a 
respeitável decisão agravada, 
decretar a prisão civil da depositária 
Maria de Lourdes Mourão Rubim, 
contra quem deverá ser expedido o 
competente mandado, observadas as 
disposições Iegais pertinentes. 

 
Belém, 26 de junho de 1997. 

 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente 

Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.198 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:        J. Atanásio Indústria e Comércio Ltda e José Atanásio Barbosa 
Apelado:         Banco do Estado do Pará S/A 
Relatora:         Desembargadora. Izabel Vidal de Negreiros Leão 
 
 

Embargos do dev edor - Duplicata - Protesto por Falta 
de Pagamento e de Aceite tirado fora do prazo 
prev isto. Irrelev ância do protesto por não tratar a 
ação de direito de regresso, mas sim Execução 
contra av alista e endossante, ensejando título líquido 
e certo. Recurso conhecido e improv ido à 
unanimidade de v otos. 

 
Vistos, etc... 
 
Relatório 
J. Atanásio Indústria e Comércio 

Ltda. e José Atanásio Barbosa 
opuseram Embargos à Execução 
contra eles proposta pelo Banco do 
Estado do Pará. Execução que teve 
como título a duplicata nº 016/92. 

A MMª Juíza da 14ª Vara Cível 
julgou improcedente o feito. 

Inconformados, os embargantes 
apelaram, alegando os seguintes 
erros na sentença: 

I - A emitente da duplicata é a 
própria endossante J. Atanásio 
Indústria e Comércio Ltda. e não a 
Petrobrás, como consta na sentença. 
Sendo esta, a sacada; 

II - O protesto conforme a 
sentença, foi feito por falta de 
pagamento. O que se deu foi por falta 

de aceite e de pagamento; 
III - Na sentença consta "assim 

não há qualquer dúvida acerca da 
mercadoria vendida". Há dúvida, uma 
vez que o embargado não exibiu 
comprovante de entrega de 
mercadoria; 

IV - Há erro na sentença quando 
se refere ao parágrafo do artigo 13, 
que trata do direito de regresso. 

Diante dos erros acima, pedem a 
nulidade da sentença 

Se assim não for, sustentam os 
embargantes que o § 4º, do art. 13 da 
Lei das Duplicatas não foi revogado 
conforme consta na sentença, sendo 
ainda indispensável o protesto. 

Pedem, por fim, que seja provida a 
apelação, anulando-se ou 
reformando-se a sentença apelada, 
julgados procedentes os embargos. 

Nas suas contra razões, o Banco 
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do Estado do Pará alegou que o erro 
em relação ao emitente da duplicata 
não teve qualquer repercussão no 
mérito da sentença e que mesmo que 
o protesto tenha ocorrido por falta de 
aceite e pagamento, o fato não 
prejudica o mérito do processo. 

Quanto à dúvida da entrega da 
mercadoria, entende o apelado que 
ao questionar esse fato, o apelante 
estaria confessando o crime de 
duplicata simulada. 

Quanto ao parágrafo que trata do 
direito de regresso, alega que houve 
um mero erro datilográfico. 

Requer a mantença da sentença 
"a quo". 

 
Voto 
Os fundamentos do apêlo 

poderiam muito bem serem dirimidos 
em embargos de declaração. Ocorre 
que o apelante resolveu atacar 
diretamente com o recurso cabível. 

O próprio apelante demonstra 
inicialmente no apêlo o seguinte: 

1. Que houve troca do nome do 
emitente e sacado. Este não integra a 
relação processual; 

2. O protesto se deu por falta de 
aceite e pagamento, e a sentença 
decidiu por falta de pagamento; 

3. Falta o comprovante da entrega 
da mercadoria; 

4. O art. do processo indicado é o 
4º e não o 2º, como cita a decisão. 

Solicita, finalmente, a nulidade da 
sentença. 

Quanto ao 1º ponto atacado, 
realmente o sacado é a Petrobrás - 
Petróleo Brasileiro S/A, e não o 
emitente. A endossante é J. Atanásio 
Indústria e Comércio Ltda. e o 
avalista é José Atanásio. É contra o 
responsável pelo pagamento que a 
ação foi proposta. 

Assim está esclarecido. 
Quanto ao protesto às fls. 6, foi 

feito contra a Petrobrás - Petróleo 
Brasileiro S/A e J. Atanásio Indústria 
e Comércio Ltda. 

A sentença do juiz monocrático 
está correta em sua fundamentação 
assim expondo: 

"O protesto levado a efeito contra    
a Petrobrás visou tão somente 
formalizar a mora, para que 
pudesse o embargado acionar o 
emitente(que na realidade 
endossante) da cártula e o co-
obrigado do título (avalista)." 
Pela exposição feita pela juíza 

sentenciante, o título não foi ao 
protesto para que a Petrobrás 
efetuasse o pagamento, a fim de que 
ficasse certo que a mesma estava em 
mora. 

Entende o apelante que o apelado 
não tem direito de regresso, com 
fundamento no parágrafo 4º, do art. 
13,  da Lei das Duplicatas, por não ter 
sido o título protestado dentro dos 30 
dias do vencimento. 

No caso, não é direito de regresso, 
mas execução do endossante e 
avalista. Como também não é por 
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falta de aceite. Quem o requerente 
está executando diretamente é o 
endossante e o avalista com suas 
respectivas assinaturas apostas no 
título. 

Com a exposição feita acima, a 
aplicação é do art.15, da Lei das 
Duplicatas. Ora, contendo o aceite do 
endossante e do avalista, dispensável 
é o protesto, pois ambos são 
responsáveis pelo pagamento do 
título. 

Como se expôs, o título 

apresentado enseja a via eleita, não 
cabendo a extinção do feito 
pretendida pelo embargante. 

Assim, conheço do recurso e lhe 
nego provimento para manter a 
decisão de 1º grau. 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Desembargadores componentes da 
2ª Câmara Cível Isolada, por uma de 
suas Turmas, à unanimidade de 
votos, em conhecer do recurso e lhe 
negar provimento para manter a 
decisão de 1º grau. 

 
Belém, 02 de outubro de 1997. 

 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente 

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.202 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS 
LIBERATÓRIO DA COMARCA DE SANTA ISABEL DO PARÁ  
 
 
Impetrantes:    Advogados Júlia Figueira de M. Larrat, Luiz Alberto Figueira e Ana 
                        Carolina Vaz Araújo Santos 
Paciente:         Ednaldo Neves de Aquino 
Relator:            Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga 
 
 

Habeas Corpus Liberatório - Sendo dispensáv el a 
prov a documental à apreciação do Writ, rejeita-se a 
preliminar suscitada pelo Ministério Público - No 
mérito, estando o processo concluso para prolação 
da sentença, tem-se como prejudicado o pedido em 
que se alega constrangimento ilegal por excesso de 
prazo na instrução da causa - Decisão por maioria de 
v otos. 

 
 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores que 
compõem as Câmaras Criminais 
Reunidas do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado, em julgar, por 
maioria, prejudicada a ordem 
impetrada, nos termos do voto do 
Relator. 

 
Relatório 
Os advogados Júlia Figueira de M. 

Larrat, Luiz Alberto Figueira e Ana 
Carolina Vaz Araújo Santos, 
impetraram em prol de Ednaldo 
Neves de Aquino, a presente ordem 
Liberatória de Habeas Corpus, 
fulcrando-a nos artigos 5º, inciso 
LXVIII da Carta Magna, 647 e 
seguintes do Código de Processo 

Penal, porque segundo alegam, em 
razão de ser coacto acusado de 
infração ao artigo 157, do Código 
Penal, em 19.09.95, foi-lhe decretada 
a prisão preventiva, sem que à data 
da impetração tivesse sido apurada a 
culpa ou oferecida a denúncia pelo 
Órgão Ministerial. 

Ressaltam os impetrantes que não 
tendo a autoridade indicada como 
coatora observado o preceito 
enunciado no artigo 5º, inciso LXVII, 
da Constituição Federal, patente resta 
o constrangimento ilegal sofrido pelo 
seu defendido, porquanto, sua prisão 
”ao absoluto desabrigo das 
formalidades legais”, motivo pelo qual 
esperam a concessão do Writ. 

Nenhuma prova arrastaram os 
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impetrantes aos autos que justificasse 
o pleito deduzido. 

Depois de reiteradamente 
solicitado, dignou-se o Juiz em 
exercício na 2ª Vara prestar as 
informações de praxe, esclarecendo, 
na oportunidade, que a titular 
encontra-se em gozo de férias, e, os 
autos estão conclusos à mesma para 
prolatar a sentença, razão pala qual 
vê-se impossibil itado de fornecer 
qualquer informação referente ao 
paciente. 

Nesta Instância “ad quem”, ouvido 
o douto Órgão Ministerial, este em 
parecer da lavra do dil igente 
Promotor de Justiça convocado, 
Marcos Antônio Ferreira das Neves, 
depois de, exaustivamente demostrar 
conforme o seu entendimento que o 
Habeas Corpus não é recurso, mas, 
ação mandamental e como tal deve o 
paciente provar o interesse de agir e 
como o tenha corroborado, 
pronunciou-se preliminarmente pela 
rejeição in l imine da inicial e, se assim 
não o for, no mérito opina pela 
denegação do mandamus, por quanto 
não ficou patenteada a liquidez e a 
certeza da ilegalidade, ou abuso de 
poder, indispensável para a sua 
concessão. 

 
Voto 
Apreciando a preliminar suscitada 

pelo Ministério Público, rejeito-a, por 
entender ser dispensável provas 
documentais à apreciação do Habeas 
Corpus, entendimento esse que 

encontra sustentáculo no magistério 
de Júlio Fabbrini Mirabete, in 
Processo Penal, 2a Ed., Atlas, pág. 
696, ao prelecionar que:  

“A impetração pode vir instruída 
com provas (documentos, 
certidões justificações, etc.)”. 
Ora, de outro modo não é de ser 

entendido, pois  
“A Lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito” (art.5º, inciso 
XXXV, da C.F.). 
No mérito, concordo com o fiscal 

do exato cumprimento da Lei de que: 
”...a deficiência das informações 
prestadas pela autoridade, em 
exercício no Juízo Coator, 
dificultam ainda mais a verificação 
da ocorrência ou não do alegado 
constrangimento ilegal “,  
e, tudo o que se pode concluir, é 

de que se existiu, mesmo que o prazo 
tivesse extrapolado, este ficou 
superado, visto que, a instrução já 
encerrou-se, tanto isso é verdade, 
que os autos estão conclusos para a 
prolação da sentença, existindo 
inclusive a respeito a Súmula 52 do 
S.T.J. e se assim não o fosse, o 
aresto abaixo ajusta-se perfeitamente 
ao caso vertente: 

“Processual Penal - Ação Penal - 
Excesso de prazo na instrução - 
Incorrência - Quando - Resultando 
dos autos que o processo está 
concluso para a prolação da 
sentença, tem-se como 
prejudicando o pedido onde se 
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alega constrangimento ilegal 
decorrente de demora na instrução 
da causa - Incidência da Súmula 
52 - STJ” (STJ - HC 3.302 - 7- PA 
- 5ª T. - Rel. Ministro Jesus Costa 

Lima - DJU 15.05.95). 
Do exposto, conheço da ordem 

impetrada, para, contudo, tê-la como 
prejudicada. 

 
Belém, 29 de setembro de 1997. 

 
José Alberto Soares Maia  - Presidente 

Des. Benedito de Miranda Alv arenga - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.204 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA 
DE ITAITUBA 
 
 
Apelante:        José Baía dos Santos 
Apelado:         A Justiça Pública. 
Relator:           Desembargador Elzaman da Conceição Bittencourt 
 
 

Apelação Criminal - Jurado menor de 21 (v inte e um) 
anos de idade - Nulidade do julgamento. Dentre 
outros requisitos, o art. 434 do CPP, exige que o 
Tribunal do Júri, seja composto por cidadãos 
maiores de 21 anos de idade. A presença de menor 
dessa idade portanto, eiv a de nulidade o julgamento , 
máximo se no caso concreto a participação do menor 
influi na decisão do Conselho de Sentença. Nulidade 
que se impõe. Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM,, os Senhores 

Desembargadores Componentes da 
Segunda Câmara Criminal Isolada, à 
unanimidade de votos em conhecer 
do recurso e dar provimento, para 
anular o julgamento do Tribunal do 
Júri e submeter o apelante a novo 
julgamento. 

 
Relatório 
José Baía dos Santos, já 

qualificado nos autos de processo-
crime que lhe move a Justiça Pública, 
vem através de sua defensora 
legalmente habilitada, Apelar, contra 
r. decisão do Soberano Tribunal do 
Júri, perante esta Egrégia Câmara 
Criminal Isolada, pelas razões e fatos 
a seguir sintetizados: 

Consta dos autos que, no dia 
06/02/93, o apelante em companhia 
de outro elemento conhecido por 
Lindomar Castilho da Silva, estavam 
em uma festa que se realizou em um 
barracão localizado no KM-05 da 
referida comarca, quando, por volta 
da 01:30 h., os acusados 
promoveram uma desordem, 
culminando com diversos disparos 
com arma de fogo que causou a 
morte de Antônio Pereira e Valdico 
Martins, além de produzir ferimentos 
em Manoel Ribamar da Silva, logo em 
seguida, empreenderam fuga. 

Concluída, a instrução criminal, o 
acusado foi submetido a julgamento 
pelo Tribunal do Júri, que decidiu pela 
condenação, sendo-lhe atribuída a 
pena de 25 (vinte e cinco) anos de 
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reclusão. 
Em suas razões, o apelante alega 

que a r. sentença recorrida não 
encontra respaldo legal, vez que a 
mesma é nula, em virtude de que um 
dos jurados era menor de idade, e por 
isso não podia fazer parte do corpo 
de jurados. 

Transcreve, o apelante o art. 434 
do CPP e julgados de nossos 
tribunais e alega que sendo aceito o 
referido jurado, estava o julgamento 
em nulidade prevista no art. 564, IV 
do CPP, e por isso a sentença estaria 
nula, tornando nulo seus efeitos. 

Conclui, o apelante pedindo que 
seja declarada a nulidade do 
julgamento e pede ainda pela 
absolvição. 

Em contra-razões ao recurso de 
apelação, a representante do 
Ministério Público, requer que seja 
confirmada a r. sentença e prossegue 
fazendo um breve comentário a 
respeito do recurso. 

Alega, a representante do 
"parquet", que o fundamento do 
apelante versa sobre uma questão 
preliminar e não uma questão de 
mérito, pois as razões do recurso 
incide sobre a ausência de 
formalidade a ser cumprida no 
processo dos crimes de competência 
do júri, prevista no art. 434 do CPP. 

Continua, a Promotora de Justiça, 
alegando que o jurado que era menor 
de idade na época do julgamento, 
somente foi contestado depois da 

votação dos quesitos e publicação da 
sentença pelo defensor do apelante, 
que, não fez nenhuma referência na 
época do sorteio. 

Prossegue, a representante do 
Órgão Ministerial, alegando que  a 
nulidade não foi argüida em tempo 
oportuno sendo  considerada sanada. 

Transcreve, a Promotora de 
Justiça  doutrina que trata do art. 563 
do CPP, que trata das nulidade no 
processo, citando ainda os art. 564, 
571 e 572, e, que a nulidades argüida 
pelo Apelante, foi sanada, vez que 
não houve impugnação no tempo 
oportuno. 

Alega, ainda a representante do 
"parquet", que as razões 
apresentadas pelo apelante não 
tratam questão de mérito e por isso, 
não poderia requerer sua absolvição, 
o que poderia ocorrer é a anulação do 
julgamento para que o réu fosse 
submetido a novo Julgamento pelo 
Júri Popular. 

Conclui, a Promotora de Justiça 
alegando que a nulidade foi sanada, e 
não trouxe prejuízos para o apelante, 
e requer a esta Egrégia Câmara que 
a decisão seja mantida. 

Nesta Instância Superior, o Digno 
representante do Ministério Público, 
opinou pelo não conhecimento do 
presente apelo. 

 
Voto 
Pretende o apelante pura e 

simplesmente a nulidade do 
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julgamento, levado a efeito pelo 
Tribunal do Júri, da Comarca de 
Itaituba, que culminou pela 
condenação do réu acusado da 
prática de dois homicídios 
qualificados, sendo-lhe aplicada a 
pena de 12 anos e seis meses 
relativa a cada delito, perfazendo o 
total de 25 (vinte e cinco) anos de 
reclusão, considerando o disposto no 
art. 69 do CP. 

O apelante funda suas razões nos 
artigos 434 c/c o art. 564, IV, todos do 
CPP, que prevêem a nulidade do 
julgamento, visto que o Conselho de 
Sentença foi composto por um menor 
de 21 anos de idade, reproduzindo 
vários arestos que, segundo o seu 
entendimento, reforçam a nulidade 
argüida. 

Examinemos o que diz a lei sobre 
o assunto. 

O art. 434, do CPP enuncia:  
"O serviço do júri será obrigatório. 
O alistamento compreenderá os 
cidadãos de vinte e um anos, 
isentos os maiores de sessenta". 
Segundo o magistério de Julio 

Mirabet o dispositivo supra 
mencionado exige também a idade 
mínima de 21 anos, não podendo ser 
incluída na lista de jurados e, 
consequentemente compor o 
Conselho de Sentença, jurados 
menor de 21 anos de idade, ainda 
que casado ou emancipado, sob pena 
de julgamento. 

A jurisprudência tem sido 
claudicante quanto a nulidade, 

emitindo os nossos Tribunais 
decisões prós e contra sobre a 
matéria. 

O aresto trazido à colação pelo 
próprio apelante tem as seguintes 
ementas: 

“Menor de 21 anos de idade. não 
pode ser jurado. Sua presença, 
porém não anula o julgamento, se 
não influiu no resultado da 
votação" (2ª Turma do STF, REV 
Crim. 109.719, em 30.09.86, DJU 
31.10.86, pág. 20923/4; RTJ 
120/402). 
Cita também o apelante outros 

julgados que se inclinam pela 
nulidade do julgamento quando o 
Conselho de Sentença participam 
menor de 21 anos de idade. 

Como vimos a jurisprudência não 
é pacífica em torno do assunto. 

Diante da indefinição 
jurisprudencial, temos que analisar o 
caso concreto. 

"In casu", o menor de idade 
figurou na listagem de jurados 
sorteados para julgamento que se 
pretende anular. Fez parte do 
conselho de Sentença, tendo 
participado do julgamento. Se 
levarmos em consideração o 
resultado obtido, através dos votos, 
para a condenação, verifica-se que 
em referência ao primeiro homicídio 
em que foi vítima Antonio Ferreira, a 
participação do jurado em questão 
não influiu no julgamento, já que a 
autoria foi reconhecida por 5x2. Já 
em relação ao segundo homicídio, em 
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que foi vítima Valdico de Souza 
Martins, sua participação influiu na 
decisão, diante do resultado da 
votação que foi de 4 x 3. Isto quer 
dizer que se a decisão fosse pela 
absolvição, nenhum prejuízo 
acarretaria ao réu. Explica-se: a 
diferença de apenas um voto, pode 
de fato influir na decisão, e como a 
decisão, e como foi pelo 
reconhecimento da autoria, com a 
diferença de apenas um voto, houve, 
sem sombra de dúvida, prejuízo para 
a defesa. 

Assim inclino-me pela 
jurisprudência firmada pelo TJSP, 
quando decidiu que:  

"Pressupostos da validade do 
julgamento pelo Júri é a regular 
formação do Conselho de 
Sentença. É questão de ordem 

pública, que impede de protesto 
ou reclamação oportunos. Dê-le 
não pode participar jurado menor 
de 21 anos de idade, ainda que 
casado ou emancipado, sob pena 
de nulidade de julgamento" (RT 
596/314). 
Por outro lado, o recurso da 

apelação é cabível eis que a nulidade 
ocorreu após a pronúncia (art. 593, 
III, "a" do CPP). É tempestivo porque 
interposto no prazo da lei. 

Pelo exposto, conheço do recurso 
e lhe dou provimento para anular a 
decisão que condenou o apelante, 
determinando, que seja submetido a 
novo julgamento, observando-se 
todas as formalidade legais inerentes 
ao Tribunal do Júri, desde o edital de 
sorteio de novos jurados. 

 
Belém, 25 de setembro de 1997. 

 
Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente e Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.209 - RECURSO PENAL EM SENTIDO 
ESTRITO DA COMARCA  DE CASTANHAL 
 
 
Recorrente:        Adelson Nunes de Souza.  
Recorrido:          A Justiça Pública  
Relatora:            Desembargadora Lúcia Cclairefont Seguin Dias Cruz 

 
 

Recurso Penal em Sentido Estrito. Inexistindo 
lançamento não há crime de sonegação fiscal. A 
fiança não pode racionalmente exceder o v alor do 
débito fiscal. Recurso conhecido e prov ido 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Recurso Penal 
em Sentido Estrito, em que é 
Recorrente Adelson Nunes de Souza 
e Recorrida A Justiça Pública. 

ACORDAM,, os Excelentíssimos 
Desembargadores da 3ª Câmara 
Criminal Isolada do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, por 
unanimidade de votos, em conhecer 
do recurso e julgá-lo procedente, a 
fim de mandar devolver o restante da 
fiança paga.  

 
Relatório 
O MP credenciado na Comarca de 

Castanhal denunciou Adelson Nunes 
de Souza, brasileiro, casado, 
comerciário, residente e domicil iado 
em Castanhal, à Rua Irmã Adelaide, 
567, pelos fatos seguintes: no dia 03 
de abril do corrente, foi constituída 
uma operação fiscal conjunta das 
Polícias Civil e Militar com elementos 
do fisco estadual, com o fito de 

detectar possíveis irregularidades no 
comércio local em razão do que foi 
lavrado flagrante contra o recorrente, 
pela prática de possível sonegação 
tributária, configurando-se-lhe a 
infração prevista no art. 1º, inciso V, 
da Lei 8.137, de 27/12/90. 

A posteriori, uti l izando-se de 
prerrogativa legal, o réu, ora 
recorrente, pediu fixação de fiança, 
sendo atendido, e o arbitramento pelo 
meritíssimo Juiz do feito foi da ordem 
de R$ 112.000,00 (Cento e Doze Mil 
Reais) sendo assim garantido-lhe o 
direito constitucional de se defender 
solto. 

Em seguida, comprovando a 
quitação do débito fiscal que contra 
sua firma havia sido levantado, 
requereu o réu, ora recorrente a 
extinção de sua punibil idade, com o 
conseqüente levantamento integral de 
sua fiança, como manda a lei, o que 
lhe foi deferido em parte, pois o Juiz 
do feito deferiu-lhe apenas a 
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devolução da metade, com a 
alegação de que teria havido 
quebramento de fiança, com a falta 
dele a ato do processo.  O objeto do 
presente recurso é, exatamente, para 
obter a reforma do referido ato. O 
ilustre representante do MP 
manifestou-se pelo provimento do 
recurso. 

 
Voto 
O recurso indica, a priori, que o 

seu objetivo é a devolução integral da 
fiança, a que está se opondo o ilustre 
Juiz recorrido, pois em seu despacho 
negativo e fundamentado, argumenta 
com possível quebramento, 
concluindo pela devolução apenas da 
metade, o que seria indevido. Este 
caso, porém, apresenta 
desdobramentos incorretos, e não 
podemos nos furtar a tecer sobre eles 
determinadas considerações, como 
enredo para o desfecho da questão, 
de forma racional e jurídica. 

Começaria pelo fato de que, para 
garantia de um suposto débito 
tributário de R$ 66.010,75 (sessenta 
e seis mil, dez reais e setenta e cinco 
centavos), foi fixada uma impiedosa 
fiança de R$ 112.000,00 (cento e 
doze mil reais), o que  em princípio, 
excederia a racionalidade e o bom 
senso do próprio direito, logo de 
saída, pois o direito, como se sabe, 
nada mais é que bom senso. 

O problema da fiança, in casu, 
porém, torna-se de certo modo 

irrelevante, eis que a questão em si, 
como um todo, se nos depararia de 
certo modo esquisita, pois, a começar 
do flagrante à sua manutenção divisa-
nos ele ostensivamente irregular, 
levando-se em consideração que o 
delito fiscal decorre da sonegação do 
imposto, e é, acima de tudo, 
conseqüência do lançamento do 
tributo. O fato é que, de acordo com a 
doutrina e a jurisprudência, não há 
crime de sonegação se não há 
lançamento, e, in casu, ele não 
houve. 

Vejamos a doutrina:  
“é l ivre de dúvidas que a 
consumação dos crimes contra a 
ordem tributária só pode ser 
afirmada depois de esgotadas 
todas as instâncias administrativas 
de que dispõe o sujeito passivo, 
para discutir a exação. Isso 
porque, como vemos, o 
lançamento tributário pode ser 
desconstituído, hipótese em que 
desapareceria o núcleo do tipo 
penal; a supressão ou redução 
ilegal do tributo ou contribuição”. 
“Direito Tributário” - Atlas, pg.96, 
Edmar Oliveira Andrade Filho. 
“Não pode haver dúvida, portanto, 
de que a propositura da ação 
penal só é  possível depois de 
feito, definitivamente, o 
lançamento tributário “. “Crimes 
Contra a Ordem Tributária” -  Ives 
Gandra da Silva Martins - Editora 
Revista dos Tribunais, pg.121. 
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Acentua-se, aqui, que a 
jurisprudência não segue outro rumo, 
inclusive alguns julgados deste 
Tribunal, podendo-se citar desde logo 
acórdão unânime no processo nº 
973301429,  

Habeas Corpus da Capital - 
Impetrante Dr. Márcio Olivar 
Brandão da Costa; pacientes: 
Newton Corrêa Vieira e outros; 
relatora: Desa. Lúcia Clairefont 
Seguin Dias Cruz. EMENTA: 
Habeas Corpus para Trancamento 
de Ação Penal. Assunto da área 
administrativa não esgotado, é 
elemento ilegítimo para a 
instauração da Ação Penal. Ordem 
concedida. Decisão unânime. 
Por outro lado, constata-se, sem 

dificuldade, pelos elementos 
probatórios que  instruem os autos, 
que o quebramento  da fiança, que 
veio de causar toda  a presente 
controvérsia, não passa de sórdido 
arranjo policial, lamentavelmente não 
detectado pelo i lustre juiz recorrido, e 
para que se constate isso basta que 
se cite o pronunciamento da ilustre 
representante do MP destes autos, 
que a respeito disso diz 
especificamente o seguinte:  

“Todavia nota-se que a decisão da 
quebra de fiança se baseou 
unicamente no fato de que o réu 

não compareceu perante a 
autoridade policial. A intimação 
não é regular e foi recebida por 
terceiro e não existe nenhuma 
indicação de que o réu estava se 
furtando a comparecer”. 
Ademais, nota-se, claramente, o 

artifício usado nessa intimação 
policial, pois o inquérito já estava 
totalmente concluído, nada indicando 
da necessidade do comparecimento 
do réu e assim, muito dificilmente 
esse fato deve ter ocorrido. Penso 
que o julgador tem o dever de 
detectar esses fatos, num sexto 
sentido que muitas vezes não seria 
apenas benéfico para a justiça, mas 
indispensável. 

 Assim, “in casu”, acentua-se que 
a conclusão que chegamos é que 
houve um flagrante irregular, pela 
inexistência de crime tributário, sob o 
ponto de vista técnico. 

Ex-positis, penso ser a única 
maneira de amenizar o quadro tão 
rancoroso que nestes autos se 
desenha, conhecer do presente 
recurso para dar-lhe provimento, a fim 
de mandar devolver o restante da 
fiança paga, que se constitui no 
objetivo do presente recurso, 
reformando integralmente a decisão 
recorrida. 

 
Belém, 26 de setembro de 1997. 

 
Des. Jaime dos Santos Rocha - Presidente 

Desa. Lúcia Clairefont Seguin Dias Cruz - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.211 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS 
LIBERATÓRIO DA COMARCA DA CAPITAL 

 
 

Impetrante:        Bel. Ismael Antônio Coelho de Moraes 
Paciente:           Alcides Fontana e Judith Tereza Pagnocelli Fontana 
Relatora:            Desembargadora Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz 

 
 

Habeas Corpus Liberatório- Depositários Infieis. Não 
estando caracterizada a mora de depositário infiel 
não pode ocorrer penalização. Ordem concedida. 
Decisão unânime.  

 
 Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Habeas Corpus 
Liberatório da Comarca da Redenção, 
em que é impetrante Ismael Antônio 
Coelho de Moraes e paciente Alcides 
Fontana e Judith Tereza Pagnocelli 
Fontana. 

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

O ilustre advogado Ismael Antônio 
Coelho de Moraes, impetra “Writ” em 
favor de Alcides Fontana  e Judirh 
Tereza Pagnonceli Fontana, 
brasileiros, comerciantes, casados 
entre si, residentes e domicil iados na 
cidade do Rio de Janeiro, pelo fato de 
ter a i lustre e digna Juíza titular da 
11ª Vara da Comarca de Belém, Dra. 
Emília Belém Pereira, decretado sua 
prisão civil, por considerá-los 
depositários infiéis, a requerimento do 

Banco do Brasil S.A. que contra suas 
pessoas move processo de 
execução, no qual teria sido 
penhorada uma partida de mogno, 
que ao ser procurada para avaliação, 
desaparecera, sem que os pacientes, 
depositários da mesma, dessem 
imediata conta da mercadoria, o que 
seria seu dever jurídico. 

O móvel da prisão teria sido, 
conforme reza o despacho, dois 
motivos, não obstante devidamente 
intimados, não indicaram o material 
penhorado e o fato de terem ido 
residir na cidade do Rio de Janeiro. 

Alega-se na inicial, como primeiro 
ponto de inconformação dos 
pacientes face a atitude da 
autoridade, tida como coatora, a 
inexistência pura e simples da 
intimação, fato esse que 
descaracterizaria a mora alegada no 
próprio despacho impugnado. 

Só foi concedido liminar para o 
paciente feminino. Pedidas 
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informações à autoridade do 
processo originário, esta depois de 
pormenorizar o fato, informa 
taxativamente que no processo não 
existiria por parte de exeqüente 
pedido de intimação nem muito 
menos intimação dos possíveis 
depositários infiéis. 

O ilustre Representante do 
Ministério Público opinou 
favoravelmente. 

 
Voto 
Efetivamente, se analisarmos com 

certa profundidade o presente caso 
vamos verificar, sem a mínima 
dificuldade, que não está 
caracterizada in casu a mora de 
depositário infiel dos pacientes, eis 
que não foram eles pelo menos 
intimados para que isso ocorresse, e 
o pior é que nem ao menos o 
exeqüente requereu alguma coisa 

nesse sentido, e isso se depreende, 
iniludivelmente, da própria informação 
da autoridade coatora. 

É certo em direito, pois está 
expresso na lei adjetiva por ser ponto 
basilar do próprio direito, que o Juiz 
não pode ultrapassar do pedido, 
sendo-lhe defeso ir além dele, sob  
pena de dar decisão ultra petita, que 
é nula pleno juri. 

In casu o próprio Representante 
do MP reconheceu essa 
irregularidade, tanto assim que foi 
favorável à concessão da ordem. 

Penso que in casu a omissão do 
depositário está descaracterizada 
pela ausência da intimação, clara e 
evidente, eis que o direito funciona “in 
concreto”, jamais podendo-se basear 
em simples possibil idade. 

Assim, concedo a ordem na forma 
do pedido, consolidando, assim, o 
l iminar concedido a priori. 

 
Belém, 15 de setembro de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Desa. Lúcia de Clairefont Seguin Dias - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.213 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:       Vilton Duarte Batista Júnior 
Impetrado:        Exmo. Sr. Comandante da Polícia Militar do Estado 
Relator:            Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves 
 
 

Mandado de Segurança. Decisão do Comandante 
Geral de excluir soldado de fileira da Polícia Militar 
sem as normas legais. Preliminar de incompetência 
do Tribunal de Justiça rejeitada. Inexistência do 
dev ido inquérito administrativ o. Cerceamento de 
defesa. Ferimento de direito líquido e certo por não 
dar direito a ampla defesa do acusado. Mandado de 
Segurança concedido, determinando o retorno do 
impetrante.  

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM,, os Exmos. 

Desembargadores componentes das 
Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas 
do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, adotando o relatório integrante 
deste, as Egrégias Câmaras Cíveis 
Reunidas, por maioria de votos, 
rejeitaram a preliminar de 
incompetência das Egrégias Câmaras 
Cíveis Reunidas, vencida a Exma. 
Desa Osmarina Nery. No mérito, 
também por maioria de votos, 
concederam a segurança nos termos 
do voto do Des. Relator vencido o 
Exmo. Des. Nelson Amorim. 

 
Relatório 
Vilton Duarte Batista Júnior, 

devidamente qualificado, através de 

seu procurador habilitado impetra 
Mandado de Segurança contra ato 
administrativo emitido pelo Exmo. 
Cel. PM Comandante Geral da Polícia 
Militar, com amparo no inciso LXIX do 
artigo 5º da Constituição Federal e no 
artigo 1º da Lei 1.533/51, pelo fato de 
estar respondendo processo crime 
perante o Juízo de Direito da 6ª Vara 
Penal da Comarca de Ananindeua, 
após ter sido lavrado contra ele 
flagrante, quando se encontrava 
hospitalizado no Hospital da PM, em 
decorrência de internação de 
emergência. 

Que o processo a que responde 
versa sobre conflito ocorrido na Boate 
Kalamazoo, na qual o Impetrante teria 
dado tiros, causando à morte de um 
rapaz, o qual também lhe teria 
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atirado, deixando-o em estado grave, 
pois está andando de muleta. 

Que estando em situação sub 
judice, ainda sem definição no 
processo  relativo a sua culpabilidade, 
foi surpreendido com a aplicação da 
pena de exclusão da PM, através da 
conclusão de uma simples 
sindicância, levada a efeito durante 
os dias em que gravemente ficou 
hospitalizado. 

Que sua exclusão da PM através 
de licenciamento, que é uma das 
formas ou motivos estabelecidos no 
artigo 98, inciso V da Lei 5.251, de 
31.07.85 - Estatuto dos Policiais 
Militares da Polícia Militar do Estado 
do Pará, deu-se por sentença 
administrativa, levada a efeito por ato 
do Exmo. Sr. Comandante Geral da 
PM, em cujo édito declara sua 
culpabilidade penal, conforme se 
verifica as fls. 188/189 do Boletim 
Interno da PM. 

Que o ato atacado foi editado sem 
observância e totalmente fora de 
sintonia com os princípios inseridos 
na Lei e no Direito, o que torna 
passivo sua nulidade declarada pelo 
Poder Judiciário. 

Que além de ter ferido norma 
constitucional inserida nos incisos LV 
e LVII do artigo 5º da Constituição 
Federal, atropelou também a norma 
estatutária estabelecida no artigo 43, 
§ 2º da Lei 5.251/85. 

Pede que a Egrégia Côrte 
considere o fato de ser funcionário 

público, integrante da categoria 
especializada, uma vez que prestou 
concurso, e após aprovação, foi 
destinado a freqüentar curso de 
formação profissional para o exercício 
de sua de sua atividade de Policial 
Militar. 

Que tem sido freqüente as 
exclusões praticadas  ad nutum de 
policiais militares por parte do 
Comando Geral da PM, através de 
simples propostas de oficiais 
presidentes de sindicâncias internas, 
e que em tais procedimento não se 
estabeleceu a garantia constitucional 
do contraditório e da ampla defesa, 
assim são postos na rua sem 
qualquer defesa. 

Que deve ser levado em conta que 
sua exclusão foi publicada apenas no 
Boletim Interno da Corporação, sendo 
que tal ato fere o dispositivo 
constitucional inserido no artigo 37 da 
Constituição Federal, por não ter 
obedecido o princípio da publicidade 
dos atos administrativos, assim pede 
que, apontado o Comandante Geral 
como autoridade coatora, terá este de 
responder pelo mandamos, na forma 
estatuída no artigo 7º, I da Lei 
1.533/51, seja o mesmo notificado 
para responder os termos da ação, 
pedindo que junto as mesmas 
venham anexadas todos os autos da 
sindicância a que responde quando 
estava hospitalizado, e que no final 
seja julgado procedente para que o 
ato administrativo seja julgado nulo e 
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que a concessão deverá ser ato de 
justiça, juntando documentos de fls. 
07 a 24. 

Recebido e notificado a 
autoridade, esta prestou as 
informações dizendo que o ato não 
desafia o mandado de segurança, 
posto que, sua prática pelo 
Comandante obedeceu 
rigorosamente os comandos da lei, 
daí porque deve ser denegada à 
ordem. 

Que o Impetrante responde uma 
Ação Penal que tramita na 6ª Vara 
Penal da Comarca de Ananindeua, 
por crime de homicídio, fato que 
motivou seu licenciamento ex-offício, 
nos termos do artigo 120, Par. 2º da 
Lei 5.251/85, combinado com o art. 
31, Par. 1º do Decreto 2.479/72 - 
Regulamento Disciplinar da Polícia 
Militar do Pará, transcrevendo o artigo 
31, caput, § 1º e inciso 4º. 

Que o Impetrante está denunciado 
por Crime de Homicídio, pelo que 
restou preso em flagrante delito, e 
que este fato além de ser admitido 
pelo interessado, foi devidamente 
apurado em formal sindicância 
instaurada pelo Comandante do 6º 
Batalhão de Polícia Militar, o qual ao 
aprovar as conclusões que chegou a 
autoridade sindicante, solicitou o 
licenciamento a bem da disciplina, no 
que foi acatado pela autoridade, tudo 
em defesa do nome e das tradições 
da Corporação, cujo autos faz juntada 
as informações. 

Pelos documentos que instruem a 

sindicância, verifica-se que o 
Impetrante se envolveu com tumulto 
generalizado, decorrente de uma 
briga que o mesmo travou com o 
cidadão Alex Nascimento Rodrigues, 
vindo o PM a atirar no mesmo, o qual 
veio a falecer, fato que foi 
devidamente testemunhado, 
permitindo seu indiciamento criminal. 

Que como se pode observar deste 
fato e das normas aplicáveis, não dá 
ao Impetrante o direito líquido e certo 
a ser amparado em sede 
mandamental, haja vista que, a par 
do crime de natureza comum, em que 
está envolvido, cometeu ainda a 
transgressão disciplinar, cuja ação 
delituosa afetou, sem dúvida, o 
decoro da classe policial militar, 
exigindo cabal punição, nos termos 
regulamentares, assim, ao prestar as 
informações demonstrando a 
legalidade do ato, pede indeferimento 
do pedido, por ser de direito, juntando 
documentos de fls. 33 a 103. 

A digna Procuradora de Justiça, 
ao se manifestar sobre o assunto, 
levanta preliminarmente, a 
incompetência do Tribunal para 
conhecer do  mandamos, pois a 
autoridade coatora não está elencada 
no artigo 161 da Constituição 
Estadual, e nem na Emenda 
Constitucional nº 08/97 que deu ao 
artigo 338 nova redação, e que 
comungando com o entendimento de 
outro Procurador transcrevendo o 
parecer, onde fala que essa 
competência foi atribuída pelo 
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Tribunal através da Resolução 
025/96. 

Quanto ao mérito faz citações de 
jurisprudências, para no final opinar 
pela concessão da segurança para 
que seja anulado o ato disciplinar por 
inobservância do regular processo 
administrativo. 

Voto 
Cuida de um Mandado de 

Segurança impetrado contra o 
Comandante da Polícia Militar que 
excluiu das fi leiras da Polícia, sem o 
devido processo administrativo, 
dando ensejo ao Impetrante a 
presente impetração. 

Pelo que constam dos autos, o 
Impetrante no dia 13 de dezembro de 
1996, na Boate Kalamazoo, no início 
da madrugada, se envolveu em uma 
briga com Alex Nascimento e outros, 
sendo estes colocados para fora 
permanecendo o policial dentro do 
salão; porém conforme constam dos 
autos de inquérito policial, saiu do 
local e procurou seu antagonista, que 
nesse momento já ingressava em seu 
veículo, e deu dois tiros queima-
roupa, atingindo também um colega 
da vítima, que procurou obstar sua 
ação, e que na luta atingiu as próprias 
pernas com uma das balas. 

Que tal ato teve a proteção de 
outro militar chamado Howard, sendo 
o Impetrante preso em flagrante, 
porém levado ao Hospital devido seu 
baleamento, a primeira vítima veio a 
falecer e a segunda internada em 

estado grave. 
Que tomou conhecimento do 

assunto no Batalhão, através do 
oficial do dia a que pertencia, de que 
o Comandante teria comunicado o 
fato ao Comandante Geral da Polícia 
Militar, que determinou abertura de 
sindicância, sendo autoridade 
sindicante o 1º Tenente Márcio 
Fernando Santos de Barros, ou seja, 
o oficial que estava de dia no 
comando, que a processou ouvindo 
testemunhas, inclusive o próprio 
sindicado que estava acompanhado 
de seu advogado, solicitou cópias da 
prisão em flagrante e das 
testemunhas ouvidas na Polícia, a 
Delegada encarregada e no final 
apresentou parecer dizendo que 
concluiu que nos fatos havia indícios 
de crime de natureza comum, bem 
como transgressão da disciplina 
policial militar e que em virtude dos 
fatos contidos na apuração, diz em 
seu parecer salvo melhor juízo, pela 
autoria do crime praticado pelo 
Impetrante.    

Encaminhado ao Comandante do 
Batalhão, este através de um 
documento denominado solução de 
sindicância, concordou com a 
conclusão a que chegou o 
encarregado da sindicância de que 
nos fatos apurados havia indício de 
crime comum atribuído aos soldados, 
o qual a história, e remete a 1ª via da 
sindicância ao Comandante da 
Polícia Militar, bem como solicita o 
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l icenciamento a bem da disciplina dos 
policiais militares. 

Recebido pelo Comandante este 
homologou a solução de sindicância e 
determinou a punição dos militares 
com trinta (30) dias de prisão, pelos 
fatos constantes na sindicância, após 
o que licenciar os militares, 
determinando suas apresentações a 
Delegacia da Jurisdição e publicar a 
homologação no Boletim Geral. 

Analisando o assunto, em primeiro 
lugar temos que apreciar a preliminar 
apresentada pela Procuradoria sobre 
a incompetência do Tribunal, o que 
não chegou a alegar, porém mostrou. 
Sobre esta preliminar, tenho o mesmo 
entendimento, pois não poderia o 
Tribunal de Justiça através de uma 
Resolução modificar ou alterar artigo 
da Constituição, mas como a mesma 
está vigindo, e nenhuma 
inconstitucionalidade foi apresentada, 
rejeito a preliminar. 

Quanto ao mérito procede o 
pedido, pois apesar de estar 
caracterizado a culpabilidade do 
Impetrante, e isto podemos verificar 
nas peças do inquérito acostado as 
informações, e mesmo que a lei da 
Polícia Militar determine o 
licenciamento de ofício, os artigos da 
Lei citada esbarram na Lei Maior, que 
é a Constituição Federal que em seu 
artigo 5º, LV diz:  

“Aos litigantes, em processo 
judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral, são 
assegurados o contraditório e 

ampla defesa, com os meios de 
recurso a ele inerentes.” 
O próprio artigo 31 do 

Regulamento que fala no 
licenciamento e exclusão a bem da 
disciplina diz no § 1º, inciso 4º: 

“Houver prática de crime comum, 
apurado em inquérito, excluídos os 
culpados.” 
Assim, terminada a sindicância 

que concluiu pela existência de 
vestígios de culpabilidade pela prática 
de delito comum, obrigatoriamente 
teria a autoridade coatora de 
determinar a abertura do devido 
inquérito administrativo, dando direito 
a ampla defesa e o contraditório para 
considerar o Impetrante culpado e 
licenciá-lo na forma da lei, e não do 
modo como foi feito. 

A digna Procuradora de Justiça 
transcreve duas jurisprudências a 
respeito do assunto, as quais 
transcrevemos: 

“Mandado de Segurança é cabível 
em caso de transgressões 
disciplinares nas quais sejam 
aplicadas com violação de direito 
líquido e certo. STF in 
RT114:68/75. TRF 145.148/ 75 e 
RT 123.488.” 
“A forma da imposição da pena, a 
observância ou não das 
penalidades legais, à defesa do 
punido, são assuntos que podem 
ser examinados na segurança. 
STF in aj 111.268. citado por 
Cretella Júnior in Comentários à 
Lei do Mandado de  Segurança.” 
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Por tudo que foi dito, conheço da 
impetração para conceder a 
segurança para decretar  nulidade do 
ato que licenciou o Impetrante a bem 
da disciplina das fi leiras da Polícia 

Militar do Estado por inobservância as 
formalidades legais que regulam o 
processo disciplinar, determinando o 
retorno do Impetrante. 

Belém, 16 de setembro de 1997. 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Carlos Fernando de Sousa Gonçalv es - Relator 



JURISPRUDÊNCIA    339 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 
 

ACÓRDÃO Nº 32.219 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE 
PARAUAPEBAS 
 
 
Apelante:       Pinho Construtora Comércio e Representação Ltda. 
Apelada:        Companhia Vale do Rio Doce - CVRD 
Relator:         Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 
 

Recurso - Apelação cív el - Mandado de Segurança - 
Extinção do processo, sem julgamento do mérito - 
Preliminares acolhidas de legitimidade ativ a "ad 
causam" do impetrante; ilegitimidade passiv a do 
impetrado, por não ser autoridade pública ou agente 
de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 
Poder Público; e nulidade do processo em razão de 
não ter o impetrante indicado determinada empresa 
como litisconsorte passiv a - Correto o acolhimento 
das duas primeiras preliminares argüidas - Recurso 
improv ido. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Apelação Cível, da 
Comarca de Parauapebas, em que é 
apelante Pinho Construtora Comércio 
e Representação Ltda. e apelada 
Companhia Vale do Rio Doce - 
CVRD. 

ACORDAM, os Desembargadores 
que integram a 2ª Turma Julgadora 
da 2ª Câmara Cível Isolada do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, por unanimidade de votos, 
negar provimento ao recurso. 

 
Relatório 
Trata-se de apelação da 

respeitável sentença de fls. 949/952, 
que, no mandado de segurança 

impetrado pela apelante contra a 
apelada, acolhendo as preliminares 
de ilegitimidade ativa "ad causam" do 
impetrante; i legitimidade passiva do 
impetrado, por não ser autoridade 
pública ou agente de pessoa jurídica 
no exercício de atribuições do Poder 
Público; e nulidade do processo em 
razão de não ter o impetrante 
indicado, como litisconsorte passiva, 
a empresa Face Engenharia, 
diretamente beneficiada pelo ato 
impugnado, julgou extinto o processo, 
sem julgamento do mérito, nos 
termos do artigo 267, inciso III, do 
Código de Processo Civil. 

lrresignada com a respeitável 
decisão, que lhe foi desfavorável, 
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recorreu a construtora vencida, tida 
como impetrante, alegando, em 
síntese, que equivocou-se a douta 
julgadora em acolher as preliminares 
de ilegitimidade ativa e passiva, 
afirmando que não carece de liquidez 
e certeza o direito reclamado pelo 
impetrante. Postula, assim, a reforma 
da sentença, com a concessão da 
segurança impetrada. 

Recurso tempestivo, com preparo 
comprovado na data de sua 
interposição e respondido. 

A douta Procuradoria de Justiça, 
pelo correto parecer de fls. 975/983, 
manifesta-se pelo improvimento do 
recurso. 

 
Voto 
É indiscutível a i legitimidade do 

impetrante Osvaldino Antônio Martins 
de Pinho, eis que a titular do direito 
reclamado, qual seja a Empresa 
Pinho Construtora Comércio e 
Representação Ltda., é que teria 
legitimidade para impetrar a 
segurança de que se trata, bastando, 
para isso, considerar, que ela, como 
participante do procedimento 
licitatório, é que teria sido vítima do 
prejuízo referido no "mandamus". 

As alegações daquele que, 
isoladamente, como pessoa física, 
impetrou a segurança, em seu nome, 
não merecem acolhimento, eis que, 
além de não mencionar, na petição 
inicial da ação mandamental em 
apreço, a sua condição de 

representante da empresa Pinho 
Construtora Comércio e 
Representação Ltda., tal condição 
também não foi referida em o 
instrumento da procuração que 
outorgou ao Bacharel Kleino Carlos 
Rodrigues Pinto, como seu advogado, 
mandato esse formalizado, como se 
vê das fls. 16, em seu nome pessoal. 

Por outro lado, sendo a segurança 
impetrada contra atos do 
superintendente das Minas de 
Carajás, por intermédio da sua 
Comissão Permanente de Licitação, o 
foi incorretamente, por não ofertar o 
impetrado titularidade para responder 
pelo "writ", bastando, para isso, 
considerar que, contra ato de 
dirigente de empresa pública, que 
tem personalidade jurídica de direito 
privado, somente se faz admissível o 
mandado de segurança quando o ato 
for praticado no exercício de função 
delegada do Poder Público, o que 
não é o caso que se examina. 

A MMª Juíza "a quo", em sua 
decisão, ainda, deu acolhimento à 
preliminar de nulidade do processo 
em razão de não ter o impetrante 
indicado determinada empresa como 
litisconsorte passiva necessária, qual 
seja a empresa Face Engenharia, a 
qual foi diretamente beneficiada pelo 
ato impugnado. 

Igualmente acolheu a magistrada 
a preliminar de inexistência de direito 
líquido e certo a amparar a pretensão 
manifestada na impetração. 
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Por tudo isso, julgou a magistrada 
o processo extinto, sem julgamento 
do mérito, nos termos do artigo 267, 
inciso III, do Código de Processo 
Civil. 

A decisão está correta. Bastaria o 
reconhecimento da primeira 
preliminar, referente à ilegitimidade 
ativa "ad causam" do impetrante 
Osvaldino Antônio Martins de Pinho, 
para impetrar, em seu próprio nome, 
a segurança, para que decretada 
fosse a extinção do processo sem 
julgamento do mérito. 

Apenas, a título de ilustração e 
para corrigir possível engano na 
menção do dispositivo legal 
compatível, é que deve ser 
manifestado, nesta decisão, o 
seguinte: 

a) a rigor, não se pode considerar 
nulo o processo do mandado de 
segurança, por não ter o impetrante 
indicado litisconsorte passivo 
necessário, quando existente; nulo, 

sim, se faz o julgamento do 
"mandamus", quando deixar de 
ocorrer, no feito, a citação do 
litisconsorte passivo necessário para 
integrar a l ide, nessa condição; b) 
direito líquido e certo é matéria de 
mérito; e c) com o acolhimento de 
preliminares, pela não ocorrência de 
qualquer das condições da ação, 
como a possibil idade jurídica, a 
legitimidade das partes e o interesse 
processual, invoca-se não o inciso III 
e sim o inciso VI do artigo 267, do 
Código de Processo Civil. 

Em tais condições, corrigindo-se, 
na forma supra referenciada, o 
dispositivo legal que ampara a 
extinção do processo, na espécie, 
que é o inciso VI do artigo 267, do 
Código de Processo Civil, nega-se 
provimento ao recurso, para que 
mantida fique, com a correção 
manifestada, a respeitável decisão 
recorrida. 

 
Belém, 26 de junho de 1997. 

 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente 

Des. Wilson de Jesus Marques - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.227 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE 
ITAITUBA 
 
 
Apelante:       Município de Itaituba 
Apelada:        Construtora e Mineradora D’Almeida Ltda. 
Relator:          Desembargador Pedro Paulo Martins 

 
 

Apelação Cív el - Ação Ordinária de Cobrança - 
Embargos à execução - Preliminar de nulidade da 
sentença: rejeitada. Preliminar quanto a capacidade 
processual e representação das partes: procede. 
Embargos interpostos intempestiv amente. Conclui-se 
então pela intempestiv idade do recurso. Embargos 
rejeitados por terem sido interpostos fora de prazo. 
Decisão unânime.  

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Desembargadores 

Membros da Terceira Câmara Cível 
Isolada do Tribunal de Justiça Estado 
do Pará, através de sua Terceira 
Turma Julgadora, à unanimidade 
votos, em dar Provimento ao 
Recurso, apenas para reformar a 
Sentença de Primeira Instância em 
parte, devendo os Embargos serem 
rejeitados por terem sido interpostos 
fora de prazo. 

 
Relatório 
O Município de Itaituba apelou da 

Sentença de Primeira Instância 
proferida nos Embargos à Execução, 
que de oficio declarou extinto o 
Processo, sem julgamento do mérito, 
com fundamento no art. 267, inciso 

IV, combinado com o art. 13, inciso I, 
do Código de Processo Civil.  

Segundo a MMª Juíza de Direito “a 
quo”, houve representação irregular 
do Município através de sua Patrona, 
que não teria poderes para tal, sendo 
descumpridos os dispositivos da Lei 
Orgânica do Município de Itaituba, Lei 
Nº 0001, de 04 de Abril de 1990, em 
seu art. 58, (fls. 28, dos autos), e o 
art. 12, inciso II, do Código de 
Processo Civil, ocasionando nulidade 
nos atos praticados no Processo, art. 
145, inciso III, do Código Civil. 

Cita a Jurisprudência da Suprema 
Côrte, através da RT 683/225, 
segundo a qual faltando pressupostos 
processuais de validade (capacidade 
processual e representação) o Juiz de 
oficio pode extinguir o processo, sem 
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julgamento do mérito, de acordo com 
o art. 267, inciso IV, combinado com 
o art. 13, inciso I , todos do Código de 
Processo Civil. 

O Município de Itaituba alega: 
1º) Nulidade do Processo pela 

falta de Parecer do Ministério Público, 
entretanto existe a manifestação do 
Órgão Ministerial na fase de 
consignação e no recurso ao Tribunal 
de Justiça de Estado; 

2º) Equivoco de MMª Juíza “a 
quo“, quanto a capacidade processual 
e representação das partes; 

3º) Que a Decisão “a quo” não 
observou o principio legal do duplo 
grau de Jurisdição, (artigo 475, inciso 
II, do Código de Processo Civil); 

4º) Não cabimento de expedição 
de precatório judicial nesta fase do 
Processo. 

No mérito alega excesso de 
execução, indicando que no cálculo 
dos juros, o índice de correção 
monetária uti l izado não foi o oficial, e 
pede o provimento do apelo.  

Nas contra-razões a Apelada, 
Construtora e Mineradora D’Almeida 
Ltda., alega preliminarmente a 
intempestividade dos Embargos à 
Execução, afirmando que o Apelante 
ingressou com a petição dos 
Embargos através de fax-símile, 
sendo que a assinatura da subscritora 
não estava reconhecida, exigência 
para qualquer recurso via fax- símile, 
segundo a Jurisprudência. 

Alega também que, sendo o 
Apelante pessoa jurídica de direito 

público, mas não estando em disputa 
bens sociais indisponíveis ou de 
interesse público, não é obrigatória a 
interveniência do Ministério Público, 
existindo esta intervenção, no recurso 
de Apelação e no Agravo, em 
Instância Superior, suprindo a 
eventual nulidade. 

Alega ainda, que o Apelante tenta 
discutir matéria já exaustivamente 
debatida e com Decisão transitada 
em julgado, citando o artigo 610, do 
Código de Processo Civil, e contra-
minuta todas as alegações do 
Apelante, requerendo que a Sentença 
de Primeiro Grau seja mantida. 

A Exma. Procuradora de Justiça, 
Dra. Wanda Luczynsk, opinou pela 
reforma da Sentença apenas quanto 
ao seu fundamento, para que os 
Embargos sejam rejeitados por terem 
sido interpostos fora de prazo, pois 
interpostos através de fax-símile, não 
foram obedecidas as regras previstas 
para a sua validade, quanto a firma 
reconhecida da subscritora, não 
sendo obedecido o artigo 730 do 
Código de Processo Civil. 

 
Voto 
Trata-se de Apelação à Sentença 

de Embargos à Execução visando a 
reforma da mesma, que extinguiu o 
feito, sem julgamento do mérito. 

O Apelante, Município de Itaituba, 
levantou preliminares tais como: 

a) Nulidade da Sentença, por falta 
de manifestação do Ministério 
Público. A Jurisprudência Pátria é 
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pacífica ao afirmar:  
“A intervenção do Ministério 
Público nas causas em que há 
interesse público evidencia-se pela 
natureza da lide ou qualidade das 
partes. Assim, versando a lide 
sobre interesses patrimoniais 
descipienda a presença do 
Ministério Público”(Resp. nº 
34.143-O-SC - Relator Min. 
Cláudio Santos - 3ª Turma - 
Unânime - DJ 18.04.94).  

Verifica-se também que a 
Procuradoria de Justiça opinou em 
segunda instância suprindo esta 
alegada falta de manifestação, então: 

Rejeito esta preliminar; 
b) A MMª Juíza de Direito “a quo”, 

nos fundamentos da Sentença, 
refere-se quanto a capacidade 
processual e representação das 
partes. Entretanto o art. 2º, da Lei 
Complementar Municipal nº 1.136/91, 
determina que o Executivo Municipal 
pode contratar advogados para 
atividade de Assessor Jurídico do 
Município, com competência de 

representação “Ad juditia”, em casos 
definitivos e específicos. 

 Esta preliminar procede. 
A Sentença deve ser reformada 

quanto ao fundamento, para que os 
Embargos sejam rejeitados por terem 
sido interpostos fora de prazo. O fac-
símile da interposição não obedeceu 
o preceituado para a sua validade, 
pois não houve reconhecimento da 
firma da subscritora do mesmo, e a 
petição original, segundo o Cartório 
Distribuidor, foi protocolada somente 
após cinco (05) dias do prazo 
estipulado em Lei, assim sendo, o 
protocolo original deu-se à destempo. 

Conclui-se então, pela 
intempestividade do recurso de 
Embargos à Execução, e por este 
motivo não serão apreciadas as 
alegações do mérito. 

À luz destas considerações, dou 
provimento ao recurso, apenas para 
reformar a Sentença de Primeira 
Instância em parte, devendo os 
Embargos serem rejeitados por terem 
sido interpostos fora de prazo. 

 
Belém, 03 de outubro de 1997. 

 
Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Presidente 

Des. Pedro Paulo Martins - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.228 - APELAÇÃO CÍVEL DA VARA DISTRITAL 
DE MOSQUEIRO 

 
 

Apelantes:      Solon Lima Peralta e outros  
Apelados:       Sérgio Faciola de Souza Mendonça e outros 
Relator:          Desembargador Pedro Paulo Martins 

 
 

Apelação Cív el - Interdito Proibitório - Autores da 
Ação de Interdito Proibitório demonstraram exercer 
de fato poder de domínio, comprov ando a posse do 
imóv el, por terem uma denominação efetiv a e por 
terem ânimo de possuí-la. Recurso improv ido. 
Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Desembargadores 

Membros da Terceira Câmara Cível 
Isolada do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, através de sua 
Terceira Turma julgadora, à 
unanimidade de votos em conhecer 
do recurso para negar provimento, 
para manter integralmente a decisão 
de primeira instância, por ter a 
mesma fundamentos jurídicos 
embasantes. 

 
Relatório 
Reporta-se o presente processo à 

Apelação Cível em que é Apelante 
Solon Lima Peralta, tendo em vista a 
respeitável Sentença da lavra da 
MMa. Juíza de Direito da Vara Distrital 
de Mosqueiro, Dra. Cleide de Moura 
Pralier, julgando procedente a Ação 
de Interdito Proibitório, tendo como 
Autores Sérgio Faciola de Souza 

Mendonça, Ana Lúcia Ferreira Dias e 
Ivanildo Nazaré Dias, da referida 
Ação. 

Os dois últimos Autores antes 
mencionados, propuseram Ação de 
Interdito Proibitório, em data de 
06/07/1982, contra José Ledu Peralta, 
Solon Peralta e Franklim Peralta e 
sua esposas, isso por invadirem uma 
fração de área devidamente 
demarcada com a denominação 
"Espirito Santo" - Vila do Mosqueiro, 
por se dizerem proprietários. Por 
conseqüência foi realizada a 
Justificação em data de 22/06/1982, 
sendo o pedido de medida liminar 
negada pela Autoridade Judiciária 
competente. 

Contestada a supra mencionada 
Ação de Interdito, é alegado pelos 
Suplicados, que a área dos Autores 
fica localizada à "margem direita", do 
Igarapé denominado Sucuri-Jaquara, 
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entretanto, citadas áreas ficam à 
"margem esquerda", do referido 
igarapé, motivo porque foi negada a 
liminar pleiteada. A documentação 
apresentada pelos Autores é Titulo 
Provisório, cuja expedição foi feita 
pelo Estado do Pará, e data do ano 
de 1943, isso feito em favor de 
Raimundo Frederico Pontes. 

Ao contraminutarem os Autores 
informam que a aquisição de suas 
terras, foi feita da Herança de Tereza 
de Moraes Gomes, de forma 
plenamente legal, apesar disso, a 
MMª Juíza de Direito ordenou que 
fosse realizada Perícia, isso em data 
de 15/03/1984, sendo o Laudo 
oferecido, sendo ordenado pela 
Magistrada a localização da área em 
questão e de propriedade dos 
Autores, sendo respondido pelo 
mesmo, que somente o ITERPA 
poderia fazê-lo, com isso foi chamado 
a opinar sobre o Laudo, sendo 
requerido um levantamento 
topográfico da área, o que foi feito, 
identificando os limites da área 
"Espirito Santo", incluindo as áreas 
em litígio. 

Em data de 23/06/1992 foi 
interposta Ação de Interdito 
Proibitório por Sérgio Faciola Souza 
Mendonça, cabendo por Distribuição 
ao Juizado da 2a Vara Cível da 
Capital, entretanto o MM. Juiz de 
Direito da 19a Vara Cível da Capital, 
por decisão ordenou a reunião em só 
processo dos Interditos Proibitórios 

propostos por achar que Ações eram 
conexas portanto um Réu em comum 
e serem as mesmas áreas em litígio. 
Apesar dessa manifestação a Lei 
Processual ordena em seu artigo 94, 
que a competência é do Fôro em que 
a coisa está situada, e por 
conseqüência caberia à Vara Distrital 
do Mosqueiro, por ali se encontrarem 
as áreas em questão. 

Vários documentos foram 
apresentados pelo Suplicado a 
quando sua Contestação e 
Reconvenção, isso por ter a MMª 
Juíza de Direito da 2a Vara Cível da 
Capital ter concedido "liminar", 
finalizando por pedir a revogação da 
"liminar" concedida ao Suplicante, 
bem como, fosse julgada 
improcedente a Ação, por falta de 
embasamento jurídico. 

Segundo informação prestada pelo 
ITERPA, diz estarem as áreas 
discutidas embutidas em área maior, 
cujo Titulo Provisório teve sua 
expedição em data de 27/02/1943, 
em nome de Raimundo Frederico 
Pontes, Tereza de Moraes Gomes e 
outros, cuja localização fica à 
"margem esquerda", do Igarapé 
Sucuri-Jaquara, sendo estas de 
propriedade dos Autores dos 
Interditos, ora discutidos. 

Para fazer a verificação através de 
Perícia, foi nomeado pelo Juízo da 2a 
Vara Cível, o Dr. Nivaldo Rabêlo 
Junior, bem como, pelo ora 
Suplicante Sérgio Faciola de Souza 
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Mendonça, o Dr. Paraguassú Éleres. 
Por sua vez o ITERPA apresentou 

Laudo Pericial constante dos autos. 
Após a Decisão da Corregedoria 

Geral da Justiça, reconhecendo que 
ambas as Ações eram conexas, 
sendo prevento o Juízo de Direito da 
6a Vara Cível, sendo entretanto, os 
presentes Autos encaminhados ao 
Juiz Distrital de Mosqueiro, também 
por determinação daquela 
Corregedoria. 

O Órgão do Ministério Público 
devidamente representado pelo DD. 
Procurador de Justiça, Raimundo de 
Mendonça Ribeiro Alves, em seu bem 
lançado e minucioso Parecer de fls. 
352 a 357, pronunciou-se pelo 
Conhecimento e Não Provimento do 
Recurso, devendo manter os termos 
da sentença de 1° grau, que bem 
examinou a espécie e merece 
integralmente subsistir os seus 
próprios e bem alinhavados 
fundamento jurídicos. 

 
Voto 
Verifica-se ao compulsarmos os 

presentes autos, que desejam 
continuar em suas áreas os Autores 
através das Ações de Interdito 
Proibitório,  que nada mais são do 
que Lúcia Ferreira Dias, Ivanildo 
Nazaré Dias e Sérgio Faciola de 
Souza Mendonça, invadidas pelos 
Réus José Ledu Peralta, Solon 
Peralta e Franklin Peralta, tentando 
assim provar a posse e 
consequentemente o ato de turbação 

sofrido por estes, com o justos receio 
de serem demonstrados, sendo 
turbados e por fim esbulhados, tudo 
de conformidade com o que 
prescreve o artigo 932, do Código de 
Processo Civil. 

A documentação probatória, ou 
seja, o contrato de venda e compra 
foi demonstrado por Lúcia Ferreira 
Dias e Ivanildo Nazaré Dias, datado 
de 18/05/1977, de área localizada à 
"margem esquerda" do Igarapé 
Sucuri-Jaquara, sendo esta parte de 
área maior cuja denominação é 
conhecida por Espirito Santo, na Ilha 
do Mosqueiro, e, cujo l imite dá-se à 
esquerda com o loteamento 
Independência, à direita dom a 
Herança de Raimundo Frederico 
Pontes e outros em idêntica situação. 

Por sua vez Sérgio Faciola de 
Souza Mendonça trouxe ao processo 
a documentação de sua área, 
adquirida por Contrato de Venda e 
Compra passada pelos Herdeiros de 
Rui Figueiredo Mendonça, assim 
como, em seu poder de Titulo 
Definitivo que lhe fôra dado pelo 
ITERPA. Entretanto toda a 
documentação apresentada pelos 
Autores do Interdito Proibitório não 
dão um posicionamento exato da 
área em litígio. 

As áreas dos Apelados 
encontram-se situadas à margem 
esquerda e não à margem direita 
conforme diz a documentação, 
apesar das perícias feitas sobre à 
área em alusão não tem forma certa, 
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sendo por tal razão decretado o erro 
pelo Perito do Juízo e pelo perito do 
ITERPA, isso porque houve 
desmembramento de área maior cuja 
denominação é Espirito Santo, sendo 
incabível a localização da área dos 
Apelados à margem direita, isso 
porque os igarapés não fazem curso 
pela margem citada, ou seja, margem 
direita. 

A documentação foi apresentada 
pelo Apelante constante do que foi  
expedido pela Delegacia do Serviço 
de Patrimônio da União, em nome de 
José Ledu Peralta, citando como 
localização a margem esquerda do 
Igarapé Sucurí-Jaquara, não dizendo 
qual o seu inicio e seu término, com 
uma extensão dos 1.000,00 metros 
de frente, por 33,00 metros de 
fundos, bem como, traz uma Certidão 
fornecida pelo Departamento de 
Patrimônio da Prefeitura Municipal de 
Belém, da referida área, deixando 
entretanto de mencionar a localização 
da mesma, fez ainda juntada de 
Bilhete Provisório de Localização, 
também expedido pela Prefeitura 
supra mencionada, com uma medição 
de 250,00 metros de frente, por 
250,00 metros de fundos, isso em 

lotes na Povoação de Carananduba. 
Segundo alega o Apelante diz ser 

a área Espirito Santo, localização da 
área dos Apelados, fica à margem 
direita do Igarapé Sucuri-Jaquara, 
enquanto que a área do Apelante à 
margem esquerda. As perícias feitas 
pelo ITERPA não aceitam a 
possibil idade da Posse Espirito Santo 
ficar à margem indicada pelo 
Apelante, isso por conseqüência dos 
limites naturais dos Igarapés 
Pratinha, Santa Maria e Sucurí-
Jaquara, em face a sua interligação, 
impossível portanto o querer do 
Apelante. E mais, por haver várias 
outras propriedade, tais como 
Interpass, Taba e outros ali 
existentes. 

Conclui-se assim face a matéria 
apreciada, que os Autores são partes 
legítimas para intentar a Ação 
Possessória sobre o imóvel em 
questão, por terem uma denominação 
efetiva, por terem animo de possuí-la, 
razão porque conheço do Recurso, 
porém lhe nego provimento, para 
manter integralmente a Sentença 
proferida pela MMª Juíza de Direito “a 
quo”, por ter a mesma fundamentos 
jurídicos embasantes. 

 
Belém, 03 de outubro de 1997. 

 
Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Presidente 

Des. Pedro Paulo Martins - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.244 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:        Gilvanira Araújo Diniz Del Gallo 
Apelado:         Bradesco Seguros S/A 
Relatora:         Desembargadora. Izabel Vidal de Negreiros Leão 

 
 

Apelação Cív el - Ação de Reembolso de Seguro - As 
sanções do art. 1531, do CCB, dev em ser pedidas por 
ação autônoma ou por reconv enção, nunca por 
contestação - Recurso conhecido e improv ido, à 
unanimidade.  

 
Vistos, etc... 
 
Relatório 
Bradesco Seguros S/A propôs 

contra a Senhora Gilvanira Araújo 
Diniz Del Gallo, ação de reembolso 
de seguro, com procedimento 
sumaríssimo, por ter ficado a firma 
subrogada em seus direitos e ações 
ao indenizar a proprietária de um 
automóvel segurado pela autora, 
após este ter se chocado 
violentamente com o automóvel da ré, 
que avançou imprudentemente. 

A MMª Juíza da 11ª Vara Cível 
julgou procedente, em parte, a Ação, 
condenando a ora apelante a pagar à 
firma apelada a importância de CR$ 
14.763,835 pela moeda padrão 
vigente à época do fato, importância 
essa que deveria sofrer as 
transformações legais de moeda até 
a data da sentença, acrescida de 
juros de mora, e de correção devida, 

contados ambos os acréscimos, a 
partir da citação até o efetivo 
pagamento, custas e despesas 
processuais. 

Não se conformando, a senhora 
Gilvanira apelou da decisão, pelos 
seguintes motivos: 

1. Alega a apelante que a MMª 
Juíza "a quo" deixou de aplicar o art. 
1.531, do C.C, embora reconhecendo 
sua incidência na espécie, sob a 
alegação de que, sua aplicação só 
poderia ser pedida em reconvenção. 

2. Que na época que tramitou o 
processo, vigia o art. 315, do CPC, 
com dois parágrafos e, no seu 
parágrafo 2º, proibia a reconvenção 
em procedimento, à época, 
sumaríssimo. 

Requer a aplicação do art. 1.531, 
do C.C. com a reforma da sentença, 
usando-se, como parâmetro o valor 
encontrado pelo Perito do Juízo, às 
fls. 75, qual seja CZ$ 11.105,53 que 



350   REVISTA DO TJE 
 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 

teria de ser devolvido à apelante em 
dobro, face já ter a autora/apelada, 
recebido CZ$ 13.000,00, ressarcindo-
se de qualquer prejuízo, nada tendo 
para receber da ré/apelante como 
ressarcimento. 

Requer ainda que seja aceita na 
reforma, o laudo de fls. 75 dos autos, 
perícia procedida por fotos e que foi 
determinada às fls. 60, pelo Juízo, 
através de fotos, sem oposição das 
partes. 

Nas suas contra-razões, a firma 
apelada alega que a sanção do art. 
1.531, do CC não pode ser aplicada 
ao caso por dois motivos: 1º - a 
apelada não demandou contra 
alguém que lhe tivesse pago, total ou 
parcialmente, uma dívida; 2º -  
depende da existência de má-fé 
indubitavelmente provada, o que não 
existiu por ter ela própria carreado 
para os autos, laudo de vistoria com a 
estimativa do valor dos salvados. 

Quanto ao laudo pericial, alega a 
apelada que faltou critérios técnicos 
na sua elaboração, por essa razão foi 
desconsiderado pela julgadora de 1º 
grau. 

Requer a mantença da decisão. 
 
Voto 
O ponto de discórdia que ensejou 

a apelação da brilhante sentença da 
Dra. Osmarina Sampaio Nery, 
atualmente com assento em nosso 
Tribunal, foi a não aplicação do art. 
1.531, do CCB, sendo os demais 

pedidos conseqüências. 
Na sentença, entende a Dra. Juíza 

que, para solicitar a aplicação do art. 
1.531, teria que ser feito pela via 
reconvencional. 

O apelante informou que no 
momento da contestação os 
procedimentos sumaríssimos não 
ensejavam a reconvenção, daí 
entender que deveria ser aplicada na 
sentença. 

Assiste razão a Dra. Juíza pois, 
apesar de no sumaríssimo não 
ensejar a reconvenção, tinha o meio 
próprio. Vejamos os ensinamentos de 
Antônio José de Souza Levenhagem, 
em seu livro entitulado "Código Civil e 
Comentários Didáticos", publicado em 
1987, quando ainda o Código de 
Processo Civil não tinha sofrido a 
modificação da Lei 9.245 de 26.12.95. 
Assim se expressa em sua pág. 257: 

"As sanções previstas tanto para 
os casos do art. 1.530, como para 
o art. 1.531, tanto podem ser 
pedidas por ação autônoma do 
devedor contra o credor, como por 
via de reconvenção, nunca, 
porém, como simples matéria de 
contestação." 
Carlos Roberto Gonçalves, em seu 

livro entitulado "Responsabilidade 
Civil", 6ª edição, 1995, pág. 48 e 49, 
expõe: 

“Nos ensinamentos dos dois 
tratadistas, o primeiro faz a sua 
interpretação antes da Lei 9.245, 
de 26.12.95., quando foi proposta 
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ação. Neste caso, verificando o 
apelante que o procedimento 
sumaríssimo não ensejava a 
reconvenção, tinha meio para 
solicitar a aplicação do art. 1.531, 
do CCB, por intermédio de uma 
ação autônoma.” 
Já o segundo tratadista citado 

comentou o artigo já na vigência da 
lei acima citada. Como se vê, nada 
mudou, continuou a mesma 
interpretação já adotada antes da 
referida lei. 

A decisão da Juíza "a quo" é 

brilhante. Decidiu todos os pontos 
atacados e não merece reparos, 
devendo ser mantida na sua 
integridade. 

Assim, conheço do recurso e lhe 
nego provimento, para manter a 
decisão do juízo monocrático. 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Desembargadores componentes da 
2ª Câmara Civil Isolada, por uma de 
suas turmas, à unanimidade de votos, 
em conhecer do recurso e lhe negar 
provimento para manter a decisão de 
1º grau. 

 
Belém, 09 de outubro 1997. 

 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente 

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº  32.245 - APELAÇÃO CÍVEL  DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:      Ruberval Tadeu Diniz da Conceição  
Apelados:     Procion Barreto da Rocha Diniz da Conceição 
Relatora:      Albanira Lobato Bemerguy 
 
 

Embargos de Retenção - Indeferimento. Inv iáv el o 
deferimento de Embargos de Retenção que inv oca 
matéria decidida perante o juízo “a quo”  confirmada 
perante o Egrégio Tribunal “ad quem”, eis que 
ev idenciado resulta o grav ame à coisa julgada. 
Improv imento. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Apelação Cível  da 
comarca da Capital  em que é 
Apelante Ruberval Tadeu Diniz da 
Conceição e  Apelado Procion 
Barreto da Rocha Klautau e Sandra 
Maria Aragão Klautau. 

ACORDAM, os Exmos. Srs. 
Desembargadores Membros da 
Colenda 2ª Câmara Cível Isolada do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, à unanimidade de votos, em 
negar provimento ao recurso 
interposto, nos termos do voto da 
Desa. Relatora. 

 
Relatório 
Tratam os autos de Embargos de 

Retenção de Benfeitorias opostos 
com fundamento nos arts. 744, 
parágrafo 1º, incisos I e IV do CPC e 
516 e seguintes do C .Cívil por 

Ruberval Tadeu Diniz da Conceição 
contra Procion Barreto da Rocha 
Klautau, ambos identificados na 
petição inicial da Ação de 
Reintegração de Posse, 
anteriormente proposta, julgada 
procedente  com recurso de Apelação 
não preparado e julgado deserto. 

Ressalta-se que antes de 
propositura de Ação de Reintegração 
de posse foi ajuizada uma Ação de 
Usucapião perante o MM. Juízo da 
16º Vara Cível, tendo ambos 
tramitado separadamente nos termos 
dos arts.103 e 106 do CPC. 

Alega o Embargante que ocupa o 
imóvel, objeto das ações há mais de 
10 (dez) anos, ou seja, desde 1979, 
sem nunca haver molestado, tendo 
construído benfeitorias, reconhecidas, 
em parte, na sentença da Ação 
Possessória em fase de execução, 
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entretanto, o valor da avaliação é 
insuficiente não representando a 
realidade, havendo em conseqüência 
necessidade de serem indenizados, 
antes da execução da sentença, daí 
haver oferecido Embargos para a 
suspensão da execução, reavaliação 
e pagamento das benfeitorias. 

Juntou documentos fls.08/09. 
Recebendo o pedido o MM. Juízo 

"a quo", considerando que o valor da 
indenização fora fixado na sentença   
transitada em julgado, estando o  
valor das benfeitorias depositado e,  
considerando a inviabil idade de 
modificação do "decisum", rejeitou 
liminarmente  os Embargos de 
Retenção oferecidos. 

Inconformado, o Embargante 
ofereceu recurso de Apelação 
insistindo nos fundamentos dos 
Embargos, conforme fls.14/23 
protestando pelo provimento do apelo 
e reforma da decisão recorrida. 

Juntou documentos fls.24/28. 
Recebida a Apelação no duplo 

efeito, intimado, o Apelado ofereceu 
contra-razões de fls.30/32 
ressaltando os objetivos meramente 
procrastinatórios do Apelante e 
sustentando a decisão recorrida. 

Encaminhados os autos, foram 
distribuidos a esta Col. 2ª Câmara 
Cível Isolada, cabendo-me relatar. 

 
Voto 
Consoante o relatório, 

inconformado com a sentença 
prolatada pela  MMª. Juíza da 4ª Vara 

Cível, nos autos de Embargos de 
Retenção de Benfeitorias opostos por 
Ruberval Tadeu Diniz da Conceição 
contra Procion Barreto da Rocha 
Klautau, tendo por objeto o imóvel 
sito à rua São Miguel nº 564, o 
Embargante interpôs o presente 
recurso de Apelação. 

Conforme fls. 11/13 a repeitável 
sentença, rejeitou liminarmente os 
Embargos opostos, face enfocar 
matéria que constitui coisa julgada. 

Alegando que a decisão recorrida 
foi prolatada ao arrepio da lei, 
sustenta o Apelante a admissibilidade 
e procedência do apêlo. 

Pretende o Apelante, conforme as 
razões de fls. 15/25, a rentenção do 
imóvel até o pagamento da 
indenização das benfeitorias nele 
realizadas que, segundo seu 
entendimento, alcançariam o valor de 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) . 

Ressalta que, na verdade, os 
embargos em apreço foram opostos 
juntamente com a contestação, 
entretanto, a Juíza monocrática ao 
julgar o pedido não reconheceu todas 
as benfeitorias  edificadas  pelo 
Apelante em face do laudo pericial, 
em razão do que foi depositado o 
valor de R$ 700,00 (setecentos reais) 
à título de pagamento, valor 
insuficiente para alcançar a justa e 
legal indenização pretendida. 

 Invoca, a caracterização de 
cerceamento de defesa  com infração 
ao principio constitucional 
estabelecido no art. 5º inciso LV da 
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Constituição Federal de 1988 e, após 
citação doutrinária, pugna pela 
reforma da decisão, possibil itando  
julgamento do mérito dos Embargos. 

Houve contra razões, conforme fls. 
30/32, sustentando o  "decisum", 
alegando que o cálculo 
correspondente ao valor da 
indenização já fora decidido, tendo 
sido, inclusive, objeto de apelação 
que foi repelida na conformidade do 
Acórdão 25.044 de lavra do eminente 
Des. Almir de Lima Pereira, sendo 
inviável o reexame da matéria via 
Embargos de Retenção. 

Examinando-se os pressupostos 
de admissibil idade do recurso, 
constata-se que a intimação da 
sentença fôra formalizada em 
20/02/97 e o recurso interposto em 
07/03/97, ex vi fls. 13v e 14, com o 
preparo formalizado e apresentado na 
data da interposição, cumpridos, 
portanto, os requisitos que ensejam 
sua admissibil idade e conhecimento. 

Resulta esclarecido nos autos que 
o ora Apelante pleiteou  a 
indenização das benfeitorias em suas 
razões de contestação na Ação de 
Reintegração de Posse e, durante a 
instrução do feito, foi realizada 
vistoria, oferecido laudo, e, ao final, 
foi prolatada a sentença fixando o 
valor das benfeitorias reclamadas 
com respaldo no laudo pericial. 

Transitada em julgado a sentença, 
o Embargante, ora Apelante, 
requereu o depósito do valor que foi 

ordenado e cumprido após a 
elaboração do cálculo, sobre o qual  
não se manifestou, entretanto, 
publicada sua homologação 
formalizou o recurso de Apelação não 
logrando êxito, conforme o V. 
Acórdão 25.044 expedido pela 
Egrégia 1ª Câmara Cível Isolada e da 
lavra do eminente des. Almir de Lima 
Pereira, cuja ementa é a seguinte: 

"Apelação Cível - Reintegração de 
Posse - Recusa em fase de 
Sentença Executória - Não 
confirmação com os valores 
fixados na  sentença - Cálculo não 
impugnado no momento devido. 
Discussão inoportuna - Preclusão 
recursal - Recurso Improvido - 
Decisão unânime." (Fls. 161 - 
Ação de Reintegração de Posse) 
Tais elementos constantes dos 

autos da Ação Possessória, e 
considerados na fundamentação da r. 
sentença ora apelada, esclarecem 
sobejamente o esforço do Apelante 
procurando escorar-se em pseuda 
legalidade para prosseguir 
postergando decisões livremente 
transitadas . 

Data maxima venia, se a 
indenização pretendida foi decidida 
em ambas as instâncias, e o valor 
fixado foi devidamente depositado, é 
óbvio que a matéria já transitada em 
julgado não pode ser ressuscitada 
como pretende o Apelante via 
Embargos de Retenção. 

Ressalte-se também que, ao 
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prolatar a respeitável e bem 
fundamentada sentença, a douta 
Magistrada demonstrou segurança e 
conhecimento jurídico, arredando o 
risco de incorrer em erro grosseiro, 
incompatível com seu apreciável 
currículo. 

Ratificando o posicionamento da 
douta Juíza "a quo", cabe concluir 
que sob qualquer ângulo que seja 

focalizada a matéria, esbarra-se na 
impossibil idade jurídica da pretensão 
do Apelante quanto a procedência de 
Embargos com agressão à coisa 
julgada. 

Isto posto, conheço do recurso, 
entretanto, nego-lhe provimento 
mantendo em todos os seus termos a 
r. sentença apelada. 

 
Belém,  09 de outubro de 1997. 

 
Des. Calistrato Alv es de Mattos - Presidente 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.247 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 

 
 

Apelante:       Pomme D’or Comércio, Exportação, Importação Ltda. 
Apelados:      João Alberto Tavares Ferreira, Maria Fernanda Alves da Cunha  
                      Leucastre Coimbra 
Relator:          Desembargador Pedro Paulo Martins 

 
 

Apelação Cív el - Ação de Despejo - Comprov ado o 
cumprimento do artigo 64, caput, da Lei nº 8.245/91. 
Encontra-se nos autos o termo de prestação de 
caução, estando formalizados os requisitos legais. 
Carta de Sentença expedida de acordo com a Lei. 
Recurso improv ido. Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Desembargadores 

Membros da Terceira Câmara Cível 
Isolada do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, Através de sua 
Terceira Turma Julgadora, à 
Unanimidade de Votos em Conhecer 
do Recurso para Negar-lhe 
Provimento, Mantendo a Decisão de 
Primeira Instância em todos os seus 
termos. 

 
Relatório 
Pomme D'or Comércio, 

Exportação e Importação Ltda, por 
seu advogado, interpôs o presente 
recurso de apelação, irresignada com 
a publicação no Diário da Justiça em 
18/03/97, da Carta de Sentença, na 
qual o MM. Juízo de Direito, 
determina a retomada do imóvel 

objeto da ação de despejo, 
observando as cautelas legais e em 
Direito estabelecidas. 

Alegam não terem sido 
observados os pressupostos do artigo 
64, caput da Lei nº 8.245/91, 
referindo-se a execução provisória do 
despejo, dependendo de caução não 
inferior a doze (12) meses, pedindo 
seja fixado o valor da caução a ser 
prestada. 

O MM. Juiz de Direito, em seu 
Despacho, determinado a subida dos 
autos de apelação à instância 
superior, expressa claramente que a 
caução foi prestada, como se verifica 
às folhas 71, dos autos. 

A douta Procuradoria de Justiça 
instada a opinar, não vislumbrou a 
obrigatoriedade da intervenção do 
Órgão Ministerial, uma vez que estão 
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ausentes os pressupostos legais dos 
Incisos I a III, do artigo 82, do Código 
de Processo Civil. 

.Voto 
Trata-se de Apelação em Ação de 

Despejo, na qual a firma Pomme D'or 
Comércio, Exportação e Importação 
Ltda, alega o não cumprimento do 
artigo 64, caput, da Lei nº 8.245/91. 

Entretanto, compulsando os autos, 
verifica-se que foi fixado o valor da 
Caução, sendo esta prestada, 
comprovando-se às folhas 71, dos 
autos, na qual se encontra o Termo 
de Prestação de Caução, estando 
assim formalizados todos os 
requisitos exigidos pela Lei. 

O MM. Juiz de Direito, Dr. 
Enivaldo da Gama Ferreira, às folhas 
75, dos autos, esclarece em seu 

Despacho recebendo a Apelação em 
seus legais efeitos: 

"Na sentença foi fixada a Caução, 
que foi prestada como se vê pelo 
termo de folhas 71. 
Desta forma, não tem cabimento a 
petição de folhas 74". 
"In casu" o fundamento da 

Apelação Cível, tornou-se sem 
cabimento por tudo é que se 
encontram nos autos do Processo. 

No que se refere ao despejo, foi 
expedida a Carta de Sentença, de 
acordo com a Lei, estando portanto 
preenchidos os requisitos legais para 
o mesmo. 

Por tais razões, conheço do 
Recurso, para negar-lhe provimento, 
mantendo a decisão de primeira 
instância em todos os seus termos. 

 
Belém, 03 de outubro de 1997. 

 
Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Presidente 

Des. Pedro Paulo Martins - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.272 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante:        Alcebíades Manoel Gama de Moraes 
Agravados:       Maria Glacy do Carmo dos Prazeres e outros 
Relator:             Desembargador Ricardo Borges Filho 
 
 

Agrav o de Instrumento - Ação de despejo por falta de 
pagamento cumulada com pedido de cobrança de 
aluguéis e acessórios da locação. Em seu poder de 
dirigir o processo pode o magistrado desconstituir 
penhora quando esta seja excessiv a - Recurso 
improv ido - Decisão unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Agravo de Instrumento 
da Comarca da Capital em que é 
Agravante Alcebíades Manoel Gama 
de Moraes e Agravados Maria Glacy 
do Carmo, Tarcila Viana de Faria e 
Cesar Escórcio de Faria. 

ACORDAM, os Desembargadores 
da 1ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado, em Turma, à 
unanimidade de votos, negar 
provimento ao recurso. 

 
Relatório 
Em janeiro deste ano, em petição 

dirigida ao Exmo. Sr. Desembargador 
Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado, Alcebíades Manoel Gama de 
Moraes, brasileiro, casado, 
despachante, domicil iado e residente 
nesta cidade, inconformado com a 
decisão interlocutória exarada pela 

doutora Juíza de Direito da 6a Vara 
Cível da Comarca da Capital às fls.62 
dos autos da Ação de Despejo por 
Falta de Pagamento, cumulada com 
Pedido de Cobrança de Aluguéis e 
Acessórios da Locação que move 
contra Maria Glacy do Carmo dos 
Prazeres e seus fiadores Tarcila 
Viana de Faria e seu marido, Cesar 
Escórcio de Faria, perante aquele 
Juízo, interpôs Agravo de 
Instrumento, na forma dos arts. 522 e 
seguintes do CPC, com a redação 
que lhes deu a Lei no 9.139/95. 

Diz a inicial que o Autor requereu, 
às fls.44, a execução da cobrança do 
valor apurado no cálculo de fls.38, 
contra os fiadores e principais 
pagadores acima referidos; que 
expedido o respectivo Mandado em 
11-11-96 foram os executados 
citados para pagar o débito em 
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20.11.96; que decorrido o prazo de 24 
horas sem que os executados 
satisfizessem o pagamento nem 
nomeassem bens à penhora, o oficial 
de justiça procedeu a mesma, que 
recaiu sobre o bem imóvel situado à 
Av. 15 de novembro, nº 849; que, 
realizada, foram os executados 
regularmente intimados (fls. 59 e 59 
verso), sem que apresentassem 
qualquer defesa ou embargos à 
execução; que, indevidamente, uma 
vez que os executados eram fiadores 
e principais pagadores, a locatária, 
que não tinha sido objeto do 
Mandado de Citação e Penhora, 
ofereceu à penhora, em 03.12.1996, 
a destempo, a importância de R$ 
500,00 e um aparelho de som usado, 
não provando ser ela própria a 
proprietária, e sim a Sra. Maria de 
Faria, pessoa estranha à lide(fls.53); 
que a quantia e o objeto oferecidos 
pela locatária (que não é a 
executada) somam valor insuficiente 
para garantir a execução, uma vez 
que eram inaceitáveis, e não obstante 
isso, a doutora Juíza, no despacho 
ora agravado, desconstituiu a 
penhora já feita no bem imóvel dos 
verdadeiros executados e mandou 
que a executada apresentasse outros 
bens livres e desembaraçados, para 
complementação da penhora o que 
foi feito com o oferecimento de um 
ramal telefônico de nº 222-6794, sem 
nenhuma comprovação de 
propriedade, além de ser o valor 
insuficiente para garantir a execução 

da divida, o que o Agravante não 
aceitou, como é de seu direito, 
interpondo o Agravo. 

Apresentou o Agravante os 
documentos relacionados às fls.6/7. 

O Agravo foi distribuído a essa 
Egrégia Câmara e a nós sorteado às 
fls.39. 

Às fls.39, verso, consta o seguinte 
despacho do Exmo. Sr. Vice 
Presidente do Tribunal: 

"A falta de documentação exigida 
pelo art. 225, I do CPC, inviabiliza 
a apreciação do pedido de 
suspensão do despacho agravado. 
Intime-se. 20/1/97". 
Com a publicação deste despacho 

no Diário da Justiça, o Agravante 
apresentou o documento considerado 
faltante na instrução do Agravo 
(fls.41/44). 

Em despacho de fls.46 deferimos, 
l iminarmente, a sustação do 
despacho agravado e determinamos 
a solicitação de informações à Exma. 
Doutora Juíza de Direito da 6a Vara 
Cível da Comarca da Capital e a 
intimação dos Agravados para 
responder. 

A magistrada prestou informações 
à fls.49/52, não tendo sido oferecidas 
contra-razões ao recurso, conforme 
se verifica na certidão de fls.53. 

 
Voto 
Tratam os presentes autos de um 

recurso de Agravo de Instrumento 
interposto por Alcebiades Manoel 
Gama de Moraes contra despacho 
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proferido pela Exma. doutora Juíza de 
Direito da 6ª Vara Cível da Comarca 
da Capital, que desconstituiu uma 
penhora realizada em imóvel de 
propriedade dos devedores em uma 
Ação de Despejo por Falta de 
Pagamento, cumulada com pedido de 
Cobrança de Aluguéis e Acessórios 
da Locação que aforou contra Maria 
Glacy do Carmo dos Prazeres e seus 
fiadores Tarcila Viana de Faria e seu 
marido Cezar Escócio de Faria. 

O respeitável despacho agravado 
tem a seguinte redação: 

“R.H. 
Analisando os autos, verifica-se 
que a ordem processual não foi 
obedecida. Após a citação, a 
executada apresentou o 
requerimento de fls.52 indicando 
bens à penhora. Antes mesmo da 
manifestação do exequente sobre 
os bens oferecidos, o mandado já 
estava recolhido e a penhora 
lavrada em imóvel de propriedade 
dos fiadores, aparentemente 
residencial. 
Desta forma, defiro o pedido de fls. 
61 e considero desconstituida a 
penhora lavrada às fls. 59, 
devendo o ato ser lavrado no 
dinheiro e aparelho de som. 
Apresente a executada, no prazo 
de 48 horas, outros bens livres e 
desembaraçados para 
complementação da penhora, 
devendo o exequente manifestar-
se sobre esta nova indicação. 

Oficie-se ao Depositário Público 
para cancelar a penhora registrada 
em virtude da desconstituição." 
Em suas informações a 

magistrada "a quo" diz que procedida 
a citação dos fiadores para 
pagamento do débito, em 01 de 
novembro de 1996, a Locatária, em 
03 de dezembro do mesmo ano 
ofereceu à penhora a importância de 
R$ 500,00 (Quinhentos Reais) e um 
aparelho de som Mini System Lifi CR-
CD e limpador de CD; o autor não se 
manifestou sobre esses bens. Em 09 
de dezembro de 1996 foi penhorado 
um imóvel sito à Av. 16 de Novembro 
nº 849, objeto do despacho 
desconstitutivo que ensejou o 
presente recurso. 

Pelo Mandado Citatório verifica-se 
que a dívida executada é de R$ 
2.832,21 (Dois Mil Oitocentos e Trinta 
e Dois Reais e Vinte e Hum 
Centavos) e o bem penhorado foi um 
terreno edificado, coletado sob o 
número 849 (antigo 431), à Avenida 
16 de Novembro, nesta capital, entre 
a rua Veiga Cabral e a Praça 
Amazonas, medindo 6,50 mts. de 
frente por 40,00 mts. de fundos. 

É inconteste o Excesso de 
Penhora com a agravante de recair a 
mesma em bem de propriedade dos 
fiadores! Tal imóvel tem seu valor 
estimado em R$ 200.000,00 
(Duzentos Mil Reais) diz a digna 
magistrada "a quo", que informa: 

"Em despacho exarado às fls.62, 
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entendo que a ordem processual 
não foi obedecida pois a 
executada, indicou bens à penhora 
e, antes que o exequente se 
manifestasse sobre tais bens, o 
mandado de citação e penhora foi 
recolhido com penhora lavrada em 
imóvel de propriedade dos 
fiadores, desconstitui a penhora no 
dito imóvel e determinei fosse a 
mesma lavrada nos bens 
oferecidos pela executada, bem 
como determinei que 
apresentasse, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, outros 
bens livres e desembaraçados 
para complementação da penhora. 
Em 07-01-97, a executada indicou 

o ramal telefônico prefixo 222-
6794, pertencente à fiadora, para 
complementar a penhora, em 22-
01-97, foi determinado que o Sr. 
Oficial de Justiça procedesse a 
penhora, no bem dado em 
complementação. " 
Não nos parece que a magistrada 

"a quo" haja procedido de forma ilegal 
e incorreta. Procurou assegurar o 
juízo dentro de uma linha de sensatez 
e bom senso. 

A Colenda Turma Julgadora, à 
unanimidade de votos, negou 
provimento ao recurso e cassou a 
Medida Liminar anteriormente 
deferida. 

 
Belém, 01 de setembro de 1997. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 

Des. Ricardo Borges Filho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.274 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante:      Blount Industrial de Correntes Ltda. 
Agravada:       Maquipeças Ltda. 
Relator:           Desembargador Ricardo Borges Filho 
 
 

Agrav o de Instrumento - Ação de indenização - 
Exceção de incompetência. Fôro contratual - Pacta 
Sunt Serv anda - Nos contratos sinalagmáticos 
prev alece o fôro eleito pelos contratantes - Recurso 
prov ido - Decisão unânime.  

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Agravo de Instrumento 
da Comarca da Capital em que é 
Agravante "Blount Industrial de 
Correntes Ltda." e Agravada 
"Maquipeças Ltda.". 

ACORDAM, os Desembargadores 
da 1a Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado, em Turma , à 
unanimidade de votos, dar 
provimento ao recurso de Agravo de 
Instrumento interposto por "Blount 
Industrial de Correntes Ltda." para, 
reformando a decisão agravada, 
julgar o Fôro da Comarca de Curitiba, 
Estado do Paraná, como o 
competente para conhecer e decidir 
das questões decorrentes do contrato 
firmado entre os litigantes. 

 
Relatório 
Em abril deste ano, "Blount 

Industrial de Correntes Ltda.", 

estabelecida na cidade de Curitiba-
PR, interpôs, perante o Exmo. Sr. 
Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado, com base nos arts. 522 e 
seguintes do CPC e alterações 
advindas com a Lei nº 9.139/95, 
recurso de agravo em que é agravada 
"Maquipeças Ltda.", estabelecida 
nesta capital, em face de sua 
inconformidade com a respeitável 
decisão de fls.21/22 nos autos de 
Exceção de Incompetência 
apresentada pela Agravante nos 
autos de Ação 0rdinária de 
Indenização em trâmite perante o 
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca 
da Capital, que julgou o Juízo de 
Belém competente para dirimir as 
questões entre as partes litigantes. 

Diz a Agravante na inicial que as 
alegações da Agravada na referida 
Ação de que é sua representante 
nesta cidade, tendo na distribuição de 
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produtos sua fundamental fonte de 
receita e que sempre cumpriue com 
sua obrigação apresentando ótimos 
resultados, carecem de veracidade e 
validade e que, já por algum tempo a 
Agravada não vinha apresentando 
resultados positivos na venda dos 
produtos da Agravante, pois as metas 
estipuladas não eram cumpridas, 
além de não desempenhar sua 
função de distribuidora com êxito, 
pois foi sempre uma distribuidora da 
Agravante, não se aplicando in casu o 
disposto na lei de representação 
comercial; que, em relação às 
argumentações da Agravada e 
fundamentação do despacho que 
rejeitou a exceção de incompetência, 
há que se destacar que o contrato de 
representação acostado nos autos de 
Exceção foi realizado por prazo 
determinado, que, finalmente, a 
Agravante não possui representantes 
no pais, merecendo reforma o 
despacho agravado cuja cópia se 
verifica às fls. 05 destes autos, pela 
inaplicabil idade da Lei nº 4.886/65 e 
aplicação da legislação processual 
civil. Juntou documentos de 
fls.14/194. 

Os autos foram distribuídos a esta 
Câmara e a nós sorteados para 
relatar.  

Em despacho de fls.196, 
concedemos a medida liminar 
pleiteada, determinamos fossem 
solicitadas informações à Exma. 
doutora Juíza de Direito da 6ª Vara 
Cível da Comarca da Capital e a 

intimação da Agravada Maquipeças 
Ltda. 

A doutora Juíza prestou 
informações às fls.200/201, 
justificando o seu entendimento ao 
proferir o seu despacho. 

Às fls.202/207, a Agravada 
"Maquipeças Ltda.", apresentou suas 
contra-razões dizendo serem 
totalmente improcedentes as 
alegações da Agravante, face a 
existência de um contrato firmado 
entre as partes regido pela Lei 
4.886/65 que foi rescindido 
unilateralmente pela Agravante. Cita 
jurisprudência e pede a manutenção 
da decisão proferida pelo Juízo "a 
quo". 

 
Voto 
Tratam os presentes autos de um 

recurso de Agravo de Instrumento 
interposto pela empresa "Blount 
Industrial de Correntes Ltda." da 
decisão proferida pela Exma. doutora 
Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da 
Comarca da Capital, que na Exceção 
de Incompetência apresentada pela 
ora Agravante, nos autos da Ação 
Ordinária de Indenização contra si 
proposta peia firma "Maquipeças 
Ltda.” decidiu ser o fôro desta cidade 
de Belém do Pará o competente para 
dirimir as questões resultantes de um 
contrato comercial existente entre os 
mesmos.  

A apreciação sobre a modalidade 
do Contrato Comercial se de 
Representação ou de Distribuição 
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será feita na Ação Ordinária de 
Indenização, no momento oportuno. 
O presente Agravo de Instrumento se 
restringe a dirimir a Exceção de 
Incompetência argüida 
incidentalmente por "Blount Industrial 
de Correntes Ltda." na Indenizatória 
em que é Ré. 

Em suas apreciações sobre o fôro 
contratual, o jurista José da Silva 
Pacheco assim se manifesta: 

"Distinção de fôro do contrato, 
contratual e de eleição. 
Há certa confusão entre as 
locuções fôro contratual, fôro do 
contrato e fôro de eleição, sendo 
comum o uso indistinto delas para 
significar o fôro escolhido, de 
comum acordo, pelas partes. 
Rigorosamente, pode-se dizer que 
são distintas: fôro de contrato 
(forum contractus) é o fôro do 
lugar do contrato ou do lugar em 
que se tem de cumprir a obrigação 
(forum destinatae solutionis). Fôro 
contratual é o fôro designado pelo 
contrato, seja o do lugar do 
contrato ou não, sendo sempre 
fôro de eleição, isto é, escolhido 
pelas partes. Não obstante seja o 
fôro de eleição, de um modo geral, 
designado em contrato, assumindo 
a feição de fôro contratual, se, de 
acordo com o sistema jurídico, se 
pudesse eleger o fôro, sem 
qualquer contrato, ele seria o fôro 
de eleição sem ser fôro contratual. 
Competência pelo fôro do contrato 

ou de eleição: O domicil io, 
expressamente estipulado no 
contrato, garantido pela legislação 
civil, provocou acérrima discussão 
entre os comentadores do Cód. de 
Processo. 
Não tendo este mencionado, em 
parte alguma, a competência pelo 
fôro do contrato, como o faziam 
códigos anteriores , entenderam 
alguns, entre eles Pedro Baptista 
Martins, que não era mais possível 
admiti-la. A verdade, porém, é 
cristalina. O Cód. de Proc. Civil, no 
art.133, nº II, determinando a 
competência pelo domicilio do réu, 
sujeita-se à noção dada pela lei 
civil a este instituto jurídico. Ora, o 
Cód. Civil admite o domicil io real 
(art.32-24); o domicil io legal 
(art.36-41) e o domicil io de eleição 
(art.42 e 846). 
Eis o que diz o art. 42, do Código 
Civil, nos contratos escritos, 
poderão os contraentes especificar 
domicil io onde se exercitem. e 
cumprem os direitos e obrigações 
dele resultantes. O art. 846, do 
mesmo Cód. Civil, no seu 
parágrafo único, é mais incisivo : o 
credor, além do seu domicílio real, 
poderá designar outro, onde possa 
também ser citado. 
Não há, pois, dúvida de que o 
domicil io do contrato determina, 
igualmente, a competência, desde 
que revestido das formalidade 
legais." (in Fôro Contratual, 
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Repertório Enciclopédico do 
Direito Brasileiro, vol.23, pags. 108 
e sgs. Ed. Borsoi). 
Conforme ensina Orlando Gomes, 

o Direito dos Contratos repousa na 
Autonomia da Vontade, no 
Consensualismo, na Força 
Obrigatória e na Boa Fé ; assevera 
que: 

“O princípio da autonomia da 
vontade particulariza-se no direito 
contratual na liberdade da 
contratar. Significa o poder dos 
indivíduos de suscitar, mediante 
declaração de vontade, efeitos 
reconhecidos e tutelados pela 
ordem jurídica. No exercício desse 
poder, toda pessoa capaz tem 
aptidão para provocar o 
nascimento de um direito, ou para 
obrigar-se. A produção dos efeitos 
jurídicos pode ser determinada 
assim pela vontade unilateral, 
como pelo concurso de vontades. 
Quando a atividade jurídica se 
exerce mediante contrato, ganha 
grande extensão. Outros 
conceituam a autonomia da 
vontade como um aspecto da 
liberdade de contratar, no qual o 
poder atribuído dos particulares é 
o de traçar determinada conduta 
para o futuro, relativamente, às 
relações disciplinares da lei. 
O conceito de liberdade de 
contratar abrange os poderes de 
auto regência de interesses, de 
livre discussão das condições 
contratuais e, por fim, de escolha 

do tipo de contrato conveniente à 
atuação da vontade. 
Manifesta-se, por conseguinte, 
sobre o tríplice aspecto : a) 
l iberdade de contratar 
propriamente dita; b) l iberdade de 
estipular o contrato; c) l iberdade 
de determinar o conteúdo do 
contrato. 
A liberdade de contratar, 
propriamente dita, jamais foi 
i l imitada. Duas limitações de 
caráter geral sempre confinaram-
na; a ordem pública e os bons 
costumes. Entendia-se, como 
ainda se pensa, que as pessoas 
podem auto regular seus 
interesses pelo modo que lhes 
convenha, contanto que não 
transponham esses 
limites.(Orlando Gomes in 
"Contratos", pags. 25 e sgs – 12ª 
ed., 1989, Editora Forense). 
In casu, o Contrato de 

Representação Comercial (doc. 
fls.50/54) firmado entre "Blount 
Industrial de Correntes Ltda." e 
"Maquipeças Ltda." não ultrapassou 
os limites da ordem pública e dos 
bons costumes ao estabelecer em 
sua 13a Cláusula o Fôro da Comarca 
de Curitiba, Estado do Paraná, como 
competente para dirimir questões 
dele - Contrato - decorrentes. 

O fato da Lei nº 4.886, de 09 de 
dezembro de 1965 que "Regula as 
atividades dos representantes 
comerciais autônomos" estabelecer 
em seu artigo 3º que: 
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"Para julgamento das 
controvérsias que surgirem entre 
representante e representado ê 
competente a Justiça Comum e o 
Foro do domicil io do 
representante, aplicando-se o 
procedimento sumaríssimo 
previsto no art. 275, do Código de 
Processo Civil, ressalvada a 
competência do Juizado de 
Pequenas Causas." 
Não invalida a escolha do Fôro de 

eleição expressamente escolhido 
pelos contratantes; somente no 
silêncio destes é que prevaleceria o 
fôro determinado em lei. Aliás a 

sumula 335 do Supremo Tribunal 
Federal é favorável à tese da 
Agravante 

A Colenda Turma Julgadora, à 
unanimidade de votos, deu 
provimento ao Agravo de Instrumento 
interposto por "Blount Industrial de 
Correntes Ltda." para reformar a 
decisão agravada a fim de, acolhendo 
a Exceção de Incompetência argüida 
pela ora Agravante, julgar o Fôro da 
Comarca de Curitiba, Estado do 
Paraná, como o competente para 
conhecer e decidir a Ação 
Indenizatória aforada pela Agravada. 

 
Belém, 01 de setembro de 1997. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 

Des. Ricardo Borges Filho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.283 - RECURSO PENAL EM SENTIDO 
ESTRITO DA COMARCA DE ALTAMIRA 
 
 
Recorrente: A Justiça Pública 
Recorridos: Carlos Gomes dos Santos Lima, Amaílton Madeira Gomes, 

Aldenor Ferreira Cardoso, Césio Flávio Caldas Brandão, Anísio 
Ferreira de Sousa, Valentina de Andrade.   

Relatora: Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza 
 
 

Recurso Penal em Sentido Estrito. Pronúncia. 
Requisitos. Prov a da materialidade e indícios de 
autoria. Negativ a desta dev erá ser apreciada pelo 
Tribunal do Júri, Juiz Natural. Inteligência do artigo 
408 do CPP – Sendo a sentença de pronúncia  mero 
juízo de admissibilidade da acusação, descabida será 
a  exigência de prov a plena, haja v ista que se exige 
apenas a prov a material e a existência de um 
conjunto de indícios juridicamente relev ante, capaz  
de impor aos acusados a suspeita de serem os 
autores dos delitos pelos quais foram denunciados. 
Recurso Conhecido e prov ido. Decisão unânime. 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Recurso em 
Sentido Estrito da Comarca de 
Altamira em que é recorrente A 
Justiça Pública e recorridos Amaílton 
Madeira Gomes, Valentina de 
Andrade, Césio Flávio Caldas 
Brandão, Anísio Ferreira de Souza, 
Carlos Alberto dos Santos Lima e 
Aldenor Ferreira Cardoso. 

ACORDAM,,  os Excelentíssimos 
Desembargadores componentes da 
Egrégia Primeira Câmara Criminal 
Isolada do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, à unanimidade de 

votos, conhecer do recurso e dar-lhe 
provimento, nos termos do voto da 
relatora. 

 
Relatório 
O Representante do Ministério 

Público, inconformado com a r. 
decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal 
de Altamira, que impronunciou os 
acusados Carlos Gomes dos Santos 
Lima, Amailton Madeira Gomes, 
Aldenor  Ferreira Cardoso, Césio 
Flávio Caldas Brandão, Anisio 
Ferreira de Souza e Valentina de  
Andrade, recorre com fulcro nos arts. 
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531, 532 e 583, inciso III do Código 
de Processo Penal, a esta E. Corte 
objetivando a reforma da r. decisão 
de Primeiro Grau. 

Fundamenta suas razões  no fato 
de que evidenciam os autos, haver 
restado provado a materialidade das 
ações delituosas com fotografias, 
depoimentos de testemunhas e 
laudos, além dos depoimentos dos 
sobreviventes das emasculações 
Otoniel e Wandicley, e que a 
instrução criminal denuncia como 
autores dos delitos os ora recorridos; 
que os autos são constituídos de 
cinco volumes com mais de 2.427 
folhas, e que por maiores falhas que 
a autoridade policial pudesse ter 
cometido no curso nas investigações, 
as provas, os indícios, e os 
depoimentos testemunhais  indicam 
como autores os denunciados. 

Prossegue, alegando, que os 
crimes de emasculações e mortes 
das crianças de Altamira, causou e 
ainda causa clamor não somente na 
comunidade local, mas em todo 
mundo. Dessa forma, é essa 
comunidade que tem que se 
pronunciar sobre a autoria dos fatos 
atribuídos aos acusados, pois ao 
impronunciá-los o Exmo. Sr. Juiz 
externou  seu juízo de valor, 
afirmando que os acusados não 
cometeram as ações delituosas; e 
que assim, deixou o Magistrado de 
ater-se aos indícios da mais perfeita 
lógica, e  que  causa pasmo  o fato de 

que embora na sentença faça 
comentários a esses indícios, ao final 
conclui pela impronúncia. 

Prossegue ressaltando os  
seguintes tópicos: 

a) Valentina de Andrade, quando 
de seu interrogatório de 
fls.2.330/2.331,  confirmou que ao 
praticar, com seus seguidores, sua 
"fi losofia" usavam capuzes. 
Capuzes também foram 
encontrados na casa em que 
Valentina se encontrava nesta 
cidade. Edimilson Frazão confirma 
em seu depoimento, que 
participou de cultos na Chácara de 
Anísio e que lá se encontravam o 
médico Anísio com uma mulher  
que depois veio a saber tratar-se 
de Valentina, e que usavam 
capuzes. A confissão de Valentina 
quanto ao uso dessa indumentária 
leva ao raciocínio lógico que forma 
uma prova indiciária de autoria dos 
delitos e uma conexão entre 
Valentina e Anísio; 
b) Aldenor Oliveira Cardoso, foi 
reconhecido pela vítima Wandicley 
de Oliveira Pinheiro, através de 
uma fotografia, como sendo o 
homem que o levou em uma 
bicicleta vermelha para o mato... 
(fls.630/2º volume). Em 
depoimento contido às fls. 949, a 
vítima Antoniel diz que "o suspeito 
chegou em bicicleta de cor 
vermelha..."  No mesmo 
depoimento  a referida vítima  
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descreve o homem que o levou, 
havendo grande semelhança com 
o descrito pela vítima Wandicley; 
que no raciocínio lógico requerido 
na prova judiciária, como não se 
ater a tal evidência, e afirmar ser 
"desconhecimento isolado não 
suficiente para que possa ser o 
réu levado ao Tribunal do Júri" ?     
c) Aldenor Oliveira Cardoso foi 
policial militar. Carlos Alberto dos 
Santos Lima também foi, ambos 
pertencentes a mesma 
Corporação. Como  pode o 
Magistrado afirmar que não se 
conheciam? Contra Carlos Alberto 
dos Santos Lima  existe o 
depoimento preciso de Sueli de 
Oliveira Matos, Conselheira 
Tutelar de Macapá, que relata a 
conversa tida com o acusado. 
Essa conversa é confirmada pelo 
acusado quando de seu 
interrogatório pelo Juiz, às 
fls.1.184/1.187, 4º volume. Nesse 
depoimento o acusado relata os 
casos ocorrido em Altamira, da 
mesma forma que relatou para a 
Conselheira os casos das reuniões 
com a participação do Dr. Anísio. 
Em outra oportunidade essas 
mesmas reuniões já foram 
relatadas por Edmilson Frazão. 
Em um raciocínio lógico, há uma 
conexão de conhecimento entre 
Anísio, Valentina, Aldenor e Carlos 
Alberto dos Santos Lima. Isto é 
uma prova indiciária e que não foi 
levada em conta pelo Juiz "a quo"; 

d) O Juiz ao prolatar a sentença 
não se ateve na certeza das 
afirmações contidas no Laudo 
assinado pelo criminalista 
Raimundo Nonato da Silva Pinto 
constante às fls. 879/887, 2º 
volume, que afirma a lucidez da 
testemunha Agostinho José da 
Silva, em  sua precisa descrição 
do que foi visto na manhã do dia 
1º de outubro. Se o Processo 
possui tantas falhas, porque o MM. 
Juiz não levou em consideração 
as provas quando evidentes?  
Agostinho José da Silva foi 
taxativo tanto no reconhecimento, 
como na descrição do ocorrido no 
dia fatídico; 
e) O entendimento do Magistrado 
de que inexiste prova indiciária 
contra Amaílton Madeira Gomes,  
inobstante tudo que foi apurado no 
decorrer da instrução processual, 
onde o mesmo  é o principal 
acusado, é brincar com a Justiça. 
É desconsiderar indícios  que 
evidenciam o envolvimento do 
acusado, como  o fato de que 
sempre que desaparecia uma 
criança o carro do acusado era 
visto pelos arredores. Como 
exemplo é o caso de Judirley 
Chipaia, onde o próprio pai do 
acusado afirma que seu fi lho 
andava no veículo visto por 
testemunhas.  Isso é prova 
indiciária. Assim, não pode o Juiz 
após dissecar toda rota traçada 
por Amaílton nos crimes, tecendo 
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comentários sobre a testemunha 
Gilberto Denis da Costa,  ao final 
chegar a uma conclusão que não 
condiz com o que foi relatado. 
Acrescente-se, ainda, que em seu 
depoimento Carlos Alberto Santos 
de Lima afirma ter visto várias 
vezes  o Dr. Anísio na casa da 
mãe de Amaílton quando lá 
trabalhava. Dessa forma, está 
evidente que Amaílton conhecia 
Anísio. Já está evidenciado que 
Anísio, Valentina, Carlos Alberto e 
Aldenor tinham ligações, que 
freqüentavam casa de Anísio e 
que Anísio tinha ligações com 
família de Amaílton. E isso não 
pode ser interpretado como fato 
isolado.  
Finaliza requerendo o 

conhecimento e provimento do 
presente recurso para o fim se 
reformar a decisão recorrida. 

Em contra razões foram 
apresentados os seguintes 
argumentos: 

Amaílton Madeira Gomes – alega 
sua defesa que a materialidade está 
provada, que os crimes realmente 
aconteceram, mas que nada se 
provou contra a autoria, a não ser 
indícios, só que nas formas 
reprovadas pela lei, pela doutrina e 
pela jurisprudência, não 
convincentes, vagos e duvidosos, e 
que jamais ensejariam uma 
pronúncia. Conclui requerendo o 
improvimento do recurso.  

Carlos Alberto dos Santos Lima – 
alega a defesa, não haver nos autos 
sequer indícios de participação do 
mesmo nos delitos apurados, e que o 
acusado jamais afirmou ter 
participado de reuniões com a 
presença do Dr. Anísio, bem como 
não conhece Valentina. Conclui 
pugnando pela manutenção da 
decisão recorrida. 

Aldenor Ferreira Cardoso – Alega 
a defesa, que a afirmação do 
recorrente de que este fora 
reconhecido na Delegacia através de 
fotografias por uma das vítimas, 
improcede uma vez que tal 
reconhecimento fora forjado, e que 
nenhuma das testemunhas ouvidas 
no processo mencionou o nome do 
acusado, sendo o referido 
reconhecimento um fato isolado, 
insuficiente para formar um 
convencimento de que o mesmo haja 
participado dos delitos apurados no 
processo. Finaliza requerendo o 
improvimento do recurso. 

Césio Flávio Caldas Brandão – 
Preliminarmente, requereu a defesa a 
exclusão do acusado sob alegação 
de ser este parte i legítima do 
processo, uma vez que o 
representante do Ministério Público 
não mencionou expressamente o 
nome deste em suas razões, o que 
em seu entendimento significa que o 
recorrente não se rebelou contra  a 
impronúncia do acusado. No mérito, 
alega que a imputação contra seu 
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cliente não possui a menor 
consistência probatória, pois o que 
tem prevalecido é a sede publicitária 
de muitos, sem buscar a verdadeira 
realidade, haja vista que tudo o que 
contém no contexto dos autos não 
passam  de suspeitas, suposições, 
desconfianças, conjecturas, opiniões 
etc.. Concluiu requerendo seja 
negado improvimento ao recurso. 

Anísio Ferreira de Souza – Alega a 
defesa que a pretensão acusatória de 
ver o recorrido pronunciado não 
poderá prosperar um vez que os 
elementos, à guisa de “prova”, que 
instrui sua postulação, não reúnem  a 
robustez e eficiência necessárias à 
edificação do ato sobremodo solene, 
insculpido no artigo 408 do CPP. 
Argumenta que  as autoridades que 
presidiram o Inquérito Policial, agindo 
com desmandado discricionarismo, 
sem nenhuma fiscalização da defesa, 
conseguiram carrear para os autos 
elementos notoriamente precários, de 
valor simplesmente informativo, que 
não lograram ser renovados ou 
reproduzidos  na instrução 
processual. Prossegue, alegando, 
que as testemunhas arroladas em 
ambos os estágios, além de  não 
haverem presenciado os fatos 
imputados, não aduzem uma só 
ocorrência capaz de dar ênfase e 
feição de veracidade à imputação 
feita contra o recorrido; que nada 
comprova a participação delituosa do 
mesmo, impronunciado pelo 
Magistrado “a quo”. Finaliza 

requerendo a manutenção da decisão 
de Primeiro Grau. 

Valentina de Andrade Viana -   
Alega a defesa da recorrida que a 
decisão guerreada não merece 
nenhum reparo, eis que o recorrente 
não logrou comprovar os fatos 
alegados na inicial acusatória; que o 
fato da acusada haver admitido em 
seu interrogatório que costumava 
usar capuzes, não constitui elemento 
suficiente capaz de ensejar uma 
pronúncia. Finaliza requerendo a 
manutenção da decisão de Primeiro 
Grau. 

Nesta superior Instância, o douto 
Procurador de Justiça, em seu 
minucioso Parecer de fls., 
considerando os indícios trazidos aos 
autos, opinou pelo conhecimento e 
provimento do recurso, para que os 
acusados, ora recorridos, sejam 
pronunciados, e posteriormente 
submetidos a julgamento perante o 
Tribunal do Júri. 

 
Voto  
O Representante do Ministério 

público da Comarca de Altamira, 
ofereceu denúncia contra Amaílton 
Madeira Gomes, imputando-lhe a 
prática do delito capitulado no artigo 
121 § 2º, itens IV e V do Código 
Penal, consubstanciado nas provas 
carreadas nos autos do inquérito 
policial que indicavam ser o 
denunciado responsável pelo 
desaparecimento e morte do 
adolescente Jaenes da Silva Pessoa, 
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de 13 anos de idade, fato ocorrido no 
dia 01/10/1992. 

Posteriormente, ofereceu 
aditamento à denúncia, contra Césio 
Flávio Caldas Brandão, Carlos 
Alberto dos Santos Lima, Anísio 
Ferreira de Souza, Aldenor Ferreira 
Cardoso, José Amadeu Gomes, 
Amaílton Madeira Gomes e Valentina 
de Andrade, pelo fato dos mesmos 
incidirem na regra concursal disposta 
no diploma penal vigente, em vista de 
suas participações na morte de 
Jaenes da Silva Pessoa, bem como  
terem concorrido para os homicídios 
tentados contra Otoniel Bastos Costa, 
emasculado no dia 09/11/89, e   
Wandicley de Oliveira Pinheiro,  
emasculado no dia  23/09/90,  e 
homicídios consumados contra 
Judirley da Cunha Chipaia, 
desaparecido no dia 01/01/92, e 
posteriormente encontrado morto e 
emasculado, e Flávio Lopes da Silva, 
desaparecido em 27/03/93, às 
proximidades do Conjunto 
Residencial “Casas Populares”. 

Ressalte-se que o denunciado 
José  Amadeu Gomes, foi excluído da 
sentença de pronúncia constante às 
fls. 1.710/4º volume,  por decisão do 
Acórdão nº 26.187, que deu 
provimento aos Embargos 
declaratórios com efeitos 
modificativos, opostos em seu favor, 
contra o Acórdão nº 25.934, que 
julgou recurso em sentido estrito 
interposto contra aquela decisão.  

Citados regularmente, foram os 
réus interrogados em Juízo. 
Procedeu-se a fase de defesa prévia. 
Posteriormente ouviu-se testemunhas 
passando-se à fase das alegações, 
ocasião em que o “Parquet” concluiu 
pela pronúncia de todos os 
denunciados, considerando que os 
indícios de autoria e prova da 
materialidade dos delitos restaram 
demonstrados o suficiente para levá-
los  a um julgamento perante o 
Tribunal do Júri Popular. 

O Magistrado “a quo” em 
entendimento contrário ao Ministério 
Público, e entendendo inexistirem nos 
autos, elementos suficientes para 
pronunciar os acusados pela prática 
dos crimes de homicídios qualificados 
e tentativas de homicídios, que 
vitimaram os menores emasculados e 
mortos naquela Comarca, houve por 
bem impronunciar os réus, ora 
recorridos, ensejando a interposição 
do presente recurso, acerca do qual 
cabe a esta Corte de Justiça  
manifesta-se. Dessa feita, passarei a 
análise das prova constantes do bojo 
do processo-crime. 

A preliminar levantada pela defesa 
de Césio Flávio Caldas Brandão, de 
ser o mesmo parte i legítima no 
processo, por não haver o 
representante do Ministério Público 
mencionado expressamente o nome 
deste em suas razões, não procede 
uma vez que o recorrente não 
nominou particularmente cada um, e 
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sim fez num todo, conforme consta às 
fls.2.429/5º volume. Assim analisarei 
a preliminar englobando-a com o 
mérito. 

No caso em tela, ora analisado, a 
materialidade está comprovada pelos 
Exames de Corpo de Delito e Laudos 
Cadavéricos de fls.     

As dúvidas levantadas na presente 
lide processual penal dizem respeito 
à existência ou não de indícios de 
autoria e co-autoria em relação aos 
recorridos. 

Sabe-se, em verdade, que na 
pronúncia não se deve falar em 
condenação, posto julgar-se tão 
somente o direito do Estado em 
acusar. É um “sinal verde” na primeira 
fase do procedimento escalonado que 
projeta o feito para julgamento do 
Júri, Juiz natural. Tanto não se 
condena que o réu pronunciado não 
tem seu nome lançado na relação dos 
culpados. Assim, não se aplica o 
“indúbio pro reo”; pelo contrário, posto 
que tendo o Tribunal Popular 
competência  Constitucional para 
julgar os crimes dolosos contra a 
vida, só lhe é subtraído o julgamento 
nos casos de prova plena da 
excludente da il icitude ou de 
justificativas, partindo desse princípio, 
qualquer dúvida que surja no espírito 
do julgador singular, faz com que seja 
aplicada a decisão de pronúncia. 
Nesta, o cuidado em não ferir  a 
soberania  do Júri deve ser a 
preocupação fundamental do 
Magistrado, devendo valer-se de 

linguagem sóbria, comedida, evitando 
exercer influência no ânimo dos 
jurados; porquanto vedou-lhe a lei 
aprofundar-se no mérito e no estudo 
comparativo das provas colhidas, 
quer seja repudiando-as, quer seja 
valorizando-as demasiadamente, 
tarefa que compete exclusivamente 
aos jurados. E tanto isto é verdade 
que a lei ao fixar pressuposto à 
pronúncia, em relação à autoria, fala 
somente em indícios, não utilizando a 
expressão suficientes, como o fez nos 
casos de prisão preventiva (art. 311 
do CPP). Assim os indícios de autoria 
à pronúncia são minus em relação à 
preventiva que são plus, e obriga o 
Juiz ao exame mais apurado das 
provas. É dentro dessa órbita de 
limitação que passarei à análise do 
caso vertente. 

As vítimas Otoniel Bastos Costa e 
Wandicley Oliveira Pinheiro, 
desaparecidas em 09/11/89 e 
23/09/90, respectivamente, embora 
emasculadas conseguiram 
sobreviver, tendo Wandicley 
reconhecido Aldenor Ferreira, como a 
pessoa que o apanhou em uma 
bicicleta vermelha, levando-o para o 
mato. Aldenor Ferreira, também foi 
reconhecido por Vandivaldo Pinheiro,  
que na ocasião brincava com seu 
irmão Wandicley, como a pessoa que 
levou a vítima em uma bicicleta.   

Em 01/01/92, o menor Judirley da 
Cunha Chipaia, foi encontrado morto 
e também emasculado (Laudo 
Necroscópico de fls. 17/1º volume), 
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cujo desaparecimento ocorreu às 
proximidades do Igarapé Cupiúba, 
ocasião em que o acusado Amaílton 
Madeira Gomes foi visto pela irmã da 
vítima, Lucenira da Cunha Chipaia, 
dirigindo um veículo Pampa ou 
Saveiro de cor vinho, às proximidades 
do local onde a pequena vítima foi 
vista pela última vez. Esse fato 
encontra-se confirmado no primeiro 
depoimento de Amadeu Gomes, pai 
de Amaílton, às fls. 52/55, 1º volume), 
onde este confirma que o acusado 
dirigia uma camionete  de cor vinho 
no período de tempo idêntico ao da 
morte de Judirley Chipaia. 

Em primeiro de outubro do mesmo 
ano, desapareceu o menor de 13 
anos de idade, Jaenes da Silva 
Pessoa, posteriormente encontrado 
morto e também emasculado. Nessa 
data, Amaílton foi avistado pela 
testemunha Agostinho José da Costa, 
às proximidades do local onde foi 
encontrado o corpo da pequena 
vítima. Tal fato foi comprovado 
através do Auto de Reconhecimento, 
de fls.680/2º volume, como também 
através do depoimento daquela 
testemunha em Juízo às fls. 1.639/3º 
volume, em que ratifica os termos de 
suas declarações prestadas ainda na 
fase inquisitória.  

Nessa mesma ocasião, a referida 
testemunha  Agostinho José da 
Costa, avistou o médico Césio 
Brandão saindo do mata-pasto, do 
referido local, por volta das 11:30 ou 

12:00 hs., trazendo consigo um facão 
ensangüentado e um saquinho 
plástico contendo um pequeno 
volume; ao ser avistado pela 
testemunha tentou disfarçar sua 
presença no local, fingindo que 
cortava alguns arbustos.  

No depoimento da testemunha 
Delmiro Silva, cabo reformado do 
Exército, consta que era possível 
perceber-se o corte recente do mato 
onde fora encontrado o corpo do 
menor Jaenes.  

Em 27/03/93, o menor de 10 anos 
de idade, Flávio Lopes da Silva, 
última vítima da qual se teve 
conhecimento, foi encontrado morto 
com lesões na região genital, 
conforme Laudo de Exame 
Necroscócpico de fls. 1.065  a  1.066 
8º/ volume.  

Da Análise dos Depoimentos 
Colhidos: 

A testemunha José Luiz Sobrinho, 
declarou às fls.48/1º volume, “que 
veio a saber que no dia 01/01/92, o 
acusado Amaílton  Gomes foi visto 
por sua empregada, ao chegar em 
sua casa com a camisa  suja de 
sangue”. Essa informação foi 
confirmada  pelo depoimento  da 
testemunha  Bendito R. de Oliveira, 
às fls.51/1º volume, quando volta a 
citar o nome da empregada de 
Amaílton Gomes, como o tendo visto 
sujo de sangue, no lapso de tempo 
imediatamente posterior ao 
desaparecimento de Judircley 
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Chipaia. 
O primeiro depoimento de Amadeu 

Gomes, pai de Amaílton (fls./52/55/1º 
volume), confirma que o acusado 
dirigia uma camionete  de cor vinho 
no período de tempo idêntico ao da 
morte de Judirley Chipaia. A irmã da 
vítima e a testemunha Agostinho, 
confirmam terem encontrado às 
proximidades de onde a vítima foi 
vista pela última vez, um veículo com 
as mesmas características e 
indicações fornecidas pelo pai de 
Amaílton. 

No depoimento de fls. 154/1º 
volume, Amaílton Gomes diz ter 
dirigido no dia 01/01/92, um veículo 
Pampa ou Saveiro de cor vinho. 

A testemunha Gilberto Denis da 
Costa às fls. 68/70,1º volume, afirma 
ter sabido que Amaílton fora visto 
momentos antes do desaparecimento 
de Judircley Chipaia, passando rumo 
ao bairro de Brasília, justamente na 
área onde desaparecerem Jaenes 
Pessoa  e Judirley. Afirma, ainda, a 
referida testemunha, em depoimento 
de fls. 161/163, 1º volume, ser 
Amaílton Gomes  o autor das 
atrocidades de Altamira, haja vista ter 
convivido com o acusado, que 
revelou um perfi l muito sádico, 
parecendo não gostar de crianças, 
chegando a vê-lo maltratando seu 
irmão de criação. Afirma, ainda, que 
por conhecer a personalidade do 
acusado, acredita que o mesmo tem 
participação nesses episódios. 

Às fls. 630/2º volume, em Auto de 

Reconhecimento, a vítima 
sobrevivente Wandicley Pinheiro 
reconheceu o acusado Aldenor 
Ferreira Cardoso como a pessoa que 
o apanhou em uma bicicleta  
vermelha, levando-o para o mato;  às 
fls. 631/2º volume, Vandivaldo 
Pinheiro, irmão da referida vítima, que 
brincava com a mesma quando tudo 
aconteceu, reconheceu Aldenor como 
a pessoa que apanhou seu irmão na 
bicicleta; 

A testemunha Agostinho José da 
Costa, às fls. 634 a 537/2º volume, 
afirma ter avistado no dia 01/10/92, 
na Rod. Transamazônica o acusado 
Césio Flávio Caldas Brandão, por 
volta das 11:30 às 12;00 hs., quando 
o mesmo  vinha saindo do meio do 
mato, passando entre uma cerca de 
arame, onde se encontrava uma 
bicicleta, sendo que mais adiante, já 
saindo do mato, à margem da 
Transamazônica, cruzou com o 
mesmo, o qual conduzia a bicicleta 
com uma das mãos e na outra trazia 
um facão sujo de sangue e um 
saquinho contendo uma vasilha de 
isopor, e ao vê-lo o acusado disfarçou 
cortando alguns galhos  da mata; que 
continuando seu caminho, encontrou 
mais a frente  Amaílton Gomes, à 
beira da estrada, segurando um 
cavalo, e que pode afirmar, porque o 
conhecia, e que naquele mesmo dia 
ouviu comentários de que o fi lho do 
Sr. Juarez Pessoa havia 
desaparecido, também naquela data. 
Mais tarde soube a testemunha, 
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conforme declara às fls. 636/2º 
volume, que o corpo da vítima Jaenes 
Pessoa havia sido encontrado, 
exatamente no local onde ele avistou 
os acusados Césio Brandão e 
Amaílton. Às fls.675/2º volume, a 
testemunha reafirma os termos de 
seu reconhecimento ao acusado 
Amaílton Gomes que segurava um 
cavalo às margens da Rod. 
Transamazônica, quando por lá 
passou. 

Às fls. 688/692, Sueli de Oliveira 
Matos, Conselheira Tutelar de 
Macapá, descreve o depoimento 
tomado do acusado Carlos Alberto 
dos Santos Lima, onde o mesmo 
declara ter trabalhado para Amadeu 
Gomes, pai de Amaílton, no posto do 
mesmo, e ainda que o próprio 
Amadeu era o mandante dos crimes 
executados pelos médicos, relatando 
inclusive, que os médicos usavam 
éter e que amarravam os meninos 
para tirar-lhes os órgãos genitais, 
afirmando  à Conselheira tutelar, que 
quem fazia as emasculações eram os 
médicos ajudados  por policiais e um 
segurança que os protegia. 

Às fls. 699/702, 2º volume,  Carlos 
Alberto afirma que realmente 
trabalhou na casa  da ex-mulher de 
Amadeu Gomes, no período 
compreendido entre os meses de 
outubro a novembro de 1992, no 
posto de segurança,  e que pode 
perceber indícios de  culto no local, 
inclusive com fotos nesse sentido, 

relatando ter visto o médico Anísio 
Sousa na residência da ex-mulher de 
Amadeu. 

A testemunha Orlandina de Souza 
(fls.799/2º volume), declara que 
trabalhou  na mini-clínica do médico 
Anísio Sousa, onde conheceu a Srta. 
Ana Paula, que também trabalhava 
para Anísio,  a qual relatou-lhe que 
em determinada oportunidade, 
quando a mesma limpava o 
consultório de Anísio, este havia 
chegado com um isopor, colocando-o 
em cima de uma mesa ou balcão, 
tendo Ana Paula aberto o isopor  por 
curiosidade, quando verificou que o 
mesmo continha um pênis infantil 
com bolsa escrotal. Ressalta, a 
testemunha, que Ana Paula 
desapareceu estranhamente da 
Cidade de Altamira, tendo sido 
encontrado no mato um braço 
humano, que foi reconhecido como 
sendo daquela por seus familiares, 
uma vez que possuía as mesmas 
características do membro superior 
da jovem. 

Às fls.812/821, 2º volume, a 
testemunha Edimilson Silva Frazão 
esclarece os seguintes fatos: 

- que em meados o mês de  
novembro de 1990, seu genitor 
Porfírio Frazão Filho, passava 
próximo ao prédio da COSANPA, 
quando por volta das 15:00 hs., viu 
um homem sentado portando em 
uma das mãos uma faca de 
aproximadamente 12 polegadas; 
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posteriormente, a testemunha 
reconheceu o citado elemento, 
referido por seu pai, quando o 
mesmo caminhava em direção ao 
posto serra dourada, como sendo 
o acusado de nome Carlos Alberto 
dos Santos Lima. Disse, ainda, a 
testemunha Edimilson Frazão,  às 
fls. 819/2º volume, que foi 
convidado para um culto na 
Chácara do médico Anísio Sousa, 
e lá chegando, deparou com um 
culto macabro, do qual 
participavam Anísio, sua esposa, 
Antônio Paraná e uma mulher 
paranaense, que posteriormente 
reconheceu como sendo Valentina 
de Andrade, sendo que os 
elementos calçavam botas pretas, 
e vestiam-se com mangas 
compridas no mesmo estilo. Diz 
ainda, a testemunha, que seu 
irmão  Ely Silva Frazão chegou a 
ser internado na Clínica do médico 
Anísio, oportunidade em que o 
referido médico falou a seu irmão  
textuais: Rapaz, tu estás bom de 
ser capado para engordar”, ao 
mesmo tempo em que segurou-lhe 
os testículos, tendo a criança 
fugido. Relatou, ainda, que  uma 
senhora de nome Creuza, marcou 
uma consulta com aquele médico, 
e que ao chegar no consultório, 
percebeu sobre a mesa do mesmo 
a presença de um vidro 
transparente de aproximadamente 
30 cm, o qual continha em seu 
interior testículos em meio a um 

líquido, o que a deixou estarrecida. 
A depoente Loidene Sabino de 

Jesus, às fls. 827/830, 2º volume, 
confirma terem sido feitos cultos na 
chácara de Anísio Sousa, e  que os 
fi lhos de Anísio costumavam  
amedrontá-la, valendo-se para tal de 
capas grandes e pretas com mangas 
compridas e capuzes vermelhos 
(exatamente como os descritos na 
reportagem de fls..822/823, 2º 
volume). Afirmou, ainda, que Anísio 
quando ia à chácara, algumas vezes 
levava um isopor debaixo do braço, 
entrando e saindo com o mesmo. 

Às fls. 840/2º volume, a 
testemunha informante Jeanes da 
Silva, diz ter sido internado na clínica 
do Dr. Anísio, com o fim de retirar um 
pedaço de pau que se alojara em seu 
braço, e para tanto, lá permaneceu 
por dez dias, oportunidade em que foi 
indagado pelo médico se  queria virar 
uma mulherzinha, dizendo que iria 
capá-lo, situação que perdurou até o 
pai deste ir buscá-lo. Essas 
declarações foram confirmadas pelo 
pai  de Jeanes  às fls. 843/845, 2º 
volume. 

Nos termos do artigo 408 do CPP, 
como já foi mencionado, para a 
pronúncia é exigida a existência do 
crime e  de indícios de que seja o réu  
seu autor, sendo desnecessária prova 
plena, eis que a pronúncia, encerra 
mero juízo de admissibil idade da 
acusação e não da condenação, 
posto que tal matéria é de 
competência do júri. Portanto, as 
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provas carreadas no decurso da 
instrução criminal, demonstram a 
existência  de um conjunto de indícios 
juridicamente relevante, capaz de 
impor aos acusados a suspeita de 
serem os autores dos delitos pelos 
quais foram denunciados. 

Lembra  Júlio Fabbrini Mirabete 
que,  

“nesta fase, não vige  o princípio 
do indúbio pró reo, mas se resolve 
em favor da sociedade as 
eventuais incertezas propiciadas  
pela prova indúbio pró societate”. 
Código de Processo Penal 
Interpretado. Atlas, 1994, p. 481.  
Como ensina o saudoso José 

Frederico Marques,  
“sendo certa a existência do crime 
e provável autoria, impõe-se a 
pronúncia”. Instituição do Júri. S. 
Paulo. Saraiva, 1963, v. 1, p.224.  
Nesse sentido ressaltamos a 

recente decisão proferida pelo 
Superior Tribunal de Justiça, 
constante do Acórdão nº 76.299, de 
09/06/97, que diz: 

Pronúncia – Juízo de 
admissibil idade da acusação. 
Inexistência de certeza quanto a 
autoria. In dúbio pró societate – 
Segundo a moldura legal do artigo 
408, do Código de Processo 
Penal, a sentença de pronúncia 
consusbstância mero juízo de 
admissibil idade da acusação, em 
que se exige apenas o 
convencimento da prova material 

do crime e da presença de indícios 
de autoria, sendo descabida que 
se demonstre nesse edito judicial, 
de modo incontroverso, quem seja 
o autor do delito. – Nos crimes 
dolosos contra a vida, o Juízo de 
certeza sobre autoria, 
imprescindível apenas para a 
condenação, é da competência do 
júri, seu Juízo Natural, sendo 
vedado ao juízo singular, ao 
proferir a sentença de pronúncia, 
fazer longas incursões sobre a 
prova  da autoria susceptíveis de 
influenciar o corpo de jurados, 
sendo certo que nessa fase do 
processo, despreza-se a clássica 
idéia do “in dúbio pró reo”, 
sobrelevando o “indúbio pró 
societate”. Por unanimidade,  
recurso  especial conhecido e  
provido para restabelecer a 
sentença de pronúncia. Rel.  
Ministro Vicente Leal.   
Pelo exposto, considerando 

estarem plenamente demonstrados 
os requisitos necessários à pronuncia 
dos acusados, conheço do presente 
recurso, dando-lhe provimento para 
pronunciar os réus, Amaílton Madeira 
Gomes, Valentina de Andrade, Césio 
Flávio Caldas Brandão, Anísio 
Ferreira de Souza, Carlos Alberto dos 
Santos Lima, Aldenor Ferreira 
Cardoso, em relação as vítimas 
Otoniel Bastos Costa e Wandicley de 
Oliveira Pinheiro, como incursos nas 
sanções punitivas do artigo 121 c/c o 
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artigo 14, inciso II do Código Penal 
Brasileiro, c/c o artigo 1º da Lei 
8.072/90 (crimes hediondos) - tortura, 
agindo todos em concurso de 
pessoas. Em relação as vítimas 
Judirley Chipaia, Jaenes Silva Pessoa 
e Flávio Lopes da Silva, como 
incursos no artigo 121, § 2º, incisos I, 
II e III, c/c o artigo 1º da Lei 8.072/90 
(crimes hediondos) tortura, agindo 
todos em concurso de pessoas, 
submetendo-os  a julgamento perante 
o Tribunal do Júri, nos termos 

impostos pela legislação que regula a 
matéria. 

Acerca da prisão preventiva dos 
acusados, não havendo razão no 
momento para sua decretação, por 
tratar-se de réus primários sem 
antecedentes criminais, com 
profissão definida, deixo de decretá-
las. Todavia, não obtendo os 
acusados direito adquirido à 
liberdade, que é sempre provisória, 
poderá o Juiz “a quo” decretá-la 
desde que surjam motivos para tal. 

 
Belém, 14 de outubro de 1997. 

 
Des. Ary da Motta Silv eira - Presidente 

Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.332 - AÇÃO PENAL DA COMARCA DE 
RURÓPOLIS 
 
 
Requerentes:      Marcelo Charles Lameira Costa e Ofir da Silva Gomes  
Requerido:          MM. Juízo da Comarca de Rurópolis 
Relatora:             Desembargadora Lúcia Clairefont Seguin Dias Cruz 

 
 
Recurso de Desaforamento - Suspeição da população 
local. Perde a comarca competente o direito do 
julgamento popular, quando o crime gera paixão na 
opinião pública, criando animosidade contra os réus, 
v indo a surgir o perigo do júri parcial. Recurso 
conhecido e prov ido. Decisão unânime.  

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Ação Penal, da 
Comarca de Rurópolis, em que são 
Requerentes Marcelo Charles 
Lameira Costa e Ofir da Silva Gomes 
e Requerido MM. Juízo da Comarca 
de Rurópolis.  

ACORDAM,, os Excelentíssimos 
Desembargadores das Câmaras 
Criminais Reunidas, do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, por 
unanimidade de votos, em conhecer 
do pedido e dar-lhe provimento para 
determinar o desaforamento do 
processo de homicídio, que tem como 
réus os requerentes, da Comarca de 
Rurópolis, para a Comarca de 
Santarém. 

 
Relatório 
Marcelo Charles Lameira Costa e 

Ofir da Silva Gomes, solteiro e 

casado, respectivamente, ambos 
brasileiros, policiais civis, que se 
encontram presos preventivamente, 
como incursos nas penas do art.121, 
do Código Penal, sendo vítima 
Jonilson Ramos Cunha, brasileiro, 
maranhense, solteiro, de 19 anos, 
intentam procedimento visando o 
desaforamento do processo de 
Rurópolis para a Comarca de 
Santarém, onde os indiciados estão 
presos, eis que, conforme alegam, a 
Comarca de Rurópolis, recem-criada, 
não teria condições para realização 
de um Júri, pois não possuiria ainda 
Juiz ou Promotor e ainda haveria 
insegurança para os réus, eis que a 
Comunidade local tem se mostrado 
hostil para os mesmos. 

Em síntese, enumeram quatro 
motivos capitais que contra-
indicariam o julgamento dos 
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postulantes em Rurópolis: ausência 
de Juiz e Promotor; falta de estrutura 
e condições; e estarem os 
postulantes presos em Santarém e a 
suspeição da população local. 

O crime de que os postulantes são 
acusados ocorreu em 01 de julho de 
1995, quando a vítima teria sido 
presa irregularmente e logo depois 
retirada da prisão e executada. O 
clamor público contra os postulantes 
foi muito grande e em razão disso foi 
decretada sua prisão preventiva, com 
base no art. 312 do Código de 
Processo Penal. Magistrada e MP 
manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido. 

 
Voto 
A norma adjetiva que trata o 

desaforamento processual está 
contida no art. 424 do Código de 
Processo Penal. Segundo ela, ele 
seria conseqüência do interesse da 
ordem pública, da dúvida com relação 
à imparcialidade do Júri e a 
segurança do réu. Esses fatores, 
portanto, levariam o Tribunal a decidir 
sobre a questão. 

Face ao pronunciamento da 
magistrada do feito e do Ministério 
Público, através de seu ilustre 
Procurador Geral, altamente 
fundamentado e insuspeito, tudo nos 
leva a concordar com o pedido dos 
postulantes. Júlio Fabrini Mirabete, 
em sua grande obra “Processo 

Penal”, assim se refere ao problema 
processual do desaforamento:  

“Em regra a competência é 
determinada pelo lugar em que se 
consumou a infração (art.70), de 
modo que o réu deve ser julgado 
no distrito da culpa, ou seja, onde 
cometeu o delito e a ordem social 
foi violada”.  
Tenho a impressão que, in casu, 

várias circunstâncias influiriam para 
que se atendesse a pretensão dos 
postulantes; além das condições tidas 
como materiais, predominaria porém, 
para se usar as próprias expressões 
do mestre citado, dentro da 
preocupação dos postulantes, o fato 
de que o crime pode ter gerado 
paixão na opinião pública, criando 
animosidade contra os réus. Daí viria 
o perigo do Júri parcial. O fato é que 
se a própria magistrada que conhece 
o fato com mais profundidade, deu 
opinião no sentido de desaforamento, 
seria, data vênia, ausência de lógica 
e bom senso de nossa parte, opinar 
em sentido contrário. 

Ex-positis, conheço do pedido 
para dar-lhe provimento, de forma a 
determinar o desaforamento do 
processo de Homicídio, com base no 
art. 121 do Código Penal, que tem 
como réus Marcelo Charles Lameira 
Costa e Ofir da Silva Gomes, da 
Comarca de Rurópolis, para a 
Comarca de Santarém.
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Belém, 03 de outubro de 1997. 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Desa. Lúcia Clairefont Seguin Dias Cruz - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.351 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARA 
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante: Bel. Hermógenes Souza 
Paciente: Julival David Ferreira 
Impetrado: Juízo da 16ª Vara Criminal 
Relatora: Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza 
 
 

Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal. Se 
o fato constitui infração punív el, há motiv o justo para 
o processo. Inidoneidade do “writ” por env olv er 
análise aprofundada da prov a. Ordem denegada. 
Decisão unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Habeas Corpus 
para Trancamento de Ação Penal da 
Comarca da Capital, em que é 
impetrante Bel. Raimundo 
Hermógenes da Silva Souza e 
paciente Julival David Ferreira.  

ACORDAM,, os  Excelentíssimos 
Desembargadores componentes das 
Egrégias Câmaras Criminais 
Reunidas do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, à unanimidade de 
votos, conhecer do "mandamus" para 
denegar a ordem pleiteada, nos 
termos do voto da Relatora.  

 
Relatório 
Trata-se de Habeas Corpus para 

Trancamento de Ação Penal 
impetrado pelo Bel. Hermógenes 
Souza em favor de Julival David 

Ferreira, qualificado às fls. 02, por 
estar sendo processado perante o 
Juízo da 16ª Vara Criminal desta 
Comarca, acusado da prática de 
Crime Contra as Relações de 
Consumo -  Artigo 7º da Lei nº 
8.137/90, e Crime  de Estelionato - 
Art. 171 do Código Penal, tendo como 
vítima Everaldo Carvalho Cavalcante. 

Relata o impetrante, que o 
paciente é representante da firma 
Alcatel Telecom. S/A, que  possui 
convênio com a Telepará S/A , para 
expansão do plano de telefones nesta 
Capital, tendo como uma de suas 
funções comercializar terminais 
telefônicos através de contratos 
individuais de participação financeira 
em planta comunitária telefônica; e 
que embora a responsabilidade pela 
instalação da linha adquirida seja 
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exclusiva da Alcatel, quem faz a 
designação do número a ser instalado 
é a Telepará. Assim na qualidade de 
representante da referida firma, 
através do contrato nº 535340, o 
paciente comercializou com Everaldo 
Carvalho Cavalcante, um terminal 
telefônico cujo número foi 
posteriormente designado pela 
Telepará. 

Todavia, após a instalação do 
terminal telefônico, o paciente 
recebeu em 10/11/94, determinação 
do MM. Juízo da 1ª Vara Federal 
desta Capital, no sentido de que 
fosse procedida a transferência do 
referido terminal, à Superintendência 
Regional da Polícia Federal; e em 
21/12/94, a matriz da Alcatel 
determinou-lhe o cumprimento da 
decisão judicial. Em virtude de haver 
acatado a decisão daquele Juízo, 
está sendo acusado da prática dos 
crimes de Estelionato e Contra as 
Relações de Consumo. 

Argumenta o ilustre causídico,  
que o paciente como simples 
representante da Alcatel não tinha a 
menor condição  de saber que 
número seria instalado na residência 
do consumidor, e muito menos se 
este número teria sido apreendido ou 
encontrava-se sub judice, sendo que 
a maior comprovação do alegado, é o 
fato do número do terminal telefônico 
que havia sido apreendido, e que foi 
instalado na residência da vítima, era 
244-1337 e ao ser transferido para a 

Polícia Federal recebeu o número o 
número 243-0066, demonstrando  
que o que deve ser levado em 
consideração é o número do cadastro 
do contrato na concessionária - que 
nunca se modifica - e não o número 
do terminal, que normalmente é 
alterado quando transferido. 

Prossegue, argumentando, estar 
havendo um equívoco por parte do 
Exmo. Juiz Federal que determinou o 
perdimento da linha telefônica 
baseando-se apenas no número do 
terminal telefônico, não considerando 
o número do contrato registrado no 
cadastro da concessionária, como é o 
procedimento praticado corretamente 
a nível nacional, e que deveria ter 
sido esclarecido ao Magistrado pela 
Telepará; e assim sendo, deveria a 
vítima ingressar junto ao Juízo 
Federal que determinou a 
transferência, esclarecendo que seu 
contrato nada tinha a ver com o 
número do terminal telefônico 
instalado, cujo motivo da apreensão 
foi o uso no tráfico de entorpecentes. 
Finaliza requerendo a concessão da 
ordem pleiteada. 

Prestando as informações, o MM. 
Juízo tido como coator, esclarece que 
o paciente foi denunciado em 
29/10/96, como incurso no artigo 7º 
da Lei nº 8.137/90, bem como no 
artigo 171 do Código Penal, sendo 
recebida a denúncia em 05/11/96; 
que o mesmo prestou depoimento 
perante aquele Juízo em 15/04/97, 
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onde afirmou que a firma Alcatel se 
comprometeu a instalar a l inha 
telefônica de nº 244-1334, na 
residência do comprador, mas por 
não saber que o referido número 
encontrava-se sub judice na Justiça 
Federal, a firma depois de ter 
instalado o terminal foi obrigada a 
retirá-lo  para atender a ordem 
judicial; que no entendimento do 
Ministério Público ficou patente a má-
fé que impregnou os atos do acusado 
ao vender uma linha telefônica que 
legalmente não poderia ter sido 
vendida em virtude de estar sub 
judice, e que para confirmar esses 
indícios basta uma análise acurada 
das datas,  e  compará-las com os 
depoimentos das testemunhas que 
corroboram a autoria e materialidade 
do delito. 

Nesta Superior Instância, a douta 
Procuradoria de Justiça manifestou-
se pela concessão da ordem, 
argumentando que o Juiz Federal 
determinou o perdimento do terminal 
telefônico baseando-se apenas no 
número desse terminal e não no 
número do contrato registrado no 
cadastro da Telepará, ou por uma 
possível omissão da Concessionária 
que poderia ter esclarecido ao Juiz  o 
procedimento util izado pela empresa. 

 
Voto 
Sob a alegação de ausência de 

justa causa para o procedimento, 
impetrou-se em favor do paciente a 

presente ordem de  Habeas Corpus 
com o objetivo de trancamento da 
ação penal em tramitação pelo  douto 
Juízo da 16ª Vara Criminal desta 
Comarca, onde o mesmo responde 
pela prática do Crime de Estelionato e 
Crime de Contra as Relações de 
Consumo. 

Pela documentação constante dos 
autos,  restou demonstrado que o 
paciente  está sendo processado na 
qualidade de representante da Firma 
Alcatel,  que efetuou a venda de uma 
linha telefônica a Everaldo Carvalho 
Cavalcante, a qual depois de 
instalada, foi apreendida, uma vez 
que o referido terminal encontrava-se 
sub judice perante  o Juízo da 1ª Vara 
da Justiça Federal, que  ao final 
determinou a transferência da mesma 
para a Polícia Federal, em virtude de 
ter sido util izada no tráfico de 
entorpecentes.     

O fundamento da impetração é no 
sentido de que o paciente como 
simples representante da Alcatel não 
teria condições de saber se o terminal  
instalado na casa da vítima, 
encontrava-se Sub judice, uma vez 
que a designação do número da linha 
é de competência da Telepará, e que 
houve equívoco do MM. Juiz da 1ª 
Vara  Federal, ao basear-se apenas 
no número do terminal, não 
considerando o número do contrato 
registrado no cadastro da Telepará. 

Dessa forma, conclui-se  tratar-se 
de controvérsia fundada na prova de 
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fato, e conseqüentemente não 
podendo se verificar de plano, que 
não se configura o envolvimento do 
acusado no fato tido como delituoso, 
a não ser com provas capazes de 
produzirem somente no decorrer da 
instrução processual. 

Fernando da Costa Tourinho Filho, 
em sua obra Processo Penal, Ed. 
Saraiva, 12ª ed., vol. 4 , p/ 431, 
leciona:  

“...é de se observar que os 
Tribunais ou Juízes, na apreciação 
de pedido de  Habeas Corpus, não 
podem nem devem fazer um 
estudo aprofundado das provas”.  

Entretanto, na indagação da falta de 
justa causa, nada impede o exame da 
prova, a não ser que exija análise 
aprofundada ou analítica, como já 
decidiu nosso Tribunal de Justiça 
(RT, 514/350). 

Com efeito, no caso em exame, os 
fatos encontram-se enquadrados na 
definição legal de crime, pois sabe-se 
que vítima adquiriu o telefone do 
acusado que era vendedor da 
empresa Alcatel, tendo o mesmo sido 
instalado em 11/09/93, após a vítima 
ter quitado o valor total de Quatro 
Milhões, Setecentos e Setenta e 

Quatro Mil Cruzeiros, e algum tempo 
depois da instalação, foi-lhe retirado o 
bem, impondo-se, dessa feita, apurar-
se a quem cabe a responsabilidade 
pelo dano causado à vítima. Assim, 
se o fato constitui infração punível, há 
motivo justo para o processo. Vejam-
se também, as seguintes decisões: 

“Não é possível obter em Habeas 
Corpus, a absolvição do paciente, 
mediante aprofundado reexame da 
prova”. (STF Habeas Corpus nº 
57.513-3-RJ, DJU, 8 fev. 1980, p. 
503). 
“Habeas Corpus para trancar ação 
penal, por falta de justa causa. 
Inidoneidade do writ  por envolver 
análise aprofundada da prova” 
(STH, Recurso de Habeas Corpus 
nº 59.516-2SP, DJU, 5 fev. 1982, 
p.442). 
Registre-se, ainda, que para o 

recebimento da denúncia não se 
exige provas capazes de gerar um  
juízo de certeza da veracidade da 
imputação; basta que tornem 
admissível a acusação. 

Pelas razões expostas, conheço 
do pedido, porém denego a ordem 
pleiteada. 

 
Belém, 22 de setembro de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.357 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARA 
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO 
 
 
Impetrante: Bel. Osvaldo Serrão 
Paciente: Maria Dalmácia Dejard Corrêa 
Impetrada: Juízo da 4ª Pretoria Criminal 
Relatora: Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza 
 
 

Habeas Corpus para Extensão de Benefício. A 
inexistência de nexo de causa e efeito entre a ação 
do réu e o ev ento letal ocorrido ev idencia a ausência 
de v erdadeira condição de ação. Ev idenciada a 
identidade de situação entre a paciente e a 
beneficiada pela concessão do “writ”, impõe-se 
sejam-lhes estendidos os benefícios. Ordem 
concedida. Decisão Unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Habeas Corpus 
para Extensão de Benefício da 
Comarca da Capital, em que é 
impetrante Bel. Osvaldo Serrão  e 
paciente Maria Dalmácia Dejard 
Corrêa. 

ACORDAM,, os Excelentíssimos 
Desembargadores componentes das 
Egrégias Câmaras Criminais 
Reunidas do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, à unanimidade de 
votos, conhecer do mandamus para 
conceder a ordem pleiteada, nos 
termos do voto da Relatora.    

 
Relatório 
Ordem de Habeas Corpus para 

Extensão de Benefício impetrado pelo 
Bacharel Osvaldo Serrão em favor de 
Maria Dalmácia Dejard Corrêa, com 
fulcro no artigo 580 do Código de 
Processo Penal, em virtude de estar 
sendo processada por crime de 
Lesões Corporais perante a 4ª 
Pretoria Criminal desta Comarca 
(art.129, § 6º, c/c o art.29, todos do 
CP). 

Fundamenta seu pedido, alegando 
que a paciente responde penalmente 
pelo mesmo crime atribuído à Keila  
Oliveira Zoghby, sendo ambas 
médicas, e a esta última foi concedido 
habeas corpus para exclusão de seu 
nome da denúncia oferecida pelo 
representante do Ministério Público. 
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Prossegue, alegando, que a 
paciente na qualidade de obstetra,  
no dia 25/10/93, após ter efetuado  
cesariana na Sra. Elizângela Antônia 
de Souza,  entregou o recém-nascido 
aos cuidados da enfermeira Eremita, 
funcionária do hospital, responsável 
pelo berçário.; que o parto 
transcorreu sem anormalidade; que a 
criança nasceu sadia e que a 
entregou aos cuidados da enfermeira 
Eremita, absolutamente sã, sem 
nenhuma lesão, justo momento em 
que se exauriu sua responsabilidade 
médica; e portanto a autoria da ação 
delituosa  deverá recair 
exclusivamente em torno da 
enfermeira responsável pelo berçário. 
Cita doutrina e jurisprudência como 
forma de ratificar seu entendimento 
sobre a matéria em exame, e finaliza  
requerendo a concessão da ordem 
pleiteada, uma vez que no seu 
entendimento há identidade de 
situações, de conformidade com o 
que dispõe o artigo 580 do Código de 
Processo Penal. 

Prestando suas informações, a 
MMª Pretora tida como autoridade 
coatora, esclarece que a paciente foi 
denunciada  juntamente com Eremita 
Soares dos Santos, Keila Oliveira 
Zoghby e Orlando Salomão Zoghby, 
como incursos no artigo 129, § 6º c/c 
o artigo 29, todos do Código Penal, 
sendo que  a acusada Keila Zoghby 
foi excluída da ação em decorrência 
da concessão de habeas corpus em 

seu favor pelas E. Câmaras Criminais 
Reunidas, e que atualmente o feito 
encontra-se em fase de oitiva das 
testemunhas de defesa arroladas por 
Maria Dalmácia Dejard Corrêa. 

Esclarece, ainda, que o Conselho 
Regional de Medicina do Estado do 
Pará, informou aquele Juízo 
(fotocópia do documento incluso aos 
presentes autos), através do Ofício nº 
547/97, que o Plenário do Conselho, 
após exaustiva apuração, considerou 
sem indícios de infração a atuação 
das médicas Maria Dalmácia Dejard 
Corrêa e  Keila Oliveira Zoghby. 

Nesta Superior Instância, o 
eminente Procurador de Justiça 
opinou pela concessão do 
mandamus. 

 
Voto 
Com a presente impetração, 

pretende a paciente, obter a 
concessão do benefício legal da 
extensão, sob o fundamento de que 
responde pelo mesmo crime atribuído 
à Keila Oliveira Zoghby, a qual foi 
concedida ordem de habeas corpus 
para exclusão de seu nome da ação 
penal. 

Pela documentação inclusa nos 
autos, verifica-se que a denúncia 
oferecida contra a paciente e seus 
colegas de profissão, fora em 
conseqüência das lesões causadas 
no recém-nascido Lucas de Souza 
Uchôa, após seu nascimento, na 
enfermaria do hospital Sírio Libanês. 
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Segundo a denúncia, no dia 25 de 
outubro de 1993, a Sra. Elizângela 
Antônia de Souza, após realizar o 
pré-natal, sob orientação da ora 
paciente, entrou em trabalho de parto, 
dirigindo-se ao Hospital Sírio Libanês. 
Ali chegando foi examinada pela Dra. 
Dalmácia, que constatou a 
necessidade imediata de submetê-la  
a uma cesariana, ocasião em que 
encarregou a enfermeira Eremita a 
acionar a equipe, enquanto 
encaminhava a gestante ao centro 
cirúrgico. Decorrido o parto, a 
enfermeira Eremita colocou a vítima 
no berçário, só retornando três horas 
depois, após brado intenso da vítima; 
lá detectou a lâmpada do berço 
aquecedor sobre a mão esquerda, 
face e antebraço, causando lesões 
profundas, com deformidade 
permanente, consoante Laudo de 
Exame de Corpo de Delito de fls., o 
que no entender do douto 
representante do Ministério Público,  
restou demonstrado que a culpa por 
essas lesões cabe aos denunciados 
uma vez  que não seguiram as 
exigências de ordem técnica e ética 
do Conselho Regional de Medicina. 

Sabemos que a denúncia além 
dos requisitos formais exigidos pelo 
artigo 41 da Lei Adjetiva Penal, deve 
calcar-se em suspeita fundada e 
razoável. Se esta não se faz 
presente, se falta a fumaça do bom 
direito que alicerça a proposta 
acusatória, falta verdadeira condição 

de ação a justificar a perseguição, em 
sua fase processual, que atinge  sem 
dúvida, não só o "status libertatis" 
como o "status dignitatis"  do 
acusado. 

Como bem salientou Ada Pelegrini 
Grinover em sua obra “As Condições 
da Ação Penal, p. 114 e ss.:  

“Afirma-se, assim, que no campo 
penal, quando se propõe a ação 
não basta fazer alusão ao caso 
concreto. É preciso que no limiar 
do processo a ser instaurado, se 
mostre ao juiz a seriedade do 
pedido, exibindo-lhe os elementos 
em que se esteia a acusação”. 
Com efeito, em sessão realizada 

no dia 09/06/97, estas Egrégias 
Câmaras Criminais Reunidas, 
apreciando habeas corpus impetrado 
em favor da acusada Keila Oliveira 
Zoghby, denunciada juntamente com 
a ora paciente, pelo mesmo delito, 
decidiu por unanimidade de votos, 
conceder a ordem impetrada, 
excluíndo-a da referida ação penal 
(Acórdão nº 31.528, às fls. 15/18),  in 
verbis: 

“Habeas Corpus p/ Exclusão de 
Ação Penal. Crime de Lesões 
Corporais. Verificado que a ação 
penal encontra-se divorciada dos 
elementos coligidos durante o 
inquérito policial, impõe-se a 
concessão do mandamus para 
excluir a paciente da ação penal. 
Ordem concedida. Decisão 
unânime”. Rel. Juiz Convocado 
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Otávio Marcelino Maciel. 
No caso em exame, igualmente 

como ocorrera com a pediatra Keila  
Zoghby,  imputa-se a paciente a 
prática de crime de Lesões Corporais, 
sob a alegação de que a esta não se 
preocupou com as normas técnicas 
exigidas pelo Ministério da Saúde, 
mas apenas ateve-se à cirurgia, sem 
exigir a presença do neonatolista ou 
pediatra para o acompanhamento 
obrigatório. Todavia verifica-se que o 
entendimento do representante do 
Ministério Público encontra-se 
divorciado das provas indispensáveis 
para a caracterização do delito, uma 
vez que a documentação acostada 
aos presentes autos esclarecem que 
a responsabilidade da obstetra com o 
recém-nascido cessou a partir do 

momento em que este foi entregue 
aos cuidados profissionais da 
enfermeira encarregada de levá-lo 
aos cuidados da pediatra.  

Assim, uma vez demonstrado 
serem idênticas  as situações entre 
as médicas Keila Oliveira Zoghby e a 
paciente Maria Dalmácia, encontram-
se presentes os requisitos formais 
exigidos pelo artigo 580 do Código de 
Processo Penal, que dispõe:  

“que a decisão do recurso 
interposto por um dos réus, se 
fundados em motivos que não 
sejam de caráter pessoal, 
aproveitará aos outros”.. 
Pelo exposto, conheço do pedido 

concedendo a ordem pleiteada para 
excluir a paciente da ação penal 
objeto do presente mandamus. 

 
Belém, 06 de outubro de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia.- Presidente 

Desa. Maria  de Nazareth Brabo de Souza - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.362 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARA 
SUSTAÇÃO DE AUDIÊNCIA DA COMARCA DE PARAUAPEBAS 
 
 
Impetrante: Bel. Luiz Alberto Abdoral Lopes 
Pacientes: Raimundo de Souza Oliveira e Raimundo A. Lameira 
Relatora: Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza 
 
 

Habeas Corpus para Sustação de Audiência. Sendo o 
mandamus o meio para se afastar constrangimento 
ilegal à liberdade de locomoção, não é idôneo para se 
pretender ev itar procedimentos processuais. 
Mandamus indeferido. Decisão unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Habeas Corpus 
para Sustação de Audiência da 
Comarca de Parauapebas, em que é 
impetrante Bel. Luiz Alberto Abdoral 
Lopes e pacientes Raimundo de 
Souza Oliveira e Raimundo José 
Almendra Lameira. 

ACORDAM,, os Excelentíssimos 
Desembargadores das Egrégias 
Câmaras Criminais Reunidas do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, à unanimidade de votos, 
indeferir o mandamus, nos termos do 
voto da Relatora. 

 
Relatório 
Trata-se de Habeas Corpus com 

pedido de liminar, impetrado pelo Bel. 
Luiz Alberto Abdoral Lopes, em favor 
de Raimundo de Souza Oliveira e 
Raimundo Lameira, contra decisão do 
MM. Juiz Otávio Marcelino Maciel, em 

proceder a inquirição de testemunhas 
nas Comarcas de seus respectivos 
domicílios. 

Alega o impetrante, que tendo o 
referido Magistrado sido designado 
pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado para proceder a 
instrução e julgamento do processo 
onde se apura responsabilidades pelo 
fato ocorrido em Eldorado dos 
Carajás, que resultou no massacre de 
integrantes do MST, onde os 
pacientes figuram como acusados, 
entendeu o referido Magistrado, 
promover atos processuais 
pertinentes ao feito em Comarcas 
diversas, onde se assenta para ouvir 
as testemunhas que lá residem,  
obrigando a defesa a comparecer aos 
mais distantes  rincões do Estado, 
diferentes da Comarca do feito, 
Parauapebas; que na primeira 
notificação, a defesa compareceu no 
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lapso de uma semana, em audiências 
nos Municípios de Marabá, 
Curionópolis e Tucuruí, tão somente 
para não se  mostrar intransigente e 
colaborar com o bom andamento do 
processo. Todavia como novas 
audiências foram agendadas da 
mesma forma, viu-se obrigada a 
protestar, comunicando ao Presidente 
do TJE os prejuízos que tal 
procedimento   acarreta para seus 
constituintes, tanto material como 
jurídico, por implicar em cansativos e 
onerosos deslocamentos em um 
Estado de dimensões continentais. 

Prossegue, argumentando, ser 
i legal tal procedimento, uma vez que 
penaliza os suplicantes e demais réus 
às despesas absurdas com 
passagens, hospedagens e diárias 
dos advogados, carga insuportável 
para aqueles que são pobres na 
forma da lei. Finaliza requerendo a 
concessão  l iminar da ordem 
pleiteada, para que seja procedida a 
sustação imediata das audiências que 
estiverem marcadas para se 
realizarem fora da Comarca de 
Parauapebas, como também sejam 
consideradas inexistentes aquelas 
que foram realizadas em outras 
Comarcas, sem a presença da 
defesa. 

Juntou documentos de fls. 06/17. 
Acerca do pedido de liminar, 

reservou-se o então relator, Des. 
Benedito Alvarenga, para manifestar 
após serem prestadas as informações  

pela autoridade indicada como 
coatora (fls.18 v). 

Prestando suas informações o 
Magistrado tido como autoridade 
coatora esclarece que através da 
Portaria nº 420/97, da Presidência do 
TJE, foi designado para em caráter 
exclusivo, promover a instrução e 
julgamento da referida Ação Penal, e 
que tal decisão encontra-se arrimada 
no artigo 281 do Código Judiciário do 
Estado. 

Argumenta que embora seja um 
dever do cidadão depor em processo 
criminal, contudo não se pode exigir 
daquele o sacrifício maior de 
deslocar-se à grandes distâncias, de 
conformidade com o disposto no 
artigo de 222 do CPP, que determina 
a inquirição da testemunha através de 
Carta Precatória , ou por juiz 
designado, quando a mesma residir 
em outra jurisdição como ocorre no 
presente caso; que a inquirição das 
testemunhas nos lugares de suas 
residências,  não acarreta prejuízo 
material ou jurídico para a defesa, 
posto que os custos com passagens, 
hospedagens e alimentação, em 
qualquer uma delas, é igual ou 
aproximado ao de Curionópolis, 
Comarca da Jurisdição do Juiz. E 
caso o advogado  regularmente 
notificado, não compareça à 
audiência, será nomeado advogado 
substituto, ainda que provisoriamente, 
ou só para efeito do ato, de 
conformidade com o parágrafo único 
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do artigo 265 do CPP.    
Argumenta, ainda, ser comum 

alguns advogados visando a 
ocorrência do prazo prescricional, 
procurarem retardar os 
procedimentos da instrução, 
arrolando testemunhas residentes em 
locais longínquos. Como no presente 
feito a celeridade da instrução 
criminal se evidencia, surgem essas 
reclamações. Finaliza esclarecendo 
que todos os réus encontram-se em 
liberdade.      

Às fls. 23,  em despacho 
devidamente fundamentado, foi  
negada a liminar requerida. 

Vieram-se os autos por 
redistribuição, em razão do 
encerramento das atividades das 
Câmaras de Férias. 

Solicitada a manifestar-se, a 
Procuradoria de Justiça através da 
Dra. Vânia Silva, entendendo não ser 
o presente mandamus o meio hábil 
para a providência requerida, solicitou 
que o processo fosse apensado aos 
autos de Mandado de Segurança em 
que é relator o Exmo. Des. Elzaman 
Bittencourt, considerando serem as 
partes, o fato, o objeto e a causa de 
pedir  iguais, mudando apenas o 
impetrante. 

 
Voto 
Insurge-se o impetrante, contra 

decisão do Exmo. Juiz Otávio 
Marcelino Maciel, em proceder a 
inquirição de testemunhas nas 

Comarcas onde as mesmas residem. 
Assim, pretende através  da presente 
impetração sustar o  procedimento. 

Sabemos que o pedido de habeas 
corpus, como qualquer ação ou 
recurso, está submetido às condições 
gerais de admissibil idade jurídica do 
pedido e interesse de agir para que o 
pedido seja conhecido. 

No caso em exame, restou 
demonstrado faltar legítimo interesse 
de agir do impetrante, eis que o 
pedido de    habeas corpus é 
inadequado a providência que 
pretende obter, pois sendo o 
mandamus o meio para se afastar 
constrangimento ilegal à l iberdade de 
locomoção, não é idôneo para se 
pretender evitar procedimentos 
processuais. (Código de Processo 
Penal Interpretado. Júlio Fabbrini 
Mirabete,  Editora Atlas, 3ª ed.,  
p.754). 

Nesse sentido podemos citar as 
seguintes decisões: 

Habeas Corpus, Mandado de 
Segurança e Habeas Data - TRF 
1ª Região - O habeas corpus 
garante direito de locomoção.  É 
este seu campo específico. Nesse 
processo serão examinados e 
coibidos todos os atos ilegais e 
abusivos, que venham ou possam 
vir repercutir na restrição desse 
direito. Os demais direitos, desde 
que líquidos e certos, serão 
protegidos por mandado de 
segurança, salvo o de informação, 
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cujo amparo se dá mediante o 
habeas data. CF/ 88, art. 5º, 
incisos LXVIII e LXIX (RSTJ 
60/369).     
Pedido de dil igências - TJSP: 
“Habeas Corpus. Objetivo. 
Produção de provas requeridas na 

fase do artigo 499 do Código de 
Processo Penal. Indeferimento. 
Via inadequada. Não 
conhecimento. (JTJ 165/353). 
Pelas razões expostas, indefiro o 

presente pedido. 

     
Belém, 20 de outubro de 1997. 

 
Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente 
Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.368 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:      Raimundo Benício da Silva 
Impetrado:       Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração 
Relatora:          Desembargadora Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes 
 
 

Mandado de Segurança - Serv idor público 
aposentado. Vencimentos - Incorporação de 
percentual relativ o a cargo em comissão. Preliminar 
de extemporaneidade do “mandamus” por ter 
ultrapassado 120 dias a impetração. Tratando-se de 
direito de trato sucessiv o, este se renov a a cada mês. 
Preliminar rejeitada. - Mérito - Inteligência dos artigos 
5º, item XXXVI da C.F., e art. 6º, parte final, da L.I.C.C. 
- Não pode a lei ferir o direito adquirido pelo 
requerente a incorporação de percentual de cargo em 
comissão, adquirido na v igência das Leis nºs 
5.020/82 e 5.232/85. Segurança concedida, à 
unanimidade. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM,, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores 
componentes das Câmaras Cíveis 
Reunidas do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, à 
unanimidade em conhecer do 
mandamus nos termos do voto da 
Relatora. 

 
Relatório 
Raimundo Benício da Silva, 

identificado nos autos, através de 
advogado legalmente habilitado, 

impetrou Mandado de Segurança 
contra ato do Exmo. Sr. Secretário de 
Estado de Administração, pelos 
motivos à seguir expostos. 

Diz o impetrante que é funcionário 
público do Estado do Pará 
aposentado, e que exerceu cargos 
em comissão nos períodos de 
28.07.81 a 01.03.82 e de 01.09.83 a 
18.09.85, sendo seu maior padrão o 
de Chefe da Unidade de Saúde de 
Salinópolis, GEP. DAS 011.3, na 
forma da Lei 5.838/94. E que em 
24.01.94, requereu à SEAD e lhe foi 
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deferido, o Adicional de 20% sobre a 
remuneração da já citada chefia, com 
efeito retroativo a 24.01.94, o que 
estava sendo pago, tudo com base no 
art. 130 da Lei 5.810/94 e na 
Resolução nº 13.104/94, do Tribunal 
de Contas do Estado do Pará. Porém 
posteriormente, foi determinado pelo 
Secretário de Estado de 
Administração, que o pagamento do 
supracitado adicional fosse apenas 
para o mês de dezembro/94, atitude 
contrária ao parecer dado pelo 
Departamento Jurídico da própria 
SEAD. 

Aduz ainda que, em abril de 1995, 
o adicional de representação 
incorporada no valor de R$ 127,97 foi 
suprimido, sem justificativa e de 
forma arbitrária, sendo instituído em 
seu lugar um adicional intimo de R$ 
3,16, a titulo de função gratificada. 

Informa o impetrante que, de 
dezembro de 94, a março de 95, 
recebeu normalmente o adicional de 
DAS, só que a partir de abril de 95, foi 
abruptamente suprimido, sob a 
alegação de dificuldades financeiras, 
visando enxugar a folha de 
pagamento. 

Juntou contra-cheques, às fls. 
09/17, e demais documentos às fls. 
18/44, comprovando suas alegações, 
juntou ainda parecer de fls. 39, do 
Departamento Jurídico da SEAD, o 
qual reconheceu o direito do 
postulante, fundado no art. 130, da 
Lei 5.810/94. 

Citou jurisprudências desse 
Egrégio Tribunal e doutrina. 

Requereu liminar, que lhe foi 
negada. 

Em suas informações, a 
autoridade coatora confirma os fatos 
aduzidos pelo impetrante, porém 
alega preliminarmente, decadência do 
direito de impetração, por excesso de 
prazo, que é de 120 dias, posto que o 
impetrante deixou de receber a 
incorporação mencionada na inicial 
em dezembro de 94, pelo que o 
referido prazo esgotou há mais de 2 
anos. 

Citou Jurisprudência. 
No mérito, alega não haver direito 

l iquido e certo do impetrante à 
incorporação de 20% da função 
gratificada sobre o cargo DAS-03, 
dizendo que o mesmo adquiriu o 
direito à incorporação da função 
gratificada, no período de vigência 
das Leis nºs 5.020/82 e 5.232/85, 
conforme se verifica do ato de sua 
aposentadoria, não se podendo falar 
em “cargo em comissão”, atualmente 
remunerado com DAS, o que 
somente foi efetivado com a lei que 
reorganizou a Secretaria de Estado 
de Saúde (Lei nº 5.838/94). 

Afirma ainda que, embora o 
requerente tenha adquirido o direito 
na vigência das Leis nºs 5.020/82 e 
5.232/85, os benefícios que estas 
tratavam deixaram de existir no 
mundo jurídico com o advento da Lei 
nº 5.378/87. Além de que, conceder 
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ao impetrante os 20% sobre o DAS-
03, seria dar efeito retroativo à lei que 
organizou a SESPA - Lei nº 5.838/94, 
e vulnerária o principio da 
irretroativadade das leis, previsto no 
art. 6º da lei de Introdução ao Código 
Civil. Fato análogo ocorre com o 
R.J.U., que contempla situações 
novas, não podendo retroagir para 
alcançar fatos passados. 

Conclui a autoridade dizendo que 
o ato obedeceu ao principio da 
legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade, previsto 
nos arts. 5, II, e 37, da C.F., e a 
Súmula 478, do S.T.F., que permite à 
administração anular seus atos, 
quando eivados de vícios que os 
tornem ilegais. 

Em suas bem elaboradas razões, 
a autoridade cita várias doutrinas 
quanto a seu ponto de vista. 

O douto Procurador de Justiça, Dr. 
Carlos Ailson Peixoto, após verificar 
que este Egrégio Tribunal tem 
decidido inúmeras vezes pela 
procedência do pleito  em casos 
idênticos, opina pela sua concessão. 

 
Voto 
A hipótese dos autos já não é 

nova nesta Câmara, porque outras 
semelhantes já foram julgadas. 

Passemos a preliminar. 
Em suas informações, alega a 

autoridade coatora, preliminarmente, 
decadência do direito de impetração, 
por excesso de prazo, dizendo que 

este é de 120 dias, porém o 
impetrante deixou de receber a 
incorporação do adicional de 20% de 
gratificação incorporada em 
dezembro de 94, e assim o referido 
prazo esgotou há mais de 2 anos. 

Ora, essa preliminar não pode 
prevalecer, pois tratando-se de direito 
de trato sucessivo, este se renova a 
cada mês, como inúmeras vezes tem 
julgado essa Egrégia Corte. 

Rejeito a preliminar.  
 
Mérito 
Entendo que a razão assiste ao 

impetrante e estas Egrégias Câmaras 
Reunidas assim já julgaram em 
outros casos semelhantes. 

Com efeito, o art. 130, parágrafos 
1º e 2º, da Lei nº 5.810/94, 
estabelece, “in verbis”: 

Art. 130 - Ao servidor será devido 
o adicional pelo exercício de cargo 
em comissão ou função gratificada”. 

§ 1º - O adicional corresponderá 
10% da gratificação pelo exercício do 
cargo ou função, em cada ano de 
efetivo exercício, até o l imite de 
100%. 

§ 2º - O adicional será automático, 
a partir da exoneração do cargo 
comissionado ou da dispensa da 
função gratificada. 

De acordo com as provas 
constantes dos autos, o impetrante foi 
designado para exercer cargos de 
chefia da Unidade Mista de 
Salinópolis nos períodos de 28.07.81, 
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a 01.03.82 e de 01.09.83 a 18.09.85, 
totalizando 02 anos, 07 meses e 26 
dias. Hoje, esta chefia corresponde a 
cargo comissionado Código GEP. 
DAS. 011.3, pertencente a estrutura 
da SESPA, conforme a Lei nº 
5.838/94, pelo que, acertadamente, a 
Consultoria Jurídica da SEAD, em 
processo administrativo, emitiu 
parecer favorável de fls. 39, à 
pretensão do ora pleiteante, 
embasada no art. 130 da Lei 
5.810/94, e na Resolução nº 
13.104/94, do Tribunal de Contas do 
Estado. 

A própria autoridade coatora em 
suas informações, às fls. 51, 
reconhece que o impetrante adquiriu 
o direito pleiteado no período de 
vigência das Leis 5.020/82 e 
5.232/85, (fls. 49 e 50), apenas nega-
lhes efeito retroativo, assim como à 
Lei nº 5.838/94. 

Na verdade, o Requerente tem o 
direito adquirido na égide dessas três 
leis. 

Para melhor compreensão, vale 
transcrever dispositivos da Lei nº 
5.232/85, a seguir: 

“Art. 1º - O funcionário público 
efetivo, regido pela Lei 749/53, 
que tenha o exercício do cargo em 
comissão, integrante do Grupo de 
Direção e Assessoramento 
Superior, código GEP-DAS-010 ou 
de função gratificada, prevista no 
art. 138, I, da Lei nº 749/53, fará 
jus, após a desinvestidura do 

referido cargo ou função, à 
incorporação da respectiva 
representação ou gratificação, aos 
termos definidos nesta Lei”. 
“Art. 2º - Para efeito do disposto 
no artigo anterior, a representação 
ou a gratificação de função serão 
devidos na proporção de 10% por 
ano de exercício consecutivo ou 
não de cargo em comissão ou 
função gratificada até o l imite 
máximo de 100% do valor das 
referidas vantagens”. 
“Art. 4º - Quando mais de um 
cargo ou função tiver sido 
exercido, será considerado o de 
maior padrão.” 
“Art. 6º - O benefício instituído na 
presente lei, incorporará aos 
vencimentos, inclusive para efeitos 
de aposentadoria e 
disponibil idade, não sendo 
cumulativo com os previstos nos 
artigos 163 e 164 da Lei 749/53.” 
Os benefícios destas leis não se 

perderam no mundo jurídico, por 
força do disposto no art. 5º, item 
XXXVI, da Constituição de 88, 
segundo o qual  

“a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito, e 
a coisa julgada”. 
Outrossim, o art. 6º da Lei de 

Introdução ao Código Civil, assim 
determina:  

“A Lei em vigor terá efeito imediato 
e geral, respeitados o ato jurídico 
perfeito, o direito adquirido e a 



JURISPRUDÊNCIA    399 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 
 
 

coisa julgada”. 
Quando o mencionado artigo 

determina o efeito imediato e geral, 
expressa a regra geral. Porém, abre a 
exceção, quando diz: “respeitado o 
ato jurídico perfeito, o direito 
adquirido e a coisa julgada, o que 
aliás, se constitui repetição do 
disposto na Constituição vigente. 

Com efeito, a irretroatividade e a 
retroatividade não são princípios 
absolutos. A lei nova em alguns 
casos retroage, sempre para respeitar 
o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada. 

Maria Helena Diniz, em “Lei de 
Introdução ao Código Civil Brasileiro 
Interpretado”, Ed. Saraiva, pág. 
175/176, esclarece: 

“Em regra, a norma só diz respeito 
a comportamentos futuros, embora 
possa referir-se a condutas 
passadas, tendo, então força 
retroativa. É retroativa a norma 
que atinge os efeitos de atos 
jurídicos praticados sob o império 
da lei revogada... Não se podem 
aceitar a retroatividade e a 
irretroatividade como princípios 
absolutos. O ideal será que a lei 
nova retroaja em alguns casos e 
outros não. Foi o que fez o direito 
pátrio ao prescrever que a nova 
norma em vigor tem efeito 
imediato e geral, respeitando 
sempre o ato jurídico perfeito, o 
direito adquirido e a coisa julgada ( 
C.F. de 88, art. 5º, XXXVI, 

L.I.C.C., art. 6º, § 1º a 3º, com a 
redação da Lei nº 3.238/57). 
Logo, sob a égide da nova lei, 
caiariam os efeitos presentes e 
futuros de situações pretéritas, 
com exceção do direito adquirido, 
do ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada. Além disso, será preciso 
lembrar que o problema da 
irretroatividade é irrelevante na 
seara jurisprudência e 
consuetudinária. Isto é assim 
porque o judiciário resolve as 
questões de direito intertemporal 
caso por caso, fundado as vezes 
sobre o interesse geral, a ordem 
pública, as exigências fático-
axiológicas do sistema jurídico, 
etc. A irretroatividade das leis é 
somente um princípio de utilidade 
social, daí não ser absoluto, por 
sofrer exceções, pois, em certos 
casos, uma nova lei poderá atingir 
situações passadas ou efeitos de 
determinados atos. (Revista de 
Direito, 97; 465, 86, 415 e 98, 180. 
AJ. 1/4, 2 e 48, 3, 112, 419 e 
8/481. RF. 1/12, 8/501, 25, 432, 
26/160 e 356.RT 684/111)”. 
Estas Egrégias Câmaras, através 

Ac. nº 31.215, de 23.04.97, da lavra 
do eminente Des. Stéleo Bruno de 
Menezes, julgou situação 
semelhante, concedendo a 
segurança. Em seu bem prolatado 
voto, transcreve trecho do douto 
Procurador de Justiça do Estado, a 
seguir: 
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“...a respeito do assunto, já existe 
jurisprudência firmada por este 
Tribunal, quando do julgamento do 
servidor Edson Silva Jorge contra 
o Presidente da Assembléia 
Legislativa, e que foi relator o 
eminente Des. Ricardo Borges 
Filho, com a seguinte ementa: 
“Mandado de Segurança - 
Reconhecimento do exercício de 
cargo em comissão em período 
anterior a lei 5.810/94, sob o 
regime da lei 5.207/84, para 
percepção de adicional - 
Segurança concedida à 
unanimidade de votos”. Ac. nº 
29.016, D.J de 16.05.96. 
Igualmente o Acórdão unânime, de 

nº 29.914, de 09.10.96, da lavra do 
eminente Des. Romão Amoedo Neto, 
também acolheu a retroatividade da 
Lei 5.810/94. Em trecho de seu voto, 
aduz que “o assunto já é bastante 
conhecido desta Corte, não 
comportando nenhuma discussão, 
sendo que o último julgado, à época, 
é do eminente Des. Wilson Marques, 
reconhecendo o direito do 
impetrante”. Transcreve parte do 
brilhante parecer do douto Procurador 
Geral da Justiça, assim emitido: 

“O adicional pelo exercício de 
cargo em comissão só se efetiva, 
quando o servidor já o tenha 
exercido, sendo que o direito se 
expressa por fato gerador ocorrido 
no passado. Logo, só aqueles que 
exerceram cargo comissionado ou 

função gratificada fazem jus ao 
adicional. Percebe-se que a 
própria natureza jurídica do 
adicional é de caráter retroativo, 
portanto, qualquer pagamento só 
ocorrerá pelo exercício do cargo 
ou comissão exercida no 
passado....A Lei reconhece no 
presente como direito o exercício 
de cargo ou função efetivada no 
passado”. 
Concluindo o seu voto, o eminente 

relator assim conclui: 
“Dessa forma, o tempo de serviço 
em cargo comissionado, constitui-
se em situação jurídica já 
estabelecida, alcançável pela lei 
nova. A retroatividade nesse caso 
é inerente à lei nº 5. 810/94, posto 
que a natureza jurídica do 
adicional de cargo em comissão é 
retroativa, logo, iminente sua 
retroação pela lei nova, posto que 
o direito se instaura exatamente 
por já ter havido o exercício do 
cargo comissionado, o direito se 
projeta no presente por uma 
situação jurídica, existentes 
necessariamente no passado. A lei 
nova veio apenas garantir o 
pagamento, por situação jurídica 
constituída no passado, sendo 
dessa forma auto-aplicável”. 
Recentemente no S.T.F., o 

ministro, Sepúlveda Pertence, citado 
pela inteligente Desa. Isabel Leão, no 
Ac. unânime nº 29.994, desta Corte, 
pontificou: 
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“Não é plausível a objeção básica 
do Estado de que a lei nova não 
poderia retroagir para alcançar o 
tempo de exercício de cargos em 
comissão ou funções gratificadas 
anterior à sua vigência”. 
De logo, a situação não parece ser 

de retroação, mas de aplicação 
imediata; de outro lado, quando se 
entendesse ser o caso da chamada 
“retroatividade mínima”, (Matos 
Peixoto, apud Moreira Alves, Adim 
493, RTJ 14/724, 744), o certo é que 
a proibição constitucional da lei 
retroativa não é absoluta, mas restrita 
às hipóteses de prejuízo ao direito 
adquirido, ao ato jurídico perfeito e à 
coisa julgada. (Pontes de Miranda, 
“Comentários à Constituição de 46, 
IV, 126). 

Por derradeiro, o ministro Edson 
Vidigal, do S.T.J., no Ag. nº 111.613, 
Agravante o Estado do Pará e 

Agravado Ricardo José Lopes 
Batista, apesar de não ter conhecido 
do Agravo, pelas razões que expõe 
em seu voto, adentrou no mérito 
assim se expressando: 

“O direito adquirido, definido na 
L.I.C.C., é aquele direito subjetivo, 
oriundo de uma circunstância 
idônea a produzi-lo segundo os 
preceitos da lei vigente ao tempo 
em que ocorreu, e incorporado ao 
patrimônio individual, e que a lei 
nova não pode ofender. Logo, a 
hipótese de ter o ora agravado 
exercido o cargo comissionado em 
período anterior à edição da lei 
não influi na incorporação do 
direito ao patrimônio do 
impetrante, mesmo porque a lei 
deveria ser clara neste sentido”. 
Por todas estas razões, conheço 

do mandamus e concedo a ordem a 
partir da impetração. 

 
Belém, 21 de outubro de 1997. 

 
Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Presidente 
Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes -  Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.389 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE 
TUCURUÍ 
 
 
Apelante:        Minas Madeiras Ltda. 
Apelado:         Motobel - Motores de Belém Ltda. 
Relatora:         Desembargadora Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes 

 
 

Apelação. Dív ida fundada em cheques pré-datados. 
Embargos à execução. Improcedência. Litigância de 
má-fé. I. Os cheques, objetos da constrição, 
representam títulos executiv os extrajudiciais, 
líquidos, certos e exigív eis, assim como a dív ida 
deles resultantes é liquida, certa e exigív el. II. Não 
estando comprov ado o espírito emulativ o, v ale dizer 
o dolo, a v ontade de prejudicar, não há que se falar 
em litigância de má fé. Recurso conhecido mas não 
prov ido, em parte, para julgar procedentes os 
embargos, com a não condenação do Embargante 
por má-fé, face não resultar esta caracterizada. 
Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM,, os Excelentíssimos 

senhores Desembargadores 
componentes da 3ª Câmara Cível 
Isolada do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, à 
unanimidade de votos, em conhecer 
do recurso mas negar-lhe provimento 
em parte, julgando procedente a 
execução e reformando a 
condenação do embargante por má 
fé, nos termos do voto da Relatora. 

 
Relatório 
Minas Madeiras Ltda., empresa 

qualificada na inicial, com fulcro no 
art. 736 e seguintes do C.P.C. , 
propôs, tempestivamente, embargos 
à execução que lhe move Motobel - 
Motores de Belém Ltda., firma 
igualmente qualificada nos autos. 

Alega a Embargada que a 
Embargante altera a verdade dos 
fatos, visando maiores benefícios, 
devendo ser declarada litigante de má 
fé. 

Aduz que procurou a referida 
Embargada para proceder reparos no 
trator de esteira 7D, de sua 
propriedade, e esta, com argumentos 
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falaciosos, exigiu da Embargante que 
assinasse o orçamento em branco. E 
que posteriormente, foram dados à 
Embargada os cheques objetos da 
cobrança, estes em número de dois, 
e no valor de R$ 5.133,00 cada, tão 
somente como garantia do serviço, e 
após, estes seriam substituídos pelo 
valor correspondente ao serviço. 
Aduz ainda que a Embargante 
efetuou um pagamento de R$ 
5.556,22 suficiente para quitação do 
serviço que foi insatisfatório, por ter 
havido demora na entrega do trator, 
que permaneceu com problemas 
mecânicos. 

Postulou o recebimento do 
embargo no seu efeito, oitiva de 
testemunhas que disse arrolar 
posteriormente, e uma perícia para 
verificar o valor real do serviço. 

Motobel - Motores de Belém Ltda., 
respondeu tempestivamente, dizendo 
que as alegações supra não podem 
prosperar, pois são meras alegações, 
sem nenhuma evidência da verdade, 
além de que a Embargante não 
apresentou nenhuma prova robusta 
que possa modificar, impedir ou 
extinguir o direito da Embargada de 
cobrar a dívida reclamada. 

Ressalta que a própria 
Embargante confessa que se util izou 
dos serviços da Embargada, e 
confessa ainda que entregou os 
cheques, objeto da cobrança. Não 
nega a dívida, nem diz que não deve 
a quantia reclamada. Há, portanto a 

presunção da certeza, l iquidez e 
exigibil idade da obrigação, porque 
fato alegado e não contestado 
caracteriza fato incontroverso. 

Refuta não ser verdade que a 
Embargante assinou o orçamento em 
branco, provando esta assertiva com 
a juntada da “ordem de serviço”- OS 
nº 1484, comprovado que o valor total 
da dívida é de R$ 15.399,00, em cujo 
documento se constata as 
assinaturas do representante da 
Embargante, primeiro concordando 
com as condições do conserto, e 
depois autorizando a execução dos 
serviços pela Embargada. 

Afirma ainda que concluídos os 
serviços, dentro da previsão e 
condições estabelecidas, o 
representante da Embargante 
preencheu e assinou os cheques, em 
nº de três, no valor total de R$ 
15.399,00, valor correspondente à 
ordem de Serviço nº 1.484 acima 
mencionada, e da Nota Fiscal de 
venda/serviço nº 529, das quais 
juntou xeroxes autenticadas, às fls. 
17 e 16, respectivamente. Entretanto, 
a Embargante somente pagou a 1ª 
parcela, ou seja, o 1º cheque. 

Conclui aduzindo que os 
embargos são protelatórios. 

O MM. Juiz “a quo” proferiu 
julgamento antecipado da lide, 
julgando improcedentes os embargos, 
julgando ainda a Embargante como 
litigante de má fé, aplicando-lhe as 
penas previstas em lei. 
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Voto 
Houve-se bem o MM. Juízo “a 

quo” em prolatar sentença julgando 
antecipadamente a lide nos precisos 
termos do art. 330, do C.P.C., posto 
que a questão de mérito é 
unicamente de direito, e os fatos 
estão provados por documentos 
constantes nos autos, não havendo 
pois, necessidade de produção de 
prova em audiência. 

Não há dúvida que a Embargante 
aduziu, em sua inicial, meras 
alegações despidas de qualquer 
prova, não havendo pois nenhum fato 
impeditivo, modificativo, ou extintivo 
da obrigação. Ao contrário, esta 
confessa que o serviço foi feito e não 
nega a dívida. Assim, resulta que os 
cheques que a caracterizam têm as 
condições de certeza, l iquidez e 
exigibil idade da obrigação assumida. 

Com efeito, o fato não contestado 
caracteriza-se fato incontroverso. 

Além do mais, as alegações 
aduzidas pela Embargada, estão 
claramente, insofismavelmente 
provadas pelos documentos de fls. 16 
e 17 dos autos de embargos, quais 
sejam, a Nota Fiscal de 
venda/serviços nº 529, de fls.16, e 
pela Ordem de Serviço OS nº 1.484, 
de fls. 17, que provam que os 
serviços foram feitos. Sendo que a 
Ordem de Serviço nº 1.184 comprova 
claramente que a Embargante 
recebeu o referido serviço em 

condições técnicas de util izações 
normais no dia 18.05.96, conforme 
prova a assinatura do Representante 
legal da Embargante neste 
documento. 

Observe-se que a execução dos 
outros dois cheques, somente deu 
entrada em juízo, em 06.11.96, 
bastante tampo após. 

Além de que também provam a 
dívida os documentos constituídos 
pelos próprios cheques assinados 
pelo representante da Embargante, 
ora cobrados na execução, 
constantes às fls. 13 dos aludidos 
autos cuja autenticidade jamais foi 
contestada. 

Na verdade, verifica-se que os 
referidos cheques foram preenchidos 
a mão, com as mesmas 
características de letra, cor de tinta e 
assinatura da Embargante, através de 
seu representante legal, fatos que 
jamais foram impugnados, resultando 
que os cheques objetos da constrição 
representam títulos executivos 
judiciais líquidos, certos e exigíveis, 
assim como a dívida deles resultante 
é liquida, certa e exigível. 

Ademais, a Embargante já pagou 
a 1ª parcela da dívida, referente ao 
serviço efetuado e recebido, restando 
somente as duas últimas parcelas, 
representadas pelo dois cheques 
objetos da cobrança. 

“Os pagamentos parcelados não 
desnaturam o direito do credor de 
exigir o saldo da obrigação impaga 
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e, tampouco, a l iquidez e certeza 
pelo saldo”. Ac. unân. da 4ª Câm. 
do TJ-RS, na apel. 30.467, rel. 
Des. Carvalho Roenick. In. Rev. 
de Jurisp. do TJ-RS, vol. 72, T II, 
pág. 640. 
Assim, se houve bem o MM. Juiz 

de 1º grau em julgar improcedentes 
os embargos, e o julgamento 
antecipado da lide não constituiu 
cerceamento de defesa, como alega 
a Embargante, posto que a dívida é 
líquida, certa e exigível, comprovada 
por documentos nos autos, não 
carecendo de produção de provas em 
audiência, além de que os cheques 
possuem, como já dito, as condições 
de literalidade, certeza e exigibilidade. 

Quanto a litigância de má fé, 
atribuída pelo Juízo de 1º grau à 
Embargante, esta não resultou 
convenientemente provada. Sendo 
uma condenação, exige resulte a 
aludida má fé cabalmente provada, o 

que não ocorre nestes autos. 
“Não se pode falar em abuso de 
direito de demandar senão quando 
manifesto o espírito emulativo, 
vale dizer, o dolo, a vontade de 
prejudicar. O ilícito processual, 
consistente na infringência do 
dever de litigar de boa fé, só se 
configura quando evidenciada a 
má fé que estrutura a lide 
temerária”. Ac. Un. 2ª Câm. TJ-RJ-
R.T., vol. 525, pág.232. 
Por todas essas razões, conheço 

do apelo mas nego-lhe provimento, 
em parte, para manter a sentença de 
1º grau, no que tange a julgar 
improcedentes os embargos e por 
conseqüência, procedente a 
execução, e concedo provimento, em 
parte, para reformar a condenação da 
Embargante por má fé, por não estar 
a mesma devidamente caracterizada 
e provada.

 
Belém, 03 de setembro de 1997. 

 
Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Presidente 
Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes - Relatora 
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AUTOS DE PROCESSO CRIME N° 075/95 DA COMARCA DE 
ALTAMIRA 
 
 
Autora:    A Justiça Pública 
Réus:      José Roberto Rodrigues, Waldenor Carlos Marinho Júnior, Walter  
               Carlos Januário, José Liro Barbosa da Costa, José Henrique Gonçalves  
               Oliveira, Oderlan Gomes de Sousa, Francino Barbosa da Costa e  
               Antônio Carlos Guerreiro da Silva 
Vítimas:  Hubert Matlle, Iraci Maderi, Tatiane de Souza, Pedro Cornélio e outros 
Juiz:        Dr. Elder Lisboa Ferreira da Costa 

 
 
Vistos, etc... 
 
Relatório 
"A Justiça sustenta numa das 
mãos, a Balança em que pesa o 
Direito, e na outra a Espada de 
que se serve para o defender, a 
Espada sem a Balança é a força 
brutal a Balança sem a Espada é a 
impotência do Direito. Uma não 
pode avançar sem a outra, nem 
haverá ordem jurídica perfeita sem 
que a energia com que a Justiça 
aplica a Espada seja igual a 
habilidade com que manejar a 
Balança". Rudolf Von Fhering. 
O Ministério Público do Estado do 

Pará, representado pela Promotora 
de Justiça, ofereceu denúncia contra 
os nacionais: José Roberto 
Rodrigues, Waldenor Carlos Marinho 
Júnior, Walter Carlos Januário, José 
Liro Barbosa da Costa, José Henrique 
Gonçalves Oliveira, Oderlan Gomes 
de Sousa, Francino Barbosa da 

Costa, Antônio Carlos Guerreiro da 
Silva, todos já qualificados nos autos 
nº 075/95, Proc. 3ª Vara da Comarca 
de Altamira. 

A Vestibular Acusatória, em 
resumo, relata que: 

"Os denunciados fazem parte de 
uma quadrilha que vêem vitimando 
a população de vários municípios 
que recentemente deixou em 
pânico, Altamira no Pará com 
roubos lesões e latrocínio." 
Narra a denúncia:  
“que o grupo de assaltantes vem 
atuando nesta região, 
inscrevendo-se nestes o assalto 
ocorrido em frente ao Banco do 
Brasil agência Altamira, o assalto 
ao correio de Pacajá, e o assalto 
na pessoa do senhor Alcino, 
funcionário da Prefeitura Municipal 
de Altamira, o assalto na pessoa 
da senhora Madalena, funcionária 
da prefeitura do Senador José 
Porfírio, o assalto na embarcação 
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Nova Aurora, no malote dos 
correios, etc., as vítimas em 
declaração que foram reduzidas a 
termo e em termo de 
reconhecimento, apontam sem 
sombra de dúvidas, como autores, 
os integrantes da quadrilha já 
mencionada, ou seja, os ora 
denunciados”. 
Continua a denúncia,  
“que Altamira, a capital da 
Transamazônica, às 11:00 horas, 
aproximadamente, no dia 10 de 
outubro de 1995, viveu momentos 
de pânico e terror, quando a 
quadrilha já qualificada no rosto da 
denúncia, dissimulada e 
fortemente amada, entrou na 
secretária da Prelazia do Xingú, 
sito à Av: João Pessoa nº 1212, 
Bairro Centro, na busca do Pe. 
Frederico, que possuía as chaves 
de um cofre com dólares, tendo os 
mesmos sido recebido pelo irmão 
Humbert Matlle, que ao vê-lo 
armados, tentou segurá-los, vindo 
por receber rajada de 
metralhadora, causando-lhe 
ferimentos mortais, conforme 
testifica o depoimento dos próprios 
acusados, testemunhas e 
fotografias do saudoso irmão". 
Relata a denúncia que:  
"No dia do fato o acusado José 
Roberto Rodrigues, vulgo Roberto, 
ficou do lado de fora da Secretaria 
da Prelazia do Xingú, armado com 
um fuzil tipo mini 14, calibre 223, 

de fabricação Americana, e no 
interior de um veículo tipo Kadett 
de cor vermelha placa JTF 1710, 
que a quadrilha roubara do senhor 
José Roberto Rodrigues, no 
Município de Castanhal. Os 
acusados Waldenor Carlos 
Marinho Júnior, vulgo Júnior, 
armado com uma metralhadora 
calibre 9 milímetros de fabricação 
Italiana e Walter Januário, vulgo 
Walter, armado com uma pistola 9 
milímetros, marca Taurus e um 
revólver calibre 38 marca Taurus, 
adentraram na secretaria da 
Prelazia do Xingú, quando no 
interior da secretaria o denunciado 
Waldenor Carlos Marinho Júnior 
"vulgo Júnior" deflagrou disparo de 
metralhadora na vítima Humbert 
Matlle, quando veio a falecer em 
razão dos ferimentos". 
A denúncia ainda relata que após 

a saída dos acusados da Prelazia do 
Xingú, os mesmos dirigiram-se em 
direção ao Banco da Amazônia 
(BASA), para ali empreenderem um 
assalto. 

A vestibular acusatória ainda faz 
longa exposição, a respeito da cadeia 
criminosa que os acusados tri lharam 
até desembocarem no que consta 
destes autos, quando os mesmos 
espalharam pânico e terror na cidade 
de Altamira. Em resumo, esta é a 
denúncia. 

Às fls. 200, do I Volume, o Órgão 
do Ministério Público, através da 
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Promotora de Justiça Ociralva de 
Souza Farias, requereu a prisão 
preventiva de todos os acusados.  

Às fls. 201, do II volume, o então 
Juiz Paulo Roberto Vieira decretou a 
prisão preventiva dos acusados, por 
entender que haviam indícios de 
autoria para a sua decretação. 

Em 17 de novembro de 1995, a 
denúncia é recebida em todos os 
seus termos e designado 
interrogatório dos acusados, fls. 206 
do II Volume dos autos. 

Às fls. 236, do II Volume, o 
acusado Waldenor Carlos Marinho 
Júnior é interrogado em juízo. 

Às fls. 238, do II Volume, o 
acusado José Roberto Rodrigues, 
vulgo Roberto, é interrogado. 

Às fls. 239, do II Volume, o 
acusado José Liro Barbosa, vulgo 
Ciro, é interrogado. 

Às fls. 240, do II Volume, o 
acusado Walter Carlos Januário, 
vulgo Walter, é interrogado. 

Ás fls. 242, do II Volume, o 
acusado José Henrique Gonçalves de 
Oliveira, é interrogado. 

O advogado Reginaldo Derze 
Ferreira, ingressa em Belém com 
habeas corpus em favor do acusado 
Antônio Carlos Guerreiro da Silva. 

Precisamente às fls. 288, do II 
Volume dos autos, encontramos as 
informações prestadas pelo então 
Juiz da Comarca Dr. Paulo Roberto 
Vieira, em duas laudas. 

Às fls. 311, do II Volume, consta o 

interrogatório do Acusado Antônio 
Carlos Guerreiro da Silva, feito 
através de Carta Precatória. 

Das fls. 346 a 360, do II Volume, 
encontramos os depoimentos das 
testemunhas arroladas neste 
processo. 

Às fls. 391, do II Volume, a i lustre 
Delegada de Polícia envia ao Juízo 
os laudos constantes destes autos, 
que serão estudados por ocasião da 
Fundamentação. 

Às fls. 566, do III Volume, o 
advogado do acusado Antônio Carlos 
Guerreiro da Silva, requereu 
novamente a revogação da prisão 
Preventiva, o que é indeferido pelo 
Juiz Dr. Max Ney Rosário Cabral, fls. 
579/581. 

Às fls. 616/622, do IV Volume o 
Ministério Público apresenta as suas 
alegações Finais. 

Às fls. 624/626, do IV Volume, a 
Defensoria Púbica apresenta as 
alegações finais dos acusados José 
Roberto Rodrigues, Walter Carlos 
Januário, Oderlan Gomes de Souza 
Francisco Barbosa da Costa. 

Às fls. encontramos as alegações 
finais de Waldenor Carlos Marinho 
Júnior, patrocinado pela Defensoria 
Pública. 

O advogado Antônio Carlos 
Alberto Silva, às fls. apresenta as 
alegações finais do acusado Antônio 
Carlos Guerreiro da Silva. 

O advogado José Carlos Jorge 
Melem, apresenta às fls. as 
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alegações finais do acusado José Liro 
Barbosa da Costa. 

 
Decisão 
A Justiça ao sustentar uma das 

mãos a balança em que pesa do 
direito, refere especificamente que a 
outra está a segurar a espada para 
fazer valer este mesmo direito 
assegurado. Com esta premissa 
conduzirei este julgamento dentro do 
mais estrito cumprimento da ordem 
sagrada da magistratura a que fiz 
juramento, podendo depois de cada 
julgamento, terminar o dia e, ao 
deitar, dirigir-me assim a Deus: 
"Senhor, trata-me amanhã, como 
tratei os outros hoje" . 

O processo trazido ao meu 
julgamento, não é de fácil deslinde, 
ou poderia dizer, é de alta indagação, 
e porque não dizer, difícil até de ler, 
pois como num filme, tentamos nos 
transportar para aquele fatídico dia 10 
de outubro de 1995, mais 
precisamente na cidade de Altamira - 
Estado do Pará - Brasil, quando uma 
página brutal, coroada como todos os 
requintes de perversidade cometidas 
por um bando funesto, estes 
verdadeiros Cavaleiros do 
Apocalipse, porque não dizer a “besta 
fera”, a implantar o terror, o medo e a 
morte. 

De sorte que a população da 
cidade de Altamira - Estado do Pará - 
Brasil, ainda vivendo os momentos de 
consternação por este fato que 

deveria ser pulverizado de nossas 
mentes para sempre, para que fatos 
dessa natureza não mais aconteçam. 

O Ministério Público Estadual, 
como “Dominus Litis”, denunciou á 
Justiça oito elementos, como sendo 
pertencentes a um bando, uma 
quadrilha a espalhar o pânico, o terror 
e a morte. 

Os fatos segundo demonstram os 
autos, cotejando todas as provas 
trazidas, tanto a prova testemunhal 
como a documental, tem-se 
claramente como os fatos 
aconteceram. 

O bando segundo noticiam os 
Autos, era chefiado por Waldenor 
Carlos Marinho Júnior, vulgo Júnior, 
que com armas de grosso calibre, 
inclusive armas estrangeiras 
assaltava e roubava região. 

Em data de 10 de outubro de 
1995, o bando de posse de um 
veículo Kadett de placas JTF 1710, 
roubado da cidade de Castanhal 
tentou assaltar a Prelazia do Xingú, 
onde o acusado retro epigrafado 
acabou assassinando o Irmão 
Católico Hubert Matlle. 

Segundo consta dos Autos e pelo 
próprio depoimento de Júnior fls. 116, 
do I Volume, dos Autos, os fatos 
aconteceram da seguinte maneira: os 
acusados Júnior e Walter, desceram 
do Kadett roubado por Roberto (outro 
acusado nestes autos) invadiram a 
sede da Prelazia do Xingú, residência 
oficial do Bispo católico de Altamira, a 
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procura do Padre Frederico, o qual 
segundo levantamento feito pelos 
acusados, teria as chaves do cofre da 
Prelazia, onde tencionavam roubar a 
quantia de US$ 150.000,00 (cento e 
cinqüenta mil dolares). 

Porém, o assalto não chegou a se 
consumar pois o irmão católico teria 
tentado impedi-los, quando foi 
assassinado covardemente, a sangue 
frio. 

Como não logram êxito, os 
mesmos saíram da Prelazia e foram 
para o Kadett vermelho, onde 
Roberto já os aguardava para dar-
lhes fuga. 

Após este fato, a fim de não serem 
reconhecidos, pois o veículo estava 
estacionado próximo a Prelazia, os 
Cavaleiros do Apocalipse resolveram 
roubar outro carro, desta feita, um 
Fiat Uno de propriedade da Embrapa, 
veículo este que parava às 
proximidades. 

Neste momento, os acusados 
Waldenor Carlos Marinho Júnior e 
Walter Carlos Januário, acertaram 
com um balaço o funcionário da 
Prelazia, Pedro Cornélio, atingido-o 
na altura da cintura, de conformidade 
com o que consta do laudo de exame 
de corpo de delito de fls. 130/verso. 

Em todo o trajeto criminoso dos 
mesmos, como não conseguiram 
lograr êxito ao assalto à Prelazia do 
Xingu além de já terem ceifado a vida 
do irmão católico, Hubert Matlle e das 
lesões corporais no funcionário 

Cornélio, os sicários já por volta das 
11:25 horas, resolveram seguir o 
Banco da Amazônia (BASA). 

Quanto a este episódio, digno de 
fazer inveja aos fi lmes de ação 
Americanos, como Rambo e o 
Exterminador do Futuro, deu-se da 
seguinte maneira. 

O acusado José Roberto 
Rodrigues, ficou no Kadett de cor 
vermelha dando cobertura para a 
fuga dos dois elementos Waldenor 
Júnior, e Walter Carlos. Estes 
fortemente armados com uma 
metralhadora, pistola e revólver, 
desceram do Fiat Uno de cor branca 
que roubaram da EMBRAPA (placa 
JTC 2575). 

Uma vez dentro da Agência 
Bancária, Júnior e Walter, armados, 
continuaram atirando a fim de 
intimidar os que estavam na agência, 
funcionários e clientes. Com essas 
atitudes os mesmos vieram a ferir 
Iraci Maderi na região occipital (fls. 
126v), Edmar da Gama Pinheiro 1/3 
médio da coxa (fls. 32 v), Tatiane 
Lima Curioso (fls. 128), e ainda 
roubaram a quantia de R$ 3.000,00 
(Três Mil Reais), que havia na 
Agência. 

Continuando a semear a erva 
daninha, o joio, os fi lhos da serpente, 
dignos de causar perplexidade ao 
mais ímpio habitante de Sodoma ou 
Gomorra, convidados a entrar para a 
História Universal, ao lado de 
Herodes e Hitler, empreenderam fuga 
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pela Rodovia Transamazônica, no 
trecho Altamira-Itaituba, sendo que os 
mesmos estavam assim distribuídos: 
Waldenor Júnior e José Roberto, 
estavam no Kadett vermelho e Walter 
e Carlos Januário no Fiat Uno branco. 

O destino final da fuga era a 
fazenda de propriedade de José 
Henrique, vulgo, "Neguinho", pois 
esta era a sua função - dar cobertura 
aos mesmos após os assaltos que 
realizavam, inclusive, tudo era 
minuciosamente planejado na referida 
fazenda. 

Os fi lhos do mal, ainda não 
satisfeitos continuaram a praticar 
crimes: 

Waldenor Júnior e José Roberto, 
tomaram de assalto o veículo Saveiro 
pertencente ao Sr. Liu Chiang Pião, e 
mais adiante tomaram de assalto o 
automóvel Gol 1000, cor vermelha de 
propriedade do senhor Francisco 
Renne Campos de Araujo. 

Todos esses fatos descritos e 
tidos como típicos, desta trágica 
página da historia de Altamira, podem 
ser cotejados perfeitamente com as 
provas testemunhais trazidas à 
colação. Senão vejamos: 

A participação efetiva de Waldenor 
Carlos Martinho Júnior fls. 238, II 
Volume, dos Autos, é inconteste, 
inclusive seu sentimento perverso, 
pode ser sentido pelas informações 
sobre a sua vida pregressa pois no 
Estado do Tocantins o mesmo, já foi 
preso por assalto a um ônibus que 

resultou em feridos e estupro de 
mulheres. 

Sobre o acusado José Roberto 
Rodrigues, sua participação não 
remonta quaisquer duvidas, posto 
que confessa a prática dos crimes 
com riqueza de detalhes às fls. 238, 
do II Volume, dos autos. 

Quanto ao acusado José Liro 
Barbosa da Costa, apesar do mesmo 
não ter estado propriamente no dia do 
assalto à Prelazia do Xingu, nem ao 
BASA o mesmo é reconhecido pela 
testemunha Henrique José dos 
Santos, fls. 106, do I volume, dos 
Autos, como sendo o elemento que 
esteve na madrugada do dia 
09.10.95, por volta da 01:00 hora e 
que o mesmo retornou na companhia 
de outro comparsa por volta da 12:00 
h. do mesmo dia 09.10.95, segunda-
feira levando um galeto. 

Somos forçados a acreditar na 
participação efetiva do dito acusado 
na coletânea de informações para o 
bando, pois quem concorre de 
qualquer maneira para o crime incide 
nas penas a ele cominadas devendo 
ser igualmente apenado. 

O acusado Walter Carlos Januário 
às fls. 240, dos autos do II Volume, 
em seu depoimento confessa que 
esteve no dia 10.10.95, e que estava 
dando volta em companhia de Júnior. 
Que Roberto estava num Kadett o 
mesmo ainda confessa que foram 
assaltar a Prelazia do Xingú, e que 
inclusive estava armado com uma 
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nove milímetros. 
Quanto ao acusado Oderlan 

Gomes de Sousa, vulgo, "Oderlan", 
sua participação em toda a 
empreitada criminosa é confinada no 
depoimento de José Liro Barbosa da 
Costa às fls. 64, do I Volume, dos 
autos, quando confirma que a função 
de Oderlan no bando é identificar os 
locais onde possa existir grande fluxo 
de dinheiro e arquitetar, na 
companhia de "neguinho" os planos 
criminosos. Depreende-se dos autos 
que todo o estudo para o assalto à 
Prelazia ou seja, o levantamento do 
local foi feito por Oderlan, conforme 
consta dos autos. 

Quanto ao acusado Francino 
Barbosa da Costa, vulgo, “Francino”, 
estamos convencidos de sua 
participação no assalto á Prelazia e 
ao BASA, porque sua função no 
bando era levantar "as paradas", mais 
cobiçadas, importante, e rica (sic)., na 
opinião da quadrilha. Inclusive, 
Francino recebia informações de um 
funcionário que trabalha no aeroporto 
de Altamira, e que retirava malotes de 
dinheiro que chegavam pelo vôo da 
TABA, para abastecer o Banco do 
Brasil que por sua vez repassava 
para o Banpará e Bradesco os 
valores para pagamento de 
funcionários públicos. 

Todavia, os acusados Oderlan 
Gomes de Souza e Francino Barbosa 
da Costa não foram interrogados em 
Juízo, visto que foragidos, porém, 

foram acompanhados em todos os 
seus termos por advogados. 

Considerando este fato e que os 
mesmos foram citados por edital, e a 
fim de não levantar dúvidas quanto à 
decisão deste processo, sou obrigado 
a tecer comentários sobre a Lei nº 
9.271, de 17.04.96, que deu nova 
redação ao art. 366, do Código de 
Processo Penal, passando a 
normatizar da seguinte maneira:  

"se o acusado citado por edital 
não comparecer, nem constituir 
advogado, ficam suspensos o 
processos e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz 
determinar a produção antecipada 
de provas consideradas urgentes, 
e se for o caso decretar a prisão 
preventiva nos termos do disposto 
no art. 312" 
A suspensão do processo de 

conformidade com esta redação, 
perdura enquanto o réu não for 
intimado, pessoalmente, para ser 
interrogado apresentar prévia ou 
constituir defensor. 

Os delitos que ensejaram a 
presente ação penal ocorreram em 
10.10.95, portanto, antes de entrar 
em vigor a Lei 9.271/96, sendo tal 
norma irretorativa por inteiro, não 
tendo aplicação aos processos em 
curso de revés citados por edital, que 
praticam delitos antes de 17.06.96, 
esta opinião é comparti lhada pelo 
eminente jurista Damásio de Jesus, o 
qual dispõe sobre o assunto em um 
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trabalho publicado no Boletim do 
Instituo de Ciências Criminais, em 
julho de 1996, nº 42, pág. 03. 

A norma do art. 366, do CPP, na 
parte que determina sobre a 
suspensão do processo tem natureza 
processual penal, uma vez que 
disciplina o desenvolvimento do 
processo (Manzini, Tratatto di Diritto 
Processuale Penale). 

Quando, entretanto, prevê a 
suspensão do prazo prescricional, é 
de direito penal material. 

Temos pois uma disposição mista 
impondo princípios de direito 
substantivo e processual, quando isso 
ocorre, (o que é o caso dos autos), 
prevalece o de natureza penal. O Juiz 
nos termos da nova legislação, 
sobrestando o processo provoca 
automaticamente a suspensão do 
lapso prescricional proibindo que o 
efeito se diri ja à extinção da 
punibil idade . 

Isto posto, comungando da opinião 
dominante da irretroatividade da Lei 
9.271/96, ao caso vertente, considero 
válidos todos os atos praticados pela 
Defensória Pública, e, 
conseqüentemente válido o processo 
para os acusados Oderlan Gomes de 
Souza e Francino Barbosa da Costa, 
para todos os seus efeitos. 

Continuando a alinhavar o elo 
entre os integrantes da quadrilha, os 
fi lhos das trevas trabalhavam com os 
levantamentos feitos por Francisco. 
Dos autos o que se extrai, é que, 

enquanto não acontecia o assalto tão 
sonhado, passaram, então, para o 
assalto à Secretaria da Prelazia do 
Xingú. Todas essas conclusões se 
extraem do documento de fls. 119, I 
Volume, dos autos. 

Todos esses episódios são 
confirmados e robustecidos pelas 
testemunhas que declaram: 

Sônia Ferreira de Souza Viana fls. 
344, do II Volume: 

"Confirma que tais elementos 
tiveram no Sítio de José Henrique, 
e que o vaqueiro disse que José 
Henrique disse para não ficar com 
o grupo". 
A testemunha Eliene Dias de 

Souza fls. 346, do II Volume: 
"José Henrique acobertava em 
seu Sítio os assaltantes pois o 
movimento era intenso na chácara 
quando tinha assalto em Altamira 
Que neste dia ouviu tiroteios". 
Paulo Roberto de Souza fls. 348, 

do II Volume: 
"Que percebeu que após José 
Henrique comprar o Sítio o 
movimento de carros aumentou 
que o movimento acontecia 
geralmente à noite, que o 
movimento aconteceu os dois 
assaltos ocorreram em Altamira. O 
assalto que o 1º fala ao Banco do 
Brasil e o 2º a Prelazia Que os 
elementos que reconheceu na foto 
ficava no Sítio do senhor José 
Henrique". 
As testemunhas Geraldo de Souza 
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e Pedro de Souza Cornélio, 
respectivamente, teve seu carro 
roubado e reconheceu os acusados, 
a segunda foi atingida com uma bala 
nas costas. Fls. 355 e 354, do II 
Volume. 

Quanto as testemunhas: 
Antônio Jetro Uchoa Vasconcelos 

fls. 349, nada acrescentou. Gecy da 
Silva Lameira fi lho fls. 350 e Aracy 
Guiomar Coelho do Nascimento fls. 
351, policial e Escrivã 
respectivamente, nada 
acrescentaram. 

Quanto as testemunhas arroladas 
pela defesa. 

Para melhor entendermos, e sem 
maiores delongas, analisaremos os 
seus depoimentos de caráter geral 
sem individualizar quem as arrolou. 

José Pereira Gomes - fls. 385, do 
II Volume,  

"Que conhece os fatos narrados 
na denúncia só por ouvir falar” 
Iranilde Pereira Gomes - fls. 386, 

do II Volume,   
"Só conhece os fatos narrados na 
Denúncia só por ter visto na 
televisão e ouvido no rádio". 
Domingos Rocha de Aguiar - fls. 

387, do II Volume,  
"que conhece os fatos só por 
comentários”. 
Dionice Januário - fls. 388, do II 

Volume, "Conhece os fatos narrados 
só por notícias". 

Quanto à vítima Adriano Oliveira 
Silva, informou apenas em seu 

depoimento sobre o assalto à 
Embarcação Nova Aurora em 
21.06.95. 

Liu Chiang Pião - fls. 356, do II 
Volume,  

"Teve o seu Saveiro roubado". 
Madalena Pereira Rabelo - fls. 

357, do II Volume,  
"Reconheceu os acusados à 
mesma quando portava o dinheiro 
da Câmara de Senador José 
Porfírio". 
As outras testemunhas arroladas 

pela defesa: 
Eguinaldo Barbosa da Silva fls. 

381. Expedito Pereira fls. 382. Gilmar 
Dias Soares 383. Eliseu Alves de 
Souza 384. (todos do II Volume). 

Nada presenciaram e que só 
sabem dos fatos pelos jornais. 

Quanto à Prova Documental. 
Sem embargo de dúvida, que esta 

é robusta e consubstancia 
sobremaneira todos esses autos. 

Os Laudos de Exame de Corpo de 
delito, repousam nos autos, a saber 
fls. 146, 148., Autos de Apreensão fls. 
149 150, 151, 152, 153,154,155, 156, 
Auto de Entrega 157, 158, 159, 
160,161, 162 (todos do I Volume). 

Todos os Laudos de Exame de 
Corpo de delito e Procedimentais no 
local do evento criminoso, repousam 
nos autos de nº 082/95, 083/95, 
120/95, 123/95 124/95,130/95 
1.123/95 e 058/95. Tais documentos 
repousam nos autos de nºs. 392, 393, 
384, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 
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401 (todos do II Volume). 
Nestes autos verifica-se a 

consonância perfeita dos fatos com 
as provas trazidas para os autos, pois 
o Juiz decide de acordo com a sua 
convicção, atrelado as provas que 
constam nos mesmos autos. 

Quanto ao acusado Antônio Carlos 
Guerreiro da Silva, verifico neste 
processo que a instrução processual 
para o mesmo nem começou, pois na 
própria exordial acusatória o próprio 
Ministério Publico assim se manifesta:  

"O acusado Antônio Carlos 
Guerreiro da Silva vulgo "chico", não 
participou do assalto na secretaria da 
Prelazia do Xingú, mas participou do 
assalto na frente do Banco do Brasil 
agência de Altamira-Pa. A função 
deste denunciado é de ação a mão 
armada, corpo a corpo com a vítima". 

Verifico aqui um grande equívoco 
por parte do Ministério Público se não 
vejamos: 

O assalto à Prelazia do Xingu, 
bem como a agência do BASA, foi 
praticado no mesmo dia, sendo este 
uma continuação daquele, já que os 
bandidos não lograram êxito no 
primeiro; tais fatos ocorreram no dia 
10.10.95. 

O acusado Antônio Carlos 
Guerreiro, não se encontrava em 
Altamira, vindo a ser preso no dia 
25.10.95, na cidade de Castanhal, 
portanto, 15 dias depois do fato. 

Ora, se a própria representante do 
Ministério Público reconhece que o 

mesmo não participou destes crimes 
porque o denunciou ? Verifica-se uma 
contradição entre os fatos narrados e 
a inclusão do acusado no corpo da 
vestibular acusatória. 

Tentou a Representante do 
Ministério Público fazer uma relação 
entre este acusado e a quadrilha. O 
que de fato consta nos autos contra o 
acusado é o Termo de Reinquirição 
do acusado Júnior e as declarações 
prestadas pelo mesmo que remontam 
sua possível participação ao assalto 
do Banco do Brasil, que é outro fato 
delituoso. Ora, o que deveria fazer o 
MP era denunciá-lo por este crime e 
não incluí-lo em outra empreitada da 
qual não participou. 

Porém, embora no Termo de 
Reinquirição de “Júnior’’ fls. 115, do I 
Volume, o mesmo relata com, 
detalhes como a quadrilha agia, 
inclusive, relata a participação de 
Antônio Carlos Guerreiro, e a suas 
declarações são dignas de crédito, 
sou forçado a acreditar na sua 
participação no assalto ao Banco do 
Brasil. 

Todavia, não há Denúncia 
formulada no Fórum local, não há 
uma linha sequer contra o acusado, e 
nestes autos, o mesmo não participou 
com nenhum ato volitivo, nem mesmo 
concorreu, e como não pode haver 
condenação sem prévio processo 
legal, e que o M.P. não conseguiu 
provar o nexo de participação deste 
acusado, com os crimes destes 
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autos, sou forçado a absolve-lo, e 
ainda vou mais longe, de fato o 
processo para este acusado nunca 
começou, não há nota de culpa o 
decreto de Prisão Preventiva é 
genérico, nem ao menos cita o seu 
nome, não entendo como o mesmo 
pôde ficar tanto tempo preso sem 
culpa formada. 

O domínio da técnica Jurídica, nos 
dá conta de que a relação de 
causalidade extrai sua relevância do 
condicionamento que merece, 
relativamente, a culpabiIidade e a 
responsabilidade penal e, por isso, 
alguns entendem como limite da 
responsabilidade ou com seu 
fundamento ou com o seu 
pressuposto. 

Como observa Maurach a 
tendência básica das diversas teorias 
da causalidade é a mesma: a 
elaboração do limite da 
responsabilidade e correspondência 
com a questão fundamental do direito 
penal brasileiro, que é a 
culpabilidade. 

Ao encarar o papel do Juiz na 
técnica da base cientifica, que 
representa aplicação do direito, 
segundo a frase de Stammler, 
registra-se que, para se chegar a um 
julgamento justo deve o Juiz 
observar: 

Que a técnica da decisão exige 
atitudes especiais, que devem ter os 
Magistrados, não bastando conhecer, 
mesmo profundamente o direito, para 

saber traduzi-lo em realidade, é 
preciso uma capacidade especial, um 
sentimento próprio que explica como 
ao lado da técnica na aplicação. Há 
uma aplicação instintiva do direito 
(aspecto fi losófico), pela qual o 
prático sente, sem mais, a decisão 
justa segue; mas porque junto este 
instituto jurídico, por muito que seja 
auxil iar e precioso, não merece uma 
confiança cega, deve o Juiz controlar 
se a solução instintiva que a primeira 
vista lhe parece justa, tem, 
verdadeiramente tal requisito, e 
corresponde ao Direito Positivo, 
principalmente no caso dos autos. 

O Magistrado não pode e nem 
deve encerrar num ambiente irreaI, 
alheio ao meio em que vive, para 
decidir, escravizado a um rigorismo 
teórico de funestas conseqüências, 
mas tem que agir como homem 
inteligente, raciocinando na senhoria 
das idéias e conhecimentos que 
formam o patrimônio intelectual e a 
experiência do seu tempo, uti l izando 
conhecimentos extrajudiciário, que 
constituem elementos e pressupostos 
do raciocínio, verdades naturais ou 
matemáticas, regras de comércio e 
da vida social, e porque não dizer 
religiosa, princípios psicológicos, em 
suma, os princípios de experiência a 
que se refere Ferrara que os registra 
como, "definições, os juízos 
hipotéticos, de conteúdo real, 
adquiridos por observação de casos 
singulares", mas elevados a 
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princípios autônomos, com validade 
para o futuro.. De tudo com a estrita 
prova colhida nos autos. 

E recordado a necessidade de não 
destacar a prática da teoria, Espínola, 
jurista e Magistrado, encerra esta 
bela l ição sobre a arte de julgar, que 
bem pode estender a todos quantos 
além dos Juizes aplicam o direito: 

"Art. 131 - O juiz apreciará 
livremente - a prova atendendo 
aos fatos e circunstância dos 
autos, ainda que não alegados 
pelas partes, mas deverá indicar 
na sentença os motivos que 
forneceram o convencimento’’. 
E este convencimento (dos autos), 

foi o deste Magistrado. 
O Eminente Magistrado, Mário 

Guimarães, em sua Obra que aliás 
tomou-se um clássico da literatura 
jurídica. O Juiz e a Função 
Jurisdicional conceitua "Que o juiz é 
autoridade a quem compete no 
Estado, o encargo de administrar 
Justiça". 

É de convir-se, porém, que a 
Justiça ideal, não é apenas a Justiça 
célere e não onerosa, mas também a 
Justiça segura e sobretudo justa. E é 
em nome da tutela jurisdicional, 
sobretudo em processos dessa 
natureza e envergadura assim 
também como em outros processos, 
há a necessidade de se observar 
regras básicas do procedimento legal, 
para não se sancionar injustiças, e 
impondo-se ainda, considerar que um 

principio maior, conhecido 
mundiaImente como ‘‘Due Processo 
of Law’’, tem como dos seus piIares 
exatamente a observância do 
procedimento regulado em Lei. 

Porém, vigorado regras rígidas 
quanto a legislação procedimental, 
nós Magistrados como diria "de page" 
com ela não podemos tomar 
liberdades inadmissíveis. 

O certo é que pelos 
esclarecimentos destes fatos, 
deveras não explicitados no bojo das 
alegações finais do Ministério Público 
em relação ao acusado Antônio 
Carlos Guerreiro da Silva, mas, 
evidentemente, contestáveis nos 
presentes autos, pretere a excelência 
jurídica daquela manifestação, 
tornando-a alheia ao caso concreto 
efetivamente considerado. 

Ex-positis e por tudo o mais que 
dos autos constar, julgo procedente, 
em parte, a Denúncia oferecida pelo 
Representante do Ministério Público 
para: Condenar como de fato 
condeno os acusados José Roberto 
Rodrigues, Waldenor Carlos Marinho 
Júnior, Walter Carlos Januário, José 
Liro Barbosa da Costa, Oderlan 
Gomes de Souza e Francisco 
Barbosa da Costa, conforme os 
termos da fundamentação. 

Antes de aplicar as penas, 
individualmente, convém ressaltar 
que, com relação a incidência da Lei 
8.072/90 ao art. 288, como requereu 
o Ministério Público em suas 
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alegações finais, entendo que a 
mesma não procede, visto que 
legislador infraconstitucional admitiu a 
combinação daquela lei com o art. 
288, somente nos casos de tortura, 
tráfico ilícito de entorpecentes, drogas 
afins ou terrorismo, o que não é o 
caso dos autos. 

Com relação ao requerimento do 
Ministério Público para aplicação do 
art. 157 § 3°, última parte, alterado 
pela Lei 8072/90 c/c o art. 29 e art. 
157. § 2°, incisos I e II, do Código 
Penal entendo impossível tal 
assertiva, visto que o acusado seria 
apenado duas vezes pelo mesmo 
crime, já que o art. 157 § 3°, na sua 
modalidade plena absorve todo o 
inter criminis praticados pelos 
acusados. Portanto, a incidência do 
tipo penal art. 157, § 3°, com a 
redação da Lei 8072/90, incidirá 
apenas uma única vez. 

Destarte, quanto à aplicação das 
penas aos réus como se processou 
acima, sou obrigado a tecer alguns 
comentários sobre esta mesma 
aplicação para dirimir quaisquer 
dúvidas a respeito. 

Embora os delitos tenham sido 
praticados em cadeia, não há dúvidas 
de que são delitos autônomos. Não 
se pode acreditar a tese de que o 
crime de latrocínio, por exemplo, 
absorvesse os outros delitos, posto 
que autônomos. 

O latrocínio, o roubo dos carros, 
as lesões, são delitos autônomos com 

tipo penal próprio, tendo os acusados 
percorrido todo o inter criminis do tipo 
penal. 

Digo isto, porque sou obrigado a 
discordar da Defensora do acusado 
Valdenor Carlos Marinho Júnior, 
quando requer que o mesmo seja 
absolvido pelos crimes de roubo do 
Kadett vermelho e do carro da 
Emater. 

Para a incidência da pena destes 
crimes para o acusado 
retroepigrafado, é correta visto que, o 
objetivo maior adotado pela quadrilha 
era assaltar bancos e casas que 
pudessem conter altos valores, e os 
meios empregados para que os réus 
colimassem os seus objetivos eram 
os mais diversos possíveis, logo 
todos devem responder pelo mesmo 
crime já que feitos em cadeia. 

No que se refere à aplicação da 
pena ao roubo do Fiat Uno, ter sido 
adotada de forma diversa do roubo do 
Saveiro, é pelo fato de que este 
último se deu na forma qualificada, 
visto que o casal de chineses Liu 
Chiang Pião foi colocado no porta-
malas do veículo, restringindo a 
liberdade dos proprietários, além da 
incidência dos incisos I e II do art. 
157, do Código Penal. 

Quanto aos acusados Francino 
Barbosa da Costa e Oderlan Gomes 
de Souza entendo que, embora os 
mesmos não tendo participado 
efetivamente com suas ações nos 
delitos, eram as cabeças pensantes 
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do grupo, teleguiavam os acusados, 
indicando os lugares onde os 
mesmos deveriam agir. 

Como na história Bíblica Herodes 
mandou matar na época do 
nascimento de Jesus todas as 
crianças de dois anos para baixo, 
com a intenção de que neste grupo 
se encontrasse o Filho de Deus. Hitler 
a pretexto de impor a supremacia da 
raça ariana mandou exterminar seis 
milhões de Judeus. 

Ora, pelo nosso ordenamento 
jurídico, Herodes e Hitler seriam 
responsabilizados por todas as 
mortes realizadas e incidiriam nas 
penas a ela cominadas igualmente, 
embora não tiverem praticado um ato 
sequer. 

Francino e Oderlan, poderiam até 
não querer a morte de ninguém, mas 
assumiram o risco de produzir os 
resultados destes autos, já que o 
bando era armado e a empreitada 
imprevisível. 

Portanto, todos os crimes 
praticados devem atingir Francino e 
Oderlan, que estão foragidos, não se 
podendo negar que a atitude 
daqueles contamina 
indubitavelmente, seus atos nessa 
empreitada criminosa. 

Contudo, para aplicação da pena 
aos mesmos e pelo que demonstram 
os autos, entendo que o quantum, 
deva cair pela metade em relação a 
estes réus. 

Quanto ao réu José Liro Barbosa 

da Costa sua participação como 
integrante do grupo foi provada 
através de depoimento acostado aos 
autos. Considerando pelos motivos já 
expostos anteriormente, entendo que 
sua participação deve ser entendida 
como de menor grau, sendo que a 
mesma deve ser aplicada da metade 
que caberia aos réus Francino e 
Oderlan. 

Quanto à aplicação das penas aos 
delitos de lesões corporais, todos 
com oito meses, foram aplicadas 
devido aos laudos acostados aos 
autos de fls. 140/148, do I Volume, 
que remontam que todos receberam 
lesões corporais leves. 

Infelizmente, este Magistrado tem 
que se ater ao que consta dos autos, 
e, embora os autos tivessem sido 
fiscalizados por tantas pessoas, ouso 
discordar do aludo de fls. 148, dos 
autos, pois para este Magistrado, não 
é crível que uma pessoa que receba 
uma bala na altura da espinha 
próximo a coluna cervical, e ainda 
fique hospitalizado, tenha tido 
somente ferimentos leves, como 
consta do mesmo laudo. 

Em obediência aos arts. 59 e 68, 
do Código Penal Brasileiro, passo a 
aplicar a pena como se segue: 

José Roberto Rodrigues, de maus 
antecedentes, culpabilidade em grau 
máximo de reprovabilidade, sua 
conduta social não investigada, 
motivos e circunstâncias 
indesculpáveis e conseqüências de 
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grau máximo, hei por bem de fixar a 
pena base dos delitos praticados pelo 
acusado como se segue: 

Art. 288 - 5 (cinco) anos e 3 (três) 
meses; 

Art. 157, § 3º, última parte - 28 
(vinte e oito anos); 

Art. 129, em relação às vítimas: 
- Iraci Maderi - 8 (oito) meses; 
- Edmar da Gama Pinheiro - 8 (oito 

meses); 
- Tatiane Lima Curioso - 8 (oito) 

meses; 
- Erivan André Nascimento - 8 

(oito) meses; 
- Pedro de Souza Cornélio - 8 

(oito) meses; 
Art. 157, caput, (roubo do Kadett) - 

7 (sete) anos; 
Art. 157, § 2º, I, II e V (roubo do 

Saveiro) - 13 (treze) anos; 
Art:157, caput (roubo do Fiat Uno) 

- 7 (sete) anos; 
Art. 157, caput (roubo do Gol 

1000) . 7 (sete) anos; 
Art. 157, caput (roubo dos RS 

3.000,00, da Agência do BASA) - 7 
(sete) anos; 

Fixo a pena base do acusado José 
Roberto Rodrigues, entre os graus 
médio e máximo em 78 (setenta e 
oito) anos e 3 (três) meses de 
reclusão. 

Reconheço militar em favor do 
Réu a atenuante prevista no art. 65, 
alínea d, do Código Penal pelo que 
diminuo a pena em 4 (quatro) anos e 
3 (três) meses, para fixá-la em 

concreto, definitivo e final, em 74 
(setenta e quatro) anos de reclusão, 
face a inexistência de majorantes e 
minorantes, bem como casos de 
aumento e diminuição de pena 

Quanto ao acusado Waldenor 
Carlos Marinho Júnior, de maus 
antecedentes, culpabilidade em grau 
máximo de reprovabilidade, sua 
conduta social não investigada, 
motivos e circunstancias 
indesculpáveis e conseqüências de 
grau máximo, hei por de bem fixar a 
pena base dos delitos praticados pelo 
acusado como se segue: 

Art. 288 - 5 (cinco) anos e 3 (três) 
meses; 

Art., 157, § 3o , última parte - 28 
(vinte e oito anos); 

Art. 129, em relação às vítimas: 
- Iraci Maderi - 8 (oito) meses; 
- Edmar da Gama Pinheiro - 8 

(oito) meses; 
- Tatiane Lima Curioso - 8 (oito) 

meses; 
- Erivan André Nascimento - 8 

(oito) meses; 
- Pedro de Souza Cornélio - 8 

(oito) meses; 
Art. 157, caput, (roubo do Kadett) - 

7 (sete) anos. 
Art. 157, § 2°, I, II e V (roubo do 

Saveiro) -13 (treze) anos 
Art. 157, caput (roubo do Fiat Uno) 

- 7 (sete) anos; 
Art. 157, caput (roubo do Gol 

1000) - 7 (sete) anos; 
Art. 157, caput (roubo dos RS 
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3.000,00, da Agência do BASA) - 7 
(sete) anos; 

Fixo a pena base do acusado 
Waldenor Carlos Marinho Júnior, 
entre os graus médio e máximo em 
78 (setenta e oito) anos e 3 (três) 
meses de reclusão. 

Reconheço militar em favor do 
Réu a atenuante prevista no art. 65, 
alínea, d, do código Penal, pelo que 
diminuo a pena em 4 (quatro) anos e 
3 (três) meses, para fixá-la em 
concreto, definitivo e final em 74 
(setenta e quatro) anos de reclusão, 
face à inexistência de majorantes e 
minorantes, bem como casos de 
aumento e diminuição de pena. 

Quanto ao acusado Walter Carlos 
Januário, de maus antecedentes, 
culpabilidade em grau máximo de 
responsabilidade, sua conduta social 
não investigada, motivos e 
circunstâncias indesculpáveis e 
conseqüências de grau máximo, hei 
por bem de fixar a pena base dos 
delitos praticados pelo acusado como 
se segue: 

Art. 288 - 5 (cinco) anos e 3 (três) 
meses; 

Art., 157, § 3o , última parte - 28 
(vinte e oito anos); 

Art. 129, em relação às vítimas: 
- Iraci Maderi - 8 (oito) meses; 
- Edmar da Gama Pinheiro - 8 

(oito) meses; 
- Tatiane Lima Curioso - 8 (oito) 

meses; 
- Erivan André Nascimento - 8 

(oito) meses; 
- Pedro de Souza Cornélio - 8 

(oito) meses; 
Art. 157, caput, (roubo do Kadett) - 

7 (sete) anos. 
Art. 157, § 2°, I e II (roubo do 

Saveiro) -13 (treze) anos 
Art. 157, caput (roubo do Fiat Uno) 

- 7 (sete) anos; 
Art. 157, caput (roubo do Gol 

1000) - 7 (sete) anos; 
Art. 157, caput (roubo dos RS 

3.000,00, da Agência do BASA) - 7 
(sete) anos; 

Fixo a pena base do acusado 
Walter Carlos Januário, entre os 
graus médio e máximo em 78 
(setenta e oito) anos e 3 (três) meses 
de reclusão. 

Reconheço militar em favor do 
Réu a atenuante prevista no art. 65, 
alínea, d, do Código Penal, pelo que 
diminuo a pena em 4 (quatro) anos e 
3 (três) meses, para fixa-la em 
concreto, definitivo e final em 74 
(setenta e quatro) anos de reclusão, 
face a inexistência de majorantes e 
minorantes, bem como casos de 
aumento e diminuição de pena. 

Quanto ao acusado José Liro 
Barbosa da Costa, de antecedentes 
não investigados, culpabilidade em 
grau máximo de reprovabilidade, sua 
conduta social não investigada, 
motivos e circunstâncias 
indesculpáveis e conseqüências de 
grau máximo, hei por de bem fixar a 
pena base dos delitos praticados pelo 
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acusado como se segue: 
Art. 288 - 1 (um) ano e 3 (três) 

meses; 
Art. 157, § 3º, última parte - 7 

(sete) anos; 
Art. 129, em relação às vítimas: 
- Iraci Maderi - 2 (dois) meses; 
- Edmar da Gama Pinheiro - 2 

(dois) meses; 
- Tatiane Lima Curioso - 2 (dois) 

meses; 
- Erivan André Nascimento - 2 

(dois) meses; 
- Pedro de Souza Cornélio - 2 

(dois) meses; 
Art. 157, caput (roubo do Kadett) - 

1 (ano) ano e 3 (três) meses; 
Art. 157, § 2º, I, II e V (roubo do 

Saveiro) - 3 (três) anos e 8 (oito) 
meses; 

Art. 157, caput (roubo do Fiat Uno) 
- 1 (um) ano e (três) meses; 

Art. 157, caput (roubo do Gol 
1000) - 1 (um) ano e (três) meses; 

Art. 157, caput (roubo dos RS 
3.000,00, da Agência do BASA) - 1 
(um) ano e (três) meses. 

Fixo a pena base do acusado José 
Liro Babosa da Costa, entre os graus 
mínimo e médio em 18 (dezoito) anos 
e 3 (três) meses de reclusão. 

Reconheço não militar em favor do 
Réu nenhuma atenuante prevista no 
art. 65, do Código Penal, e não 
havendo mais casos de aumento ou 
diminuição nem de majorantes nem 
minorantes torno-a definitiva, 
concreta e final, em 18 (dezoito) anos 

e 3 (três) meses de reclusão. 
Quanto ao acusado Oderlan 

Gomes de Souza, de antecedentes 
não investigados, culpabilidade em 
grau máximo de reprovabilidade, sua 
conduta social não investigada, 
motivos e circunstâncias 
indesculpáveis e conseqüências de 
grau máximo, hei por de bem fixar a 
pena base dos delitos praticados pelo 
acusado como se segue: 

Art. 288 - 2 (dois) anos e 6 (seis) 
meses; 

Art. 157, § 3º, última parte - 14 
(quatorze) anos; 

Art. 129, em relação às vítimas: 
- Iraci Maderi - 4 (quatro) meses; 
- Edmar da Gama Pinheiro - 4 

(quatro) meses)j 
- Tatiane Lima Curioso - 4 (quatro) 

meses; 
- Erivan André Nascimento - 4 

(quatro) meses; 
- Pedro de Souza Cornélio - 4 

(quatro) meses; 
Art. 157, caput (roubo do Kadett) - 

3 (três) anos e 6 (seis) meses; 
Art. 157, § 2º, I e II (roubo do 

Saveiro) -7 (sete) anos e 6 (seis) 
meses; 

Art. 157, caput (roubo do Fiat Uno) 
- 3 (três) anos e 6 (seis) meses; 

Art. 157, caput (roubo do Gol 
1000) - 3 (três) anos e 6 (seis) meses; 

Art. 157, caput (roubo dos R$ 
3.000,00, da Agência do BASA) - 3 
(três) anos e 6 (seis) meses; 

Fixo a pena base do acusado 
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Oderlan Gomes de Souza entre os 
graus médio e máximo em 40 
(quarenta) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão. 

Como não há incidência de 
atenuantes militar em favor do Réu e 
como não há caso de aumento ou 
diminuição nem de majorantes nem 
minorantes fixo a pena acima como 
concreta, definitiva e final, em 40 
(quarenta) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão. 

Quanto ao acusado Francino 
Barbosa da Costa, de maus 
antecedentes, culpabilidade em grau 
máximo de reprovabilidade, sua 
conduta social não investigada, 
motivos e circunstancias 
indesculpáveis e conseqüências de 
grau máximo, hei por de bem fixar a 
pena base dos delitos praticados pelo 
acusado como se segue: 

Art. 288 - 2 (dois) anos e 6 (seis) 
meses; 

Art. 157, § 3º, última parte - 14 
(quatorze) anos; 

Art, 129, em relação às vítimas: 
 Iraci Maderi 4 (quatro) meses; 
 Edmar da Gama Pinheiro 4 

(quatro) meses); 
 Tatiane Lima Curioso 4 (quatro) 

meses; 
- Erivan André Nascimento - 4 

(quatro) meses; 
- Pedro de Souza Cornélio - 4 

(quatro) meses; 
Art. 157, caput (roubo do Kadett) - 

3 (três) anos e 6 (seis) meses; 

Art. 157, § 2º, I e II (roubo do 
Saveiro) -7 (sete) anos e 6 (seis) 
meses; 

Art. 157, caput (roubo do Fiat Uno) 
- 3 (três) anos e 6 (seis) meses; 

Art. 157, caput (roubo do Gol 
1000) - 3 (três) anos e 6 (seis) meses; 

Art. 157, caput (roubo dos R$ 
3.000,00, da Agência do BASA) - 3 
(três) anos e 6 (seis) meses; 

Fixo a pena base do acusado 
Francino Barbosa da Costa, entre os 
graus médio e máximo em 40 
(quarenta) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão. 

Como não há incidência de 
atenuantes militar em favor do Réu e 
como não há caso de aumento ou 
diminuição nem de majorantes nem 
minorantes fixo a pena acima como 
concreta, definitiva e final, em 40 
(quarenta) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão. 

 
No que se refere a incidência de 

todos os crimes destes autos a todos 
os réus, o assunto é facilmente 
resolvido pelo art. 29 do Código 
Penal, quem, de qualquer modo, 
concorre para o crime, Incide nas 
penas a este cominadas, na medida 
de sua culpabilidade". 

Para se chegar às penas 
aplicadas, in concreto, foi analisada a 
medida da culpabilidade de cada 
acusado a todos os fatos narrados 
nestes autos.  

O processo em epígrafe apresenta 
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vários crimes: latrocínio, roubo, 
lesões corporais, etc. 

Entendo que embora as ações 
individualizadas dos réus, os mesmos 
concorreram todos para o mesmo 
resultado.  

O regime inicial a ser cumprido 
pelos acusados é o regime fechado, a 
ser cumprido na Penitenciária 
Fernando Guilhon. 

 
E, considerando a natureza dos 

crimes a que foram condenados os 
réus, estes não poderão apelar em 
liberdade. 

 
Quanto ao acusado, Antonio 

Carlos Guerreiro da Silva, não tendo 
sido o mesmo ao menos denunciado, 
e como não conseguiu o Ministério 
Público provar o l iame entre os delitos 
capitulados no vestibular acusatória e 
o acusado, importa em Absolvição do 
mesmo, conforme os termos da 
fundamentação. 

Quanto ao acusado José Henrique 
Gonçalves Oliveira, declaro extinta a 
punibil idade em conformidade com o 
documento de fls. 598/599, dos autos, 
de acordo com o art. 107, I, do 
Código Penal Brasileiro. E já que a 

Justiça dos homens não pode mais 
alcança-lo, certamente a Justiça de 
Deus o fará. 

 
Determino a remessa das peças 

necessárias ao Juízo das Execuções 
Penais, para os fins de direito, bem 
como deverão ser feitas as 
comunicações de estilo, inclusive, as 
de finalidade estatística. 

 
Expeçam-se os competentes 

mandados de prisão, em relação aos 
acusados José Roberto Rodrigues, 
Waldenor Carlos Marinho Júnior, 
Walter Carlos Januário e José Liro 
Barbosa da Costa, Oderlan Gomes 
de Souza e Francino Barbosa da 
Costa, devido a sentença criminal 
condenatória; expeça-se o alvará de 
soltura em favor do acusado Antonio 
Carlos Guerreiro da Silva.  

 
Após o trânsito em julgado desta 

decisão, lancem-se os nomes dos 
réus condenados no rol dos culpados, 
e, após o trânsito em julgado, em 
relação a Antonio Carlos Guerreiro da 
Silva, dê-se baixa na culpa. 

Publique-se, registre-se, intimem-
se e cumpra-se. 

 
Altamira, 23 de outubro de 1997. 

 
Elder Lisboa Ferreira da Costa  

Juiz de Direito Titular da 3a Vara Penal da Comarca de Altamira 
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AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 96121762 DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:      Souza e Bastos S/C Ltda. 
Impetrado:       Secretário Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de  
                        Belém 
Juiz:                 Dr. Rômulo José Ferreira Nunes 

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório 
Souza e Bastos S/C Ltda., já 

qualificada, impetrou Mandado de 
Segurança, com base no art.5º, LXIX, 
da Constituição Federal e na Lei nº 
1.533/51, contra ato do Secretário 
Municipal de Finanças da Prefeitura 
Municipal de Belém, alegando, em 
síntese, o seguinte: 

Que solicitou à Secretária 
Municipal de Finanças da Prefeitura 
Municipal de Belém autorização para 
impressão de Notas Fiscais, 
entretanto a única informação 
fornecida é no sentido de que a 
empresa encontra-se inadimplente 
com o pagamento do ISS, e de 
acordo com uma nova legislação de 
dezembro de 1995, não teria liberada 
a autorização para impressão das 
notas fiscais; 

Que tal fato vem acarretando 
incontáveis problemas, já que seus 
estoques de Notas Fiscais estão se 
findando, e não imprimindo-as, 
impede-a de proceder a correta 
escrituração contábil, pois é através 

delas que se pode apurar o 
"quantum" devido de todos os 
impostos, bem como as 
movimentações financeiras 
pertinentes; 

Aduziu, ainda, que pagou 
regularmente o ISS devido, e o 
impetrado insiste em impingir uma 
nova legislação que não lhe é 
atinente, não havendo qualquer 
amparo legal para sua atitude; 

Argumentou que o seu direito de 
imprimir notas é líquido e certo, não 
podendo ser obstacularizado por 
nenhuma exigência descabida, pois, 
com isso, poderá a autoridade 
inquinada como coatora vir a autuar a 
não tributação de tipo de empresa 
pelo seu faturamento, sendo, 
também, desautorizado o uso de 
meio extrajudicial para cobrança de 
tributos, pelo Supremo Tribunal 
Federal, através da Súmula nº 323. 

Requereu a liminar, 
posteriormente concedida (fls,15), e a 
procedência da ação. Juntou 
documentos. 

Notificada, a autoridade coatora 
prestou suas informações alegando 
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que a impetrante pagou de forma 
incorreta o ISS, pois baseou-se na Lei 
anterior, que tomava como base de 
cálculo do Imposto o preço do 
serviço, calculado em relação a cada 
sócio; 

Que a impetrante não pode alegar 
desconhecimento da Lei nº 7.779/95, 
que alterou a Lei pelo qual a empresa 
baseou o recolhimento do valor do 
tributo. 

Que a util ização de Notas Fiscais 
de serviço, se caracteriza como 
obrigação fiscal do contribuinte, 
decorrendo de legislação tributária e 
fiscal expressa, dependendo de 
ações positivas ou negativas nelas 
previstas, tudo no interesse da 
arrecadação e fiscalização dos 
tributos, sendo que as disposições 
que disciplinam a questão tratam 
detalhadamente da emissão, 
uti l ização e controle das notas fiscais 
aos contribuintes inadimplentes, o 
que ocorre com o ISS, relativamente 
ao qual a regência da nota fiscal é 
primordial. 

Por derradeiro, ressaltou que não 
vislumbra qualquer direito líquido e 
certo a ser amparado, já que seu ato 
tem respaldo legal, sendo, inclusive, 
regido pelos princípios inerentes à 
Administração Pública, requerendo o 
cancelamento da liminar 
anteriormente deferida e a 
improcedência da ação. Juntou 
documentos. 

O Ministério Público, em parecer 

de fls.32/.33, opinou pela 
improcedência do "mandamus", 
devendo ser cassada a liminar 
concedida, para que o impetrante 
pague o que deve ao fisco municipal, 
e assim, receba autorização para 
impressão de notas fiscais. 

Contados e preparados, vieram-
me os autos para decisão. É o 
relatório. 

Decisão 
A impetrante não obteve 

autorização para impressão de Notas 
Fiscais, mediante o argumento de 
que se encontra inadimplente com o 
Fisco Municipal, no que concerne ao 
recolhimento do ISS, em que pese 
afirmar ter pago regularmente o 
referido Imposto. 

A autoridade impetrada sustenta 
que o recolhimento do imposto foi 
incorreto devido ter se baseado em lei 
anterior revogada, quando já existe a 
Lei nº 7.779/95, sendo a impetrante, 
portanto, devedora da Prefeitura 
Municipal de Belém, razão porque 
não poderia autorizar a emissão de 
Notas Fiscais. 

A impetrante comprovou que 
realmente recolheu o Imposto (fls,10), 
embora a autoridade impetrada 
alegue que o valor não corresponda a 
nova alíquota de 2,5% (dois e meio 
por cento) nos termos do art.1º da Lei 
nº 7.779/95, que assim proclama: 

"A alíquota do ISS incidente sobre 
a receita de prestação de serviços 
auferida pelas sociedades 
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uniprofissionais será de 2,5% (dois 
e meio por cento)". 
Ocorre, todavia, que a Lei 

mencionada é de duvidosa 
constitucionalidade ao desobedecer o 
princípio da isonomia tributária ao 
discriminar categoria de contribuintes 
- como no caso de Advogados 
Associados - o que é vedado nos 
termos do art.150, II, da CF/88, e por 
infringência ao Decreto-Lei 406/68. 

Não bastasse isso, o argumento 
defendido pela autoridade impetrada 
de simplesmente negar a autorização 
para impressão das Notas Fiscais 
caracteriza evidente abuso de poder. 
Tal atitude se contrapõe ao princípio 
da legalidade fiscal, máxime no 
Estado de Direito, onde se deve 
reconhecer e assegurar os direitos 
dos contribuintes, do qual o Judiciário 
é o seu garantidor, cujo princípio, 
aliás, não é exclusivamente tributário, 
a teor do que dispõe o art.5º, II, da 
Constituição da República. Como 
pode a impetrante desenvolver suas 
atividades normais se não está 
autorizada a imprimir Notas Fiscais ? 

Ora, o objetivo primordial do Fisco 
é coagir a impetrante a pagar 
possível débito tributário, mas para 
isso pode perfeitamente se valer de 
meios legais e não coercitivos. A toda 
evidência, pois, que a impetrante tem 
o direito líquido e certo de imprimir as 
Notas Fiscais, como se infere da 
Súmula 547 do Supremo Tribunal 
Federal, aplicável à espécie: 

"Não é lícito à autoridade proibir 
que o contribuinte em débito 
adquira estampilhas, despache 
mercadorias nas alfândegas e 
exerça suas atividades 
profissionais". 
Como se dessume, não é licito à 

autoridade impetrada impedir a 
impressão de Notas Fiscais requerida 
pelo contribuinte. 

"Mandado de Segurança. 
Impressão de Notas Fiscais. 
Indeferimento pela Fazenda 
Estadual. Aplicação da Súmula 
547 do STF”. 
Face ao princípio consubstanciado 

na Súmula 547, ao contribuinte em 
débito não é licito à Fazenda Pública 
indeferir pedido de impressão de 
notas fiscais, quando seu último bloco 
está por se esgotar e impedir que 
exerça suas atividades profissionais" 
(JC17/45). 

A Segurança deve ser concedida, 
ante a manifesta ilegalidade do ato. 

Isto posto. 
E considerando o que mais 

constam dos autos, julgo procedente 
o pedido de fls.3/6, para conceder a 
Segurança pleiteada, ratificando a 
liminar deferida "initio l itis", ex-vi do 
art.1º, da Lei nº 1.553/51, condeno a 
autoridade impetrada nas custas 
processuais. Deixo de arbitrar 
honorários advocatícios consoante a 
Súmula 105 do STJ. 

Escoado o prazo recursal 
remetam-se os autos à Superior 
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Instância para o necessário reexame. P. R. I. 
Belém, 07 de abril de 1997. 

Rômulo José Ferreira  Nunes 
Juiz de direito da 21ª Vara Cível 
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RECURSO ESPECIAL 
RECORENTE: CLIMÉRIO AGOSTINHO DE AQUINO 
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA 
 
 

Climério Agostinho de Aquino, 
acusado de crime tipificado no art. 
121, “caput”, do Código Penal, 
através de procurador devidamente 
habilitado, interpõe o presente 
Recurso Especial, com fundamento 
no art. 105, III, da CF contra o V. 
Acórdão nº 30.051/96, que, 
unanimemente, anulou julgamento 
realizado pelo Tribunal do Júri por 
erro no encaminhamento dos 
quesitos. 

O recorrente não indica quais os 
dispositivos de lei federal que 
entende terem sido violados, 
argumentando que a apelante não 
comprovou ser irmã da vítima, tendo 
interposto indevida e 
intempestivamente a apelação, além 
de já haver ocorrido a prescrição. 

Houve apresentação de contra-
razões pelo órgão do Ministério 
Público nesta Instância, às fls. 
416/417. 

O recorrente já por duas vezes foi 
submetido a julgamento pelo Tribunal 
do Júri e em ambas ocasiões foi 
absolvido, por maioria, pela decisão 
soberana dos membros do Conselho 
de Sentença. Por duas vezes, 
também, o julgamento foi anulado: a 
primeira porque manifestamente 
contrário à prova dos autos (art. 593, 

III, “d” do CPP) e a segunda porque a 
desordenada formulação dos quesitos 
importou em nulidade do julgamento 
(art. 593, III, “a” e “b” do CPP). 

A Constituição Federal (art. 5º, 
XXXVIII, “c”) assegura como ponto 
fundamental da instituição do Júri, a 
soberania dos seus veredictos. Tal 
preceito, contudo, não derrogou o 
princípio processual penal do duplo 
grau de jurisdição, sendo permitido 
juízo de reforma, em caráter restrito, 
quando evidenciada discrepância 
para com as provas constantes dos 
autos ou nas outras hipóteses 
previstas no art. 593, III, do CPP.  

De acordo com análise em 
instância recursal competente para o 
exame da matéria, inclusive, reexame 
dos quesitos formulados, ficou 
evidenciado a distorsão da função 
judicante do Júri, pois, pela resposta 
aos quesitos, houve implícita 
desclassificação do crime para outro 
que não é da competência daquele 
Tribunal. 

No caso, o recurso especial ora 
formulado, não consegue preencher 
as mínimas condições de 
admissibil idade exigidas pelos 
preceitos constitucionais e federais 
pertinentes. 

O recorrente não faz a indicação 
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expressa dos dispositivos legais que 
entende terem sido violados, 
condição sine qua para a 
individualização da questão de direito 
sob exame no recurso. Nesse 
sentido, colacionamos os seguintes 
julgados: 

“O recurso especial não devolve 
ao Tribunal a integralidade da 
matéria decidida. Limita-se a 
analisar a legalidade do julgado, 
no âmbito da legislação federal 
infra-constitucional. Mais 
precisamente, a norma individual 
gerada com o referido parâmetro” 
(RSTJ 23/251 e STJ-RT 672/222). 

“A parte precisa indicar com 
exatidão o dispositivo da lei federal 
cuja vigência se tenha negado. Do 
contrário, a deficiente 
fundamentação de recurso 
impede-lhe o conhecimento” 
(RSTJ 46/148). 
Além disso, o presente apelo 

restringe-se a questões envolvendo 
matéria eminentemente fática, 
expondo, inclusive, matéria nova, não 
versada no acórdão impugnado. 

Diante de todo o exposto, nego 
seguimento ao recurso especial pela 
incidência das Súmulas 07 do STJ e 
282 e 356 do STF. 

 
Belém, 02 de setembro de 1997. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto 

Presidente do Tje - Pa 
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RECURSO ESPECIAL 
RECORRENTE: COLÉGIO NOSSA SENHORA DE NAZARÉ 
RECORRIDA: MARIA DAS GRAÇAS LAURO VERGOLINO 

Maria das Graças Lauro Vergolino, 
através de procurador judicial 
habilitado, interpõe o presente 
Recurso Especial, com fundamento 
no art. 105, III, da CF contra o V. 
Acórdão nº 30.079/96 proferido nos 
autos de Agravo de Instrumento 
oriundo da Ação de Execução movida 
por Colégio Nossa Senhora de 
Nazaré. 

Alega contrariedade e negativa de 
vigência ao art. 659, § 3º, do CPC, 
que determina que o oficial de justiça 
deve fazer a descrição dos bens que 
guarnecem a residência do devedora, 
caso este não faça a devida 
nomeação. Sustenta que não 
prevalece, no caso, o entendimento 
adotado pelo aresto recorrido 
segundo o qual  

“...não adiantaria o cumprimento 
do parágrafo terceiro, uma vez que 
os bens que guarnecem as 
residências, na forma da Lei nº 
8.009/90 são impenhoráveis”. 
Não foram apresentadas contra-

razões. 
O acórdão impugnado está 

ementado da seguinte maneira: 
“Agravo de instrumento. Ação de 
execução. Alegação de falta de 
indicação de bens. Penhora. Bens 
móveis que guarnecem a 
residência do devedor. 

Impenhorabilidade. Lei 8.009/90. 
Recurso conhecido e não 
acolhido”. 
Realmente está configurada a 

negativa de vigência e contrariedade 
ao art. 659, § 3º, do CPC. Referido 
dispositivo regulamenta o 
procedimento da penhora nos casos 
de não nomeação de bens pelo 
devedor e representa regra 
processual ainda vigente, atual e de 
aplicação imediata nas hipóteses de 
sua ocorrência. 

O estabelecido na Lei nº 8.009/90, 
que dispõe sobre a impenhorabilidade 
do em de family, realmente 
determinou Que. os móveis que 
guarnecem a casa, desde que 
quitados e que não sejam obras de 
arte ou adornos suntuosos, são 
impenhoráveis. Tal preceito, contudo, 
não revogou ou derrogou, implícita ou 
explicitamente o artigo de lei federal 
ora sob exame. 

Desse modo, entendendo “letra 
morta” artigo de lei federal ainda em 
plena vigência e perfeitamente 
aplicável ao caso, o acórdão recorrido 
realmente, negou vigência e 
contrariou o disposto no art. 659, § 3º, 
do CPC. 

Isto posto, dou seguimento ao 
recurso especial. 

Belém, 12 de setembro de 1997. 
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Des. José Alberto Soares Maia 
Vice-Presidente do Tje - Pa 
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RECURSO ESPECIAL 
RECORRENTE: RAIMUNDO MARTINS CUNHA 
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA 
 
 

Vistos, etc... 
Raimundo Martins Cunha, ex-

Prefeito de Muaná, devidamente 
qualificado na Ação Penal movida 
pela Procuradoria Geral da Justiça 
perante o Tribunal de Justiça do 
Estado, interpõe o presente Recurso 
Especial com fundamento no art. 105, 
III, “a”, da CF, contra os Vv. Acórdãos 
nº 30.575/97 e nº 30.925/97 que, 
respectivamente, condenou-o pela 
prática de crime capitulado no art. 1º, 
I, do Decreto-lei nº 201/67 e rejeitou 
os Embargos Declaratórios opostos. 

Alega que foi desconsiderada 
prova que atestava a idoneidade do 
Prefeito na aplicação de valores 
conveniados e que a decisão 
recorrida não assegurou o 
contraditório e a ampla defesa, 
previstos no art. 5º, LV, da CF. Faz 
referência aos arts. 332 do CPC e 
arts. 155 e 156, do CPP. 

Foram apresentadas as contra-
razões às fls. 344/349. 

A decisão que deu ensejo ao 
recurso foi ementada do seguinte 
modo: 

“Ementa: Ação penal: ex-Prefeito 
Municipal - Extinção da 
punibil idade pela prescrição: 
improcedência - Apropriação de 
dinheiro: ausência de prova na 

aplicação de valores conveniados 
- Ressarcimento aos cofres 
públicos não elide a 
responsabilidade penal. 
1) Preliminar: Não procede a 
preliminar de extinção de 
punibil idade pela prescrição, eis 
que o máximo da pena cominada 
ao delito é de (12) doze anos, o 
que não é o caso dos autos.  
Preliminar rejeitada por 
unanimidade. 
2) Mérito: Não basta que 
testemunhas afirmem que 
construíram uma obra pública. É 
necessário a prova documental 
relativa à construção, tais como: 
l icitação, faturas de compras de 
materiais, recibos de pagamento 
da obra.... Por outro lado, o 
ressarcimento dos valores 
conveniados, não elide a 
responsabilidade penal do prefeito 
recalcitrante na administração dos 
valores recebidos. Condenação 
que se impõe. Decisão unânime.” 
O recurso foi apresentado com 

base na alínea “a” do permissivo 
constitucional pertinente, porém as 
razões ofertadas não indicam com 
precisão quais dispositivos tenham 
sido violados ou sobre os quais tenha 
havido negativa de vigência de lei 
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federal. O recorrente limita-se a 
transcrever alguns artigos do CPC, 
CPB e da Constituição Federal, 
insurgindo-se contra a não 
apreciação de um documento por 
ocasião do julgamento, o que 
implicaria em agressão ao princípio 
do contraditório e da ampla defesa. 

Tais artigos, porém, não foram 
prequestionados no momento 
oportuno, incindindo, no caso as 
Súmulas 282 e 356 do STF. Além 
disso, o art. 5º, LV, da CF refere-se a 
matéria de cunho eminentemente 
constitucional, fugindo, assim, à 
alçada do recurso especial. 

Ainda que tais motivos não 
bastassem para inadmitir o 
seguimento do recurso, nota-se que o 
recorrente, sob o escopo de que não 
foi apreciado documento vital para 
comprovar a idoneidade do ex-
Prefeito, pretende questionar o 
convencimento dos julgadores na 
apreciação do conjunto probatório 
constante nos autos. 

O documento em questão, 
declaração firmada pelos Vereadores 
da Câmara de Muaná, não foi 

considerado como prova bastante 
para elidir as outras provas 
documentais constantes nos autos. 
Como se sabe, a prova, no processo, 
tem como finalidade prática 
convencer o Juiz a respeito da 
verdade de uma situação de fato. 
Cada circunstância de fato, porém, é 
apreciada no contexto das demais 
provas e pode valer mais ou menos 
segundo o entendimento do Juiz. 

O magistrado, firma seu 
convencimento pela l ivre apreciação 
de todo o conjunto probatório dos 
autos, mas deve indicar os motivos 
que lhe embasaram a decisão. No 
caso, o aresto recorrido, observou 
todos esses princípios, sem agredir 
quaisquer dispositivos legais. 

Além do mais, o recurso ora 
interposto só é admissível se o 
fundamento cinge-se à matéria de 
direito; possíveis erros decorrentes de 
má apreciação de matéria probatória, 
não dão ensejo ao apelo especial, 
sob pena de ofensa ao preceito da 
Súmula 07/STJ. 

Diante do exposto, nego 
seguimento ao recurso. 

 
Belém, 10 de outubro de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia 

Vice-Presidente do Tje - Pa 
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RECURSO ESPECIAL 
RECORRENTE: TABA - TRANSPORTES AÉREOS DA BACIA 
AMAZÔNICA S/A 
RECORRIDA: GPA JETPROP LIMITED 
 
 

Vistos, etc... 
Taba - Transportes Aéreos da 

Bacia Amazônica S/A, irresignada 
com os Vv. Acórdãos nº 30.302/96 e 
nº 30.690/97 que, respectivamente, 
deu provimento ao Agravo de 
Instrumento e rejeitou os Embargos 
Declarató-    rios nos autos de ação 
de manutenção de posse em que 
contende com GPA Jetprop Limited, 
interpõe o presente Recurso Especial, 
com fundamento no art. 105, III, “a”, 
da CF. 

Alega que foram contrariados os 
arts. 159, 165, e 527, II, todos do 
CPC. 

Foram apresentadas as contra-
razões às fls. 724/736. 

As violações apontadas, contudo, 
não se verificam. 

No tocante ao art. 159, pelo qual 
se considera inexistente o recurso 
cujas razões não estão assinadas 
pelo advogado, tal alegação não se 
coaduna nem com a função 
instrumental do processo e nem com 
a orientação majoritária dos 
Tribunais. Pelo princípio da 
instrumentalidade das formas são 
supridas as falhas materiais e as 
irregularidades, não sendo 
pronunciadas nulidades que não 

importem em real prejuízo às partes 
ou que não possam ser sanadas em 
outra oportunidade. 

A jurisprudência pátria, ancorada 
em tal princípio, tem se posicionado 
no sentido de que a falta de 
assinatura das razões é irrelevante, 
pois é falha suprível. Nesse sentido 
vemos:  

“O recurso foi interposto por 
petição regularmente assinada por 
quem podia fazê-lo. Irrelevante a 
falta de assinatura das razões 
recursais, falha essa suprida” 
(RJTESP - LEX 104/231); ou ainda 
que “É válido o peticionamento na 
forma feita, uma vez assinada a 
petição apelatória, conquanto sem 
que viessem assinadas as razões, 
parte integrante daquela” (JTJ - 
LEX 149/32). Também, RT 469/99; 
Resp. 26533-6-MG, DJU 28.9.92, 
p. 16443, 2ª col. em.; Resp. 
18.729-RJ, DJU 25.2.92, p. 5258). 
Também não houve ofensa ao art. 

165 do CPC. O acórdão recorrido 
contém todos os requisitos exigidos 
pelo art. 458 do CPC, isto é, relatório, 
fundamento do fato e do direito e as 
disposições legais nas quais se apóia 
para decidir a questão. O fato das 
razões serem sucintas, não é 
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suficiente para retirar o aresto a sua 
validade, o que, aliás, é previsto pelo 
próprio artigo tido como malferido. 

Com relação ao art. 527, II, do 
CPC, igualmente, nenhuma 
contrariedade foi cometida, visto que 
é a própria lei que expressamente 
admite a concessão do efeito 
suspensivo do recurso. O relator tem 
a faculdade de conceder tal efeito 

desde que relevante o fundamento 
invocado e da execução possa 
resultar lesão grave e de difícil 
reparação, ordenando ao juiz, nesse 
caso, que suste o cumprimento da 
decisão interlocutória. A decisão 
recorrida, portanto, não se afastou 
dos preceitos da lei. 

Diante do exposto, nego 
seguimento ao recurso. 

 
Belém, 10 de outubro de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia 

Vice-Presidente do Tje - Pa 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
RECORRENTE: CARMEM MARIA DE AGUIAR PINHEIRO. 
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ. 

 
Vistos, etc... 
Trata-se de Recurso 

Extraordinário, interposto por 
Carmem Maria de Aguiar Pinheiro, 
com fundamento no artigo 102, inciso 
III, alínea “a”  da Constituição 
Federal, inconformada com a decisão 
do Desembargador Relator, em 
Mandado de Segurança, que 
liminarmente denegou a segurança, 
tendo como recorrido Estado do Pará. 

A recorrente impetrou Mandado de 
Segurança, visando incorporar aos 
seus vencimentos o adicional pelo 
exercício de cargo comissionado ou 
função gratificada. 

O Eminente Desembargador 
Relator denegou a segurança, 
l iminarmente, por entender que o 
processo é carecedor de provas. 

Desta decisão, a impetrante, ora 
recorrente, interpôs Embargos de 
Declaração, com a intenção de 
preqüestionar matéria, visando 
recorrer ao Superior Tribunal de 
Justiça. O apelo teve seu seguimento 
negado, por ser considerado 
inadimissível na espécie e 
extemporâneo. 

A recorrente interpôs apelo 
extremo por ofensa ao artigo 37, 

inciso XV da Carta Federal. 
O recorrido não apresentou 

contra-razões. 
O permissivo constitucional que 

regulamenta a interposição do 
recurso extraordinário (art. 102, III 
CF), preceitua  que o referido apelo 
só cabe de causas decididas em 
única ou última instância, o que “in 
casu” não ocorreu, pois trata-se de 
decisão "in l imine" proferida pelo 
relator do processo. 

O Regimento Interno do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará no seu 
artigo 237, § 3º, “c”, prevê que, de 
decisão de relator, em mandado de 
segurança, que conceder ou negar 
l iminar, só cabe agravo regimental. 

Portanto, embora o recurso traga 
dispositivo constitucional como 
violado, não pode ser objeto de 
análise, vez que o apelo cabível seria 
o Agravo Regimental, já tendo assim 
se manifestado o Excelso Tribunal: 

“O recurso extraordinário “é 
incabível contra decisão do relator 
do processo, a qual enseja, 
outrossim, agravo regimental”. 
(STF-RE 81.069).  
Isto posto, nego seguimento ao 

recurso.
Belém, 23 de outubro de 1997. 

Des.  Romão Amoêdo Neto 
Presidente do Tje - Pa. 
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RECURSO ESPECIAL 
RECORRENTES - MANOEL ACÁCIO DE ALMEIDA E SILVA 
MARIA DE FÁTIMA B. DE ALMEIDA E SILVA 
RECORRIDO - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO STRAUSS 
 

 
Vistos, etc... 
Trata-se de Recurso Especial 

interposto por Manoel Acácio de 
Almeida e Silva e Maria de Fátima 
Bastos de Almeida e Silva, com 
fundamento no artigo 105, inciso III, 
alíneas "a" e "c", da Constituição 
Federal, contra os Acórdãos nºs. 
29.377 e 31.552, proferidos nos autos 
de Agravo de Instrumento interposto 
contra o Condomínio do Edifício 
Strauss. 

Sustentam os recorrentes, em 
síntese, que os Vs. Acórdãos teriam 
violado o artigo 1º, da Lei nº 6.899/81, 
bem como divergido da jurisprudência 
pátria. 

Foram apresentadas contra-
razões. 

O V. Acórdão nº 29.377 está 
assim ementado: 

"Recurso de agravo. Ação 
ordinária de rescisã0 de contrato 
cumulada com imissão de posse. 
Decisão que em impugnação de 
cálculo excluiu a parcela da 
correção monetária. Preliminar de 
preclusão. 
Inviável  a inclusão de correção 
monetária não contemplada no 
contrato, não questionada no 
curso da ação e não incluída na 

sentença livremente transitada em 
julgada. Matéria preclusa".  
Inadmissível o recurso pela alínea 

"c" do permissivo constitucional de 
vez que não atendidos os requisitos 
do artigo 255 do Regimento Interno 
do S.T.J,. para configuração do 
dissídio. 

Quanto a alegada violação de lei 
federal (art. 1º da Lei nº 6.899/81), vê-
se que a questão gira em torno da 
possibil idade, ou não, da inclusão de 
correção monetária no cálculo por 
ocasião da liquidação, quando a 
sentença já transitada em julgado, 
haja silenciado a respeito. 

Ressalte-se que, “in casu”, a 
sentença não excluiu  a correção 
monetária, apenas a ela não fez 
referência. 

Consoante reiteradamente 
afirmado pela Excelsa Corte  a 
correção monetária não constitui um 
"plus" mas mera atualização da 
moeda, que se  impõe como 
imperativo econômico, jurídico e ético 
para coibir o enriquecimento sem 
causa, sendo também entendimento 
consolidado  que, a correção 
monetária não pedida na inicial e nem 
expressa na sentença, não passa de 
mero elemento de cálculo da parcela 
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indenizatória, podendo ser incluída na 
liquidação, sem ofensa a coisa 
julgada. 

Sobre o assunto o S.T.J. assim 
manifestou-se: 

"Liquidação de sentença - 
Correção monetária e juros de 
mora - Possibil idade de inclusão - 
Inexistência de ofensa a coisa 
julgada. A correção monetária não 
pode ser considerada acréscimo 
por representar apenas simples 
atualização do valor da dívida, em 
decorrência da desvalorização da 
moeda. Possível, portanto,  
inclusão de ofício na liquidação.". 
(STJ - REsp. 9359-SP, rel. Garcia 
Vieira,  p. DJU 10.06.91, pg. 
7837). 

E ainda: 
"Execução de Sentença. Correção 
monetária. 1. A correção é simples 
instrumento de atualização, em 
decorrência da desvalorização da 
moeda. 2. Não ofende os arts. 467 
e 468, do Cód. de Pr. Civil, 
Acórdão que, em execução, 
estende a correção monetária, 
ultrapassando a data prevista na 
sentença exequenda". (STJ - 
REsp. 4147-SP, rel. Nilson 
Chaves, p. DJU 11.09.90, pg 
10897). 
Isto posto, dou seguimento ao 

recurso pela alínea "a", do permissivo 
constitucional, a fim de que seja 
submetido à apreciação do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça. 

 
Belém, 07 de novembro de 1997. 

 
Desa  Climeniè Bernadette de Araújo Pontes 

Vice-Presidente do Tje - Pa, em exercício. 
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RECLAMAÇÃO  Nº 024/97 
 
 
Requerente:     Sindicato dos Taxistas Autônomos e Empregados do Município  
                        de Belém e Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos  
                        Rodoviários de Belém 
Requerido:       Dra. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível 
 
 

DECISÃO: 
 
Adoto o relatório do parecer de fls. 

132/134 da Assessoria Jurídica. 
Dos autos verifica-se a informação 

prestada pela MMª Magistrada às fls. 
33/36 e conclui-se com base nos 
demais documentos carreados aos 
autos que, no feito em tramitação 
perante o Juízo "a quo" contra as 
decisões prolatadas foram interpostos 
recursos de Agravo de Instrumento e 
Apelação, este último da sentença 
homologatória. 

O art. 57 e § 3º do Regimento 
Interno, precreve: 

Art. 57 - Caberá reclamação que 
vise a correição de atos ou 
despachos judiciais que importem 
na subversão ou tumulto de ordem 
processual, ou embaracem o 
andamento dos recursos. 

§ 3º - O Corregedor poderá 
rejeitar, de plano o pedido, se 
instruído, se inepta a petição, se 
do ato impugnado houver recurso, 
ou se, de outra forma, 
manifestamente descabida a 
reclamação. 
Logo, havendo recurso para 

reexame da decisão perante o 
Egrégio Tribunal falece competência 
a este Órgão Correicional para 
apreciação da matéria, razão pela 
qual determino  o  arquivamento   
desta  .     reclamação, tornando sem 
efeito o despacho de fls. 41 verso, 
subsistindo a decisão prolatada pelo 
Juízo "a quo", em grau de Recurso 
neste Tribunal, até o efetivo 
julgamento. 

Dê-se ciência. 
Após, arquive-se. 

 
Belém, 20 de outubro de 1997. 

 
Des. Humberto de Castro 

Corregedor Geral da Justiça do Estado 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 276/97 
 
 
Requerente:     Dr. Paulo Gomes Jussara Júnior, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 

Penal da Comarca da Capital 
 
 

DECISÃO: 
 
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 

Penal da Comarca de Castanhal, Dr. 
Paulo Gomes Jussara Júnior, 
encaminhou a esta Douta 
Corregedoria, cópia de Carta 
Precatória oriunda da 1ª Vara Federal 
do Piauí, contendo declarações de 
acusados afirmando terem obtido 
certidões de nascimento falsas nos 
Cartórios de Registro Civil das 
Comarcas de Marapanim e Bonito. 

 Pela documentação constante 
dos autos, constata-se que as 
certidões de Laércio Dantas 
Nishikawa e Alysson Dantas 
Nishikawa, foram expedidas pelo 

Cartório de Registro Civil da Vila de 
Matapiquara, Comarca de 
Marapanim. 

Na realidade, segundo 
investigação da Polícia Federal do 
Estado do Piauí, trata-se de Severino 
Laércio Alves de Paiva, Alysson 
Cunha Aquime e Francival da Silva 
Pereira, já denunciados pelo 
Ministério Público Federal. 

Apesar das informações que foram 
prestadas pelos Oficiais dos 
Cartórios, determino que os Juízes de 
Direito das Comarcas de Bonito e 
Marapanim instaurem sindicância 
para elucidação dos fatos aqui 
narrados, após conclusão, sejam 
remetidas a esta Corregedoria. 

 
Belém, 30 de setembro de 1997. 

 
Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão 

Corregedora Geral da Justiça do Estado, em exercício 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 314/97 
 
 
Requerente:     Vitória de Bastos Serralva e seu esposo Álvaro Ferreira Serralva  
Requerida:       Dra. Juíza de Direito da 16ª Vara Cível da Capital 
 
 

DECISÃO: 
 
Nos presentes autos de 

Providências foi prolatada decisão às 
fls, 12, determinando o cumprimento 
da decisão do STJ. as fls, 129 a MMª 
Magistrada em manifestação ao ofício 
emanado desta Corregedoria que 
cientificava acerca da decisão 
prolatada, ratificou e esclareceu ter 
cumprido a determinação do STJ com 
as cautelas de Lei. 

Observa-se que a decisão deste 
Órqão Correicional cinge-se a 
decisão do STJ em determinado 
trecho do V. acórdão: 

"O meu entendimento é o mesmo 
do Ministério Público local. Trata-
se de estranho o ato concessivo 
do alvará faltando-lhe regular 
processo, conforme amplamente 

reconhecido nestes autos. 
Faltaria ainda competência à 
autoridade judicial que o expedira. 
Dou provimento ao recurso 
Ordinário e concedo a segurança, 
para tornar sem efeito o ato do 
Juiz da 13ª Vara de Belém - Pa, 
que expediu o alvará em questão". 
Verifica-se, portanto, que o 

recurso foi provido para tornar sem 
efeito o ato do Juiz que expediu o 
Alvará, sem qualquer outra 
determinação em seu bojo. 

Logo, conclui-se à obediência a 
decisão desta Corregedoria nos 
termos do Acórdão prolatado pelo 
STJ, facultando a reclamante pleitear 
o direito decorrente da anulação 
através de ação própria. 

Dê-se ciência. 
Após, arquive-se. 

 
Belém, 20 de outubro de 1997. 

 
Des. Humberto de Castro 

Corregedor Geral da Justiça do Estado 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N° 430/97 
 
 
Requerente:   Dra. Eva Maria Pinto da Silva, MMª Juíza de Direito da Comarca 
                      de Benevides. 
 
 

DECISÃO: 
 
A MMª Juíza de Direito da 

Comarca de Benevides, Doutora Eva 
Maria Pinto da Silva, considerando o 
previsto na Lei nº 5.857/94, que criou 
o Município de Marituba, onde 
estabelece que "Enquanto não for 
instalada a sua Comarca Judiciária, o 
Município de Marituba integrará a 
Comarca Judiciária de Ananindeua", 
remeteu a esta Corregedoria, 
processos pertinentes a este 
Município, os quais haviam sido 
encaminhados para a Comarca de 
Ananindeua e, no entanto, retomaram 
à Comarca de Benevides, 
devolvidos que foram pela MMª Juíza 
Diretora daquele Fórum.  
    Com relação a esta matéria, a 
Corregedoria já se manifestou; 
determinando que fossem devolvidos 

à Comarca de Benevides os 
processos encaminhados para a 
Comarca de Ananindeua.  
    Dessa forma, os processos que 
foram remetidos a este Órgão 
Correicional, deverão ser devolvidos 
para a Comarca de Benevides.   
    No entanto, considerando o 
movimento forense das Comarcas de 
Ananindeua e Benevides, a Lei nº 
5.857/94, bem como o 
posicionamento do Egrégio Tribunal 
em reiteradas decisões, sou de 
entendimento que esta matéria seja 
levado à apreciação do Colegiado, no 
sentido de que seja baixada uma 
Resolução, determinando que o 
expediente judiciário do Município de 
Marituba, seja processado e decidido 
pelo Juízo de Direito da Comarca de 
Benevides. 

À Douta Presidência. 
 

Belém, 25 de setembro de 1997. 
 

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão 
Corregedora Geral da Justiça, em exercício 
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DISCURSO PROFERIDO PELO EXMO. SR. DES. RICARDO 
BORGES FILHO NA SOLENIDADE DE COMEMORACÃO DO DIA 
DA INSTITUICÃO DOS CURSOS JURÍDICOS NO BRASIL, 
QUANDO FORAM OUTORGADAS AS MEDALHAS DE ALTA 
DISTINÇÃO JUDICIÁRIA AOS EMINENTES 
DESEMBARGADORES ALMIR PEREIRA E CHRISTO ALVES. 
 
 

Uma vez mais, na sua mais que secular trajetória, reúne-se o Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará para reverenciar a data de 11 de agosto que 
assinala no longínquo ano de 1827 a instituição dos Cursos Jurídicos no Brasil . 

Diz o Professor Nilo Pereira, da Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Pernambuco, que:   

 
“A convocação da Assembléia Constituinte e Legislativa 
vinha coroar a grande obra liberal que era a 
Independência do Brasil. Não se podia compreender, com 
efeito que a Independência deixasse de ter o mais cedo 
possível a sua concretização numa Carta Magna que 
refletisse os anseios do povo brasileiro. A disciplinação 
constitucional impunha-se como regra imediata. D. Pedro 
I era Imperador Constitucional do Brasil antes de termos 
uma Constituição. Isso revela, como acentuou o jurista 
Seabra Fagundes, a vocação constitucional da nossa 
gente, o ideal de uma Lei que fosse, como em outras 
ocasiões se disse, a expressão de nosso liberalismo: 
Liberalismo e Constitucionalismo eram, então, palavras 
sinônimas. Não se compreendia uma nação liberal sem a 
tradução desse anseio num estatuto constitucional, 
conformado às exigências do espírito nacional, numa 
fase de transição e de exaltação. O fundamento de tudo 
estava na organização da Nação em moldes liberais.” (in 
Criação dos Cursos Jurídicos no Brasil - Documentos 
Parlamentares 122 - Câmara dos Deputados - Brasília 
1977).  

 
Dentre as preocupações dos Constituintes de 1823, voltadas todas para um 

modelo constitucional l iberal, ao gosto da época, já se delineava a necessidade 
da criação de uma Universidade Brasileira. Esta viria com a Lei de 11 de agosto 
de 1827, que criou dois Cursos de Ciências Jurídicas e Sociais, um na cidade de 
São Paulo e outro na cidade de Olinda.  
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Essa foi a semente que gerou, com as raras exceções coimbrãs, os estadistas 
que pontificaram sobretudo no 2º Império e nos albores da chamada Velha 
República que termina em 1930.  

Não é nosso propósito fazer uma conferência sobre a instituição dos Cursos 
Jurídicos em nosso país, porém, assinalar a importância sócio-política dos 
mesmos no arcabouço de nossa nacionalidade e assim o fazendo nada mais 
justo que relembrar as luminosas figuras de um Teixeira de Freitas, de um José 
Tomaz Nabuco de Araújo, de um Visconde de Uruguai, de um Marquês de São 
Vicente, de um Barão de Penedo, de um Lafayette Rodrigues Pereira, de um Ruy 
Babosa, de um Clóvis Beviláqua, de um Barão do Rio Branco, de um Campos 
Sales, de um Rodrigues Alves e Pedro Lessa, oriundos todos desses dois focos 
radiantes de nossa cultura. 

Através de seus livros, de suas idéias, de seus ensinamentos, de suas 
atuações no Parlamento Nacional e no desempenho de mandatos até em Côrtes 
Internacionais, como Epitácio Pessoa, moldaram o sentimento jurídico-político do 
qual nem os regimens de força nos desatrelaram, de vez que, mesmo nessas 
ocasiões o Princípio da Legalidade se abroquelou nas Constituições de 1937 e 
1967. 

A magistratura paraense no início do século era totalmente formada por 
Bacharéis em Direito diplomados, sobretudo, pela Faculdade de Direito do 
Recife, somente em 1903, no Governo Augusto Montenegro viemos a Ter a 
nossa Faculdade livre de Direito. 

Foi nessa Faculdade que nos idos de 1950 vim a conhecer os 
Desembargadores Almir de Lima Pereira e Manoel de Christo  Alves Filho que 
hoje, merecidamente, recebem a Medalha de Mérito Judiciário. Éramos, todos, 
então orgulhosamente, Acadêmicos de Direito. 

Como bem salientou o sempre lembrado e o sempre presente Mestre Orlando 
Bitar, em seu discurso de posse como professor Catedrático de Direito 
Constitucional daquela Faculdade, representávamos, talvez sem dar-nos conta 
de tal: 

 
“... um potencial inestimável de civilização, numa gleba 
tão primitiva amorfa que é ainda o Brasil. Representais 
dignamente o bacharel, este fator riquíssimo da formação 
nacional, cuja a apologia, sem “sprit de corps” impõe-se 
a quem tiver isenção. Que seria deste país sem os 
malsinados bacharéis que floresceram da sua plasmação 
estrutural, desde os anos bravios da colônia com as 
ebulientes e altaneiras câmaras municipais, até a 
Constituição do Império e as três Republicanas?”  
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Em 1950, o Brasil vivia as primícias do retorno à vida democrática constitu-   

cional; encerrara-se em 1945 o chamado Estado Novo. 
 
“A constituição de 1946 visou, antes de tudo, à 
restauração do regime constitucional, de um regime de 
garantias que poderíamos chamar de “Estado de Direito”. 
Incorporou-se, assim, à posição ideológica de que era 
mister retomar a tradição republicana, o regime 
democrático, a Federação , e, finalmente, a independência 
do Judiciário, como as modificações, correções e 
reajustamentos que a nossa tradição republicana já 
experimentara através da Carta de 1934. 
Foi precisamente a experiência de 1934 que serviu de 
ponto de apoio ao trabalho e à elaboração constitucional 
da Assembléia Constituinte de 1946. O Estado Novo foi 
considerado um hiato, um episódio que não teria deixado 
saudades” (Hermes Lima in Espírito da Constituição de 
1946 - Estudos sobre a Constituição Brasileira, Ed. 
Fundação Getúlio Vargas, 1954). 

 
Toda a geração acadêmica dos idos de 1950 teve sua formação jurídico-

social plasmada pela Constituição de 1946, a mais equilibrada, a mais justa, a 
mais adequada à realidade conjuntural brasileira, de todas as que tivemos no 
período republicano. 

Justo, pois, que incorporássemos à nossa mentalidade essas noções, esses 
princípios brasilares da Carta de 1946, que espraiou pelo Brasil a suave 
confortadora brisa democrática que fortaleceu a nossa confiança na Lei e no 
Direito de forma tal que nos ampara e nos sustenta até hoje, no limiar de nossas 
velhices! 

A admoestação de Tobias  Barreto de que: “A força que não vence a força 
não se faz Direito. O Direito é a força que venceu a própria força” repercutiu 
profundamente em nossas então almas jovens e escudados nesse pensamento 
partimos todos para a vida que nos esperava aqui fora. 

Almir de Lima Pereira e Manoel de Christo Alves Filho logo após suas 
formaturas na Turma de 1951 ingressaram na magistratura paraense como 
Pretores. Mais tarde Almir ingressou no Ministério Público onde chegou à Chefia 
do Órgão Ministerial. Christo continuou na Magistratura onde fez carreira. 
Relutou, o quanto pode para vir para a Comarca da Capital. 

O fato é que ambos chegaram ao Desembargo com apreciável e invejável 
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folha de serviços prestados ao nosso Estado; um aqui chegou pela magistratura 
de carreira; outro pelo quinto constitucional. 

Ambos guardam até hoje os traços marcantes com os quais os conheci na 
Faculdade de Direito: honestos, estudiosos e fidalgos no trato. 

Almir, jornalista na mocidade, até hoje se dedica às letras jurídicas e 
volumosa é sua messe nesse campo tendo publicado várias obras sobre temas 
de Direito, pertencendo, por direito de conquista a varias instituições culturais de 
nosso estado. 

Sua atuação neste Tribunal foi múltipla fosse no Plenário como nas 
comissões integrou e às quais deu o brilho de sua inteligência. Poucas vezes vi e 
presenciei um controle emocional tão completo como o desse querido 
companheiro que hoje recebe a homenagem a que faz jus. Espiritualista, aceita 
com tranqüila coragem os desafios que o destino lhe tem reservado  

Christo é o magistrado por inarredável vocação; ao invés do burel franciscano 
enverga com a mesma humildade a toga que jamais deslustrou. Excelente 
humanista, de invejável formação católica, o magistério foi a única exceção que 
fez a sua carreira de magistrado. 

Almir e Christo Alves chegaram à Presidência do poder Judiciário Paraense 
por seus raros méritos; atingidos este ano pela compulsória recebem hoje, nesta 
data tão cara a todos nós, o reconhecimento público deste Tribunal de Justiça 
através a outorga da Medalha da Alta Distinção Judiciária que ora lhes é 
entregue. Carolina Nabuco em sua autobiografia referindo-se aos velhos 
empregados que serviam a família desde muitos anos atrás e que no fim de sua 
vida continuavam a serví-la, diz:  

 
“Quero-lhes bem a todos, sou-lhes grata pelo trabalho 
que se dão como uma obrigação generosa. O “obrigada” 
que lhes digo várias vezes por dia refere-se menos ao 
serviço do momento do que àqueles que se foram 
acumulando (e continuam a se acumular) através dos 
anos vividos ao nosso lado“ (in Oito Décadas, pag. 167, 
Ed. 1973). 

 
Desembargadores Almir de Lima Pereira e Manoel de Christo Alves Filho. A 

medalha que recebem agora também representam o “muito obrigado”, o 
reconhecimento deste Tribunal de Justiça pelos relevantes serviços que V. V. 
Exas. Prestaram, todos esses anos, à causa da Justiça e do Direito. 

Lembro-me, agora, como V.V. Exas. Também hão de se lembrar, que em 
nosso tempo de ginásio, nos foi ensinada uma bela e tocante poesia da literatura 



REGISTRO _______________________________________________  459 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº72 1997 
 

francesa, de Edmond Harancourt, intitulada Rondel de L’adieu, que diz:  
 
                         “Partir é morrer um pouco,  
  É morrer para aqueles que se ama: 
  Deixa-se um pouco de nós mesmos  
  Em toda hora e em todo lugar”. 

 
Desculpai a despretensiosa tradução e leve-se em conta, somente, a terna 

emoção que o poeta transmite. 
Assim partem, eminentes colegas, mas deixam nesta casa, em cada canto 

dela, o fulgor de suas passagens e a lição de suas vidas. 
Tenho dito. 
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DISCURSO PROFERIDO PELO DR. NEY SIQUEIRA MENDES NA 
SOLENIDADE DE POSSE NO CARGO DE JUIZ TITULAR DO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
 
 

Exma. Dra. Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza, digna 
Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral. 

Excelentíssimos e Doutos Membros deste Tribunal. 
 
Minhas senhoras, meus senhores. 
 
Ao tomar posse no cargo de Juiz Titular, deste Egrégio Tribunal, desejo em 1º 

lugar, vincular meu pensamento, e meus sentimentos ao ato de agradecimento: 
agradecer ao Deus de Jesus Cristo e meu Deus, pela graça com que me 
conduziu até aqui: agradecer ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
pela confiança depositada, nomeando-me para tão importante função, prometo-
lhe os mais ingentes esforços, para corresponder; agradecer a esta 
extraordinária figura humana e magistrado sem jaça que honra e dignifica a 
magistratura brasileira o Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado Desembargador Manoel de Christo Alves Filho, e seus pares, 
os eminentes desembargadores que apoiaram a indicação de meu nome; 
agradecer a todos que contribuíram para a realização desse momento; por 
último, mesmo porque no reino do Pai, os últimos serão os primeiros, agradecer 
as minhas 6 mulheres, fontes de amor, de paz, de carinho, de compreensão, pois 
elas são a energia que impulsiona minha vida, minha mãe, minha esposa e 
minhas queridas fi lhas, aqui presentes para meu deleite e gáudio, agradecer 
comovido a figura querida de meu pai falecido há exatos 30 dias, pelo exemplo 
de honradez, dignidade e acendiado amor ao serviço público, pois estaria e está 
feliz pelo cargo que hoje assumo, muito obrigado. 

Chego a este Egrégio Tribunal na condição de Juiz, na vaga que é destinada 
a Ordem dos Advogados do Brasil Seção-PA., a qual pertenço, e, me dedico com 
muita honra e muito orgulho. Aproveito a oportunidade para professar minha fé 
no advogado, mesmo porque continuo e continuarei advogado, afirmando que 
nenhum "discurso corrente, mesmo aqueles que ainda se movem pelas 
sugestões do idealismo de que se envolve o papel do advogado, recusa a 
aceitação do princípio fundamental da advocacia: o de que ela se constitui no 
desempenho de uma representação pública, caracterizando-se como função 
social". Por isso, tem razão Ruy de Azevedo Sodré, ao afirmar ser a função do 
advogado, não apenas um múnus público, "mas verdadeira função social, muito 
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mais construtivo do que o conceito de função pública no velho estado de direito". 
E que, não sendo a advocacia somente uma profissão, a prática do advogado, 

como função social, insere a sua ação, de nítido sentido político, no conjunto das 
lutas sociais que articulam toda a sociedade. 

Somos antes de tudo, "Advogados do Brasil". Recebemos, por isso, um 
mandato expresso da sociedade, reafirmando com nosso desempenho o 
compromisso que Raimundo Faoro assinalara: 

"Os advogados brasileiros estruturam uma consciência ativa, atualizando o 
mandato de histórica missão, com a unidade granítica da mais numerosa das 
classes brasileiras. Não há mais entre nós consciência disponível, pronta às 
transigências, às seduções do poder, cativa da ótica captadora. Nosso 
contingente de homens e idéias está ainda uma vez mais e sempre a serviço do 
Brasil, na vanguarda". 

Essa reflexão nos coloca, desde logo, diante da avaliação da ordem jurídica 
estabelecida, das leis vigentes e do verdadeiro sentido de nossa contribuição 
para o aperfeiçoamento das instituições jurídicas. 

É oportuno, por essa razão, retomar, do modo como foi refocalizada atrás a 
noção de "velho estado de direito". Na acepção há pouco assinalada, o que se 
tem em vista é demarcar a etapa de superações necessárias, identificadas no 
individualismo que a caracteriza. A etapa corrente, ao contrário, acentua a 
exigência de novas concepções de Justiça capazes de assegurar, através do 
exercício democrático, a criação permanente de direitos igualmente novos, 
enquanto reivindica, simultaneamente, uma nova concepção de função pública, 
que envolve a prática social do advogado, como sujeito co-participante do 
processo de reinstituição da sociedade. 

Aliás, a denúncia do esgotamento da fórmula individualista já fora 
proclamada, entre nós, com intenção humanista, por João Mangabeira. Na sua 
"Oração do Paraninfo", para os novos advogados, em 1944, revelou o grande 
tribuno, com precisão, a representação formal do enunciado de Justiça, contida 
no "dar a cada um o que é seu". 

Dizia: 
 
"Aplicada em toda sua inteireza, a velha norma é o 
símbolo da descaridade, num mundo de espoliadores e 
espoliados. Porque se a Justiça consiste em dar a cada 
um o que é seu, dê-se ao pobre a pobreza, ao miserável a 
miséria e ao desgraçado a desgraça, que isso é que é 
deles. Nem era senão por isso que ao escravo se dava a 
escravidão, que era o seu, no sistema de produção em 
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que aquela fórmula se criou". 
 
A propósito, nos assinala José Geraldo de Souza Júnior, nem mesmo o gênio 

uniformiza as suas antecipações, se, na produção de suas idéias, conforma as 
relações do sujeito social ao sentido de aceitação do mundo nelas mesmas 
postas. A genialidade de Aristóteles, l igada à interpretação de seu mundo; não 
logrou elevar para fora do lugar e do tempo a sua classe, a explicação de uma 
divisão entre os homens segundo a natureza, de tal modo que para os escravos 
pudesse o senhor justificar a sua servidão como útil e justa. 

Entretanto, o próprio João Mangabeira focaliza na história dois princípios, que 
inscritos na prática do mundo das comunidades cristãs primitivas (Atos 4,35 e 2 e 
Tessalonicenses 3,10), se prestam para conteúdo da máxima de Justiça que os 
novos tempos exigem e que ab-rogam a velha norma: 

 
"A regra da Justiça deve ser: a cada qual segundo o seu 
trabalho como resulta da sentença de São Paulo na carta 
aos Tessalonicenses, enquanto não se atinge o princípio 
de "a cada um segundo a sua necessidade". 

 
Eis uma máxima que reconduz o Direito à posição de dignidade da qual o 

positivismo o exilou, para poder prestar como justificação de interesses 
convenientes culto à ordem vigente, independente de sua legitimidade. O Direito 
não se confunde inteiramente com a lei, se esta é instrumento circunstancial de 
qualquer paranóico, feito legislador, a exemplo de tantas tiranias que a História 
registra. O Direito, como corolário dessa regra de Justiça, se apresenta "como 
positivação da liberdade conscientizada e conquistada nas lutas sociais", 
constituindo-se, conforme Roberto Lyra Filho, "processo, dentro do processo 
histórico", para atualização da "Justiça real resultante de criação de uma 
sociedade em que cessem a exploração e opressão do homem pelo homem". O 
Direito, assim, apreendido no campo das relações contraditórias da sociedade, 
permite perceber as contradições entre a lei e a justiça e abrir, como assinala 
Marilena Chauí:  

 
"a consciência tanto quanto a prática para a superação 
dessas contradições".  
"Isto significa diz ela - abrir o Direito para a História e, 
nessa ação, para a política transformadora". 

 
E, agora, que começo a vivenciar a experiência de ser advogado e juiz, juiz e 
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advogado, não é outra a concepção que tenho da função judicante. 
Tratar igualmente os iguais, e desigualmente os desiguais é aplicar uma regra 

de Justiça. Se a Justiça é uma certa proporção ou certa igualdade entre as 
coisas, sem dúvida nenhuma a igualdade perante a lei é da essência do "fazer 
Justiça". Significa, em poucas palavras, que todos os casos que se possam 
classificar como iguais devem ser tratados da mesma maneira. 

A própria l inguagem coloquial e popular identifica tal regra de Justiça como 
sendo uma regra primária na medida em que condena o "dois pesos, duas 
medidas". Tal princípio é, na verdade, um princípio de razão. Só uma violência à 
razão pode justificar a desigualdade de tratamento. A desigualdade de 
tratamento significa um desrespeito à razão porque significa que a despeito de 
saber-se que são iguais, por um ato livre de vontade contraria-se a razão, "torce-
se o direito". Assim, o dito popular expressa não um sentimento de Justiça, mas 
uma regra universal de razão, fundada muito simplesmente no princípio lógico da 
identidade. Se a primeira lei da lógica é o princípio de identidade, que em 
linguagem comum se expressa na frase "uma coisa é uma coisa, outra coisa é 
outra coisa", o princípio de Justiça que manda tratar os iguais de maneira igual, e 
os desiguais de maneira desiguais é também um princípio da razão, que 
transpõe para o exercício do julgamento o princípio lógico da identidade. 

A primeira dificuldade, pois, no conceber a Justiça como igualdade só pode 
aparecer no exercício do juízo de identidade entre os casos. Afirmar a igualdade 
dos casos, ou sua desigualdade, é a primeira tarefa e a mais difícil, para quem 
vai julgar, de acordo com a lei. 

Portanto, o Juiz ao julgar não faz arbitrariamente, mas de modo 
descricionário. O arbítrio desconhece limites; a discrição os encontra previstas 
em lei e consiste no poder de agir prudencialmente dentro dos parâmetros legais. 
O ato arbitrário atenta contra a lei; o discricionário acomoda-se a ela e, dentro 
das fronteiras e das balizas traçadas por ela traduz o exercício da liberdade 
deixada à autoridade, no caso, ao Juiz. A discrição que lhe é conferida encontra 
justificativa na impossibil idade de a lei descer as minúcias de cada caso 
concreto. O ato discricionário só está regulado em lei no que se refere à 
competência, à forma e à finalidade.o  

Assim, tenho redobrada consciência, que temporariamente farei parte de uma 
Justiça que lida com um sistema eleitoral que ainda necessita de um 
aperfeiçoamento, capaz de corresponder aos anseios e necessidades éticos 
sociais de nossa sociedade. 

Sabemos também que é inegável, porém, que as competições políticas 
acarretam freqüentes exacerbações passionais, no entrechoque dos grupos 
rivais, gerando perduráveis incompibil idades que não ficam circunscritas aos 
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protagonistas das lutas partidárias resvalando, aqui, e alhures, para atingir os 
magistrados que tiveram que contrariar interesses de uns ou de outros. Por isso, 
rogo à Deus que a tônica de minha conduta judicante seja a imparcialidade. 

Tenho também consciência de que qualquer cargo que se assuma, mormente 
no período de crise em que vivemos, é, necessário dela termos consciência 
crítica. E, as crises, nas palavras de Antônio Gramsci,  

 
"são momentos em que o velho morre e o novo não tem 
ainda consciência de nascer". 

 
O velho, ao rejeitar de maneira quase histérica a aproximação do novo reduz 

sua sobrevida. O novo, se pretensiosamente a ponto de julgar-se em condições 
de substituir por completo e imediato ao velho, inviabil iza sua afirmação. Mas, 
afinal, porque o velho morre e o novo não tem condições de nascer? Em outras 
palavras: que motivos favorecem, no Brasil de hoje, o recrudescimento do debate 
em torno da jurisdicidade alternativa ? 

Dez anos de estagnação econômica fizeram com que o País - e praticamente 
toda a América Latina - tivesse os alicerces de sua estrutura social 
profundamente abalados. A classe média proletarizada - e nisso se incluem, 
também, militares e magistrados - e o proletariado reduzido a crescentes graus 
de miserabilidade fazem da sociedade brasileira um compreensível arsenal de 
reivindicações radicalizadas e sem respostas eficazes do aparato estatal. 

Isso gera um complexo descrédito na capacidade das instituições públicas 
governarem a Nação. O Executivo mostra-se autoritário ao tomar medidas 
radicais no domínio econômico e impotente para gerir com um mínimo de 
eficácia sua burocracia. O Legislativo é acusado de fisiológico e demagogo. E o 
Judiciário? 

Desintegração social e crise do Estado compõem os ingredientes necessários 
para que essas perturbações se projetem no mundo dos operadores jurídicos  
notadamente na magistratura, repositório de grande parte dessas angústias - de 
maneira inédita e causadora de grande impacto. No caso específico do Brasil, a 
transição democrática apresenta-se, ainda, como o tempero apimentado de todo 
processo. "Transição Democrática" significa, para a teoria política, redistribuição 
de poderes e reconstrução das regras do jogo político. Pressupõe, 
consequentemente, um período de disputa acentuada a respeito da lei e da 
interpretação a ser dada ao direito in fieri. (Celso Capilongo - 1992). 

E aqui temos que encontrar a necessidade da Filosofia. Pois, esta, está no 
fato de que por meio da reflexão, a fi losofia permite ao homem ter mais de uma 
dimensão, além da que é dada e o agir imediato no qual "o homem prático" se 
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encontra mergulhado. 
Pois, a Filosofia é a possibil idade da transcendência humana, ou seja, a 

capacidade que só o homem tem de superar a situação dada e não escolhida. 
Pela transcendência o homem surge como ser de projeto, capaz de liberdade e 
de construir seu destino. 

Portanto, diante dos dilemas do final do século, conforme Carvalho Brant: 
 

- existência e subsistência; 
- material e espiritual; 
- local e global; 
- igual e diferente; 
- indivíduo e cidadão; 
- parte e todo; 
- direito positivo e direito alternativo. 

 
A reflexão fi losófica nos responde que somente com o término dessa cisão, 

onde estes termos possam ser vividos na sua unidade e dinamismo dialético, é 
possível buscar saídas libertadoras coletivos- comunitárias. Ou retomarem 
esperanças numa nova espécie de homem e mulher modernos que criam, que 
necessitam abrir seu caminho através dos perigos infinitos em que vivem, ter a 
perspectiva de que: 

- O capitalismo precisa de um projeto social e espiritual para subsistir como 
experiência válida em alguns países do mundo; 

- O socialismo precisa de um projeto existencial e religioso para subsistir 
como experiência válida em alguns países do mundo; 

- Os políticos precisam compreender que sem incorporar ao seu temário os 
conteúdos existenciais e religiosos, continuarão incompletos, falando para 
minorias que só pensam em palmear o poder. 

- Cada vez mais as religiões serão essências (a essência é igual em todas) e 
menos formas, dogmas, rótulos, etiquetas ou marcas. Os núcleos de poder, 
porém, de cada religião formal, ainda continuarão na busca de adeptos, 
prosélitos e coesões internas sem perceber que o que divide as pessoas não as 
melhora, aplaca ou convence. 

- A psicanálise terá mais política. A política terá mais psicanálise. A ciência 
terá mais fé. A fé terá mais ciência. A sociologia terá mais psicologia. A 
psicologia terá mais sociologia. Ambas terão mais antropologia, esta, por sua 
vez, terá mais um pouco de ambas. O hippie terá mais visão política. O jovem 
ativista terá um pouco mais de visão existencial. O capitalismo terá mais 
socialismo e este terá mais capitalismo, mas ambos negarão o seu oposto sem 
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saber que o gérmen dele fecunda dentro, transformado. 
Tudo continuará em extrema fusão, troca e interpenetração, mas as pessoas, 

cristalizadas nas partes para elas visíveis das coisas, idéias e sentimentos, 
continuarão a negar a fusão constante, tentando consolidar, afirmar e impor as 
próprias verdades, evidências ou convicções. Nesse afã morrerão, matarão, 
torturarão, i ludir-se-ão com tudo o que lhes parece o melhor. 

O pior castigo continuará sendo ir ao poder com a chance de implantar as 
próprias idéias, se estas são excludentes.  

 
Só governará quem for capaz de deixar lavrar, livre, o que 
cada grupo, pessoa ou minoria tenha dentro, sem as 
restrições das imposições compressoras. (Távola - 1984). 

 
Os Juristas compreenderão que a proposta epistêmica da teoria crítica do 

direito não é a iconoclastia das instituições, mas a elaboração de um estatuto 
teórico que sirva a sociedade como um todo, e não às parcelas privilegiadas da 
população. 

Gradativamente o homem começará a descobrir que a dimensão existencial 
não mais pode ser mono: uma idéia, uma crença, uma fé, uma igreja, um partido 
político. No mundo de quase cinco bilhões de habitantes (que será o da década), 
para que todos comam, morem, vistam e vivam, qualquer fórmula mono, 
restritiva, dona de uma só verdade, está fadada à violência e ao fracasso, ainda 
que esteja eventualmente no poder. 

O amor continuará a ser a forma perfeita de liberdade, consciência e 
participação. Ele será mais necessário do que nunca, para compreender os 
espamos de uma era em agonia e de um homem atônico e aflito por ver ruir aos 
poucos o sistema no qual investiu o melhor de seus ideais e dos seus esforços. 

Que Deus me ilumine a cumprir com sabedoria, dignidade, probidade e 
humildade o cargo de Juiz deste Tribunal que hoje assumo. Muito obrigado a 
todos que me deram a honra de seu comparecimento. 



 

 

 
O Exmo. Sr. Des. Romão Amoêdo Neto, Presidente do TJE-Pa., entrega a medalha de Alta Distinção 
Judiciária ao Exmo. Sr. Des. Almir de Lima Pereira. Em 11 de agosto do ano em curso. 
 

 
Outorga da medalha de “Alta Distinção Judiciária” ao Exmo. Sr. Des. Manoel de Christo Alves Filho, 
presente a sua esposa Maria das Dores Tavares de Christo Alves. Em 11 de agosto do corrente ano. 



 

 
 

 
O Exmo. Sr. Des. Manoel de Christo Alves Filho, ex-Presidente do TJE-Pa., ao cortar a fita de entreda, 
juntamente com o Dr. Ophir Cavalcante, na inauguração do Anexo São João. Em 11 de agosto de 1997. 
 

 
O Exmo. Sr. Des. Manoel de Christo Alves Filho no momento em que discursava na inauguração do Anexo 
São João. Presente a Exma. Sra. Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes. 



 

 

 
O Exmo. Sr. Des. Romão Amoêdo Neto, Presidente do TJE-Pa., recebe em seu gabinete o Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado, Dep. Luiz Otávio Campos. 
 

 
Em 06 de novembro de 1997, o Exmo. Sr. Des. Romão Amoêdo Neto, Presidente do TJE-Pa., juntamente com 
seus pares, recebe no Salão Nobre a visita do Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Almir Gabriel. 



 

 
 

 
O Exmo. Sr. Des. Romão Amoêdo Neto, Presidente do TJE-Pa., no momento em que cumprimenta o Ecxmo. 
Sr. Governador do Estado, Dr. Almir Gabriel para o início da Cerimônia de Posse dos dois novos 
Desembargadores. Em 29 de agosto do ano em curso. 
 

 
Solenidade de posse dos dois novos membros do TJE-PA., Desembargadores Felício de Araújo Pontes e 
Maria Helena Couceiro Simões. Em 29 de agosto do corrente ano. 



 

 

 
Peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, 4º andar. Em outubro do ano em curso. 
 

 
Sala do Tribunal do Júri, 2º andar. O Exmo. Sr. Des. Romão Amoêdo Neto, Presidente do TJE-Pa., 
juntamente com sua esposa, Sra. Lourdes Amoêdo, durante o Ato Ecumênico no encerramento das 
homenagens e peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. 



 

 
 

 
O Exmo. Sr. Des. Romão Amoêdo Neto, Presidente do TJE-Pa., interrompe a Sessão do Pleno para receber 
viúvas das vítimas do desabamento do Ed. Raimundo Farias. Em 13 de agosto de 1997.  
 

 
Salão Nobre. O Exmo. Sr. Des. Romão Amoêdo Neto, Presidente do TJE-PA, juntamente com os 
Desembargadores José Alberto Soares Maia, Vice-Presidente e Humberto de Castro, Corregedor, durante a 
visita do Embaixador da Alemanha. 
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  unânime, 150 
- Ponto omisso - Inexistência - Modificação - Julgamento do recurso principal -  
  Rejeição - Decisão unânime, 226 
 
MANDADO DE SEGURANÇA; 
- Assessor de Gabinete - Adicional - Percepção - Impetração - Segurança conce- 
  dida, 94 
- Direito líquido e certo - Inocorrência - Funcionário Público Estadual - Curso de  
  Pós-graduação - Prorrogação de licença - Inexistência de Ilegalidade - Seguran 
  ça denegada - Decisão unânime, 291 
- Economistas - Isonomia de vencimentos - Desigualdade verificada - Segurança  
  concedida - Decisão unânime, 171 
- Funcionário Público Civil Estadual - Percentual aditivo - Incorporação  
  automática - Cargos ou Funções gratificadas - Segurança concedida - Decisão  



 

 
 

  unânime, 72 
- Funcionária Pública Estadual Aposentada - proventos - isenção de redutor cons 
  titucional - Segurança concedida - Decisão unânime, 294 
- Isonomia Salarial - Cargos do mesmo grupo operacional - Segurança  
  concedida - Decisão unânime, 244 
- Perda de Objeto - Ação extinta em primeira instância - Writ prejudicado - Deci- 
  são unânime, 153 
- Prestacionista de Serviços Temporários - Resolução - Ato unilateral - Antes do  
  tempo pré-estabelecido - Discricionariedade - Direito líquido e certo - Ausência  
  - Segurança denegada - Decisão unânime, 166 
- Servidor aposentado - Cargo em comissão - Incorporação - Extemporaneidade -  
  Segurança concedida - Decisão unânime, 395 
- Servidor Público - Processo Administrativo Disciplinar - Legalidade - Segurança  
  denegada - Decisão unânime, 304 
- Sindicato de Servidores Públicos Estaduais - Desconto sobre 13º Salário - Não  
   incidência - Decisão unânime, 120 
- Soldado da Polícia Militar - Exclusão - Inquérito Administrativo - Inexistência -    
  Cerceamento de Defesa - Retorno do impetrante - Segurança concedida - Maio 
  ria de votos, 333 
 
PEDIDO DE HABEAS CORPUS; 
- Habeas Corpus Liberatório - Depositários Infiéis - Mora - Não caracterização -  
  Ordem concedida, 331 
- Habeas Corpus Liberatório - Excesso de prazo da Instrução Criminal - 
  Autoridade Coatora - Descaso - Constrangimento Ilegal - Ordem concedida -   
  Maioria de votos, 76 
- Habeas Corpus Liberatório - Prova documental dispensável - Preliminar susci- 
  tada pelo Ministério Público - Rejeição - Conclusão do processo - Constrangi- 
  mento Ilegal - Pedido prejudicado - Excesso de prazo - Decisão por maioria, 
320 
- Habeas Corpus para extensão de benefício - Ausência de verdadeira condição  
  de ação - Identidade de situação entre a paciente e a beneficiada - Ordem com 
  cedida - Decisão unânime, 387 
- Habeas Corpus para Sustação de Audiência - Constrangimento Ilegal - Evitar  
  procedimentos processuais - Pretensão - Improcedência - Indeferimento, 391 
- Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal - Crime em tese - Ocorrência  
  - Impossibil idade de Trancamento - Ordem denegada, 232 
- Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal - Elementares do Crime de  
   Estelionato - Não caracterização - Redutor Constitucional - Somente Lei 
Ordiná-  
   ria poderá impor - Ordem concedida, 126 
- Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal - Falta de justa causa -  
  Ordem concedida, 80 
- Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal - Infração punível - 



 

 

  Existência de motivo justo - Inidoneidade do writ - Ordem denegada - Decisão  
  unânime, 383 
- Pensão Alimentícia - Falta de pagamento - Prisão civil - Não cumprimento de  
  Ordem Judicial - Ordem denegada, 83 
 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO; 
- Inexistência de Lançamento - Não há crime de Sonegação Fiscal - Valor do  
  débito fiscal - A fiança não pode excedê-lo - Provimento, 327 
- Legítima Defesa - Carência de prova - Pronúncia - Tribunal do Júri - Impro-  
  vimento, 251 
- Pronúncia - Juízo de admissibil idade - Prova material - Existência de indícios -  
  Autoria - Provimento, 367 
 
REEXAME DE SENTENÇA; 
- Execução - Títulos Extrajudiciais - Fazenda Pública - Licitação - Ausência não  
  pode prejudicar o particular - Improvimento - Decisão unânime, 182 
- Servidor aposentado - Pensão por morte - Beneficiário – Improvimento -  
  Decisão unânime, 264 
- Tomada de Contas - Ação Anulatória - Contraditório e Ampla Defesa - Inobser- 
  vância - Anulação da decisão - Improvimento - Decisão unânime, 85 
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