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EDITORIAL 
 

 
 

               Na instalação do ano Judiciàrio, o Tribunal de Justiça, lança 
mais um número da Revista que insere matéria doutrinária, jurisprudencial e 
divulgação dos acontecimentos que envolveram as atividades sociais do Poder 
Judiciàrio. 

               Chegamos ao número 73, com a satisfação de encontrarmos 
ante a classe especializada, a grande receptividade pelos temas reunidos em 
seus volumes. 

               Na realidade, para o jurista local é de muita valia o 
conhecimento da tendência jurisprudencial e doutrinària dos julgadores 
paraenses. É um repositório eclético de nuances do direito, no dirimir dos mais 
variados conflitos. 

               Também, estamos procurando dar uma nova feição gràfica à 
Revista, para o que o Tribunal tem investido no seu setor gràfico, com a 
aquisição de màquinas editoriais e aperfeiçoamento do pessoal profissionalizado, 
a quem cabe a parte da publicidade dos atos do Poder Judiciàrio. 

               No desejo de que este ano seja de profícuo empreendimento da 
Justiça paraense, fazemos esta apresentação de mais um número da Revista do 
Tribunal de Justiça. 
 
 

                Belém, 02 de fevereiro de 1998. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é uma federação “formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal”, constituindo um estado democràtico de direito. 
Essa é a definição contida logo no “caput” do art. 1º da Constituição de 5 de 
outubro de 1988. A democracia é a idéia bàsica sobre a qual se sustenta o nosso 
federalismo. O que vem a ser, então, a democracia ? 

O famoso inquérito da UNESCO em 1949 revelou um dado muito interessante 
mas nada surpreendente: todos os países do mundo, inquiridos, proclamaram-se 
democràticos, mesmo aqueles nos quais as liberdades públicas e a sociedade 
sofriam severas restrições ou repressões. Isso talvez se deva ao fato da palavra 
democracia ser encarada sob as mais variadas acepções.1  

Fundamentalmente, a idéia da democracia é indissolúvel da compreensão de 
que o povo é o único fundamento e destinatàrio, origem e fim da atividade 
estatal. Na definição de Marcelo Caetano2, “democracia é uma forma de governo 
                                                 
∗  Para a Dra. Sidney  Floracy  Sant’ana da Silv a, paradigma de magistrada e f igura 
humana, com a amizade f raterna do autor. 
∗∗  Procurador de Justiça com atuação nas Câmaras Cív eis Reunidas do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará. Docente de Direito Eleitoral da Escola Superior da 
Magistratura do Estado do Pará e da Fundação Escola Superior do Ministério Público do 
Pará. Autor dos liv ros Crimes na Propaganda Eleitoral, Belém: Cejup, 1994) e Cartilha 
Eleitoral, Belém: Cejup, 1996). 
1 Ribeiro, Fàv ila. Direito Eleitoral. Rio de Janeiro: Forense, 1996, 4 ed. p. 2. O autor cita 
div ersos conceitos de democracia: ora é “um conceito próprio de civ ilização” (Leslie 
Lipson), ora é “uma f orma de v ida” (Carl Friederich), ora “um estilo coletiv o de vida” que é 
uma possibilidade de “responder à condição humana” (Agustin Basav e) ou “uma filosofia, 
um modo de v iv er, uma religião e, quase acessoriamente, uma f orma de gov erno” 
(Georges Burdeau).  
2 Caetano, Marcelo. Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1977, v . 1. 
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em que os governados são considerados titulares do Poder político”. Tal poder é 
exercido diretamente ou através de representantes. A representação política, 
ensina o mesmo autor, é o “princípio jurídico em virtude do qual um ou mais 
indivíduos exercem o Poder político ou participam no seu exercício em lugar e 
em nome dos titulares do referido Poder e de modo que os atos dos 
representantes sejam considerados provenientes da autoridade dos 
representados”. 

Consequentemente, o estado democràtico de direito é o regime que assegura 
as condições do exercício pleno da liberdade do homem ou o regime em que 
“homem e sociedade, cidadão e Estado vivem em harmonia”, consoante a 
expressão de Oscar Dias Corrêa.3 

Dentro dessa concepção, portanto, a Constituição estabelece os fundamentos 
do estado democràtico de direito brasileiro e fixa os objetivos fundamentais da 
República, todos eles voltados para a plenitude do ser humano e a melhoria de 
suas condições de vida. Cinco são os fundamentos do Estado democràtico 
brasileiro: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.4 A par disso, os 
quatro objetivos fundamentais da República brasileira também foram arrolados 
pela Constituição: a construção de uma sociedade livre, justa e solidària; o 
desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e da marginalização; a 
redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.5  

Democracia é l iberdade e igualdade. Não a igualdade meramente formal de 
todos perante a lei, mas a verdadeira igualdade de oportunidade para todos. 
Oportunidade de participar e oportunidade de decidir. “Ninguém pode ser mais 
cidadão do que o outro”, jà proclamava Julien Freund.6 Com bastante acuidade, 
ensina o professor Robert Dahl7: “Democracia é o sistema político em que a 
oportunidade de participação e de decisão é amplamente partilhada por todos os 
cidadãos”. Em contrapartida, acrescenta o mesmo autor -  “Ditadura é o sistema 
político em que a oportunidade de participação em decisões é restrita a uns 
poucos.”  

 

                                                 
3 Corrêa, Oscar Dias. A Def esa do Estado de Direito e a Emergência Constitucional. Rio 
de Janeiro: Presença, 1980. 
4 Constituição da República, art. 1º, I a V. 
5 Constituição da República, art. 3º, I a IV. 
6 Freund, Julien. L´essence du Politique. Paris: Edition Sirey , 1965, p. 366-367. 
7 Dahl, Robert . Moderna anàlise política. Rio de Janeiro: Lidador, 1966, p. 22. 
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2. DEFINIÇÃO E CONCEITO 

 
O poder do Estado tem portanto uma só fonte e finalidade: o povo. Célebre é 

a definição de democracia dada por Abraham Lincoln: “Democracia é o governo 
do povo, pelo povo e para o povo.” O Parágrafo único do primeiro artigo da 
Constituição deixa isso categoricamente expresso: “Todo o poder emana do 
povo”. A soberania popular constitui, destarte, a base única da qual se irradiam 
todos os poderes do Estado. O povo exerce o poder de duas maneiras: 
diretamente ou através de representantes eleitos. Jà vão longe os tempos da 
chamada democracia direta, como em Atenas, em que o povo se reunia na 
Àgora para tudo decidir. Modernamente, o povo exercita o seu poder diretamente 
mediante o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, ou, mais comumente, 
elegendo seus representantes pelo sufràgio universal e pelo voto direto e 
secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei.8 

Temos então o que se chama democracia representativa. A representação do 
povo, vale dizer, a legitimidade do exercício do poder pelos representantes do 
povo, o exercício do governo propriamente dito, em sua acepção mais ampla, 
tanto executiva quanto legislativa, assenta-se no consentimento do povo. Para 
ordenar a expressão desse consentimento é que surge o Direito Eleitoral, que 
vem a ser “o l iame que une a eficàcia social da República democràtica 
representativa à eficàcia legal da Constituição que lhe dà forma jurídica.”9  

Quando um povo é livre e soberano, de seu consenso, l ivre e regularmente 
apurado, surge como produto a sua organização nacional. Em um estado 
democràtico de direito é inadmissível que o exercício do poder esteja 
desvinculado do assentimento do povo e da manifestação da vontade popular, ou 
que esta e aquele se expressem desordenadamente. É necessàrio então ordenar 
o exercício do consentimento do povo, num feixe de normas reguladoras da 
participação popular na escolha dos governantes, daí o surgimento do Direito 
Eleitoral dedicado “ao estudo das normas e procedimentos que organizam e 
disciplinam o funcionamento do poder de sufràgio popular, de modo a que se 
estabeleça a precisa equação entre a vontade do povo e a atividade 
governamental.”10 

                                                 
8 Constituição da República, art. 14, “caput”. 
9 Jardim, Torquato. Direito Eleitoral Positiv o. Brasília-DF: Brasília Jurídica, 1996, p. 
12. 
10 Ribeiro, Fàv ila. Direito Eleitoral, 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 4. 
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Tito Costa11 conceitua o Direito Eleitoral como um ramo do direito público que 
“pode ser entendido como um conjunto de normas destinadas a regular os 
deveres do cidadão em suas relações com o Estado, para sua formação e 
atuação. Estado, aqui, entendido no sentido de governo, administração, nas suas 
àreas federal, estaduais e municipais. Estado, entidade político-jurídica.” 

Semelhante é a definição de Elcias Ferreira da Costa12, para quem o Direito 
Eleitoral - “Consiste num sistema de normas de direito público que regulam o 
dever do cidadão de participar na formação do governo constitucional, o 
exercício, tanto dos direitos pré-eleitorais, como daqueles que nascem com o 
processo eleitoral e, ainda, as penas correlatas às infrações criminais e 
administrativas, concernentes à matéria eleitoral.” Essa definição é bastante 
esclarecedora, pois mostra ser o Direito Eleitoral um ramo do direito público, 
consubstanciado em normas reguladoras das relações do cidadão com a 
comunidade e com os órgãos do poder, condicionadas politicamente tais 
relações à consecução do bem comum. 
 
3. OBJETO E FINALIDADE 

 
Daí resulta que o Direito Eleitoral, como ensina Torquato Jardim13, tem por 

objeto ordenar o devido processo legal, formal e material, e, por finalidade, 
garantir o valor maior da ordem republicana democràtica representativa que é o 
exercício ativo da cidadania, que se concretiza na oportunidade de votar para 
escolher delegados e ser votado para ser delegado. 

O Direito Eleitoral tem em mira a pessoa humana, mas, ao contràrio de outros 
importantes ramos da enciclopédia jurídica, não se destina a compor conflitos de 
interesse privado sobre direitos disponíveis, nem a compor l itígios entre o 
interesse particular e o interesse público. Sua função é garantir a mais lídima 
expressão da cidadania, que se concretiza no direito-dever de votar e no direito 
de ser votado. 

Elcias Ferreira da Costa distingue o objeto direto primàrio do Direito Eleitoral, 
que é o direito pré-eleitoral, inerente ao poder constituinte originàrio do cidadão e 
que antecede ao processo eleitoral (v.g., o sufràgio, a alistabil idade, a 
elegibil idade, a associação política, etc), do objeto direto secundàrio do Direito 
Eleitoral, que se relaciona com os direitos decorrentes do processo eleitoral 
                                                 
11 Costa, Antônio Tito. Recursos em Matéria Eleitoral - Temas de Direito Eleitoral, 6. ed.  
São Paulo: Rev ista dos Tribunais, 1996, p. 19. 
12 Costa, Elcias Ferreira da. Direito Eleitoral - Legislação, Doutrina, Jurisprudência. Rio de 
Janeiro: Forense, 1992, p. 1. 
13 Jardim, Torquato - op. cit., idem. 
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propriamente dito, que nascem em conseqüência da apuração e proclamação do 
resultado do sufràgio. Ao lado deles, detecta-se o que se poderia chamar de 
objeto indireto, ou seja, consectàrio do objeto direto, mediante o qual este último 
é exercido (v.g., o sistema eleitoral e a organização da Justiça Eleitoral). 

  
4. PRESSUPOSTOS E PRINCÍPIOS 

 
O regime representativo democràtico e a organização partidària constituem 

pressupostos de ordem política ou sociológica do Direito Eleitoral, que só vigora 
nas democracias e não medra nas ditaduras, onde as eleições periódicas são de 
ordinàrio suprimidas ou, quando adotadas, não se revestem de autenticidade ou 
legitimidade, e nem prospera nas sociedades políticas em que prevalece a 
hegemonia do partido único. 

De outro lado, o Direito Eleitoral tem no princípio da legalidade o seu 
pressuposto ético-fi losófico. Atento a tal princípio, o intérprete e aplicador do 
Direito Eleitoral deve ter presente que a fonte primeira do ordenamento jurídico 
eleitoral, fundamental para a pràtica eleitoral e condicionante de toda e qualquer 
decisão jurídica em matéria eleitoral, é a Constituição. Todo o ordenamento 
infraconstitucional està condicionado aos princípios maiores emanados da 
Constituição. Essa é uma noção basilar, que norteia toda a compreensão do 
Direito Eleitoral. 

Pinto Ferreira14 esquematiza os princípios que regem o Direito Eleitoral, 
sobretudo na seara processual, distinguindo-os em: 

1) princípios informativos, que “são regras de ordem técnica, verdadeiros 
axiomas”, e que, por seu turno, subdividem-se em lógico (“porque o processo 
eleitoral tende a culminar com a sentença revestida da autoridade de coisa 
julgada”);  jurídico (“pois submete a um ordenamento preexistente, que deve ser 
respeitado, previsto em uma codificação única ou em diversos diplomas 
legislativos”), político (“visto que se prende a determinadas premissas das 
topologia dos regimes políticos”) e econômico (“dado que o legislador através 
dele busca o màximo de resultados para alcançar a verdade das eleições e a 
segurança do voto, mas com o mínimo de esforço”); 

2) princípios fundamentais, que são a) a vocação publicística do Direito 
Eleitoral; b) a aplicação dos princípios informativos do processo em geral ao 
processo eleitoral, e c) a aplicação adaptada, em especial, dos princípios 
fundamentais do processo civil e do processo penal ao processo civil-eleitoral e 
penal-eleitoral. 
                                                 
14 Ferreira, Pinto. Código Eleitoral Comentado, 4. ed. São Paulo: Saraiv a, 1997,  p. 26/27. 
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A publicidade, a fundamentação das decisões e o devido processo legal 
ganham no Direito Eleitoral enorme importância, a par dos princípios da 
celeridade e da preclusão, que constituem verdadeira marca registrada deste 
ramo do direito. 

A realização de eleições periódicas para renovação dos mandatos eletivos e a 
necessidade de cumprir fielmente os prazos previstos para a pràtica dos atos 
eleitorais exigem o màximo de celeridade; e, de outro lado, em nome da 
normalidade e da própria celeridade do processo eleitoral, erige-se em 
verdadeiro dogma o princípio da preclusão, que constitui a perda ou caducidade 
de um direito, de um termo ou de uma faculdade legal ou processual não 
exercitada dentro de um tempo prefixado, impedindo a interposição de recurso 
contra o ato eleitoral não impugnado a quando de sua ocorrência15. 

Não cabe portanto, no Direito Eleitoral, recurso contra o ato não impugnado 
oportunamente. Mas não é preclusiva a matéria constitucional, que pode ser 
discutida em qualquer recurso. O recurso que versar sobre matéria 
constitucional, entretanto, não pode ser interposto fora do prazo previsto: perdida 
uma fase própria para a sua interposição, só em outra fase distinta que se 
apresentar é que o mesmo poderà ser interposto.16 

 
5. DIVISÃO 

 
As leis eleitorais podem ser compreendidas em sentido amplo e em sentido 

estrito. Consoante a preciosa lição de Giovanni Schepis17, in latu sensu as leis 
eleitorais são o “conjunto orgânico dos diferentes institutos jurídicos, recursos 
técnicos e procedimentos que regulam o processo que se inicia com a 
convocação das eleições e termina com a proclamação dos eleitos”, e, in strictu 
sensu, constituem o “procedimento técnico com base no qual se realiza a 
distribuição das cadeiras legislativas entre os partidos e entre os candidatos”. 
Neste caso, as leis eleitorais nada mais são do que as chamadas fórmulas 
eleitorais, ou métodos eleitorais (como o de Thomas Hare, o de Hagembach-
Bischoff, o de Henry Droop, o de Viktor D´Hondt ou o de Sainte-Laguë), utilizados 
para a aferição dos quocientes eleitoral e partidàrio. No sentido amplo, as leis 
eleitorais configuram o Direito Eleitoral na conhecida definição jà citada de Fàvila 
Ribeiro. 

Divide-se o Direito Eleitoral em Direito Eleitoral Substantivo (material) e em 
                                                 
15 Código Eleitoral, art. 259. 
16 Código Eleitoral, art. 259, Parágraf o único. 
17 Schepis, Giov anni. I Sistemi Elletorali. Teoria, Tecnica, Legislazioni Positiv e. Empoli, 
Editrice Caparrini, 1955.  
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Direito Eleitoral Adjetivo (formal) e, também, em Direito Eleitoral Penal 
(substantivo e adjetivo). Tito Costa lembra o magistério de Jeremias Bentham, 
que, ao atacar a técnica do Direito Romano, acabou por criar uma técnica nova 
para o Direito Inglês, dividindo as leis em substantivas e adjetivas. “Com efeito, 
gramaticalmente, o substantivo é a palavra com que se nomeiam os seres 
animados ou inanimados; o adjetivo, por sua vez, o qualifica, o caracteriza, o 
complementa. Assim, por igual, no mundo das leis: a lei substantiva  existe por si 
mesma, define, organiza; a lei adjetiva vem para dizer como observar ou cumprir 
ou fazer cumprir a primeira.” 18 

No Direito Eleitoral, as leis substantivas ou materiais são aquelas que definem 
direitos e deveres do cidadão, do candidato, do eleitor, dos partidos, as que 
definem os crimes eleitorais, etc. Leis adjetivas no Direito Eleitoral são as que 
constituem o direito instrumental, processual, para a aplicação das leis eleitorais 
substantivas, possibil itando a formalização ou o exercício dos direitos e deveres 
eleitorais, tais como as normas referentes ao alistamento, à argüição de 
inelegibil idades, à impugnação de eleições, da apuração, da diplomação dos 
eleitos, etc. 
 
6. ESCORÇO HISTÓRICO 

 
Minuciosos registros da copiosa legislação eleitoral brasileira jà foram feitos 

na obra do ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edgard Costa19, 
e no alentado estudo de Benedito Evanes Dantas e Yolanda Ramos da Costa20, 
além de diversas outras pesquisas do gênero. 

Abstraídas as instruções eleitorais emanadas dos gabinetes ministeriais do 
Império, a primeira lei genuinamente eleitoral no Brasil, votada pelo Legislativo, 
foi a Lei nº 387, de 19 de agosto de 1846, calcada em projeto dos deputados 
Odorico Mendes e Paulo Barbosa. Nove anos depois, inaugurando a pràtica das 
alterações legislativas em curto espaço de tempo, a Lei nº 842, de 19 de 
setembro de 1855, introduziu no sistema eleitoral brasileiro o conceito de 
distritos, então chamados de “círculos eleitorais”, que viriam a ser a base 
territorial da representação política da nação. Este sistema foi mantido, com 
algumas alterações, pela Lei nº 1.082, de 18 de agosto de 1860, de autoria do 
deputado Sérgio Macedo. 
                                                 
18 Costa, Antônio Tito.  Op. cit., p. 21. 
19 Costa, Edgard. A legislação eleitoral brasileira (histórico, comentàrios e sugestões). Rio 
de Janeiro: 1964. 
20 Dantas, Benedito Ev anes e Costa, Ramos, Yolanda. Ementàrio da legislação político-
eleitoral brasileira. Rio de Janeiro: 1966.  
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Ainda ao tempo do II Reinado, merecem citação a chamada “lei do terço”, que  
resguardava o direito de representação das minorias e adotou o título de eleitor 
(Lei nº 2.675, de outubro de 1875, calcada em projeto do Conselheiro João 
Alfredo), bem como a famosa Lei Saraiva (Lei nº 3.029, de 9 de janeiro de 1881, 
que teve redação de Rui Barbosa, embora tenha sido apresentada pelo 
Conselheiro Saraiva), que introduziu a eleição direta no país e reservou à 
magistratura nacional21 o controle do processo eleitoral.  

No período republicano hà uma miríade de leis eleitorais, destacando-se, 
dentre elas, a Lei Rosa e Silva (Lei nº 1.269, de 15 de novembro de 1904), 
considerada por Pinto Ferreira22 “a lei eleitoral mais importante da Velha 
República”, decorrente de projeto originariamente de autoria do deputado Anísio 
de Abreu grandemente aperfeiçoado pelo senador Rosa e Silva, que acabou por 
lhe emprestar o nome. 

A Revolução de 1930, com suas bandeiras de combate à fraude e à 
corrupção eleitorais, devemos a introdução, no país, do sistema das codificações 
eleitorais. Desde então, jà tivemos cinco Códigos Eleitorais, a saber: 

1º Código Eleitoral - Decreto  nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, obra 
conjunta de Assis Brasil, João Cabral e Màrio Pinto Leiva, que, indo bem mais 
adiante do que a Lei Saraiva, criou a Justiça Eleitoral no âmbito da magistratura 
nacional. Em sua vigência instalou-se, em 20 de maio de 1932, o Tribunal 
Superior Eleitoral, sob a presidência do ministro Hermenegildo Rodrigues de 
Barros. Este Código adotou o voto feminino e o sufràgio universal, direto e 
secreto. 

2º Código Eleitoral - Lei nº 48, de 4 de maio de 1935. O alistamento e o voto 
feminino era obrigatório para as mulheres que exercessem atividade 
remunerada. Este Código trouxe, pela primeira vez, ampla regulamentação das 
atribuições do Ministério Público no processo eleitoral. 

3º Código Eleitoral - Decreto-Lei  nº 7.586, de 28 de maio de 1945, calcado 
em anteprojeto elaborado por Vicente Piragibe, Lafayette de Andrade, Haneman 
Guimarães e José de Miranda Valverde. Conhecido como Lei Agamenon 
Magalhães, antecedeu a Constituição de 1946. Joel José Cândido não o 
considera um verdadeiro Código Eleitoral, pois “esse decreto-lei de código não 
se tratava, e nem de código foi chamado pelo legislador.” 23  

4º Código Eleitoral - Lei nº 1.164, de 24 de julho de 1950. Editado já sob a 
                                                 
21 Mas ainda não se trata da Justiça Eleitoral, que só serà criada pelo Código Eleitoral de 
1932. 
22 Ferreira, Pinto. Op. cit., p. 11. 
23 Cândido, Joel José. Direito Eleitoral Brasileiro, 6. ed. Bauru-São Paulo: Edipro, 1996, p. 
35. 



DOUTRINA      13 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº73 1998 
 

égide da Constituição de 1946, trouxe, como inovação em relação às 
codificações anteriores, capítulo sobre a propaganda partidària, garantindo seu 
livre exercício. Em lamentàvel retrocesso, contudo, extinguiu o capítulo destinado 
ao Ministério Público Eleitoral, dele só tratando de forma ocasional e 
assistemàtica. 

5º Código Eleitoral - Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Fruto do regime 
militar (considerado, por alguns, como verdadeiro entulho da ditadura), o quinto 
Código Eleitoral brasileiro ainda vigora em alguns de seus institutos. Foi, talvez, a 
nossa melhor lei eleitoral, do ponto de vista técnico-legislativo. Sofreu, todavia, 
incontàveis modificações, a maioria delas de caràter casuístico, de forma que 
hoje sobrevive como um ser teratológico, com o seu sistema inicial 
completamente desfigurado.24 

É curiosa a observação de Joel Cândido: nossos Códigos Eleitorais ou 
“nasceram após movimentos militares de expressão, ou após a promulgação de 
Constituições.” Decorridos quase dez anos da Constituição de 1988, é inegàvel, 
portanto, a necessidade de elaboração de um novo Código Eleitoral, objetivo, 
transparente e permanente. Anteprojeto nesse sentido, elaborado por Comissão 
Especial presidida pelo ministro Pedro Acioli, do Tribunal Superior Eleitoral, 
chegou a ser apresentado, mas não teve tramitação por desinteresse quer do 
Executivo, quer do Legislativo. Os políticos nacionais não abrem mão da 
elaboração de lei ad hoc, destinada a cada pleito. 

Talvez como resposta a essas acerbas críticas, o Congresso Nacional 
aprovou a nova Lei das Eleições, de caràter declaradamente perene e 
duradouro, destinada a regulamentar não só as eleições do próximo ano, mas 
todas as demais eleições daqui por diante. A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
199725, revelou-se, contudo, um instrumento bastante pífio para tamanha 
pretensão: noventa por cento de suas disposições não passam de repetições de 
leis anteriores; perdeu-se a oportunidade de inovar corajosamente sobre o 
financiamento de campanhas (o verdadeiro calcanhar de Aquiles do sistema 
eleitoral brasileiro); cedeu-se, como sempre, à tentação do casuísmo, acolhendo-
se regras escancaradamente tendentes a pavimentar a reeleição do Presidente 
da República e dos Governadores, em detrimento do princípio da igualdade entre 
os candidatos, além de pecar em demasia essa lei do ponto de vista da técnica 
legislativa, especialmente no que concerne às disposições penais e disciplinares. 
Tudo leva a crer que, como as demais leis eleitorais até agora editadas, a Lei das 
                                                 
24 Ver, a propósito, a cuidadosa edição da Legislação Eleitoral e Partidària, 
permanentemente atualizada pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal. 
25 Promulgada pelo Vice-Presidente Marco Antônio de Oliv eira Maciel, com dois v etos. 
DOU, Seção I, p. 21801-21.812. Razões dos v etos à p. 21.823. 
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Eleições não demorarà muito a ser modificada ou substituída, porque ela ainda 
não é a lei que o povo reclama e o Brasil precisa.  
 
 
 
7. FONTES 

 
O Direito Eleitoral tem fontes indiretas e diretas. 
As fontes indiretas do Direito Eleitoral são a doutrina e a jurisprudência 

eleitorais, e as disciplinas jurídicas (notadamente o Direito Constitucional, o 
Direito Civil e Processual Civil, o Direito Penal e Processual Penal e o Direito 
Administrativo). Ao colher os princípios informativos dessas disciplinas jurídicas, 
especialmente do Direito Civil e do Direito Penal, o Direito Eleitoral confere-lhes 
um notàvel caràter publicístico, em função da sua finalidade, qual seja, ordenar 
as eleições conforme o rito legal estabelecido e punir os crimes praticados em 
detrimento da cidadania ativa. 

As fontes diretas ou específicas do Direito Eleitoral são: 
a) a Constituição, quando dispõe sobre direitos políticos (arts. 14 a 16), sobre 

os partidos políticos (art. 17) e sobre a Justiça Eleitoral (arts. 92, V, e 118 a 121), 
além de numerosas outras disposições aplicàveis especialmente ao processo 
civil-eleitoral e ao processo penal-eleitoral, tais como as garantias constitucionais 
de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei (art. 5º, II); de ser processado e julgado por autoridade competente 
-- Juiz natural e promotor natural (LIII); do devido processo legal (LIV); do 
contraditório e da ampla defesa com os recursos a ela inerentes (LV); da 
inadmissibil idade de provas obtidas por meios ilícitos (LVI); da presunção de 
inocência até o trânsito em julgado da sentença condenatória (LVII); da 
publicidade dos atos processuais, ressalvados a defesa da intimidade ou o 
interesse social (LX); da proibição de prisão fora dos casos de flagrante e de 
ordem escrita e fundamentada de autoridade competente (LXI), bem como as 
garantias constitucionais do preso (LXII, LXIII, LXIV, LXV e LXVI);  

b) o Código Eleitoral - Lei nº 4737, de 15 de junho de 1965, com as alterações 
decorrentes do advento da Constituição de 1988 e das leis modificadoras de 
suas disposições originàrias; 

c) a Lei das Inelegibil idades - Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, alterada pela Lei Complementar nº 81, de 13 de abril de 1994. Trata dos 
caso de inelegibil idade para preservar a moralidade administrativa, define os 
prazos para a desincompatibil ização, estabelece o processo de registro de 
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candidatos e disciplina a investigação judicial eleitoral por abuso do poder 
econômico ou político;  

d) a Lei Orgânica dos Partidos Políticos - Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 
1995, jà alterada pela Lei nº 9.259, de 09 de janeiro de 1996, às quais devem 
juntar-se a Lei nº 7.454, de 30 de dezembro de 1985, que dispõe sobre as 
coligações partidàrias, e a Resolução nº 19.406, de 06 de dezembro de 1995, do 
Tribunal Superior Eleitoral, que fornece instruções para a fundação, organização, 
funcionamento e extinção de partidos políticos; 

e) a Lei das Eleições - Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, concebida 
com a  intenção de oferecer ao país uma lei permanente e duradoura para 
disciplinar todas as eleições que se realizarem a partir de sua promulgação. 
Dispõe essa lei sobre: as espécies de eleições e suas respectivas datas; 
coligações, convenções partidàrias e registro de candidatos; financiamento de 
campanhas eleitorais e prestação de contas do movimento financeiro eleitoral; 
pesquisas e testes pré-eleitorais, propaganda eleitoral (normas gerais, e 
propaganda mediante outdoors, ou na imprensa, no ràdio e na televisão); direito 
de resposta; sistema eletrônico de votação e apuração; mesas receptoras; 
fiscalização das eleições; condutas vedadas aos agentes públicos no período 
eleitoral; crimes eleitorais (introduzindo na legislação eleitoral as penas 
alternativas de prestação de serviços à comunidade), além de disposições 
transitórias e derrogadoras de disposições do Código Eleitoral, da Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos e até de normas do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro 
de 1967, que dispõe sobre os crimes de responsabilidade e as infrações político-
administrativas dos Prefeitos e Vereadores; 

f) a Legislação Correlata - disciplinadora de diversas matérias intimamente 
ligadas ao processo eleitoral, tais como: as conseqüências da obrigatoriedade do 
alistamento (Lei nº 6.236, de 18 de setembro de 1975); o fornecimento de 
alimentação e transporte gratuitos na zona rural e a proibição de movimentação 
de servidores públicos em período eleitoral (Lei nº 6.091, de 15.08.74); as 
eleições municipais, estaduais ou federais (disciplinadas, cada uma, por lei 
específica); a vedação de atividades políticas por estrangeiros (Lei nº 6.815, de 
18 de agosto de 1980); a prioridade conferida aos feitos eleitorais (Lei nº 4.410, 
de 20 de setembro de 1964); a uti l ização do processamento eletrônico de dados 
no serviço eleitoral (Lei nº 6.996, de 07 de junho de 1982, e Lei nº 7.444, de 20 
de dezembro de 1985); a requisição de servidores públicos para o serviço 
eleitoral (Lei nº 6.999, de 07 de junho de 1982, e Lei nº 8.868, de 14 de abril de 
1994) e a anistia dos inadimplentes para com as obrigações eleitorais (Lei nº 
9.274, de 07 de maio de 1996); 

g) as Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral - que são “decisões 
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administrativas ou judiciais, que têm por função dar eficàcia legal e eficàcia social 
às normas constitucionais e legais eleitorais: a) explicando seus fins e traduzindo 
em linguagem acessível ao eleitorado, aos candidatos e aos partidos políticos, os 
requisitos e os procedimentos adequados ao exercício da cidadania, ou b) pondo 
termo ao processo judicial.”26 As Resoluções do TSE,  têm força de lei 
ordinària.27 Entretanto, não podem dispor contra legem, isto é, não poderão 
contrariar as leis e a Constituição. Dentre as Resoluções do TSE merecem 
destaque a que regula o acesso gratuito dos partidos políticos ao ràdio e à 
televisão (Res. nº 19.380, de 24 de dezembro de 1995), as que regulam 
especificamente, a cada eleição, a escolha e registro de candidatos, a 
propaganda eleitoral, o calendàrio eleitoral, os atos preparatórios da eleição, a 
votação, a apuração e a diplomação dos eleitos; a que disciplina a prestação de 
contas dos partidos políticos das despesas de campanha (Res. nº 19.768, de 17 
de dezembro de 1996); a que consolida o procedimento para o alistamento e 
demais serviços eleitorais por meio eletrônico (Res. nº 19.875, de 12 de junho de 
1997), e as que dispõem sobre o Regimento Interno do Tribunal Superior 
Eleitoral (Res. nº 4510, de 29 de setembro de 1952) e as atribuições das 
Corregedorias Eleitorais (Res. nº 7651, de 24 de agosto de 1965); 

h) a Súmula do TSE - que não tem (ainda) caràter vinculante ou, como diria 
Prado Kelly, “não é de observância forçosa”, traduz, contudo, “a maior igualdade 
possível na aplicação da lei, reduzindo a possibil idade de decisões judiciais 
conflitantes”, como ensina Torquato Jardim28. A Súmula do TSE pode ser 
modificada, desde que alterados os seus pressupostos legais ou constitucionais, 
mas a alteração da Súmula não retroage para desconstituir decisões anteriores 
passadas em julgado. As Súmulas do TSE, até agora em número de 14, clareiam 
temas polêmicos decorrentes de questões sobre inelegibil idades, sobre dupla 
fi l iação partidària ou mesmo questões processuais controvertidas29, contribuindo 
para evitar “o descalabro e o tormento da anarquia jurisprudencial”, como 
lembrava Victor Nunes Leal; 

i) a Consulta - através da qual o Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais 
Regionais Eleitorais esclarecem, em tese, matéria eleitoral, e servem de baliza 
para a aplicação posterior dos preceitos jurídicos eleitorais. A resposta à 
Consulta reflete um entendimento, constitui uma recomendação, mas não tem 

                                                 
26 Jardim, Torquato.  Op. cit., pàg. 98. 
27 Cândido, Joel José. Direito Eleitoral Brasileiro, 6. ed. Bauru-São Paulo: Edipro, 1996, p. 
20. 
28 Jardim, Torquato. Op. cit., p. 99. 
29 Pacheco, Marília. Compêndio de Legislação Eleitoral e Partidària, 2. ed. Brasília-DF: 
Graf isa, 1996, p. 343 a 354. 
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natureza jurisdicional. É um ato normativo genérico, em tese30, não ensejando, 
portanto, mandado de segurança nem recurso especial, porquanto não gera 
efeitos concretos nem constitui ato administrativo de efeitos concretos31. 
Consequentemente, dela não cabe recurso para a instância superior. O Tribunal 
Superior Eleitoral responde a Consulta formulada por “autoridades com jurisdição 
federal ou órgão nacional de partido político”32 e os Tribunais Regionais Eleitorais 
respondem a Consulta formulada por “autoridade pública ou partido político”.33    

Constituíam ainda fonte direta do Direito Eleitoral os chamados - Prejulgados, 
cogitados no art. 263 do Código Eleitoral, que tinha a seguinte redação: “No 
julgamento de um mesmo pleito eleitoral, as decisões anteriores em questões de 
direito constituem prejulgados para os demais casos, salvo se contra ele votarem 
dois terços dos membros do Tribunal.” Os prejulgados eleitorais, tal como os 
prejulgados trabalhistas, justificavam-se precipuamente em razão da celeridade 
que é característica dos processos eleitoral e laboral. Inobstante, logo se fizeram 
notar os seus inconvenientes. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal fulminou o 
caràter vinculativo do prejulgado trabalhista.34 Logo depois foi a vez do Tribunal 
Superior Eleitoral considerar inconstitucional o art. 263 do Código Eleitoral, 
porque a força de lei emprestada aos prejulgados vulnerava o princípio 
constitucional da separação dos poderes.35 

 
8. CONCLUSÃO 

 
Não hà quem não tenha críticas às imperfeições das leis eleitorais no Brasil. 

Hà quem afirme que tais imperfeições proporcionam e incentivam a il icitude 
eleitoral.36 A legislação eleitoral brasileira tem se revelado não só 
contemporaneamente, como em toda a história do País, compulsivamente 
prolífera, porém oscilante e extremamente fràgil. Na linguagem elegante de Pinto 
Ferreira, no Brasil “as leis eleitorais são como as flores de Malherbe: têm uma 
vida muito curta.” 37 

Essa é uma característica comum em todos os sistemas eleitorais nas 
                                                 
30 STF, em RMS n. 21.185-7, relator Min. Moreira Alv es - DJU de 22.02.91. 
31 TSE, em MS n. 1.245, relator Ministro Sidney  Sanches - JTSE, n. 2, v . 1, p. 145. 
32 Código Eleitoral, art. 23, XII. 
33 Código Eleitoral, art. 30, VIII. 
34 STF, em AI n. 70.541, relator Min. Leitão de Abreu - RTJ, 84/858. 
35 TSE, Ac. N. 12.501, relator Ministro Sepúlv eda Pertence - DJU de 11.03.93. 
36 Cenev iv a, Walter. Leis imperf eitas incentiv am a ilicitude eleitoral. In: Velloso, Carlos 
Màrio da Silv a Rocha, Carmen Lúcia Antunes, orgs. Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Del-
Rey , 1996, p. 259-277. 
37 Ferreira, Pinto. Op. cit., p. 7. 



18   REVISTA DO TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº73 1998 
 

democracias ocidentais contemporâneas. Rojas de Carvalho38 observa que as 
constantes alterações das regras eleitorais não decorrem do senso de 
aperfeiçoamento institucional, mas, sim, das motivações pragmàticas dos grupos 
dominantes que util izam a engenharia eleitoral para preservar ou maximizar seus 
ganhos. É bem destacada por Giovanni Sartori39 a natureza manipulativa dos 
sistemas eleitorais em todo o mundo, sempre “postos a serviço de fins de caràter 
pragmàtico e estratégico.”40 Andrew McLaren Cartairs41 aponta o sistema francês 
como “exemplo paradigmàtico do componente de casuísmo embutido na 
formulação das leis eleitorais”. 

Em que pese o universal pessimismo com que se encara a legislação 
eleitoral, vale a pena comungar do pensamento de Assis Brasil, citado por Pinto 
Ferreira em seu Código comentado: “Não sou dos que nutrem a ilusão de que 
basta uma boa lei eleitoral para se obter boa eleição. Mas também não estou 
com os críticos para quem é indiferente que a lei seja boa ou mà. Seja qual for o 
grau de rudeza de um povo constitucional, é preciso que ele tenha um 
regulamento para as eleições, e não é o mesmo que esse regulamento ou lei 
diga simplesmente que a metade mais um dos votantes farão a unanimidade, ou 
que abra uma fàcil entrada à representação das minorias. Se a lei o permite, 
pode, ainda que ocasionalmente, dar-se uma boa eleição, que deixarà o estímulo 
dos bons exemplos, nunca, porém, se a mentira e a fraude estão na própria lei. 
Povo atrasado, ignorante e pobre não poderà ser sistematicamente bem 
governado; mas mesmo no ruim hà gradações, o dever do estadista é suavizar o 
mais possível o mal inseParável da sociedade, seja qual for o seu grau de 
adiantamento.”42 

Num país com mais de 100 milhões de eleitores, 18 milhões dos quais 
situados na faixa dos 18 aos 24 anos de idade (1,5 milhão na fixa dos 17 aos 18 
                                                 
38 Carv alho, Nelson Rojas de. Representação Política, Sistemas Eleitorais e Partidàrios: 
Doutrina e Pràtica, In: Lima Júnior, Olav o Brasil de. Sistema Eleitoral Brasileiro - Teoria e 
Pràtica. Rio de Janeiro: IUPERJ/Fundo de Cultura, 1991, p. 12. 
39 Sartori, Giov anni. Representational Sy stems. In: International Ency clopedia of the Social 
Science, New York: 1968. v . 13. 
40 A Emenda Constitucional n. 16, de 04 de junho de 1997, é um bom exemplo dessa 
manipulação. De um golpe só, e por métodos pouco ortodoxos porém muito conhecidos, 
ref ormou-se a ainda tenra Constituição de 1988, para derrogar o secular princípio 
republicano da irreelegibilidade dos detentores de cargos executiv os em todos os níveis. A 
medida atende ao projeto de continuidade dos “neoliberais” no Poder, os mesmos que 
montaram o Plano Real para conquistà-lo (v ., a propósito, Dimenstein, Gilberto & Souza, 
Josias. A História Real - Trama de uma Sucessão, 2. ed. SP: Ática, 1994). 
41 Cartairs, Andrew McLaren. A Short History  of  Electoral Sy stems in Western History . 
Londres: 1980. 
42 Brasil, Assis. Ditadura, Parlamentarismo e Democracia. Apud Pinto Ferreira, op. cit. p.6. 
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anos, 1 milhão na faixa dos 16 anos de idade); um país que tem 5 milhões de 
jovens com formação universitària, e que conta com um Tribunal Superior 
Eleitoral, 27 Tribunais Regionais Eleitorais, quase 3.000 Juizes eleitorais que 
atendem cerca de 6.000 municípios divididos em aproximadamente 300.000 
seções eleitorais que exigem a convocação de cerca de 1,8 milhão de mesàrios - 
é um país que, infelizmente, não dà importância ao Direito Eleitoral. 

Nenhuma Faculdade de Direito oferece a cadeira de Direito Eleitoral nem 
sequer como matéria opcional. No entanto, o ensino e o estudo do Direito 
Eleitoral são fundamentais para alcançar uma perspectiva melhor para o país. 
Como notou Noely Manfredini43, o estudo aprimorado do Direito Eleitoral traz com 
ele a possibil idade de escolha de melhores candidatos, e, “eleitos os bons 
candidatos, teremos uma boa equipe no Congresso Nacional, não atropelando o 
país com leis eleitorais casuísticas e de caràter interesseiro e transitório”. 

A discussão pedagógica mais importante hoje, no mundo, acrescenta a 
mesma especialista, “passa pela forma de criar nos adolescentes uma espécie 
de inteligência moral, que exponha e imponha regras e limites éticos com 
absoluta clareza”. O Direito Eleitoral discute e expõe precisamente esses valores. 

Por outro lado, como observa o ministro Carlos Màrio da Silva Velloso44, a 
democracia pressupõe um “certo grau de desenvolvimento cultural do titular do 
poder”. O titular do poder na democracia é o povo. É importante discutir 
permanentemente o Direito Eleitoral com as novas gerações, com os futuros 
líderes da Nação, que breve ingressarão nos quadros da Magistratura e do 
Ministério Público, ou atuarão como advogados, jornalistas, candidatos ou 
políticos militantes, enfim, como formadores de opinião. Só através do lento e 
gradual processo educativo, para a formação de novas mentalidades, é que 
poderemos sonhar com um futuro melhor para o país. Sem a concretização 
dessa mudança de comportamento, não haverà esperança de prevalecimento da 
conveniência pública sobre o interesse privado, das necessidades do povo sobre 
os privilégios das oligarquias e nem da grandeza da nação sobre o poder 
teratológico das facções.  
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43 Manf redini, Noely . Direito Eleitoral nas Faculdades - prà quê? Diàrio do Pará, 11.05.97. 
44 Velloso, Carlos Màrio da Silv a. A ref orma eleitoral e os rumos da democracia no Brasil. 
In: Direito Eleitoral, op. cit., ps. 11-29. 
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A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO NAS 
CONTRAVENÇÕES DE VIAS DE FATO∗  
 
 

Manoel Victor Sereni Murrieta∗ ∗  
 
 

Incansàvel discussão vem sendo travada entre os mais respeitados 
doutrinadores processualistas, acerca da necessidade ou não de representação 
diante do tipo contravencional vias de fato, em vista do advento da bem vinda Lei 
nº 9.099/95 - Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Surgem fortes argumentos 
capazes de satisfazer ambas as interpretações, onde nosso posicionamento não 
tem a pretensão de pacíficar ou aumentar o calor das discussões. Trata-se 
simplesmente de algumas ponderações que julgamos valiosas para a escolha da 
postura a ser eleita. 

Não faltam luzes, muito menos elogios à edição legislativa que trouxe o, a 
tempo esperado e bem recebido, Juizado Especial Criminal, donde verberam as 
vozes de apoio e entusiasmo e, ao mesmo tempo a súplica de que este não seja 
assolado pelo decadente formalismo responsàvel por grave morosidade nos 
aparelhos jurisdicionais. 

Assim, diante do cenàrio de espera de um instrumento jurídico capaz de dar o 
pronto serviço judicante à sociedade, sinceramente realizàvel, desde que 
eficiente  sua  administração, através de aparelhamento funcional apropriado. 
Deleitam-se os estudiosos com a figura do crime de menor potencial ofensivo, a 
oralidade, enfim reverenciada na instrução, a suspensão condicional do 
processo, entre outros, não menos dignos e merecedores de aplausos. 

Destaque-se deste contexto que a norma sob comento surge em meio a uma 
inquietante e sofrida realidade de que a resposta dos órgãos da “Justiça” estava 
sendo retardada, em razão de diversos procedimentos, que à primeira vista 
poderiam ter solução mais ràpida, simples e, principalmente, mais adequada, 
bastando para tanto que a proteção do formalismo rendesse espaço à 
simplificação e à desmistificação de diversas previsões legais, que em nada 
contribuíam para dirimir os litígios e por conseqüência a busca da paz social. 

Portanto, em meio a este momento histórico-jurídico (otimizar), o formalismo é 
exaltado, quando  deparamos com a indagação se  as vias de fato, por exigência 
indispensàvel, perfaz sua persecução, mediante ação penal pública 
                                                 
∗  Publicado no Jornal AMPEP em Setembro/97. 
∗∗  Promotor de Justiça, do Ministério Público do Estado do Pará. 
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incondicionada ou mediante representação do ofendido, portanto condicionada ? 
Ora, a todo intérprete é defeso inserir exigências não constantes do texto 

legal, axioma invocado no cotidiano de nossas atividades. Mas, principalmente, e 
mais seriamente, é vedado a ele cegar os valores que norteiam a manifestação 
legal, e sobretudo, distorcê-los pela impropriedade ou negligência na técnica 
legislativa. 

É inarredàvel a màxima de que a contravenção de vias de fato possui 
potencialidade de dano à sociedade inferior às lesões corporais leves, sendo 
difícil, então, de aceitar a crença de que o legislador condicionou a ação penal 
em crime de lesões corporais leves e de ser sua intenção a  permanência, sob a 
ação penal publica incondicionada aquele que em gradação- se esta for possível- 
inferior. 

Aonde encontra-se a interpretação histórico-evolutiva do Direito, aperfeiçoada 
hodiernamente com a preocupação orgânica, embebida numa anàlise axiológica, 
que se traduzem na possibil idade de correção por parte dos juristas daquelas 
impropriedades na aplicação da lei, através da interpretação extensiva.  

A não ser que aceitemos que os motivos da inovação procedimental agasalhe 
um estímulo à pràtica não de vias de fato e sim do tipo mais grave, pois neste 
poderà o responsàvel pelo fato ver-se ileso, diante da incerta postura da vítima. 
Onde hà a mesma razão deve haver a mesma disposição de direito. 

Enfim, neste termos, jà observamos que não eleger a necessidade de 
representação à esta figura contravencional, nada mais é de que negar todas as 
manifestações de avanço da lei instrumental, decrescendo neste instante a 
imperiosa vontade estatal de resgatar um crédito, talvez mínimo diante da 
marcha constante e aperfeiçoada das condutas criminosas com poder de 
ofensividade arrasador.  

Logo, deparamos com um lapso legislativo e não devemos exaltà-lo, ao 
contràrio, cabe a nós praticantes do Direito propiciar e indicar a necessidade de 
correção com posicionamentos em sintonia com a hermenêutica  juridica e, 
sobretudo mantenedor da vida de um dos mais inovadores momentos 
processuais.  
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LEI  Nº 9.263 DE 12 DE JANEIRO DE 1996. 
 
 

Regula o § 7º do art. 226 da 
Constituição Federal, que trata do 
planejamento familiar, estabelece 
penalidades e dà outras prov idências. 

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e promulgo, nos termos do § 

5º do art. 66 da Constituição Federal, as seguintes partes vetadas da Lei nº 
9.263, de 12 de janeiro de 1996: 

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

“Art. 10 Somente é permitida a esteril ização voluntària nas seguintes 
situações: 

I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e 
cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois fi lhos vivos, desde que observado 
o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato 
cirúrgico, período no qual serà propiciado à pessoa interessada acesso ao 
serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe 
multidisciplinar, visando desencorajar a esteril ização precoce. 

II - risco à vida ou à saúde de mulher ou do futuro concepto, testemunhado 
em relatório escrito e assinado por dois médicos. 

§ 1º É condição para que se realize a esteril ização, o registro de expressa 
manifestação de vontade em documento escrito e firmado, após a informação a 
respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldade de sua 
reversão e opções de contracepção reversíveis existentes. 

§ 2º É vedada a esteril ização cirúrgica em mulher durante o parto ou aborto, 
exceto nos casos de comprovada necessidade, ou cesarianas sucessivas 
anteriores. 

§ 3º Não serà considerada a manifestação de vontade, na forma do § 1º, 
expressa durante ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por 
influência de àlcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade 
mental temporària ou permanente. 

§ 4º A esteril ização cirúrgica como método contracepto somente será 
executada através da laqueadura tubària, vasectomia ou de outro método 
cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia e ooforectomia. 
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§ 5º Na vigência de sociedade conjugal, a esteril ização depende do 
consentimento expresso de ambos os cônjuges. 

§ 6º A esteril ização cirúrgica e pessoas absolutamente incapazes somente 
poderà ocorrer mediante autorização judicial, regulamentada na forma da Lei”. 

“Art. 11. Toda esteril ização cirúrgica serà objeto de notificação compulsória à 
direção do Sistema Único de Saúde”. 

“Art. 
14.................................................................................................................. 

Parágrafo único. Só podem ser autorizadas a realizar esteril ização cirúrgica 
as instituições que ofereçam todas as opções de meios e métodos de 
contracepção reversíveis”. 

“Art. 15. Realizar esteril ização cirúrgica em desacordo com o estabelecido no 
art. 10 desta Lei. 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, se a pràtica não constitui crime 
mais grave. 

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço se a esteril ização for 
praticada: 

I - durante os períodos de parto ou aborto, salvo o dispositivo no inciso II do 
art. 10 desta Lei; 

II - com manifestação da vontade do esteril izado durante a ocorrência de 
alterações na capacidade de discernimento por influência de àlcool, drogas, 
estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporària ou 
permanente; 

III - através de histerectomia e ooforectomia; 
IV - em pessoa absolutamente incapaz, sem autorização judicial; 
V -   através de cesària indicada para fim exclusivo de esteril ização”. 
 
Brasília, 19 de agosto de 1997, 176º da Independência e 109º da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
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LEI Nº 9.434, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997. 
 
 

 Dispõe sobre a remoção de órgãos, 
tecidos e partes do corpo humano 
para fins de transplante e tratamento e 
dà outras prov idências. 

 
 

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

CAPÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º A disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, em 

vida ou post mortem, para fins de transplante e tratamento, é permitida na forma 
desta Lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, não estão compreendidos entre os 
tecidos a que se refere este artigo o sangue, o esperma e o óvulo. 

Art. 2º A realização de transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes 
do corpo humano só poderà ser realizada por estabelecimento de saúde, público 
ou privado, e por equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante 
previamente autorizados pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de 
Saúde. 

Parágrafo único. A realização de transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos 
ou partes do corpo humano só poderà ser autorizada após a realização, no 
doador, de todos os testes de triagem para diagnóstico de infecção e infestação 
exigidos para a triagem de sangue para doação, segundo dispõem a Lei nº 
7.649, de 25 de janeiro de 1988, e regulamentos do Poder Executivo. 

 
CAPÍTULO II 

 
DA DISPOSIÇÃO POST MORTEM DE TECIDOS, ÓRGÃOS E PARTES DO 

CORPO HUMANO PARA FINS DE TRANSPLANTE 
 
Art. 3º A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano 

destinados a transplante ou tratamento deverà ser precedida de diagnóstico de 



30   REVISTA DO TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº73 1998 
 

morte encefàlica, constatada e registrada por dois médicos não participantes das 
equipes de remoção e transplante, mediante a uti l ização de critérios clínicos e 
tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. 

§ 1º Os prontuàrios médicos, contendo os resultados ou os laudos dos 
exames referentes aos diagnósticos de morte encefàlica e cópias dos 
documentos de que tratam os arts. 2º, Parágrafo único; 4º e seus Parágrafos; 5º; 
7º; 9º, §§ 2º, 4º, 6º e 8º; e 10, quando couber, e detalhando os atos cirúrgicos 
relativos aos transplantes e enxertos, serão mantidos nos arquivos das 
instituições referidas no art. 2º por um período mínimo de cinco anos. 

§ 2º As instituições referidas no art. 2º enviarão anualmente um relatório 
contendo os nomes dos pacientes receptores ao órgão gestor estadual do 
Sistema Único de Saúde. 

§ 3º Serà admitida a presença de médico de confiança da família do falecido 
no ato da comprovação e atestação da morte encefàlica . 

Art. 4º Salvo manifestação de vontade em contràrio, nos termos desta Lei, 
presume-se autorizada a doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, 
para finalidade de transplantes ou terapêutica post mortem. 

§ 1º A expressão "não-doador de órgãos e tecidos" deverà ser gravada, de 
forma indelével e inviolàvel, na Carteira de Identidade Civil e na Carteira Nacional 
de Habilitação da pessoa que optar por essa condição. 

§ 2º A gravação de que trata este artigo serà obrigatória em todo o território 
nacional a todos os órgãos de identificação civil e departamentos de trânsito, 
decorridos trinta dias da publicação desta Lei. 

§ 3º O portador de Carteira de Identidade Civil ou de Carteira Nacional de 
Habilitação emitidas até a data a que se refere o Parágrafo anterior poderà 
manifestar sua vontade de não doar tecidos, órgãos ou partes do corpo após a 
morte, comparecendo ao órgão oficial de identificação civil ou departamento de 
trânsito e procedendo à gravação da expressão "não-doador de órgãos e 
tecidos". 

§ 4º A manifestação de vontade feita na Carteira de Identidade Civil ou na 
Carteira Nacional de Habilitação poderà ser reformulada a qualquer momento, 
registrando-se, no documento, a nova declaração de vontade. 

§ 5º No caso de dois ou mais documentos legalmente vàlidos com opções 
diferentes, quanto à condição de doador ou não, do morto, prevalecerà aquele 
cuja emissão for mais recente. 

Art. 5º A remoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de 
pessoa juridicamente incapaz poderà ser feita desde que permitida 
expressamente por ambos os pais ou por seus responsàveis legais. 

Art. 6º É vedada a remoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes do 
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corpo de pessoas não identificadas. 
Art. 7º (VETADO) 
Parágrafo único. No caso de morte sem assistência médica, de óbito em 

decorrência de causa mal definida ou de outras situações nas quais houver 
indicação de verificação da causa médica da morte, a remoção de tecidos, 
órgãos ou partes de cadàver para fins de transplante ou terapêutica somente 
poderà ser realizada após a autorização do patologista do serviço de verificação 
de óbito responsàvel pela investigação e citada em relatório de necrópsia. 

Art. 8º Após a retirada de partes do corpo, o cadàver serà condignamente 
recomposto e entregue aos parentes do morto ou seus responsàveis legais para 
sepultamento. 

 
CAPÍTULO III 

 
DA DISPOSIÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E PARTES DO CORPO 

HUMANO VIVO PARA FINS DE TRANSPLANTE OU TRATAMENTO 
 
Art. 9º É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de 

tecidos, órgãos ou partes do próprio corpo vivo para fins de transplante ou 
terapêuticos. 

§ 1º (VETADO) 
§ 2º (VETADO) 
§ 3º Só é permitida a doação referida neste artigo quando se tratar de órgãos 

duplos, de partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça 
o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para a sua integridade e 
não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental e 
não cause mutilação ou deformação inaceitàvel, e corresponda a uma 
necessidade terapêutica comprovadamente indispensàvel à pessoa receptora. 

§ 4º O doador deverà autorizar, preferencialmente por escrito e diante de 
testemunhas, especificamente o tecido, órgão ou parte do corpo objeto da 
retirada. 

§ 5º A doação poderà ser revogada pelo doador ou pelos responsàveis legais 
a qualquer momento antes de sua concretização. 

§ 6º O indivíduo juridicamente incapaz, com compatibil idade imunológica 
comprovada, poderà fazer doação nos casos de transplante de medula óssea, 
desde que haja consentimento de ambos os pais ou seus responsàveis legais e 
autorização judicial e o ato não oferecer risco para a sua saúde. 

§ 7º É vedado à gestante dispor de tecidos, órgãos ou partes de seu corpo 
vivo, exceto quando se tratar de doação de tecido para ser uti l izado em 
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transplante de medula óssea e o ato não oferecer risco à sua saúde ou ao feto. 
§ 8º O auto-transplante depende apenas do consentimento do próprio 

indivíduo, registrado em seu prontuàrio médico ou, se ele for juridicamente 
incapaz, de um de seus pais ou responsàveis legais. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

 
Art. 10 O transplante ou enxerto só se farà com o consentimento expresso do 

receptor, após aconselhamento sobre a excepcionalidade e os riscos do 
procedimento. 

Parágrafo único. Nos casos em que o receptor seja juridicamente incapaz ou 
cujas condições de saúde impeçam ou comprometam a manifestação vàlida de 
sua vontade, o consentimento de que trata este artigo serà dado por um de seus 
pais ou responsàveis legais. 

Art. 11 É proibida a veiculação, através de qualquer meio de comunicação 
social, de anúncio que configure: 

a) publicidade de estabelecimentos autorizados a realizar transplantes e 
enxertos, relativa a estas atividades; 

b) apelo público no sentido da doação de tecido, órgão ou parte do corpo 
humano para pessoa determinada, identificada ou não, ressalvado o disposto no 
Parágrafo único; 

c) apelo público para a arrecadação de fundos para o financiamento de 
transplante ou enxerto em benefício de particulares. 

Parágrafo único. Os órgãos de gestão nacional, regional e local do Sistema 
Único de Saúde realizarão periodicamente, através dos meios adequados de 
comunicação social, campanhas de esclarecimento público dos benefícios 
esperados a partir da vigência desta Lei e de estímulo à doação de órgãos. 

Art. 12 (VETADO) 
Art. 13 É obrigatório, para todos os estabelecimentos de saúde, notificar, às 

centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos da unidade federada 
onde ocorrer, o diagnóstico de morte encefàlica feito em pacientes por eles 
atendidos. 
 
 

 
 

CAPÍTULO V 
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DAS SANÇÕES PENAIS E ADMINISTRATIVAS 

 
Seção I 

 
Dos Crimes 

 
Art. 14 Remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadàver, 

em desacordo com as disposições desta Lei: 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, de 100 a 360 dias-multa. 
§ 1º Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou 

por outro motivo torpe: 
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, de 100 a 150 dias-multa. 
§ 2º Se o crime é praticado em pessoa viva, e resulta para o ofendido: 
I - incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; 
II - perigo de vida; 
III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; 
IV - aceleração de parto: 
Pena - reclusão, de três a dez anos, e multa, de 100 a 200 dias-multa. 
§ 3º Se o crime é praticado em pessoa viva, e resulta para o ofendido: 
I - incapacidade permanente para o trabalho; 
II - enfermidade incuràvel; 
III - perda ou inutil ização de membro, sentido ou função; 
IV - deformidade permanente; 
V - aborto: 
Pena - reclusão, de quatro a doze anos, e multa, de 150 a 300 dias-multa. 
§ 4º Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta morte: 
Pena - reclusão, de oito a vinte anos, e multa de 200 a 360 dias-multa. 
Art. 15 Comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano: 
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, de 200 a 360 dias-multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem promove, intermedia, facilita 

ou aufere qualquer vantagem com a transação. 
Art. 16 Realizar transplante ou enxerto uti l izando tecidos, órgãos ou partes do 

corpo humano de que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo com os 
dispositivos desta Lei: 

Pena - reclusão, de um a seis anos, e multa, de 150 a 300 dias-multa. 
Art. 17 Recolher, transportar, guardar ou distribuir partes do corpo humano de 

que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos desta 
Lei: 
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Pena - reclusão, de seis meses a dois anos, e multa, de 100 a 250 dias-multa. 
Art. 18. Realizar transplante ou enxerto em desacordo com o disposto no art. 

10 desta Lei e seu Parágrafo único: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
Art. 19 Deixar de recompor cadàver, devolvendo-lhe aspecto condigno, para 

sepultamento ou deixar de entregar ou retardar sua entrega aos familiares ou 
interessados: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
Art. 20 Publicar anúncio ou apelo público em desacordo com o disposto no 

art. 11: 
Pena - multa, de 100 a 200 dias-multa. 
 

Seção II 
 

Das Sanções Administrativas 
 
Art. 21 No caso dos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16 e 17, o 

estabelecimento de saúde e as equipes médico-cirúrgicas envolvidas poderão 
ser desautorizadas temporària ou permanentemente pelas autoridades 
competentes. 

§ 1º Se a instituição é particular, a autoridade competente poderà multà-la em 
200 a 360 dias-multa e, em caso de reincidência, poderà ter suas atividades 
suspensas temporària ou definitivamente, sem direito a qualquer indenização ou 
compensação por investimentos realizados. 

§ 2º Se a instituição é particular, é proibida de estabelecer contratos ou 
convênios com entidades públicas, bem como se beneficiar de créditos oriundos 
de instituições governamentais ou daquelas em que o Estado é acionista, pelo 
prazo de cinco anos. 

Art. 22 As instituições que deixarem de manter em arquivo relatórios dos 
transplantes realizados, conforme o disposto no art. 3º, § 1º, ou que não 
enviarem os relatórios mencionados no art. 3º, § 2º, ao órgão de gestão estadual 
do Sistema Único de Saúde, estão sujeitas a multa, de 100 a 200 dias-multa. 

§1º Incorre na mesma pena o estabelecimento de saúde que deixar de fazer 
as notificações previstas no art.13. 

§ 2º Em caso de reincidência, além de multa, o órgão de gestão estadual do 
Sistema Único de Saúde poderà determinar a desautorização temporària ou 
permanente da instituição. 

Art. 23 Sujeita-se às penas do art. 59 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 
1962, a empresa de comunicação social que veicular anúncio em desacordo com 
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o disposto no art. 11. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 24 (VETADO) 
Art. 25 Revogam-se as disposições em contràrio, particularmente a Lei nº 

8.489, de 18 de novembro de 1992, e o Decreto nº 879, de 22 de julho de 1993. 
 
Brasília, 4 de fevereiro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson A. Jobim 
Carlos César de Albuquerque 



36   REVISTA DO TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº73 1998 
 

LEI  Nº 9.465 DE 07 DE JULHO DE 1997. 
 
 

Dispõe sobre fornecimento gratuito de  
registro extemporâneo de nascimento. 

  
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art.1º Não haverà incidência de emolumentos ou multas no registro de 

nascimento efetuado fora de prazo, quando destinado à obtenção de Carteira do 
Trabalho e Previdência Social. 

Art. 2º Esta Lei entrarà em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contràrio. 
 
Brasília, 07 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Iris Rezende 
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DECRETO Nº 2.295 DE 4 DE AGOSTO DE 1997. 
 
 

Regulamenta o disposto no Art. 24, 
inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e dispõe sobre a 
dispensa de licitação nos casos que 
possam comprometer a Segurança 
Nacional. 

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe o confere o 
art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 24, inciso 
IX, da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, ouvido o Conselho de Defesa 
Nacional, 

 
DECRETA:  
 
Art.1º Ficam dispensadas de licitação as compras e contratações de obras ou 

serviços quando a revelação de sua localização, necessidade, característica do 
seu objeto, especificação ou quantidade coloque em risco objetivos da segurança 
nacional, e forem relativas à: 

I - aquisição de recursos bélicos navais, terrestres e aeroespaciais; 
II - contratação de serviços técnicos especializados na àrea de projetos, 

pesquisas e desenvolvimento científico e tecnológico; 
III - aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos 

especializados para a àrea de inteligência. 
Parágrafo único. As dispensas de licitação serão necessariamente 

justificadas, notadamente quanto ao preço e a escolha do fornecedor ou 
executante, cabendo a sua ratificação ao titular da pasta ou órgão que tenha 
prerrogativa de Ministro de Estado. 

Art. 2º Outros casos que possam comprometer a segurança nacional, não 
previstos no art. 1º deste Decreto, serão submetidos à apreciação do Conselho 
de Defesa Nacional, para o fim de dispensa de licitação. 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 4 de agosto de 1997; 176º da Independência e 109º da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Clóvis de Barros Carvalho. 
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ACÓRDÃO Nº 31.886 - AGRAVO DA COMARCA  DA CAPITAL 
 
 
Agravante:        Mauro Sebastião Voss 
Agravada:         Denise Franco de Assis 
Relator:             Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva 
 
 

Agrav o de instrumento. Extinta a relação processual 
originària, o recurso ficou prejudicado, por perda de 
objeto. Extinção do processo com julgamento de 
mérito. 

 
 

ACORDAM, os Senhores 
Desembargadores componentes da 
Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível 
Isolada, à unanimidade de votos, 
extinguir o processo, com julgamento 
de mérito. 

 
Relatório 
Trata-se de agravo de instrumento 

interposto por Mauro Sebastião Voss, 
nos autos de Ação de Alimentos, que 
lhe: move Denise Franco de Assis, 
contra despacho proferido pela Dra. 
Juíza de Direito da 22ª Vara do Cível 
e Comércio da Comarca da Capital, 
que arbitrou os alimentos provisórios 
requeridos pela autora.  

O agravante alega, em síntese, 
que jamais se negou a prestar 

pensão alimentícia à mantença do 
fi lho, mas que, em face de sua 
situação econômica e financeira, não 
se acha em condições de cumprir os 
alimentos, precipitadamente, 
arbitrados pela Dra. Juíza a quo. 
Juntou documentos, fls. 

 
Voto 
Como relatei, a Ação de Alimentos 

que deu origem ao presente recurso 
foi extinta, mediante transação 
efetivada entre as partes 
contendentes, devidamente 
homologada em Juízo. 

Deste modo, o recurso interposto 
acha-se prejudicado, por perda de 
objeto. Extingo, pois, o processo com 
julgamento de mérito (CPC, 269, III).

 
Belém, 22 de agosto de 1997. 

 
Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente 

Des. João Alberto Castello Branco de Paiv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 31.912 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS 
LIBERATÓRIO DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU 
 
 
Impetrante:      Waldercley Raimundo Silva Oliveira 
Paciente:         Julião Cavalcante Araújo 
Relator:            Desembargador Werther Benedito Coêlho 
 
 

Penal. Habeas Corpus Liberatório. É ev idente a 
necessidade da custódia prev entiv a, para que o 
paciente não fuja da comarca, retornando ao seu 
estado de origem. De outra parte, a idade de 70 
(setenta) anos, a completar em outubro, só autoriza o 
“sursis”, ao condenado a pena não superior a 04 
(quatro) anos, conforme o art. 77, § 2º, do Código 
Penal. Ordem negada. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

senhores Desembargadores das 
Câmaras Criminais Reunidas, à 
unanimidade de votos, em denegar a 
ordem, conforme o voto do Des. 
Relator. 

 
Relatório 
Julião Cavalcante Araújo, por seu 

advogado, impetrou este Habeas 
Corpus Liberatório, assim expondo o 
seu pedido: 

Disse o impetrante, em 
substância, que o paciente foi preso 
no dia 17.03.97, às 10 horas, pela 
Policia Militar local, sob a acusação 
de ter assassinado, na Vila Taboca, 
Município de São Félix do Xingu, a 
vítima, conhecida por “Aurélio de Tal”, 

sem que houvesse flagrante delito ou 
ordem escrita da autoridade judiciària. 

Acrescentou, ainda, que o réu não 
poderia estar sofrendo o 
constrangimento ilegal por parte da 
autoridade “a quo”, haja vista que 
referida autoridade deixou de 
requerer, tempestivamente, a prisão 
preventiva do paciente, bem como, o 
ato de prisão em flagrante encontra-
se eivado de vícios, pois não foi 
realizado por autoridade policial, por 
inexistir naquela Comarca, delegado 
de polícia. 

Disse que o paciente é réu 
primàrio, tem residência fixa, possui 
quase setenta anos de idade. 

Pediu, a concessão da ordem. 
Prestando as informações de 

estilo, a autoridade coatora informou:  
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I - Que o paciente foi preso em 
flagrante delito, no dia 16.03.97, por 
volta das 17:00 hs, na Vila Taboca, 
neste Município, pelo Sr. Sebastião 
Medeiros da Silva, Delegado 
Comissionado, após ter ceifado a vida 
da vítima Aurélio Felipe, com um tiro 
de espingarda, dentro da residência 
do ora paciente; 

II - Não foi lavrado o competente 
auto de prisão em flagrante, pois hà 
mais de 9 meses, não hà Delegado 
de Polícia, de carreira, sendo que no 
dia 20.03.97, foi designado o Bel. 
Sandro Rivelino S. de Castro, 
Delegado Regional, para autuar no 
caso, e referida autoridade, instaurou 
inquérito policial e requereu a este 
Juízo a custódia preventiva do 
mesmo. 

III - No dia 18.03.97, a defensora 
do paciente, impetrou Habeas 
Corpus; 

IV - Foi negado o writ e decretada 
a prisão preventiva, encontrando-se o 
inquérito , em fase final, com vistas 
ao Ministério Público, para 
oferecimento da denúncia. 

Nesta Egrégia Corte, pronunciou-
se o douto Procurador de Justiça, 
pela denegação da ordem. 

 
Voto 
Carece de fundamentação o 

mandamus impetrado para revogar a 
prisão preventiva do paciente. 

Não lavrado o auto de flagrante 
peia autoridade policial, cabe ao 
Promotor de Justiça requerê-la ao 

Juiz da Comarca e a este decretà-la 
com base nos fatos e circunstâncias 
que caracterizam as hipóteses que a 
autorizam. 

Dessa forma o MM. Juiz Licurgo 
de Freitas Peixoto da Comarca de 
São Félix do Xingú, decretou a prisão 
preventiva do paciente. 

Diz o Sr. Juiz, que o acusado 
Julião Araújo, no dia 16 de março, por 
volta das 17 horas, na Vila Taboca, 
matou a vítima, Aurélio Felipe, 
desferindo-lhe um tiro de espingarda, 
calibre 20, quando o Sr. Aurélio 
visitava a concubina do paciente na 
residência deste. 

O homicídio indignou e consternou 
a comunidade local, ante a frieza 
como o executou. 

O denúnciado é proveniente de 
Brejo-Velho, do Estado da Bahia e 
estava morando hà 01 (hum) mês e 
dias, em São Félix do Xingú. Após o 
crime escondeu a espingarda em 
baixo da cama e afastou-se de sua 
residência, demonstrando o propósito 
de fuga, sendo interceptado e 
recolhido à Delegacia de Polícia, 
local, legalizou-se a custódia em 25 
de março, em razão da decretação da 
prisão preventiva. 

É evidente a necessidade da 
custódia, para que o paciente não fuja 
da Comarca, retomando ao Estado de 
origem, o que afetaria a instrução e a 
aplicação da lei penal, acrescido da 
indignação dos jurisdicionados, em 
decorrência da prepotência do 
infrator. 
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De outra parte, a idade de 70 anos 
a completar em outubro só autoriza o 
“sursis”, ao condenado à pena não 
superior a 4 anos. 

Estando o processo na fase de 
instrução, é conveniente manter a 
custódia do mesmo, para agil izar o 
julgamento do crime e definir a pena 

à qual està afeto, se for condenado e 
precisar o tempo de prisão que 
deverà cumprir para alcançar o 
“sursis”. 

Conseqüentemente, nego a 
ordem, recomendando seja impetrado 
outro “writ”, se completar 70 anos, 
sem julgamento do Júri. 

 
Belém, 16 de junho de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Werther Benedito Coêlho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 31.915 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS 
LIBERATÓRIO DA COMARCA DE ANANINDEUA 
 
 
Impetrante:       Ely Haldo Aguiar da Silva  
Impetrado:        MM. Juízo da 6ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua 
Relator:             Desembargador Werther Benedito Coêlho 
 
 

Penal. Habeas Corpus Liberatório. Pedido não 
acompanhado da cópia do decreto prisional 
prev entiv o - Impossibilidade jurídica de apreciar a 
inv ocação de ausência de fundamentação da 
custódia - Também descabe, no âmbito do Habeas 
Corpus, pedido de transferência do local da prisão do 
paciente, assunto ao Juiz do feito e ao Sr. 
Desembargador Corregedor Geral de Justiça - Ordem 
negada - Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores das 
Câmaras Criminais Reunidas, à 
unanimidade de votos, em denegar o 
“writ”, na forma do voto do Des. 
Relator. 

 
Relatório 
Ely Haldo Aguiar da Silva, 

devidamente qualificado, nos autos, 
através de seu advogado, impetrou 
Ordem de Habeas Corpus Liberatório, 
apresentando os seguintes 
argumentos: 

Narrou o impetrante que o 
paciente, na função de investigador 
de policia, responde pelo crime de 
homicídio, sendo vítima o menor 

Junicley Santos dos Santos, jà tendo 
sido denúnciado pelo Representante 
do Ministério Público e designado 
interrogatório. 

Disse ainda, que a prisão 
preventiva do paciente foi decretada 
pelo Juízo Processante, e não hà 
justo motivo para a medida 
excepcional, eis que o paciente 
compareceu a todos os atos 
processuais. 

Refutou ainda que requereu a 
revogação da custódia preventiva, 
cujo parecer do MP foi favoràvel, 
entretanto, o Juízo coator manteve 
sua decisão, inclusive sem 
manifestar-se acerca do pedido. 

Afinal, face a coação ilegal, pediu 
a concessão da ordem. 
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Ao prestar informações, o MM. 
Juiz da Comarca , afirmou, dentre 
outros fatos, que  

I - O paciente, responde pelo 
crime de homicídio, tipificado no art. 
121, § 2º, inciso IV, do Código de 
Processo Penal, acusado de ter no 
dia 10.06.96, atirar por três vezes ao 
descer da viatura policial, atingindo a 
vítima pelas costas. 

II - A denúncia foi recebida em 
12.09,96, sendo os autos 
encaminhados a esse Juízo somente 
em 12/12/96 e designado o dia 
13/03/97 para o interrogatório do 
paciente; 

III - Foi dado vistas à defesa para 
a apresentação da defesa prévia, 
sendo, em seguida, decretada a 
prisão do acusado, o qual se encontra 
custodeado na Seccional Urbana da 
Cidade Nova;  

IV - Foram ouvidas as 
testemunhas de acusação, em 
23/05/97, faltando apenas inquirir as 
testemunhas de defesa, estando o 
feito na fase final, com a devida 
celeridade processual. 

Nesta Instância Superior, 
manifestou-se o Douto Procurador de 
Justiça, pela denegação da ordem. 

Voto 
Ely Haldo Aguiar da Silva, por seu 

advogado, impetra este habeas 
corpus liberatório, para revogação da 
prisão preventiva. 

Diz que està sofrendo coação 
ilegal, pois o decreto prisional não 
està devidamente fundamentado 

através da articulação de fatos afetos 
ao paciente, que demonstram a 
necessidade da custódia, pois o Juiz 
custo diante apenas teria escrito que 
a prisão é necessària, para assegurar 
a ordem pública, por conveniência da 
instrução criminal e garantir a 
aplicação da lei penal. 

Ocorre que o impetrante, não 
instruiu a exordial com a cópia do 
despacho de prisão preventiva para 
provar a veracidade das suas 
declarações e o direito líquido e certo 
à descontituição do despacho 
atacado. 

Conquanto o MM. Juiz Normando 
Nobre não teria remetido com as 
informações, a cópia do despacho 
referente à custódia, dessume-se das 
mesmas, que o homicídio por dolo 
eventual, em total desprezo pela 
segurança, por parte do paciente, que 
o dever funcional de preservà-la, 
consternou o numeroso grupo de pais 
e mães de família, de Ananindeua, 
tornando-se o policial Ely Haldo, 
pessoa temida pela comunidade 
local. 

Também descabe no âmbito do 
writ, pedido de transferência do local 
da prisão do paciente, cujos motivos 
requerem apuração pelo Juiz da 
causa podendo a decisão negativa 
deste ser levada ao conhecimento do 
Senhor Desembargador Corregedor 
pelo impetrante. 

Em face do exposto, nego a 
ordem. 
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Belém, 30 de junho de 1997. 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Werther Benedito Coêlho - Relator 
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ACÓRDÃO N° 31.917 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS 
LIBERATÓRIO PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrantes:     Manoel Benedito Ferreira Barros e Carlos Sérgio Cordeiro Jardim 
Impetrado:        MM. Juízo da Auditoria Militar do Estado do Pará 
Relator:             Desembargador Werther Benedito Coêlho 
 
 

Penal. Habeas Corpus para trancar a Ação Penal. 
Denúncia por pretensa pràtica do crime de calar a 
v erdade, prev isto no art. 346, do CPM. O crime de 
falso testemunho pressupõe o andamento de outro 
processo-crime ou administrativ o, no qual aquele é 
cometido. Cumpre ao Promotor de Justiça imprimir a 
legalidade no procedimento acusatório, que iniciar 
rev estindo a inquirição dos suspeitos, não só das 
formalidades legais concernentes à notificação, mas 
também proporcionando-lhes a ampla defesa, 
permitindo-lhes acompanhar-se de procurador 
judicial, dando-lhe a prerrogativ a de não falar, 
conforme o artigo 186, do CPP. Ordem concedida. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores das 
Câmaras Criminais Reunidas, à 
unanimidade de votos, em conceder 
ordem para o trancamento da Ação 
Penal, na forma do voto do 
Desembargador Relator. 

 
Relatório 
Manoel Benedito Ferreira Barros e 

Carlos Cordeiro Jardim, jà 
devidamente qualificados nos autos, 
através de seus advogados, 

impetraram uma Ordem de Habeas 
Corpus para Trancamento da Ação 
Penal, pelos fatos e fundamentos 
seguintes: 

Relataram os causídicos, que os 
suplicantes no dia 24.12.96, estavam 
de serviço no Policiamento Ràdio 
Patrulha, quando foram acionados, 
pelo Cel. PM. Geraldo Magela 
Martins, para cumprir missão defronte 
à residência do mesmo, devido à 
algazarra promovida por vizinhos. 
Passada a ocorrência, os acusados 
foram chamados a depor perante o 
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Promotor Militar Estadual, Dr. Gilberto 
Martins, para prestar esclarecimentos 
sobre a operação realizada, sendo 
que, seguindo a orientação de seu 
advogado, reservaram-se a falar, em 
Juízo, tendo o referido promotor 
denúnciado os pacientes, sob 
acusação de crime de Calar a 
Verdade como Testemunha, 
capitulado no art. 346 do Código 
Penal Militar. 

Alegaram ainda os patronos, que 
hà irregularidade na denúncia, pois 
não existe procedimento 
administrativo pela simples vontade 
da autoridade ou pelo simples fato de 
se tomar alguns depoimentos, mas 
sim por alguma ordem formal. 

Acrescentaram, que na peça 
acusatória não se configura crime 
algum, porque não hà comprovação 
da tipicidade, a antijuricidade e da 
culpabilidade da conduta inquirida, 
pois não houve intenção de calar a 
verdade ou falseà-la, até porque não 
sabiam qual seria essa verdade, 
apenas manifestaram vontade de 
falar em Juízo, devido ao receio que 
tinham de passarem de testemunhas 
a réus, o que acabou acontecendo, 
dada as pressões do promotor. 

Pediram, face a ausência de justa 
causa para prosseguimento da ação 
penal, a concessão do writ, para que 
seja trancada liminarmente. 

Este Relator indeferiu o pedido de 
liminar. 

Ao prestar informações disse, em 
síntese, o Juiz Auditor que os 

pacientes respondem a processo, 
como incurso nas sanções punitivas 
do art. 346 do CPM; encontrando-se 
referidos interrogatório. 

Instada a se manifestar, nesta 
Instância Superior, a digna 
Procuradora de Justiça, Dra. Vânia 
Lúcia Silveira Azevedo da Silva, 
opinou pela denegação da ordem, por 
falta de amparo legal. 

 
Voto 
Manoel Benedito Ferreira, 

brasileiro, casado, Tenente PM e 
Carlos Sérgio Cordeiro Jardim, 
brasileiro, casado, Tenente PM, 
residentes e domicil iados nesta 
Comarca, por seu advogado, 
impetraram este "Habeas Corpus, 
com pedido de liminar, a fim de 
trancar a ação penal proposta à 
Auditoria Militar do Estado, pelo Sr. 
Promotor de Justiça Militar Estadual, 
Dr. Gilberto Martins, pela pràtica do 
delito previsto no art. 346, do Código 
Penal Militar. 

Dizem os pacientes que foram 
notificados pelo referido Promotor de 
Justiça, para prestar depoimento 
sobre a dil igência realizada no dia 
24/12/96, a pedido do Cel. PM 
Geraldo Magela da Silva, visando 
reduzir o som do ràdio do carro de 
portas abertas de propriedade de um 
morador, fi lho de dona Deusa de tal, 
carro estacionado à rua Barão de 
Mamoré, defronte da residência do 
Sr. Cel. Magela. 

Como estavam apreensivos de ser 
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acusados pelo Sr. Promotor, por 
terem cumprido ordem superior 
contestada pelo Dr. Gilberto Martins, 
resolveram dizer ao Sr. Promotor de 
Justiça que silenciavam a respeito da 
dil igência, em inquisição, e que só 
iam fazer declarações a quando da 
instrução judicial. 

Acrescentam que quando 
procederam dessa maneira perante o 
Sr, Promotor de Justiça, não 
manifestaram vontade de realizar os 
elementos do tipo descrito no art. 
346, do Código Penal Militar, ou seja, 
calar a verdade como testemunha. 

De outra parte, dizem ainda, que o 
crime de falso testemunho pressupõe 
o andamento de outro processo-crime 
ou administrativo, no qual aquele é 
cometido, o que inocorre, jà que o Sr. 
Promotor não ofereceu Denúncia 
contra o Sr. Cel. Magela que ordenou 
a dil igência realizada sem qualquer 
esforço, visto como o dono do carro jà 
havia diminuído o som alto, sendo 
acalmada a mãe do mesmo. 

A Jurisprudência ensina-nos que, 
em casos excepcionalíssimos, cabe o 
Trancamento da Ação Penal, quando 
evidente a inocência do paciente ou 
constatada a não criminalidade do 
fato exposto na denúncia, 
independentemente da prova a ser 
colhida na instrução judicial. 

Passo a decidir. 
Preliminarmente, cumpre dirimir a 

controvérsia referente a consistir o 
procedimento administrativo previsto 
no art. 129, VI da Constituição 

Federal pressuposto de fato da 
pràtica de falso testemunho descrito 
no art. 346 do Código Penal Militar. 

Ora, pressuposto de fato ou 
circunstancias preexistentes podem 
ocorrer “a que se subordina o 
reconhecimento de determinando 
crime. Assim p. ex., a gravidez no 
crime de aborto; a honestidade da 
ofendida no crime de rapto; a posse 
ou detenção da coisa na apropriação 
indébita, o casamento anterior na 
bigamia, etc.”, conforme preleciona 
Damàsio Evangelista de Jesus, in 
Direito Penal v, II, Saraiva, São 
Paulo, 1995. 

É evidente que o procedimento 
administrativo, do art. 129, VI, da CF, 
constitui pressuposto de fato, em que 
pode acontecer o crime de calar a 
verdade, e como tal està disciplinado 
também pelo art. 5º, LV da 
Constituição, o qual dispõe:  

“aos litigantes em processo judicial 
ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o 
contraditório e ampla defesa com 
os meios e recursos a ela 
inerentes”. 
Por mais que o procedimento 

particularizado pelo Senhor Promotor 
de Justiça não tenha sido iniciado por 
ele, mediante portaria que 
esclarecesse o motivo da sindicância 
e a infração afeta ao Sr. Cel. PM 
Magela, o Sr. Promotor de Justiça 
estava obrigado a imprimir um cunho 
de legalidade ao procedimento 
acusatório, que iníciou, pelo que lhe 
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cumpria revestir a inquirição das 
testemunhas ora pacientes, não só 
das formalidades legais concernentes 
à notificação dos pacientes para 
depor, mas também proporcionar-lhes 
a ampla defesa, fazendo-se 
acompanhar-se de procurador judicial 
dando-lhes a prerrogativa de 
acusado, de não falar, ainda que em 
prejuízo de sua defesa. 

Em decorrência da inobservância 
dessas condições elementares, não 
se configurou a norma cultural bàsica 
da legalidade do procedimento 
inquisitivo, para concretizar 

pressuposto de fato, da incidência em 
tese, do art. 346, do CPM, pois só os 
povos cultos primam pela legalidade 
dos atos dos agentes do poder 
público. Só a plena legalidade é 
capaz de constranger um espírito 
dotado de universalidade. 

Em conseqüência, não se 
caracterizou a legitimidade do 
procedimento preparatório, sem 
forma nem figura de direito e a 
subsequente ação penal, proposta de 
forma inepta, razão pela qual autorizo 
a ordem para trancar a ação penal. 

 
Belém, 18 de agosto de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Werther Benedito Coêlho - Relator 
 



52   REVISTA DO TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº73 1998 
 

ACÓRDÃO Nº 31.946 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante:       Stam Metalúrgica Ltda. 
Agravado:        Tuffi Homci Junior & Cia. Ltda. 
Relator:            Desembargador Ricardo Borges Filho 
 
 

Agrav o de Instrumento - Ação de Execução - A 
desv alorização do bem penhorado após a última 
praça negativ a, por razões alheias às v ontades do 
credor e dev edor enseja nov a av aliação. Recurso 
Prov ido - Decisão unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Agravo de Instrumento 
da Comarca da Capital em que é 
Agravante Stam Metalúrgica Ltda. e 
Agravada Tuffi Homci Júnior & Cia. 
Ltda. 

ACORDAM, os Desembargadores 
da 1ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado, em Turma, 
unanimidade de votos, dar 
provimento ao recurso para anular a 
decisão recorrida, devendo ser 
procedida nova avaliação no bem 
penhorado. 

 
Relatório 
Em setembro de 1996, Stam 

Metalúrgica Ltda. empresa 
estabelecida em Nova Friburgo-RJ, 
por seu procurador judicial, nos autos 
de execução que move contra Tuffi 
Homci Junior & Cia. Ltda., firma 
estabelecida nesta cidade, no Juízo 

de Direito da 20a Vara Cível da 
Comarca de Belém, inconformada 
com a respeitàvel decisão que 
indeferiu seu pedido de ação do bem 
penhorado, com base no art. 683 do 
CPC, com fundamento nos arts. 522 
e 524 deste diploma legal e 
alterações dadas pela Lei no  
9.139/95, interpôs Agravo de 
Instrumento ao Egrégio Tribunal de 
Justiça. 

Diz a Agravante na inicial que 
ingressou com a Ação objetivando 
quantia que lhe é devida; que apesar 
de regularmente citada a Agravada 
não contestou a Ação, e por essa 
razão foram penhorados dois 
terminais telefônicos que foram 
avaliados em R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais) e pedido o 
prosseguimento da execução, com 
designação da data para a praça; que 
foram marcadas duas datas para a 
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praça e os bens não foram 
arrematados devido ter sido super 
avaliado, o que dificultou a venda; 
que, em requerimento de 30/08/96, a 
Agravante pediu à doutora Juíza "a 
quo" fossem os bens novamente 
avaliados tendo por base a resposta 
do ofício enviado à companhia 
telefônica que informou que um ramal 
telefônico custava R$ 917,86; que, a 
doutora Juíza em despacho cuja 
cópia devidamente transcrito às 
fls.06, concluiu pelo indeferimento, o 
que motivou o presente Agravo. 
Juntou procuração e documentos de 
fls. 6/9. 

Distribuídos os autos a esta 
Egrégia Câmara e a nós sorteados 
para relatar, em despacho de fls. 11 
determinamos à Agravante 
complementasse a documentação 
com a apresentação da cópia 
autenticada da procuração outorgada 
pela firma Agravada. 

Às fls. 13, a Agravante informa 
não ter juntado a procuração do 
advogado da Agravada pelo fato do 
mesmo não ter se manifestado no 
processo através de advogado, 
estando revel, mesmo tendo sido 
citado legalmente, conforme certidão 
anexada. 

Recebido o recurso, às fls.15 
determinamos fossem solicitadas 
informações à doutora Juíza "a quo" e 
a intimação da Agravada. 

A doutora Juíza de Direito Sônia 
Maria de Macedo Parente, titular da 
20a Vara Cível, às fls.20, esclareceu a 

impossibil idade de prestar as 
informações solicitadas, em virtude 
do Agravante não ter tomado as 
providencias de que trata o art. 526 
do Código de Processo Civil, 
desconhecendo até mesmo, qual a 
decisão agravada. 

Às fls. 22, consta uma certidão da 
senhora secretària das Câmaras 
Cíveis Isoladas declarando que não 
foram oferecidas as contra-razões do 
recurso, no prazo legal. 

 
Voto 
Em face do ora Agravante não 

haver requerido a juntada nos autos 
de Execução Forçada de cópia da 
petição do Agravo de Instrumento, do 
comprovante de sua interposição e da 
relação dos documentos que 
instruíram o recurso (Artigo 526 do 
CPC) a doutora Juíza "a quo" não 
prestou as informações que lhe foram 
solicitadas. 

A empresa Stam Metalúrgica Ltda. 
promove no Juízo da 20a Vara Cível 
da Comarca da Capital uma Ação de 
Execução Forçada contra Tuffi Homci 
Junior & Cia. Ltda. em razão da qual 
foram penhorados dois (2) terminais 
telefônicos da firma Devedora. 

Realizada a praça não houve 
licitante em face da super avaliação 
dos bens pelo que a empresa 
Credora requereu a magistrada "a 
quo" nova avaliação dos bens, pedido 
esse indeferido, o que motivou o 
presente Agravo de Instrumento. 

O indeferimento da digna 
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magistrada teve por supedâneo o fato 
da diminuição ou desvalorização do 
bem ter ocorrido após a realização da 
última praça negativa, fato esse, que 
difere do explicitado no Código de 
Processo Civil que fala em 
desvalorização posterior a avaliação 
(art. 683, II). 

In casu, a desvalorização ocorreu 
em face de modificação no mercado 
de telefonia por razões alheias ao 

credor e devedor, com o advento dos 
telefones celulares. 

A nova avaliação protege os 
interesses dos litigantes pelo que 
deve ser realizada. 

A Colenda Turma Julgadora, 
unanimemente, deu provimento ao 
Agravo de Instrumento a fim de ser 
procedida nova avaliação no bem 
penhorado. 

 
Belém, 25 de agosto de 1997. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 

Des. Ricardo Borges Filho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 31.950 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Embargante:    Estado do Pará 
Embargado:     Acórdão nº 31.545 e José Maria Siqueira da Silva e outros 
Relator:            Desembargador José Alberto Soares Maia 
 
 

Embargos de Declaração -  Ausência de v ícios. 
Ausente 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 31.545 e 
José Maria Siqueira da Silva e outros. 

ACORDAM, os Desembargadores, 
Membros das Egrégias Câmaras 
Cíveis Reunidas do 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 31.545 das 
Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas, o 
qual concedeu segurança aos 
servidores públicos impetrantes, 
garantindo a incorporação ao 
percebimento de gratificação de 
tempo integral. 

Alega o embargante, com 

fundamento no art. 535 e ss. do CPC, 
a necessidade de esclarecimento do 
ponto referente ao reconhecimento de 
direito adquirido à gratificação pelo 
período que foi recebida pelos 
impetrantes, aduzindo que o 
pagamento dessas gratificações são 
contràrias ao princípio da legalidade e 
da anterior previsão orçamentària, 
insculpido na Constituição Federal. 

  
Voto 
A decisão esposada no Acórdão 

31.545 encontra-se límpida não 
havendo ponto a ser esclarecido, 
bastando sua leitura para expurgar os 
pontos ditos, pelo embargante, sem 
clareza. 

Assim, resulta consignado que o 
direito adquirido deve-se ao 
reconhecimento da natureza da 
gratificação, e como bem ficou dito,  

“..., a vantagem pecuniària que 
passaram a auferir os impetrantes 
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primava pala característica da 
permanência e por conseguinte da 
aderência aos vencimentos”.  
Portanto, inexiste o ponto de 

reconhecimento de direito adquirido 
em face do período de percebimento 
de vantagem. A referência feita ao 
tempo que os servidores vinham 
percebendo a gratificação, deu-se 
como forma de demonstrar que a 
muito jà se havia superado o prazo de 
carência exigido pela doutrina para a 
incorporação da vantagem pecuniària 
buscada pelos impetrantes. 

Com relação as alegativas de 
violação ao princípio da legalidade e 
previsão orçamentària nada a que se 
esclarecer pois, a decisão encontra-
se sobejamente fundamentada, além 
de não ser cabível, agora, em 
embargos declaratórios conhecer de 
matéria não suscitada na 
oportunidade devida. 

Diante do exposto, rejeito os 
embargos opostos face a inocorrência 
de qualquer dos requisitos exigidos 
na legislação processual.  

  
Belém, 02 de setembro de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. José Soares Maia - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.011 MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:       Sindicato dos Trabalhadores do Judiciàrio do Pará 
Impetrado:       Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará 
Relator:             Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva 
 
 

Mandado de Segurança. Extensão dos efeitos de 
resolução, que houv e por bem corrigir o v encimento 
base dos Magistrados com fulcro na Lei 8.625/93 (Lei 
Orgânica do Ministério Público), aos demais 
serv idores do judiciàrio. Verificado que inexiste a 
situação de desigualdade argüida, tal como decorre 
do art. 39, § 1º, da Carta Federal, não é lícito estendê-
la aos impetrantes, que têm a proteção do regime 
estatutàrio ditado por lei específica, e com critérios 
próprios de fixação e de reajustamento de 
v encimentos. Segurança denegada. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Senhores 

Desembargadores componentes do 
Órgão Especial, à unanimidade de 
votos, denegar a segurança 
impetrada. 

 
Relatório 
Trata-se de Mandado de 

Segurança, com pedido de liminar, 
impetrado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores do Judiciàrio - SINJEP 
- contra ato i legal atribuído ao Exmo. 
Sr. Desembargador Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, consubstanciado na Resolução 

18/96-GP, publicada no DJ de 
08.08.96, que autorizou a correção 
constitucional do vencimento base 
dos membros do Poder Judiciàrio, 
deixando, segundo afirma o 
impetrante, de fora os demais 
servidores. 

Alega que, inobstante todos os 
argumentos em contràrio, é 
indiscutível que a correção 
empreendida refere-se ao 
reajustamento de 16% (dezesseis por 
cento), concedido ao Poder Judiciàrio 
no mês de março, e que foi 
descontado em abril de 1994. 
Ressaltou que o estudo apresentado 
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pela Associação dos Magistrados do 
Estado do Pará e que deu margem a 
Resolução citada, embasou-se nos 
vencimentos atribuídos ao pessoal do 
Ministério Público estadual; e que, por 
i lação lógica, tem-se que, apurada a 
diferença existente entre os 
vencimentos dos dois órgãos 
públicos, resultou na disparidade de 
remuneração entre os seus 
servidores, e não só entre os 
Magistrados e Promotores. E que, 
neste diapasão, prossegue a entidade 
sindical requerente, os servidores do 
Poder Judiciàrio têm direito líquido e 
certo à correção de seus 
vencimentos, em idêntico percentual, 
ao que lhes foi descontado no mês de 
abril/94, aumento que subsistiu em 
relação ao pessoal do Parquet 
estadual. O cotejamento entre os 
vencimentos dos servidores do MPE 
e do TJE/PA. e a exibição dos 
documentos que deram origem ao ato 
ora impugnado comprovam essa 
afirmativa. 

Sustentam mais que a impetração 
é tempestiva, porque aforada no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
previsto no art. 18, da Lei 1.533/51, 
porque se trata de omissão continua, 
como, aliàs, orientam a doutrina e 
jurisprudência trazida à colação; e 
invocando os princípios concernentes 
à isonomia e à irredutibil idade 
vencimental, assegurados aos 
servidores públicos pela Constituição 
Federal (artigos 39, § 1º, e 48, 1), e o 
artigo 122 da Lei estadual nº 

5.810/94/RJU), pede a concessão da 
segurança, visando a correção dos 
vencimentos dos servidores do 
Judiciàrio, nos moldes idênticos aos 
preconizados pela Resolução n° 
o18/96 multicitada. 

Juntou documentos 
Às fls. 64, indeferi o pleito de 

liminar e os demais pedidos 
constantes da exordial, por ser 
inadmissível em sede de mandado de 
segurança dilação probatória. 

O eminente Desembargador 
Manoel de Christo Alves Filho, então 
na chefia deste Poder, encaminhou 
as informações de fls. 67 e 68, 
salientando que o ato impugnado, em 
verdade, nem mesmo operou a 
equivalência salarial prevista na Lei 
Orgânica do Ministério Público (Lei 
8.625/93); pois, em que pese a 
correção que mandou proceder nos 
vencimentos dos Magistrados, os 
membros do Parquet ainda persistem 
recebendo vencimentos a maior. 
Transcreveu os dispositivos da lei 
orgânica citada, que disciplinaram a 
equivalência salarial (arts. 48 e 49), 
para aduzir que a antecipação de 
15% (quinze por cento), concedida 
aos Magistrados e servidores em 
março/94, época da vigência do 
indexador URV, e descontada no mês 
seguinte, não guarda qualquer 
relação com a correção constitucional 
que por ora foi levada a efeito.. 
Aludiu, também, ser inocorrente o 
nexo funcionando em favor da 
extensão da Resolução 18/96 com 
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relação à aspiração salarial defendida 
nesta impetração, posto as regras da 
Lei Orgânica do Ministério Público 
aplicam-se, exclusivamente, aos 
membros da Magistratura e do 
Ministério Público, e não à 
generalidade de seus respectivos 
servidores, e, ainda, por ser tal 
inconfundível com o instituto da 
isonomia ou paridade salarial. 

Remetidos os autos à 
Procuradoria Geral de Justiça, seu 
eminente Titular, Dr. Manoel Santino 
Nascimento Júnior, opinou pela 
improcedência do mandamus (fls. 
71/77). 

 
Voto 
Este Egrégio Órgão Especial, 

interpretando o § 1º, do art. 39 da 
Constituição Federal e o art. 122, da 
Lei Estadual nº 5.810/94, proferiu 
decisão em mandado de segurança, 
de que foi parte a entidade sindical 
aqui ora autora, que, em essência, se 
acha expressa no enunciado da 
ementa do V. Acórdão nº 31.123, do 
qual fui Relator, in verbis: 

Mandado de Segurança. 
Reposição de perdas salariais aos 
servidores do Judiciàrio. 
Inovação do princípio da isonomia 
salarial entre estes e os membros 
do Poder Judiciàrio 
(Desembargadores e Juizes). 
Incorrência de situação de 
desigualdade (art. 39, § 1º, da 
CF). Ausência de previalidade e 
suficiência das dotações para 

atender aos acréscimos 
decorrentes da concessão 
automàtica pretendida. Segurança 
denegada.  
Nesta ação mandamental, 

ajuizada em 13.12.96 (fls. 2), o autor 
pleiteia, com fulcro na isonomia e na 
irredutibil idade de vencimentos, a 
extensão dos efeitos da Resolução 
018/96 - GP, publicada no DJ de 
08.08.96, que houve por bem corrigir 
o vencimento base dos Magistrados, 
a fim de aproximá-los dos percebidos 
pelos membros do Ministério Público, 
aos demais servidores deste Poder. 
Mas, como demonstrou o voto-
condutor, que norteou o aresto suso 
referido - razões aplicàveis ao caso 
vertente por versar matéria 
absolutamente similar -"in verbis":  

"...na espécie destes autos não hà 
como diagnosticar a situação de 
desigualdade argüida entre os 
associados do sindicato 
impetrante e os senhores Juizes e 
Desembargadores, tal como 
decorre literalmente do contexto 
do art. 39, § 1º, da Carta Federal: 
A lei assegurarà, aos servidores 
da administração direta, isonomia 
de vencimentos para cargos de 
atribuições iguais ou 
assemelhadas da mesmo Poder 
ou entre servidores dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciàrio, 
ressalvadas as vantagens de 
caràter individual e às relativas à 
natureza ou ao local de trabalho 
(no mesmo sentido o art. 122 - 
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"caput" do Regime Jurídico Único 
aprovada pela Lei nº 5.810/94, 
para os servidores públicos dos 
três Poderes estaduais). Isso 
porque, é de elementar sabência 
que os servidores do Judiciàrio 
não desempenham funções 
semelhantes ou assemelhadas 
com as que exercem os 
Magistrados, citados como 
paradigmas. Estes, com 
atribuições definidas em Lei 
especial, de acordo com direitos e 
deveres ali traçados, em razão do 
exercício de suas judicaturas, 
atividade fim do Poder Judiciàrio”. 
Não se pode, também, perder a 

perspectiva, ao exame do 
fundamento desta impetração, que a 
correção autorizada pelo ato sob 
controle teve como ponto de 
referência a Lei nº 8.625/93 institui a 
Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público, dispõe sobre as normas 
gerais para a organização do 
Ministério Público nos Estados e da 
outras providências - que disciplinou 
a equivalência de remuneração entre 
os membros do Parquet nos Estados 
e os membros do Poder Judiciàrio, tal 
como se infere dos seus artigos 48 e 
49, de modo a não permitir critérios 
díspares quanto a fixação do 
vencimento base desses funcionàrios, 

vale dizer, os Juizes 
Desembargadores não podem 
perceber menos que os membros do 
MP. 

Vê-se, assim, que, também aqui, 
razão não assiste ao ora impetrante, 
sabendo observar que as normas 
legais que serviram de norte à 
Resolução impugnada têm aplicação 
exclusiva aqueles que exercem a 
atividade fim nas duas instituições, 
não sendo lícito estendê-las aos 
demais servidores públicos que a elas 
são vinculados, e  que têm a proteção 
do regime estatutàrio ditado por lei 
específica, e com critérios próprios de 
fixação e de reajustamentos dos 
respectivos vencimentos. 

O critério de reajustamento 
permanente e automàtico da 
remuneração dos servidores públicos, 
com efeito, interfere na própria 
competência constitucional dos 
poderes do Estado de fixar tais 
vencimentos em lei especial. Trata-se 
de prerrogativa constitucional 
irrenunciàvel dos Órgãos políticos do 
Estado, que dela, portanto não 
podem abdicar (RTJ 125/977). 

Isto posto, tendo em vista as 
razões expostas, e considerando, 
ainda, o parecer da douta 
Procuradoria Geral de Justiça, fls., 
indefiro o pedido. 

 
Belém, 27 de agosto de 1997. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. João Alberto Castello Branco de Paiv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.045 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante:    Somensi Comercial Ltda. 
Agravado:     Henry Boleslaw Zalewski 
Relator:         Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim 
 
 

Processo Civ il. Execução Prov isória. Ausência de 
prév ia caução. Agrav o de instrumento. Não é 
indispensàv el a prév ia caução para o início da 
execução prov isória, que pode prosseguir enquanto 
o executado não sofra ameaça de perda da posse ou 
do domínio dos bens penhorados e nem 
lev antamento de depósito em dinheiro. Inteligência 
do artigo 558 do CPC. 
Agrav o improv ido. 

 
Vistos, etc. 
ACORDAM, os componentes da 

Egrégia Primeira Câmara Civil 
Isolada, do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, por votação 
unânime, em negar provimento ao 
agravo, a fim de confirmar o 
despacho agravado, ficando sem 
efeito a medida liminar, anteriormente 
concedida. O relatório e o voto deste 
Relator integram este aresto. 

Relatório 
A agravante foi ré em uma Ação 

de Nunciação de Obra Nova, que lhe 
foi proposta pelo ora agravado, a qual 
foi julgada procedente, sendo a ré 
condenada a indenizar os prejuízos 
causados ao nunciante; sentença 
esta que passou em julgado. 

Procedida a liquidação da 

sentença através de arbitramento, a 
nunciada-agravante interpôs 
apelação,  recebida somente no efeito 
devolutivo, ora em tramitação . 

O agravado com base no artigo 
587, in fine do Código de Processo 
Civil requereu expedição de carta de 
sentença, a fim de promover a 
execução provisória. 

Citada, a executada-agravante  
ofereceu bens à penhora, cujo 
oferecimento foi considerado 
intempestivo, determinando o Dr. Juiz 
que a penhora recaísse em um 
imóvel que foi oferecido em garantia, 
para o levantamento do embargo à 
construção. 

No mesmo despacho o Dr. Juiz 
indeferiu pedido do exeqüente-
agravado no sentido de determinar ao 



JURISPRUDÊNCIA    63 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº73 1998 
 

Banco Central o bloqueio das contas 
existentes em estabelecimentos 
bancàrios em nome da agravante, 
como medida acauteladora, para 
garantir a execução. 

A parte do despacho que indeferiu 
o bloqueio é do seguinte teor:  

“Indefiro, por ora, o pedido de 
bloqueio das contas da devedora, 
por entender, ainda ser 
dispensàvel.” 
Vislumbrando gravame 

teratológico ao seu direito, a Somensi 
Comercial Ltda., interpõe o presente 
agravo com pedido de medida liminar. 
Inicialmente se insurge contra a 
alegada intempestividade do 
oferecimento de bens à penhora e à 
nomeação de outro imóvel de 
propriedade de um de seus sócios. 
Invoca a impossibil idade do início da 
execução provisória sem a prévia 
caução idônea. 

E, finalmente, se insurge contra a 
ameaça de bloqueio futuro em suas 
contas. 

Conclui requerendo: efeito 
suspensivo ao recurso até o final; 
reforma do despacho a final, 
tornando-se sem efeito a penhora; 
que seja facultado ao agravado 
requerer a dação de caução para 
possibil itar o começo da execução; e 
que lhe seja permitido a adoção dos 
meios de defesa deferidos ao 
devedor. 

A inicial vem instruída com as 
peças indispensàveis, além de outras. 

Pelo despacho inicial foram 

solicitadas informações ; determinado 
a intimação do agravado para 
apresentar defesa e deferida em 
parte a l iminar, para o só efeito de 
sustar a execução enquanto não for 
efetuada a caução, bem como 
impedir o bloqueio das contas da 
agravante até decisão final. 

O MM. Juiz prestou informações 
apresentando as suas razões às fls. 
30 e 33. 

O agravado se manifestou às fls. 
35 a 43, com os documentos de fls. 
44 a 77, sustentando a 
intempestividade do oferecimento dos 
bens à penhora e o acerto da 
penhora do bem dado em garantia. 

Rebate a necessidade da prévia 
caução para o início da execução 
provisória. 

Conclui, pedindo o improvimento 
do recurso tornando-se sem efeito  a 
medida liminar concedida, e 
prosseguindo-se com a execução 
independente de caução, que serà 
entretanto, prestada e necessària, na 
hipótese do artigo 588, inciso II do 
CPC. 

Voto 
Inicialmente o agravante se 

insurge contra intempestividade do 
oferecimento de bens à penhora, 
usando expressões, que fazem crer 
que o oferecimento, ao contràrio do 
entendimento do MM. Juiz, foi 
tempestivo. 

Todavia, nem ao menos procura 
trazer ao debate um só  argumento 
tendente a comprovar a 
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tempestividade, numa prova de que 
realmente o oferecimento foi 
intempestivo. 

E como também não contesta que 
o bem penhorado foi dado em 
garantia, a fim de possibil itar o 
prosseguimento da obra, então 
embargada, não pode agora 
pretender que a penhora foi indevida, 
como aliàs, não pretendeu, embora 
tenha apenas insinuado, quando 
alega que o bem pertence a um de 
seus sócios. 

Quanto à impossibil idade de início 
de execução provisória sem a prévia 
caução, em que pese as lições 
doutrinàrias que invoca, a razão està 
com o MM. Juiz e com o agravado, 
pois em verdade o artigo 588 do 
CPC, não exige que a caução seja 
prévia, ela é devida sim, mas não é 
indispensàvel que anteceda ao início 
da execução, que pode prosseguir 
sem ela até onde o executado não 
sofra ameaça da perda de posse ou 
de domínio de bens penhorados. 

Theotônio Negrão em sua obra  
“Código de Processo Civil  e 
Legislação Processual em vigor”, 28ª 
Ed., Editora Saraiva, pag. 469 revela 
os seguintes arestos:  

“Na execução provisória, enquanto 
o executado não sofre ameaça de 
perda de posse ou domínio dos 
bens penhorados, não se torna 
exigível a caução. (RSTJ, 71/188). 
No mesmo sentido: STJ-6ª Turma, 
RESP 34.001-2 - SP. rel. Min. 
Vicente Cernicchiaro, j. 10.5.93, v. 

u., DJU 14.6.93, p. 11.794, 2ª col., 
em.) A caução deve ser prestada 
não no início da execução, mas 
antes que, por força desta, haja 
alteração da situação jurídica do 
vencido (STJ-6ª T. RESP 30.507-3 
-SP, rel. Min. Vicente Cernicchiaro, 
j. 29.3.93, não conheceram, v. u., 
DJU 10.5.93, p. 8.655, 1ª col., 
em.)”  
E ainda observa aquele mesmo 

autor:  
“Assim, nada impede o 
prosseguimento da execução até a 
fase do leilão, independentemente 
de caução (JTJ 162/56) ou, 
mesmo, até o momento do 
levantamento do dinheiro ou bens. 
(STJ - 1ª Turma, RESP 20.054-
SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo) “ 
Quanto à ameaça do bloqueio, 

não hà razão para o tamanho temor 
exposado pelo agravante, jà que o 
MM. Juiz a indeferiu e as expressões 
“por ora” e “por entender, ainda ser 
dispensàvel” nada têm de teratólogico 
e nem de ameaçadoras; o pedido na 
fase inicial da execução talvez tenha 
sido despropositado, mas não é 
impossível que seja necessàrio, na 
hipótese da apelação ser improvida e 
o bem penhorado não suportar a 
execução, então as expressões não 
são ameaçadoras, mas 
acauteladoras. 

Por tais razões, nego provimento 
ao recurso, a fim de manter a decisão 
agravada, a fim de que a execução 
prossiga até onde não houver 
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gravame ao executado, ficando sem 
efeito a l iminar anteriormente 

concedida. 

Belém, 15 de setembro de 1997. 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim 

Presidente e Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.046 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:      Edmar dos Santos Rocha  
Apelada:       Leonor Maria Maia Sampaio  
Relator:         Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim 
 
 

Processo Civ il. Locação. Ação de despejo c/c 
cobrança de aluguéis e acessórios da locação. 
Sentença passada em julgado. Execução - Inclusão 
de parcelas não constantes do càlculo, inclusiv e 
IPTU. Embargos à execução, julgados 
improcedentes. Apelação. Pode o locador-exeqüente 
incluir na execução, parcelas não constantes do 
càlculo inicial, dev idas após a sentença, bastando 
incluir ao pedido, a memória discriminada e 
atualizada do càlculo, independente de nov o càlculo 
e de homologação, ex v i do art. 604, do CPC. 
Constando o v alor do IPTU no càlculo discriminado 
do v alor do débito, prev isto no art. 62, da Lei nº 
8.245/91, e tendo passado a sentença em julgado, 
torna-se matéria preclusa, podendo assim ser 
cobrada executiv amente. Apelação improv ida. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Desembargadores 

componentes da Egrégia Primeira 
Câmara Civil Isolada, do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, por votação unânime de uma 
de suas Turmas Julgadoras, em 
negar provimento à apelação, a fim 
de confirmar a sentença apelada, nos 
termos do relatório de fls., das notas 
taquigràficas e do voto deste relator 
que ficam fazendo parte integrante 

deste aresto. 
 
Relatório 
O apelante, Edmar dos Santos 

Rocha, foi réu em uma ação de 
despejo cumulada com cobrança de 
aluguéis e acessórios de locação, 
proposta pela apelada, Leonor Maria 
Maia Sampaio. 

A ação foi julgada procedente, 
sendo o réu, ora apelante, 
condenado, além de desocupar o 
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imóvel em 15 dias, ao pagamento dos 
aluguéis vencidos e dos que se 
venceram ao longo da tramitação 
contratual, acrescidos de acessórios 
da locação, ao pagamento de custas 
e honoràrios advocatícios, arbitrados 
em 20% sobro o valor da causa. 

A sentença passou em julgado, 
conforme certidão do Sr. escrivão, de 
fls. 35. 

A autora, ora apelada, em data de 
24.06.96, ingressou com a execução, 
adicionando ao valor da condenação 
no importe de R$ 10.677,37 (dez mil, 
seiscentos e setenta e sete reais, e 
trinta e sete centavos), mais o valor 
das prestações que se venceram 
após a sentença, custas, acessórios 
da locação, IPTU, 20% de honoràrios, 
totalizando R$ 29.482,27 (vinte e 
nove mil, quatrocentos e oitenta e 
dois reais e vinte e sete centavos), e 
ainda àgua e luz, como parte ilíquida. 

Citado o réu e seguro o Juízo com 
a penhora de bens do executado, a 
apelante interpôs embargos de 
devedor, onde se insurge contra os 
acréscimos não constantes do càlculo 
do Contador; acréscimos estes no 
valor de R$ 8.772,00 (oito mil, 
setecentos e setenta e dois reais), 
totalizando R$ 19.449,37 (dezenove 
mil, quatrocentos e quarenta e nove 
reais e trinta e sete centavos), mais 
custas e o valor do IPTU. 

E quanto ao IPTU, aduz que não 
poderia ser incluído, em razão de não 
haver comprovação de jà haver a 
apelada pago à PMB. Argumentando 

que se o débito não foi pago, se 
constitui dívida da comuna, por isso 
somente esta poderia cobrà-la. 

Conclui solicitando o 
reconhecimento de excesso de 
execução e, conseqüentemente, a 
procedência dos embargos. 

A embargada-apelada, impugnou 
os embargos através das razões de 
fls. 07 e 08, manifestando-se pela sua 
rejeição. 

A MMª Juíza prolatou sentença, 
julgando os embargos improcedentes, 
e, conseqüentemente, subsistente a 
penhora, condenando o embargante 
ao pagamento das despesas 
processuais e honoràrios 
advocatícios, no valor equivalente a 
10% sobre o valor da execução. 

Inconformado apelou o vencido, 
pugnando pela reforma da sentença. 

Primeiramente reafirma as suas 
razões formuladas nos embargos no 
sentido de haver excesso de 
execução, tendo em vista que a 
exeqüente incluiu parcelas não 
constantes do càlculo do Contador e 
ao seu alvedrio, não sendo, portanto, 
a quantia cobràvel executivamente. 

Quanto ao IPTU, contesta a 
possibil idade do locador poder incluir 
como débito de natureza líquida e 
certa, o valor do débito resultante de 
valor fixado como dívida da PMB. 

Conclui pedindo a reforma da 
sentença, a fim de considerar os 
embargos procedentes por excesso 
de execução. 

A apelada contraminutou às fls. 
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27/28, sustentando o acerto da 
sentença e o improvimento da 
apelação. 

 
Voto 
Trata-se nos presentes autos de 

execução forçada por título judicial, 
constante de sentença proferida em 
ação de despejo cumulada com 
cobrança de alugueres e acessórios 
da locação, passada em julgado. 

O embargante-apelante embora 
reconheça ser devedor da 
embargada-apelada impugna a 
execução, por considerà-la excessiva. 
Entende que somente poderia ser 
cobrada executivamente a quantia 
constante do càlculo do contador, 
argumentando textualmente: 

“A autora pretende incluir na 
importância por si requerida o 
valor de R$ 8.722,00 a título de 
prestações que venceram no 
correr da lide e custas, encargos 
da locação, honoràrios de 20%, 
tudo conforme demonstrativo que 
apresenta às fls. 38 dos Autos. 
Entretanto como se pode observar 
o acréscimo pretendido pela A. 
não resulta de modo expresso do 
que foi determinado em 
respeitàvel sentença deste (sic) 
Douto Juízo”. (fls. 03). 
Não tem razão entretanto; a r. 

sentença em execução, além de 
decretar o despejo do recorrente, 
condenou-o “ao pagamento de 
aluguéis vencidos e dos que se 
venceram ao longo da tramitação 

contratual, acrescido de acessórios 
da locação, tudo com fundamento no 
art. 9º, inc. III, da Lei 8.245/91, (...)” e 
ainda condenou o réu “ao pagamento 
das custas processuais e honoràrios 
advocatícios, estes arbitrados em 
20% sobre o valor da causa”. 

Ora, do càlculo efetuado pelo 
Contador e constantes dos autos, 
elaborado antes da sentença, 
evidentemente não poderia constar , 
os aluguéis que se venceram depois, 
nem os honoràrios advocatícios. 

A inclusão das parcelas da 
condenação devidas após a sentença 
ao contràrio do que entende o 
apelante, data venia, està 
expressamente prevista no art. 604 
do CPC que assim dispõe: 

“Art. 604 Quando a determinação 
do valor da condenação depender 
apenas de càlculo aritmético, o 
credor procederà à sua execução 
na forma do art. 652 e seguintes, 
instruindo o pedido com a 
memória discriminada e atualizada 
do càlculo”. 
Theotônio Negrão em nota nº 1 do 

referido artigo comenta: 
“Do texto decorre que o devedor 
não é mais intimado para dizer 
sobre à conta elaborada pelo 
vencedor, nem deve esta ser 
homologada pelo Juiz. Fica porém, 
ressalvada ao devedor a 
possibil idade de alegar excesso de 
execução, no prazo de embargos 
(art. 741)” (In CPC e Leg. Proc. em 
Vigor 28ª ed., Ed. Saraiva, pag. 
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482). 
Portanto, a exeqüente-apelada 

poderia, como o fez, incluir no valor 
da execução o constante do càlculo 
mais, os aluguéis que se venceram 
após, bem como honoràrios 
advocatícios, cujos valores, aliàs, não 
foram contestados pelo apelante, que 
apenas alega, que não poderiam ser 
incluídos. 

Conseqüentemente, não tem 
razão o apelante. 

O executado-apelante em suas 
razões de embargos também se 
insurge contra a inclusão da quantia 
de R$ 5.330,13 (cinco mil, trezentos e 
trinta reais e treze centavos) referente 
ao IPTU, cobrado pela PMB, sob o 
argumento de que a apelada não 
provou que o débito seja de sua 
responsabilidade, pois foi inscrito na 
dívida ativa em nome de Eloy Soares 
Costa e não no da A., Leonor Maria 
Maia Sampaio. E além do mais, 
argumenta não haver nos autos o 
comprovante do pagamento do débito 
à PMB. 

Assim, se o débito ainda não foi 
pago, só quem poderia cobrà-lo seria 
a Prefeitura e não a exeqüente, no 
entender do apelante. 

Jà em suas razões de recurso, 
admite que a sentença recorrida 
decidiu com acerto sob quem deve 
pagar o IPTU, apenas discordando se 
o débito do tributo poderà ser 
considerado como cobràvel 
executivamente, jà que o seu valor foi 
fixado como dívida ativa da 

Prefeitura, e uma vez que a 
exeqüente não recebeu poderes para 
cobrà-la em nome da Prefeitura. 

Data venia, se o apelante se 
conformou (com base no art. 34 do 
CTN, trazido ao debate pela 
sentença), de que obrigação é sua. E 
que de acordo com o art. 155 do 
Código Tributàrio Municipal, o 
lançamento daquele imposto serà 
feito no nome sob o qual estiver 
inscrito o terreno no cadastro 
imobiliàrio, então pode a exeqüente 
incluir na conta como acessório da 
locação, pouco importando se jà 
tenha sido ou não pago, pois se ainda 
não o foi, a obrigação de pagà-lo serà 
de quem estiver inscrito, no cadastro. 

Além do mais, e principalmente, a 
quantia referente ao IPTU de R$ 
5.330,13 (cinco mil, trezentos e trinta 
reais e treze centavos), não mais 
poderà ser impugnada, visto como 
constou do càlculo do Contador 
anterior à sentença, portanto, jà 
passou em julgado. 

Ocorre, entretanto, que o 
executado-apelante postula o 
reconhecimento do excesso de 
execução, cujo valor exato é inferior 
ao cobrado. 

E o excesso de execução é 
procedente, não pelos argumentos do 
apelante, conforme acima 
demonstrado, mas porque, por 
equívoco da exeqüente, o valor do 
IPTU, de R$ 5.330,13 (cinco mil 
trezentos e trinta reais e treze 
centavos), foi incluído duas vezes: no 
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càlculo do Contador (fls. 23); e foi 
acrescido de novo na execução pela 
exeqüente, conforme se constata da 
memória atualizada do càlculo, 
constante da inicial da execução de 
fls.38. 

Ante o exposto, dou provimento 
em parte à apelação, para reduzir o 
valor da execução em R$ 5.330,13, 

referente ao valor do IPTU cobrado a 
mais, fixando o valor da execução em 
R$ 24.152,14. 

Jà que ambas as partes foram 
vencedoras e vencidas pagarão a 
metade das custas cada uma, e não 
haverà condenação em honoràrios 
advocatícios. 

 
Belém, 15 de setembro de 1997. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente e Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.131 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Embargante:    Estado do Pará 
Embargado:     O V. Acórdão nº 30.763 e Raimundo Rodnei de Souza 
Relator :           Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva 
 
 

Embargos de Declaração. A omissão que justifica os 
declaratórios diz respeito as questões postas e não 
aos fundamentos jurídicos das teses defendidas ela 
impetrada, que, se rejeitadas pelo acórdão recorrido, 
não deixaram, de implicitamente, ser por ele 
examinadas. Não cumprimento do requisito de pré-
questionamento para fins de interposição de recurso 
às instâncias ad quem. Embargos rejeitados. 

 
 

ACORDAM, os Senhores 
Desembargadores componentes das 
Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas, à 
unanimidade de votos, rejeitar os 
presentes embargos de declaração.  

 
Relatório 
Trata-se de embargos de 

declaração interpostos pelo Estado 
do Pará, em face do v. Acórdão de 
fls. 100/102, da lavra do eminente 
Desembargador recém-aposentado, 
Dr. Almir de Lima Pereira, motivo 
porque vieram-me conclusos, para 
julgà-los. 

O aresto atacado, em sede de 
ação mandamental deu pela 
procedência da impetração, para 
garantir ao autor a incorporação do 
adicional pelo exercício de cargos em 

comissão e/ou funções gratificadas, 
no percentual de 20%, a partir da 
impetração. Contra essa decisão, o 
embargante, alegando que esta Eg. 
Corte deixou de se pronunciar sobre 
alguns pontos argüidos nas 
informações da autoridade impetrada, 
quer se valer dos presentes 
declaratórios para prequestionar a 
matéria, para fins de interposição dos 
recursos cabíveis para os Tribunais 
Superiores. Diz em resumo: a) que a 
Lei nº 5.810/94 (RJU dos servidores 
públicos estaduais) deixou de 
repristinar as Leis nºs. 5.020/82 e 
5.232/85, razão pela qual não se 
pode usar, para fins de càlculo da 
concessão, os critérios previstos pela 
Iegislação revogada; b) que somente 
após a vigência da Lei por primeiro 
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citada é que a vantagem foi 
incorporada no ordenamente jurídico 
estadual, e a partir daí é que os 
servidores passariam a fazer jus a 
essa incorporação; c) que passou, 
também, in albis, que, para o càlculo 
da incorporação, só deveria ser 
uti l izado o período a partir do qual 
entrou em vigor o referido beneficio, 
para os fins do art. 130, da Lei nº 
5.810/94; e d) que a Corte não se 
pronunciou sobre o contido no art. 5º, 
XXXVI, da CF/88, que veda 
retroatividade das normas jurídicas, e, 
de conseqüência, a impossibil idade 
de se computar o tempo anterior à 
sua vigência, para fins de concessão 
da incorporação do benefício Iegal. 

 
Voto 
O embargante diz que o acórdão é 

omisso, porque, em suma, deixou de 
se pronunciar sobre os fundamentos 
jurídicos que embasaram as 
informações prestadas pela 
autoridade apontada como coatora 
nesta impetração. 

Se assim agiu, segundo me 
parece, confundiu ele a questão posta 
nestes autos, com os fundamentos 
jurídicos das teses elencadas e 
defendidas pela impetradas que, se 
rejeitadas pelo V. Acórdão recorrido, 
ainda que implicitamente, não 
deixaram de ser examinados. E a 
omissão que justifica os declaratórios 
diz respeito a questões postas, vale 
dizer, ao exame da pretensão das 
partes (LEX - JSTF, Vol. 80/122). 

Quanto ao mais, entendo que o 
presente recurso não està falado a 
levar a nada revela, antes, caràter 
nitidamente protelatório, alcançando, 
amplamente, o objetivo colimado pelo 
recorrente, em retardar o andamento 
da lide e a solução final da causa. 
Não me parece, também, que ele 
tenha cumprido o requisito do 
prequestionamento, para fins de 
interposição de eventual recurso às 
instâncias ad quem. 

Por essas razões, rejeito os 
embargos.

 
Belém, 26 de agosto de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. João Alberto Castello Branco de Paiv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.186 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Embargante:  Darcy Dalberto Uliana 
Embargado:   V. Acórdão nº 30.832, de 10/3/97 e Banco do Brasil S/A 
Relator:          Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim 
 
 

Embargos de Declaração. Av aliação de bens 
penhorados aquém do v alor real, por erro do 
av aliador. Tendo o acórdão embargado julgado o 
agrav o improcedente por não hav er prov a, nem 
mesmo demonstração do erro, mas apenas mera 
alegação, não ocorre pressupostos prev istos nos 
artigos 535, I e II e 683, do CPC. Embargos 
conhecidos, mas rejeitados. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Desembargadores 

componentes da Egrégia Primeira 
Câmara Civil Isolada, do Estado do 
Pará, por decisão unânime de uma de 
suas Turmas Julgadoras, em 
conhecer dos embargos de 
declaração, mas rejeità-los por 
inocorrência dos pressupostos 
constantes dos artigos 535, I e II e 
683 do CPC. 

 
Relatório 
Darcy Dalberto Uliana, interpõe os 

presentes embargos de declaração, 
com base no artigo 535, I e II, do 
CPC, contra o V. Acórdão nº 
30.832/97. 

O embargante formulou agravo de 
instrumento, nos autos de execução 

provisória, que lhe é movida por 
Banco do Brasil S/A, contra despacho 
da MM. Juíza da 4ª Vara de Belém, 
que indeferiu pedido de renovação da 
avaliação dos imóveis penhorados. 

O V. Acórdão embargado, 
materializando a decisão unânime da 
Turma Julgadora, proferida em 
sessão realizada em 10/3/97, està 
assim ementado:  

“Processo Civil. Agravo de 
instrumento. Avaliação. Valor 
atribuído aos bens, muito aquém 
do real. Avaliação somente deve 
ser repetida, havendo erro, dolo, 
ou havendo diminuição posterior 
ao valor dos bens (artigo 683 do 
CPC). Não demonstrada nenhuma 
daquelas situações a avaliação 
deve ser mantida.” 
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Alega o embargante que o V. 
Acórdão, contém as irregularidades 
previstas nos artigos 535, I e II do 
CPC, isto é, obscuridade, contradição 
(inciso I) e omissão de ponto 
essencial (inciso II). 

Procura demonstrar que o valor de 
R$ 26.055,94 atribuído aos bens; o 
primeiro constante de uma Fazenda e 
o outro de um apartamento em àrea 
nobre de Belém , é irrisório. 

Para a prova desta assertiva 
anexa aos embargos um exemplar da 
revista “Metro Quadrado”. 

Sustenta ocorrer falhas 
justificativas da realização de nova 
avaliação, prevista no artigo 683 do 
CPC, ou seja : erro ou dolo do 
avaliador; que após a avaliação 
houve alteração do valor dos bens; 
houve fundada dúvida sobre o valor 
atribuído aos bens. 

 
Voto 
Consta do corpo do aresto 

embargado: 
“No caso o agravante se limita a 
protestar pelo valor atribuído ao 
bens imóveis, sem apontar a 
ocorrência de dolo ou erro, chega 
mesmo a admitir que a avaliação 
foi elaborada de acordo com a lei, 
ao assim se pronunciar em sua 
inicial. 
Apesar de o laudo de avaliação ter 
sido executado em conformidade 
com o art. 681, I, do CPC, não 
quer dizer que esteja o  mesmo 
correto.” 

O agravante entende que o valor 
atribuído aos bens esta aquém de 
seu real valor, porém não traz aos 
autos absolutamente nada para 
provar a sua assertiva, v.g. o valor da 
avaliação para efeito de pagamento 
dos impostos, nem mesmo indica um 
outro valor que a seu ver deveria o 
imóvel ser avaliado. 

A lei adjetiva civil proclama em seu 
art. 333, que  

“o ônus da prova incumbe: I - ao 
ator, quanto ao fato constitutivo de 
seu direito.” 
Portanto, se o laudo de avaliação 

(que o agravante reconhece ter sido 
executado, de acordo com a lei), 
atribuiu aos bens valor inferior ao 
devido, deveria comprovar o alegado. 

Assim sendo, se não houve dolo 
por parte dos avaliadores; se não 
houve alteração posterior ao valor 
dos bens e se o agravante nem ao 
menos,  procurou demonstrar   a 
razão porque o valor dos bens està 
aquém do seu real valor, então não 
hà razão para renovar a avaliação, 
razão pela qual, nego provimento ao 
agravo para manter a decisão 
agravada.  

E tanto é verdade que ao interpor 
o agravo o agravante nada trouxe 
capaz de provar ou mesmo 
demonstrar a desproporção entre o 
real valor do imóvel e o atribuído na 
avaliação, que agora, nos autos dos  
embargos, ora em apreciação, é que 
informa a quantidade de metros 
quadrados dos imóveis e o seu valor 



JURISPRUDÊNCIA    75 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº73 1998 
 

real; agora nos embargos é que 
juntou um exemplar de uma revista, 
tendente a comprovar os valores que 
agora apresenta e não apresentou no 
agravo. 

Além do mais em nenhuma 
passagem dos embargos, aponta, 
onde està a obscuridade; o erro ou o 
dolo da avaliação;  e até aponta a 
hipótese do inciso II do artigo 683, 
isto é, a posterior “diminuição do valor 
dos bens”, contrària a sua tese. 

Assim se o agravante reconhece 
haver a avaliação obedecido à lei; se 
no agravo, nem ao menos apontou 

qual o valor real do imóvel; então não 
pode ter havido, obscuridade, 
contradição ou omissão no V. 
Acórdão, embora seja até possível, 
que os bens tenham sido avaliados 
aquém de seu valor, mas tal não foi 
demonstrado no agravo, pelo que a 
decisão da Egrégia Câmara, ao negar 
provimento ao agravo, decidiu com 
acerto. 

Ante o exposto, conheço dos 
embargos mas os rejeito, ante a 
desfundamentação do recurso de 
agravo, não trazendo as provas que 
se impunham. 

 
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 32.309 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante:      Estância Pará Ltda. 
Agravado:       S.G.B. Comércio Indústria Imp. e Exp. Ltda. 
Relatora:         Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy 
 
 

Recurso de Agrav o de Instrumento - Ação de 
Execução - Indeferimento de lev antamento de 
depósito de v alor. Preliminar: ausência de preparo do 
recurso. O não cumprimento do preparo do recurso 
em tempo hàbil acarreta o comprometimento dos 
pressuposto de sua admissibilidade e a conseqüente 
deserção. Não conhecimento. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Agravo da comarca da 
Capital em que é agravante Estância 
Pará Ltda. e agravado S.G.B 
Comércio Indústria e Importação 
Ltda. 

ACORDAM, os Exmos. Srs. 
Desembargadores Membros da 
Colenda 2ª Câmara Cível Isolada do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, à unanimidade de votos, pelo 
não conhecimento do presente 
recuso, face a caracterização de 
deserção. 

 
Relatório 
Tratam os autos de Ação de 

Execução proposta com fundamento 
no art. 585, inciso I do CPC por 
Estância Pará Ltda., contra SGB 
Com. Ind. Exp. e Imp. Ltda., tendo 
como objeto o valor de Cr$ 

7.680.000,00 (sete milhões 
seiscentos e oitenta mil cruzeiros), 
representado pelos cheques 054412 
e 898.298, sacados contra o Banco 
Meridional do Brasil, objetivando a 
quitação de uma transação de 
natureza comercial celebrada entre 
as partes, entretanto sem respaldo de 
suficiente provisão de fundos, daí a 
propositura da Ação, consoante fatos, 
fundamentos e documentos de fls. 
02/06. 

Citada, a firma executada fls. 
11/12, manifestou-se às fls.14, 
pleiteando levantamento do débito e 
seu parcelamento, procurando alegar 
o não fornecimento da 
correspondente nota fiscal da 
transação, o que ensejou a 
manifestação do A. de fls.20 
pretendendo o arresto de bens para 
garantia ou que, formalizada garantia 
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com o maquinàrio, concordava com o 
parcelamento do débito em 03 
parcelas. 

Em seguida, o Executado 
formalizou o depósito do valor de Cr$ 
6.000.000,00 (seis milhões de 
cruzeiros) para ser abatido do débito 
total, tendo sido cumprido o depósito 
em caderneta de poupança. 

Procedido o levantamento do 
débito e, não cumprida a quitação, foi 
ordenado o desentranhamento do 
mandado de penhora para 
cumprimento, o que foi formalizado às 
fls. 43, recaindo a penhora sobre o 
maquinàrio da Suplicada. 

Cumprida a tramitação da 
execução até a realização da praça 
em que os bens foram adjudicados 
pela Exeqüente pelo preço da 
avaliação de Cr$ 600.000,00 
(seiscentos mil cruzeiros), e, após, o 
credor pleiteou levantamento do valor 
depositado, o que foi indeferido, 
conforme despacho de fls. 67 v. que 
ensejou o recurso de Agravo de 
Instrumento. 

Pleiteando o levantamento do 
valor pelo devedor, foi deferido, 
conforme despacho de fls. 77v., 
tendo, entretanto, o Enxequete 
esclarecido que interpusera Recurso 
de Agravo de Instrumento, e, 
permanecendo a matéria sub-judice, 
a MMª Juíza determinou que fosse 
aguardada a decisão sobre o Agravo. 

Posteriormente, volta a Executada 
a manifestar-se alegando a deserção 
do recurso, e determinado 

esclarecimento através de certidão, 
foi certificado que o recurso fora 
objeto de decretação de deserção. 

 
Voto 
Consoante relatado, o Agravo 

interposto em 30/10/92 teve como 
objeto a decisão prolatada pelo MM. 
Juízo da 4ª Vara Cível que indeferiu o 
pedido do levantamento do valor 
depositado peio Agravado devedor 
para completar a satisfação do débito 
contraído peio Agravante credor. 

Analisando-se os pressupostos de 
admissibil idade constata-se que sua 
interposição antecedeu a vigência da 
Lei 9.139/95, que alterou disposições 
do CPC, sobre o Agravo que foi 
aJuizado em tempo hàbil - fls. 67 v. 
(A execução) e fls. 02 (A. de Agravo) 
tendo a Agravada se omitido em 
indicar peças e oferecer contra-
reações, manifestando-se 
posteriormente para denúnciar que 
não fora formalizado o preparo do 
recurso em tempo hàbil. 

Solicitando informações conforme 
certidão às fls. 33 v., foi confirmada a 
ausência de preparo ensejando a 
deserção decretada pelo MM. Juízo a 
quo após o que, o Agravante  pleiteou 
a remessa dos autos ao E. Tribunal 
"ad quem". 

Evidenciada a ausência de 
preparo não só através da certidão 
expedida pelo Sr. Escrivão do feito, 
como também pelas próprias razões 
do Agravante que, às fls. 36 dos 
autos de recurso, admitiu não haver 
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efetivado o pagamento do preparo, 
invocando, entretanto, em seu favor 
as alterações introduzidas pela Lei 
9.139 /95. 

Embora a MMª Juíza, através de 
despacho prolatado às fls. 28, tenha 
ordenado providências para o preparo 
em maio/96, este não foi cumprido 
impondo a preclusão e a decretação 
deserção através da decisão de fls. 
35, publicada em 28.08.96, que 

transcorreu “in albis”. 
Sendo o preparo um dos requisitos 

extrínsecos de admissibil idade do 
recurso e tendo o Agravante se 
omitido em cumpri-lo, correta resultou 
a aplicação da pena de deserção o 
que enseja o não conhecimento do 
recurso. 

Isto posto, nego conhecimento ao 
recurso e determino seu 
arquivamento. 

 
Belém, 09 de outubro de 1997. 

 
Des. Calistrato Alv es de Mattos - Presidente 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.314 - AGRAVO DA COMARCA DE 
ANANINDEUA 
 
 
Agravante:      Youssef Salim Khayat 
Agravado:       Refrigerantes Garoto S/A. 
Relatora:         Desembargadora Climeniè Bernadette de Araújo Pontes 
 
 

Agrav o de Instrumento - Tempestiv idade - Ciência do 
despacho agrav ado inocorrência - Execução - 
Embargos - Colheita de prov a - Incidente de falsidade 
- Transmudação do rito. Se o agrav ante não foi 
intimado do despacho agrav ado, nem hà prov a 
inequív oca da retirada dos autos de Cartório após 
lançada a decisão hostilizada, inocorre a ciência 
daquele para o fim pretendido, que é a declaração de 
intempestiv idade do recurso. Preliminar rejeitada. 
Nos embargos à execução pode ser deduzida 
qualquer matéria e colhidas as prov as requeridas se 
necessàrias, conforme se infere do art. 745 CPC. É 
insubsistente a transformação do rito executiv o em 
ordinàrio lançado nos autos incidentais, a guisa de 
que os embargos não comportam a colheita de 
prov as. Agrav o prov ido. 

 
 

ACORDAM, os Desembargadores 
componentes da Terceira Câmara 
Cível Isolada, à unanimidade de 
votos, rejeitar a preliminar de 
intempestividade e conhecer do 
recurso para dar-lhe provimento, nos 
termos do voto da Desa. Relatora.  

 
Relatório 
Youssef Salim Khayat, interpõe 

agravo contra a decisão do Juizo de 
Direito da 1ª Vara Cível de 

Ananindeua, que transformou o rito 
executivo para o ordinàrio e 
determinou a baixa da penhora no 
incidente de falsidade levantada pela 
agravada Refrigerantes Garoto S/A, 
apensos aos embargos à execução 
promovida pelo ora agravante. 

A agravada apresentou contra-
razões alegando, preliminarmente, a 
intempestividade do recurso, pois o 
agravante tomou ciência da decisão 
no dia 27/04/1995 e só interpôs o 
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presente recurso no dia 08/05/1995, 
ultrapassando o prazo de dez dias 
exigidos por lei. No mérito, aduz que 
os títulos que instruem a execução 
foram furtados e preenchidos 
abusivamente pelo agravante, e estão 
também instrumentando processo de 
furto qualificado e estelionato, com 
trâmite na 4ª Vara Penal. 

A douta Procuradora de Justiça, 
observando que o recurso foi 
interposto antes da reforma do 
Código de Processo Civil trazida pela 
Lei nº 9.139/1995, acatou a preliminar 
de intempestividade do recurso e se 
ultrapassada esta preliminar, pelo 
conhecimento e provimento do 
agravo, reformando-se totalmente a 
decisão de 1º grau, prosseguindo os 
embargos como de direito e 
cancelando-se a baixa da penhora. 

A agravada peticionou informando 
que o Acórdão nº 30.940 da 2ª 
Câmara Cível Isolada deste Egrégio 
Tribunal, condenou o exeqüente 
pelos crimes de furto qualificado e 
estelionato. Assim, requereu que seja 
negado provimento ao presente 
recurso. 

O agravante apresentou petição 
esclarecendo que o Acórdão citado 
pela agravada ainda não transitou em 
julgado, estando pendente o 
julgamento de um embargos de 
declaração e que oportunamente serà 
interposto recurso especial. 

 
Voto 
Trata-se de Recurso de Agravo de 

Instrumento processado pelo rito 
anterior, observando-se na tramitação 
os pressupostos legais atinentes à 
espécie, com a manutenção da 
decisão recorrida. 

Embora volumoso, o processo 
està recheado de postulações na 
àrea civil e criminal, todavia, os 
pontos relativos à presente lide, estão 
definidos perseguindo o agravante a 
reforma do despacho agravado, que 
transmudou o rito executivo em 
ordinàrio, a requerimento da parte 
interessada, desatenta ao que 
prescreve o art. 758, I c/c com o art. 
669, do CPC. 

Antes da apreciação das questões 
fàticas de direito, isto é, o mérito, 
deve ser analisada a matéria 
preliminar como a de 
intempestividade do recurso argüido 
pela embargada e secundada pelo 
Órgão Ministerial em judicioso 
parecer. 

Expende o embargado: - 
Consoante se depreende de  fls.36 
dos autos de incidente de falsidade nº 
5.328/95 apensado ao processo 
principal (doc. anexo), o ora 
agravante Youssef Salim Khayat, 
através de seu patrono, foi intimado 
para falar no processo, apondo sua 
assinatura no documento em data de 
27.04.95. 

Em face disso, evidencia-se que, 
naquela data, o ora agravante tomou 
conhecimento do despacho datado de 
24.04.95 objeto do presente Recurso 
de Agravo, tal seja, o que modificou o 
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rito do processo principal e 
determinou o levantamento da 
constrição dos bens da ora agravada. 

Com efeito, no dia 08.05.95, 
somente após decorrido a período de 
12 (doze) dias, a contar da ciência do 
despacho ora guerreado, é que o 
Agravante interpôs Recurso, por 
conseguinte, totalmente a destempo, 
o que implica necessariamente em 
seu não conhecimento (doc. anexo). 

Considerando que o Código de 
Processo Civil vigente estabelece o 
prazo de 10 (dez) dias para a 
interposição de Agravo, temos, no 
caso concreto, a não obediência por 
parte do recorrente ao prazo legal, 
acarretando a preclusão, o que , 
conseqüentemente, obriga a esse E - 
Tribunal, simplesmente a não 
conhecer o Recurso, o que nesta 
oportunidade se requer. 

O parecer da douta Procuradora 
retrata que: 

...É que este recurso foi interposto 
em 08 de maio de 1995, antes da 
reforma do Código de Processo 
Civil trazida pela Lei 9139, de 30 
de novembro de 1995. Nessa 
época,  o prazo para a 
interposição do agravo de 
instrumento era o que mencionava 
o art. 523, do citado estatuto 
processual que dizia: art. 523 - o 
Agravo de Instrumento serà 
interposto no prazo de 5 (cinco) 
dias por petição...  
Ora, se este agravo foi interposto 

em 08 de maio de 1995, deveria ter 

obedecido ao prazo então 
determinado. Assim, intimado da 
decisão em  27 de abril de 1995 
(quinta-feira), o prazo começou a fluir 
em 28 de abril de 1995 (sexta-feira), 
terminando, por conseqüência, no dia 
02 de maio de 1995 (terça-feira), que 
era dia úti l.   

A preliminar é improcedente. Os 
suscitantes equivocaram-se nas suas 
manifestações. 

Não hà nestes autos intimação ao 
agravante do despacho agravado. A 
dil igência a que se reporta o parecer 
supra, é de suspensão do processo 
de execução, que foi prolatado 
anteriormente e não da mudança do 
rito da ação de execução. 

Note-se que, o recurso foi 
recebido sem qualquer objeção e 
mantida a decisão sem ressalva. 

Na abordagem do tema 
intempestividade é necessàrio que se 
formalize o ato intimatório, para que 
se o tenha como certo e deste passe 
a fluir o prazo recursal. Não é 
possível simplesmente considerar 
que o agravante ficou sabendo do 
despacho agravado por suposição, 
isto é, porque foi intimado por 
mandado para se manifestar sobre 
despacho anterior ao agravado. 

Deflui do art. 242 do CPC, que o 
prazo recursal só começa à contar da 
data em que os advogados são 
intimados, da decisão, da sentença, 
ou do acórdão. E neste sentido vale 
ressaltar que a referida intimação só 
cede lugar se houver ciência 
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inequívoca do ato impugnado, assim 
mesmo não é unissàrio tal 
entendimento . 

Nelson Nery Jr. in CPC 
comentado, aludindo ciência 
inequívoca diz que havendo ciência 
inequívoca da sentença, ainda que 
não tenha sido feita regular intimação, 
conta-se da referida ciência o prazo 
para recurso. Caracteriza ciência 
inequívoca a retirada dos autos pelo 
advogado, quando jà se encontra 
neles a sentença de que se pretende 
recorrer (RTJ 101/ 1292). Em sentido 
contràrio, entendo que a simples 
retirada dos autos de cartório não 
importa em ciência inequívoca da 
sentença neles lançada: RJTJRS 
57/176. Ora, a conclusão a que 
chega, é que hà necessidade de 
intimação para fluência do prazo. 
Como jà referenciado não hà nestes 
autos a intimação da decisão que 
transmudou o rito executivo em 
ordinàrio, bem como não hà prova 
que o agravante retirou os autos de 
cartório, tomando ciência do 
despacho nele lançado, e, se 
ocorrido, em que dia isso aconteceu... 
resta tão só a certeza de que é 
tempestivo o recurso. 

Diante das considerações tecidas, 
entende-se tempestivo o recurso. 
Rejeita-se a preliminar. 

Mérito - Sob a grave acusação de 
que os títulos que aparelham a 
execução são falsos, o agravado 
tenta na àrea cível, impedir o 
prosseguimento da ação que se 

instaurou para a cobrança daqueles. 
Para não ter que historiar os fatos nos 
seus mínimos detalhes, que pouco ou 
nada tem a ver com o recurso que ora 
se julga, ressalta-se apenas, que 
concomitantemente com os embargos 
à execução, foi proposto incidente 
processual de falsidade, ambos em 
curso no juízo monocràtico. Dos 
inúmeros despachos exarados, que 
vão da substituição da penhora à 
suspensão da execução, a 
Magistrada ainda deferiu o pedido da 
agravada nos autos incidentais 
referente à transformação da ação 
Especial em Ordinària como se 
contém no despacho agravado do 
teor seguinte:  

...a matéria argüida no incidente 
demonstra o cuidado que deve ter 
o juízo para a prestação 
jurisdicional no caso, visto 
necessitar de uma colheita de 
prova com maior amplitude, o que 
não comporta o processo de 
execução. Por tais motivos, 
transformo o rito executivo em  
ordinàrio pelo que determino a 
baixa na penhora incidente nos 
bens da requerida. 
É inconcebivel a heresia jurídica 

que se operou nestes autos. Não era 
necessàrio atropelar o rito especial 
próprio da execução para possibil itar 
colheita de provas, nem é verdade 
que os embargos a execução não 
comportam a perquerição do título 
extrajudicial que sustenta a execução. 
Neste sentido é enfàtico o art. 745 do 
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CPC: Quando a execução se fundar 
em título extrajudicial, o devedor 
poderà alegar em embargos, além 
das matérias previstas no art. 741, 
qualquer outra que lhe seria l icito 
deduzir como defesa no processo de 
conhecimento. Pelo enunciado 
percebe-se que não hà obstàculo que 
a matéria seja alegada nos próprios 
autos de impugnação ao título, nem 
se poda a colheita das provas 
necessàrias para esse fim, quando 
requerida. 

Ilegal sim, é a transformação da 
ação especial em ordinària nos  autos 
de incidente processual de falsidade 
em curso. Ressalte-se ainda a 
desnecessidade da instauração 
desse mesmo incidente, uma vez que 
essa argüição  pode ser deduzida nos 
próprios autos de embargos, como 
matéria de defesa, mediante a 
simples impugnação do título com 
pedido de perícia. 

Esclarece o art. 393 do CPC que, 
o incidente de falsidade só ocorrerà 
em apenso aos autos principais 
depois de encerrada a instrução o 
que equivale dizer que, não estando 
exaurida a instrução, a argüição pode 
ser processada de forma embutida no 
processo principal, devendo este ser 
julgada simultaneamente (Ac. unan. 
da 4ª CC TJBA 23.08.89) 

No mesmo diapasão situa-se o 
judicioso parecer ministerial: a 
justificativa do juízo a quo para a 
referida transmudação de rito, isto é, 
de que a demanda precisa de maior 

dilação probatória, não é suficiente 
para a mudança operada. A decisão 
agravada foi prolatada nos autos de 
embargos, onde se instaurou um 
incidente de falsidade, requerido pela 
agravada, sob o fundamento de que 
as notas promissórias teriam sido 
abusivamente preenchidas. Sim, 
porque a agravada confessa ter 
assinado, em branco os referidos 
títulos de crédito. Tal incidente não 
pode, em boa técnica jurídica, ser 
instaurado em autos apartados, como 
foi feito, jà que trata de matéria de 
defesa, própria dos embargos do 
devedor. Contudo, ainda que 
processados em autos apartados, o 
mesmo deve ser julgado 
simultaneamente com os embargos 
apreciando-se como questão 
prejudicial. 

A jurisprudência assim entende, e 
é plausível, pois a única prova cabal 
in casu é a perícia. 

Como aludido ao norte, nos 
embargos é permitido o devedor 
alegar ampla defesa, como no 
processo de cognição, isto porque os 
embargos são uma ação autônoma, 
de natureza incidental, cujo escopo é 
desconstituir o título que legitima o 
processo de execução, comportando 
maior dilação probatória. 

Na execução o devedor é citado 
para pagar a dívida ou nomear bens à 
penhora. Sua defesa se assim o 
desejar, dà-se mediante a 
interposição de embargos. Daí ser 
indevida a modificação do rito. 
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Sobre esse fato (modificação) 
expende a douta Procuradora 
opinante: 

Quanto aplicar-se o rito ordinàrio à 
Ação de Execução, é totalmente 
absurdo, em vista de ser incompatível 
com a natureza da aludida ação, além 
de possuir esta, procedimento 
especial previsto em lei, o que afasta 
a aplicação de outro. 

Em conseqüência de tal mudança 
de rito decorreu a baixa da penhora, o 
que também se revela absurdo, vez 
que sem a penhora os embargos não 
podem ser apreciados, por ser aquela 
pressuposto destes, conforme dispõe 
o artigo 738, I combinado com o art. 
669, todos do CPC. 

Resta, ainda a considerar, que a 
tramitação de processo criminal ou 

mesmo a decisão deste, não tem 
ingerência no julgamento do presente 
recurso; se hà algo a ser considerado 
em função da decisão exarada no 
juízo criminal, não serà nestes autos 
onde se discute tão só a legalidade 
do despacho proferido, e sim na ação 
própria em tramitação ao analisar as 
provas produzidas. 

Diante dos fatos expendidos e 
sufragando  o judicioso parecer 
ministerial da douta Procuradora 
Wanda Luczynski, conheço o recurso 
e dou-lhe provimento, para reformar a 
decisão agravada, prosseguindo os 
embargos permanecendo a execução 
e cancelando-se a determinação de 
baixa da penhora, nos termos da 
fundamentação.

 
Belém, 03 de outubro de 1997. 

 
Des. Carlos Fernando de Sousa Gonçalv es - Presidente 
Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.316 - RECURSO PENAL EM SENTIDO 
ESTRITO DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Recorrente.      Ivaldo Coelho Sampaio  
Recorrido:        A Justiça Pública 
Relatora:          Desembargadora Lúcia Clairefont Seguin Dias Cruz 
 
 

Recurso em Sentido Estrito - Autoria delituosa. 
Configurados de forma segura os indícios da 
materialidade e autoria delituosa, dev e o réu ser 
submetido ao julgamento popular. Recurso 
conhecido e improv ido. Decisão unânime.  

 
  

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Recurso Penal 
em Sentido Estrito, da Capital, em 
que é Recorrente Ivaldo Coelho 
Sampaio e Recorrida a Justiça 
Pública. 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Desembargadores das Câmaras 
Criminais Isoladas, do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, por 
unanimidade de votos, em conhecer 
do recurso e lhe negar provimento, 
para manter a r. sentença prolatada 
pelo MM. Juízo “a quo”. 

 
Relatório 
O 3º Promotor de Justiça junto ao 

Tribunal do Júri denunciou Ivaldo 
Coelho Sampaio, brasileiro, solteiro, 
militar da PM, residente e domiciliado 
nesta cidade, à passagem Bugarim, 
nº 166, como incurso no art.121, § 2º, 
incisos II. e IV, do Código Penal, pelo 

fato seguinte: 
Segundo as peças dos respectivos 

autos, a 31 de outubro de 1992,  
cerca das quatro horas da 
madrugada, o denúnciado prestava 
serviço sem autorização de sua 
unidade no “Ouriços Drink’s“, à Trav. 
Apinagés, 1.885, Condor, de 
propriedade de Alberto Menassem 
Zagurí, quando penetrou no mesmo a 
vítima Ari de Moraes Sandim, 
brasileiro, de 25 anos, solteiro, 
comerciante, residente nesta cidade, 
à Passagem Teixeira, nº 189, que 
conduzia na cintura arma de fogo, o 
que foi percebido pelo denúnciado, 
sendo imediatamente por esse motivo 
interpelado pelo mesmo, que lhe 
solicitou a  entrega da arma, eis que 
não tinha ele o porte necessàrio. 

Não concordando com isso, a 
vítima resolveu se retirar sendo 
perseguida pelo denúnciado, e,  certa 
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ocasião, resolveu correr, sendo, por 
esse motivo,  alvejado pelas costas, 
atingido por um projéti l calibre 38, 
que, conforme o laudo de fls. 04, 
verso, lhe causou a morte, tendo 
havido inclusive prova testemunhal 
(fls. 24) que diz ter o réu depois da 
vítima caído, lhe chutando o rosto e 
retirado de sob sua  camisa uma 
arma.  

Finalmente, afirma que, com tal 
procedimento, o denúnciado infringiu 
a norma do art.121, Parágrafo 2º, 
item II e IV do Código Penal, devendo 
ser responsabilizado, e, assim, 
requereu a sua citação e os demais 
procedimentos legais cabíveis. 

Em 11/03/93 foi decretada a prisão 
preventiva do acusado. Este prestou 
depoimento, tendo negado qualquer 
participação no evento delituoso que 
lhe acusam.  Apresentou defesa 
prévia e arrolou testemunhas. 

Prestaram depoimento cinco (05) 
testemunhas de acusação, sendo 
uma na condição de testemunha 
referida. Foram ouvidas duas (02) 
testemunhas de defesa. 

Na fase de alegações finais, o R. 
do Ministério Público se manifestou e 
argumentou que a autoria e a 
materialidade do delito estão 
provados através dos depoimentos 
testemunhais e laudo de exame 
necroscópico, os quais não deixam 
dúvida quanto ao fato delituoso 
realizado pelo denúnciado. 

A defesa se pronunciou e alegou 
que o crime ocorreu em razão da 

conduta da vítima, pois esta jà vinha 
perturbando a casa de diversão, onde 
se iníciou a discussão com o 
segurança da mesma. Afirma que as 
testemunhas identificaram o autor do 
delito, com o nome de Iranildo, e que 
inclusive o dono do bar não 
reconheceu o acusado como o 
segurança, que prestava serviço na 
casa no dia fatídico. Conclui que o 
fato criminoso existe, mas que a 
autoria é incerta, pois não hà prova 
concreta da participação do acusado.   

Foi o processo à consideração da 
honrada Juíza do feito, para a 
sentença de pronúncia, que  resultou 
na pronúncia do recorrente, que tem 
o seu insumo nas seguintes 
observações:  

“Para o despacho de pronúncia é 
necessàrio apenas a prova do 
crime, e indícios suficientes de que 
o acusado seja seu autor, art. 408 
do Código de Processo Penal.“ 
Inconformado com o 

pronunciamento do Juízo, o i lustre 
defensor do recorrente, intentou 
recurso em sentido estrito, com base 
no art. 581, IV, do Código de 
Processo Penal, apresentando ab 
initio versão favoràvel ao recorrente,  
que o inibira da pràtica do delito. 

O recurso atacou as provas contra 
o réu, querendo, ao final, criar a 
dúvida quanto a autoria, para se valer 
do princípio latino do in dubio pro réo. 

A Douta Procuradoria de Justiça 
se manifestou e opinou pelo 
conhecimento e improvimento do 
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apelo.  
 
Voto 
Penso a priori que, a rigor, o 

presente deveria ser enquadrado no 
art.157 § 3º, in fine, do Código Penal, 
eis que os autos ensejariam tal 
suposição, pois em vez de crime 
contra a vida, està evidente  o mais 
grave crime contra o patrimônio, se 
tivesse se fortalecido a hipótese de 
que o recorrente ao se apossar da 
arma da vítima jà praticamente morta, 
não a apresentou à  sua unidade, 
apossando-se da mesma. 

Ocorre, porém, que essa hipótese 
não foi aprofundada nos autos, 
restando, porém, provada, a hipótese 
do homicídio qualificado, admitimos, 
inclusive por uma questão de 
economia processual, objetivando, 
assim, de qualquer maneira, a 
realização da justiça. 

As distorções do acusado, ora 
recorrente, de qualquer maneira, no 
que diz respeito à parte probatória, 
não vieram provocar o efeito 
desejado pela defesa, eis que de 
forma nenhuma colocaram dúvida 
quanto à materialidade e autoria do 
delito. 

É evidente que a prova mais 
substancial contra o recorrente, foi a 
obtida na via administrativa, querendo 
desenhar agora, em seu favor, a 
figura da legítima defesa. 

Não é crível que tenha o 
recorrente assinado o papel em 
branco para seu superior que merece, 
até prova em contràrio, fé e respeito, 
pois melhor seria comprovar a 
inocência do soldado no episódio, é 
evidente, pois assim melhora a 
imagem de sua corporação. 

Assim, como vemos, hà indícios 
da materialidade e autoria do delito, 
para não se dizer comprovação das 
mesmas, e assim o processo està em 
condições de receber uma sentença 
de pronúncia, sendo, portanto, 
irrepreensível o pronunciamento da 
ilustre Juíza de primeira instância, 
não merecendo portanto ser acolhido 
o presente recurso. 

Ex-positis, conheço do presente 
recurso em sentido estrito, para 
denegà-lo, para  que seja o réu, 
Ivaldo Coelho Sampaio, ora 
recorrente, submetido ao julgamento 
do Tribunal Popular, confirmando, in 
totum, a sentença recorrida de 
primeira  instância. 

 
Belém, 28 de agosto de 1997. 

 
Des. Jaime dos Santos Rocha - Presidente 

Desa. Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz. - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.323 -  APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:       Sindicato dos Arrumadores do Estado do Pará 
Apelado:        Hamilton Alves da Gama, José Matias dos Santos e Antonio 

Santos  
                      da Costa 
Relatora:       Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy 
   
 

Recurso de Apelação - Ação Ordinària para 
Reintegração em Quadro Social. Preliminar: 
Deserção do recurso - Preparo incompleto - Não 
quitação do porte de retorno. Não caracterização da 
deserção - Rejeição unânime. Mérito: Exclusão que 
implicou em impedimento do exercício do trabalho e 
prejuízos a serem considerados. Inv iàv el conferir 
legalidade a ato de dirigente sindical que conduziu os 
associados à deliberação de exclusão dos autores no 
sentido de atender seu propósito de rev anchismo, 
ensejando-lhes a v edação ao trabalho e prejuízos que 
acarretam a indenização pretendida. Improv imento 
unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Apelação Cível  da 
comarca da Capital  em que é 
Apelante Sindicato dos Arrumadores 
do Estado do Pará e Apelado 
Hamilton Alves da Gama. 

ACORDAM, os Exmos. Srs. 
Desembargadores Membros da 
Colenda 2ª Câmara Cível Isolada do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, à unânimidade de votos, em 
rejeitar a preliminar argüida. No 
mérito, também à unânimidade de 

votos, em negar provimento ao 
recurso interposto, nos termos do 
voto da Desa. Relatora. 

 
Relatório 
Tratam os autos de Ação Ordinària 

para Reintegração em Quadro Social, 
proposto por Hamilton Alves da 
Gama, José Matias dos Santos e 
Antonio Santos da Costa contra o 
Sindicato dos Arrumadores do Estado 
do Pará, feito que tramitou perante a 
6ª Vara Cível da Capital. 



JURISPRUDÊNCIA    89 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº73 1998 
 

Alegam os autores  na inicial,  que 
eram membros  efetivos do Sindicato 
Suplicado, figurantes do quadro social 
e regidos pelo Estatuto  da categoria 
como trabalhadores ativos do cais do 
porto, entretanto, por ato arbitràrio da 
Diretoria, foram sumariamente 
excluídos do quadro social e, em 
conseqüência,  desempregados, 
sendo que tal penalidade foi pelo fato 
de terem  concorrido ao pleito 
eleitoral de 19/08/94, visando cargos 
da diretoria e também porque um 
deles, Antônio Santos da Costa, 
ingressou com reclamação junto a 
Justiça do Trabalho reclamando 
parcelas do FGTS. 

Requereram a citação do 
Sindicato, e a procedência da ação  
para reintegração no quadro social da 
entidade, a fim de que retornem aos 
seus empregos, requerendo ainda a 
indenização devidamente apurada de 
todo o período em que estiveram 
afastados. 

Devidamente citado, o Suplicado 
contestou a ação (fls. 54/56), 
alegando que a verdadeira razão da 
penalidade de exclusão dos 
suplicantes de seu quadro social foi 
que  durante a campanha eleitoral 
estes procuraram por todos os meios  
atingir a dignidade e a honra de seus 
Diretores propalando de forma 
criminosa  que havia um rombo nas 
finanças do sindicato. Ao final 
requereram a improcedência da 
Ação. 

Após manifestação sobre a 

contestação às fls. 105 à 109 foi 
realizada a audiência, na qual foram 
ouvidos os autores, e representante 
legal do Sindicato e as testemunhas 
arroladas pelas partes. 

Após apresentação de memoriais, 
a MMª Juíza proferiu sentença 
julgando procedente a ação e 
determinando a reintegração dos 
Suplicantes na conformidade do 
pedido. 

Inconformado, o Suplicado 
interpôs recurso de apelação, 
protestando pela reforma da sentença 
recorrida.  

Às fls. 178/187, os Apelados  
apresentaram contra-razões 
suscitando  preliminar de deserção  
do Recurso interposto, face ao não 
pagamento da taxa referente ao porte 
de retorno, ensejando o preparo 
insuficiente. 

Às fls. 193 a MMª Juíza “a quo” 
considerando pago o preparo da 
Apelação, procedeu a remessa dos 
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará. 

O Órgão do Ministério Público, 
através da Exma. Dra. Ester Neves 
Outeiro, Procuradora de Justiça,  
manifestou-se  pelo conhecimento e 
improvimento do apelo, no sentido de 
ser mantida a r. sentença de 1º grau. 

 
Voto 
Consoante relatado insurge-se  o 

Apelante  contra a r. sentença 
prolatada  pelo Mm. Juízo  da 6ª Vara 
Cível desta Comarca que julgando 
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procedente a Ação  Ordinària  para 
reintegração  dos  Suplicantes  no 
quadro social  do sindicato conforme  
fls. 151/156 determinou a 
reintegração e indenização  
pretendidas. 

Analisando-se os pressupostos  de 
admissibil idade do recurso constata-
se que foi tempestivamente 
interposto, respondido e preparado 
conforme reconhecido pelo Mm. Juízo 
"a quo"  em despacho de fls. 193. 

Em suas razões o Apelante 
enfocou preliminarmente  a 
inexistência  de vínculo  empregatício,  
pois os Apelados  são trabalhadores  
avulsos  que prestam serviços  para 
vàrios  tomadores de serviço  que os 
requisitam sendo, portanto, o 
Apelante mero intermediàrio  da 
relação de trabalho. Ressaltam  que a  
punição,  que contra os Aa, foi 
imposta, não  os atingiu no sagrado 
direito de exercerem suas atividades 
laborais. 

Reporta-se  ao fato dos Aa. 
haverem constituído  uma chapa 
concorrendo ao pleito do sindicato 
com garantia dos direitos 
estabelecidos  nos Estatutos Sociais 
em eleição precedida  com 
transparência e l isura, entretanto, a 
vencedora foi a chapa da situação 
com diferença superior de 500 votos. 

Ressalta, também, que a punição 
foi  aplicada na conformidade do art. 
11, § 2º, letra "a"  dos Estatutos, 
decisão  tomada via Assembléia 
Geral Daí. a exclusão dos Aa. o que 

absolutamente  não fora analisado 
pelo Mm. Juízo "a quo". 

Quanto ao mérito alegam que os 
Aa. ora  apelados  foram eliminados 
por mà conduta, espírito de discórdia  
e falta cometida contra o patrimônio  
moral e patrimonial  do Apelante, 
tendo  a punição sido feita  dentro dos 
parâmetros  do Estatuto Social,  com 
ampla defesa, entretanto, a sanção 
aplicada  atingira apenas direitos 
sociais , não os impedindo de 
trabalhar . Finaliza  protestando pelo 
provimento do  apelo  e reforma da 
sentença apelada. 

Em suas razões os Apelados  
argüíram preliminarmente  a deserção 
do recurso, eis que, não cumprida a 
quitação da taxa de porte de retorno. 

No mérito sustenta a r. sentença  
apelada, demonstrando, as 
arbitrariedades  com que se conduziu 
a diretoria  impondo a eliminação dos 
sócios  como revanchismo, deixando-
os  passível de desemprego e a 
necessidade de serem  
sindicalizados, eis que  o sindicato  
monopoliza o trabalho avulso no cais 
do porto. 

Protestam pelo improvimento do  
apelo. 

Analisando-se a preliminar 
invocada pelos Apelados invocando a 
deserção  e não conhecimento do 
recurso por ausência de quitação do 
porte de retorno, constata-se que, 
conforme comprovado às fls. 172 e 
177, o preparo foi cumprido sendo 
oportuno destacar que no caso "sub 
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judice"  o processo  tramitou nesta 
Comarca, inexistindo despesa 
referente  a porte de retorno, pois o 
retorno se processa do 4ª andar para 
o 3ª andar o que evidencia a 
inviabil idade da deserção  pretendida 
pelos Agravados.  

Em conseqüência, rejeito a 
preliminar  argüida. 

Quanto a preliminar invocada  pelo 
Apelante  refere-se a matéria  que 
envolve o mérito que passo a 
apreciar. Evidenciado resultou que o 
litígio envolveu os Aa. e o Sindicato  
teve como objeto  a eliminação dos A. 
do quadro social. 

Consoante a portaria  3.107 de 
07/04/97 e a ordem de serviço 
INSS/Dises nº 78/92 constata-se que 
os Aa. dada a sua condição  de 
trabalhadores avulsos  prestam 
serviços  com a  intermediação 
obrigatória  do sindicato da categoria  
sendo-lhes portanto, vedado contratar 
diretamente o serviço, permanecendo 
em conseqüência, dependentes  da 
deliberação do sindicato de classe 
pois, quando uma Empresa precisa 
de mão de obra, solicita ao sindicato 
e este seleciona o pessoal para 
prestar serviço. 

Ressalte-se que é comum face a 
util ização desse esquema certa 
supremacia da direção que muitas 
vezes, toma medidas  abusivas   
gerando conflitos perante a classe 
trabalhadora acarretando injustiça 
com capa de aparente legalidade 
como no caso sub judice . 

Conforme os termos da ata, cuja 
cópia figura às fls. 73/76, fora  
convocada uma Assembléia  Geral 
para deliberar sobre os Aa.  sob 
alegação de que  José Matias dos 
Santos e Hamilton Alves da Gama 
teriam  se portado 
indisciplinadamente com ofensas 
morais  à diretoria  da entidade e 
Antonio  Santos da Costa que além 
de haver se indisciplinado, teria 
ingressado  com ação contra  o 
sindicato perante a Justiça  do 
Trabalho. 

Submetida à votação por maioria 
em escrutínio secreto, os Aa. foram 
liberados das imputações o que teria 
provocado grande decepção ao 
Presidente  que em conseqüência  
suspendeu a sessão para 
prosseguimento em outra data. 

Ao retornar o prosseguimento o 
Presidente insistiu no seu 
inconformismo, impondo que os Aa. 
fossem eliminados  pois não havia 
clima para continuar realizando um 
bom trabalho, propondo então a 
anulação da sessão  e convocação 
de outra, tendo sido apresentado a 
proposta, anulada  a votação e 
convocada outra assembléia. 

Pela própria ata  da Assembléia  
resulta caracterizada a ilegalidade  e 
abuso de poder em que incorreu o Sr. 
Presidente, aliàs em suas  razões de 
Contestação o representante  do 
sindicato  esclareceu que o 
representante do sindicato esclareceu 
que o  gravame  cometido fôra  o fato  
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dos Aa. haverem atingido a dignidade 
e honra dos  diretores propalando que 
teria  havido um roubo  nas finanças 
do sindicato, eis que, teriam se 
apossado de valores  correspondente 
ao salàrio família. 

Data maxima venia, caberia ao 
representante do sindicato  uti lizarem  
meio eficiente para restaurar a honra 
atingida, pois, obviamente a 
alienação dos autores do quadro 
sindical revelou mero revanchismo e 
não implicou em resguardo de sua  
moralidade e honestidade. 

Na verdade, a conclusão da 
anàlise  sobre os fatos  que 
acarretaram  a eliminação  dos 
autores do quadro sindical revelou 
mero revanchismo e não implicou  em 
resguardo  de sua moralidade e 
honestidade. 

Na verdade, a conclusão da 
anàlise sobre os fatos que 
acarretaram a eliminação dos Aa. 
traduz tão somente  que o seu 
representante està escudando-se  na 
entidade para atingir seus opositores, 
quando o correto seria leva-los à 
apuração judicial dos fatos para a 
restauração  de sua dignidade eis que 
também  milita em favor do associado 
o direito à fiscalização dos atos da 
Diretoria. 

O expediente eleito pelo R. 
revelou um despotismo insano ao 
pretender punição ao associado  pelo 
simples  fato de haver formalizado 
uma ação perante a Justiça do 
Trabalho o que constitui direito de 

todo e qualquer cidadão. 
Não podemos deixar de destacar 

que não houve  apuração  dos fatos  
imputados aos Aa. com o exercício de 
ampla defesa  e a eliminação injusta  
e despótica acarretou obviamente 
graves  prejuízos  aos Aa. que 
permaneceram  impossibil itados de 
exercerem  suas atividades 
sujeitando-os  em conseqüência   ao 
desemprego, eis pois inviàvel a 
possibil idade de contratar  
diretamente o trabalho sem 
intermediação do sindicato. 

Como bem destacou a douta 
Procuradora de Justiça  em seu 
parecer de fls. 196/199. 

"Diante do papel do sindicato 
como intermediador  entre a 
empresa tomadora de serviço e a 
mão de obra, agindo como agente 
de recrutamento, tem-se que hà 
responsabilidade tanto na devida 
reintegração dos associados, 
quanto quanto ao pagamento da 
indenização pleiteada , referente 
ao período em que estiveram sem 
exercer suas atividades normais. 
Assim, diante das provas 
carreadas, conclue-se que houve 
flagrante violação aos direitos dos 
Aa., inclusive afronta aos 
princípios constitucionais 
consagrados no art. 8º, incisos III 
e VII da lei maior." (fls. 199). 
Isto posto, conheço do recurso, 

entretanto, nego-lhe provimento, 
mantendo a r. sentença apelada.
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Belém, 09 de outubro de 1997. 

 
Des. Calistrato Alv es de Mattos - Presidente 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.328 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:        W.T. Gomes Costura e Acabamento de Sacarias Ltda.                                              
Apelado:         Agropecuària Hakone S/A. 
Relator:           Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves 
 
 

Apelação Cív el. Ação Monitória. Indeferimento inicial 
pelo Magistrado. Cobrança de v alores atrav és de 
Nota Fiscal e comprov ante de recebimento da 
mercadoria. Documento não caracterizado como 
título extrajudicial. Cabimento da ação proposta. 
Recurso conhecido e prov ido para que a ação seja 
recebida. 

 
 

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, 
deram provimento ao recurso, para 
reformar a decisão recorrida, a fim de 
que feito tenha seu prosseguimento, 
na forma da lei. 

       
Relatório 
W.T. Gomes Costuras e 

Acabamento de Sacarias Ltda., 
devidamente qualificada, através de 
procurador habilitado, inconformado 
com a decisão monocràtica, na Ação 
Monitória que propôs contra 
Agropecuària Hakone S/A., também 
qualificada, que indeferiu a inicial nos 

termos do artigo 295, V, do CPC, por 
entender que o tipo de procedimento 
escolhido pelo autor não corresponde 
à natureza da causa, considerando 
que o artigo 102, a do mesmo 
diploma legal, veda este tipo de 
procedimento para quem jà tem um 
título executivo, determinando que o 
autor ingressasse com a ação 
própria. 

Não se conformando com a 
decisão, apresentou o devido apelo 
alegando que com a presente ação, 
pretende que a Empresa 
Agropecuària Hakone S/A. pague a 
quantia de três mil e seiscentos reais 
(R$ 3.600,00), referente a compra de 
dez mil cortes de tecidos de fibra têxtil 
sintética, devidamente discriminadas 
conforme consta da Nota Fiscal nº 
1439 e comprovante da remessa e 
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entrega anexado ao presente recurso. 
Que ao receber a inicial, houve por 

bem o Juiz indeferir a inicial, nos 
termos do artigo e item jà citados, por 
entender que o tipo de procedimento 
escolhido pelo autor não corresponde 
à natureza da causa, considerando 
que o artigo 1.102, a, do mesmo 
diploma legal, citado acima, veda o 
uso desse instrumento para quem jà 
tem um título executivo, reservando-
se o autor a ingressar com a ação 
própria. 

Diz que se impõe a reforma da 
decisão, uma vez que a nota fiscal e 
o comprovante da remessa ou 
entrega da mercadoria, em conjunto 
não constitui um título executivo, 
fazendo transcrições de doutrina de 
Carvalho Santos, Rubens Requião e 
Fran Martins a respeito do assunto, 
falando do cabimento da Ação 
Monitória, de suas hipóteses e 
requisitos, para no final pedir que 
conhecido, seja provida para 
determinar que seja prosseguida a  
ação. 

Não houve contra-razões em vista 
da ação não ter iniciado, e recebido o 
apelo, foi encaminhado a esta 
Egrégia Côrte, vindo redistribuído a 
este relator. 

 
Voto 
Cuida de um apelo contra 

despacho indeferitório de Magistrado 
em Ação Monitória, por considerar 
que o procedimento escolhido não 
era o próprio, determinando que o 

Requerente ingressasse com a ação 
cabível por considerar o documento 
apresentado ser um título executivo. 

O Juiz em seu despacho diz: 
“Indefiro a inicial nos termos do 
artigo 295, V, do C.P.C., uma vez 
que o tipo de procedimento 
escolhido pelo autor corresponde 
a natureza da causa, 
considerando que o artigo 1.102, 
a, do mesmo diploma legal, citado 
acima, veda o uso desse 
instrumento para quem jà tem um 
título executivo. Reservando ao 
autor ingressar com a ação 
própria.” 
Analisando o assunto vemos que o 

Recorrente juntou como documento 
para requerer a citação do Réu, uma 
Nota Fiscal e o comprovante da 
entrega da mercadoria, logo o citado 
documento não é um título executivo, 
pois não està enquadrado em 
nenhum dos dispositivos do artigo 
585 do CPC que trata da matéria. 

Acredito que o Magistrado, ao 
receber o pedido confundiu o 
documento pensando se tratar de 
uma duplicata não aceita, e como 
està acompanhado da prova da 
entrega, seria um título executivo, 
mas se tratando de uma nota fiscal, a 
lei não prevê sua executabil idade, 
logo o Apelante lançou mão da ação 
monitória prevista no artigo 1.102, a, 
que diz: 

“A ação monitória compete a quem 
pretende, com base em prova 
escrita sem eficàcia de título 
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executivo, pagamento de soma em 
dinheiro, entrega de coisa fungível 
ou de determinado imóvel.” 
Tendo o Apelante um documento 

que não corresponde a um título 
executivo, pois é uma nota fiscal e o 
devido comprovante da entrega da 
mercadoria, procurou acionar o 
devedor, no que foi repelido pelo 

Magistrado que entendeu ser o 
documento título executivo, o que não 
é verdade, pois se assim fosse, não 
precisaria uti l izar da monitória. 

Assim sendo, conheço do recurso  
e dou provimento para que a ação 
seja recebida e processada na forma 
da lei. 

 
Belém,  03 de outubro de 1997. 

 
Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente 

Des. Carlos Fernando de Sousa Gonçalv es - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.329 - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE 
SENTENÇA DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Sentenciante:               MMª Juíza da 15ª Vara Cível 
Sentenciado/apelante: Estado do Pará 
Sentenciado/apelado:  Santiago Cardoso da Silva e Maria José Alencar da Silva 
Relatora:                      Desembargadora Climeniè Bernadette de Araújo Pontes 
 
 

Reparação Civ il de Dano Material e Moral - Morte de 
filho - Verba indenizatória. Comprov ado que o de 
cujus contribuía para o sustento de seus genitores, 
impõe-se a reparação civ il, cuja a v erba indenizatória 
dev e se limitar à soma da renda líquida, v alor 
recebido mensalmente pela v ítima menos 1/3 a título 
de despesas pessoais, multiplicada pelos anos de 
sobre v ida, até a idade de 65 anos, acrescida das 
despesas com o funeral. Recursos prov idos em 
parte. 

 
 

ACORDAM, os Desembargadores 
componentes da Terceira Câmara 
Cível Isolada, à unanimidade de 
votos, conhecer dos recursos e dar-
lhes provimento em parte nos termos 
do voto da Desa. Relatora. 

 
Relatório 
Tratam os autos de reexame 

necessàrio de sentença e de 
apelação cível que Estado do Pará 
interpõe contra a decisão proferida 
pela Juíza da 15ª Vara Cível, nos 
autos de ação de reparação de danos 
causados por acidente de veículo, 
requerida por Santiago Cardoso da 
Silva e sua mulher cujo evento 

danoso causou a morte de seu fi lho 
Ivan Santiago Alencar da Silva, 
funcionàrio público estadual, solteiro, 
sem descendentes, que vivia em 
companhia de seus genitores e 
contribuía para sustento dos mesmos. 

Aduz o apelante que a 
indenização no valor total do salàrio 
recebido em vida pela vítima, 
multiplicado pelos trinta e sete anos 
que faltavam para o de cujus atingir a 
idade de (65) sessenta e cinco anos, 
é injusta, haja vista que o falecido 
estava em idade de constituir família 
e não deixou descendentes, caso não 
seja assim entendido que se abata 
1/3 (um terço) da quantia arbitrada, 
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como também a importância do 
seguro recebido pelos apelados. 

Os apelados apresentaram contra-
razões ratificando os argumentos de 
que o falecido provia seu sustento, 
acrescentando que o fato de seu filho 
estar em idade de constituir família 
não o eximia de ajudar seus 
genitores. Quanto ao pedido de 
abater o valor do seguro, o mesmo 
não procede por tratar-se de seguro 
obrigatório pago por todos os 
proprietàrios de veículos. 

A douta Procuradora de Justiça 
em substancioso parecer, opinou pelo 
provimento parcial do recurso a fim 
de que o càlculo da indenização 
devida pelo Estado do Pará aos 
apelados seja feito na forma 
explicitada no seu parecer, ou seja 
abatendo-se da condenação o 
equivalente a um terço (1/3). 

 
Voto 
Trata-se de ação sumaríssima de 

reparação de danos material e moral, 
causado por veículo auto-motor de 
propriedade estatal, em cujo autos o 
Estado foi condenado a pagar 
indenização aos apelados 
correspondente ao salàrio auferido 
pela vítima, multiplicado pelo número 
de anos que faltavam ao falecido para 
atingir a média de sobre vida do ser 
humano, que é de 65 anos de idade, 
adicionada a parcela referente ao 
dano emergente (despesas de 
funeral), nos termos do art. 1537, I, 
do CPC. 

Um único objetivo move recurso 
voluntàrio - a desoneração da 
obrigação de indenizar ou a redução 
da verba indenizatória com a 
conseqüente compensação do seguro 
obrigatório. 

Sobre o primeiro - esquiva-se o 
Estado da pretensão indenizatória ao 
argüir que a vítima era maior de idade 
ao tempo do sinistro, 
consequentemente não tinha 
obrigação para com seus pais, 
quedando-se improsperàvel o pedido 
de reparação do dano. 

Tal assertiva não é verdadeira e 
partindo da autoridade pública que 
tem o dever de zelar e promover o 
bem de todos, torna-se 
incompreensível sua oposição. 

O dever de sustento dos pais para 
com os fi lhos e destes para com 
àqueles não se mede em função da 
maioridade, nem tampouco exige 
parâmetros, cada caso é um caso; 
como, também, a obrigação de 
indenizar do Estado està em função 
também do sofrimento moral que a 
perda ocasiona, e, não só em 
decorrência do dever entre pais e 
fi lhos, aos quais a Constituição de 
1988 outorga-lhes dever de 
reciprocidade (229 Constituição 
Federal), fato que seria suficiente 
para a reparação do dano civil. 

A dor moral da perda de um filho 
não tem preço, como também  a 
possibil idade econômica de obter 
algum derivativo, contribui para alivià-
la. 
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Assim tem os apelados o direito à 
indenização que perseguem pela 
perda de um bem precioso e 
inestimàvel, cuja vida foi 
prematuramente ceifada, por ato do 
agente estatal, perda essa, que 
privou-lhes do convívio e afeto tão 
necessàrios na meia idade, além e 
principalmente da assistência material 
que recebiam de seu rebento. 

É fàcil imaginar a situação de 
desespero desses pais, só avaliado 
por quem tem fi lhos, e destes, fazem 
sua razão de viver. 

Os autos comprovam que a vítima 
era um bom filho, e a renda auferida 
mensalmente era entregue a sua 
genitora para administrà-la de acordo 
com suas necessidades. Nada mais 
se faz necessàrio para 
responsabilizar o Estado por essa 
perda. 

Independente da situação de 
dependência dos apelados, vê-se, 
que perante a lógica jurídica e os 
princípios fundamentais do Direito 
Civil a reparação civil de dano moral 
se impõe. 

Quanto a verba indenizatória, 
adoto na integra o lúcido parecer da 
estudiosa Procuradora Wanda 
Luczynski. 

O nexo causal constitui dado 
fundamental da obrigação de 
ressarcir, pois na responsabilidade 
objetiva ou sem culpa é a relação de 
causalidade entre o ato (ou fato) e o 
dano que irà determinar o quantum 
indenizatório. No caso em tela, os 

apelados provaram o nexo causal 
entre o fato (atropelamento) que 
vitimou seu fi lho e o dano advindo 
desse fato, ou seja, a privação do 
numeràrio com o qual a vítima 
ajudava nas despesas da casa. 

Por outro lado, o montante da 
condenação hà que levar em conta as 
necessidades dos beneficiàrios e o 
ganho do morto. Uma vez apurada a 
remuneração da vítima, ter-se-à ainda 
de verificar qual a sua renda mensal 
líquida, que constitui a base legal 
para se estimar a indenização, pois 
os beneficiàrios devem obter 
indenização na medida do que 
recebiam da vítima. Nem menos, nem 
mais do que isso, visto que o Direito 
seria i lógico se permitisse que a 
vítima ou seus sucessores viessem a 
se beneficiar economicamente com o 
dano sofrido, produzindo 
enriquecimento injustificado. 

Então, para efeitos ressarcitórios, 
a remuneração a ser considerada é 
aquela com que contava o ofendido 
para si e a família na ocasião do 
evento. 

A primeira parcela a ser abatida da 
renda bruta diz respeito às despesas 
pessoais da vítima. A jurisprudência 
vem arbitrando em um terço da 
remuneração esses gastos que 
normalmente a vítima dispendia com 
alimentação, transporte, vestuàrio e 
saúde (RT, vols. 223/164 e 217/251). 
Depois, vêm outras parcelas que 
variam de acordo com o caso 
concreto. No caso presente, apenas a 
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parcela acima citada deve ser 
abatida, em vista do que ficou 
apurado. 

Apurada a renda líquida mensal, 
para se saber qual o capital que o 
ofensor terà de constituir para garantir 
o total da condenação, basta 
multiplicà-lo pelo número de meses 
correspondentes à sobrevida provàvel 
da vítima. É o chamado sistema das 
anuidades. No caso em tela, a  renda 
líquida mensal deverà ser 
multiplicada pelos meses 
correspondentes a 37 (trinta e sete) 
anos, sobrevida prevista para a vítima 
que, à época do fato, contava 28 
(vinte e oito) anos, perfazendo um 
total de 65 (sessenta e cinco) anos de 
idade. A quantia assim apurada, 
adicionada àquela referente ao dano 
emergente (despesas com o funeral), 
nos termos do artigo 1537, I, do 
Código Civil, representarà o total da 
condenação. 

Assim, entendemos que a 
indenização deva se limitar à soma  
da renda líquida (valor recebido 

mensalmente pela vítima menos 1/3 a 
título de despesas pessoais), 
multiplicada pelos meses contidos em 
37 anos, mais as despesas com os 
funerais do morto. 

Quanto a ser descontado, do total 
da indenização, o valor recebido 
pelos apelados a título de seguro 
obrigatório do veículo causador do 
acidente, é objetivo que não procede. 
Essa parcela não foi paga pelo 
Estado do Pará, a título de 
indenização, mas, sim, pela 
seguradora, em decorrência de 
seguro obrigatório, desvinculado da 
indenização pleiteada pelos apelados.   

Assim, feita a devida correção 
para ajustà-la a jurisprudência 
hodierna, dà-se provimento em parte 
aos recursos voluntàrio e necessàrio, 
apenas para deduzir da verba 
indenizatória o equivalente 1/3 da 
indenização, correspondente aos 
gastos pessoais da vítima, 
acrescendo-se o valor 
correspondente as despesas dos  
funerais (dano emergente).  

 
Belém, 17 de outubro de 1997. 

 
Des. Carlos Fernando de Sousa Gonçalv es - Presidente 
Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.330 - APELAÇÀO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelantes:       Elisalda Johnson Moreira, Lúcia Conceição J. Moreira, Léa Maria  
                        Moreira de Alcântara, Antônio José Johnson Moreira e Ítala Car- 
                        valho de Souza 
Apelados.        Os mesmos 
Relator:            Desembargador Pedro Paulo Martins 
 
 

Apelação Cív el - Ação Reiv indicatória - Procedência 
da Ação Reiv indicatória - Sentença apelada mantida 
Reconhecido o direito da autora, dev endo a mesma 
entrar na posse do Terreno -  Requeridos dev em ser 
Indenizados pelo bem ali implantado, mediante 
av aliação justa apurada na Execução de sentença - 
Recurso negado - 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, 
nos termos do voto do 
Desembargador Relator. 

 
Relatório 
Elisalda Johnson Moreira, Lúcia 

Conceição Johnson Moreira, Léa 
Maria Moreia de Alcântara, Antonio 
José Johnson Moreira e Ítala 
Carvalho de Souza, irresignados com 
a Sentença de Primeira Instância (fls. 
354 a 358) que julgou procedente em 

parte a Ação Reivindicatória, na qual 
é autora Ítala Carvalho de Souza, 
Apelaram à esta Superior Instância. 

Na Sentença, o MM. Juiz de direito 
"a quo"  reconheceu o direito da 
Autora de reivindicar e entrar na 
posse do terreno, no qual se 
encontram edificacões de terceiros, 
neste caso os Requeridos, porém 
com a indenização do imóvel aos 
mesmos, e avaliação atualizada e 
apurada mediante execução de 
Sentença. As custas em partes iguais 
pelos litigantes.    

Ítala Carvalho de Souza alega 
terem os Requeridos construido uma 
nova casa no imóvel em questão 
durante o decorrer do processo, e 
que o julgamento foi "extra petita", 
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pois apenas reivindicou o imóvel e 
não escolheu a forma para ser 
emitida nesta posse. Alega haver 
comprovado com documentos as 
suas razões (fls. 170) tendo os 
Requeridos perdido prazos, deixando 
inúmeras vezes de se manifestar 
durante o decorrer do processo, 
demonstrando total desinteresse. 
Esclarece que houve um início de 
venda do imóvel ao Sr. Pedro Pereira 
Renda, mas este deu apenas um 
sinal e não pagou em sua totalidade a 
quantia devida, entretanto agiu de mà 
fé, passando o imóvel aos 
Requeridos que não se preocuparam 
em saber se o imóvel estava gravado, 
tendo com isso acarretado prejuízos, 
pois o mesmo ainda pertence à 
Autora da Ação Reivindicatória. 
Requer a reforma da Decisão "a quo", 
para ser dada a mesma, a devolução 
do seu direito.      

Elisalda Johnson Moreira e outros 
alegam estarem com direito sobre o 
objeto da lide, pois a Autora 
demonstrou insuficiência documental, 
e que o imóvel foi vendido pela 
genitora da mesma ao senhor Pedro 
Pereira Renda, tendo este vendido o 
mesmo para os Requeridos.  

Alegam haver equívoco na 
Decisão de Primeira Instância por 
haver provas nos autos que deixaram 
de ser anlisadas. Requerem a 
reforma da Decisão de Primeira 
Instância. 

  
Voto 

Verifica-se ao compulsarmos os 
presentes autos de Apelação, que os 
Requeridos/Apelantes Elisalda 
Johnson Moreira, Lúcia Conceição J. 
Moreira, Léa Maria Moreira de 
Alcântara e Antonio José J. Moreira, e 
a Autora/Apelante Ítala Carvalho de 
Souza, inconformadas com o 
Decisório proferido pelo MM. Juiz de 
Direito da 7ª Vara Civel da Capital, 
procuram através do presente 
Recurso, ver modificado aquele 
Decisório, prolatado às fls. 354 a 358 
dos autos. 

Segundo os ora Apelantes, o MM. 
Juiz de Direito "a quo", não atentou 
para as provas carreadas aos autos, 
estando comprovado que estão 
revestidos de razão, com referência 
ao objeto da presente Ação 
Reivindicatória, que nada mais é do 
que uma casa, benfeitoria construída 
em terreno de terceiros, cuja 
ocupação foi de maneira irregular, 
isso datando do ano de 1982, sendo 
a construção simples, ocorrendo total 
modificação no decorrer daquele 
processo, e isso se comprova pelo 
Laudo Pericial constante das fls. 197 
a 203 dos autos. 

As razões apresentadas por Ítala 
Carvalho de Souza referem-se à 
construção de um novo imóvel no 
decorrer do processo inicial, sendo o 
julgamento feito fora do que o 
processo mencionava, apenas 
pedindo o imóvel sem escolher como 
seria emitida na posse, pois através 
dos documentos de fls. 170, os 
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Requeridos deixaram vencer os 
prazos por vàrias vezes não se 
manifestando no processo, com isso 
demonstraram falta de interesse na 
demanda, diz ainda que foi o imóvel 
vendido ao senhor Pedro Pereira 
Renda, dando este apenas o sinal 
sem pagar o restante do valor 
ajustado,  mesmo assim passou o 
imóvel aos Requeridos, 
caracterizando mà fé, sem que estes 
procurassem saber se havia gravame 
sobre o mesmo, ocasionando 
prejuízos, pois pertence à Autora da 
Ação Reivindicatória. Ao finalizar 
pediu a reforma da Decisão do MM. 
Juiz de Direito "a quo", para dar a 
Autora/Apelante o direito que lhe 
pertence. 

Segundo a manifestação de 
Elisalda Johnson Moreira e os demais 
integrantes da lide, dizem pertencer-
lhes o direito na demanda, isso em 
conseqüência da Autora não ter 
apresentado as provas documentais, 
que consubstanciassem seus direitos, 
e mais ainda que o imóvel em 
questão foi negociado pela mãe da 
mesma, ao senhor Pedro Pereira 

Renda, o qual negociou diretamente 
com os Requeridos. Por fim dizem 
que a Decisão do MM. Juiz de Direito 
"a quo" foi equivocada, isso por não 
ter analisado as provas que foram 
acostadas aos autos, o que lhe daria 
uma outra condição, em primeiro por 
completa anàlise do Processo, e com 
isso haveria outra Decisão 
completamente diversa da que foi 
dada, merecendo por conseqüência a 
reforma do Decisório propalado pelo 
MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível 
da Capital. 

Vê-se claramente que o Decisório 
prolatado pelo MM. Juiz de Direito 
não merece qualquer reparo,  motivo 
porque deve a mesma ser mantida,  
reconhecendo o direito da Autora da 
Ação Reivindicatória, de entrar na 
posse do terreno,  indenizando os 
Requeridos, pelo bem ali implantado, 
mediante uma avaliação justa, a ser 
apurada na execução de Sentença. 

À luz destas considerações 
conheço do recurso e nego 
provimento, para manter o Decisório 
de Primeira Instância em sua 
inteireza. 

 
Belém, 17 de outubro de 1997. 

 
Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Presidente 

Des. Pedro Paulo Martins - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.331 - MANDADO DE SEGURANÇA EM 
MATÉRIA PENAL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:       Jacob Gantuss 
Impetrada:        Exma. 1ª Pretora Criminal da Capital 
Relator:             Desembargador Jaime dos Santos Rocha 
 
 

Mandado de Segurança em Matéria Penal Com 
pedido de liminar recusa da autoridade impetrada em 
fornecer v ista dos autos ao patrono do coacto. 
Liminar concedida. Decisão do Juízo impetrado, que 
olv ida os diplomas penal e cív el adjetiv os, além 
deferir de morte o princípio da ampla defesa. Liminar 
mantida e segurança concedida à unanimidade. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Exmos. 

Desembargadores deste Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, integrantes às Câmaras 
Criminais Reunidas, à unanimidade, 
em conceder a segurança, no 
presente feito de Mandado de 
Segurança em Matéria Penal, com 
base no relatório e voto deste relator, 
que passam a fazer parte integrante 
do presente aresto. 

  
Voto 
Com efeito, a anàlise dos 

presentes autos faz revelar que o ato 
judicial impugnado pelos impetrantes 
manifesta-se como abusivo e ilegal, 
não só por ferir dispositivos 
constitucionais, como também olvidar 
os Diplomas Penal e Civil adjetivos, 

além de Lei Especial, como é o caso 
do Estatuto da OAB. 

É que o direito de vista dos autos, 
além de compreender instrumento do 
sagrado direito da ampla defesa, 
assegurado constitucionalmente a 
todo cidadão brasileiro, reveste-se em 
direito l iquido e certo de todo e 
qualquer advogado inscrito nos 
quadros da OAB, independente de 
instrumento de mandato incluso nos 
autos. 

No caso em tela, não bastassem o 
fato de serem os advogados 
impetrantes inscritos na Secional da 
OAB deste Estado, gozam ainda de 
serem patronos judiciais do 
denúnciado Jacob Gantuss, com 
mandato incluso nos autos às fls. 11, 
razão pela qual, de modo algum 
haveria de ser-lhes negado o direito 
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de vista, como fora feito pela 
autoridade inquinada coatora. 

Verbi gratia, para solidificar nosso 
entendimento, servimo-nos da 
seguinte ementa, transcrita in RT 
481/369: (Verbis) 

Destarte, com fulcro nos arts. 5º, 
LV e 133, da Magna Carta c/c art. 1º 
e 7º, II, da Lei nº 1.533/51, art. 7º, 
inciso XV do Estatuto da OAB e 

demais previsões legais nesse 
sentido, constantes dos Diplomas 
Processuais Civil e Penal, torno 
definitiva a liminar anteriormente 
concedida, pelo que voto pela 
concessão do mandamus impetrado 
porque plenamente caracterizado o 
arbítrio e a i legalidade do ato 
perpetrado pela autoridade inquinada 
coatora. 

 
Belém, 25 de agosto de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.337 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARA 
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL DA COMARCA DE ÓBIDOS 
 
 
Impetrante:        Bel. José Wilson da Silva Cruz 
Paciente:           Salomão Marinho Ribeiro 
Relator:              Desembargador Jaime dos Santos Rocha 
 
 

Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal. 
Paciente processado por suposta infração ao art. 
171, § 2º, inciso VI, do CPB. Cheques pré-datados, 
dados em garantia como pagamento de honoràrios 
adv ocaticios a adv ogado. Juízo Cív el jà garantido 
com a penhora de bens do executado. Cheques 
sustados pelo paciente, ante a não contraprestação 
do adv ogado beneficiàrio dos mesmos, que 
renunciou ao patrocínio da causa. A tipicidade de 
conduta, inexistência do "animus fraulentis" na 
conduta do paciente, pelo que concede-se a ordem 
estancando-se a Ação Penal contra o mesmo 
instaurada, por ausência de justa causa. Decisão 
unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Exmos. 

Desembargadores deste Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, integrantes às Câmaras 
Criminais Reunidas, à unanimidade, 
em conceder o presente feito de 
habeas corpus para trancamento de 
ação pena com base no relatório e 
voto deste relator, que passam a 
fazer parte integrante do presente 
aresto. 

 
Relatório 

Tratam os presentes autos de 
Pedido de Habeas Corpus para 
Trancamento de Ação Penal, que o 
Bel. José Wilson da Silva Cruz, 
advogado regularmente inscrito à 
OAB/Pa, sob o nº 8.038, impetra em 
face do nacional Salomão Marinho 
Ribeiro, devidamente qualificado nos 
autos, com fulcro no art. 5º, inciso 
LXVIII, da Constituição Brasileira, c/c 
art. 648, inciso I, do Código de 
Processo Penal Brasileiro, inquinando 
como autoridade coatora o Juízo de 
Direito da 1ª Vara Penal da Comarca 
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de Óbidos, neste Estado. 
Narra o impetrante, em seu 

extenso arrazoado, que o paciente é 
vítima de constrangimento ilegal por 
parte da autoridade ora impetrada, 
ante o fato de estar sendo 
processado pelo Crime de 
Estelionato, descrito no art. 171, § 2º, 
inciso VI, do CPB (emissão de 
cheques sem provisão de fundos). 

Que, a emissão dos cheques 
objeto da ação penal contra si 
instaurada, originou-se através da 
contratação dos serviços profissionais 
do advogado Dr. Otàvio Simões, 
militante na Comarca de Óbidos, para 
que este: acompanhasse o paciente e 
sua mulher em uma audiência prévia 
de Justificação, na Ação de 
Reintegração de Posse, que lhe està 
sendo proposta pela Sra. Maria 
Ondina Ferreira, consoante faz 
demonstrar, também com 
documentos acostados à exordial. 

Que, o supradito advogado, ao 
atender o paciente em seu escritório 
profissional, fixou seus honoràrios em 
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais), tendo este adiantado-lhe como 
sinal e início de pagamento, a 
importância de R$ 1.000,00 (um mil 
reais), conforme recibo anexado à 
exordial, e o restante, ou seja, R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 
ser-lhe-iam pagos de forma gradual 
até o deslinde da causa. 

Que, inusitadamente, o paciente 
foi notificado pela Justiça para que 
providenciasse a constituição de um 

novo advogado, haja vista que o pré-
citado Dr. Otàvio Simões, havia 
renunciado aos poderes que lhe 
foram outorgados pelo mesmo, 
alegando para tanto, falta de 
pagamento de seus honoràrios. 

Que, dirigindo-se ao escritório 
profissional do aludido advogado, o 
paciente insistiu para que o mesmo 
continuasse no patrocínio da causa, 
pelo que, após reajustarem o valor 
dos honoràrios anteriormente fixados 
em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais), em mais R$ 500,00 
(quinhentos reais), o dito advogado 
exigiu como garantia da, dívida, dois 
cheques pré-datados no valor de R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
cada, sendo o primeiro para o dia 
20/09/96 e o segundo para o dia 
28/09/96, ficando acertado entre 
ambos, que se porventura não fosse 
possível ao paciente depositar em 
sua conta corrente as quantias 
relativas aos cheques dados em 
garantia, o causídico em tela, estaria 
disposto a uma nova negociação, 
como por exemplo, o recebimento em 
dinheiro, de pelo menos a metade do 
valor do título, por acaso vencido. 

Que, no décimo dia e 
reiteradamente no segundo dia, que 
antecederam ao vencimento do 
primeiro cheque, o paciente procurou 
o retrocitado advogado, para 
renegociar o pagamento do referido 
título, pois, tinha como objetivo evitar 
a recusa do banco pagador, ante a 
insuficiência de fundos. Para espanto 
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seu, o dito causídico mostrou-se 
indiferente e de forma negligente e 
ardilosa, embora ciente da 
insuficiência de fundos, assim mesmo 
apresentou o cheque, que fora 
devolvido pela casa bancària. 

Que, diante de tão constrangedora 
situação e para não prejudicar ainda 
mais a sua condição de correntista 
perante a casa bancària, o paciente 
se viu obrigado a providenciar a 
sustação do segundo cheque, emitido 
em favor daquele advogado. 

Ressalta o paciente, que após a 
emissão dos mencionados cheques, 
não foi praticado pelo supradito 
advogado nenhum ato no processo, 
como também, não foi proposta uma 
prometida ação demarcatória, e logo 
no terceiro dia que sucedeu ao 
vencimento do primeiro cheque, 
peticionou este nos autos, 
renunciando novamente ao mandato, 
consoante demonstra com 
documentos anexados à exordial. 

Que, respaldado nos títulos 
recusados, o supradito advogado 
ajuizou Ação de Execução contra o 
paciente, a qual se encontra a 
tramitar frente a 1ª Vara Cível da 
comarca de Óbidos, jà estando 
seguro o Juízo, através de penhora 
de bens do executado-paciente. 

Que, não satisfeito com a ação 
intentada no Juízo cível, o advogado-
exequente, veio por representar 
contra o paciente à autoridade policial 
local, sob a alegação de ter o mesmo 
praticado o Crime de Estelionato, cujo 

inquérito policial, assim que remetido 
à Justiça e posteriormente ao Órgão 
do Ministério Público, originou o 
oferecimento de denúncia contra o 
paciente e concomitantemente a 
proposição pelo "Parquet", da 
suspensão condicional do processo, 
ex-vi do art. 89, da Lei nº 9.099/95, 
que sendo recusada pelo paciente, a 
MMª Juíza "a quo", decidiu por 
recebê-la (denúncia), iniciando assim 
a instrução processual, com a 
designação do interrogatório do réu, 
inclusive, jà realizado. 

Após tecer comentàrios 
doutrinàrios, acerca da aplicabilidade 
do "writ" para efeito de trancamento 
de ação penal por ausência de justa 
causa, o impetrante; de igual modo; 
transcreve alguns excertos 
doutrinàrios de renomados juristas 
brasileiros, bem como, ementàrio 
jurisprudencial de outros tribunais, os 
quais entende como perfeitamente 
aplicàveis no caso em tela, pelo que 
pugna ao final, pela concessão “in 
l imine litis” do presente mandamus, 
para o fim de estancar a ação penal 
instaurada contra o paciente, ao 
frente ao juízo impetrado. 

Juntou documentos de fls. 19 a 42, 
dos autos. 

Solicitadas as informações de 
praxe à autoridade inquinada coatora, 
mediante o oficio nº 193/97, às fls. 
45/46, dos autos, nos dà conta que: 

1. Em 21/01/97, através de 
portaria, foi instaurado inquérito 
policial contra o paciente Salomão 
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Marinho Ribeiro e Marina Marinho 
Ribeiro, pela pràtica do crime previsto 
no art. 171, § 2º, VI, do CPB, tendo 
como vítima Otàvio Augusto de 
Sousa Simões Rodrigues; 

2. Remetido o inquérito à Justiça, 
o Representante do Ministério Público 
denunciou somente o ora paciente e 
em seguida propôs a suspensão 
condicional do processo, tendo o 
acusado recusado em audiência, tal 
proposta de suspensão, sendo assim, 
recebida por aquele Juízo a denúncia 
oferecida contra o mesmo, e 
designada audiência de qualificação e 
interrogatório do mesmo, que jà foi 
interrogado e ofereceu Defesa Prévia 
através de advogado constituído; 

3. O processo segue seu trâmite 
normal, estando designada a data de 
21/08/97 para a oitiva das 
testemunhas de defesa. 

Juntou documentos de fls. 47 a 54, 
dos autos. 

Instado o douto Procurador de 
Justiça a opinar no presente feito, 
através do parecer de fls. 56/59, 
manifestou-se pela denegação da 
ordem impetrada. 

 
Voto 
Dessume-se da fiel anàlise que o 

paciente està sendo pràtica do delito 
tipificado através do art. 171, § 2º, 
inciso VI, do Código Penal Brasileiro. 

Da própria dicção da denúncia 
ofertada contra o paciente, cuja cópia 
acha-se inserida às fls. 47/48 dos 
autos, denota-se que, com base na 

peça informativa, ou seja, no inquérito 
policial instaurado contra o paciente, 
os cheques emitidos à suposta vítima, 
tiveram como origem a contratação 
dos serviços profissionais de um 
advogado, “in casu”, a do Bel. Otàvio 
Simões, militante da Comarca de 
Óbidos, para que este representasse 
judicialmente o paciente em uma 
ação possessória contra o mesmo 
intentada na supradita Comarca. 

De semelhante modo apresente 
ressonância nos autos. O fato de o 
paciente jà ter adiantado a 
importância de R$ 1.000,00 (Hum mil 
reais), do montante do valor dos 
honoràrios cobrados pelo profissional 
em tela, consoante se infere da 
xerocópia do respectivo recibo, 
anexado as fls. 26 dos autos.  

Destarte, não pode a emissão dos 
sobreditos cheques, objeto da ação 
penal movida contra o paciente, vir a 
ser analisada de modo isolado, 
quando subsiste, ainda que de 
maneira verbal, um contrato civil de 
prestação de serviços advocatícios, 
aonde inclusive, a suposta vítima, jà 
teve adiantada a si uma grande 
parcela dos honoràrios cobrados, 
mesmo jà havendo renunciado ao 
processo, diga-se: -por duas vezes 
consecutivas, sendo que da segunda 
e última vez, embora houvesse 
majorado em R$ 500,00 (quinhentos 
reais) os seus honoràrios, a pretexto 
de ajuizar a uma ação demarcatória, 
nada providenciou nos autos nesse 
sentido, assim como, não logrou 
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praticar outro ato qualquer, a não ser 
o de renúncia. 

Sem, pretender adentrar 
perfunctoriamente no cerne do mérito, 
hà de ressaltar-se à luz do Direito, 
que a Doutrina Penal vigente, 
contempla o elemento fraude, como o 
principal animus do delito de 
estelionato, que acrescido à obtenção 
de vantagem ilícita, estaria a permear 
a submissão do possível agente à 
sanção penal prevista em lei. No caso 
vertente, de modo algum contempla-
se tal hipótese legal, nem mesmo, é 
possível avaliar-se o possível prejuízo 
da vítima, quando noticiam os autos 
que não houve a correta 
contraprestação, ou seja, não foram 
ainda concluídos os serviços 
advocaticios pactuados, haja vista 
não ter chegado ao fim a ação 
possessória que tramita contra o 
paciente perante a Comarca de 
Óbidos. 

É crível que a emissão dos 
aludidos; cheques pré-datados, tenha 
servido como garantia de pagamento 
dos honoràrios pactuados, tanto 
assim, que se porventura tivessem os 
mesmos (cheques) outra qualquer 
destinação, não teria o causídico em 
tela renunciado ao processo. 

Por outro prisma, tramita pela 1ª 
Vara Cível da Comarca de Óbidos, 
uma ação de Execução proposta pela 
suposta vítima, onde por sinal, jà 
foram penhorados bens do ora 

paciente, estando, portanto, seguro o 
Juízo, consoante se infere do 
documento de fls. 25, dos autos. 

A melhor doutrina na espécie e a 
jurisprudência pacífica em nossos 
mais expressivos no que o cheque 
dado em garantia de dívida, não 
caracteriza no art., 171, § 2º, inciso 
VI, do CPB, se não vejamos: 

“O delito do art. 171, §, VI, do 
CPB, só se aperfeiçoa com 
demonstração de que o título fora 
emitido para pagamento à vista” 
(TACRIM - SP-AC. Rel. Xavier 
Homrich  - JUTACRIM 59/293). 
“A figura do cheque sem fundos 
embora se destaque no seio do 
capítulo dedicado ao estelionato 
deste último recebe as linhas 
estruturais. Assim a ausência de 
prejuízo, um dos elementos típicos 
dessa figura, impõe a absolvição” 
(TACRIM - SP - HC - Rel. 
Rezende Junqueira - JUTACRIM 
22/331). 
“Não comprovada a fraude, 
configurado não fica o crime de 
emissão de cheque sem fundos” 
(TACRIM-SP - AC - Rel. Silva 
Pinto - RT 609351). 
Pelo exposto e de tudo mais que 

dos presentes autos consta, somos 
de voto pela concessão da ordem 
impetrada, estancando-se 
incontinenti, a ação penal contra o 
paciente instaurada frente ao Juízo 
tido como coator. 

 
Belém, 15 de setembro de 1997. 
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Des. Alberto Soares Maia - Presidente 
Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.341 - PEDIDO DE HABEAS-CORPUS 
LIBERATÓRIO DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:                Valdomiro Antônio de Araújo e Màrcio André da Purificação  
                                  do Vale 
Autoridade Coatora:  O Juiz de Direito da 2a Vara Penal do Distrito de Icoaraci 
Relator:                      Desembargador Ary da Motta SIlveira 
 
 

Habeas-Corpus Liberatório.  Concede-se o mesmo, 
se o Decreto Prev entiv o da Prisão não està 
fundamentado. Decisão Unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Habeas-Corpus 
Liberatório da Comarca da Capital, 
em que é impetrante a Bacharela 
Amparo Monteiro da Paixão, sendo 
paciente Valdomiro Antônio de Araújo 
e Màrcio André da Purificação do 
Vale. 

 
Relatório 
A impetrante requer uma Ordem 

de Habeas-Corpous Liberatório em 
favor dos pacientes Valdomiro 
Antônio de Araújo e Màrcio André da 
Purificação do Vale, alegando que os 
mesmos estão presos, acusados da 
pràtica do Crime de Roubo. 

Alega a impetrante, que o doutor 
Delegado de Policia da Divisão de 
Furto de Veículos - DFV, que não se 
sabe porque, instruiu o Inquérito 
Policial, quando na realidade, a 
ocorrência feita pela vítima foi na 
Unidade Policial de Outeiro, local 

onde o fato atribuído aos pacientes 
teria ocorrido. 

Alega ainda a impetrante, que a 
doutora Juíza de Direito da 2a Vara 
Penal do Distrito de Icoaraci, em 
exercício, ao decretar a Prisão 
Preventiva dos pacientes, em 
nenhum momento fez referência a 
qualquer fato que fosse capaz de 
demonstrar a necessidade da medida 
extrema, o que torna nulo o decreto 
preventivo, porque este està 
desprovido de fundamentação. 

A impetrante, após reproduzir 
inúmeros julgados, pede a Ordem 
liminar e a expedição do Alvarà de 
Soltura. 

O doutor Juiz de Direito da 2a Vara 
Penal do Distrito de Icoaraci, informa 
que os pacientes, juntamente com 
outros, foram denúnciados como 
incursos nas sanções punitivas dos 
arts. 157, § 2O, incisos I e II (Roubo 
Qualificado) do Código Penal 
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Brasileiro. 
Informa ainda o Magistrado, que 

os denúnciados, portando armas de 
fogo, assaltaram a residência da 
vítima Van Den Bergh Marcel 
Mathilda, localizada na ilha do Outeiro 
em Icoaraci, de onde levaram jóias de 
ouro, fi lmadora, aparelho de som, 
roupas e objetos de decoração, 
materiais esses que foram levados 
em dois veículos para a residência do 
denúnciado Valdomiro. 

O Magistrado conclui suas 
informações, dizendo da existência 
de indícios suficientes, fortes de 
participação no evento criminoso por 
parte dos pacientes, quer pelo auto 
de reconhecimento, quer no termo de 
acareação e quer pelo depoimento 
em Juízo. 

Nesta Superior Instância, a douta 
Procuradoria de Justiça opinou pela 
concessão da Ordem de Habeas-
Corpus. 

 
Voto 
Valdomiro Antônio de Araújo e 

Màrcio André da Purificação do Vale 
impetram Habeas-Corpus Liberatório, 
perante estas Câmaras Criminais 
Reunidas. Os dois foram denúnciados 
em 22 de abril do corrente ano, 
juntamente com Wellington Pereira 
Libório e Jesus Anjos Pinheiro, todos 
incursos nas penas do art,157, § 20, 
incisos I e II, combinada com o art. 
25, todos do Código Penal Brasileiro. 
Foram eles acusados de, portando 
arma de fogo, assaltaram a 

residência de Van Den Bergh Marcel 
Mathilda, localizada na Ilha de 
Outeiro em Icoaraci, de onde levaram 
Jóias em ouro, fi lmadora, aparelho de 
som, roupas e objetos de los para a 
objetos de decoração. Tudo foi levado 
em dois veículos para a residência de 
Valdomiro. 

Não consta destes autos, que os 
acusados tenham sido presos em 
flagrante delito, estando um deles, de 
nome Waldiney Pinheiro Ribeiro, 
foragido do Distrito da Culpa. Por 
isso, a doutora Pretora, no exercício 
da Juíza de Direito, decretou a Prisão 
Preventiva dos acusados, inclusive os 
dois pacientes que impetraram este 
Habeas-Corpus Liberatório, com o fim 
de responderem o processo em 
liberdade. Ataca a impetrante, de que 
não estaria a Prisão Preventiva 
fundamentada e nem apontaria os 
indícios de autoria, que pudessem 
justificà-la. Verdade seja dita, a 
.denúncia contra os pacientes e 
demais acusados, refere a ocorrência 
de roubo por quadrilha e violência 
com o emprego de arma. Mas 
lamentavelmente a magistrada não 
fundamentou a sua decisão, que foi 
pedida pelo Ministério Público, 
afirmando o Órgão do "parquet" que 
havia indícios suficientes para 
decretar a prisão, os quais não são 
mencionados. O decreto da Prisão 
Preventiva é vazio, e sua 
fundamentação està restrita aos 
seguintes dizeres: 

"Isto posto, julgo procedente o 
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pedido com fundamento no art. 312 
do CPP, decretando a Prisão 
Preventiva de (menciona os 
denúnciados”. 

Vale lembrar, que o Magistrado é 
obrigado a fundamentar as suas 
decisões, sobretudo aquelas que 
dizem respeito a l iberdade do 
cidadão, nesse ponto realmente é 
vazia a decisão, cujo fundamento foi 
aqui descrito. 

Isto posto e lamentavelmente, é de 
se conceder o Habeas-Corpus para 

os pacientes, cumprindo lembrar ao 
doutor Juiz que a todo tempo da 
instrução processual poderà decretar 
a Prisão Preventiva se julgar 
necessària, mas 
fundamentadamente. 

À vista de tais considerações, 
ACORDAM, os senhores 
Desembargadores componentes das 
Egrégias Câmaras Criminais 
Reunidas, à unanimidade de votos, 
em conceder a ordem impetrada. 

 
Belém, 22 de setembro de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Ary da Motta SIlv eira - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.342 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARA 
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Inpetrante:          Bel. Dino Raul Cavet 
Paciente:            Arnaldo Célio da Costa Azevedo 
Impetrado:          Juízo de Direito da Vara Penal da Capital 
Relator:               Desembargador Jaime dos Santos Rocha 
 
 

Habeas Corpus para Tancamento de Ação Penal. 
Crime de prev aricação  art. 319 do CPB. Aditamento 
de denúncia proferido pelo representante do 
"parquet” incluindo o paciente no rol dos 
denúnciados, pela suposta pràtica do crime de 
prev aricação, no mesmo processo em que é apurado 
o crime de tràfico de entorpecentes contra os demais 
Acusados. Preliminar de exame de competência das 
câmaras criminais reunidas, inteligência do art. 23, 
inciso I, alínea "a" do R.I do TJE/PA. Ordem 
concedida para estancar-se a ação Penal somente em 
relação ao paciente, ante a impossibilidade jurídica 
do aditamento proposto pelo Órgão Ministerial, não 
só por Tratarem-se de delitos autônomos e 
Independentes, como também por inexistir co-autora. 
Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Exmos. 

Desembargadores deste Egrégio 
Tribunal Justiça do Estado do Pará 
integrantes das Câmaras Criminais 
Reunidas, à unanimidade, em 
conceder o presente Habeas Corpus 
Para Trancamento de Ação Penal, 
com base no relatório e voto deste 
relator que passam a fazer parte 
integrante do presente aresto. 

 
Relatório 
Vistos, etc... 
Versam os presentes autos, sobre 

pedido de Habeas Corpus para 
Trancamento de Ação Penal, por 
ausência de justa causa, que o Bel. 
Dino Raul Cavet, advogado 
regularmente inscrito à Secional da 
OAB/Pa, sob o nº 4974-B, impetra em 
face do nacional Arnaldo Célio da 
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Costa Azevedo, brasileiro, separado 
judicialmente, Promotor de Justiça, 
domicil iado e residente nesta cidade, 
com espeque no disposto em o art. 
648, 1, do Código de Processo Penal 
Brasileiro. 

Diz, em síntese, o impetrante, no 
arrazoado de impetração de fls.02/08, 
dos autos, que o ora paciente, 
quando na função de Delegado de 
Policia, lotado em a Divisão de 
Repressão a Entorpecentes desta 
cidade, presidiu o Inquérito Policial nº 
126/93, onde figura como indiciado: 
André Luiz Portela Dacier Lobato, 
acusado da pràtica do crime 
capitulado no art. 12, da Lei 
Antitóxicos. 

Que após o paciente ter sido 
informado, que em data de 21/10/93 
próximo passado, seria realizada 
nesta cidade, uma festa em memória 
do "Barão Von Braun", onde deveriam 
ser consumidos diversos tipos de 
drogas, dirigiu-se com sua equipe, 
por volta das 2:00 horas da 
madrugada, para o local de 
realização da supradita "festa", onde 
encontraram cerca de 14 (quatorze) 
pessoas participando da mesma, que 
após devidamente revistadas, nada 
portavam de substância 
entorpecente. 

Que, após vasculharem a àrea, 
culminaram por encontrar no 
escritório do supracitado anfitrião 
André Lobato, um cofre vermelho, 
onde, no interior, foram encontrados 
frascos de maconha, uma granada de 

mão de uso exclusivo militar, além de 
dois revólveres calibre 38. pelo que 
foi autuado em flagrante delito, como 
incurso no art. 12 da Lei 6.368/76, na 
modalidade "guardar ou ter em 
depósito substância entorpecente". 

Quanto aos demais convivas da 
aludida "festa", sustenta o impetrante, 
não foram indiciados pela autoridade 
policial, ante o fato de não haverem 
sido surpreendidos adquirindo, 
guardando ou trazendo consigo 
substâncias tóxicas, consoante o que 
dispõe a Lei 6.368/76, salientando, 
também, que nada ficou provado no 
curso das investigações policiais, a 
respeito da possível instigação, 
indução e incentivo ao uso de 
substância entorpecente, por parte 
dos retrocitados convivas, em 
especial no tocante à pessoa de 
Silvio Carlos Bahia Santos, fi lho do 
então Governador do Estado, Sr. 
Carlos Santos. 

Que, ultimado o supradito 
Inquérito Policial, o paciente 
encaminhou-o à Justiça, para fins de 
direito, sendo que, em data de 
16/11/93, foram denúnciados os 
nacionais André Luiz Portela Dacier 
Lobato e Sílvio Carlos Bahia Santos, 
pela pràtica do crime previsto no art. 
12 § 2º, incisos 1, 11 e III, da Lei 
Antitóxicos. 

Que, inusitadamente, em data de 
30/12/94, o RMP, na pessoa do Dr. 
Marco Antônio Ferreira das Neves, 
achou por bem "aditar" a Denúncia 
acima citada, enquadrando o ora 
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paciente no Crime de Prevaricação, 
previsto no art. 319, do CPB, pelo fato 
de não ter indiciado os demais 
convivas da aludida festa, em 
homenagem ao "Barão Von Braun". 

Que, o aditamento da Denúncia 
proposto pelo RMP, não pode 
prevalecer, ante o fato de ferir 
frontalmente o disposto no art. 569, 
da Lei Processual Penal, que 
estabelece que:  

"as omissões da denúncia ou da 
queixa, da representação, ou nos 
processos das contravenções 
penais, da portaria ou do auto de 
prisão em flagrante, poderão ser 
supridas a todo tempo, antes da 
sentença final". 
Que, no aditamento oferecido pelo 

RMP, poderia este, induzir novos 
ilícitos penais ao imputado André 
Lobato, ou ampliar a acusação a 
novos acusados pela pràtica da 
infração tipificada na Denúncia inicial, 
e jamais, como fora feito, incluir o ora 
paciente como co-réu, imputando ao 
mesmo, delito diverso daquele 
estabelecido na Denúncia  inicial.  

Que, ainda que restasse provada 
a pràtica de qualquer delito pelo 
paciente, necessariamente haveria de 
servir de escopo a uma nova 
Denúncia, e não, de um simples 
aditamento, conforme tanta fazer 
prevalecer o RMP, criando assim, 
uma situação processualmente 
anômala. 

Que, não estando devidamente 
configuradas as regras dos arts. 76 e 

77, do Código de Processo Penal, o 
pretenso aditamento de Denúncia 
oferecido em desfavor do paciente é 
improcedente, ante sua inépcia, pelo 
que pugna, seja este excluído da 
relação processual. 

De igual modo, aduz que a 
tipificação atribuída ao paciente 
quando do aditamento de Denúncia, 
não atende ao preceito legal, pois não 
se encontram presentes os 
Elementos Subjetivos do Crime de 
Prevaricação, ou seja, o dolo voltado 
para a satisfação de interesses ou 
sentimento pessoal, do paciente. 

Por derradeiro, traz o impetrante, à 
colação dos presentes autos, arestos 
jurisprudências de outros Tribunais, 
atinentes ao 

Crime de Prevaricação, 
objetivando supedenear sua tese, 
culminando por requerer a exclusão 
do paciente da relação processual, 
com o conseqüente Trancamento da 
Ação Penal, somente em relação a 
este, por falta de justa causa. 

Juntou os documentos de fls. 
09/10 e 16/47, dos autos. 

Solicitadas as devidas 
informações à autoridade inquinada 
coatora, mediante o oficio de nº 
04/97, às fls. 13, dos autos, 
esclarece-nos que, com respaldo no 
art. 40, lV, da Lei 8.625/93 (Lei 
Orgânica do M. Público Estadual), 
aquele Juízo, deferiu o pedido 
(desaforamento) do paciente Arnaldo 
Célio da Costa Azevedo, 
determinando a remessa dos autos 
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ao E. Tribunal de Justiça para os 
devidos fins. 

Fez juntar às informações, cópia 
do respectivo, despacho.    

Instado o RMP nesta superior 
Instância, mediante  parecer de fls. 
49/56, preliminarmente suscitou o 
exame de competência das Câmaras 
Criminais Reunidas para julgar o 
presente feito, pelo fato de o paciente 
gozar de foro privilegiado, jà que é 
Promotor de Justiça, pelo que, 
segundo a douta Procuradora de 
Justiça, cabe ao Órgão Especial, 
processar e julgar originariamente os 
Membros do Ministério Público 
Estadual, consoante o disposto no 
art. 50, inciso lV, letra “a” do 
Regimento Interno do TJE/Pa, no 
mérito, foi de parecer favoràvel à 
concessão da ordem impetrada, por 
ausência de justa causa. 

 
Voto 
No que tange à preliminar 

suscitada pela douta Procuradora de 
Justiça, no sentido de efetuar-se o 
exame de competência destas 
Colendas Câmaras Criminais 
Reunidas para julgar o presente feito, 
não existe menor dúvida de tal 
possibil idade, haja vista tratar-se de 
Habeas Corpus para Trancamento de 
Ação Penal, onde figura como 
autoridade coatora, titular de Juízo 
Monocràtico “in casu" a MMª Juíza de 
Direito da 14ª Vara Penal da Comarca 
da Capital, pelo que dessume-se da 
melhor dicção do art. 23, inciso 1, 

alínea "a", do Regimento Interno 
deste E. Tribunal de Justiça do 
Estado, como sendo de competência 
originària destas Câmaras Criminais 
Reunidas, processar e julgar o 
presente feito de Habeas Corpus. 

No que diz respeito ao mérito, tem 
razão o impetrante quando assevera 
que o pretenso adiantamento de 
Denúncia oferecido pelo RMP, no 
màximo haveria por incluir novos 
ilícitos imputados André Lobato e 
Silvio Bahia, ou até mesmo ampliar a 
acusação inicial a possíveis novos 
acusados, porém, jamais como fora 
feito, induzir como co-réu o ora 
paciente, que diga-se: presidiu ao 
Auto de Flagrante Delito lavrado em 
desfavor do acusado André Lobato. 

Assenta a melhor Doutrina Penal 
na espécie, que restando indícios da 
pràtica de quaisquer delitos pelo ora 
paciente, necessariamente haveriam 
estes, de servir de escopo a uma 
nova Denúncia, e jamais de um 
simples aditamento, haja vista sua 
impossibil idade jurídica, ante a 
inexistência do concurso material em 
relação à possível conduta do 
paciente, aquela imputada aos 
acusados em epígrafe. 

De semelhante modo, curial é de 
ressaltarmos, que o pseudo-
aditamento promovido pelo RMP, 
como revelam os autos, sequer 
obedeceu aos critérios legais, no que 
diz respeito a definição exata do 
elemento subjetivo do tipo penal 
invocado, qual seja, do Crime de 
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Prevaricação, previsto no art. 319, do 
CPB, ocasionando assim, prima facie, 
sua inépcia, haja vista que a Carta 
Magna, veda a praticada ampla 
acusação, e o acusado, 
necessariamente precisa ter 
perfeitamente delineada a acusação 
contra si oferecida, para poder 
exercitar a ampla defesa assegurada 
no texto constitucional, sob pena de 
como bem fez ressaltar a douta 
Procuradora de Justiça, à luz do art. 
41, do CPP, ensejar o execràvel 
cerceamento de defesa. 

Aliàs, jurisprudência na espécie, 
de muito, assim tem se posicionado: 

"Não é suficiente que a denúncia, 
cuidando do crime de 
prevaricação, afirme 
genericamente que o acusado 
agiu para satisfação de interesse 
pessoal, sem que individualize na 
forma da lei, sob pena de inepta". 
(TACRIM - SP - RTJ -71/786) 

Destarte, não vislumbro a menor 
possibil idade jurídico-legal, de 
prosperar o aditamento de Denúncia 
promovido em desfavor do ora 
Paciente, e que por sinal, jà foi 
recebido pelo Juízo tido como coator, 
caracterizando-se assim o 
constrangimento ilegal. 

Aliàs, a mà escolha do 
procedimento legal pelo RMP, assim 
o està por recomendar, haja vista ter 
o Colendo STF, de muito assentado 
em Súmula: "não gerar direitos no 
presente, no passado ou no futuro, o 
ato manifestamente nulo". 

Por conseguinte, e de tudo mais 
que dos presentes autos consta, 
comungando do raciocínio do Órgão 
Ministerial, somos de voto pela 
concessão da ordem impetrada, 
estancando-se a ação penal somente 
em desfavor do ora paciente, por 
completa ausência de justa causa. 

 
Belém, 06 de outubro de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.346 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante:       Mesbla S/A. 
Agravada:        Lauriana Brito Fernandes 
Relator:            Desembargador Ricardo Borges Filho 
 
 

Agrav o de Instrumento - Ação de Indenização por 
Perdas e Danos - Preliminar de não conhecimento do 
recurso. Desnecessidade dos documentos que 
Instruem o recurso serem autenticados por Oficial 
Público. Preliminar rejeitada à unanimidade. Mérito. O 
pagamento do perito integra a sucumbência. Recurso 
improv ido. Decisão unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Agravo de Instrumento 
da Comarca da Capital em que é 
Agravante Mesbla S/A e Agravada 
Lauriana Brito Fernandes. 

ACORDAM, os Desembargadores 
da 1ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado, em Turma, à 
unanimidade de votos, rejeitar a 
Preliminar de Não Conhecimento do 
Recurso e, no Mérito, ainda 
unanimemente, negar provimento ao 
Agravo de Instrumento.  

 
Relatório 
Em abril deste ano, Mesbla S/A, 

sociedade com sede no Rio de 
Janeiro, através de seu procurador 
judicial, inconformada com a decisão 
de fls. 280 que deferiu os honoràrios 
requeridos pelo perito judicial às 

fls.269, prolatada nos autos de Ação 
0rdinària de Indenização por Perdas e 
Danos decorrentes de Ato Ilícito em 
que é Ré, sendo Autora Lauriana 
Brito Fernandes, solteira, 
comerciante, residente e domiciliada 
nesta cidade, em curso pelo Juízo da 
2ª Vara Cível da Comarca da Capital, 
interpôs Agravo de Instrumento com 
base no art. 522 do CPC. 

A Agravante ofereceu as suas 
razões às fls.04/09 e às fls.10/47 
juntou cópias de 15 peças extraídas 
dos autos principais. 

O Agravo foi distribuído a esta 
Egrégia Câmara e a mim sorteado 
para relatar. 

Em despacho de fls. 49, 
determinei fossem solicitadas 
informações à Doutora Juíza da 2ª 
Vara Cível da Comarca da Capital e a 
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notificação da 
Agravada para responder no 
decêndio legal.  

Às fls.52/55, a Agravada 
apresentou sua contra-minuta, 
suscitando, preliminarmente, seja 
negado seguimento ao Agravo, não 
terem sido autenticadas as peças que 
instruíram o recurso, exigência 
contida no disposto no inciso III do 
art. 365 do CPC, devidamente 
transcrito. 

No mérito, após referir-se aos 
julgamentos da Ação desde o da 
primeira instância, ao desta Superior 
e o do Colendo Tribunal de Justiça 
sempre desfavoràveis é Agravante, 
afirma que o Agravo tem por 
finalidade apenas protelar o desfecho 
dos autos principais jà na fase final, 
pois a Agravante não està sendo 
responsabilizada pelo pagamento 
adiantado dos honoràrios do perito e 
sim pelo pagamento das custas finais 
do processo, nelas incluídos tais 
honoràrios tal como foi condenada na 
sentença, jà transitada em julgado, 
além de que a liquidação da sentença 
não ter sido julgada. Pede, assim, o 
indeferimento do recurso. 

A doutora Juíza, às fls.88, informa 
ter  

"reformado em parte o despacho 
de fls.280, agravado mantendo no 
seu inteiro teor o primeiro 
Parágrafo, no que se refere ao 
pagamento dos honoràrios do 
perito, por considerarmos ser ônus 
da sucumbência da agravante, 

reformando o seu segundo 
Parágrafo que manda os autos à 
conta para càlculo da condenação. 
Em conseqüência o despacho de 
fls.280, passar a ter o seguinte 
texto: Analisando as 
manifestações das partes sobre o 
laudo pericial, chamo à  ordem o 
processo para tornar sem efeito o 
despacho de fls. 253, uma vez que 
a perícia contàbil se fez 
necessària pelo Juiz para 
liquidação da sentença, sendo, 
portanto, tal ônus ser suportado 
pela Ré condenada. 
Ante a manifestação das partes 
sobre o laudo pericial, tendo 
ambas discordado do seu 
conteúdo, entende este Juízo o 
que para melhor elucidação da 
lide, manifeste-se a senhora Perita 
a fim de que justifique o quantum 
apurador." 
 
Voto 
Cuida o presente Agravo de 

Instrumento de uma decisão proferida 
pela Exma. doutora Juíza de Direito 
da 2a Vara Cível da Comarca da 
Capital que nos autos da Ação 
0rdinària de Indenização por Perdas e 
Danos, decorrente de Ato ilícito em 
que é Autora Lauriana Brito 
Fernandes e Ré Mesbla S/A (Fil ial 
Belém), em fase de execução de 
sentença, determinou que o ônus 
pelo pagamento do Laudo Pericial 
coubesse é Ré. 

Sendo julgada procedente 
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mencionada ação e confirmada a 
respeitàvel sentença pelo Venerando 
Acórdão nº 21.197, de 04 de 
setembro de 1992, da Colenda 3ª 
Câmara Cível deste Egrégio Tribunal 
de Justiça, com a exclusão da 
demanda do Clube dos Diretores 
Lojistas, a Ré tentou, em vão, 
Recurso Especial para o Superior 
Tribunal de Justiça. 

Em fase de liquidação de sentença 
a magistrada "a quo" nomeou Perita 
do Juízo a doutora Kay Dione Carrilho 
Bentes Donis Romero, contabil ista, 
que apresentou o detalhado Laudo 
Pericial de fls. 261 a 269, com o qual, 
aliàs, não concordaram os litigantes.  

Lançou então a magistrada, nos 
autos, o seguinte despacho ora 
agravado: 

"Analisando as manifestações das 
partes sobre o laudo pericial 
chamo à ordem o processo para 
tornar sem efeito o despacho de 
fls. 253, uma vez que a perícia 
contàbil se faz necessària pelo 
Juiz para liquidação de sentença, 
sendo, portanto, tal ônus ser 
suportado pela Ré condenada. 
Ante a manifestação das partes 
sobre o laudo pericial, tendo 
ambas discordado de seu 
conteúdo, entende este juízo que 
para melhor elucidação da lide, 
manifeste-se a Sra. Perita a fim de 
que justifique o "quantum" 
apurado." 
Preliminar de Não Conhecimento 

do Recurso. 

A Turma Julgadora rejeitou a 
Preliminar argüida pela Agravada no 
sentido de ser negado seguimento ao 
recurso por não estarem os 
documentos anexados à exordial 
devidamente autenticados por oficial 
público, o que os torna imprestàveis, 
pois tal rigor, "in casu", torna-se 
despiciendo. 

Nos Agravos de Instrumento os 
documentos judiciais anexados 
servem mais de orientação para o 
julgador do que como "prova" no 
sentido "stricto sensu". 

 
Mérito 
Estabelece o artigo 145 do Código 

de Processo Civil: 
"Quando a prova do fato depender 
de conhecimento técnico ou 
científico, o Juiz serà assistido por 
perito, segundo o disposto no art. 
421. 
"Artigo 421 O Juiz nomearà o 
perito, fixando de imediato o prazo 
para a entrega do laudo." 
Foi o que se deu no caso em 

julgamento por se tratar de matéria 
técnica que foge ao conhecimento da 
magistrada. É claro que o pagamento 
desse perito serà de responsabilidade 
da parte que perdeu a lide. Engloba-
se o pagamento no ônus da 
sucumbência. 

Apesar do Agravo ter por escopo 
excluir a Agravante do encargo de 
pagamento do Perito do Juízo o 
ilustre patrono da mesma não se 
ateve só a esse aspecto da questão e 
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incursionou sobre o mérito do 
documento pericial. 

A Colenda Turma Julgadora, à 

unanimidade de votos, negou 
provimento ao Agravo de 
Instrumento. 

 
Belém, 25 de agosto de 1997. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 

Des. Ricardo Borges Filho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.347 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:       UNICAR - Administração Nacional de Consórcio Ltda. 
Apelado:        Adhemar Chavaglia 
Relator:          Desembargador Ricardo Borges Filho 
 
 

Apelação Cív el - Ação Declaratória de Inexistência de 
Débito - Preliminar de nulidade do processo a partir 
do despacho saneador. Rejeitada a argüição uma vez 
que não foi utilizado o recurso de agrav o. Decisão 
unânime. Mérito - Impossibilidade do contrato de 
ade- são ser alterado por v ontade unilateral. Recurso 
improv ido - Decisão por maioria.           

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Apelação Cível da 
Comarca da Capital em que é 
Apelante UNICAR - Administração 
Nacional de Consórcios Ltda. e 
Apelado Adhemar Chavaglia. 

ACORDAM, os Desembargadores 
da 1ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado, em Turma, à 
unanimidade de votos, rejeitar a 
Preliminar de Nulidade do Processo a 
partir do despacho saneador. No 
Mérito, por maioria de votos, negar 
provimento à Apelação. 

 
Relatório 
Em julho de 1989, Adhemar 

Chavaglia, brasileiro, casado, 
engenheiro mecânico, residente e 
domicil iado nesta cidade, através 
advogado devida mente inscrito na 

OAB, Secção do Pará, propôs, 
perante o Juízo de Direito da 1ª Vara 
Cível da Comarca de Belém, Ação 
Declaratória de Inexistência de 
Débito, contra Consorbràs - 
Consórcio Nacional de Veículos Ltda, 
empresa comercial estabelecida 
nesta cidade. 

Diz a inicial que, em 17 de 
setembro de 1985 foi firmado o 
autofinanciamento de um veículo 
marca Ford Del Rey-Bel.L, cujo plano 
foi convencionado em 50 meses; que, 
em março de 1989 o Autor, através 
de lance, entrou na posse do veículo, 
legalizando-o em seu nome, 
continuando a pagar o restante das 
prestações que ainda restavam para 
completar a contrato assinado; que, 
amortizadas todas as prestaçôes e jà 
se encontrando o Autor com o 
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veículo, foi o mesmo surpreendido 
com um aviso de cobrança no qual a 
Ré pretendia cobrar mais 10 
prestações suplementares; que, 
diante de tal fato que constituía uma 
cobrança indevida, o Autor procurou a 
Ré para dizer do erro dessa 
cobrança, não havendo possibilidade 
de convencê-la, obrigando-o a mover 
esta Ação. Juntou documentos de fls. 
07/38.  

Citada, a Ré ofereceu contestação 
às fls. 39/53 afirmando que a 
cobrança teve apoio na Portaria nº 
377/86 do Ministério da Fazenda. 
Juntou documentos de fls. 54/85. 

O Autor, às fls. 86/92, manifestou-
se sobre a contestação. 

A Doutora Juíza determinou às 
partes a produzirem as provas, se as  
tivessem (fls. 203), tendo a Ré 
especificado as suas (fls. 204). 

Às fls. 211 novo despacho da 
doutora Juíza  

"mandando os autos à conta, 
dizendo os interessados e após 
conclusos para extinguir o feito." 
Às fls. 212, o Autor pede o 

julgamento antecipado da lide. 
Às fls. 214, a doutora Juíza 

remarca a audiência, nesta 
comparecendo o Autor, 
acompanhado de seu advogado, não 
tendo comparecido o representante 
legal da Ré. 

Às fls. 216, verso, consta uma 
certidão de que não foram ouvidas as     
testemunhas arroladas, nem tão 
pouco as partes. 

A doutora Juíza, em sentença de 
fls. 218/221, concluiu  

"julgando procedente a Ação, 
declarando-se como quitado, o 
contrato de adesão celebrado 
entre Autor e Ré e como tal 
indevidas as dez (10) prestações  
suplementares pleiteadas pela Ré, 
condenando esta ao pagamento 
das custas processuais e 
honoràrios advocatícios arbitrados 
em 10%." 
Unicar - Administração Nacional 

de Consórcios Ltda, Sociedade com 
sede no Rio de Janeiro, na qualidade 
de incorporadora da administradora 
da acionada, Consórcio Nacional de 
Veículos Ltda, inconformada com a 
respeitàvel sentença, interpôs o 
recurso de Apelação para o Egrégio 
Tribunal de Justiça, oferecendo as 
razões de fls. 223/235. 

Suscita, preliminarmente, a 
nulidade da sentença a partir do 
saneador, por ostensivo cerceamento 
de defesa e, no mérito, pede a 
reforma da decisão. 

Recebida a Apelação nos seus 
efeitos legais, intimado o Apelado, 
apresentou este, as contra-razões de 
fls. 287/301, contrariando a preliminar 
e, no mérito, pela manutenção da 
sentença.  

Providenciada a conta e a subida 
dos autos a esta Instância Superior, 
foram os mesmos distribuídos ao 
Exmo. Desembargador Almir de Lima  
Pereira que, às fls.287, verso, 
declarou-se impedido para funcionar 
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neste feito. Efetuada a redistribuição, 
recaiu esta em nós para relatar. 

 
Voto 
Preliminar de Nulidade do 

Processo a partir do despacho 
saneador. 

Tratam os presentes autos de uma 
Ação Declaratória de Inexistência de 
Débito ajuizada por Adhemar 
Chavaglia contra Consorbràs - 
Consórcio Nacional de Veículos Ltda, 
posteriormente incorporada por 
UNICAR Administração Nacional de 
Consórcios Ltda, que, aliàs, é quem 
interpôs o recurso de Apelação ora 
em julgamento.  

Por erro de técnica processual o 
digno patrono do Apelante argüi a  
Preliminar de Nulidade da Sentença a 
partir do Saneador quando o correto é 
Nulidade do Processo a partir do 
Despacho Saneador. 

Diz a Apelante: 
"Assim é que, in casu, trata-se de 
uma ação declaratória de 
inexistência de débito, 
obedecendo o rito ordinàrio, no 
qual as partes na inicial e na peça 
contestatória, protestaram pela 
produção de todas as provas em 
direito admitidas. 
Em assim sendo, no curso regular 
do processo foram de feridas as 
provas produzidas (fls. 203) sendo 
certo que oportunamente a ré 
especificou as provas com que 
deseja consubstanciar o seu 
direito (fls. 204) e apresentou o rol 

de testemunhas às fls. 206. 
Ocorre, todavia, que a audiência 
de instrução e julgamento 
designada para o dia 22-06-92 (fls. 
205v.) não foi realizada por não ter 
sido providenciada a dil igência 
necessària para a pràtica daquele 
ato judicial, consoante se infere da 
certidão de fls. 207. 
Com efeito, foi remarcada a 
audiência para o dia 20-08-92, às 
10:00 horas (fls. 207), sem que a 
mesma também tivesse sido 
realizada pela inércia da autor, ora 
apelado, na pràtica das 
providências necessàrias ao 
adiantamento do pagamento das 
custas pertinentes a expedição do 
mandado de intimação e seu 
respectivo cumprimento. 
Nessas condições, não obstante o 
manifesto desinteresse do autor, 
ora apelado, pelo prosseguimento 
do feito, haja vista, que não 
providenciara as dil igências em 
questão, a ré, ora apelante, nos 
dias e horas marcados 
compareceu a presença do Juízo 
"a quo", manifestando a sua 
repulsa à negligência do recorrido, 
inclusive formulando por escrito o 
pedido de intimação deste para 
promover o ato necessàrio ao 
cumprimento da dil igência 
reclamada, sob pena de extinção 
do processo, na forma do artigo 
267, Parágrafo 1º do Código de 
Processo Civil, conforme se 
depreende das fls. 211. 
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Como o apelado tivesse deixado 
fluir o prazo legal, sem se 
manifestar a respeito do seu 
interesse pelo prosseguimento do 
feito, segundo se infere da 
certidão de fls. 212, a douta 
magistrada "a quo", prolatou o 
seguinte despacho: 
“R.H. À conta, dizendo os 
interessados e após conclusos 
para extinguir, este feito” (fls. 212). 
Extremamente, o apelado ingressa 
no feito, com o petitório de fls. 213, 
pedindo o julgamento antecipado 
da lide, e o jà tumultuado 
processo, surpreendentemente, é 
chamado à ordem para o fim de 
ser designado o dia 22-03-93, âs 
10:00 horas, para a realização da 
audiência em apreço, sendo 
determinado ainda a intimação 
pessoal do autor. 
Em que pese novamente não ter 
sido realizada a dil igência 
pertinente à intimação das partes 
e das testemunhas arroladas, 
exigência essa, necessària e 
indispensàvel à pràtica desse ato 
judicial, a MMª Juíza singular, 
resolveu na data designada lavrar 
o "Termo de Audiência" de fls. 
215, consignando o não 
comparecimento do representante 
legal da ora apeelante e de seu 
procurador que esta subscreve, 
para em seguida prolatar a r. 
sentença recorrida. 
De sorte que, as diversas 
audiências do autor, ora apelado, 

pela         pràtica dos atos relativos 
a efetivação de tais atos judiciais, 
o que poderia implicar na extinção 
do processo, sem julgamento do 
mérito. 
No entanto, a douta magistrada "a 
quo", resolveu abruptamente 
encerrar a instrução que sequer 
chegou a ser regularmente 
iniciada, não permitindo, destarte, 
que a ora apelante produzisse as 
provas por si requeridas e 
deferidas, em franco cerceamento 
a seu direito de defesa." 
Causa espécie não haver a ora 

Apelante util izado dos recursos 
colocados à sua disposição para 
obstar o alegado Cerceamento de 
Defesa que só agora, na fase recursal 
alega. 

O despacho exarado às fls.212 
dos presentes autos, in verbis: 

"R.H. À conta, dizendo os 
interessados e após conclusos 
para extinguir este feito." 
Era perfeitamente agradàvel, 

porém, tal recurso não foi interposto, 
o      que torna a matéria preclusa. 
Note-se, ainda que o assunto litigioso 
é eminentemente de direito provado 
por via documental sendo 
despicienda a oitiva de testemunhas. 

A Colenda Turma Julgadora, à 
unanimidade de votos, rejeitou tal 
Preliminar. 

 
Mérito 
O assunto versado nos autos jà é 

do amplo conhecimento deste 
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Colendo Tribunal de Justiça, tantos 
são os recursos jà julgados 
envolvendo questões idênticas. 

A respeitàvel sentença apelada 
inicia-se do seguinte modo: 

"Este assunto jà tem sido debatido 
nesta vara, perante este mesmo 
Juízo e o nosso ponto de vista tem 
sido sempre o mesmo. Sempre       
consideramos esquisito e fora de 
qualquer propósito legal, 
pretender-se alterar 
unilateralmente disposição 
expressa em contrato, visando 
única e exclusivamente evitar 
prejuízo para uma das partes, no 
caso a administradora do 
consórcio, por sinal a mais 
poderosamente forte sob o ponto 

de vista econômico e que, pela 
sua posição, deveria assumir o 
risco do negócio." 
Esse, também é o nosso ponto de 

vista. Defendemos a tese de que o 
Contrato de Adesão por ser um 
contrato típico, sui generis, nem por   
isso desvincula-se do principio basilar 
da Autonomia da Vontade.    

É claro que suas clàusulas 
poderão ser alteradas; para isso, 
porém,    necessàrio se torna a 
audiência e a concordância das 
outras partes contratantes através de 
uma Assembléia Geral. 

A Colenda Turma Julgadora, por 
maioria de votos, negou provimento à 
Apelaçâo. 

 
Belém, 01 de setembro de 1997. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 

Des. Ricardo Borges Filho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.362 - 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 Otàvio 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 
Carajàs, 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 là residem,  
obrigando a defesa a comparecer aos 
mais distantes  rincões do Estado, 
diferentes da Comarca do feito, 
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Parauapebas; que na primeira 
notificação, a defesa compareceu no 
lapso de uma semana, em audiências 
nos Municípios de Marabà, 
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 diàrias 
dos advogados, carga insuportàvel 
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 caràter 
exclusivo, promover a instrução e 
julgamento da referida Ação Penal, e 
que tal decisão encontra-se arrimada 
no artigo 281 do Código Judiciàrio 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, serà 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 hàbil 
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 Otàvio 
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, està 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, 
cujo amparo se dà mediante o 
habeas data. CF/ 88, art. 5º, 
incisos LXVIII e LXIX (RSTJ 
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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 32.365 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:      Edson Wenceslau dos Santos Mendes 
Apelado:       Abel Soares Coutinho 
Relatora:       Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
 
 

Apelação Cív el - Ação de Reintegração de Posse 
proposta impropriamente de decisão do Juizado de 
Pequenas Causas - Extinção sem julgamento do 
mérito dada a impossibilidade jurídica do pedido - 
Recurso conhecido e improv ido - Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório 
Edson Wenceslau dos Santos 

Mendes interpôs Recurso de 
Apelação contra decisão de 1º Grau 
prolatada pelo Juízo da 19ª Vara 
Cível em Ação de Reintegração de 
Posse que, juntamente com sua 
esposa Teodora dos Anjos Santos 
Mendes ajuizou contra Abel Soares 
Coutinho. 

A ação foi proposta sob a 
alegação de que o autor/apelante 
mantinha contrato de locação por 
tempo indeterminado com o 
réu/apelado desde março de 1991, 
cujo objeto é um imóvel localizado à 
rua 28 de setembro nº. 693, Edifício 
Abel Coutinho - Reduto; que em 
determinado período o pagamento do 
aluguel sofreu uma certa interrupção, 
o que originou o atraso; que o autor 

manteve um acordo com o réu, no 
entanto foi chamado pelo Juizado 
Especial de Pequenas Causas e 
advertido de que se não cumprisse o 
acordo firmado naquele Juizado, ou 
seja, sair do imóvel e entregar as 
chaves, o mesmo sofreria as 
penalidades legais, seria despejado, 
o que ocorreu. Ao final, requereu 
liminar de reintegração de posse do 
imóvel. 

Juntou documentos. 
O Juízo da 19ª Vara Cível 

entendendo não estar presente no 
pedido a possibil idade jurídica, uma 
da condições da ação, extinguiu o 
processo sem julgamento do mérito, 
com fundamento no art. 267, VI do 
CPC. 

Inconformado com tal decisão, o 
autor Edson Wenceslau interpôs o 
presente Recurso, onde alega em seu 
favor que o contrato Locaticio era por 
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tempo indeterminado, apesar do 
advento da Lei nº 8.245/91; que o 
locador não cumpriu com suas 
obrigações; traçou comentàrios a 
respeito do Juizado Especial e 
rebateu a decisão do Juízo "a quo" 
quanto ao entendimento de que 
faltava possibil idade jurídica para o 
pedido. Ao final, requereu a sua 
reintegração na posse do imóvel, bem 
como a devolução de todos os seus 
pertences, que estão em poder do 
apelado. 

 
Voto 
Vejamos a sentença. Diz o Dr. 

Juiz:  
"o autor firmou acordo perante o 
Juizado Especial de Pequenas 
Causas (fls. 20) em 29/04/96 para 
entrega do imóvel locado no prazo 
de noventa (90) dias e as chaves 
do imóvel seriam devolvidas 
perante o Juizado no dia 29/07/96 
no horàrio de 18 horas. não tendo 
cumprido com o acordo foi 
determinado. O despejo em 
20/12/96. O ora autor não 
apresentou recurso perante o 
órgão recursal do Juizado 
Especial. 
O pedido não preenche os 
requisitos de lei, pois ausente se 
encontra sua possibil idade 
jurídica, em conseqüência 
impondo-se a decretação de sua 
extinção sem julgamento do 

mérito." 
Examinaremos, primeiro, a 

impossibil idade jurídica do pedido, 
dado o seu caràter absoluto. Tem 
razão o Dr. Juiz: não hà possibilidade 
jurídica do pedido. Citemos 
jurisprudência: 

"Por possibil idade jurídica do 
pedido, entende-se a 
admissibil idade da pretensão 
perante o ordenamento jurídico; ou 
seja, previsão ou ausência de 
vedação, no direito vigente, do que 
se postula na causa." (STJ RT 
652/183 maioria). 
Em que consistiu "in casu" a 

impossibil idade jurídica do pedido ? 
Evidentemente na impropriedade da 
ação. Concretamente, no fato de que 
o remédio para o despejo do apelante 
era o recurso, segundo o que dispõe 
a Lei das Pequenas Causas e nunca 
a proposição de Ação de 
Reintegração de Posse. Não ha 
fundamento legal para referida ação. 

Alem de que, não se pode 
esquecer se tratar de inquilino 
relapso, fato confessado por ele 
mesmo, a quem foi dada 
oportunidade, que não aproveitou. 

Por estas razões, conheço e nego 
provimento ao recurso. 

ACORDAM, os Desembargadores 
Membros da 1ª Câmara Cível Isolada, 
em Turma, à unanimidade de votos, 
em conhecer do recurso e lhe negar 
provimento.

 
Belém, 20 de outubro de 1997. 
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Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente e Relatora 

 



136   REVISTA DO TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº73 1998 
 

ACÓRDÃO Nº 32.366 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:      Almir Vidueira Antônio José 
Apelada:       Màrcia Haber de Souza Santos 
Relatora:      Desembargadora Maria Helena Couceiro Simões 
 
 

I. Locação. Falta de Pagamento. Julgada procedente. 
Condenação no pagamento dos aluguéis. Ação de 
Consignação extinta por intempestiv idade do 1º 
depósito (art. 67, II, da Lei nº 4.862/91), da qual não 
houv e recurso. - II. Inadmissibilidade de discussão 
em apelação de questões não suscitadas e nem 
debatidas em 1º grau, face ao duplo grau de 
jurisdição obrigatório (art. 515, § 1º, do CPC.). - III. 
Apelação conhecida e improv ida à unanimidade. 

 
 

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

Desembargadores componentes da 
Colenda 1ª Câmara Cível Isolada do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará, a unanimidade de votos, em 
conhecer da apelação em negar-lhe 
provimento, Mantendo a sentença 
pelos seus fundamentos, 
acrescentando que, por ocasião da 
execução sejam computados os 
valores depositados 

 
Relatório 
Màrcia Haber de Souza Santos, 

identificada na inicial, propôs contra 
Almir Vidueira Antônio José, também 
identificado na inicial, Ação de 
despejo por falta de pagamento, dos 

aluguéis do imóvel situado à Tv. 
Benjamin Constant, nº 1308, apt. 
1302, correspondente aos aluguéis a 
partir de Março/95, no total de R$ 
4.500,00, com fundamento na Lei nº 
8.245/91. 

Juntou os documentos de fls. 
08/12. 

Feita a citação, com a juntada do 
Mandado, hà um despacho do MM. 
Juiz, determinando autuação de 
Exceção de Incompetência, e 
determinando o seu processamento. 

Apenso aos autos, Exceção feita 
por Almir Vidueira Antônio José- o 
réu, na qual alega o excepto: 

Ao ser citado para responder a 
Ação de Despejo por Falta de 
Pagamento dos Aluguéis, vencidos 
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desde Março de 1995, cuja petição 
inicial foi ajuizada em 23/06/95, jà 
havia proposto uma Ação de 
Consignação em Pagamento, visando 
desonerar-se do pagamento do 
aluguel do mês de Março de 1995, 
datada de 10/04/1995, a qual foi 
distribuída para o Juízo da 10ª Vara 
Cível, que determinou a citação em 
20/04/95, sendo a ré citada em 
12/05/95. 

O consignante, efetuou o depósito 
em 16/05/95, correspondente aos 
meses de março e abril. 

A consignatória foi contestada em 
25/05/95. 

Hà no caso conexão das duas 
ações, e prevenção do Juízo da 10ª 
Vara Cível. 

Pede o julgamento da Exceção de 
Incompetência e considerada a ré 
l itigante de mà fé e pede ainda a 
improcedência da ação de  despejo. 

Juntou os documentos de fls.06/ 
12. 

A autora excipiente, alegou que, 
muito embora recebida como exceção 
de incompetência a peça na verdade 
é uma mistura de exceção de 
incompetência e contestação, a qual 
pretende apenas procrastinar o feito, 
não havendo conexão entre as duas 
ações. 

A ação de consignação deverà ser 
julgada improcedente, sem 
julgamento do mérito, de vez que, os 
depósitos foram feitos à destempo, 
conforme alegou em contestação 
naquela ação. 

Juntou os documentos de fls. 
24/29. 

O MM. Juiz da 5ª Vara Cível, em 
despacho acatou a exceção de 
incompetência, determinando a 
remessa dos autos ao Juízo da 10ª 
Vara Cível. 

A MMª Juíza ao receber os autos 
exarou a decisão de fls.19, datada de 
17.11.l995, na qual julgou a ação de 
consignação em pagamento extinta, 
sem julgamento do mérito, por não ter 
o depósito sido efetuado no prazo 
estabelecido no art. 67, inciso II, da 
Lei nº 4.862/91, da qual não houve 
recurso. 

A autora, requereu o julgamento 
antecipado da lide, face terem os 
argumentos do réu, perdido o objeto, 
com a sentença que julgou extinta a 
ação de consignação em pagamento. 

A MMª Juíza despachou 
considerando o feito pronto para 
julgamento antecipado da lide. 

Não houve recurso. 
Foi exarada a sentença de fls. 

28/30, considerando o réu, revel, 
julgou procedente a ação, 
concedendo o prazo de trinta (30) 
dias, para a desocupação e 
determinou ainda ao réu, o 
pagamento dos aluguéis atrasados. 

Inconformado, o réu apelou, 
alegando em razões de apelação: 

Que, na ação de despejo, a autora 
fixou os aluguéis abusivamente no 
valor de R$ 1.500,00. Mas, pelo 
contrato locatício o reajuste dos 
aluguéis seriam de seis (06) em seis 
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(06) meses. 
Nos termos do art. 17, da Lei nº 

8.245/91, é l ivre a convenção do 
aluguel, o que não ocorreu no caso 
em tela. 

Alega mais que, não quer 
continuar residindo no imóvel em 
questão, tanto que, jà entregou as 
chaves ao Sr. Escrivão do feito. 

O que pede, é a reforma da 
sentença, mandando apurar os 
valores exatos dos aluguéis. 

O reajuste é inconcebível 
financeiramente e legalmente, pois, 
não respeitou a Lei nº 8.245/91 e a 
Lei nº 9.069/95, de vez que, o aluguel 
foi imposto unilateralmente pela 
locadora-autora, quando deveria 
obedecer os reajustes previstos na 
legislação específica. 

O valor do aluguel em Fevereiro 
era de R$ 150,00 e aplicando-se o 
índice do governo IGPCA - o maior 
índice e variàvel com a inflação e em 
1994, foi de 27.5490, multiplicado 
pelo valor do aluguel  pago, o novo 
valor do aluguel para o mês de março 
de 1995, seria R$ 191,31.     

Juntou: documentos de fls. 38 a 
58, inclusive recibos dos aluguéis 
anteriores. 

Nas contra-razões a apelada, 
pugnou pela manutenção da 
sentença, pelos seus fundamentos. 

As razões do apelante são 
procrastinatórias, pois, o apelante 
revel, na ação de despejo, tenta com 
o presente recurso que o Tribunal 
aprecie matéria que não foi sequer 

apreciada na sentença, pois, não 
houve contestação no prazo legal. 

Que, o imóvel objeto da ação, é o 
único de propriedade da apelada que 
após a separação do seu marido, 
resolveu alugar o imóvel e vir viver 
com os fi lhos na casa de seus pais. 

O prédio é bem localizado, situado 
na Trav. Benjamin Constant quase 
esquina com a Av. Nazaré, de bom 
tamanho e ao término do contrato 
locatício demonstrou sua vontade de 
reaver o imóvel, mas o apelante não 
tinha o menor interesse em sair do 
imóvel. 

A ação de consignação foi julgada 
extinta sem que o apelante tenha 
recorrido da sentença. 

No despejo, não contestou os 
fatos, no prazo legal, e nem  solicitou 
purgação da mora como também não 
contestou os valores indicados na 
inicial, pretendendo seja tal matéria 
apreciada agora. 

 
Voto 
O apelante, pede a reforma parcial 

da sentença quanto a condenação no 
pagamento dos aluguéis, para que 
sejam considerados os aluguéis no 
valor de R$ 191,31, aplicando-se o 
índice de reajuste pelo IGPCA que é 
o maior índice variàvel com a inflação 
e que em 1994, era de 27.540 % 
multiplicado pelo valor do aluguel de 
R$ 150,00 e não aquele indicado na 
petição inicial, isto é, de R$ 1.500,00. 
Porém, somente se opôs aos valores 
indicados na inicial na fase recursal.  
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O art.515, do CPC., dispõe que: 
"A apelação devolverà ao Tribunal 
o conhecimento da matéria 
impugnada". 
O § 1º dispõe:  
"Serão porém, objeto da 
apreciação e julgamento pelo 
Tribunal todas as questões 
suscitadas e discutidas no 
processo, ainda que a sentença 
não as tenha julgado por inteiro". 
A nossa jurisprudência jà decidiu:  
(in Theotônio Negrão - "Código de 
Processo Civil", pàg. 406 - 28ª 
edição): 
"A norma contida no art. 515, § 1º, 
do CPC não autoriza o Tribunal a 
inobservar o princípio do duplo 
grau de jurisdição" (S.T.J. 4ª 
Turma. REsp.2.973 - R.J. - Relator 
Min. Sàlvio de Figueiredo, J. 
29.05.60 - deram provimento v.u. 
D.J.U. 18.06.90 - pàg.5.687-2ª col. 
neste sentido RSTJ- 63/336). 
"A questão não suscitada (nem 
discutida no processo) não pode 
ser objeto de apreciação pelo 
Tribunal no julgamento da 
apelação. De questão de fato, 
presa ao interesse da parte, não 
pode o Tribunal tomar 
conhecimento de ofício. Hipótese  
em que ocorreu ofensa ao art. 
515, §1º, do CPC" (S.T.J-3ª 
Turma-REsp-29.873-PR-Min. 
Nilson Neves- deram provimentos 
DJU.26.4.93-pàg.7.204-2ª col.). 
"As questões não suscitadas e 
debatidas em 1º grau não podem 

ser apreciadas pelo Tribunal na 
esfera de seu conhecimento 
recursal, pois, se o fizesse, 
ofenderia frontalmente o princípio 
do duplo grau de jurisdição" 
(J.T.A. -111/307). 
"No caso de revelia como o réu 
não discutiu coisa alguma no 
processo a sua apelação somente 
poderà ter por objeto as questões 
que a sentença apreciou ou as 
que devem ser conhecidas de 
ofício pelo Tribunal" (J.T.A. 
90/320). Não pode suscitar 
questão nova (R.T.610/86, 
J.T.J.156/155)". 
Na espécie dos autos, o apelante, 

realmente não suscitou a questão do 
valor do aluguel, no decorrer do 
processo. 

Em uma peça que apresenta como 
contestação ao pedido de despejo por 
falta de pagamento, ele se resume a 
alegar a mà fé da autora, porque, 
somente ajuizou a ação de despejo, 
após ter sido citada para a ação de 
consignação em pagamento, 
proposta por ele contra a mesma, 
onde pretende desobrigar-se do 
pagamento dos mesmos aluguéis 
alegado no despejo.  

Alega também a conexão das 
duas ações e a prevenção do Juízo 
da 10ª Vara Cível por onde tramita a 
consignatória. 

Não impugnou em nenhum 
momento o valor atribuído ao aluguel, 
na inicial da ação de despejo. 

Juntou à contestação, uma cópia 
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da petição inicial da ação de 
consignação, na qual simplesmente 
alega que o valor do aluguel é de R$ 
150,00, sem nenhuma justificativa. 

Ora, tal ação foi pela MM. Juíza "a 
quo" julgada extinta sem julgamento 
do mérito, com fundamento no art. 67, 
inciso II, "in fine", da Lei nº. 4.862, 
visto não ter efetuado o depósito 
judicial da importância oferecida, no 
prazo de 24 horas. 

O apelante, não recorreu da 
decisão passando a mesma em 
julgado. 

Por outro lado, conforme foi dito 
acima, o apelante não só não 
contestou o valor do aluguel indicado 
na petição inicial, quando da 
contestação, como também, não 
produziu nenhuma prova, sobre o 
valor do referido aluguel. 

Somente quando da apelação 

juntou cópias dos recibos dos 
aluguéis de Janeiro, Fevereiro e 
Dezembro/94, no valor de R$ 150,00. 

Logo, tal matéria deveria ter sido 
alegada na contestação e não em 
grau de recurso, pedindo sejam 
arbitrados os aluguéis no valor que 
indica ser o correto. 

Também não é possível em ação 
de despejo, se discutir arbitramento 
de aluguéis, como quer o apelante. 

Leve-se ainda em consideração 
que, o apelante acatando a sentença, 
entregou o imóvel, objeto da ação. 

Isto posto: 
Conheço da apelação, mas nego 

provimento, mantendo a sentença 
pelos seus fundamentos, 
acrescentando que, por ocasião da 
execução sejam computados os 
valores depositados.

 
Belém, 03 de outubro de 1997. 

 
Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente 

Desa. Maria Helena Couceiro Simões - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.369 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:        Fernando Augusto Martins Lopes 
Apelados:       Michel Sauma Filho e Maria de Fàtima     
                       Lobato da Cunha Sauma 
Relatora:        Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery 
 
 

Ação de Anulação de Contrato de Aforamento - 
Procedência parcial da ação.  Recurso de Apelação  
interposto - Preparo. Exigência da comprov ação no  
momento da protocolização do recurso. Inteligência 
do art. 511, do Código de Processo Civ il  a nov a 
redação dada pela Lei nº 8.950/94. 1 - A redação dada 
ao art. 511, do Código de Processo Civ il,                       
pela Lei nº 8.950/94, não deixa margem à dúv ida de 
que o comprov ante do pagamento integral do 
preparo dev e ser apresentado concomitantemente 
com a interposição do recurso, sob pena de 
deserção. 2. No caso dos autos, o recolhimento 
efetuado quatro (04) dias após a interposição do 
recurso e, inclusiv e após decorrido o prazo legal 
permitido para oferecimento do recurso, importa 
dev er o mesmo, ser julgado deserto. Preliminar 
acolhida. Apelo deserto na forma do art. 511, do 
Código de Processo Civ il. 3 - Recurso não 
conhecido. Decisão unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Apelação Cível da 
Comarca da Capital, em que é 
Apelante Fernando Augusto Martins 
Lopes e Apelados: Michel Sauma 
Filho e Maria de Fàtima Lobato da 
Cunha Sauma. 

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, acolher a Preliminar de 
Deserção do Recurso de Apelação, 
não conhecendo do mesmo, nos 
termos do voto da Desa. Relatora. 
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Relatório 
Michel Sauma Filho e Maria de 

Fàtima Lobato da Cunha Sauma, 
acionaram Ação de Anulação de 
Contrato de Aforamento, com 
respaldo no art. 145, II, c/c o art. 159 
do Código de Processo Civil contra 
Companhia de Desenvolvimento e 
Administração da Àrea Metropolitana 
de Belém - CODEM e Fernando 
Augusto Martins Lopes e sua mulher 
Vera Maria Lúcia Martins Lopes 
alegando como razões de fato e de 
direito: 

Serem usufrutuàrios vitalícios do 
terreno, sito à travessa D. Romualdo 
de Seixas nº 1127, adquirido em 
01.12.93 de dona Justina Paula 
Farias de Carvalho, em nome de seu 
fi lho menor Marcel Lobato Sauma. 

Acontece que a CODEM aforou 
esse mesmo terreno ao Réu 
Fernando Augusto Martins Lopes, 
tendo aquela sociedade, ao constatar 
seu erro, cancelado 
administrativamente o processo de 
Aforamento desse terreno. 

Os Autores sofreram, por causa do 
aforamento indevido, danos materiais 
e morais, que devem ser ressarcidos. 

Regularmente citada, a CODEM 
apresentou defesa, bem como os 
Suplicados (fls. 80 a 83), com pleito 
de reconhecimento de conexão da 
presente com a Ação de 
Reintegração de Posse que tramita 
no Juízo da 2ª Vara Cível, como 
preliminar suscitada. 

Quanto ao mérito, alega que a 
defesa é desprovida de substância 
jurídica tendo caràter meramente 
procrastinatório. 

Conclusos os autos, ao MM. Juiz  
“a quo”, foi proferida a sentença, às 
fls. 187 a 197, julgando parcialmente 
procedente o pedido, para com 
fundamento no art. 145, II, do Código 
Civil, declarar nulo o ato de 
Aforamento concedido pela CODEM 
aos Réus, com o conseqüente 
cancelamento da matrícula no 
Registro Imobiliàrio, deixando de 
atender ao pedido de ressarcimento 
de danos morais e materiais. 

Condenou ainda os Réus ao 
pagamento das custas, despesas 
processuais e honoràrios 
advocatícios em 20% (vinte por 
cento). 

Inconformados com a decisão que 
julgou parcialmente procedente a 
ação, os Autores, interpuseram 
Recurso de Apelação a este Egrégio 
Tribunal de Justiça alegando a 
nulidade da r. decisão merecendo ser 
reformada, por ter sido prolatada com 
apoio em atos irregulares, i legais e 
invàlidos, os quais foram suscitados 
na defesa e não considerados. As 
razões do recurso atacam, 
principalmente, a instrução do 
processo; falta de poderes da 
procuradora da CODEM para falar em 
nome desta na audiência, falta de 
tentativa de concil iação das partes; 
que as pessoas autorizadas em Juízo 
assistiram, uma das outras, as 
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declarações que prestaram; que a 
testemunha ouvida não foi a que o 
Ministério Público requereu; que a 
sentença baseou-se nos depoimentos 
ilegais e invàlidos, confundindo-se 
ainda o julgador ao não acatar a tese 
de ausência da cadeia dominial do 
imóvel, devendo ainda os 
documentos juntados aos autos como 
memorial dos Apelados, serem 
desentranhados, pois, o foram a 
destempo e ainda que nos livros da 
CODEM, por ocasião do processo de 
aforamento, não constava nenhum 
termo lavrado em nome de Josino 
Francisco Nunes de Farias. 

Pugnou pela reforma da r. 
decisão. 

O Apelo foi recebido em seus 
efeitos legais. 

A CODEM manifestou-se às fls. 
220, ratificando todos os termos de 
sua defesa às fls. 53 a 55. 

Os Apelados às fls. 222 a 229 
apresentaram resposta, argüindo 
como preliminar, a Deserção do 
Recurso por não ter o Apelante 
efetuado o pagamento integral do 
preparo, no ato da interposição do 
recurso, conforme dispõe o art. 511, 
do Código de Processo Civil, com 
nova redação dada pela Lei nº 8.950, 
de 13.12.94. 

No mérito rebate os argumentos 
apresentados pelo Apelante, 
requerendo ao final, a confirmação in 
totum da sentença hostil izada. 

Encaminhados os autos a este 
Egrégio Tribunal de Justiça, coube-

me por distribuição a relatoria do 
feito. Ouvida a douta Procuradoria de 
Justiça, esta através de sua 
Procuradora de Justiça, Dra. Wanda 
Luczysnki, emitiu parecer de fls. 
233/237, opinando pelo não 
conhecimento do recurso, em virtude 
de seu preparo irregular, ou caso 
ultrapassada essa preliminar, para 
que seja mantida a sentença ora 
apelada. 

 
Voto 
Extrai-se dos autos que o Apelado 

em suas contra-razões ao presente 
recurso, invocando o disciplinado no 
art. 511, do Código de Processo Civil 
diz que não tendo o Apelante 
efetuado o pagamento integral do 
preparo, no ato da interposição do 
recurso, só o fazendo quatro (04) dias 
após a interposição do mesmo e 
ainda, após ter decorrido o prazo 
legal permitido para o recurso, 
ocorreu a preclusão consumativa, 
ensejando a declaração da deserção 
do recurso por irregularidade do 
preparo, o que a final, requer.  

Essa mesma matéria preliminar foi 
ratificada pelo Órgão Ministerial que 
oficiou neste feito. 

Impõe-se por conseguinte, 
apreciar e julgar prefacialmente a 
Preliminar de “Deserção do Recurso”, 
por preparo irregular. 

Estabelece o art. 511 do Código 
de Processo Civil, com a nova 
redação dada pela Lei nº 8.950/94, 
que: 
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“No ato de interposição do 
recurso, o recorrente comprovarà, 
quando exigido pela legislação 
pertinente, o respectivo preparo, 
inclusive porte de retorno, sob 
pena de deserção”. 
A redação dada ao dispositivo 

supra citado não deixa margem à 
dúvida de que o preparo deve ser 
apresentado concomitantemente com 
a interposição do recurso quando 
exigido pela legislação pertinente. 

A expressão “no ato de 
interposição do recurso”, deve ser 
entendida como exigência 
concomitante e, não sucessiva que 
poderia ser cumprida até o último dia 
do prazo recursal, na hipótese de a 
apelação ter sido apresentada antes 
do término. 

É aplicado no caso, o princípio 
consumativo do recurso - uma vez 
apresentada a petição de interposição 
do recurso, nada mais pode ser 
praticado em relação a ela. 

Naquele exato momento esgota-se 
inteiramente todas as possibil idades 
de aditar, complementar ratificar ou 
suplementar. 

Assim sendo, no momento da 
protocolização do recurso, em 
estando vigorando a nova Lei é, de 
rigor, a comprovação do preparo, 
pena de deserção, que pode, 
inclusive, ser declarada de ofício. 

No caso em anàlise, quando do 
prazo para a interposição do recurso 
jà estava em plena vigência a Lei nº 
8.952/94, que deu a moderna 

redação do art. 511, do Código de 
Pocesso Civil. 

Do existente nos autos, a 
sentença foi exarada no dia 27.12.97, 
publicada no Diàrio da Justiça, em 
13.01.97, e devido ao período de 
férias coletivas ficou o prazo recursal 
suspenso, voltando a fluir a partir do 
primeiro dia úti l do mês de 
fevereiro/97, que ocorreu no dia três 
(03) segunda-feira e no dia 17.02.97, 
último dia para a interposição do 
recurso, o Réu protocolizou a petição 
do Recurso de Apelação, logo 
tempestivamente. 

No entanto, ao interpor o citado 
recurso, o recorrente comprovou 
apenas e tão somente o pagamento 
das custas referentes ao Contador do 
Juízo, deixando de fazê-lo em relação 
as custas processuais do Cartório, 
bem como não pagou a taxa 
destinada à distribuição da Apelação, 
tudo conforme comprovação nos 
autos através da Certidão anexa, 
expedida pela escrivã do Cartório do 
21º ofício, datada de 20 de fevereiro 
de 1997 (fls. 230) três dias após a 
interposição do recurso. 

Somente em 21 de fevereiro do 
ano corrente é que o Apelante 
Fernando Augusto Martins Lopes 
efetivou o pagamento das custas 
processuais, bem como da taxa de 
distribuição ao TJE, conforme guia à 
fls. 218. Assim, o segundo 
recolhimento tornou o preparo 
irregular, pois que, feito quatro (04) 
dias após a interposição do recurso, 
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quando é sabido dever ser o 
pagamento do mesmo, comprovado 
no momento, da protocolização do 
recurso. 

Além do mais, o segundo 
recolhimento ocorreu após esgotado 
o prazo legal permitido para 
oferecimento do recurso. Inexiste nos 
autos, justa causa, devidamente 
comprovada. 

J.E. Carreira Alvim, comentando a 
matéria ora esposada diz que: 

“O recorrente, dispõe do prazo 
para recorrer, podendo fazê-lo no 
último minuto “ad-quem”, mas 
deve, no momento em que o fizer, 
comprovar o preparo; se deliberar, 
porém, interpor o recurso no 
primeiro dia do prazo, deverà 
igualmente, nesse momento dar 
prova do pagamento (Comentàrio 
in Código de Processo Civil 
Reformado 2ª Edição J.E. Carreira 
Alvim)”. 
Esse entendimento é seguido por 

consideràvel corrente da doutrina e 

jurisprudência. 
Confira-se: 
“Recurso - Preparo - O preparo do 
recurso deve ser comprovado, no 
momento de sua interposição, 
pena de deserção, salvo justa 
causa devidamente comprovada, 
que inocorre na hipótese concreta 
- AI 639.609-0-4ª Câm. do 1º Trib. 
de Alçada Civil - São Paulo - j. 
20.09.1995 - Relatora Juíza Zélia 
Maria Antunes Alves”. 
“Recurso - Preparo- Ocorre a 
preclusão do direito à 
comprovação do preparo, no 
momento em que ele é levado à 
protocolo. AI 642950-7-3º Câm. do 
1º Trib. de Alçada Civil - São 
Paulo - j. 03.10.1995 - Rel. Juiz 
Luiz Antônio de Godoy”. 
Destarte comprovado o preparo 

irregular do recurso, inclusive 
completado dito preparo, 
extemporaneamente, julgo deserto o 
recurso de Apelação e em 
conseqüência não o conheço. 

 
Belém, 16 de outubro de 1997. 

 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente 

Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.371 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrantes:         Octacílio Santana de Lima Mota e outros 
Impetrados:          Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará e Exmo. Sr. Secretà- 
                             rio de Estado de Administração 
Relator:                Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 
 

Mandado de Segurança - Prazo - Decadência - 
Contagem a partir da edição da norma legal 
impugnada, de efeitos concretos, não se 
caracterizando como ato de trato sucessiv o - 
lmpossibilidade de interrupção do prazo para a 
impetração da segurança por formulação de pedido 
de reconsideração, na v ia administrativ a (Súmula 
430, do STF) - Intempestiv idade - Carência decretada. 

 
Vistos, relatados e discutidos 

estes autos de Mandado de 
Segurança, da Comarca de Belém, 
em que são impetrantes Octacílio 
Santana de Lima Mota, Alcidéa Neide 
da Silva Feitosa, Antônio Carmo 
Pereira da Costa, Bertolino de 
Oliveira Neto, Heloise Helene 
Miranda de Barros, Emanuel Pinto 
Montelro, Franklin Rodrlgues 
Marques, Gilberto Jorge Silva da 
Costa, Isalda Raposo Goulart, João 
Salvlno Neto, Lauro Francisco da 
Silva Freitas, Luiz Carlos Gomes de 
Souza Tavares, Maria das Graças da 
Silva Bezerra, Maria do Socorro 
Castro, Maria Thereza da Silva 
Bezerra, Marlise Fernandes, Pedro 
Demerval Santiago, Raimundo 
Everaldo Paes, Tânia Mara de 

Miranda Araújo, Vera Lúcia Oliveira 
Loureiro e Rafael da Silva Bezerra 
Neto e impetrados o Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do 
Pará e o Excelentíssimo Senhor 
Secretàrlo de Estado de 
Administração:  

ACORDAM, os Desembargadores 
que integram o Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, por Unanimidade de votos, 
decretar a carência da impetração, 
sem julgamento do mérito. 

 
Relatório 
Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por alguns 
Delegados de Polícia de Carreira, 
supra nominados, que, na época da 
impetração, prestavam serviços na 
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Secretaria de Estado de Segurança 
Pública, contra os efeitos da Lei 
Estadual nº 5.378, de 16 de julho de 
1987, alegando eventual violação a 
direito adquirido, referente às 
gratificações de Risco de Vida e de 
Função Policial, criadas, 
respectivamente, pela Lei Estadual nº 
3203-A,de 1964, e pela Lei Estadual 
nº 4.936, de 1980,esta regulamentada 
pelo Decreto nº 1.500, de 1981. 

Alegam os impetrantes que as 
duas gratificações em referência 
foram sumariamente cortadas por ato 
do Governo do Estado do Pará, o 
qual, com o advento da Lei Estadual 
nº 5.378, de 1987, e com base no 
artigo 9º do referido diploma legal, 
determinou a supressão de tais 
vantagens, depois do que 
formalizaram eles procedimentos 
administrativos, procurando 
demonstrar que o texto legal lhes 
cassava um direito adquirido. 

Esclarecem, ainda, que, jà a 29 de 
Março de 1988, tomaram 
conhecimento da decisão da Chefe 
do Poder Executivo Estadual, que 
lhes indeferiu o pleito, eu razão do 
que resolveram impetrar o presente 
Mandado de Segurança. 

Denegada a liminar pelo anterior 
Relator do feito, Desembargador 
Calistrato Alves de Mattos, foram 
prestadas informações pelas dignas 
autoridades impetradas que argüíram, 
preliminarmente, a decadência do 
direito de impetração de mandado de 
segurança, por intempestividade da 

petição inicial, e quanto ao mérito, 
postulam a de negação da 
segurança, argumentando que não 
houve nenhuma violação a direito 
líquido e certo, bastando, para isso, 
considerar que, por força do disposto 
no artigo 9º, da Lei Estadual nº 5.378, 
de 1987, as gratificações que 
percebiam os impetrantes não foram 
pura e simplesmente suprimidas, 
conforme alegam, mas legalmente 
incorporadas aos seus vencimentos. 

O Excelentíssimo Senhor 
Procurador Geral de Justiça, em seu 
parecer de fls. 149/153, opina pelo 
acolhimento da preliminar de 
decadência do direito à impetraçâo e, 
quanto ao mérito, se tal preliminar for 
desconsiderada, pelo deferimento do 
"writ". 

O processo, a partir de 30 de 
agosto de 1988, um dia depois do 
proferimento do parecer ministerial, 
esteve paralisado, até o dia 25 de 
junho do corrente ano, quando foi 
redistribuido a mim, para o devido 
prosseguimento. 

 
Voto 
Procede, indiscutivelmente, a 

argüição de intempestividade da 
impetração: a norma legal 
questionada, que é de efeitos 
concretos, foi editada a 16 de julho de 
1987, findando-se, por conseguinte, o 
prazo decadencial em 16 de 
novembro do mesmo ano, apesar do 
que o mandado de segurança 
somente foi aJuizado a 28 de julho de 
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1988, isto é, mais de oito meses 
depois de expirado o prazo 
decadencial.  

Igualmente, inarredàvel, na 
hipótese, a observância da Súmula 
430, do Supremo Tribunal Federal, 
segundo a qual o pedido de 
reconsideraçâo, na via administrativa, 
não interrompe o prazo para a 
impetraçâo da segurança. 

Por outro lado, o ato impugnado 
não se configura como de trato 
sucessivo, eis que, "in casu", as 
gratificações reclamadas pelos 
impetrantes não foram suprimidas 
pura e simplesmente, como eles 

alegam, mas sim incorporadas, 
legalmente, em seus vencimentos, o 
que retira do ato impugnado a 
condição de ato de trato sucessivo, 
bastando, para isso, considerar que, 
assim, inexiste qualquer possibilidade 
de alração da situação, ao longo dos 
meses subsequentes, a justificar a 
suspensão da fluência do prazo 
decadencial. 

Daí a decretação de carência se 
fazer impositiva. 

Em tais condições, decreta-se a 
carência da impetraçâo, sem 
julgamento do mérito. 

 
Belém, 23 de outubro de 1997. 

 
Des. Calistrato Alv es de Mattos - Presidente 

Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.373 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DE SANTARÉM  
 
 
Agravantes: BB Leasing S/A - Arrendamento Mercantil e Banco do Brasil 
Agravado: Indústria Madereira Guedes Ltda. 
Relatora: Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery 

 
 

Ação de Reintegração de Posse cumulada com 
Perdas e Danos para reav er a posse do bem objeto 
de Contrato de Arrendamento Mercantil - Leasing - 
Bem esse que foi restituído forçosamente, em que 
pese a existência de contrato de arrendamento ainda 
não rescindido. Liminar deferida, após justificação 
prév ia Agrav o de Instrumento interposto dado o 
inconformismo com a decisão. 1 - A concessão initio 
litis em ação possessória é ato que integra o oficium 
judicis, uma v ez que decorre de seu liv re arbítrio e 
conv encimento diante da prov a trazida ou feita nos 
autos, e possui caràter meramente prov isório, por 
isso tais decisões merecem confirmação, desde que, 
não proferidas em flagrante desrespeito à prov a 
apresentada ou realizada. 2 -A concessão de liminar 
em ação possessória resulta da aplicação conjugada 
das disposições constantes dos arts. 927 e 928 do 
Código de Processo Civ il e no caso em anàlise, 
esclarecido ficou que estão presente todos os 
requisitos exigidos pela Lei processual, de forma 
exuberante. 3 - Recurso conhecido mas improv ido. 
Decisão unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Agravo de 
Instrumento da Comarca de 
Santarém-Pa, em que são 
Agravantes: BB Arrendamento 
Mercantil e Banco do Brasil e 

Agravado: Indústria Madeireira 
Guedes Ltda.  

ACORDAM, os Exmos. 
Desembargadores componentes da 
Egrégia 2ª Câmara Civil Isolada do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
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Pará, em Turma, à unanimidade de 
votos, conhecer do recurso mas lhe 
negar provimento nos termos do voto 
da Desa. Relatora. 

 
Relatório 
Cuida-se de Agravo de 

Instrumento, tirado contra a r. decisão 
reproduzida à fl. 42, que após 
audiência de justificação prévia, 
concedeu Liminar nos autos de 
Reintegração de Posse que Indústria 
Madereira Guedes Ltda move contra 
a Agravante, fundamentando sua 
decisão no entendimento de que 
foram preenchidos todos os 
elementos para a concessão da 
medida. 

Pretende a Agravante a reforma 
do “decisum”, conforme consta de 
suas razões porque entende que o 
bem arrendado, objeto do Contrato de 
Arrendamento Mercantil, que foi 
firmado com a Agravada, diante do 
inadimplemento dessa, tal bem foi 
restituido de forma espontânea pela 
Agravada, através de um de seus 
empregados, não ocorrendo dessa 
forma, a pràtica de esbulho por parte 
da ora Agravada, além do que, consta 
no aludido contrato, na clàusula 14.2, 
a restituição espontânea, jà que a 
Agravada se confessa inadimplente. 

Processado e respondido o 
recurso foram prestadas as 
informações pelo Juiz  “a quo” (fl. 50). 

Eis a síntese do essencial. É o 
relatório, sem revisão. 

 

Voto 
A Agravante em razão do recurso, 

sustenta que pretende seja 
considerada insubsistente a liminar 
concedida em Ação de Reintegração 
de Posse contra si acionada, 
reformando-se a decisão agravada, 
face a liminar ter sido concedida sem 
o amparo legal, uma vez que não 
ocorreu a pràtica de esbulho por parte 
da ora Agravante, além do que consta 
no contrato firmado entre as partes, 
na clàusula 14.2, a restituição 
espontânea, jà que a Agravada se 
confessa inadimplente. E ainda mais, 
por a decisão agravada causar dano 
irreParável ao credor, jà que o bem 
serà util izado na extração de madeira, 
correndo o risco de ser uti l izado. 
Além do mais, a Agravada serà 
onerada na sua condição de pré-
insolvente, jà que não consegue 
pagar os débitos que detém junto a 
Agravante e que se encontram 
vencidos hà quase um ano. 

Para melhor compreensão do 
alcance da lide, convém esclarecer os 
fatos que deram origem à demanda. 

Segundo consta dos autos a 
Agravada firmou Contrato de 
Arrendamento Mercantil com a 
Agravante, em 18.08.94, tendo sido 
arrendado 01 trator industrial Case, 
identificado na exordial; que a 
Agravada pagou as contraprestações 
até o mês de agosto/96, e a partir daí, 
não efetuou o pagamento de 
nenhuma parcela, ficando 
inadimplente. 



JURISPRUDÊNCIA    151 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº73 1998 
 

Aduz a Agravante que tentou 
todos os meios suasórios de 
cobrança mas não obteve êxito e, no 
dia 28.02.97, o gerente do Banco 
dirigiu-se até a sede da Agravada e 
negociou a entrega do bem, o que foi 
feito de livre e espontânea vontade. 

Posteriormente a Agravante 
elaborou o Termo de Entrega para 
que a Agravada assinasse porém a 
mesma se recusou a assinar e, em 
contrapartida, ajuizou uma Ação de 
Reintegração de Posse cumulada 
com Perdas e Danos, cuja l iminar de 
reintegração de posse foi concedida 
pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Santarém. 

É sabido que a concessão initio 
l itis em ação possessória, é ato que 
integra o officium judicis, uma vez que 
decorre de seu livre arbítrio e 
convencimento, diante da prova 
trazida ou feita nos autos e possui 
caràter meramente provisório, por 
isso tais decisões merecem 
confirmação, desde que não 
proferidas em flagrante desrespeito à 
prova apresentada ou realizada. 

Por certo que o ato de arbítrio do 
Juiz, tem seus parâmetros na 
apreciação razoàvel da prova, não se 
identificando com a conduta 
desrespeitosa da Lei ou da ordem, 
mas da convicção pessoal, não 
implicando em pré julgamento da lide, 
mas que exige, tão somente uma 
prova informatória que torne possível 
um convencimento provisório 
concernente à situação possessória. 

O MM. Juiz “a quo” após a 
justificação prévia, com a oitiva de 
testemunhas em presença dos 
representantes legais do Agravante e 
Agravada e seus patronos, deferiu a 
Liminar de reintegração de posse, 
prolatando a decisão de fls. 54, 
merecendo transcrição os seguintes 
trechos: 

“Não se pode olvidar que entre as 
partes litigantes existe avença 
escrita exteriorizada pelo contrato 
acostado às fls. 15 a 26 dos autos, 
estabelecido em 18.08.94, com 
prazo de duração de trinta e seis 
(36) meses. Não se pode negar da 
mesma forma, pela singela anàlise 
dos documentos de fls. 07 a 13, 
que a última parcela quitada foi em 
19.05.95, salvo posterior juntada 
de novos documentos. Contudo 
não se pode negar que o bem teve 
a sua posse transferida a justo 
título em face do contrato, jà 
referido e que sobre o bem a 
Autora detinha tranqüila posse, 
perdendo-a na data descrita na 
exordial ante os reclamos da Ré. A 
inadimplência por si só não 
justifica o assenhoriamento por 
parte da Requerida, do bem....” 
“....considero, para fins de 
concessão da liminar pleiteada, 
provados todos os requisitos 
insertos no art. 927 do Código de 
Processo Civil e com arrimo nas 
disposições contidas no artigo 929 
do mesmo diploma legal, acato a 
justificação para deferir a l iminar 
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reclamada....” 
Esclareceu ainda mais, o MM Juiz 

“a quo”, em as informações prestadas 
a esta Relatora, que:  

“segundo apurou, durante a 
audiência prévia, o bem foi 
restituido forçosamente, em que 
pese a existência de contrato de 
arrendamento ainda não 
rescindido. Que no decisório 
guerreado se encontra 
demonstrado a exaustão que os 
motivos ensejadores da 
antecipação da tutela, prende-se à 
existência de contrato típico, não 
rescindido, comprovando destarte, 
que o bem fora transferido à 
Autora por meio idôneo”. 
Ante a documentação que instruiu 

a exordial e o apurado na justificação 
prévia efetuada, conclui-se que a 
liminar deferida està correta, devendo 
ser mantida na forma da Lei. 
Procedeu acertadamente, o MM. Juiz 
“a quo” deferindo a liminar requerida, 

entendendo que das alegações da 
Autora ora Agravada restou provado, 
no decorrer da justificação prévia, os 
requisitos constantes dos arts. 927 e 
928 do Código de Processo Civil. 

É certo que a liminar não é uma 
liberalidade da Justiça. É medida 
acautelatória do direito da parte, que 
não pode ser negada quando 
ocorrem seus pressupostos, como 
também, não deve ser concedida 
quando ausentes os requisitos de sua 
admissibil idade”. 

Assim, ante as circunstâncias 
provadas no processo e em não 
existindo ilegalidade no ato que 
deferiu a concessão da medida 
liminar, entendo que deva ser 
mantido o despacho hostil izado. 

Tendo em conta o exposto, 
conheço do Agravo mas o improvejo, 
mantendo o despacho objurgado na 
sua inteireza, pelos seus jurídicos 
fundamentos. 

 
Belém, 23 de outubro de 1997. 

 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente 

Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.375 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DE PARAGOMINAS  
 
 
Agravante:      Osmar dos Santos Sarmento 
Agravada:       Luciane Mara Assis Sarmento 
Relator:           Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 
 

Recurso Agrav o de Instrumento - Decisão 
interlocutória pela qual foi decretada a deserção de 
um recurso de apelação interposto após a v igência 
da Lei nº 8.950, de 1994, desacompanhado do 
comprov ante de preparo - Deserção corretamente 
reconhecida e decretada - Acolhida a preliminar de 
não conhecimento do recurso de agrav o, por 
irregularidade formal na sua interposição. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Agravo de 
Instrumento, da Comarca de 
Paragominas, sendo agravante Oscar 
dos Santos Sarmento e agravada 
Luciane Mara Assis Sarmento; 

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 conhecimento, ao recurso. 

 
Relatório 
Trata-se de agravo de instrumento 

interposto contra ato judicial que 
decretou a deserção do recurso de 
apelação, interposto pelo agravante, 
da sentença que lhe foi desfavoràvel 
e proferida na ação de adjudicação 

compulsória que contra ele foi movida 
pela agravada. 

Sustenta o recorrente que o 
despacho ora atacado està 
equivocado, haja vista que, segundo 
ele, um recurso de apelação 
interposto com oito dias, sendo o 
preparo formalizado no nono dia do 
prazo que a lei prescreve, ainda dà, 
ao recorrente, uma disponibilidade de 
seis dias, pois esse prazo só se 
escoaria no dia 11 de março de 1997. 
Esclarece que o recurso, realmente, 
foi apresentado, em cartório, no dia 
04 de março de 1997 e o preparo 
efetuado no dia posterior, ou seja, a 
05 de março do corrente ano. 
Recurso corretamente processado, 
com o preparo comprovado na data 
de sua interposição, tendo a 
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agravada oferecido resposta. 
 
Voto 
O presente recurso, ao ser 

interposto, pelo despacho de fls. 42, 
teve negado o seu seguimento, por 
não ter o agravante exibido uma das 
cópias obrigatoriamente exigidas, 
para a sua admissibil idade, qual seja 
a cópia da certidão da respectiva 
intimação. 

Apesar disso, tendo o interessado, 
com a exibição de documentos, 
postulado a reconsideração do 
despacho referenciado, este Relator 
resolveu relevar o defeito 
comprobatório inicial, admitindo o 
processamento do recurso, pelo 
despacho de fls. 53 verso, sendo, 
então, prestadas as informações 
necessàrias, pela MMª Juíza "a quo", 
e oferecida resposta pela agravada. 

Substituindo-me, na relatoria do 
recurso, a MMª Juíza de Direito da 7ª 

Vara Cível da Comarca de Belém, 
convocada para atuar em órgãos de 
julgamento deste Egrégio Pretório, 
determinou a oitiva da ilustrada 
Procuradoria de Justiça, tendo a 
digna e talentosa Procuradora, Dra. 
Vânia Fortes Bitar, em o parecer de 
fls. 120/124, com argumentação 
brilhante, argüido a preliminar de não 
conhecimento do recurso, por 
irregularidade formal, eis que a iniciai 
não foi devidamente instruída com as 
peças obrigatoriamente exigidas pela 
nossa lei processual civil e, quanto ao 
mérito, manifestou-se pelo 

improvimento do recurso. 
Tem razão a estudiosa agente do 

"Parquet" Estadual. 
Dispondo o artigo 525, inciso I, do 

Código de Processo Civil, que a 
petição do agravo de instrumento 
deva ser instruída, obrigatoriamente, 
com as peças ali referidas, a falta de 
exibição de urna delas, que seja, 
manifesta instrução deficiente do 
recurso, determinando o seu não 
conhecimento, desde logo, diante, 
inclusive, da impossibil idade de sua 
juntada posterior, evidentemente. 

Reconheço, assim, que, ao 
reconsiderar o meu correto despacho 
inicial, pratiquei, nada mais, nada 
menos, do que erro de interpretação, 
do qual, agora, procuro redimir-me. 

Igual preliminar foi argüida, pela 
agravada, em sua resposta, 
merecendo o devido acolhimento, 
pela sua evidente e indiscutível 
procedência. 

Aliàs, se ultrapassada fosse essa 
preliminar, a exame do mérito não iria 
oportunizar ao agravante melhor 
Sorte, eis que, confessando ele, em 
suas razões, como o fez, que 
Somente formalizou O preparo do 
recurso em dia posterior à exibição da 
petição recursal em Juízo, no Cartório 
competente, manifestou o acerta da 
MM. Juíza "a quo" em decretar a 
deserção do recurso de apelação 
correspondente, eis que o artigo 511 
do Código de Processo Civil, com a 
redação que lhe foi dada pela Lei nº 
8.950, de 1994, passou a determinar 
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que o preparo, quando exigível, como 
é o caso que se aprecia, seja 
comprovado no ato da interposição 
do recurso. Consequentemente, é 
deserto o apelo, cujo preparo 
somente foi realizado dia ou dias 
depois de sua interposição, 

exatamente pela ocorrência, "in 
casu", da chamada preclusão 
consumativa. 

Em tais condições, não se 
conhece do presente recurso, por 
irregularidade formal na sua 
interposição.

 
Belém, 23 de outubro de 1997. 

 
Des. Calistrato Alv es de Mattos - Presidente 

Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.377 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS 
PREVENTIVO DA COMARCA DE MARABÀ 

 
 

Impetrante:     Bel. Fernando da Silva Gonçalves 
Paciente:        José Nogueira 
Relator:           Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga 

 
 

Habeas Corpus Prev entiv o - Tratando-se de prisão 
prev entiv a redecretada, que sobre ser lacônica, 
carece de fundamentação, concede-se o mandamus, 
rev ogando-a, para que permaneça em liberdade o 
paciente, sem prejuízo do prosseguimento da Ação 
Penal - 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 conceder a 
ordem impetrada, por maioria, nos 
termos do voto do Relator. 

 
Relatório 
O Habeas Corpus em julgamento 

impetrado com fulcro nos artigos 5º, 
inciso LXXIII da Constituição Federal, 
647, 648 e seguintes do Código de 
Processo Penal, tem por objetivo a 
revogação da prisão preventiva do 
coacto que foi redecretada pela 
autoridade indicada como coatora, 
por entender o impetrante que a 
mesma é lacônica e não està 
devidamente fundamentada. 

Aduz, em síntese, ter sido o seu 
constituinte denúnciado pelo 

representante do Ministério Público, 
na Comarca de Marabà, como 
incurso nas sanções punitivas do 
artigo 121, § 2º, incisos 11 e lV, do 
Código Penal, sob a acusação de 
haver ceifado a vida de Herter Haor 
Correa Dias; fato ocorrido em 
24.05.1990. E, inobstante, à época, 
tivesse sido decretada a sua prisão 
preventiva, esta, ante à 
desnecessidade de sua continuidade, 
foi revogada. 

Todavia, em razão de José 
Nogueira assumir a Presidência do 
Sindicato dos Taxistas do Estado do 
Pará, passou a ser perseguido pelos 
seus opositores, tanto assim, que por 
mero capricho, registraram uma 
ocorrência na Seccional Urbana da 
Sacramenta, segundo a qual, o 
mesmo teria ameaçado de morte Rui 
Barbosa Moraes da Silva, da qual 
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tomando conhecimento a Doutora 
Maria Lídia Tocantins de Souza, 
Juíza de Direito da 4ª Vara da 
Comarca de Marabà, por onde tramita 
o processo de homicídio a que o 
coacto responde, em decisão 
lacônica e desfundamentada, 
redecretou-lhe a medida extrema, 
obrigando-o à impetração do remédio 
heróico na modalidade preventiva 
para evitar a concretização da 
privação de sua liberdade 
ambulatorial. 

Vindo-me os autos conclusos, 
reservei-me para apreciar a l iminar 
requerida após as informações da 
autoridade indicada como coatora. 

Recebendo-as, e, atendendo ao 
teor de uma petição a mim dirigida, 
na qual o patrono de José Nogueira 
afirmava que a qualquer momento 
este poderia ser recolhido ao càrcere, 
porquanto, a Carta Precatória com 
ordem de prisão expedida à Comarca 
da Capital, estava prestes a ser 
cumprida, para evitar que sua 
liberdade fosse cerceada de imediato, 
deferi a l iminar pleiteada, sujeitando, 
contudo, minha decisão ao 
julgamento de mérito a ser proferido 
por estas Egrégias Câmaras 
Criminais Reunidas.  

A Doutora Juíza, em seus 
esclarecimentos, informa que o 
processo, a que responde José 
Nogueira, encontra-se em fase de 
instrução, prestes à pronúncia. 

Faz saber que o crime, pelo qual o 
paciente foi denúnciado, abalou a 

sociedade local, por causa da 
circunstância em que ocorreu  

"praticado contra um militar do 
exército em plena sala da escola, 
onde o paciente ministrava arma, 
portando arma de fogo;..." 
Afirma que após instauração de 

inquérito policial, o paciente que havia 
escapado do flagrante, munido de 
salvo-conduto, apresentou-se à 
autoridade policial. 

Conclui, asseverando que o 
Ministério Público, esteado numa 
certidão de ocorrência registrada na 
Seccional Urbana da Sacramenta, 
(Belém), na qual consta ter o paciente 
ameaçado Rui Barbosa Moraes da 
Silva, entendendo que tal fato era o 
bastante para a revogação da 
liberdade provisória ao mesmo 
concedida, levou-a a redecretar-lhe a 
medida excepcional. 

Nesta Instância Superior, ouvida a 
douta Procuradoria de Justiça, esta, 
em seu parecer, entendendo ser a 
prisão preventiva "medida dràstica e 
odiosa", só devendo aplicar-se a 
casos excepcionais, injustificando-se 
sua aplicação "por desavenças 
corriqueiras em sedes de Sindicatos, 
como parece estar ocorrendo no caso 
em tela", aliado ao laconismo e 
desfundamento do despacho exarado 
pelo Juízo "a quo", opina pela 
confirmação da liminar e, no mérito, 
pela concessão da Ordem impetrada. 

 
Voto 
Através da anàlise percuciente 
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feita, no bojo dos presentes autos, 
chega-se à conclusão de que 
realmente procedem as alegações, 
insertas na impetração, posto que o 
Juízo "a quo" ao redecretar ao 
paciente, José Nogueira, a prisão 
preventiva, apenas referiu-se à sua 
necessidade, sem, contudo 
determinar, ou, ao menos mencionar 
os dispositivos legais (artigo 312, do 
CPP) que tomariam a medida cabível. 
João Roberto Parizatto, in "Do 
Habeas Corpus". Doutrina Pràtica 
Forense. Jurisprudência, Aide, pàg. 
110, assim preleciona sob a questão:  

"Não se tem admitido despacho 
que somente fala da necessidade 
da medida, sem especificação das 
provas e dos elementos fàticos 
que autorizem a medida (RJ 
TAMG 18/401 e 19/499, RT 
521/449, AC TJPE em 06.12.79 no 
HC 19.359 e AC 1ª 3 Turma do 
STF em 11.11.80 no RHC 58.434-
9. DJU de 05.12.801. eis que tal 
medida extrema,  que é, atinge o 
status libertatis do indivíduo e 
deve, portanto ser motivada." 
Igualmente, à guisa de 

exemplificação sobre a necessidade 
de fundamentar-se a medida extrema, 
transcreve-se, abaixo, o seguinte 
aresto: 

"Com relação à fundamentação 
tem de ser acompanhada das 
razões de fato e de direito em que 
se baseia, porque, tratando-se de 
ato discricionàrlo, o Magistrado 
deve mencionar de maneira clara 
e precisa os fatos que o levam a 
considerar necessària a prisão 
para garantia da ordem pública ou 
para assegurar a instruçã0o 
criminal ou a aplicação da lei penal 
substantiva." (RJ TJSP 361234). 
João Roberto Parizatto, in "Do 
Habeas Corpus". Doutrina. Pràtica 
Forense. Jurisprudência. Aide, 
pags. 113 e 114. 
Em face do exposto, entendendo 

ser totalmente inviàvel a redecretação 
da custódia cautelar, inexistindo 
necessidade de que seja José 
Nogueira, segregado 
provisoriamente, até porque tem o 
mesmo residência fixa e ocupação 
definida, inexistindo, portanto, risco 
algum ao impulso da marcha 
processual, estando a instrução 
próxima à fase de pronúncia; de 
modo que se chegarà prontamente ao 
desfecho da causa, concedo a ordem 
impetrada, a fim de que o paciente 
fique em liberdade, sem prejuízo do 
prosseguimento da ação penal. 

 
Belém, 03 de novembro de 1997. 

 
Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Presidente 

Des. Benedito de Miranda Alv arenga - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.380 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE 
PARAGOMINAS  
 
 
Apelante:        Sérgio Luiz Moreira de Oliveira 
Apelado:         A Justiça Pública 
Relator:          Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga 
 
 

Apelação Penal - Crime de corrupção passiv a - Delito 
funcional - Negativ a do fato ilícito pelo acusado - 
Insegurança da prov a testemunhal - Recurso 
conhecido e à unanimidade prov ido - Sentença 
condenatória de 1º Grau reformada - Apelante 
absolv ido. 

 
 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores que 
compõem a Terceira Câmara Criminal 
de Justiça do Estado, em conhecer 
do recurso para, à unanimidade, dar-
lhe provimento e por via de 
conseqüência reformar a sentença 
condenatória de 1º Grau, absolvendo 
o acusado da imputação que lhe fez a 
Justiça Pública. 

 
Relatório 
Sérgio Luiz Moreira de Oliveira, 

qualificado e interrogado às fls. 02, foi 
denúnciado em 05.07.93, como 
incurso nas sanções punitivas do 
artigo 317 do Código Penal - 
corrupção passiva - porque em 
08.11.88, recebeu em Cartório um 
mandado expedido em decorrência 
de Carta Precatória proveniente da 
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, 

Estado do Espírito Santo, por meio do 
qual seria citado Júlio Ferreira para 
pagar a importância de Cr$ 
201.926,10 (duzentos e um mil, 
novecentos e vinte e seis cruzeiros e 
dez centavos), referente à pensão 
alimentícia em atraso, custas 
processuais e honoràrios 
advocatícios. 

Segundo a denúncia, Sérgio Luiz 
portando o referido mandado dirigiu-
se à residência do citando e ao ser 
informado por Jociméria Geri da 
Silva, sua nora de que o mesmo 
estava ausente, retirou-se, voltando 
posteriormente e como novamente 
não o encontrasse, propôs à 
Jociméria que em troca de Cr$ 
500.000,00 (quinhentos mil 
cruzeiros), faria o processo voltar, ao 
que lhe respondeu a referida senhora 
que a respeito da proposta 
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conversaria com o seu sogro, tendo 
então lhe dito o acusado que no 
domingo telefonaria para saber da 
resposta, o que feito, ficou acordado 
que na terça-feira lhe seria entregue a 
quantia de Cr$ 410.000,00 
(quatrocentos e dez mil cruzeiros), 
como de fato ocorreu em presença de 
Jociméria, Júlio Ferreira e um 
empregado conhecido por Luiz, 
sendo o pagamento efetuado com 
uma parte em cheque e outra em 
dinheiro. 

Conhecida a ação delitiva de Luiz 
Sérgio em 17.11.92, esta foi apurada 
por meio do respectivo processo 
administrativo, instaurando-se em 
conseqüência inquérito policial, em 
ambos resultando evidenciada a 
autoria e a materialidade do crime a 
sí imputado, respaldando-se nesses 
procedimentos o dominus litis para 
ofertar sua exordial acusatória e 
nesta arrolado 04 (quatro) 
testemunhas. 

Recebida a denúncia foi o réu 
qualificado e interrogado às fls. 70/71 
dos autos e, no tríduo legal embora 
desistisse da defesa prévia, arrolou 
uma testemunha. 

No desdobrar da formação da 
culpa foram as testemunhas 
arroladas pelas partes devidamente 
inquiridas, nada porém requerendo na 
fase de dil igência do artigo 499 do 
CPP. 

Em alegações finais, o Ministério 
Público entendendo que a prova 
produzida no defluir da instrução 

ratificaram os termos insertos da peça 
vestibular, requereu sua procedência 
e por conseguinte, a condenação de 
Luiz Sérgio. 

À defesa, por seu turno, 
entendendo não subsistir a imputação 
feita pela Justiça Pública, pois no 
desenrolar do sumàrio de culpa não 
ficou provada a acusação, pugnou 
pela absolvição de seu constituinte. 

Decidindo, a Doutora Maria 
Aparecida Mourão Santa Brígida, 
Juíza de Direito de Paragominas, 
depois de afirmar que a negativa da 
autoria alegada pelo réu não podia 
prevalecer ante à prova testemunhal 
que o incrimina, julgou procedente a 
denúncia de fls. 02 dos autos e 
condenou Sérgio Luiz Moreira de 
Oliveira conforme o seu 
enquadramento pelo representante 
do Órgão Ministerial à pena definitiva 
de 02 (dois) anos de reclusão e à 
multa de Cr$ 76.666,66 (setenta e 
seis mil, seiscentos e sessenta e seis 
cruzeiros e sessenta e seis centavos), 
para ser cumprida a privativa de 
liberdade em regime aberto, porém, 
tendo em vista o disposto no artigo 77 
do Código Penal, concedeu-lhe a 
suspensão condicional da pena pelo 
prazo de 02 (dois) anos, com as 
condições sursitàrias respectivas 
estabelecidas em seu decisum. 

Irresignado, apelou Luiz Sérgio 
Moreira de Oliveira para o TJE, com 
fulcro no artigo 593, inciso I, do 
Código de Processo Penal, 
objetivando sua absolvição. 
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Contra-arrazoando o recurso, 
manifestou-se o representante do 
Ministério Público pela 
inadmissibil idade, eis que, interposto 
a destempo conforme atesta a 
certidão de fls. 186. 

Acolhendo o entendimento do 
representante da chamada 
Magistratura-de-Pé, a Doutora Juíza, 
não recebeu a apelação. 

Novamente, irresignado, interpôs 
recurso em sentido estrito, com 
supedâneo no artigo 581, inciso XV, 
do Código de Processo Penal, sendo 
o despacho atacado mantido no 
chamado Juízo de Retratação, 
subindo então os autos ao TJE. 

Julgando-o a Primeira Câmara 
Criminal Isolada, à unanimidade, dele 
conheceu e deu provimento, a fim de 
que fosse a apelação recebida no 
Juízo "a quo", obedecidas as 
formalidades legais. 

Baixando os autos ao Juízo de 
Origem, foi o apelo recebido e contra-
arrazoado pelo Ministério Público 
pugnou pelo seu conhecimento e 
improvimento. 

Encaminhados os autos à 
Instância "ad quem" e a mim 
distribuídos, os submeti ao parecer do 
Órgão Ministerial de 2º Grau, que 
representado pelo Procurador de 
Justiça, Luiz Cesar T. Bibas, depois 
de reportar-se as contra-razões do 
Ministério Público no Juízo 
Monocràtico, entendendo ser cabal a 
prova sobre o crime e de que a 
decisão diante do princípio de livre 

convencimento se revela escorreita e 
amparada no substrato fàtico-jurídico, 
opinou pelo conhecimento e 
improvimento do recurso. 

 
Voto 
O ora apelante é acusado de 

pràtica do crime de corrupção 
passiva, pelo fato de haver pedido e 
recebido dinheiro com a finalidade de 
inviabil izar uma dil igência de citação 
oriunda de precatória em ação de 
alimentos, da qual era ele 
responsàvel como Oficial de Justiça. 

Respondeu a processo 
administrativo que culminou com a 
pena de suspensão por 30 dias, 
imposta pela douta Corregedoria 
Geral de Justiça. 

A Magistrada de primeiro grau no 
procedimento penal pelo mesmo fato 
entendeu procedente a acusação e 
condenou o réu a 2 anos de reclusão 
e multa correspondente, favorecendo-
o porem com a aplicação do "sursis" 
por 02 anos, de cuja decisão recorre 
o apenado. 

A sentenciante levou em conta a 
comprovação da autoria e da 
materialidade do delito pelos 
depoimentos que reputou coerentes e 
contundentes. Ao passo que a defesa 
alega que no procedimento 
administrativo considerou-se que não 
houve prova segura e correta acerca 
do referido fato, daí a imposição da 
pena suspensiva ao invés da 
demissória. 

O MP, em ambas instâncias 
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sustenta o acerto do julgado. 
O crime que se atribui ao 

recorrente é o definido no art. 317 do 
Código Penal, isto é, contra a 
Administração Pública, com a pena 
de 01 a 08 anos de reclusão, que se 
tipifica, quando o agente solicita e 
recebe vantagem indevida em razão 
da função. 

O cerne da questão é, sem dúvida, 
a matéria probante, consistindo esta 
nos depoimentos prestados pelo réu 
da ação de alimentos Senhor Júlio 
Ferreira da Silva, da nora dele 
Jociméria Silva e de seu empregado  
Luiz Rufino da Silva, tendo dito 
Jociméria que o acusado pediu 500 
mil cruzeiros, para fazer voltar a 
precatória, sem a citação, recebendo 
entretanto 410 mil cruzeiros em 
cheque e dinheiro, importância que 
por ela lhe foi entregue repassada de 
seu sogro, na presença deste e do 
empregado Luiz Rufino. Enquanto 
isso, a Defesa além da negativa do 
réu, enfatiza as contradições havidas 
nos depoimentos colhidos, 
principalmente quanto à suposta 
entrega do dinheiro, ora dito ter sido 
entregue pessoalmente por Júlio, ora 
pela nora em presença dele, 
invocando ainda a circunstância de 
que o tal cheque, não comprovado, 
teria sido ao portador e da emissão 
de terceiro, assim também, não 
provado o alegado telefonema de 
cobrança de Belém. 

Como se vê, trata-se de um delito 
em que a materialidade é de difícil 

constatação e cuja autoria fica a 
depender da lisura da prova 
testemunhal. 

Sopesando o acervo probatório, 
incluindo a negativa do réu, o exame 
das contradições apontadas pela 
defesa, a circunstância de serem os 
depoentes pessoas interessadas no 
desfecho de causa correlata, a 
insegurança da principal testemunha 
que disse, desdisse, para afinal 
confirmar o depoimento 
comprometedor ao acusado; de tudo 
isso se deduz que, embora bem 
concatenadas as provas como foi 
dito, resulta apenas a 
verossimilhança dos fatos,  o que não 
é suficiente para uma condenação. 

Da outra parte, a conclusão é a 
mesma, tendo em vista a anàlise da 
causa na instância administrativa, na 
qual se ponderou a respeito da 
insegurança da prova, para decidir-se 
por uma pena suspensiva, menos 
grave que seria a demissão. 

Contudo, é de justiça reconhecer 
que a honrada Magistrada prolatora 
da sentença, talvez pelo 
conhecimento pessoal do caso, 
convenceu-se da certeza moral de 
ser procedente a acusação, daí a sua 
decisão condenatória. 

Todavia, na sua própria sentença 
a Doutora Juíza ao dosar a pena e 
aplicar o "sursis" refere a inexistência 
de antecedentes do réu. Por isso, ao 
julgador alheio ao conhecimento 
pessoal do caso, restam dúvidas e 
perplexidade, para um julgamento 
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isento. 
Acresce que, se não procedente a 

corrupção passiva, existiria pelo 
menos o delito de prevaricação, 
punido com a pena de 03 meses a 01 
ano de reclusão, que segundo a Lei 
Penal (art. 319) ocorre quando o 
agente retarda ou deixa de praticar 
indevidamente ato de ofício, etc., 
omissão imputada ao réu por não 
comprovação do cumprimento da 
primeira dil igência citatória. Por tal 
infração foi ele punido 

administrativamente com a pena de 
suspensão. 

Do ponto de vista penal, no 
entanto, a acusação não subsistiria 
nesta altura do processo, pelo óbice 
legal da prescrição de 04 anos (art. 
109, V) a partir do recebimento da 
denúncia. 

Por todos estes motivos, dà-se 
provimento ao apelo, para 
reformando a decisão recorrida, 
absolver o acusado, por insuficiência 
de provas para a condenação. 

 
Belém, 24 de outubro de 1997. 

 
Des. Jaime dos Santos Rocha - Presidente 

Des. Benedito de Miranda Alv arenga - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.381 - AUTO DE HABEAS CORPUS 
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR 
 
Impetrante:       Bel. Jorge Luiz Anjos Tangerino 
Paciente:          José Vivaldo Rafael de Melo 
Relator:             Desembargador Felício de Araújo Pontes 
 

Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar. 
Constrangimento ilegal do paciente. Sentença. 
condenatória não transitada em julgado. Principio da 
presunção de inocência insculpido no Inciso LVII do 
art. 5º da Constituição Federal. Inexistência de 
confronto entre o dispositiv o constitucional enfocado 
ao art. 35 da Lei nº 6.368/76, que obriga recolhimento 
a prisão do apenado, desde o momento da 
condenação. Lei nº 8.072/90 mantev e diretriz do art. 
35 da Lei Antitóxico, concedendo apenas ao Juiz, a 
faculdade de permitir ao réu apelar em Iiberdade, 
desde que o faça fundamentadamente, como previsto 
no § 2º do art. 2º do antedito Diploma Legal. Ordem 
denegada. Precedentes do S.T.F. 

 
ACORDAM, os Desembargadores 

componentes das Câmaras Criminais 
Reunidas, por maioria de votos, 
denegar a ordem nos termos do voto 
do Des. Relator. 

O Bacharel em Direito Jorge Luiz 
dos Anjos Tangerino, qualificado às 
fls. 02, ajuíza pedido de "Habeas 
Corpus" Liberatório, em favor de José 
Vivaldo Rafael de Melo, brasileiro, 
casado, garimpeiro, residente e 
domicil iado nesta Cidade, à Trav. 
Enéas Pinheiro, 947, contra ato do 
MM. Dr. Juiz da 14ª Vara Penal da 
Capital que condenou o paciente a 
pena de 07 anos de reclusão em 
regime fechado e o pagamento de 

multa de 50 dias (1/3 do Salàrio 
Mínimo), pela pràtica do crime do art. 
12, da lei 6.368/76. 

Historia dizendo que se 
encontrava em liberdade até o dia 
01/11/96, quando foi preso pela 
Polícia Federal de Tabatinga-AM, em 
vista de haver contra o mesmo, prisão 
preventiva, decretada pelo MM. Juiz 
de Direito da 14 Vara, em vista da 
sentença condenatória, no processo 
013/96. 

Esclarece, que foi posto em 
liberdade através da concessão de 
Liminar em "Habeas Corpus" 
concedido pelo Des. Werther 
Benedito Coelho, para que o paciente 
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aguardasse o desenrolar da ação 
penal em liberdade. Compareceu 
espontaneamente a todos os atos 
processuais onde sua presença era 
necessària, não ameaçando qualquer 
testemunha e não procrastinando o 
andamento da Ação Penal, nem 
tampouco ausentando-se do distrito 
da culpa. O paciente, por problemas 
de saúde de seus familiares, após o 
encerramento da instrução, viajou 
para o Município de Tabatinga-AM, 
para visitar familiares seus, enquanto 
aguardava que fosse proferida 
sentença, que só tomou 
conhecimento, quando foi preso pela 
Polícia Federal, que alegou ter contra 
o mesmo, uma ordem de prisão. Foi 
quando soube ter sido condenado a 
cumprir a pena de 07 anos de 
reclusão, sentença essa datada de 
19.11.96, de cujo ato apelou no 
tempo hàbil e agora impetra o 
presente "Habeas Corpus". 

Afirma que a nova legislação, que 
definiu os crimes hediondos, permite 
ao réu condenado, estando ele em 
liberdade, por ocasião da prolação da 
sentença condenatória, sendo ele réu 
primàrio, de bons antecedentes, 
comportamento bom, residente no 
distrito da culpa, e a critério do Juiz, 
aguardar o seu recurso de apelação, 
em liberdade, como no caso em 
foque. Entende estar sofrendo 
constrangimento ilegal, por não existir 
motivo que justifique a prisão, por 
tratar-se de sentença condenatória 
não transitada em julgado, invocando 

o art. 5º, inciso XVII, da Constituição 
Federal, reconhecendo que a citada 
lei, não revogou o art. 35 da Lei de 
tóxico, que veda a possibil idade do 
réu condenado apelar em liberdade, e 
sim concede a possibil idade, mas a 
título de exceção. Não derrogou a 
Carta Magna, o art. 35 da Lei de 
tóxicos. Sua aplicabil idade ainda é 
regra, passando a aplicação daquele 
a ser exceção. 

Menciona, que a condição dada 
pela Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º, 
determina que da sentença 
condenatória, o Juiz decidirà e 
fundamentarà, se o réu poderà apelar 
em liberdade. No caso em anàlise, 
observa-se que o Juiz não 
fundamentou se o réu poderia 
responder o processo em liberdade, 
visto que a lei acima citada, não 
revoga o art. 35 da Lei de Tóxico, que 
veda a possibil idade do réu 
condenando apelar em liberdade, e 
sim concede a possibil idade, mas a 
título de exceção. Cita jurisprudência. 

E entende que a impetração està 
fartamente documentada, que o 
constrangimento ilegal é patente, jà 
que o Juiz Coator està abusando de 
sua autoridade, pois não tem regras 
para dirimir e julgar os indivíduos 
comuns, prevalecendo-se de sua 
autoridade para condenar e prender 
as pessoas sem critérios e 
avaliações, pois cada caso tem suas 
particularidades, realizando dessa 
forma Justiça, fica subjugada a 
segundo plano. 
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Finaliza requerendo a concessão 
da medida liminar, com a expedição 
do Alvarà de Soltura, para que o 
paciente possa aguardar o Recurso 
de Apelação, em liberdade, até o 
trânsito em julgado da sentença.  

Juntou documentos de fls. 08 a 23. 
Os atos foram apresentados à 

Douta Câmara de Férias, tendo sido 
distribuídos ao Eminente Des. Dr. 
Carlos Fernando de Souza 
Gonçalves. 

Sua Excelência, apreciando o 
pedido de liminar, negou-o cuja 
decisão tem o seguinte teor: 

Cuida de pedido de Habeas 
Corpus com solicitação de liminar 
feita pôr Réu que, condenado 
através de sentença, foi preso fora 
do distrito da culpa, sem a devida 
autorização da autoridade 
competente, uma vez que solto 
através de Habeas Corpus para se 
defender em liberdade, apesar de 
crime hediondo, o Requerente não 
obedeceu as normas previstas 
para tal procedimento; assim 
sendo, não vislumbrando de 
imediato o direito alegado, nego a 
liminar. 
Solicitadas as informações, 

prestou-as a autoridade indicada 
como coatora, dizendo que o paciente 
foi preso em flagrante no dia 
15.02.96, no Aeroporto Internacional 
de Val-de-Cans, em Belém, trazendo 
consigo, para entregar a terceiro, 06 
(seis) pacotes de pasta de cocaína. 
Conseguiu liberdade provisória 

através de "Habeas Corpus" e após 
instrução do processo, viajou para 
Tabatinga, Estado do Amazonas, 
onde foi preso em flagrante por 
envolvimento no transporte de 2.000 
gramas de cocaína de Tabatinga para 
Manaus. E, em 19.11.96, foi 
condenado a sete (07) anos de 
reclusão e cinqüenta dias-multa, 
como incurso nas penas do art. 12, 
da Lei 6.368/76, tendo apelado. 
Mostra que a Lei 8.072/90, em seu § 
2º do art. 2º, manteve a proibição do 
art. 35, da Lei 6.368/76, de recorrer 
solto, o condenado por infração aos 
arts. 12 e 13 da Lei de Tóxicos. 
Lembra que tendo havido o uso do 
Recurso de Apelação, a 
jurisprudência entende que não cabe 
"Habeas Corpus". 

Juntou documentos de fls. 29/31. 
Instado a pronunciar-se, o 

Ministério Público, através de bem 
lançado Parecer da lavra do 
Eminente Procurador de Justiça Dr. 
Otàvio Proença de Moraes, opinou 
pela denegação do pedido. 

Voto 
Entende o impetrante, que o 

paciente sofre constrangimento ilegal, 
pois não existe motivo que justifique a 
prisão, por tratar-se de sentença 
condenatória, não transitada em 
julgado, podendo ser reformada na 
instância superior, art. 5º, inciso LVII, 
da Constituição Federal, que 
estabelece que  

"ninguém serà considerado 
culpado até o trânsito em julgado 
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da sentença penal condenatória". 
O trecho reproduzido, constitui a 

substância da impetração, que deseja 
desconstituir a parte da sentença 
proferida pelo Dr. Juiz de Direito da 
14ª Vara Penal, em exercício, que 
condenou o paciente à pena de sete 
(07) anos de reclusão e mais o 
pagamento de cinqüenta dias-multa, 
por infringência ao art. 12, da Lei nº 
6.368/76, "no que pertine ao 
recolhimento do referido paciente, à 
penitenciària de Americano, em 
consonância com o que prescreve o 
art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90. 

Alvitra que até ao trânsito em 
julgado da sentença condenatória, 
deva permanecer em liberdade, 
inclusive porque é réu primàrio, tem 
bons antecedentes, residência fixa e 
durante a instrução criminal atendeu 
a todos os chamamentos judiciais, 
não procurando procrastinar a ação 
penal. 

Nota-se que a jurisprudência 
chegou a ser claudicante, quanto à 
necessidade de o réu condenado por 
tràfico de drogas e incidências de 
outros crimes hediondos, recolhe-se à 
prisão, antes do trânsito em julgado 
da apenação imposta. E isto 
acontecia, principalmente por respeito 
ao princípio da presunção da 
inocência, consagrado no inciso LVII, 
da Constituição Federal de 1988. 

Todavia, o entendimento 
jurisprudencial evoluiu no sentido de 
não se ver confronto entre o 
dispositivo constitucional enfocado e 

o art. 35, da lei 6.368/76, pelo fato de 
se obrigar que o apenado fosse 
recolhido a prisão, desde o momento 
da condenação, portanto, mesmo 
antes do trânsito em julgado da 
sentença condenatória. 

E prova do que se alega é que o 
Colendo Superior Tribunal de Justiça, 
cujas Turmas possuíam decisões 
conflitantes, uniformizou sua 
jurisprudência, ao editar o verbete da 
Súmula nº 09, que é elucidadora, ao 
proclamar que: 

A exigência de prisão provisória, 
para apelar, não ofende a garantia 
constitucional da presunção de 
inocência. 
Na esteira do referido conceito, 

nossos Tribunais passaram a validar 
a prisão temporària, dando como em 
pleno vigor o inteiro teor do art. 35, da 
Lei de tóxicos, a de nº 6.368/76. 

Hà paradigmas oriundos do TJSP, 
consagrando tal entendimento, 
conforme encontramos na obra de 
Alberto Silva Franco e outros 
intitulada "Código Penal e Sua 
Interpretação Jurisprudencial." Editora 
Revista dos Tribunais 3ª Ed., p.1.835, 
que se transcreve, por oportuno: 

Continua em pleno vigor o 
disposto no art. 35, da Lei Anti-
tóxicos, que exige se recolham à 
prisão, para apelar, os condenados 
por ofensa aos seus arts. 12 e 13. Tal 
providência não guarda o menor atrito 
com o art. 5º, LVII, da nova 
Constituição da República, jà que 
aquela prisão não significa 
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antecipação da culpa do imputado, 
cuja presunção de inocência perdura, 
até o trânsito em julgado da decisão 
desfavoràvel. É mera providência 
para acautelar o bem-estar e a paz do 
meio social, que outro não é o 
objetivo da Carta Magna. (TJSP - HC 
80.288, Rel. Onei Raphael - j. 
13.07.89). 

  Outro julgado, do mesmo 
Tribunal, adotado no HC 76.969, Rel. 
Jarbas Mazzoni, julgado em 20.03.89, 
tem a mesma dicção: 

  O art. 35, da Lei 6.369/76 
encontra-se em pleno vigor, sendo 
desarrazoada a afirmação de que 
essa norma estaria se sobrepondo à 
Constituição Federal de 1988, jà que 
não foi revogada pelo art. 5º, LVII. 
Cumpre assinalar que o referido art. 
5º, no inciso XLlll, estabelece que a 
lei considerarà crimes inafiançàveis e 
insuscetíveis de graça ou anistia, 
entre outros, o tràfico lícito de 
entorpecentes e drogas afins, o que 
vem demonstrar que o legislador 
constituinte procurou tratar com mais 
rigor os crimes envolvendo o 
comércio de entorpecentes, impondo 
aos que vierem a ser condenados 
pela sua pràtica, restrição ainda mais 
rigorosa, pois o que tem em conta a 
Lei Maior é periculosidade e a 
ameaça permanente que 
representam para a sociedade. 

Tem-se que o advento da Lei 
8.072/90, que definiu os crimes 
hediondos, manteve o princípio 
insculpido no art. 35, da Lei 

Antitóxico, apenas concedendo ao 
Juiz, a faculdade de permitir ao réu, 
apelar em liberdade, mas desde que 
o faça fundamentadamente, como 
està inserto no § 2º do art. 2º, do 
Diploma Penal mencionado. 

Aliàs, deve-se dizer que o próprio 
impetrante reconhece essa regra, ao 
afirmar às fls. 04, de sua inicial: 

O que se quer dizer, é que este 
dispositivo não derrogou o art. 35 da 
Lei de Tóxicos. Sua aplicabil idade 
ainda é regra, passando a aplicação 
daquele, ser exceção. 

O Ministério Público, através do 
lúcido parecer da lavra do Eminente 
Procurador de Justiça, Dr. Octàvio 
Proença de Moraes, tem o mesmo 
entendimento, extraindo-se de seu 
pronunciamento o seguinte trecho, 
pela sua propriedade ao caso que se 
estuda: 

Como se vê, a regra geral era e 
continua sendo a de que, ao ser 
condenado por tràfico de 
entorpecentes não se permite a 
l iberdade provisória, isto é, havendo 
ou não recurso contra a referida 
sentença condenatória deve o réu 
recolher-se à prisão. Entretanto, caso 
o Juiz Sentenciante julgar plausível, 
excepcionalmente, a possibilidade do 
réu condenado, em vista da apelação 
interposta, aguardar o julgamento 
definitivo em liberdade, aí sim deve 
fazê-lo de forma fundamentada, 
expondo os motivos que sustentaram 
tal decisão. É portanto, a prisão do  
réu condenado por tràfico de 
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entorpecentes, uma conseqüência 
absolutamente necessària da 
condenação. 

Pela leitura dos autos, pode-se 
concluir, que o réu após a instrução 
criminal, afastou-se do distrito da 
culpa, sem autorização judicial, indo 
para Tabatinga, no Amazonas, onde 
foi preso, conforme o impetrante 
informa às fls. 02, no dia 1º de 
novembro de 1996, pela Polícia 
Federal. 

Embora aduza que dita prisão 
adveio da condenação imposta pela 
autoridade sentenciante de seu 
processo, chega-se à fàcil conclusão 
de que a prisão do referido paciente 
não decorreu da dita condenação, 
que somente aconteceu em 19 de 
novembro de 1996, como a 
impetração mesmo anuncia às fls. 03 
da peça de ingresso, mas sim devido 
o mesmo Ter  sido apanhado em 
flagrante delito, pela mesma 
incidência que deu causa ao seu 
processamento nesta Capital, ou 
seja, por ter sido preso envolvido no 
tràfico de 2.000 gramas de cocaína 
de Tabatinga, para Manaus, como 
informa o Dr. Juiz apontando como 
coator. 

Revela-se, desse modo, ser um 
traficante incorrigível, pois mesmo 
estando aguardando uma sentença 
que poderia ser-lhe desfavoràvel, 
desafiou a Justiça Paraense, 
deixando o Pará, e continuando a 
traficar. 

A espécie de impetração que se 

aprecia, além de jà sumulada pelo 
STJ, foi também examinada pelo 
Pretório Excelso, conforme 
jurisprudência trazida pelo Dr. 
Procurador de Justiça, em seu 
parecer, que por representar valia 
total para o desate deste “writ”, 
transcreve-se: 

Tràfico de entorpecentes - direito 
de recorrer em liberdade (artigos 5º 
LVII, da constituição federal, 594 do 
código de processo penal, 35 da lei nº 
6.368, de 21.10.1976, e § 2º do art. 2º 
da Lei nº 8.072, de 26.07.1990. 1- Em 
se tratando de crime de tràfico de 
entorpecentes, que traz implícita a 
marca da periculosidade do agente, 
não hà direito líquido e certo deste 
apelar em liberdade, só porque 
primàrio e de bons antecedente, em 
face do que conjugadamente dispõem 
o art. 35 da Lei nº 6.368, de 
21.10.1976, e o § 2º do art. 2º da Lei 
nº 8.072, de 26.07.1990. 2- Menos, 
ainda, de interpor, em liberdade, 
Recurso Especial, que não tem efeito 
suspensivo da condenação. 3- Nem 
mesmo o inciso LVII do art. 5º da 
Constituição Federal ampara o 
agente, em tal hipótese, pois serve 

Além dos dispositivos legais jà 
estudados, que não beneficiam ao 
paciente, hà a considerar que não fez 
jus à l iberdade provisória que 
conseguiu, pois continuou a delinqüir, 
mantendo-se na pràtica abominàvel 
do tràfico de drogas, ao ser preso 
quando conduzia 2.000 g. de cocaína, 
o que revela por inteiro, sua 
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periculosidade. 
Pelo exposto, denego a ordem 

impetrada. 

Belém, 15 de outubro de 1997. 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Felício de Araújo Pontes - Relator 



JURISPRUDÊNCIA    171 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº73 1998 
 

ACÓRDÃO Nº 32.382 - PEDIDO DE HABEAS-CORPUS PARA 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:      Luiz Alberto de Abdoral Lopes 
Paciente:         Vandilson Siqueira Gualberto 
Relator:            Desembargador Felício de Araújo Pontes 
 
 

Trancamento da Ação Penal. Alegação de não 
estarem presentes os requisitos caracterizadores da 
tipificação de peculato. Inexistência de Justa Causa 
para a Denúncia apresentada pelo Ministério Público. 
Acolhimento de pedido de trancamento, hà que se 
sustentar em prov as cabais e indiscutív eis da falta de 
justa causa ensejadora de processamento de um 
denúnciado. Ausência de prov a concreta que se 
exige para justificar o pedido. Ordem denegada. 
Decisão por maioria. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Desembargadores 

componentes das Câmaras Criminais 
Reunidas, por maioria de votos, 
denegar a ordem nos termos do voto 
do Des. Relator. 

 
Relatório 
Nos presentes autos, o Bel. Luiz 

Alberto de Abdoral Lopes requer uma 
Ordem de Habeas Corpus com 
pedido de Liminar para Trancamento 
da Ação Penal, que move a Auditoria 
Militar do Estado contra o paciente 
Vandilson Siqueira Gualberto. 

Esclarece o impetrante, que o 
paciente é sargento da Polícia Militar, 
servindo em Itaituba, trabalhando no 

Serviço de Fiscalização de trânsito. 
Aduz, que em 07/08/96, no 

Garimpo Creporizão no citado 
Município, foi apreendida a moto 
XL.125, por suspeita de furto e 
encaminhada para a sede do 
Batalhão, onde foi recebida pelo 
paciente e remetida ao depósito do 
Quartel. 

Ressalta o impetrante que no dia 
17/09/96, compareceu o proprietàrio 
da moto apreendida, Sr. Francisco 
Rocha Freitas, oportunidade em que 
ficou constatada a falta de algumas 
peças do veículo, ocorrência que 
determinou a instauração de IPM, 
cuja conclusão não apresentou 
culpados mas sim a observação de 
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que o precitado depósito é vulneràvel 
- um galpão aberto, com sentinelas 
apenas à noite. 

Esclarece o impetrante, que o 
paciente não é almoxarife, nem 
responsàvel pelos bens apreendidos 
ou ali recolhidos a qualquer título e 
que se trata de atribuições de oficiais. 

Alega ainda. o impetrante, que o 
paciente logo após encaminhar a 
moto ao depósito, entrou de licença 
por conta de férias e somente 11 dias 
depois foi chamado para prestar 
esclarecimentos sobre o sumiço das 
peças, das quais não sabia o destino, 
visto que: não era o responsàvel pelo 
depósito e porque não estava no 
quartel a quando do noticiado.  

Relata o impetrante que a respeito 
do IPM isentar o paciente de qualquer 
responsabilidade sobre a ocorrência 
delituosa, S. Exa. o Promotor Militar 
Gilberto Valente, - sobre quem emite 
conceitos despropositados, 
desrespeitosos e desairosos, - 
denunciou o paciente, sem qualquer 
fundamento fàtico ou jurídico, 
enquadrando-o, em crime de 
Peculato previsto no Art. 303 do 
Código Substantivo Militar. 

Dando vazão ao seu destempero e 
as críticas ao digno Promotor Militar, 
o impetrante assevera que o alvo do 
mesmo é o Comandante da PM, 
contra quem tem investido 
sistematicamente e sempre 
rechaçado por este Egrégio Tribunal. 

Reafirma o impetrante que o 
paciente, não tem qualquer 

responsabilidade sobre qualquer bem 
ou sob a guarda do Quartel, visto não 
ser detentor da função de Comando 
ou de Chefia que são privativas de 
oficial, e que sendo Sargento é um 
auxil iar do oficial e nada faz sem 
autorização superior. 

Sustente o impetrante que não 
estão presentes os requisitos 
caracterizadores da tipificação do 
crime de Peculato, e portanto, 
inexiste Justa Causa para a Denúncia 
apresentada pelo Sr. Dr. Promotor 
Militar, e sobre a qual, apresenta em 
transcrição conceito doutrinàrio de 
autoria de Heleno Fragoso. 

Ao final de suas alegações, o 
impetrante roga a concessão de 
Liminar para que cesse a coação 
ilícita, visto que o paciente responde 
a injusto processo, que o tem 
prejudicado, inclusive no que tange 
as promoções, considerando ainda 
tratar-se de militar classificado no 
excepcional comportamento e bons 
antecedentes. 

Registra a Denúncia oferecida 
pelo Exmo. Sr. Dr. Promotor Militar, 
com base no Art. 29 do Código de 
Processo Penal Militar e com o 
suporte da peça informativa inserida 
nos autos, que o denúnciado 
desviando os bens que equipavam a 
motocicleta que tinha sob sua guarda, 
incidiu nas penas do Art. 303 do 
Código Penal militar, estando 
devidamente provada a autoria e 
materialidade. 

A Denúncia foi recebida pela 



JURISPRUDÊNCIA    173 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº73 1998 
 

Exma. Sra. Desa. Ivone Santiago 
Marinho, a quem os autos foram 
inicialmente distribuídos, após as 
informações, negou a Liminar 
requerida. A Douta Procuradoria de 
Justiça nesta Instância Superior, 
opinou pela denegação da ordem, 
sem deixar de expressar sua 
indignação e repúdio pelo ataque a 
honorabilidade do acusador público, 
perpetrado pelo impetrante. 

 
Voto 
Vandilson Siqueira Gualberto, 3º 

Sargento da Policia Militar do Estado 
impetra a presente ordem de Habeas 
Corpus, com o fito de trancar a ação 
penal, a que responde na Auditoria 
Militar do Estado, como incurso no 
Art. 303, do Código Penal Militar, 
responsabilizado que foi, pelo 
desaparecimento de peças de uma 
moto apreendida em um garimpo de 
Itaituba, bem esse que ficou sob a 
guarda do paciente, do que resultou 
no oferecimento de denúncia, pelo Dr. 
Promotor de Justiça Militar, Dr. 
Gilberto Valente Martins promoção 
devidamente acolhida pelo Dr. Juiz 
Auditor Militar. 

O signatàrio do pedido, enfatiza 
existir falta de justa causa para 
justificar o processamento do 
Sargento denúnciado e sustenta. Sua 
argumentação, no relatório do Sr. 
Tenente que presidiu ao Inquérito 
Policial Militar que se destinou a 
apurar o fato narrado, o qual concluiu 
pela inexistência de indício de "crime 

de qualquer natureza e nem 
transgressão da disciplina Policial 
Militar por parte do 3º Sgt. PM 
Vandilson Siqueira Gualberto e 3º 
Sgt. João Augusto Rodrigues Cabral, 
pertencentes ao BPTRAN do 15º 
BPM, devido o local onde os veículos 
apreendidos ficam recolhidos, não ter 
segurança.", bem como no auto de 
qualificação e Interrogatório, 
procedido na Auditoria Militar do 
Estado. E fez juntar a peça 
acusatória. 

O acolhimento de pedido de 
Trancamento de ação hà que se 
sustentar em provas cabais, 
indiscutíveis da falta de justa causa a 
ensejar o processamento de um 
denúnciado. E sendo o "Habeas 
Corpus" uma medida excepcional, 
destinada a resguardar o direito de 
locomoção vulnerado ou ameaçado 
de cerceamento por ato i legal ou 
abuso de poder, como bem permite o 
Art. 5º, LXVIII, da Constituição 
Federal, hà que ser instruída com 
provas contundentes, de modo que o 
abuso ou ilegalidade aflorem, sem 
maiores perquirições. Portanto, hà 
necessidade de que a impetração 
esteie-se em provas concretas. 

Ora, o ReIatório de conclusão de 
qualquer inquérito, de modo algum 
constitui-se em prova, pois apenas 
relata a tramitação do inquérito e traz 
a opinião pessoal do presidente do 
referido inquérito. 

De modo algum obriga o Promotor 
de Justiça a aceità-lo, sabendo-se 
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que dentro da Liberdade de ação que 
é conferida ao Ministério Público, 
pode o seu Representante, desprezar 
completamente as conclusões da 
peça informativa, posto que o 
"dominus litis" é o representante do 
"Parquet". E não se està dizendo 
nenhuma novidade, porque isso é de 
sabença corriqueira. 

Observa-se ainda, que ao 
examinar a denúncia que Ihe é 
trazida, o Dr. Juiz pode não concordar 
com seus termos e não recebê-la, 
Portanto, se foi recebida, isso 
aconteceu porque o exame inicial 
efetuado pelo Magistrado, o levou a 
convicção de que havia um fato 
noticiado como criminoso a ser 
examinado durante a instrução 
criminal e somente após o cotejo das 
provas carreadas é que deve haver o 
pronunciamento definitivo do julgador. 

Não hà pois, eficàcia em se 
respaldar um pedido de Trancamento 
de ação penal, em um relatório de 
presidente de inquérito, nem 
igualmente em um auto de 
interrogatório, que é ocasião do 
denúnciado oferecer a sua versão 
livremente, sendo portanto, 
oportunidade de apresentar defesa 
contra a inquinação que lhe é feita. 
Fora do enfocado relatório e do auto 
de qualificação e interrogatório, o 
impetrante carreia para os autos, 
justamente a denúncia, que lhe é 
desfavoràvel e por ter sido recebida 
pela autoridade judiciària, induz 
estear-se em elementos que ensejam 

o processamento do denúnciado. 
O judicioso pronunciamento do Dr. 

Marcos Antônio Ferreira das Neves, 
Promotor de Justiça convocado, e 
que oficiou nestes autos, demonstra, 
à sociedade, a ausência completa de 
argumentos que ensejem o 
acolhimento do pedido de 
Trancamento da ação penal a que 
responde o paciente, sendo oportuno 
transcrever-se trecho do bem lançado 
Parecer, em que afirma: 

"Ademais, acrescenta-se, que 
além do ônus da prova, milita 
contra o impetrante a presunção 
'jurís tantum" de que os agentes 
do Estado, no exercício de suas 
funções, agem corretamente, 
respeitando o princípio da 
legalidade, do devido processo 
legal e etc., ou seja, não 
cometendo nenhum ato de 
ilegalidade ou abuso de poder. 
ln casu, o impetrante 
simplesmente alega ausência de 
justa causa para a, ação penal, 
face a ausência de indícios de 
autoria, sem juntar qualquer prova 
contundente do que afirma."; 
expressões essas que retratam 

fielmente o conteúdo dos autos. 
Mas a impetração valeu para seu 

signatàrio voltar-se violentamente 
contra a pessoa do Promotor Militar, 
Dr. Gilberto Valente Martins, homem 
probo e corajoso, cujas atitudes como 
fiscal da lei, tem  

Mas a impetração valeu para seu 
signatàrio voltar-se violentamente 
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contra a pessoa do Promotor Militar, 
Dr. Gilberto Valente Martins, homem 
probo e corajoso, cujas atitudes como 
fiscal da lei, tem contrariado 
interesses, o que determina contra o 
jovem representante do Ministério 
Público, manifestações como a que 
se constata nestes autos, que 
revelam acima de tudo o 
aproveitamento da oportunidade, para 
extravasar recalques por interesses 

contrariados, o que é simplesmente 
lamentàvel e inaceitàvel, não 
merecendo senão veemente 
desapoio. 

E por não se constatar a almejada 
falta de justa causa e ensejar o 
Trancamento da ação penal a que 
responde o paciente, e sufragando o 
parecer do Ministério Público, denego 
a ordem requerida. 

 
Belém, 15 de outubro de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Felício de Araújo Pontes - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.383 - AÇÃO PENAL DA COMARCA DE 
TUCUMÃ 
 
 
Autora:     A Justiça Pública  
Réus:       Laudi José Witeck, ex-Prefeito de Tucumã, Paulo Roberto Silva, Nei- 
                ron José Cremonese, Ademir José Fransozi, Angelim Orio, Niran Ra- 
                mos Reis, Màrcia do Rosàrio Sudbrack, Renato Gomes Soares, Ansel- 
                mo Munhoz, Noely Maria Witeck, Jocelino Pereira da Silva, Jonhson  
                Santos Barbosa, Nilva Batista dos Santos Hendenges, Eloir Buratto,  
                José Poletto, Ludovino José Períolo, José Batista Alencar, Luiz Alves  
                da Costa Neto, Narcísio José Scherer  
Relatora:  Desembargadora Lúcia Clairefont Seguin Dias Cruz 
 
 

Ação Penal - Julgamento de ex-Prefeito. Estando 
presentes os elementos probatórios da ocorrência de 
infração penal, dev e-se receber a denúncia.  

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Ação Penal, da 
Comarca de Tucumã, em que é 
autora a Justiça Pública e Réus Laudi 
José Witeck, ex-Prefeito de Tucumã e 
outros. 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Desembargadores das Câmaras 
Criminais Reunidas, do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, por 
unanimidade de votos, em receber a 
denúncia contra Laudi José Witeck - 
Ex-Prefeito Tucumã, Paulo Roberto 
Silva, Neiron José Cremonese. 
Ademir José Fransozi, Angelim Orio, 
Niran Ramos Reis, Màrcia do Rosàrio 
Sudbrack, Renato Gomes Soares, 
Anselmo Munhoz, Noely Maria 
Witeck, Jocelino Pereira da Silva, 

Jonhson Santos Barbosa, Nilva 
Batista dos Santos Hendenges, Eloir 
Buratto, José Poletto, Ludovino José 
Períolo, José Batista Alencar, Luiz 
Alves da Costa Neto, Narcísio José 
Scherer.                                                         

 
Relatório 
A Procuradoria de Justiça, através 

de uma de suas ilustres 
representantes, intenta denúncia 
contra Laudi José Witeck, ex-Prefeito 
municipal de Tucumã, Paulo Roberto 
Silva, comerciante, Neiron José 
Cremonese, comerciante, Ademir 
José Fransozi, comerciante, Angelim 
Orio, comerciante, Niran Ramos Reis, 
funcionàrio público, Màrcia do 
Rosàrio Sudbrack, funcionàrio 
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público, Renato Gomes Soares, 
funcionàrio público, Anselmo Munhoz, 
funcionàrio público, Noely Maria 
Witeck, funcionària pública, Jocelino 
Pereira da Silva, funcionàrio público, 
Jonhson Santos Barbosa, funcionàrio 
público; Nilva Batista dos Santos 
Hendenges, comerciante, Eloir 
Buratto, comerciante; José Poletto, 
comerciante; Ludovino José Periolo, 
comerciante; José Batista Alencar, 
comerciante; Luiz Alves da Costa 
Neto, comerciante, Narciso José 
Scherer, comerciante; todos 
domicil iados e residentes no 
Município de Tucumã, a saber: 

I - Não remessa das cópias dos 
balancetes trimestrais e convênios à 
Câmara Municipal; 

II - Atraso no pagamento do 
funcionalismo municipal; 

III - Despesas de competência do 
Estado custeadas indevidamente pelo 
Município; 

IV - Pagamento de refeições e 
hospedagens custeadas 
indevidamente pelos cofres públicos; 

V - Notas fiscais com prazo de 
validade vencido; 

VI - Ausência de comprovantes de 
despesas; 

VII - Emissão de cheques sem 
fundos; 

VIII - Convênio com o INCRA não 
cumprido; 

IX - Compra de prédio inacabado 
sem, inclusive, autorização da 
Câmara; 

X - Util ização de notas fiscais frias; 

XI - Gasto excessivo com compra 
de combustível; 

XII - Não repasse dos descontos 
previdenciàrios; 

Observa-se assim, sem nenhuma 
dificuldade, que o prefeito Laudi José 
Witeck, ora denúnciado, de acordo 
com as provas colhidas pela Câmara 
Municipal, praticou crimes de 
improbidade administrativa, 
constantes do art.1º, inciso I (seis 
vezes), III (quatro vezes), IV e V 
(dezessete vezes) c/c o art.71, do 
Código Penal; X (duas vezes), XI 
(duas vezes) e XIV (três vezes), do 
Dec.-Lei nº 201/67; art.168, do 
Código Penal; art. 171, Parágrafo 2º, 
inciso VI do Código Penal; art.299, 
Parágrafo único. do Código Penal  e 
ainda art.89 e 90, da Lei 8.666/93, 
com  as alterações introduzidas pela 
Lei 8.883/94. 

Com relação aos demais 
indiciados a sua posição criminal é a 
seguinte: Niram Ramos Reis e Màrcia 
Rosàrio Sudbrack, incorreram nos art. 
1º, incisos I e XI, do Decreto-Lei 
201/67; art.299, Parágrafo único, do 
Código Penal e art.90 da Lei 
8.666/93, com as alterações 
introduzidas pela Lei 8.883/94, todos 
combinados com os artigos 29 e 30 
do Código Penal; Renato Gomes 
Soares, incorreu nos artigos 1º, inciso 
I e XI, do Decreto-Lei nº 201/67; 
art.299, Parágrafo único do Código 
Penal e art.90, da Lei 8.666/93; 
Jocelino Pereira da Silva e Jonhson 
Santos Barbosa, encontram-se 
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incursos nos art. 1º, inciso I e XI, do 
Decreto-Lei 201/67; art.299, 
Parágrafo único do Código Penal e 
art. 90, da Lei 8.666/93, com as 
modificações determinadas pela Lei 
nº 8.883/94, tudo consoante os 
arts.29 e 30, do Código Penal; Paulo 
Roberto Silva, Neiron José 
Cremonese, Ademir Jorge Fransozi e 
Angelim Orio, praticaram os crimes 
previstos nos arts. 1º, incisos I e XI, 
do Decreto-Lei nº201/67, art.299, do 
Código Penal e art.90 da Lei 
nº8.666/93, com as inovações 
trazidas pela Lei nº08.883/94, 
combinado com os artigos 29 e 30 do 
Código Penal; Anselmo Munhoz e 
Noely Maria Witeck, praticaram crime 
do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 
201/67, combinado com artigos 29 e 
30, do Código Penal; e Nilva Bastista 
dos Santos Hendenges, Eloir Burato, 
José Poletto, Ludovino José Periolo, 
José Batista Alencar, Luis Alves da 
Costa Neto e Narciso José Scherer, 
encontram-se incursos no crime 
capitulado no art. 1º, inciso I, do 
Decreto-Lei nº 201/67, c/c os arts.29 
e 30, do Código Penal. 

 
Voto 
Constata-se, sem nenhuma 

dificuldade, que as comprovações 
existentes neste processo são 
substanciadas e idôneas, de modo 
que, sem nenhuma dúvida, 
comprova-se a existência de fortes 
indícios, pelo menos, da pràtica dos 
delitos acima enunciados por parte 

dos denúnciados, existindo, portanto, 
convicção da existência dos delitos e 
de suas autorias, estando a peça 
inicial revestida das formalidades do 
art. 41, do Código de Processo Penal. 

Intimados para a apresentação de 
defesa preliminar, na forma da lei que 
regula a matéria, atenderam ao 
chamamento judiciàrio os indiciados 
Niram Ramos Reis, Narciso José 
Scherer, Noely Maria Witeck, Laudir 
José Witeck e Anselmo Munhoz. 
Embora notificados, deixaram de 
apresentar defesa preliminar os 
denúnciados: José Batista Alencar, 
Ludovino José Periolo e Jonhson 
Santos Barbosa. Embora pedida, 
deixo de decretar a revelia dos 
mesmos, por entender, nos termos do 
art. 366, do Código de Processo 
Penal, que ela seria uma decorrência 
da citação, pois esta é que cria o 
processo. 

Não tendo sido encontrados, não 
sofreram notificação, os denúnciados 
Angelim Orio, José Peletto, Eloir 
Buratto, Nilva Batista dos Santos 
Hendengues, Màrcia do Rosàrio 
Sundebrack, Neiron José Cremonese, 
Jocelino Pereira da Silva, Ademir 
Jorge Fransozi, Renato Gomes 
Soares, Paulo Roberto Silva e Luiz 
Alves da Costa Neto, sendo 
notificados por edital, dos quais 
atenderam-no apenas Angelim Orio, 
Eloir Buratto, Nilva Batista dos Santos 
Hendengues, Neiron José 
Cremonese, Ademir Jorge Fransozi e 
Renato Gomes Soares, que 
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apresentaram defesa preliminar. As 
defesas preliminares apenas 
detiveram-se em simples termos sem 
conteúdo e não tiveram o mérito de 
destruir os elementos probatórios 
contra suas pessoas, que se 
encontram neste processo.  

Ex-positis, recebo a presente 
denúncia, deferindo as provas nela 
mencionadas. Deixo de decretar o 
afastamento do primeiro denúnciado 

do cargo de prefeito de Tucumã, por 
isso ser improfícuo, eis que não mais 
o é. Determino a baixa dos presentes 
autos à audiência do Dr. Otàvio 
Marcelino Maciel, MD. Juiz 
sumariante, para o interrogatório dos 
acusados e o prosseguimento da 
instrução. Deixo de decretar as 
prisões preventivas dos denúnciados, 
em razão de não existirem os motivos 
legais que as fundamentam.

 
Belém, 22 de setembro de 1997. 

 
José Alberto Soares Maia - Presidente 

Desa. Lúcia Clairefont Seguin Dias Cruz - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.387 - APELAÇÃO CIVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:       João Anjos dos Santos 
Apelado:        Samuel Luiz de Sousa 
Relatora         Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
 
 

Apelação Cív el - Execução de aluguéis contra o 
fiador - Alegativ a de inadmissibilidade de v ez que 
não foi citado na ação de despejo por falta de 
pagamento intentada contra o locatàrio - Alegativ a 
afastada - Crédito comprov ado e aceito - Recurso 
conhecido e prov ido - Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório 
João Anjos dos Santos, jà 

qualificado, através de seu bastante 
procurador, interpõe a presente 
apelação por estar inconformado com 
a sentença prolatada pela MM. Juíza 
da 1ª Vara Cível da Capital, que 
julgou improcedente a ação executiva 
por ele intentada contra Samuel Luiz 
de Sousa, por ausência de 
pressupostos processuais. 

Samuel Luiz de Souza, ora 
apelado, figura como fiador em um 
contrato de locação celebrado entre o 
apelante e José Augusto Pereira, que 
tem por objeto o imóvel situado na 
Rua Cesàrio Alvim, nº 357, casa 01. 

O locatàrio do imóvel acima 
mencionado deixou de pagar os 
aluguéis referentes aos meses de 

maio/95 a março/96, bem como 
alguns encargos contratuais 
decorrentes da locação, razão pela 
qual foi julgada procedente por 
sentença jà transitada em julgado. 

O fiador, ora apelado, não foi 
cientificado da Ação de Despejo por 
falta de pagamento, promovida contra 
o locatàrio inadimplente. 

O ora apelado, embora não 
cientificado da ação de despejo por 
falta de pagamento intentada contra o 
locatàrio, foi acionado através da 
presente ação executiva para pagar 
os aluguéis em atraso e demais 
encargos decorrentes da locação. 

Citado na ação executiva, o ora 
apelado, fiador do locatàrio 
inadimplente, alegou que não poderia 
figurar no polo passivo da presente 
executiva, por não ter sido citado na 
ação de despejo por falta de 
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pagamento intentada contra o 
locatàrio. 

A MMª Juíza "a quo", através de 
sentença de fls. acolheu a exceção 
de pré-executoriedade, suscitada pelo 
ora apelado, por entender que não 
tendo sido ele citado na referida ação 
de despejo não poderia ser 
demandado na via executiva para ser 
compelido a pagar os aluguéis em 
atraso, bem como os encargos 
decorrentes da locação. 

O locador, ora apelante, 
inconformado, interpôs a presente 
apelação, pedindo a reforma da 
decisão impugnada, alegando que o 
fiador do locatàrio inadimplente tem 
legitimidade para figurar no polo 
passivo da ação executiva, mesmo 
que não tenha sido cientificado da 
ação de despejo por falta de 
pagamento. 

O apelado não contraminutou o 
presente recurso. 

 
Voto 
O apelante insurge-se contra a 

sentença de 1º grau, que julgou 
improcedente a presente ação, sob 
argumento de que o apelado, fiador 
do locatàrio inadimplente, não poderia 
figurar no polo passivo da presente 
Ação Executiva, jà que ele não foi 
cientificado na Ação de Despejo por 
falta de pagamento, promovida contra 
o locatàrio. 

Sustenta o apelante que o fiador 
do locatàrio inadimplente pode ser 
demandado pela via executiva para 

aluguéis e encargos em atraso, 
mesmo que ele não tenha sido citado 
na Ação de Despejo por falta de 
Pagamento intentada contra o 
locatàrio. 

Neste particular, 
inquestionavelmente, assiste razão 
ao apelante, jà que o locador, em 
caso de inadimplência do locatàrio, 
pode acionar pela via executiva o 
fiador solidàrio do devedor principal, 
com base no contrato locaticio, "ex vi" 
do art. 585, lV, do CPC. 

O dispositivo acima mencionado 
estabelece que o crédito decorrente 
de aluguel de imóvel e seus 
acessórios, desde que comprovado 
por instrumento escrito, constitui título 
executivo extrajudicial. 

A execução promovida contra o 
fiador solidàrio do locatàrio 
inadimplente està, portanto, baseada 
no contrato locaticio. 

Estando a execução promovida 
contra o fiador solidàrio fundada no 
contrato de locação, é óbvio que ele 
pode ser acionado pelo locador para 
pagar os aluguéis e encargos em 
atraso, mesmo que não tenha sido 
cientificado da ação de despejo por 
falta de pagamento intentada contra o 
locatàrio inadimplente, conforme se 
vê do aresto seguinte: 

"Execução de aluguéis contra 
fiador. Contrato escrito e 
prorrogado. Alegação de 
ilegitimidade passiva e falta de 
título executivo repelida. 
Prescrição contada do contrato 
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inadmissível. Apelo provido." (Ac. 
unan. da 3ª Câm. Civ. do TJGO na 
ap. 33732-O/188, publ. No DJ nº 
11897 de 06/09/95). 
A responsabilidade do fiador 

Solidàrio do devedor principal pelos 
aluguéis e encargos decorrentes da 
locação não fica, portanto, afetada 
pelo fato do mesmo não ter sido 
cientificado da ação de despejo por 
falta de pagamento promovida contra 
o locatàrio inadimplente. 

Outro aresto que explicita a 
questão: 

"Inexiste responsabilidade do 
fiador pelas despesas e honoràrios 
da ação de despejo de que .não 
teve ciência. A responsabilidade 
pelo débito contratual, no entanto, 
não fica afetada pela falta de 
intimação." (JTA - 86/257). 
No caso em tela, o apelado 

assumiu, através de contrato, a 
posição de fiador e principal pagador, 
tornando-se, assim, solidàrio do 
devedor principal pelas dívidas 
resultantes do ajuste locaticio. 

Assim, o apelado tem legitimidade 
para figurar no polo passivo da 
presente Ação Executiva. 

Assim, Conheço do recurso e lhe 
dou provimento para, em 
conseqüência, reformar a sentença 
ora impugnada, determinando que a 
Dra. Juíza "a quo" prossiga nos 
termos da execução, jà que o apelado 
é parte legitima para figurar no polo 
passivo do presente feito. 

ACORDAM, os Desembargadores 
Membros da "Câmara Cível Isolada, 
em turma, à unanimidade de votos, 
em conhecer do recurso lhe dar 
provimento, nos termos da decisão da 
Desembargadora relatora. 

 
Belém, 03 de novembro de 1997. 

 
Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente e Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.390 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
Apelante:    Banco América do Sul S/A 
Apelado:     David dos Santos Morgado 
Relator:       Desembargador Pedro Paulo Martins 

Apelação Cív el - Ação Ordinária de Indenização - 
Dano moral - Negligência no inquérito policial causou 
equiv oco, motiv ando a prisão do apelado - Sentença 
apelada dev e ser reformada - Ação de indenização 
improcedente - Recurso prov ido - Decisão unânime. 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores 
Membros da Terceira Câmara Cível 
Isolada do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, por 
Unanimidade de Votos, em conhecer 
do recuso e dar-lhe Provimento, a fim 
de que seja respeitàvel Sentença 
reformada julgando a Ação de 
Indenização improcedente. 

Relatório 
O ora Apelante Banco da América 

do Sul S/A, interpôs a presente 
Apelação, contra a respeitàvel 
Sentença da Douta Juíza de Direito. 
da 9ª Vara Cível da Comarca da 
Capital, por Ação Ordinària de 
Indenização, em que o Apelado 
propôs contra o Apelante, no 
presente processo. 

Reconhecida o pedido do Apelado, 
contra o Apelante, para que fosse 
pago por arbitramento o valor a ser 
apurado, bem como, o ônus da 
sucumbência, incluindo os honoràrios 
do Advogado em dez (10%) por cento 
sobre o valor a ser apurado, tudo em 

decorrência do dano moral sofrido 
pelo Apelado, pelo funcionàrio do 
Banco, pela contra ordem praticada 
pelo Requerente, no que diz respeito 
ao talonàrio, que fora furtado e 
devidamente comunicado. 

Por sua vez o ora Apelante alega 
razões, que objetivam a reforma da 
respeitàvel Sentença, por julgar a 
Ação proposta improcedente, tanto 
assim que preliminarmente alega 
ilegitimidade passiva, por ser 
inaceitàvel quanto ao mérito, sendo 
assim responsàvel o Estado por seus 
agentes, praticando a respectiva 
ação, bem como o abuso, quanto ao 
procedimento não correto da 
intimação, resultando por isso ser o 
Apelado preso; quanto ao mérito diz 
ser a respeitàvel Sentença indevida 
por estar a mesma sem razão de ser 
e estar plenamente equivocado, com 
referência aquele fato sem qualquer 
vinculação à prisão por que passou o 
Apelado esse sentido; tal prisão foi 
decorrência da revelia por parte deste 
em conseqüência do Inquérito pedido 
de Maria do Carmo da Silva Costa, 
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por ter esta recebido um cheque, que 
devolvido pelo ora Apelante; que o 
endereço apresentado pelo Apelado, 
não é seu e sim de outra pessoa, o 
que foi reconhecido por este às fls., 
dos autos; o ora Apelante prendeu-se 
a comentàrios em decorrência de ser 
levado como responsàvel por que 
fôra praticado pela Autoridade 
competente que tornou-se negligente 
pelos atos praticados e que levaram o 
Apelado ã revelia. Pede o provimento 
do Recurso, a improcedência da Ação 
e inversão do õnus da sucumbência. 

O Apelado manifestasse alegando 
infringência do Apelante segundo Lei 
e Circular do Banco Central do Brasil, 
tanto assim que por ter seu Talão de 
Cheques roubado tomou as cautelas 
legais, entretanto, o que levou às 
providências policiais foi a falta de 
provimento de fundos,' e que resultou 
em sua prisão, e por conseqüência 
proporcionou-lhe danos materiais e 
morais; quanto a ser dito que a 
responsabilidade por tudo ocorrido 
seria do Estado, não é o acertado, 
pois que sofreu além da prisão outros 
constrangimentos foi o Apelado, por 
conseqüência da ação do Apelante. 
Finalizando pede o improvimento da 
Apelação, sendo assim mantida a 
respeitàvel sentença. 

O Órgão do Ministério Público, por 
sua DD. Procuradora de Justiça, Dra. 
Wanda Luczynski, em seu bem 
lançado e minucioso parecer de fls., 
dos autos, opinou pelo Conhecimento 
e Provimento do recurso para que, 

reformando-se a sentença, seja a 
ação julgada improcedente. 

Voto 
Ao compulsarmos os presente 

autos verifica-se que a presente 
Apelação é motivada pelo decisório 
em Ação de Indenização movida por 
David dos Santos Morgado, ora 
Apelado, contra Banco América do 
Sul S/A, aqui designado como 
Apelante. 

O Apelado teve sua carteira 
roubada a onde se encontravam 
documentos seus juntamente com um 
livro de cheques do Banco América 
do Sul S/A , tendo sido registrada a 
ocorrência perante a autoridade 
competente (Vila de Algodoal), bem 
como, a sustação dos cheques do 
talão roubado, ao Banco ora 
Apelante. 

Cheques foram emitidos, sendo 
que o de número 559.818, no valor de 
CR$ 42.000,00, emitido em favor de 
Maria do Perpetuo Socorro Souza de 
Ponte e Souza que repassou o 
mesmo a Maria do Carmo da Silva da 
Costa, o qual não tinha provimento de 
fundos, havendo por conseqüência 
uma Representação Criminal, perante 
a Delegacia de Estelionato, contra a 
referida senhora e o Apelado, 
havendo instauração de Inquérito 
Policial, tendo este Inquérito ocorrido 
à revelia deste, tendo em vista o erro 
de endereço, por não ser o seu e sim 
de Maria do Perpétuo Socorro Souza 
de Ponte e Souza, sendo por 
conseguinte pedida. de deferida a 
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prisão Prisão Preventiva dos 
acusados, sendo o Apelado preso em 
seu local de trabalho - ALBRAS, o 
que causou-lhe situação vexatória 
perante seus colegas e superiores, 
sendo recolhido ao Presidio "São 
José" ali permanecendo por algumas 
horas, quando foi revogada a sua 
Prisão Preventiva; que em 
decorrência dos fatos ajuizou a Ação 
de Indenização. 

Diz ainda o Apelado que a 
motivação da Ação é por ter o 
funcionàrio do Apelante, ao sustar o 
cheque passou certidão a falta de 
fundos, motivando a abertura do 
Inquérito Policial, e por conseqüência 
a prisão do Apelado. Dano foi-lhe 
causado por sua prisão solicitada 
pela Autoridade Policial, apesar de 
todas as providências foram tomadas, 
pois a principal delas que é a contra-
ordem foi providenciada, devendo o 
Apelante ter devolvido todos os 
cheques pré-citados, isso em 
conseqüência do Apelado (cliente)ter 
comunicado e dado ordem para não 
paga-los Acontece que a outra 
indiciada Maria do Perpetuo Socorro 
Souza de Ponte e Souza disse ter 
Maria do Carmo da Silva Costa, a 
quando da apresentação do cheque 
teve conhecimento por um funcionàrio 
do Apelante, que o referido cheque 
era roubado, e ao ser procurada pela 
primeira, que seria ressarcida do 
referido valor, mesmo assim fez a 

representação criminal contra ambos, 
não sendo levado em conta tudo 
aquilo mencionado através da 
Circular do Banco Central do Brasil, 
no que dizem respeito a abertura, a 
manutenção e o encerramento de 
conta de depósito, devendo ser 
registrado no verso o que é 
mencionado nos itens VIII e IX, da 
referida Circular. 

Pelo Inquérito Policial anexado 
aos autos não houve cumprimento 
isso com referência a identificação 
correta do Apelado, deixando de se 
inteirar do endereço correto deste 
junto ao Apelante (o Banco), 
mandando a intimação para o 
endereço da outra indiciada, sendo tal 
equivoco o que motivou a prisão do 
Apelado, mesmo assim, não cabe ao 
Apelante tal responsabilidade, e sim, 
ao Estado, que foi quem deu origem 
ao acontecido, assim sendo e em 
vista de tudo constante dos autos, 
poderà o Apelado providenciar a 
indenização pretendida. 

Pela sentença prolatada pela MMª 
Juíza de Direito, foi a mesma 
elaborada equivocadamente, por 
atribuir ao funcionàrio do Apelante a 
responsabilidade pelo danos sofridos 
pelo Apelado, o nos leva a tomar 
Conhecimento e Provimento do 
Recurso, a fim de que seja 
respeitàvel Sentença reformada 
julgando a Ação de Indenização 
improcedente. 

Belém, 24 de outubro de 1997. 
Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Presidente 
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Des. Pedro Paulo Martins - Relator 
ACÓRDÃO N° 32.391 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE 
MARABÀ  
 
 
Apelante:     Marabà Refrigerantes s/a 
Apelados:   João Ferreira Silva, Nilza Maria Barbosa Rodrigues 
Relator:       Desembargador Pedro Paulo Martins 
 
 

Apelação Cív el - Ação Monitória - Débito em 
conseqüência de nota fiscal não paga - Julgada 
parcialmente procedente a Ação Monitória - Sentença 
apelada de conformidade com a Lei - Recurso 
improv ido - Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores 
Membros da Terceira Câmara Cível 
Isolada do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, por 
unanimidade de votos, em conhecer 
do recurso, negar provimento, para 
manter o Decisório de Primeira 
Instância, em sua inteireza.  

 
Relatório 
Marabà Refrigerantes S/A, firma 

estabelecida no Km 3,5 da Rodovia 
Transmarabà - Nova Marabà - 
Marabà, por seu "Procurador Judicial 
devidamente habilitado, apelou da 
respeitàvel sentença de Primeira 
Instância, a qual julgou parcialmente 
procedente a Ação Monitória proposta 
contra João Ferreira da Silva e Nilza 
Maria Barbosa Rodrigues, 

requerendo a reforma da mesma. 
Alegam os Apelantes, que o 

julgado està em desacordo com as 
provas dos autos, acontece que a 
Apelante ajuizou contra os Apelados 
Ação Monitória, tendo por base uma 
Nota Fiscal a qual refere-se à compra 
de 252 caixas de "Coca-Cola", 40 
caixas de "Sprite" e 5 caixas de "Diet 
Coke lata", e não efetuaram o 
pagamento, sendo o referido débito 
reconhecido pelos Apelados, 
alegando estes em seu favor uma 
tentativa de acôrdo, sem entretanto 
pedirem compensação de valores, 
sendo julgado fora do pedido uma 
compensação de R$ 4.000,00.  

Dizem, ainda, que que não 
provaram a existência de patrocínio, 
bem como, o valor deste, tendo os 
Apelados sim, trazidos aos autos 
documentos totalmente alheios à lide, 
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sendo assim o julgamento  "extra 
petita". Finalizaram os Apelantes 
pedindo a reforma da Sentença. 

Os Apelados em suas Contra-
Razões que quanto aos documentos 
estão os mesmos devidamente 
quitados pela Apelada seriam falsos 
não tendo validade jurídica sendo a 
alegação totalmente incabível, por ter 
a Apelante esgotado o seu direito, 
sendo precluso, tanto nas alegações 
como na fase de instrução 
processual. Que as argumentações 
da Apelante, afirmando que a 
empresa faz promoções através de 
contratos, colocando em choque a 
própria testemunha cujo depoimento 
se encontra as fls. 47 dos autos. 
Dizem mais os Apelados, que por 
vàrias vozes procuraram entrar em 
contato com a Apelante não 
conseguindo e, assim quitaram as 
obrigações com o Sistema Romulo 
Maiorana de Comunicações, mesmo 
assim inaceitaram a Decisão do 
Magistrado "a quo". Que segundo a 
Apelante, os Apelados não provaram 
a existência do patrocínio, bem como, 
não trouxeram a comprovação do 
patrocínio. Diz ainda que o 
Magistrado "a quo" procedeu de 
maneira correta e de conformidade 
com a Lei e o Direito, levando a cabo 
as provas cabíveis na fase 
considerada de instrução, para 
chegar a uma conclusão final, tendo 
como prova principal a própria 
população da Cidade de Marabà, por 
meio da Imprensa falada e escrita, 

havendo assim a compensação 
pretendida. Finalizando pediram a 
mantença da Decisão do Magistrado 
"a quo", negando provimento ao 
recurso da presente Apelação, por 
estar a mesma correta e de 
conformidade com a Lei e o Direito. 

Voto 
Ao compulsarmos os presente 

autos verifica-se que Marabà 
Refrigerantes s/a, inconformada com 
o decisório do MM. Juízo de Direito "a 
quo", sendo este julgado procedente 
em parte a Ação Monitória, Ação esta 
efetivada contra João Ferreira da 
Silva e Nilza Maria Barbosa 
Rodrigues, sendo requerida a reforma 
daquele Decisório. 

Segundo os ora Apelados que o 
julgamento encontram em total 
desacôrdo com o que trazido aos 
autos, pois a Apelante ingressou em 
Juízo com Acão Monitória contra os 
Apelados, isso em conseqüência de 
uma Nota Fiscal correspondente à 
aquisição de duzentos e cinqüenta e 
duas (252) caixas de "Coca-Cola", 
quarenta (40) caixas de refrigerante 
"Sprite" e cinco (5) caixas de 
refrigerante "Diet Coke" em lata, cujo 
pagamento não foi efetuado, mesmo 
assim referido débito foi aceito e 
reconhecido pelos Apelados, 
alegando estes um possível acordo, 
sem que pedissem a devida 
compensação de valores, entretanto 
foi julgado sem estar no pedido uma 
compensação no valor de quatro mil 
reais (r$4.000,00). Apesar de 
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alegarem não provaram o 
"patrocínio", assim o seu valor, 
mesmo assim os Apelados trouxeram 
documentos, que nada tem a haver 
com a questão em foco, e por 
conseqüência um julgamento extra 
autos. Em sua finalização pediram os 
Apelantes a reforma da sentença 
prolatada pelo MM. Juízo de Direito "a 
quo". 

Ao apresentarem os Apelados 
suas "contra-razões", dizem que 
quanto aos documentos seriam falsos 
apesar da quitação, mesmo assim 
teve a Apelante esgotado seu direito, 
e por conseqüência precluso, isso na 
fase das alegações, como na 
instrução processual. Apesar das 
alegações de que as promoções são 
feitas através de contrato, encontra 
confronto com o dito pela testemunha 

às fls. 47 dos autos, mais ainda, que 
por diversas vezes procuram a 
Apelante e não conseguiram, 
quitando por conseguinte com 
Sistema Romulo Maiorana de 
Comunicações, apesar disso não foi 
aceito o Decisório do MM. Juízo de 
Direito "a quo", isso por acharem que 
não ficou provado a existência do 
patrocínio. O MM. Juízo de Direito "a 
quo" agiu corretamente, tudo de 
conformidade com a Lei, embasando-
se nas provas aceitàveis e na fase de 
instrução, tendo como principal prova 
o povo da cidade de Marabà. Ao 
finalizarem manifestaram-se pela 
manutenção do Decisório prolatado 
pelo MM. Juiz de Direito "a quo", 
devendo ser negado provimento a 
Apelação . 

 
Belém, 24 de outubro 1997. 

 
Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Presidente 

Des. Pedro Paulo Martins - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.392 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL  
 
 
Agravante:     Maria Alice Silva de Castro 
Agravado:      Pedro Moreira de Castro 
Relator:          Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves 
 
 

Ação de Separação Judicial Litigiosa. Rev elia do 
agrav ado não induz os efeitos contidos no artigo 319, 
por v ersar sobre direitos indisponív eis (artigo 320, II). 
Despacho que designa audiência de instrução e 
julgamento não fere qualquer direito do agrav ante. 
Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, em Turma Julgadora, 

os Exmos. Senhores 
Desembargadores componentes da 
Egrégia Terceira Câmara Cível 
Isolada do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, adotando relatório 
integrante deste, à unanimidade, 
negaram provimento ao agravo, para 
confirmar o despacho agravado. 

 
Relatório 
Maria Alice da Silva Castro, 

devidamente qualificada, através de 
procurador devidamente, 
inconformado com despacho de 
Magistrado no processo de 
Separação Judicial, movida contra 
Pedro Moreira de castro, também 
devidamente qualificado, apresentou 
o devido recurso de agravo contra 
despacho de Magistrado, que 
saneando o processo, deferiu 

requerimento de provas e determinou 
a realização de audiência. 

Diz que propôs Ação de 
Separação Judicial contra seu 
marido, sendo a mesma distribuída 
ao juízo da 13ª Vara Cível, e que, 
para audiência prévia foi designado o 
dia 26 de junho de 1996, que o 
requerido, a partir daquela data 
tomou conhecimento de que estava 
aberto o prazo para apresentar 
contestação, o que não fez, 
incorrendo assim no preceituado pelo 
artigo 319 do CPC, ou seja a revelia. 

Que devido a este fato, requereu 
julgamento antecipado a lide, por ter 
renunciado de forma tàcita qualquer 
produção de prova admitida em 
direito, porém a magistrada 
determinou que fossem oferecidas 
provas, tendo seu patrono dito que 
não tinha mais prova a produzir, 
pleiteando julgamento antecipado, em 
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face da renúncia tàcita, porém a juíza 
, apesar das duas renúncias, bem 
como ter o agravado incorrido em 
revelia, saneou o processo, deferindo 
provas requeridas e designando 
audiência de instrução e julgamento, 
não atentando para os prejuízos 
causados a agravante, que objetiva 
resolver sua situação, uma vez que 
està ameaçada de morte pelo 
agravado e se viu compelida a 
esperar mais tempo para ver 
satisfeito seu intento. 

Assim ingressou a agravante com 
o presente recurso solicitando seu 
conhecimento, e provimento, para 
tornar sem efeito o despacho 
agravado, fazendo juntada dos 
documentos obrigatórios. 

Em vista da revelia do agravado e 
não haver procurador no processo, foi 
dado vistas ao Procurador de Justiça, 
que em fundamentado parecer, em 
que transcreve jurisprudência opinou 
pelo conhecimento e improvimento do 
recurso. 

 
Voto 
Cuida de recurso de agravo de 

instrumento contra despacho de 
magistrada que, em Processo de 
Separação Litigiosa, saneou a ação e 
designou audiência de instrução e 
julgamento, com deferimento de 
provas requeridas, o que se opõe a 
agravante alegando que, tendo o 
agravado sido revel, confessou as 
alegações prestadas na inicial, assim 
na forma do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, a ação deveria ser 
julgada antecipadamente, sem 
precisar ser dado o despacho contra 
o qual està se lançando. 

Não prospera o alegado pois que, 
se tratando de uma Ação de 
Separação, a mesma diz respeito a 
direito indisponíveis, é o que diz o 
artigo 320, item II. 

“Artigo 320 A revelia não induz 
contudo ao efeito mencionado no 
artigo antecedente" 
II - Se o litígio versar sobre direitos 
indisponíveis. 
A ação de separação Litigiosa é 

considerada como direito 
indisponíveis, pois nela além de ser 
tratada a guarda dos fi lhos, também 
resulta na condenação a pagamento 
de pensão alimentícia, e isto 
podemos ver em vàrias 
jurisprudências as quais passamos a 
transcrever. 

"São disponíveis os direitos 
relacionados com as causas de 
dissolução legal de sociedade 
conjugal e indispensàvel aos 
relativos de guarda, educação, e 
alimento dos fi lhos. Ainda que o 
direito de separação em si, possa 
considerar-se como disponíveis, jà 
que é passível de se fazer por 
mutuo consenso, uma vez 
reunidos os pressupostos legais, 
dela resultam conseqüência, a 
cujo respeito o Juiz deve prover e 
que se insere entre os direitos 
indisponíveis, dentre elas a 
pertinente a guarda de fi lhos". 
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"Na separação litigiosa não cabe a 
imposição de pena de confissão". 
Também transcrevemos a 

jurisprudência citada pelo digno 
Procurador que diz  

"Na separação litigiosa com causa 
culposa, a simples confissão ficta 
ou presumida, deduzida da revelia, 
por si só, a vista da imprecisão 
dos termos da inicial, das 
circunstancias e da ausência de 
prova, não é suficiente para 
autorizar o julgamento antecipado 

da lide. Apelação Civel São Paulo. 
Rel. Leite Cintra”. 
No presente caso, tratando-se de 

uma separação litigiosa com pedido 
de arbitramento de pensão 
alimentícia, obrigatoriamente a Juíza 
terà de pesquisar todas as provas, 
quer as apresentadas ou não para 
dar a decisão, logo seu despacho de 
saneamento e designação de 
audiência não està ferindo direito da 
agravante, razão porque conheço do 
recurso e nego provimento. 

 
Belém, 17 de outubro de 1997. 

 
Desa. Clemeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente 

Des. Carlos Fernando de Sousa Gonçalv es - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.394 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE 
TOMÉ- AÇÚ 
 
 
Apelantes:      Giuseppe Cicatello e Therese Marcecelle Cicatello 
Apelados:       José Alves Bezerra e Ilda Kiyomi Taketa 
Relator:          Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves 
 
 

Ação Declaratória - Contrato de v enda de sociedade 
mercantil - Declaração de inexistência de dív ida - 
Impropriedade da ação para resolv er o litígio - 
Carência 
do pedido. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, em Turma Julgadora 

os Exmos. Desembargadores 
componentes da Egrégia Terceira 
Câmara Cível Isolada do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará , adotando 
relatório integrante deste, à 
unanimidade, deram provimento ao 
apelo, para extinguir o processo por 
carência do direito de ação. 

 
Relatório 
Giuseppe Cicatello e Therese 

Marcelle Cicatello, devidamente 
qualificados na ação, através de 
procurador habilitado, interpuseram 
recurso de apelação contra decisão 
do Juízo Singular, que me Ação 
Declaratória que propuseram contra 
José Alves Bezerra e Ilda Kiyomi 
Taketa, julgou a mesma 
improcedente. 

Alegam que a sentença atacada 

acolheu, após cinco anos de 
tramitação processual, jà inclusive 
saneado o processo, produzido 
provas, e realizada a audiência, 
preliminar levantada pelos apelados, 
em sua contestação, com fulcro no 
artigo 295, inciso III do CPC, 
extinguindo o processo sem apreciar 
o mérito do pedido, por ter entendido 
que a ação declaratória interposta é 
meio inadequado para a satisfação da 
pretensão trazida a Juízo. 

Que em face do total 
descabimento das afirmações 
constantes da referida decisão, a qual 
se funda em entendimento 
jurisprudencial, hà muito superado, 
inclusive contrària a melhor doutrina, 
impondo-se a apelação ora 
empreendida, e que os julgados 
citados pela decisão a quo, são 
antiquados ou inadequados, ou 
mesmo ambos, e se acham 
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amplamente superados por torrencial 
jurisprudência recente de nossos 
tribunais superiores. 

Que o pedido dos recorrentes se 
destina a obter, em interpretação a 
clàusula contratual, declaração de 
inexistência da obrigação de pagar, 
quantia avença da, haja vista o 
inadimplente das referidas clàusulas 
pelos réus. 

Alega que se acha em jogo, o 
exato cumprimento da avença, 
somente possível após a 
manifestação do órgão jurisdicional, o 
qual determinarà o exato conteúdo do 
contrato, mormente em relação as 
obrigações que se impõe a cada 
parte, assim diz que justifica o 
recurso, pois até hoje divergem os 
contratantes. 

Faz transcrições de vàrias 
jurisprudências sobre o assunto, para 
no final pedir que seja provido, com 
retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, 
para ser proferida a decisão quanto 
ao mérito. 

O apelado apresentou as devidas 
contra razões dizendo que a sentença 
decidiu de maneira correta e justa a 
matéria versada nos autos, causando 
com isto a insatisfação dos apelantes 
que promoveram seu recurso, sem 
trazer qualquer argumento sério 
capaz de abalar os sólidos 
fundamentos do decidium da 
magistrada 

Que os apelantes teimam sobre a 
matéria legal da Ação Declaratória, 
fabricando argumentos absurdos e 

despreparados na ânsia de conseguir 
seu intento, pois da inicial 
apresentada, os apelantes 
demonstraram e comprovaram no 
decorrer da instrução, os motivos da 
propositura da presente ação, para 
que fosse declarada a inexistência do 
direito de cobrar uma dívida, a qual 
devem aos apelados, assim alega 
que a Ação Declaratória jamais foi o 
meio hàbil para obtenção de uma 
certeza judicial à compensação de 
débitos e créditos originàrios de 
obrigações contratuais, não sendo 
adequada para condenar alguém a 
não poder cobrar os seus direitos, ou 
a não receber o que lhe devem. 

Que a Ação Declaratória e 
autônoma, e Daís são seus objetivos 
declarar a existência ou inexistência 
de uma relação jurídica e a 
autenticidade ou falsidade de um 
documento, assim diz que não se 
pode pedir, com essa Ação, que um 
credor não possa cobrar seus direitos 
ou que lhe seja declarada essa 
condição, pois na Ação Declaratória, 
a postulação hà de consistir em 
afirmação da existência ou 
inexistência da relação jurídica ou da 
autenticidade ou falsidade de 
documento. 

Faz comentàrios a respeito da 
sentença da magistrada de primeiro 
grau, citando jurisprudências a 
respeito do assunto para no final 
dizerem que não tem condições os 
recorrentes de se insurgiram contra a 
decisão que lhes foi desfavoràvel, 
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uma vez que fundamentam a Ação 
Declaratória no item I do artigo 4º que 
trata da existência ou inexistência de 
relação jurídica, pois quanto a isto, 
jamais houve dúvida, pois hà um 
contrato de Compra e Venda de 
Sociedade Mercantil e outros bens, 
assim pedem que a decisão seja 
mantida. 

 
Voto 
Cuida de recurso contra a decisão 

de magistrada de primeiro grau que 
julgou improcedente uma Ação 
Declaratôria proposta pelos 
recorrentes contra os recorridos, com 
fundamentos no inciso primeiro do 
artigo 4º do Código de Processo Civil, 
ou seja, para ser declarada a 
existência ou inexistência de relação 
jurídica. 

Pelos que constam dos autos, os 
recorrentes em 1º e 19 de março de 
1996 celebraram com os recorridos, 
um contrato Particular de venda de 
sociedade Mercantil e outros bens 
aditivos de alteração mencionada no 
contrato, ou seja, compraram o 
acervo da empresa Madereira Jaber 
Indústria e Comércio Ltda. cujos os 
bens estão relacionados na exordial, 
pelo valor total de Doze milhões de 
cruzados novos, pagando no ato, ou 
seja, no dia 1° de março, a quantia de 
Cinco Milhões e Quinhentos Mil 
Cruzados Novos (CZN 5.500.000,00), 
ficando o saldo de seis Milhões e 
Quinhentos Mil Cruzados Novos 
(CZN 6.500.000,00), a serem pagos 

sessenta (60) dias após a assinatura 
do contrato, especificando, o contrato 
como seria pago essa importância, 
dizendo que todo o acervo seria 
isento de débito, hipoteca, impostos, 
etc.., que porventura tivesse sido 
contraída até 28 de fevereiro de 1990. 

Que ficaram surpreso em 27 de 
junho do mesma ano, que no Banco 
do Brasil, Agência de Quatro Bocas, 
existia uma dívida de 1º de março de 
1990 no valor de Dois Milhões, 
sessenta e dois mil, novecentos e 
sessenta e oito cruzeiros e sessenta 
e seis centavos Cr$ 2.062.968,66, 
contraídos em 28 de outubro de 1989, 
com vencimento para 28.09.92, os 
quais davam como garantia todo o 
acervo da firma, inclusive o imóvel 
onde està localizado o parque 
industrial. 

Que os caminhões inseridos no 
item 02 da clàusula primeira, os quais 
descreve, foram apreendidos pela 
Rodobens Administração e Promoção 
Ltda., através de Ação de Busca e 
Apreensão, e que além dessas, outra 
dívidas existentes como energia 
elétrica, imposto de renda, telefone, 
ICMS, IAPAS, etc..., assim 
entendendo que as dívidas 
assumidas e pagas, se corrigidas 
atingiriam importância superior a 
devida por eles, aos recorridos assim, 
ingressaram com a citada ação, que 
foi recebida e processada, tendo a 
magistrada deferido as provas 
pedidas, sendo realizada perícia e 
audiência de instrução e julgamento e 
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após, sendo a Juíza transferida, e 
assumindo outra magistrada, esta 
julgou improcedente, entendendo o 
incabimento da ação, fato que levou 
ao inconformismo dos recorrentes. 

Analisando o assunto, vemos que 
o pedido ê com base no inciso I do 
artigo 4º do Código de Processo Civil 
que diz que deve ser declarado a 
existência de relação jurídica, o que 
não é o caso no presente litígio, pois 
não se esta negando a existência de 
relação jurídica e nem nulidade ou 
falsidade de documento, o que 
querem os apelantes e que seria 
declarado a inexistência da dívida 
que restou, quando da celebração do 
contrato, por ter pago certas 
importâncias que não eram de sua 
responsabilidade, e que alegam 
ultrapassar a importância devida. 

É certo que a jurisprudência vem 
considerando uma elasticidade maior 

a Ação Ordinària, como aconteceu no 
presente caso, pois se, no litígio 
estivesse devidamente claro, a 
relação de crédito e débito, poderia o 
pedido ser considerada, para ser 
declarado a inexistência da dívida, 
mas não é o caso, tanto que houve 
perícia e instrução e julgamento, logo 
o pedido era incabível, e deveria ter 
sido fulminado no início. 

Erraram as magistradas, a 
primeira por não ter indeferido o 
pedido liminarmente, e a segunda por 
julgar improcedente um pedido sem 
analisar o mérito, pois se ação é 
incabível, ela terà de ser extinta por 
carência de pedido, assim sendo, 
conheço do pedido, e dou provimento 
para extinguir a ação, por carência de 
pedido, devido a impropriedade de 
ação, podendo o apelante voltar, se 
quiser, através da ação competente. 

 
Belém, 26 de setembro de 1997. 

 
Desa. Clemeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente 

Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.398 - REEXAME DE SENTENÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Sentenciante:                MMª Juíza de Direito da 14ª Vara Cível, em exercício 
Sentenciado-Apelante: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do  
                                      Estado do Pará - Ipasep 
Sentenciada-Apelada:  Maria de Nazareth Soares Maia 
Relatora:                       Desembargadora Maria Helena Couceiro Simões 

 
 

I. Instituto de Prev idência e Assistência do Estado do 
Pará. Pensão por morte. Beneficiàrio de serv idor 
falecido. Direito a totalidade dos v encimentos ou 
prov entos daquele. Constituição Federal - art. 40, § 
5º. II. A garantia inserida no art. 40, § 5º, da 
Constituição Federal é de eficàcia imediata. A parte 
final do dispositiv o constitucional- até o limite 
estabelecido em lei, observ ado o Parágrafo anterior- 
não constitui óbice à fruição do benefício, porque a 
locução diz respeito ao limite de remuneração dos 
serv idores públicos, estatuído no art. 37, XI, da C.F., 
não subsistindo as disposições da legislação 
estadual que limitam o v alor da pensão, porque 
incompatív eis com a nov a ordem constitucional - 
Sentença mantida por unanimidade. 

 
 

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

Desembargadores componentes da 
Colenda 1ª Câmara Cível Isolada do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará, a unanimidade de votos em 
conhecer da apelação e negar-lhe 
provimento, mantendo a decisão 
recorrida pelos seus fundamentos, 
para que seja paga à autora a pensão 
na totalidade dos vencimentos 

recebidos pelo seu falecido marido, a 
partir da data da impetração do M.S., 
ficando as parcelas pretéritas a serem 
pleiteadas através da via ordinària, 
querendo. 

 
Relatório 
Tratam os presentes autos de 

Reexame da Sentença de 1º Grau e 
de Apelação. 

Maria de Nazareth Soares Maia, 
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identificada na inicial, impetrou 
Mandado de Segurança contra ato do 
Presidente do Ipasep, que ao 
conceder a pensão da requerente, 
como viúva do ex-servidor inativo e 
ex-diretor de departamento- José 
Dias Maia, o fez na base de 70% 
sobre os vencimentos e vantagens 
pagos ao seu falecido marido, ou 
seja, R$ 2.913,25, conforme fazem 
provas os comprovantes de 
pagamento relativos aos meses de 
setembro e outubro de 1996, violando 
às disposições do § 5º, do art. 40, da 
Constituição Federal, pelo qual, o 
benefício da pensão por morte 
corresponderà à totalidade dos 
vencimentos ou proventos do servidor 
falecido, até o l imite estabelecido em 
lei. 

Tendo, o Requerido negado a 
concessão da pensão pelo valor 
correspondente à totalidade dos 
vencimentos pagos ao falecido 
marido da Requerente, violou a 
norma constitucional e feriu o direito 
líquido e certo da Requerente, 
ensejando a segurança. 

Embasa seu pedido em 
jurisprudência de nossos Tribunais. 

A autoridade atacada prestou à 
Juíza "a quo" informações alegando 
que, a pensão paga à impetrante fôra 
arbitrada com base na Lei nº 
5.011/81, que organiza o Ipasep e 
dispõe sobre auxílios e benefícios 
previdenciàrios estaduais com a nova 
redação dada pela Lei nº 5.301/85, 
art. 27, o qual dispõe que, serà 

garantido aos dependentes do 
segurado que falecer uma 
importância correspondente a 70% do 
salàrio de contribuição e serà devida 
a partir do óbito. 

O digno representante do M.P., na 
primeira instância opinou no sentido 
de ser concedido o Mandado. 

A MMª sentenciou no feito, 
baseada em acórdão deste Egrégio 
Tribunal, e nos fatos, relatos e 
comprovados no processo, concedeu 
a segurança para que seja pago a 
pensão à autora na totalidade dos 
vencimentos recebidos pelo seu 
falecido marido. 

Recorreu de ofício. 
Não conformado, o impetrado 

apelou, alegando: 
Que, a pensão foi arbitrada com 

base na legislação em vigor à época 
do falecimento do ex-segurado, ou 
seja, o art. 27, da Lei nº 5.011/81, 
com a nova redação que lhe deu a 
Lei nº 5.301/85, o qual dispõe:  

"a pensão garantirà aos 
dependentes do segurado que 
falecer, a importância 
correspondente a 70% (setenta 
por cento) do salàrio de 
contribuição e serà devida a partir 
da data do óbito". 
Que, tal està de conformidade com 

as disposições invocadas pela 
impetrante, isto é, o art. 40, § 5º, da 
Constituição Federal, o qual assegura 
que o valor da pensão por morte deve 
ser fixado em atendimento a 
totalidade dos vencimentos ou 
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proventos do servidor falecido, até o 
l imite estabelecido em lei. 

Assim, não existe descumprimento 
legal, pois, os direitos da apelada 
estão amplamente assegurados na 
exata conformação legal, devendo ser 
reformada a decisão. 

Em contra-razões a apelada, 
ratifica os argumentos mantidos na 
inicial. 

Transcreve ensinamentos de Hely 
Lopes Meireles, sobre a expressão 
"até o l imite estabelecido em lei", do 
art. 40, § 5º, da C.F., a qual, não està 
permitindo que haja lei l imitando a 
pensão. Essa lei diz respeito ao limite 
de remuneração dos servidores 
estatuídos no art. 37, XI, da C.F. 

A digna Dra. Wanda Luczynski, 
em bem lançado parecer, opina pelo 
conhecimento e improvimento da 
apelação. 

 
Voto 
O enfoque da questão diz respeito 

a aplicação do art. 27, da Lei nº 
5.011/81, com a redação dada pelo 
art. 27, da Lei nº.5.301/85, que regula 
ao seguro previdenciàrio do Instituto 
de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado do Pará - 
Ipasep, e às disposições da 
Constituição Federal, arts. 40, § 5º, § 
4º e inciso XI, do art. 37, sobre o 
assunto. 

Além da farta jurisprudência e 
doutrina trazidas aos autos pela 
apelada e representantes do 
Ministério Público, incidem no caso, 

os seguintes julgados, em favor da 
manutenção da sentença. No recurso 
extradordinàrio decidiu o STF: 

"Ementa: Pensão. Valor 
correspondente à totalidade dos 
vencimentos ou proventos do 
servidor falecido. Constituição 
Federal, art. 40, § 5º". 
"O Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento do Mandado de 
Injunção 211.8, proclamou que o § 
5º, do art. 40, da Constituição 
Federal, encerra um direito auto-
aplicàvel, que independe de lei 
regulamentadora para ser 
viabil izado, seja por tratar-se de 
norma de eficàcia, como 
entenderam alguns votos, seja em 
razão de a lei nele referida não 
poder ser outra senão aquela que 
fixa o limite de remuneração dos 
servidores em geral na forma do 
art. 37, XI, da Carta, como 
entenderam outros". 
"Recurso extraordinàrio não 
conhecido" (STF 140.863-4/AM- 
Rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma. 
Decisão 02.94-DJ-1 de 11/03/94, 
pàg.4/113, in "A Constituição na 
Visão dos Tribunais", pàg.497). 
"Ementa - Constitucional 
Previdenciàrio. Servidor Público. 
Viúva. Pensão por morte. Valor". 
"Ementa - Previdência Social. 
Ipasep. Pensão. Beneficiàrio de 
servidor falecido. Valor integral 
dos proventos. Art. 40, § 5º, da 
Constituição da República. 
Admissibil idade. Recurso provido". 
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"Da conjugação do preceituado 
nos §§ 4º e 5º, do art. 40, da 
Constituição da República infere-
se que a Lei Magna assegurou, 
ineludivelmente paridade de 
vencimentos, proventos e 
pensões, de modo que todos se 
reajustam quando os vencimentos 
são reajustados". 
"Se assim é, a pensão 
previdenciària não poderia ter 
expressão qualitativa e 
quantitativa diversa, porque todos 
caminham na mesma direção. Isto 
quer dizer que a Constituição da 
República assegurou a isonomia 
estipendiària entre servidores em 
atividade, servidores inativos e 
pensionistas de servidores 
falecidos". (T.J.SP. Ac.180.985, I - 
São Paulo, Rel. Des. Renan Lotufo 
- 1ª Câm. Cível - Decisão em 
22/03/93, J.T.J.SP., LEX 146, 
pàg.141). 
Logo, aplicàvel, no caso, às 

disposições contidas no § 5º, da 
Constituição Federal, o qual dispõe: 

"O benefício da pensão por morte 
corresponderà à totalidade dos 
vencimentos ou proventos do 
servidor falecido, até o l imite 
estabelecido em lei, observado o 
disposto no Parágrafo anterior". 
"§ 4º Os proventos da 
aposentadoria serão revistos, na 
mesma proporção e na mesma 
data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em 
atividade, sendo também 

estendidos aos inativos quaisquer 
benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidos aos 
servidores em atividades, inclusive 
quando decorrentes da 
transformação ou reclassificação 
do cargo ou função em que se deu 
a aposentadoria na forma da lei". 
Os quais por sua vez, devem ser 

interpretados em consonância com as 
disposições contidas no ítem XI, do 
art. 37, da referida Carta Magna. 

"A lei fixarà o limite màximo e a 
relação de valores entre a maior e 
a menor remuneração dos 
servidores públicos, observados, 
como limites màximos, os valores 
percebidos como remuneração, 
em espécie, a qualquer título, por 
Membros do Congresso Nacional, 
Ministros de Estado e Ministros do 
Supremo Tribunal Federal e seus 
correspondentes nos Estados, no 
Distrito Federal e nos Territórios, 
e, nos Municípios, os valores 
percebidos como remuneração, 
em espécie, pelo Prefeito”. 
Na espécie dos autos, a sentença 

està fundamentada na Constituição 
Federal, na jurisprudência de nosso 
Tribunal emanada no mesmo sentido 
dos v. acórdãos acima transcritos. 
Logo, em perfeita consonância com 
os princípios constitucionais 
invocados na inicial e melhor doutrina 
e jurisprudência pàtria. 

Como bem frisa a ilustre 
Procuradora de Justiça em seu 
parecer, caucado na melhor doutrina 
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e interpretações dos nossos 
Tribunais. 

"Dessa forma, a regra contida no 
art. 27, da Lei nº 5.301/85, que 
garante apenas 70% de pensão, 
não pode ser a lei a que se refere 
o § 5º, do art. 40, da Constituição 
Federal, jà que este ao dizer "Até 
o Limite Estabelecido em Lei", 
remete ao inciso XI, do art. 37, da 
Constituição Federal vigente, que 
fixa as diretrizes para se achar 
aquele limite entre a maior e a 

menor remuneração dos 
servidores públicos". 
Isto posto: 
Conheço do recurso, para manter 

a decisão recorrida, para que seja 
paga à autora- Sra. Maria de 
Nazareth Soares Maia, a pensão na 
totalidade dos vencimentos recebidos 
pelo seu falecido marido, a partir da 
data da impetração do M.S., ficando 
as parcelas pretéritas a serem 
pleiteadas através da via ordinària, 
querendo. 

 
Belém, 03 de novembro de 1997. 

 
Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente 

Desa. Maria Helena Couceiro Simões - Relatora. 
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ACÓRDÃO Nº 32.403 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA 
DA CAPITAL 
 
 
Apelante: A Justiça Pública 
Apelado: Evandilson Fernando Lima da Costa 
Relatora: Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza 
 
 

Apelação Criminal. Crime de Homicídio Culposo - 
Decisão dos jurados contrària a prov a dos autos - 
Ev idencia  equív oco, a decisão dos jurados que 
desclassifica o delito para homicídio culposo, 
quando as prov a constantes dos autos demonstram 
que o réu agiu de forma premeditada com v ontade e 
consciência liv res. Recurso conhecido e prov ido. 
Decisão unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Apelação Criminal 
da Comarca da Capital, em que é 
apelante a Justiça Pública e apelado 
Evandilson Fernando Lima da Costa. 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Desembargadores componentes da 
Egrégia Primeira Câmara Criminal 
Isolada do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, adotado o relatório 
de fls. 178/179, como parte integrante 
deste aresto, à unanimidade de votos, 
em conhecer do presente recurso e 
dar-lhe provimento, nos termos do 
voto da relatora.   

 
Relatório  
A Justiça Pública Estadual, 

através do representante do 
Ministério Público, inconformada com 

a decisão proferida peio Tribunal do 
Júri, que ao proceder o julgamento do 
acusado Evandilson Fernando Lima 
da Costa, qualificado às fls.02, 
desclassificou o delito de homicídio 
qualificado para homicídio culposo, 
recorre a esta Egrégia Câmara 
objetivando a reforma da decisão de 
Primeiro de Grau. 

Alega em suas razões, que a 
decisão proferida pelos Juizes Leigos 
afronta de forma cristalina as provas 
carreadas nos autos, eis que ao 
atingir a vítima com um gargalo de 
garrafa, atirado de dentro de um taxi, 
em que se encontrava, acertando-lhe 
a veia jugular, causando-lhe a morte, 
o acusado jamais poderia ter agido 
por culpa strito sensu. Argumenta ser 
inconcebível que alguém 
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desempenhe uma atividade 
comportamental com um gargalo de 
garrafa, que necessariamente teria 
que ser preparado, através da quebra 
de uma garrafa, se diri ja até sua 
pretensa vítima, para arremessà-la na 
direção de seu pescoço, onde é 
notório a existência da principal 
artéria de irrigação sangüínea, haja 
apenas com culpa consciente; que 
esse comportamento revela que a 
ação foi de forma premeditada, com 
vontade e consciência l ivre em busca 
de um resultado, que tanto poderia 
ser uma grave lesão, como a morte 
que ocorreu, transparecendo, 
induvidosamente, a existência de 
uma conduta dolosa, de 
conformidade com a previsão legal do 
inciso I, do artigo 18, do Código 
Penal. 

Em contra-razões a defesa do 
apelado contesta os argumentos do 
representante do Parquet, alegando, 
em síntese, que o Tribunal do Júri 
agiu corretamente, escolhendo a 
versão que lhe pareceu mais 
verossímil, interpretando a situação 
dentro de um contexto real, dentro  
bom senso de que realmente não 
existiu dolo e sim culpa, e dessa 
forma de. ser mantida a decisão ora 
atacada. 

Nesta Superior Instância, o 
eminente Procurador de Justiça Bel. 
Jorge Ferreira Cortez, manifestou-se 
pelo improvimento do apelo 
argumentando que a vítima e seus 
companheiros concorreram de forma 

deliberada para o desfecho fatal, 
provocando um revide caracterizado 
pela imprudência do réu que resultou 
no evento morte. 

   
Voto 
Tratam os presentes autos de 

Apelação interposta pelo 
representante do Ministério Público 
sob o fundamento de que a decisão 
proferida pelo E. Conselho de 
Sentença do Tribunal do Júri, 
encontra-se contrària à prova dos 
autos, considerando que o crime 
cometido pelo réu restou fartamente 
demonstrado tratar-se de homicídio 
qualificado e não culposo como 
entenderam os Juizes leigos. 

O apelado foi denúnciado  e 
pronunciado como incurso nas 
sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV 
do Código Penal, pelos seguintes 
fatos: Na madrugada do dia 04 de 
junho de 1989, a vítima em 
companhia de seus colegas Màrcio 
Antônio Silva Santos e Paulo Jorge 
Coelho Sepeda, saíram da sede do 
“São Cristóvão”, em S. Braz, e se 
dirigiram para outra festa dançante no 
bairro de canudos, onde se juntaram 
a outros dois colegas de nomes Ivan 
e Flàvio de Jesus Cavalcante. Por 
volta das 4:00 da madrugada, 
resolveram se retirar, e  ao 
caminharem pela Rua Américo Santa 
Rosa,  Evandilson Fernando Lima da 
Costa, ora apelado,  mais conhecido 
pela alcunha de “Paloma”, o qual  
também estava acompanhado de dois 
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colegas; nessa ocasião a vítima, por 
brincadeira, empurrou Ivan sobre 
“Paloma” quando passava, tendo o 
mesmo empurrado Ivan de volta, o 
qual aplicou um tapa no acusado, 
tendo este jurado vingança contra 
Ivan e a vítima, em seguida cada 
grupo tomou seu rumo.  

Após esse incidente, a vítima e 
seus colegas continuaram a 
caminhar, e quando atingiram a Av. 
Gentil Bittencourt com Teófilo 
Condurú, resolveram parar, quando 
surgiu “Paloma” num taxi, ao lado do 
motorista, fazendo ameaças ao grupo 
e, inesperadamente lançou um 
gargalo de garrafa que atingiu a veia 
jugular esquerda de Francisco, que 
teve morte instantânea, conforme 
testifica o laudo de fls.15. 

Interrogado em Juízo, o acusado 
confirma ser autor do delito, alegando 
que atirou a garrafa em direção ao 
grupo para espantà-los, mas que não 
sabe dizer se a garrafa estava 
quebrada pois estava muito nervoso, 
e que só soube da morte da vítima no 
dia seguinte através de sua genitora. 

Os depoimentos prestados em 
Juízo, narraram os fatos tais como se 
encontram-se  descritos na denúncia, 
ou seja, que o réu armou-se para ir 
de encontro à sua vítima, após tê-la 
ameaçado. 

A  testemunha presencial, Ivan de 
Jesus Cavalcante, declarou perante o 
plenàrio do Júri que:  

“O acusado estava sentado no 
banco da frente do taxi quando 

passou pelo grupo; que o taxi 
passou perto do grupo; que ao 
alcançar o grupo o taxi diminuiu a 
velocidade; o acusado ao se 
aproximar do grupo jà no interior 
do taxi, o ameaçou dizendo que 
iria pegà-lo; que o grupo nada fez 
para o acusado no momento em 
que este jogou a garrafa; que em 
nenhum momento a vítima agrediu 
o acusado...”  
Dessa forma, pelo que se 

depreende da leitura dos autos, a 
decisão dos jurados evidencia 
equívoco ao desclassificar o crime 
para homicídio culposo, quando todas 
as provas demonstram que o réu agiu 
de forma premeditada, com vontade e 
consciência l ivres. 

Como ressalta a  eminente 
Promotora de Justiça em suas 
razões, é inconcebível que alguém 
desempenhe uma atividade 
comportamental, com um gargalo de 
garrafa, que necessariamente teria 
que ser preparado, através da quebra 
de uma garrafa, se diri ja até sua 
vítima para arremessà-la na direção 
de seu pescoço, onde é notório a 
existência da principal artéria de 
irrigação sangüínea, haja apenas com 
culpa consciente. 

Com efeito, para a doutrina e a 
jurisprudência, na hipótese de 
decisão manifestamente contrària a 
prova dos autos, não fere a soberania 
dos veredictos (art.5º, XXXVIII, “c” da 
CF), a possibil idade de anulação de 
julgamento, haja vista que  não 
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substitui o veredicto por uma decisão 
do órgão julgador de  segundo grau. 
É apenas um meio de não se validar 
procedimento eivado de nulidade, e 
um mecanismo destinado a provocar 
um novo julgamento pelo mesmo 
Tribunal do Júri em busca de maior 
segurança face dos crimes apenados 
com sanções graves, quando hà 
decisão manifestamente contrària à 
prova dos autos (in Processo Penal, 
Júlio Fabbrini Mirabete, 3ª ed. p.617). 

Nesse  sentido: 

“Se o júri, para absolver, adota 
versão veiculada pelo réu, mas 
isolada no elenco probatório, a 
decisão, nessa situação, enseja a 
anulação do julgamento” (TJSC - 
RT 580/414).  
Pelo exposto, conheço do 

presente recurso para dar-lhe 
provimento, submetendo o réu a novo 
julgamento pelo Tribunal do Júri, de 
acordo com o que preceitua o artigo 
564, Parágrafo único, do Código de 
Processo Penal. 

    
Belém, 07 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 32.424 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA 
DE ALENQUER 
 
 
Apelante:      Manoel Santana de Almeida 
Apelada:       A Justiça Pública 
Relatora:       Maria de Nazareth Brabo de Souza 
 
 

Apelação Criminal. Crime de Homicídio. Nulidade no 
julgamento - Por hav erem os jurados afirmado a 
desnecessidade dos meios empregados na legítima 
defesa, não se dev e considerar prejudicados os 
quesitos subsequentes relativ os a moderação do uso 
dos meios empregados, e o caràter doloso do 
excesso porv entura ocorrido - Preliminar Acolhida. 
Recurso conhecido e prov ido. Decisão por maioria. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Apelação Criminal 
da Comarca de Alenquer, em que é 
apelante Manoel Santana de Almeida 
e apelada a Justiça Pública. 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Desembargadores componentes da 
Egrégia Primeira Câmara Criminal 
Isolada do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, adotado o relatório 
de fls. 127, como parte integrante 
deste aresto, por maioria de votos, 
conhecer do presente recurso e dar-
lhe provimento, nos termos do voto 
da relatora. 

 
Relatório 
Manoel Santana Almeida, 

qualificado às fls.02, inconformado 
com a decisão proferida pelo Egrégio 

Conselho de Sentença do Tribunal do 
Júri, que o condenou à pena de seis 
(06) de reclusão pela pràtica de crime 
de homicídio simples (art.121 "Caput" 
do CP), que vitimou José de Jesus 
Oliveira, recorre a esta Corte 
objetivando a reforma da decisão 
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. 

Em suas razões recursais, alega 
que o julgamento realizado encontra-
se eivado de vícios insanàveis, 
devendo por isso ser anulado. 

Argumenta que os quesitos 
formulados estavam em total 
desacordo com o libelo acusatório; 
que houve omissão na formulação 
das perguntas aos jurados, do quesito 
que dispõe sobre excesso culposo 
dos limites da legítima defesa, uma 
vez que por quatro votos a três, foi 
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aceita a tese da legitima defesa, 
tomando, assim, necessària a 
resposta do 9° quesito; que a 
util ização do quesito sobre "motivo 
fúti l" foi feita de forma inadequada, 
uma vez que este só é cabível 
quando a responsabilidade do réu é 
reconhecida com a negativa de todas 
as defesas pleiteadas, o que não 
ocorreu no caso dos autos. 

Em contra-razões, o representante 
do Ministério Público requer a 
manutenção da decisão recorrida, 
argumentando que a legitima defesa 
não se enquadra na situação do réu, 
uma vez que o mesmo desde o início 
de sua conduta util izou um meio 
desnecessàrio para revidar a 
agressão sofrida. E que assim sendo, 
só se poderia falar em excesso na 
legitima defesa se o réu, inicialmente, 
empregasse o meio necessàrio, o que 
em seu entendimento, não ocorreu no 
presente caso. 

Nesta Superior Instância, o 
eminente Procurador de Justiça, 
manifestou-se pelo conhecimento e 
provimento do recurso no que se 
refere a preliminar argüida, devendo 
ser a sentença anulada, em virtude 
da ocorrência de cerceamento de 
defesa. No mérito, opinou pelo 
conhecimento e improvimento do 
recurso. 

 
Voto 
Trata-se de Recurso de Apelação 

interposto contra decisão proferida 
pelo Conselho de Sentença do 

Tribunal do Júri que condenou 
Manoel Santana de Almeida, pela 
pràtica de crime de homicídio 
simples, à pena definitiva de seis (6) 
anos de reclusão, em regime semi-
aberto. 

Primeiramente, passarei ao exame 
da preliminar de Nulidade do 
Julgamento por vícios insanàveis, 
argüida pela defesa do apelante, sob 
o fundamento de ocorrência de 
omissão do quesito que dispõe o 
excesso culposo nos limites da 
legítima defesa. 

Dos resultados obtidos na votação 
do 3º ao 5º quesito, que se referem a 
legítima defesa, verifica-se que os 
jurados responderam 
afirmativamente, porém entenderam 
que os meios para essa defesa não 
eram necessàrios. 

Com efeito, uma vez respondido 
afirmativamente aos quesitos 
referentes a legítima defesa, e 
negado o 7º quesito, que diz respeito 
a necessidade dos meios 
empregados, fica evidente a 
obrigatoriedade da formulação do 9º 
quesito, jà que o 8º quesito 
encontrava-se prejudicado. É esse o 
entendimento que vem sendo 
adotado pelos nossos Tribunais, 
como se verifica na decisão proferida 
pelo STF, a seguir citada: 

“A negativa da necessidade dos 
meios empregados, não exclui a 
indicação sucessiva da moderação 
“stricto sensu” e do elemento 
subjetivo caracterizador do 
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excesso” (STF RECRIM 79/530). 
Em suas lições, Frederico 

Marques argumenta que  
“negados os quesitos 7º e 8º, ou 
somente um deles, 
indiferentemente, sempre se vota 
o quesito relativo ao excesso 
culposo (o 9º quesito da série 
retro). E se este for aceito pelo Júri 
o crime estarà desclassificado 
para a modalidade culposa” (In 
Elementos de Direito Processual 
Penal, “O excesso culposo no 
questionàrio”). 
Assim, por haverem afirmado a 

desnecessidade dos meios 
empregados em caso de legítima 
defesa, não se deve considerar 
prejudicados os quesitos 

subsequentes relativos à moderação 
do uso dos meios empregados, e o 
caràter doloso do excesso porventura 
ocorrido. Todavia o Juiz Presidente, 
omitiu o 9º quesito, pertinente ao 
excesso culposo na atitude do réu, e 
tal indagação impunha-se jà que os 
jurados haviam reconhecido a 
legítima defesa e rejeitado sua 
justificativa. No entanto, o MM. 
Magistrado “a quo”, laborando em 
equívoco, entendeu ter sido negada a 
legítima defesa, prejudicando todo o 
julgamento, em vista do cerceamento 
de defesa. 

Pelo exposto, conheço do recurso, 
acolhendo a preliminar argüida para 
submeter o apelante a novo 
julgamento perante o Tribunal do Júri. 

 
Belém, 04 de novembro de 1997. 

 
Desa. Yv onne Santiago Marinho - Presidente 

Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.425 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA 
DA CAPITAL 
 
 
Apelantes:      Domingos Emmi - Assistente de Acusação e 14º Promotor de Jus- 
                       tiça 
Apelado:         Miguel Fecury e Justiça Pública 
Relator:          Desembargador Elzaman da Conceição Bittencourt 
 
 

Ac. - Crime de Ameaça - Elementos caracterizadores - 
Fato ocorrido no auge de entrev ero entre acusado e 
v ítima - Prov a testemunhal claudicante - Absolv ição. 
Ainda que ocorra a ameaça em meio de acirrada 
discussão entre acusado e a v ítima, onde a ira e a 
exaltação dominam o ânimo dos contendores, não 
resta caracterizada o tipo penal do art. 147 do CP. 
Impõe-se a absolv ição, até porque a prov a 
testemunhal não conv enceu o juízo de reprov ação. 
Apelo conhecido e improv ido por unanimidade. 

 
 

ACORDAM, os Senhores 
Desembargadores Componentes da 
Segunda Câmara Criminal Isolada, à 
unanimidade de votos em conhecer 
do apelo e negar-lhe provimento. 

 
Relatório  
Domingos Emmi, Assistente de 

acusação, jà qualificado nos autos de 
Processo-crime e o 14º Promotor de 
Justiça, vêem perante esta Egrégia 
Câmara Criminal Isolada, apelar 
contra a r. sentença de fls. 72/73 dos 
autos de Processo-Crime  que a 
Justiça Pública move Miguel Fecury, 
pelas razões e fatos a seguir 
expostos: 

Consta nos autos que a vítima é 
advogado do senhor Noé Alves da 
Silva, que por sua vez é inquilino do 
imóvel situado à travessa Piedade nº 
683, de propriedade da senhora 
Florisbela Silva. 

O Senhor Noé instalou no dito 
imóvel uma oficina de consertos de 
aparelhos de ar refrigerado 
denominado "Só ar" . No dia 
04.03.92, estando o Sr. Noé viajando 
para fortaleza, focou responsàvel pela 
oficina o jovem Ronaldo Monteiro de 
Brito, o qual foi impedido de abrir as 
portas do estabelecimento comercial 
pela proprietària do imóvel, sob a 
alegação de que o inquilino estava 
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atrasado com o pagamento dos 
aluguéis. Nesse seu procedimento, a 
Sra. Florisbela foi ajudada pelo Sr. 
Miguel Fecury que cerrou as portas 
do estabelecimento colocando 
abusiva e arbitrariamente uma 
corrente de ferro no portão da oficina, 
trancando-a com um cadeado, 
impedindo o livre acesso de Ronaldo 
para a execução de seu Serviço. 

Diante de tal ato arbitràrio, 
Domingos Emmi que é advogado de 
Noé, ponderou ante a atitude do 
acusado, esclarecendo inclusive, que 
o procedimento correto para o atraso 
de aluguéis  seria uma ação de 
despejo. Como o acusado relutou em 
sua atitude, Domingos Emmi, no dia 
05.03.92, ordenou que fosse rompido 
e retirado o cadeado, uma vez que 
seu constituinte estava tendo 
prejuízos com a atitude do acusado. 

No dia seguinte, às 7:30 horas, 
quando a vítima retirava seu carro da 
garagem de sua residência, foi 
abordada pelo denúnciado que 
passou a proferir as ameaças de fls. 
03. 

Concluída a instrução criminal, a 
MM. 6ª Pretora julgou improcedente a 
denúncia feita contra o acusado 
Miguel Fecury absolvendo-o das 
penas do art. 147, do Código Penal 
Brasileiro, com base no art. 386,III do 
CPP. 

Não se conformando com a r. 
sentença de fls. 72/73, o apelante 
Domingos Emmi, assistente de 
acusação, alega em suas razões que 

a r. decisão està contrària a prova 
dos autos, que, segundo o apelante 
autorizam a prolação do decreto 
condenatório, e prossegue fazendo a 
transcrição do memorial do 
representante do Órgão Ministerial. 

Prossegue o apelante, alegando 
que o Promotor de Justiça, valorizou 
as provas contidas nos autos e pediu 
a condenação do acusado, pois o 
conjunto probatório atesta que o 
acusado-apelado realmente praticou 
o delito tipificado no artigo 147 do 
Código Penal. 

Conclui, o apelante alegando que 
a r. sentença falhou na apreciação 
das provas, e finaliza pedindo que 
seja reformada a decisão apelada. 

Em contra-razões ao recurso de 
apelação, apresentado pelo 
assistente de acusação, o apelado, 
através de sua defensora alega que, 
o apelante não està conformado com 
a absolvição e que, também não 
conseguiu provar que houve o crime 
de ameaça. 

Alega, ainda o pelado que, a 
Douta magistrada não considerou que 
houve o crime de ameaça, pois esta 
não restou provado nos autos através 
da prova testemunhal. 

Conclui, o apelado, pedindo que 
seja mantida a r. sentença. 

O 14º Promotor de Justiça, não se 
conformando com a r. sentença, 
também apelou apresentando em 
suas razões,  julgados de nossos 
tribunais e prossegue fazendo um 
comentàrios dos autos, transcrevendo 
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o depoimento das testemunhas 
Hermógenes Almeida da Graça e 
Clóvis Ramos Machado, 
transcrevendo ainda o julgamento de 
nossos tribunais. 

Continua, o representante do 
"parquet", alegando que existe provas 
evidentes da conduta do acusado, e 
que as provas trazidas aos autos são 
consistentes, pois estão de acordo 
com os fatos narrados. 

Conclui, o representante do 
Ministério Público, requerendo o 
conhecimento e o provimento do 
recurso de apelação, para reformar a 
r. sentença recorrida. 

Nesta Instância Superior, a Digna 
Procuradora de Justiça requereu 
dil igências, para que o apelado 
apresentasse suas razões, o que foi 
feito de acordo com edital anexado às 
fls. 93. 

Às fls. 94, a Secretària das 
Câmaras Criminais Isoladas, 
certificou que o apelado deixou de 
apresentar as suas alegações. 

Nesta Instância Superior o Digno 
Procurador de Justiça opinou pelo 
conhecimento e provimento, com a 
reforma da sentença recorrida. 

 
Voto 
Trata-se de recurso de apelação, 

interpostos pelo Assistente de 
Acusação (vítima) e pelo Promotor de 
Justiça que oficiou no processo, 
contra a sentença que absolveu o réu 
Miguel Fecury, do crime capitulado no 
art. 147 do CPB (Ameaça), tendo a 

ação tramitado no Juízo da 6ª 
Pretoria Criminal da Capital. 

Diz a magistrada em seu decisum 
que  

"A prova coligida no sumàrio de 
fls. 50 e 51 e no inquérito de fls. 23 
e 24, é expressiva do estado de 
exaltação que ficou o acusado por 
ter a vítima negado a devolver o 
cadeado e a corrente usados para 
trancar a porta do estabelecimento 
e que lhe pertenciam". Porém, 
prossegue a juíza sentenciante: 
"Não ficou provado nos autos que 
o acusado estivesse armado, 
conforme declarou Hermógenes 
(testemunha)  às fls. 50... Por 
outro lado, Clóvis Ramos Machado 
(outra testemunha) é contraditório 
em seu depoimento, ora dizendo 
ter escutado as palavras como 
sendo: Moleque..., as que o 
acusado dirigiu à vítima, ora 
dizendo não tê-las escutado". 
Após esses fundamentos, 

absolveu o acusado, embasada em 
jurisprudência de nossos tribunais. 

As razões dos recursos têm como 
principal fundamento a alegação de 
que a sentença està divorciada dos 
elementos de provas colhidas no 
curso da instrução criminal. Tanto o 
assistente de acusação, que no caso 
também é a vítima, como o  Promotor 
de Justiça, dão ênfase às 
declarações da testemunhas de 
acusação Hermógenes Almeida da 
Graça, a qual teria ouvido a ameaça 
de morte proferida pelo acusado. 
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Diz o CP: Art. 147. Ameaçar 
alguém, por palavra, escrito ou gesto, 
ou qualquer outro meio simbólico, de 
causar-lhe mal injusto e grave. 

A doutrina e a jurisprudência não 
são pacíficas sobre a caracterização 
do crime de ameaça. Existe a 
corrente que segue a orientação de 
que a ira e a exaltação não il idem a 
responsabilidade penal do agente 
ameaçador. Outra adota a orientação 
de que ira poderà descaracterizar o 
delito, porém a excludente deve ser 
examinada, caso por caso. 

O saudoso mestre Nelson Hungria 
jà lecionava que:  

"A ameaça é crime formal isto é, 
concuma-se ainda quando, in-
concreto não se verifique o 
resultado (intimidação) visado pelo 
agente, dês que a ameaça, 
considerada em si mesma, seja 
idônea para atemorizar um homem 
comum" (Comentàrios ao Código 
Penal, vol. VI, pàg. 184. 4ª Ed. 
Forense). 
A Jurisprudência vinha se 

mantendo claudicante no assunto. A 
ira e a exaltação vêm sendo 
consideradas por pequena maioria 
dos nossos tribunais, como fatores 
descaracterizadores do delito dentre 
estes o Tribunal de Alçada Criminal 
de São Paulo, embora registre 
divergência entre suas turmas de 
julgamento, vem pendendo a favor da 
orientação de que  

"Proferida no auge de uma 
discussão, a pretensa ameaça não 

é idônea nem capaz de intimidar" . 
Nesse sentido existem vàrios 
arestos constantes em nossos 
repertórios jurisprudenciais. 
Apenas para não ser cansativo, 
cita-se RTs. 531/360, 536/383 e 
534/412. 
Em julgado recente o TACRIM-SP, 

firmou posição em manifestação do 
STF, ementando sua decisão da 
seguinte forma:  

"Reiterada jurisprudência, inclusive 
a do Colendo STF, é no sentido de 
só admitir a ameaça quando 
provenha de animo calmo e 
refletido. Não se configura a 
ameaça quando proferida a 
manifestação sob o estado de ira 
por fato atribuível à incúria da 
vítima". (Ac. - Rel. Nogueira 
Camargo - JUTACRIM 87/415). 
Segundo consta nos autos em 

exame, foi o que ocorreu entre o 
acusado e a vítima. O entrevero 
aconteceu  entre ambos  por que o 
primeiro, ou seja , o acusado, trancou 
com uma corrente e cadeado a 
entrada principal do estabelecimento 
de um cliente da vítima (assistente de 
acusação) , e o segundo, a vítima, 
por que retirou à força a tal corrente e 
o cadeado. Daí gerou a discussão e 
no auge da troca de palavras 
àsperas, teria o acusado dito que se a 
corrente e o cadeado não fossem 
devolvidos, mataria a vítima. 

Ainda que tivesse sido confirmada 
a ameaça, esta ocorreu no meio do 
entrevero, no auge da discussão, não 
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restando a caracterização do tipo 
penal imputado ao réu, conforme 
entendeu a magistrada prolatora da 
sentença absolutória, entendimento 
esse no qual me fi l io, em consonância 
com a doutrina e jurisprudência antes 
expendidas. 

Ademais a prova testemunhal, 
trazida pela acusação, efetivamente, 

não convenceu pela tibieza das 
declarações constantes nos autos, 
sobretudo na versão de que o réu 
estivesse armado na ocasião do 
entrevero. 

Em face do exposto, conheço dos 
recursos, porém lhes nego 
provimento para manter a sentença 
absolutória do juízo de 1º Grau. 

 
Belém, 16 de outubro de 1997. 

 
Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente e Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.426 - AGRAVO REGIMENTAL DA COMARCA 
DA CAPITAL 
 
Agravante:     A.L.G. Dias - MILCAR Veículos Ltda. 
Agravado:      O despacho que concedeu efeito suspensivo, requerido no Agravo  
                       de Instrumento interposto contra Paul Stathis. 
Relatora:        Desembargadora Osmarina Sampaio Nery 
 
 

Agrav o Regimental interposto do despacho que 
concedeu efeito suspensiv o ao Recurso de Agrav o 
de Instrumento interposto contra decisão proferida 
nos autos da Ação de Execução, que deferiu a venda 
antecipada de um bem penhorado. 1 - Pedido de 
reconsideração ou julgamento do pleito, em mesa, 
como “Agrav o Regimental”, pelos fundamentos 
constantes do mesmo. 2 - Mantida a decisão pela 
Relatora, apresentando ‘‘Relatório’’, sem v oto, à 
consideração da Egrégia Câmara Julgadora. 3 - 
Recurso rejeitado. Decisão unânime. 

 
Vistos, relatados e discutidos o 

presente "Agravo Regimental", da 
Comarca da Capital em que é 
Agravante: A.L.G. Dias - MILCAR 
Veículos Ltda. e Agravado: o 
despacho que concedeu Efeito 
suspensivo requerido no agravo de 
Instrumento interposto contra Paul 
Stathis. 

ACORDAM, os Exmos. 
Desembargadores componentes da 
Egrégia 2ª Câmara Cível Isolada, do 
Tribunal de Justiça do Estado, com 
exclusão da Desa. Relatora, sem 
direito a voto, à unanimidade, rejeitar 
o Agravo Regimental. 

Relatório 
Paul Stathis, identificado na 

exordial, através de procurador 
legalmente habilitado, com base nos 
artigos 522 e seguintes do Código de 
Processo Civil, interpôs Agravo de 
Instrumento contra a decisão da 
Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito da 
11ª Vara Cível de Belém, proferida 
nos autos da Ação de Execução 
movida por A.L.G. Dias. MILCAR 
veículos contra o Agravante, que 
deferiu a venda antecipada de um 
bem penhorado. 

Esclareceu o Impetrante que a 
penhora, conforme se vê das 
fotocópias do Mandado de Citação e 
Penhora, Certidões e Auto de 
Penhora e Depósitos, foi feita sobre: 
a) uma empilhadeira - Hyster modelo 
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H80J e b) um Apartamento nº 703 do 
Edifício “Júpiter’’, sito na Rua da 
Municipalidade, ambos devidamente 
discriminados na exordial do recurso; 
que efetivada a penhora, o Agravante 
tempestivamente, ofereceu Embargos 
à Execução, conforme fotocópia 
anexa, os quais ainda não foram 
julgados. 

Alegando que a empilhadeira 
penhorada vem sendo util izada pelo. 
Agravante, e que essa util ização 
causa desgaste e depreciação, a 
Agravada requereu a venda 
antecipada do bem, pedido esse 
submetido a apreciação do 
Agravante, que ofereceu impugnação 
ao mesmo, na qual ressaltou 
primeiro, que pelos fundamentos dos 
Embargos vislumbra-se a 
improcedência da Execução, 
demonstrando ainda mais, que a 
util ização da empilhadeira é meio de 
subsistência do Agravante, além do 
que, ao contràrio de desgastar o bem, 
contribui para o seu funcionamento e 
conservação, uma vez que todo o 
equipamento motorizado, uma vez 
não util izado, é que sofre problemas 
de desgastes e funcionamento. 

Ocorre que a MMª Dra. de Direito 
da 1ª Vara Cível deferiu a venda 
antecipada da empilhadeira. 

Aduziu o Agravante que a 
ilegalidade da decisão agravada é 
manifesta incidindo em violações 
legais que estão na iminência de 
acarretar ao Agravante inegàveis 
prejuízos não só pela possibil idade 

dos Embargos à Execução serem 
julgados procedentes, mas também 
porque a empilhadeira não é um bem 
facilmente perecível ou depreciàvel, 
além do que, a fase em que se 
encontra o processo, dependente de 
decisão definitiva perante o Juízo 
monocràtico, não autoriza a adoção 
da alienação antecipada ainda mais 
que a Execução està garantida 
também com a penhora de um bem 
imóvel. 

Acrescentou ainda que à 
demonstração da ilegalidade da 
decisão agravada, soma-se à 
possibil idade iminente de ocorrências 
de danos irreParáveis ou de difícil 
reparação, uma vez que, julgados 
procedentes os Embargos à 
Execução não terà mais o Agravante 
a possibil idade de recuperar a 
empilhadeira caso seja arrematada 
na absurda venda judicial antecipada 
acolhida pelo Juízo singular, além do 
que retirarà do Agravante o único 
meio que atualmente serve para 
manter a sua subsistência e da sua 
família. 

O pedido veio instruído com os 
documentos de fls. 07 a 26. 

Após analisar o feito atribui ao 
presente recurso, efeito suspensivo, 
conforme despacho (fundamento e 
conclusão) a seguir transcritas: 

Vistos, etc... 
Recebo o presente Agravo, 
determinando o seu 
processamento. 
Os fatos narrados pelo Agravante, 
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recomendam a adoção de 
medidas acautelatórias. 
A decisão agravada traz realmente 
a prima fàcie prejuízo à parte. 
Configurando-se assim, na 
espécie, os pressupostos exigidos 
pelo art. 558, do Código de 
Processo Civil, de vez que, o 
pedido é relevante e hà 
possibil idade de ocorrência de 
prejuízo grave e de difícil 
reparação, atribuo ao presente 
recurso, efeito suspensivo, 
suspendendo em conseqüência, o 
cumprimento da decisão agravada 
até o julgamento definitivo do 
presente recurso. 
Com apoio no art. 527 do Código 
de Processo Civil (alterado pela 
Lei nº 9.139/95), 
determino: 
I - Oficiar a MMª Juíza de Direito 
da 11ª Vara Cível da Comarca da 
Capital, para prestar as 
informações necessàrias, no prazo 
de dez (10) dias devendo o 
Agravante cumprir o estabelecido 
no art. 526 do supra citado 
diploma legal, oportunizando 
dessa forma, a MMª Juíza do feito, 
condições de apresentar as 
informações solicitadas. 
II - Seja intimada a Agravada, na 
mesma oportunidade, para que 
responda, no prazo de dez (10) 
dias, facultando-lhe juntar cópia 
das peças que entender 
conveniente. 
intimem-se e Cumpra-se. 

Belém, 11 de setembro de 1997. 
Cumprida a determinação, a 

Agravada manifestou o seu 
inconformismo com o despacho, 
requerendo reconsideração do 
mesmo ou que o pleito seja julgado 
como "Agravo Regimental". 
Desenvolve o ora Agravante, estudo 
em suas razões do Agravo 
Regimental preocupando-se, em 
primeiro lugar, comprovar o 
cabimento do aludido Agravo, que 
conforme preconiza o art. 237 do 
Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça, defluir-se que a parte que se 
considerar prejudicada por qualquer 
decisão que esteja fora das ressalvas 
expressamente mencionadas na 
regra invocada, tem o direito de 
restabelecê-lo através de Agravo 
Regimental. 

Esclarece que em 09.08.95, o ora 
Agravante ingressou com Ação de 
Execução contra o Sr. Paul Stathis 
em razão do não pagamento de um 
cheque no valor de R$ 72.611,00 
(setenta e dois mil reais, seiscentos e 
onze centavos) e uma vez citado, em 
24.10.95, o Executado, nomeou a 
penhora, por l ivre e espontânea 
vontade, em 24 hs., uma 
empilhadeira Hyster modelo H80J, 
com motor diesel, composta de 
rodagem dupla unidade bàsica de 
torre de 3 estàgios com 5540 mm de 
elevação, carro suporte padrão com 
1.220 mm de largura de garfos 
padrão com 1.220 mm de 
comprimento c encosto de carga série 
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ESY-6350-R. 
Que, tendo em vista que o bem 

indicado à penhora não alcançava 
50% do valor da execução, o 
Enxequete/Agravante concordou com 
a nomeação e requereu que fosse 
penhorado outro bem de propriedade 
do devedor, o que ocorreu em 
07.04.97. 

Acresce que, induvidosamente, o 
despacho desta relatora nos moldes 
em que està concebido agride o 
direito do Agravante, trazendo-lhe 
como conseqüência prejuízos de toda 
ordem, porquanto o bem penhorado, 
adquirido em 1994, està se 
desvalorizando com o uso constante 
pelo devedor. Que a venda 
antecipada da empilhadeira Hyster 
lhe proporcionarà, no momento atual, 
a satisfação de 40% do valor nominal 
do título. A levar pela marcha normal 
do processo, restarà a venda judicial 
totalmente infrutífera, a medida em 
que as despesas serão maiores que a 
avaliação. Além do que. o valor a ser 
apurado na venda antecipada 
converterà em depósito judicial que 
ficarà a disposição da Juíza da 11ª 
Vara Cível da Capital, aguardando o 
resultado final da execução para ser 
l iberado ao credor. 

Por outro lado, a afirmação do 
devedor de que hà "ocorrência de 
danos irreParáveis ou de difícil 
reparação", deve ser entendida com 
cautela e com melhor apreciação dos 
fatos. 

Repisa ainda mais que, se a 

empilhadeira Hyster foi de inteira 
indicação do devedor é porque 
aquele era o único bem disponível 
para suportar os efeitos da 
constituição judicial e que nenhum 
óbice iria trazer ao regular 
desenvolvimento de suas atividades 
profissionais. 

Que assim sendo, não lhe assiste 
razão para agora argumentar sobre a 
sua indispensabilidade. 

Ressalta também, que fica 
caracterizada de maneira cristalina a 
mà-fé do devedor. Todas as 
argüições produzidas na peça 
inaugural do recurso de Agravo de 
Instrumento são inverdade que 
levaram esta Relatora em erro, pois 
sabedora que a empilhadeira foi 
indicação do próprio devedor por 
certo que não decidiria de maneira 
como decidiu. 

Pede ao final, a reconsideração do 
despacho deferitório do efeito 
suspensivo ao Agravo ou, alternativa, 
se assim não entender, que submeta 
a julgamento em mesa, a fim de que 
a Câmara dele tome conhecimento e, 
modifique o entendimento, 
manifestado pela Relatora, 
requerendo também a aplicação da 
pena de litigância de mà-fé 
estabelecida no art. 18 do Código de 
Processo Civil. 

Por não ver razões para alterar a 
decisão agravada, mantenho-a. 

Voto 
Os componentes da Egrégia 2ª 

Câmara Cível Isolada, presentes a 
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sessão do julgamento do presente 
recurso, com exclusão da Desa. 
Relatora, sem direito a voto, à 
unanimidade de votos, conheceram 

do recurso mas o rejeitaram, 
confirmando em conseqüência a 
decisão agravada, da Desa. Relatora. 

Belém, 06 de novembro de 1997. 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente 

Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.429 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:      Mauro Nascimento Mesquita 
Impetrado:       Ilmo. Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará 
Relatora:          Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy 
 
 

Mandado de Segurança - Inobserv ância do princípio 
constitucional da ampla defesa. Preliminares: 1) 
Ministério Público: incompetência das e. Câmaras 
Reunidas. Face a expedição da resolução 025/96-GP 
do T.J.E/Pará nega-se conhecimento. Não 
conhecimento por maioria. 2) Autoridade impetrada: 
inépcia da inicial. - Presentes os requisitos 
especificados no art. 282 do CPC, rejeita-se a 
preliminar. Rejeição unânime. 3) Descabimento do 
'writ' contra ato disciplinar. - Tendo a impetração 
env olv ido apenas o resguardo do Princípio 
Constitucional da Ampla Defesa torna-se cabív el, eis 
que respaldada na exceção contemplada no art. 5º, 
inciso III da Lei 1.533/51. Rejeição unânime. Mérito: 
ausência de direito líquido e certo. Não comprov ada 
a justeza do ato impugnado, inv iàv el se torna 
considerar como legítima a sanção estabelecida ao 
arrepio do art. 5º, inciso LV da Constituição Federal. 
Concessão unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Mandado de 
Segurança da comarca da Capital em 
que é Impetrante Mauro Nascimento 
Mesquita, Impetrado o Ilmo. Sr. 
Comandante Geral da Policia Militar 
do Estado do Pará e litisconsorte 
passivo necessàrio o Estado do Pará.  

ACORDAM, os Exmos. Srs. 

Desembargadores Membros da 
Egrégia Câmara Cíveis Reunidas do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, por maioria de votos, não 
conheceram da preliminar de 
incompetência das Egrégias Câmaras 
Cíveis Reunidas para julgamento do 
“mandamus”. À unanimidade de 
votos, rejeitaram as preliminares 
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suscitadas pela autoridade coatora. 
No mérito, também à unanimidade de 
votos, concederam a segurança, nos 
termos do voto da Douta Desa. 
Relatora. 

 
Relatório 
Tratam os autos de Mandado de 

Segurança impetrado com 
fundamento nas disposições da Lei 
1553/51, e 5º inciso LXIX da Carta 
Magna, por Mauro Nascimento 
Mesquita contra ato do Exmo. Sr. 
Comandante da Policia Militar do 
Estado do Pará que sob alegação de 
a bem da disciplina o licenciou das 
fi leiras daquela corporação após a 
conclusão do Inquérito Policial Militar. 

Alega o Impetrante que no 
procedimento que culminou com sua 
exclusão sumària não lhe foi 
concedida oportunidade para 
apresentar defesa, ocorrendo, em 
conseqüência da omissão desse ato, 
a violação de direito líquido e certo, 
caracterizando infração ao princípio 
constitucional de ampla defesa, daí 
haver formalizado o "mandamus" com 
pleito de concessão de liminar. 

Apresentou documentos fls. 09/13. 
Recebido o pedido, foi distribuido 

ao eminente Desembargador Nelson 
Amorim que cumpriu as providências 
para seu processamento . 

Notificada a autoridade impetrada 
invocou preliminares de inépcia da 
inicial e não cabimento do 
"mandamus" contra ato dessa 
natureza disciplinar. 

Quanto ao mérito alegou a 
inexistência de direito líquido e certo 
em favor do Impetrante pois agiu em 
consonância com as normas legais 
pertinentes, e protestou pela 
denegação do Mandamus. 

O Estado do Pará, através de sua  
Procuradoria Geral, requereu sua 
habilitação como litisconsorte passivo 
necessàrio aderindo às informações. 

Ouvido o Órgão Ministerial, a 
douta Procuradora de Justiça Alayde 
Teixeira Correa manifestou-se, 
através de parecer de fls. 33/38, 
suscitando, preliminarmente, que a 
despeito da Resolução 025/96 GP do 
TJE-Pa, estaria patente a 
incompetência das Câmaras Cíveis 
Reunidas para conhecer, processar e 
julgar originariamente os processos 
de Mandado de Segurança em que 
figurem como autoridade coatora os 
Comandantes da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar e ainda o 
Procurador Geral da Defensoria 
Pública, pois sujeitos a competência 
do Juízo singular na conformidade do 
mandamento constitucional. 

Quanto as preliminares argüidas 
pela autoridade impetrada destaca 
que a petição inicial atendeu aos 
requisitos do art. 282 do CPC, 
inocorrendo nas falhas alegadas. 

Quanto à alegação de que 
descabe a apreciação judicial sobre a 
matéria disciplinar manifestou-se no 
sentido de não merece guarida, eis 
que o "mandamus" não focalizou o 
mérito e sim o descumprimento de 
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formalidade essencial a ser 
observada no procedimento 
administrativo e jurisprudências. 

No mérito, concluiu pela violação 
de preceito constitucional em que 
teria incidido a autoridade impetrada 
e manifestou-se pela concessão da 
segurança, embasando-se no art. 125 
§ 4º da Constituição Federal. 

Redistribuidos os autos coube-me 
concluir o processamento com 
providências para julgamento. 

 
Voto 
Consoante relatado, o Mandado 

de Segurança objetiva a nulidade do 
ato administrativo pelo Exmo. 
Comandante Geral da Polícia Militar 
que determinou sua exclusão sumària 
da Polícia Militar sem oportunidade 
de defesa. 

Respondendo, a autoridade 
Impetrada invocou preliminares de 
inépcia da petição inicial, o 
descabimento do "writ" contra ato 
disciplinar e, quanto ao mérito, alegou 
a inexistência de direito líquido e 
certo. 

Em seu parecer, o órgão 
ministerial sustentou em preliminar a 
incompetência das E. Câmaras 
Reunidas para conhecer e julgar o 
"mandamus", enquanto que, no 
mérito, manifestou-se pela concessão 
da segurança. 

Pela ordem iniciamos apreciando 
a argüição da douta Procuradora de 
Justiça. 

Com a devida vênia, cabe-nos 

ressaltar que, conforme reconhecido 
pela douta Procuradora de Justiça, 
através da Resolução nº 025/96-GP o 
E. Tribunal de Justiça atribuiu às Col. 
Câmaras Cíveis Reunidas 
competência para conhecer, 
processar e julgar originariamente os 
feitos de Mandado de Segurança em 
que figurem como autoridades 
coatoras o Comandante Geral da 
Polícia Militar, o Comandante do 
Corpo de Bombeiros Militar e o 
Procurador Geral da Defensoria 
Pública e, em conseqüência, 
inúmeros são os acórdãos dos doutos 
julgadores julgadores que compõem 
esta Col. Corte que adotaram esse 
entendimento, em conseqüência, até 
mesmo levando em conta a ética, 
nego conhecimento à argüição 
suscitada, eis que, data venia, tal 
inconformismo deveria ter sido 
suscitado mediante formalização 
perante o Órgão Competente 
imediatamente à época da publicação 
da referida Resolução. 

Isto posto, nego conhecimento à 
preliminar. 

Passando às preliminares 
suscitadas pela autoridade 
demandada, temos que considerar 
também não merecerem acolhida 
nenhuma das duas invocações, pois 
da petição inicial constam todos os 
elementos que ensejam o 
conhecimento da Ação Mandamental, 
em harmonia com os requisitos 
especificados no art. 282 do CPC, 
com narração precisa sobre os fatos 
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que ensejaram a impetração e 
fundamentos jurídicos que 
possibil itam a apreciação e decisão, 
não sendo lícito ao poder judiciàrio 
impor requisitos não estabelecidos na 
legislação federal. 

Quanto ao descabimento do "writ" 
pela natureza do ato disciplinar, cabe 
ressaltar que a interpretação da 
autoridade impetrada não se coaduna 
com a natureza do “mandamus”, eis 
que a impetração restringe-se ao 
resguardo do direito líquido e certo de 
ampla defesa do impetrante. 

Evidenciado, portanto, que o cerne 
da questão se refere à violação de 
direito líquido e certo da ampla 
defesa, não se discutindo o mérito da 
punição disciplinar nem a 
culpabilidade ou não do impetrante, 
mas apenas o resguardo do 
tratamento assegurado pela Carta 
Magna. 

A jurisprudência pàtria esclarece:  
"O Mandado de Segurança é 
cabível em caso de transgressões 
disciplinares nas quais sejam 
aplicadas com violação de direito 
líquido e certo." 
STF in RT 114:68/75 
 RT 123:/48. 
"Cabe Mandado de Segurança 
contra ato disciplinar nos casos de 
incompetência da autoridade, 
inobservância de formalidades 
essenciais e i legalidade de 
sanção." 
STF Pleno RDA 179/117 
CPC, Theotonio Negrão, 28ª Ed., 

pag. 1125. 
Rejeito, portanto, as preliminares 

invocadas pela autoridade impetrada. 
Quanto ao mérito, consta dos 

autos que o impetrante era integrante 
da Polícia Militar do Estado, tendo 
sido excluído da corporação a bem da 
disciplina após a conclusão de 
inquérito policial militar para apurar 
seu envolvimento em crime de 
homicídio. 

Da narração inicial, o Impetrante 
destaca que, instaurado IPM, foi 
ouvido narrando os fatos que 
envolveram uma colisão de veículos 
com tentativa de linchamento em que 
teria sido obrigado a promover 
disparos e, concluido o IPM, sem que 
lhe fosse possibil itado ampla defesa, 
o Exmo. Sr. Comandante, com base 
na conclusão da apuração, houve por 
bem licencia-lo à bem da disciplina, 
conforme se vê do documento 
acostado às fls. 11. 

Incabível aqui qualquer referência 
em relação a culpabilidade ou não do 
Impetrante, mas sim se foram 
observados os preceitos 
constitucionais por ele invocados.  

Enfocando a matéria, a douta 
Procuradora de Justiça destacou que, 
além da inobservância do princípio da 
ampla defesa, a autoridade 
demandada teria extrapolado os 
limites de sua competência diante das 
disposições estabelecidas no art. 125 
§ 4º da Constituição Federal de que 
ao Tribunal competente cabe decidir 
sobre a perda de posto e da patente 
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dos oficiais e da graduação de 
praças. 

Embora caiba ressaltar que o 
licenciamento a bem da disciplina 
implica na suspensão do exercício do 
posto e não perda, consoante 
dispositivo do art. 64 do Código Penal 
Militar, não podemos deixar de 
considerar a inobservância por parte 
da autoridade demandada do 
principio constitucional do 
contraditório e ampla defesa, ex vi art. 
5º, inciso LV da Carta Magna. 

Aliàs, esta Augusta Corte de 
Justiça através de Acórdão da lavra 
desta relatora jà decidiu:  

"Mandado de Segurança, pena 
disciplinar aplicada sem prévia 
apuração administrativa - 
subtração de ampla defesa. 
A aplicação de pena disciplinar 
sem prévia apuração 
administrativa possibil itando ampla 
defesa constitui transgressão a 
preceito constitucional, com 
ofensa a direito líquido e certo, 
ensejando o devido reparo via 
'mandamus' sem preJuizo do 
procedimento administrativo para 
a devida apuração dos fatos 
imputados ao Impetrante. 
Segurança concedida." 
Ac. nº 31.867, julgamento em 
26/08/97. 
No caso sub-judice, a autoridade 

impetrada limitou-se a tecer 
considerações sobre a conduta 
pretérita do Impetrante, e sua 

condição de autoridade portadora do 
legítimo exercício do poder disciplinar 
podendo, inclusive, usar de faculdade 
discricionària para aplicar a 
penalidade e, no caso, teria havido 
transgressão disciplinar nos moldes 
do art. 13 do R.D.P.M. 

Em nenhum momento a 
autoridade demandada ingressou no 
cerne da impetração no sentido de 
comprovar a justiça do ato com a 
observância do princípio da ampla 
defesa, empurrando a anàlise do 
pedido para a avaliação da relação 
conduta e sanção, mesmo consciente 
de que é inadequada a avaliação do 
mérito e dos fatos que o ensejaram, o 
que torna inviàvel considerar a 
legitimidade da sanção, o que implica 
em dizer vàlida  a intenção mas 
insustentàvel a aplicação. 

Não esclarecido nem comprovado 
o exercício da ampla defesa resulta 
caracterizada a ilegalidade do ato, jà 
que presente o desrespeito a preceito 
constitucional e a ofensa a direito 
líquido e certo do Impetrante, 
acarretando-lhe dano de difícil e 
incerta reparação, merece ser 
deferida a segurança impetrada, a fim 
de que o Impetrante retorne às fileiras 
de sua corporação sem preJuizo dos 
procedimentos referentes a apuração 
de sua responsabilidade sobre os 
fatos contra si imputados. 

Isto posto, concedo a segurança 
impetrada com a ressalva supra 
especificada. 
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Belém, 21 de outubro de 1997. 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.433  - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:       Jaques Petronio da Silva Fernandes                                                
Apelada:        A Justiça Pública 
Relator:          Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga 
 
 

Apelação Penal - O crime tipificado no artigo 14 da 
Lei de Tóxicos é autônomo, exigindo-se para a sua 
caracterização o dolo específico, isto é, a associação 
de duas ou mais pessoas para traficar - In casu, este 
não restou prov ado, tendo em v ista a inexistência de 
um animus associativ o prév io, ou seja, uma societas 
sceleris, onde numa conjugação de esforços os 
participantes se unissem com o fim de praticar 
qualquer dos crimes prev istos nos artigos 12 e 13 
daquela lei - Recurso conhecido e prov ido - Réu 
absolv ido da imputação irrogada pela Justiça Pública 
- Decisão unânime. 

 
 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores que 
compõem a Terceira Câmara Criminal 
Isolada do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado, em conhecer do 
apelo e dar-lhe provimento, à 
unanimidade, nos termos do voto do 
Relator. 

 
Relatório  
Preexistindo ao oferecimento da 

exordial acusatória, na qual Jaques 
Petrônio da Silva Fernandes, ora 
apelante era um dos que nela 
constava, o Juízo "a quo" atendendo 
pedido formulado, tanto pela 

representante do Ministério Público, 
quanto pela advogada de defesa, 
relaxou o auto de prisão em flagrante 
contra todos lavrado, em face do 
laudo toxicológico de constatação não 
esclarecer a natureza da substância 
apreendida e, do excesso de prazo 
para o oferecimento da denúncia, que 
por si só jà caracterizava o 
constrangimento ilegal dos indiciados, 
sendo em conseqüência expedidos 
os competentes alvaràs de soltura. 

A denúncia, incursionando os 
acusados nas sanções punitivas do 
artigo 14, combinado com o 18, inciso 
III, da Lei nº 6.368/76, somente foi 
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possível em 05.12.94, com a 
apresentação do laudo pericial 
toxicológico definitivo, que precisou 
ser a substância apreendida 
conhecida vulgarmente como "cola de 
sapateiro", que causa dependência 
psíquica. (vide documento de fls. 89 
dos autos) 

Narra, em síntese, a promoção 
ministerial, que policiais do GEPAS, 
ao flagrarem os denúnciados 
distribuindo "cola de sapateiro" a 
menores de idade, deram-lhes voz de 
prisão. 

Recebida a denúncia, foram 
qualificados e interrogados os 
acusados Jaques Petrônio da Silva 
Fernandes e Antonio Nelson Azevedo 
da Silva, tendo em seguida a Juíza 
Processante decretado a prisão 
preventiva de AlDaír Leal Santos, 
sendo que no tríduo legal desistiu o 
patrono daqueles da defesa 
preliminar, reservando-se para em 
alegações finais manifestar-se sobre 
o mérito da causa, não arrolando 
testemunhas. 

Em 11 de abril de 1995, o acusado 
Alexandre da Silva Nascimento 
Pamplona, por seu patrono desistiu 
da defesa preliminar, reservando-se, 
também, para manifestar-se em 
alegações finais. 

Às fls. 161 dos autos, foi declarada 
a revelia de AlDaír Leal Santos e 
nomeado seu defensor o advogado 
Manoel Figueiredo, que igualmente 
desistiu da defesa prévia, para 
manifestar-se em alegações finais. 

No desdobrar da formação da 
culpa foram inquiridas as 
testemunhas de acusação e na falta 
das de defesa, passou-se à fase das 
alegações finais, tendo a 
representante do Parquet requerido a 
procedência da denúncia e por via de 
conseqüência a condenação dos réus 
nos termos do enquadramento inicial. 

A defesa por seu turno, afirmando 
que com exceção de Jaques Petrônio 
da Silva Fernandes, que em Juízo 
ratificou sua idade, os demais  co-
réus são apresentados como tendo a 
idade de 18 (dezoito) anos, sem 
entretanto haver nos autos 
comprovação a esse respeito  pelo 
que deveriam ter sido encaminhados 
no ato da lavratura do flagrante ao 
exame que comprovasse suas 
verdadeiras idades, terminando por 
requerer como é peculiar, que o 
Doutor Juiz sentenciasse com justiça 
o destino dos réus. 

Conclusos os autos para a 
prolação da sentença, o Doutor Juiz 
concordou em parte com a 
representante do Ministério Público, 
para julgar procedente a peça 
vestibular, condenando os acusados 
apenas nas sanções punitivas do 
artigo 14 da Lei 6.368/76, fixando-
lhes como definitiva a pena  de 03 
(três) anos de reclusão e 50 
(cinqüenta) dias-multa. 

Inconformado com o decisum 
condenatório Jaques Petrônio da 
Silva Fernandes, dele apelou, através 
de seu defensor, para a Instância "ad 
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quem", alegando, inexistir qualquer 
prova do envolvimento na distribuição 
de cola, frente à indefinição sobre 
quem "cheirava ou passava a cola" e 
à contradição apresentada a respeito 
da pessoa que colocava a cola dentro 
dos frascos de àgua mineral, jà que 
no inquérito foi apontado João Carlos, 
e, em Juízo, Alexandre. Existindo, 
também, dúvida quanto à idade de 
cada réu. Ao final pugna pela 
absolvição do acusado ou, se assim 
não se entender, que se 
desclassifique o delito para o artigo 
16, da Lei 6.368/76. 

Em contra-razões, a representante 
do Ministério Público requereu a 
mantença da r. sentença 
"considerando a participação de todos 
os denúnciados no evento 
delituoso..." 

Nesta Instância Superior, a 
Procuradoria de Justiça, em seu 
parecer, entendeu não ter restado 
provado, nos autos, o vínculo 
associativo, por parte dos acusados, 
com o intuito de traficância, e, ante à 
impossibil idade de caracterizar-se a 
infração ao artigo 14, da Lei 6.368/76, 
prevalecesse o "in dubio pro reo",  
opinando pelo conhecimento e 
provimento do apelo. 

 
Voto  
Inicialmente, antes de adentrar no 

mérito da matéria que envolve o 
recurso em exame, achei de bom 
alvitre manifestar-me acerca do ofício 
nº 473/97, que me foi encaminhado e 

do qual tomei conhecimento no dia 31 
do mês recém findo, quando jà havia 
sido publicado o Edital de anúncio 
deste julgamento, em que o Doutor 
José Maria Teixeira do Rosàrio, me 
comunicava que na condição de Juiz 
Auxil iar da Vara de Execuções 
Penais, havia recebido um pedido, 
formulado por um defensor lotado no 
DACOL/SUSIPE, que fulcrado nos 
artigos 5º, inciso LIV, da Constituição 
Federal e 110 do Código Penal, 
pleiteava a extinção da punibil idade 
do apenado, ora recorrente, porque a 
pena ao mesmo imposta extinguiu-se 
em 18.09.97, depois de colher 
parecer do Ministério Público que lhe 
foi favoràvel, em decisão prolatada no 
dia 19 de setembro do fluente ano, 
com supedâneo no artigo 66, inciso II, 
da Lei de Execuções Penais, 
declarou extinta a punibil idade 
pretendida. 

E ainda, que na forma prevista no 
artigo 109, da referenciada lei 
determinou a expedição do respectivo 
alvarà de soltura, se por al não 
estivesse o apenado preso. 

De um estudo ainda que 
perfunctório, denota-se que essa 
decisão se revela incabível, por isso 
que, os dispositivos em que se esteou 
o pedido não tem nenhuma 
aplicabil idade no caso vertente: o 
primeiro, por referir-se ao devido 
processo legal sem o qual ninguém 
serà privado da  l iberdade ou de seus 
bens e o segundo, por tratar da 
prescrição depois do trânsito em 
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julgado da sentença final 
condenatória, o que inocorre, in casu, 
porque, pendente do recurso 
interposto pela própria defesa. 

Ad argumentandum tantum, 
mesmo que se admitisse em favor do 
apenado fosse invocado o 
cumprimento da pena imposta, tal 
argumento desprocede, posto que, o 
apenado por força de flagrante foi 
segregado em 19.09.94 e solto no dia 
21 do mês subseqüente em razão de 
relaxamento da prisão, 
permanecendo, desse modo, tolhido 
na sua liberdade 01 (um) mês e 02 
(dois) dias. 

Embora date a sentença 
condenatória de 11.11.95, Jaques 
Petrônio dela tomou ciência em 
25.01.96, sendo na ocasião recolhido 
ao càrcere. 

A sua segregação, portanto, a 
partir desse segundo momento soma 
até hoje 01 (um) ano, 09 (nove) 
meses e 13 (treze) dias, a esse 
montante acrescido o tempo em que 
esteve anteriormente preso, passa 
para 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 
15 (quinze) dias. 

Com efeito, fixada a pena 
definitiva em 03 (três) anos de 
reclusão, desta restam-lhe para ser 
cumpridos 01 (um) ano, 01 (um) mês 
e 15 (quinze) dias. 

Como se não bastasse, mesmo 
que se busque a prescrição retroativa 
da pretensão punitiva, tendo em vista 
o trânsito em julgado da sentença 
condenatória para a acusação, esta 

ainda não foi alcançada, posto que a 
pena em concreto de 03 (três) anos 
de reclusão, somente prescreve em 
08 (oito) anos (ex-vi do artigo 109, 
inciso IV do CPB). 

É de bom alvitre destacar que 
ainda que estivesse o crime irrogado 
ao recorrente ao alcance da 
prescrição pretendida, não poderia 
declarà-la o Juiz das Execuções 
Penais, posto que exaurida a sua 
instância em conseqüência do 
recurso interposto, ora em 
apreciação, mas se fosse o caso pelo 
seu Relator.   

Feitas tais colocações, verifica-se 
que o apelante insurge-se contra o 
decisum condenatório, visando, por 
meio do apelo interposto ver-se 
absolvido da imputação que lhe fez a 
Justiça Pública, ou se assim não se 
considerar, que se desclassifique o 
delito do artigo 14, para o 16, da Lei 
6.368/76. 

Depreende-se da anàlise dos 
autos, que razão assiste ao 
inconformismo do recorrente, vez que 
o ilícito penal capitulado no artigo 14, 
do mencionado diploma legal não 
resultou demonstrado. 

É cediço que em delitos de tal 
natureza (art.14, da Lei 6.368/76), 
esteja presente o dolo específico, 
qual seja o de associarem-se duas ou 
mais pessoas para traficar, ora 
referido animus associativo, não 
resultou provado, mas sim, apenas a 
verificação, no dizer da Douta 
Procuradoria de Justiça (em seu 
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Parecer), de  
“... um aglomerado de desvalidos, 
entre crianças, jovens e adultos, 
que distribuíam e cheiravam cola 
ao mesmo tempo."  
Sobre mencionada associação, 

assim pronuncia-se Hungria:  
"associar-se que dizer reunir-se, 
aliar-se ou congregar-se, estàvel 
ou permanentemente, para a 
consecução de um fim comum", 
isto é, para a "perpetração de uma 
indeterminada série", cuja nota de 
estabil idade ou permanência é 
essencial (Comentàrios ao Código 
Penal, IX, nº 89). 
Logo, inexistiu qualquer ânimo 

associativo, nem tampouco prova 
nesse sentido, apresentando-se a 
mesma insuficiente para deduzir-se 
que tivessem o apelante, e mais os 
outros denúnciados, organizado-se, 
em caràter permanente para o tràfico, 

não bastando para caracterizar o 
crime do artigo 14 da Lei 6.368/76, 
unicamente o depoimento do 
condutor Edson Raimundo Lima dos 
Santos, afirmando que avistou um 
aglomerado de crianças, adultos e 
adolescentes, tendo, então, efetuado 
suas prisões, sem, no entanto 
lembrar dos acusados, mas apenas 
de um, de nome Alexandre, pois para 
a configuração do referido ilícito penal 
é fundamental a existência do dolo 
específico na associação para o 
tràfico. 

Assim sendo, conheço do recurso, 
para acolhendo a manifestação 
ministerial, dar-lhe provimento, a fim 
de que Jaques Petrônio da Silva 
Fernandes seja absolvido da 
imputação que lhe fez a Justiça 
Pública, frente à insuficiência de 
provas, aplicando-se o princípio do "in 
dubio pro reo". 

 
Belém, 07 de novembro de 1997. 

 
Des. Jaime dos Santos Rocha - Presidente 

Des. Benedito de Miranda Alv arenga - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.442 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:      Construtora Almirante Ltda. 
Apelado:       Gervàsio da Cunha Morgado. 
Relatora:       Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão 
 
 

Ação Ordinària de Preceito Cominatório - Contrato de 
Compra e Venda quitado de caràter irrev ogàv el e 
irretratàv el - Bem hipotecado pelo v endedor sem o 
consentimento do comprador. Preliminar de 
Cerceamento de Defesa - Não constitui cerceamento 
de defesa o julgamento antecipado da lide, quando 
as prov as para o deslinde da questão, estão nos 
autos - Preliminar rejeitada - Contrato de Compra e 
Venda de caràter irrev ogàv el, irretratàv el e quitado, 
constitui ilegalidade o v endedor hipotecar o bem sem 
o consentimento do comprador - O v endedor é 
obrigado a transferir o domínio do bem v endido, com 
a respectiv a inscrição no Registro de Imóv eis, sem 
ônus - A multa arbitrada tem objetiv o intimidadora, 
para que a obrigação seja cumprida. - Recurso 
conhecido e improv ido. 

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório 
Trata-se de Ação de Preceito 

Cominatório que Gervàsio da Cunha 
Morgado move contra Construtora 
Almirante Ltda.,  por ter, na qualidade 
de adquirente de uma fração de um 
terreno, celebrado com a ré, um 
contrato de empreitada global, datado 
de 16 de novembro de 1994. Onde 
entre outras estipulações ficou 

pactuado o seguinte: 
A ré construiria no terreno o 

Edifício Lúcia Morgado, sendo que 
dois apartamentos na cobertura e 04 
(quatro) vagas na garagem, seriam 
entregues ao autor, no prazo màximo 
de 30 (trinta) meses contados 
daquela data e, no mesmo prazo 
seriam entregues as chaves dos 
imóveis totalmente liberados de 
quaisquer ônus ou encargos, tendo 
em vista que a ré declarava haver 
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recebido naquela data e ocasião um 
valor, pelo que dava ao autor plena, 
geral, definitiva e irrevogàvel quitação 
de todo o preço da empreitada. 

Ao encaminhar ao cartório a sua 
escritura para que fossem legalizados 
os seus dois apartamentos de 
cobertura e suas quatro vagas na 
garagem, o autor tomou 
conhecimento da impossibil idade do 
ato, em razão de existir sobre os 
mesmos um ônus hipotecàrio em 
favor do Banco Bradesco S.A., 
constituído desde 17.12.93, pela ré. 

A MMª Juíza da 9ª Vara Cível da 
Capital julgou procedente ação, 
condenando a ré a cancelar a 
hipoteca de qual tratam as certidões 
de fls. 12/13, no prazo de 30(trinta) 
dias do trânsito em julgado da 
sentença, sob pena de não o 
fazendo, pagar a multa diària de 
R$100,00(cem reais), a qual seria 
cobrada em execução de sentença. 

Irresignada, a Construtora 
Almirante Ltda. apelou pelos motivos 
que seguem: 

1 - Em sua contestação, a 
apelante requereu prova testemunhal, 
sem lhe ser concedida, entendendo 
assim que houve cerceamento de 
defesa; 

2 - Em 1990, por escritura pública 
lavrada às fls. 271 do livro 044-B, do 
Cartório Conduru, ficou claro que a 
apelante poderia se valer de 
empréstimo junto ao SFH (Sistema de 
Financiamento Habitacional) para 
concluir a obra, sendo que a entrega 

das unidades se daria 18 (dezoito) 
meses após a obtenção desse 
financiamento; 

3 - Em 1993, foi obrigada a tomar 
empréstimo junto ao Banco Bradesco 
para a conclusão de todo o 
empreendimento, afixando na porta 
do empreendimento, placa indicativa 
do banco financiador, não 
encontrando nenhuma resistência, 
sendo leviana a afirmação de que o 
apelado foi tomado de "surpresa" ao 
procurar legalizar seu imóvel; 

4 - A pena pecuniària é 
exagerada, uma vez que representa 
mais que o dobro da locação do 
próprio imóvel; 

Tendo em vista o cerceamento de 
defesa, pede a reforma da sentença, 
por não se constituir nenhuma ofensa 
aos direitos do apelado a hipoteca 
lançada sobre seu imóvel. 

Nas suas contra razões, o apelado 
alegou que a julgadora "a quo" não 
achou necessària a prova 
testemunhal, tendo em vista a vasta 
documentação apresentada nos 
autos, juntando vàrias decisões nesse 
sentido. 

Requer que sejam apreciadas as 
razões constantes de sua réplica à 
contestação de fls. 43 a 46 e a 
mantença da sentença de 1º grau. 

 
Voto 
Preliminar de Cerceamento de 

Defesa 
Entende o apelante, que teve a 

sua defesa cerceada, pois hà 



JURISPRUDÊNCIA    231 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº73 1998 
 

necessidade de audição de 
testemunhas e lhe foi negado. 

Examinando os autos, constato 
que a Juíza "a quo", usou da 
faculdade que lhe concede o art. 330 
do CPC, julgar antecipadamente a 
lide, pois os fatos relevantes para 
solução do conflito, jà se acham 
suficientemente provados, de tal 
maneira que se dispensa a produção 
de provas em audiência, em caso 
contràrio realizar instrução em 
audiência seria perda de tempo, com 
prejuízo para celeridade processual, 
tornando-se imperativo, nesse caso, o 
julgamento antecipado. 

Todas as provas que poderiam ser 
produzidas para o deslinde da 
questão, estão nos autos, o caso gira 
em torno apenas de interpretação de 
documentos, produzidos pelas partes, 
são incontroversos. 

A questão de mérito é unicamente 
de direito, desnecessàrio se torna 
dilação probatória. 

Assim, rejeito a preliminar de 
cerceamento de defesa. 

Gervàsio da Cunha Morgado, em 
24 de março de 1987, firmou escritura 
pública de promessa de compra e 
venda com a incorporadora MIPLAN - 
Planejamento e Incorporações Ltda., 
para aquisição da fração ideal de 
0,0625 avos do domínio úti l do 
terreno e ainda ficou firmado com a 
Construtora Almirante Ltda., esta na 
qualidade de interveniente, a 
construção de um edifício, a 
aquisição de 2 (dois) apartamentos 

na cobertura, nº 1.502 e 1.504, 
correspondente a cada um deles, as 
garagens 13, 14, 15 e 16. 

Tanto a fração ideal 0,0625 avos 
do domínio úti l do terreno, como 
também a construção dos dois 
apartamentos, o adquirente satisfez a 
obrigação, onde foi dado plena e 
geral quitação e que não tinha mais 
nada a reclamar, conforme clàusula 
1º e 5º, ainda ficando obrigado a 
concluir as obras contratadas em 30 
meses. 

Pela escritura de promessa de 
compra e venda, o apelado pagou as 
2 (duas) unidades, tudo firmado de 
caràter irrevogàvel e irretratàvel. 

O compromisso ou promessa 
irretratàvel de venda no ensinamento 
de Maria Helena Diniz, em seu livro 
entitulado "Curso de Direito Civil 
Brasileiro, 4º volume, Direito das 
Coisas", vem a ser o contrato, pelo 
qual o promitente vendedor obriga-se 
a venda do compromissàrio 
comprador determinado imóvel, pelo 
preço, condições e modos 
avançados, outorgando-lhe a 
escritura definitiva assim que ocorrer 
o adimplemento da obrigação. 

Ora, estando satisfeito o preço e 
cumprida todas as condições 
estipuladas no contrato, tem direito 
real sobre o imóvel, podendo 
reclamar a outorga da escritura 
definitiva ou sua adjudicação 
compulsória, mas, desde que tenha 
seus contratos averbados no Registro 
de Imóveis, o que não ocorreu. 
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No caso, com a falta de inscrição 
da promessa de compra e venda no 
registro de imóveis, gera apenas 
direitos obrigacionais e não reais. 

O apelado cumpriu a sua 
obrigação, efetuou o pagamento total 
das 2 (duas) unidades mencionadas, 
então, tem direito que o promitente 
vendedor cumpra a sua obrigação. 

A apelante é quem afirma que 
tomou empréstimo no Banco 
Bradesco e somente comprometeu 
10% de cada unidade, no caso, não 
podia comprometer com as unidades 
jà vendidas e quitadas. 

De acordo com as provas 
constantes nos autos, as partes 
firmaram um contrato de compra e 
venda. 

Nos ensinamentos de Antonio 
José de Souza Levenhagem, em sua 
obra, Código Civil, Comentàrios 
Didàticos, pag.243, assim define 
contrato de compra e venda: 

"O contrato de compra e venda é 
aquele pelo qual um dos 
contratantes se obriga transferir o 
domínio de certa coisa a outrem 
que, por sua vez, se obriga a 
pagar-lhe certo preço em 
dinheiro". 
Està comprovado nos autos, não 

só pelo contrato, bem como pelas 
declarações do apelante, que o 
apelado jà havia pago preço em sua 
totalidade, isto quer dizer que o 
comprador jà havia cumprido a sua 
obrigação. 

O art. 1.122 do Código Civil, assim 

dispõe: 
"Pelo contrato de compra e venda, 
um dos contraentes se obriga a 
transferir o domínio de certa coisa, 
e o outro, a pagar-lhe certo preço 
em dinheiro". 
Ora, estando o preço em dinheiro 

jà pago, o vendedor é obrigado a 
transferir o domínio e este só se 
opera pela transcrição do respectivo 
título no Registro Público de Imóveis. 

Apesar do apelado està na posse 
do imóvel, està impossibil itado de 
fazer o registro no Registro de 
Imóveis, em face do apelante ter 
hipotecado todas as unidades do 
edifício, inclusive a do apelado para o 
Banco Bradesco. Em 1993, até hoje 
permanece gravado, tudo feito sem o 
consentimento do apelado, pois o 
apartamento jà não mais pertencia à 
construtora. 

As justificativas da Construtora, 
não procedem, que procurou 
desenvolver as obras com recursos 
próprios e para conclusão do edifício 
obteve financiamento somente 
comprometente 10% do valor de cada 
unidade. 

Ora, no caso, as unidades do 
apelado jà estavam quitadas. Não era 
necessàrio empréstimo, pois, para 
conclusão, deveria ter usado a 
quantia que havia sido paga. 

O apelante procura justificar a 
i l icitude praticada, que fixou na 
construção uma placa indicando o 
Banco financiador. 

Ora, a placa não supre o 
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consentimento do apelado, pois seria 
necessàrio um aditamento ao 
contrato que não foi feito. 

Como se vê, o apelante não 
cumpriu o convencionado, 
descumprindo clàusula contratual e 
praticou ato ilícito, pois hipotecou 
imóvel que não mais lhe pertencia, 
sem que o comprador tivesse 
conhecimento. 

O apelante rebela-se contra a 
multa contratual que foi arbitrada no 
valor de R$ 100,00 (cem reais), caso 
não faça no prazo de 30 dias o 
levantamento da hipoteca. No caso, a 

Dra. Juíza foi benevolente, pois a 
multa deve ser elevada, não com a 
intenção que o apelante a pague, 
mas para intimidà-lo e cumpra a 
obrigação. 

Pelo exposto, 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, 16 de outubro de 1997. 

 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente 

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.543 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:       Construtora Petrola Ltda - Conspel 
Apelado:        Auto Belém Ltda. 
Relator:          Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes 
 
 

I. Embargos à Execução fundados em ausência da 
contraprestação de entrega de mercadorias 
negociadas. Perícia. Sentença "a quo" desfav oràvel. 
Apelo. Preliminar suscitada pelo apelante de nulidade 
da execução por inexigibilidade dos títulos 
executiv os; II. Preliminar de Nulidade da Execução - 
Prov ada nos autos, à saciedade, a legalização e 
normalidade da transação comercial questionada 
atrav és da entrega e efetiv o recebimento das 
mercadorias constantes dos títulos apresentados, é 
plenamente exeqüív el a relação jurídica em desate. 
Rejeitada à unanimidade. Mérito - Não podem 
prosperar os Embargos à Execução em cujo 
argumento inexiste alegação ou fato desconstitutiv o 
dos títulos apresentados, pela sua ineficàcia de 
oposição ao crédito do exeqüente.  

 
 

Vistos, etc... 
 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores 
Membros da Egrégia 1ª Câmara Cível 
Isolada, reunidos em turma julgadora, 
à unanimidade de  votos, em rejeitar 
a Preliminar de Nulidade de 
Execução suscitada nos presentes 
Embargos à Execução e, no mérito, 
conhecer do recurso, porém rejeità-lo, 
mantendo-se a R. sentença "a quo" 

em todos os seus termos. Fazendo 
parte deste o relatório de fls. 

 
Relatório 
Adoto e ratifico o relatório da r. 

sentença apelada de fls. 36 "usque" 
37, ao qual acrescento o seguinte: 

I - A Exma. Sra. Dra. Juíza de 
Direito da 11ª Vara Cível da Capital, 
hoje eminente Desembargadora 
deste Egrégio Tribunal, julgou 
improcedente o pedido contido  nos 
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Embargos à Execução movidos pela 
executada, Construtora Petrola Ltda - 
Conspel, por falta de amparo jurídico 
a fundamentar as alegativas dos 
mesmos, convicção que ainda 
reforçou na aceitação tàcita da dívida 
pela embargante, ao deixar de ofertar 
contra-protesto dos títulos em litígio , 
quando teve a oportunidade . 
Outrossim, determinou o 
prosseguimento da Ação Executiva 
movida por Auto Belém Ltda, 
validando a penhora efetuada à fls. 
49 dos autos principais e condenou, 
ao final, a jà referida embargante ao 
pagamento das custas e despesas 
processuais, bem como  honoràrios 
de advogado, que arbitrou em 20% 
sobre o valor da causa. 

II - Inconformada, a embargante-
executada interpôs, no prazo e forma 
da lei, recurso de Apelação contra a 
respeitàvel sentença apelada, 
reiterando os argumentos expendidos 
em sua peça exordial  sobre a 
nulidade da execução dos títulos 
apresentados, em face da não 
comprovação eficaz da entrega das 
mercadorias constantes nas notas 
fiscais impugnadas (de fls. 33 a 38 do 
processo principal), através de 
assinatura comprovada por 
funcionàrio legítimo e reconhecido 
pela empresa apelante, pelo que 
pede a reforma da sentença "a quo", 
que considera precipitada na 
valoração excessiva do laudo pericial 
apresentado à fls. 24 dos autos de 
Embargos, matéria esta que deve ser 

analisada em preliminar, embora 
assim não destacasse a recorrente. 

III - Em contra-razões, a 
embargada e ora apelada, rechaçou 
os argumentos recursais expendidos, 
classificando-os  como meramente 
protelatórios, uma vez que o laudo 
pericial citado, pedido pela própria 
apelante, apurou a mà-fé do 
funcionàrio da empresa executada 
(Sr. Gerenaldo), que recebeu as 
mercadorias e posteriormente, alterou 
o padrão gràfico de sua assinatura. 
No mérito, pede a manutenção da 
digna sentença monocràtica , que 
andou estritamente dentro dos 
padrões processuais atinentes ao 
caso. 

Contados e preparados, vieram os 
autos a este Egrégio Tribunal, sendo 
a mim designados na qualidade de 
relator. 

 
Voto 
Preliminar de Nulidade da 

Execução por Inexigibil idade do Título  
Afirma o ora apelante não terem 

sido entregues as mercadorias ora 
executadas e que as assinaturas 
constantes das notas fiscais não 
pertencem a qualquer de seus 
funcionàrios ou representantes legais, 
tornando nula a execução por 
inexigibil idade dos títulos 
apresentados. 

No entanto, compulsando-se os 
autos, verifica-se que apesar dos 
títulos ora impugnados terem sido 
levados a protesto, não foi efetuada 
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qualquer medida para a sustação dos 
mesmos. De outro lado, o ora 
apelante também deixou de participar 
da perícia grafotécnica por si mesmo 
requerida, através de quesitos e 
assistentes técnicos, como 
recomenda o CPC. Além do mais, 
ficou induvidoso, através de 
declaração do próprio apelante (fls. 
28 dos Embargos), que o Sr. 
Gerenaldo dos Santos Lima é 
realmente empregado da ora 
apelante e, conforme se vê às fls. 33 
até 38 dos autos principais, poderia 
receber quaisquer mercadorias na 
ausência dos donos da empresa, 
como de fato o fez, o que torna 
perfeitamente exeqüíveis os títulos 
ora discutidos.  

Assim sendo, rejeito esta 
preliminar. 

 
Mérito 
Quanto à perícia grafotécnica 

requerida pelo próprio embargante e 
apelante, a marcha e contra-marcha 
havidas  no seu processo só reforçam 
a tese do recebimento dos títulos em 
desate.  

Embora os embargos do devedor 
constituam ação a este último 
conferida no sentido de anular, 
reduzir ou ainda retirar do título, sua 
eficàcia executiva, a doutrina 
contemporânea é unânime em rejeitar 
seu caràter de contrariedade, 
conquanto se possa argüir atos ou 

fatos que importem contestação na 
execução fundada em título 
extrajudicial, pois o próprio título 
encerra a presunção legal de 
exigibil idade e sanção. 

No aspecto pràtico, entretanto, 
sabe-se que os embargos aparecem 
como incidente no processo 
executivo, pela impossibil idade de 
contestação na própria execução, que 
não admite o contraditório, facultando 
ao devedor a chance de anulação da 
ação principal ou mesmo restrição do 
título. É  no entendimento de muitos 
processualistas renomados, "ação 
constitutiva que objetiva a 
desconstituição da relação processual 
existente" ou do título questionado. 

No vertente caso, entretanto, não 
se vislumbra nenhuma das hipóteses 
aqui compreendidas. O cerne da 
questão levantada pela empresa 
apelante é o não recebimento das 
mercadorias em litígio por suposto 
representante legal, argumento jà 
afastado pela prova dos autos e, além 
disto, não hà qualquer outra matéria 
desconstitutiva da execução 
procedida nos autos principais, cuja 
relação até aqui està  conforme os 
parâmetros processuais. 

Assim sendo, conheço do recurso 
interposto, porém o julgo 
improcedente, para manter a R. 
sentença apelada em todos os seus 
termos, seguindo a execução todos 
os restantes trâmites legais. 

 
Belém, 17 de novembro de 1997. 
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Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente 
Des. Stéleo Beuno dos Santos Menezes - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.616 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:      Condomínio do Edifício Visconti 
Apelada:       Zea Constante Lins Lainson 
Relatora:       Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão 
 
 

Ação de Reintegração de Posse - Condomínio 
esbulhado da posse de sua garagem. Não estando 
prov ado fatos relev antes para solução do litígio, 
anula-se a sentença, para realização da prov a 
técnica. 
Preliminar acolhida. 

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório 
Trata-se de Ação de Reintegração 

de Posse que Zea Constante Lins 
Lainson move contra o Condomínio 
do Edifício Visconti por este ter se 
aproveitado da sua ausência naquele 
edifício, para construir um poço 
artesiano na garagem da autora, após 
decisão em uma assembléia geral, 
tida pela autora como ilegal. 

A MMª Juíza da 16ª Vara Cível da 
Capital julgou procedente a ação, 
determinando a demolição da obra 
indevidamente executada na 
garagem da autora. 

Irresignado, o Condomínio do 
Edifício Visconti apelou por entender 
que a apelada nada produziu nos 
autos para receber a proteção 
jurisdicional pela sentença, tendo em 

suas manifestações, mentido, omitido 
e confundido a todos, fazendo crer, 
entre outras coisas, que o poço 
artesiano fora construído na sua vaga 
de garagem. 

O apelante fez uma série de 
comparações entre as alegações da 
apelada e o que diz ser a verdade, 
alegando ainda que a MMª Juíza "a 
quo" introduziu o recurso de 
reconsideração, fulminando assim o 
recurso de agravo de instrumento, ao 
reconsiderar a decisão de fls. 40. 

Alega também a nulidade absoluta 
da decisão que julgou 
antecipadamente a lide, uma vez que 
as partes requereram 
tempestivamente a produção de 
provas, inclusive perícia e inspeção 
judicial, tendo mesmo assim, a MMª 
Juíza  julgado após entender que 
havia insuficiência de elementos, sem 
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a produção de provas. 
Por fim, levanta que o condomínio 

não tem qualquer espécie de posse 
que possa a vir ser passível da Ação 
em se tratando de àrea comum, como 
no presente caso, citado nos arts. 3º, 
10º, IV e 19º, da Lei  nº 4.591. 

Requer a reforma da sentença por 
ocorrer nos presentes autos "error in 
procedendo", pois não foi observado 
na condução do processo a 
aplicabil idade da lei processual, e 
error in judicando", por tratar-se a 
àrea onde foi construída o poço 
artesiano e encontra-se instalada a 
base da bomba, de àrea comum 
insuscetível de posse por qualquer 
espécie. 

Nas suas contra-razões, a apelada 
alega que nas suas razões, o 
apelante produziu simples 
contestação da inicial e da réplica da 
apelada, não impugnando os corretos 
embasamentos da sentença, não 
apresentou qualquer questão 
preliminar e não ofereceu argumento 
algum contra o correto julgamento 
antecipado adotado pela sentença 
apelada, questionando aspectos 
meramente formais da ação ajuizada 
pela apelada. 

Requer, por fim, o improvimento 
da apelação, uma vez que a 
procedência da ação foi decretada 
em face do preenchimento de todos 
os requisitos do art. 927, do CPC. 

 
Voto 
Preliminar de Cerceamento de 

Defesa 
O Apelante diz que tem sua 

defesa cerceada, pois solicitou provas 
na contestação, uma inspeção, o feito 
foi julgado antecipadamente, sem que 
as mesmas fossem produzidas. 

Entendo que assiste razão ao 
apelante, no caso se faz necessàrio 
produção de provas, pois sabemos 
que a construção do poço artesiano 
traz benefícios à todos os 
condôminos, mas também a sua 
construção não pode prejudicar 
somente um, se faz indispensàvel um 
estudo apurado, para que o deslinde 
da causa seja justo. 

As provas apresentadas pelas 
partes estão ao sabor de seus 
interesses. A apelada juntou 
fotografias que não deixa dúvida que 
o poço artesiano foi construído em 
àrea exígua ao lado de sua garagem 
que sempre é util izada, quer para sua 
construção, como para seu 
funcionamento. 

Jà o apelante, apresenta outras 
fotografias, que prova de modo 
inverso da apelada, demonstra que a 
construção do poço artesiano nada 
impede a sua garagem. 

Compreendo que no caso é 
preciso a realização de uma perícia 
onde ficarà esclarecido o tamanho da 
àrea util izada para construção do 
poço e se comporta o mesmo, sem 
prejudicar a apelada, ou poderia 
sugerir alguma providência, como o 
isolamento da àrea em construção, a 
fim de que a recorrida util ize a sua 
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garagem sem nenhum atropelo e 
voltasse reinar a paz entre os 
condôminos. 

No caso, deveria o Juiz ser mais 
cauteloso, presente estão fatos 
relevantes que, irão influir na decisão 
da causa, indispensàvel é a 
realização de uma perícia. 

Pelo exposto, acolho a preliminar 
de cerceamento de defesa, anulando 
a sentença e que seja realizada a 
perícia, e com elementos técnicos a 

Dra. Juíza decida o feito como for de 
direito. 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Desembargadores componentes da 
2ª Câmara Cível Isolada, por uma de 
suas turmas, à unanimidade de votos, 
em acolher a preliminar de 
cerceamento de defesa, anulando a 
sentença e que seja realizada a 
perícia, e com elementos técnicos a 
Dra. Juíza decida o feito como for de 
direito. 

 
Belém, 27 de novembro de 1997. 

 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente 

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.618 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante:         Companhia de Saneamento do Pará - Cosanpa 
Agravados:        Victória Cruz Scaff e Marcelo Assad Scaff Filho 
Relatora:            Desembargadora. Izabel Vidal de Negreiros Leão 
 
 

Agrav o de Instrumento - Ausência de objeto. 
Inexistindo no recurso objeto - Não se conhece. 
Preliminar colhida. 

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório 
Trata-se de Agravo de Instrumento 

nos autos da Ação Ordinària de 
Indenização que Vitória Cruz Scaff e 
seu irmão,  Marcelo Assad Scaff 
Filho, representados por sua genitora, 
Geórgia Maria Cruz Scaff movem 
contra a Prefeitura Municipal de 
Belém, tendo esta requerido a 
denúnciação da lida à Cosanpa. 

Citada, a denúnciada negou essa 
qualidade. Por esse motivo, o MM. 
Juiz da 15ª Vara Cível decidiu que a 
denúnciante devia prosseguir na 
defesa até o final. 

Ocorre que, ao despachar 
remarcando uma audiência, outra 
magistrada mandou que fosse 
intimada a denúnciada e sua 
procuradora. 

 É contra essa decisão que 
insurge-se a ora agravante, por 
entender que houve a inversão total 

do procedimento da Denúnciação 
estabelecida no inciso II, do art. 75 do 
CPC, o que inquina o processo de 
nulidade, uma vez que, o processo 
deveria seguir somente contra a ré, 
entendendo ainda que, deve ser 
anulada a decisão, pois além de 
inverter totalmente o procedimento da 
Denúnciação, deixou de intimar as 
partes para audiência inaugural. 

Requer, por fim, a modificação do 
despacho agravado para que a ação 
prossiga somente contra a ré. 

Prestando informações, a MMª 
Juíza da 15ª Vara Cível, em exercício, 
informou que a agravante não foi 
excluída da lide e por esse motivo 
teria que comparecer à audiência 
como litisconsorte passiva, até 
porque no momento, era impossível 
excluí-la devido a necessidade de 
Instrução e Julgamento para detectar 
a quem cabe a culpa pelo dano 
causado, se à ré ou à denúnciada. 
Informou ainda que a 
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denúnciada/agravante compareceu à 
audiência de Conciliação, juntamente 
com a ré e representante da autora e 
requereu perícia. 

Nas suas contra-razões, a 
agravada alegou que houve um erro 
no entendimento da agravante, pois 
uma vez que para a data marcada 
para a audiência, que não ocorreu, jà 
haviam sido intimadas as partes, 
faltando apenas a Cosanpa que foi 
intimada quando foi remarcada a 
audiência. 

Alega ainda que o recurso perdeu 
o objeto, haja visto ter havido a 
audiência, onde estavam presentes a 
autora e seu advogado, o réu e seu 
procurador, assim como a Cosanpa e 
sua procuradora, conforme Termo de 
Audiência de fls. 59/60. 

O Órgão Ministerial, manifestando-
se nos autos, opinou pelo não 
conhecimento do agravo, tendo em 
vista que perdeu totalmente o seu 
objetivo. 

 

Voto 
Preliminar de Não Conhecimento. 
Pelo relatório, o agravante 

entende que a PMB foi excluída da 
lide. 

A Dra. Juíza no despacho 
agravado ordena a intimação da 
Cosanpa, para a audiência de 
instrução e julgamento. 

Tudo não passou de imaginação 
por parte da agravante, pois està 
comprovado que ambas integram o 
litígio, pois compareceram à 
audiência. 

Assim, comungando com o 
entendimento do Órgão Ministerial, 
compreendo que o recurso não tem 
objeto. 

Assim, não o conheço por falta de 
objeto. 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Desembargadores componentes da 
2ª Câmara Cível Isolada, por uma de 
suas turmas, à unanimidade de votos, 
em não conhecer do recurso por falta 
de objeto. 

 
Belém, 27 de novembro de 1997. 

 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente 

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora 
 



JURISPRUDÊNCIA    243 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº73 1998 
 

ACÓRDÃO Nº 32.642 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:       Sebastião Reis Pastana 
Apelado:        Estado do Pará 
Relator:          Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes 
 
 

I - Apelação Cív el. Serv idor aposentado (agente 
tributàrio). Reconhecimento de direito à 
reclassificação no cargo de fiscal de tributos 
estaduais. Preliminar de prescrição do direito de 
ação com base no Dec. Fed. 20.910/32 acolhida pelo 
juízo "ad quo”. Pronunciamento de mérito pela 
improcedência. Preliminar renov ada nas contra-
razões e rejeitada. Fundamento: relação jurídico-
laboral que não é alcançada pela prescrição, mas tão 
somente seus efeitos econômico-financeiros; II - 
Mérito - É consente com os princípios  
administrativ os o reconhecimento a nov o 
reenquadramento ,mov ido por decreto estadual, em 
cargo de maior nív el remuneratório ,ao serv idor  jà 
aposentado  que prov ou aptidão para o exercício do 
mesmo durante toda sua v ida funcional, mormente 
ainda se a própria Administração v em reconhecendo 
tal circunstância a casos semelhantes. 

 
  

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

Desembargadores Membros da 
colenda 1ª Câmara Cível Isolada do 
Egrégio TJE/Pa., em turma julgadora, 
à unanimidade de votos, ultrapassada 
a preliminar de prescrição da ação, 
conhecer da presente apelação cível, 
e no mérito, provê-la em parte no 
sentido de se reconhecer ao autor, 

ora apelante, o direito de 
reenquadramento no cargo de fiscal 
de tributos estaduais, na forma do 
Dec.10.504/78, levando-se em conta 
o seu tempo de serviço, ressalvando-
se no entanto, quanto às diferenças 
salariais, a l imitação de um 
quinquênio retroativo à contar da 
publicação da decisão, estando as 
demais atingidas pela prescrição. 
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Honoràrios de advogado na base de 
20% sobre o valor apurado. 

 
Relatório 
Adoto e ratifico o relatório da r. 

sentença apelada de fls. 102/106 dos 
autos, da MMª Dra. Juíza da 15ª Vara 
Civel da Capital, ao qual acrescento o 
seguinte: 

I - A MMª Dra. Juíza "ad quo", 
acolheu a preliminar de prescnção do 
direito de ação do autor argüida pelo 
Estado do Pará,extiriguindose a ação, 
e, decidindo-se por apreciar o ménto, 
evitando-se assim maior demora, 
julgou iinprocedente o pedido do 
autor, condenando-o nas custas e 
honoràrios de advogado na base de 
10% sobre o valor da causa. 

II - Inconformado com esta 
decisão, apelou o autor juntando 
razões às fls. 108/110 dos autos, de 
oiide aduz que não hà como 
prevalecer o decidido pela julgadora 
de 1º grau eis que ficou provado, 
sobejanlente, a "ratio" de seu pedido, 
tendo inclusive meiicionado 
jurisprudência do nosso Tribunal em 
assunto semelhante, e requerendo 
por isso, a refonna total da sentença 
apelada; 

III - Em contra-razões, manifestou-
se o ora apelado atraves de sua 
Procuradoria no sentido de se iuanter 
a decisão tarito quanto a acolhida da 
prescrição, quanto, ao "meritu 
causae", se for apreciado,por ser de 
direito; 

IV - Posterionuente apresentou o 

ora apelante, fotocópia autenticada 
de certidão expedida pela SEFA com 
o fim de integrar o processo e 
esclarecer ainda mais o seu pleito. 
Falando sobre o docurrento, o Estado 
do Pará alega que o mesmo se 
constitui num parecer estranho à lide 
não tendo nenhuma conotação de 
documento novo devendo indusive 
ser desentranhado do autos; 

V - Instado a manifestar-se, diz o 
M.P em judicioso parecer que o 
recurso deve ser conhecido e provido. 

 
Voto 
Preliminar de Prescrição da Ação 

movida pelo Estado do Pará e 
acolhida pelo Juízo "ad quo". 

Reside esta preliminar, como jà se 
aludiu, nas disposições do Decreto 
Federal nº 20.910/32, no sentido de 
que està fulminado o direito de ação 
do autor, ora apelante, por não tê-lo 
exercido no interstício quinquenal 
estabelecido naquele dispositivo 
federal das ações contra a Fazenda 
Pública nas respectivas esferas da 
federação. 

No acato da preliminar, asseverou 
a magistrada "ad quo" que  o 
fundamento do pedido do autor 
provém dos decretos estaduais nº 
10.504 de 09.01.78 e o de nº 344 de 
24.10.79, e que tendo exercido o 
direito a esta ação hà mais de 14 
anos da época do referido 
enquadramento funcional, restou 
prescrito seu direito. 

A questão é controversa nos 
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Tribunais pàtrios. 
O principal argumento embasador 

da tese rejeitadora da prescrição, no 
melhor dizer da culta Juíza Dra. Marta 
Inês Jadão, de onde extraio do bem 
elaborado parecer do membro do 
"Parquet" nestes autos, é o de que  a 
prescrição quinquenal oriunda do 
decreto 20.910/32, não alcança o 
direito que emerge da relação laboral 
existente entre as partes, mas, tão 
somente, as repercussões 
econômico-financeiras do ato 
impugnado. Vale dizer: para todos os 
efeitos, não prescreve o direito do 
autor em demandar o órgão do 
Estado pelo alcance de sua relação 
jurídica com este , tiradas as 
possíveis repercussões pecuniàrias 
advindas de tal relação, do que 
resultariam prescritas ,se acaso 
fossem reconhecidas.  

Assim, fi l iando-me à tese exposta 
e acolhendo os argumentos trazidos 
pelo membro do "Parquet", rejeito 
esta preliminar. 

 
Mérito 
Centra-se o mérito a saber qual o 

correto aproveitamento do autor, ora 
apelante, tendo em vista a reforma 
feita pela lei estadual 4.621/76 e seu 
decreto regulamentador de nº 
10.504/78; anàlise que se prende a 
duas  questões bàsicas em direito 
administrativo de índole 
constitucional:  discricionariedade e  
controle judicial dos atos 
administrativos. 

Com efeito sabe-se, a teor 
constitucional, que inexiste fato ou ato 
de repercussão jurídica ameaçadora 
ou lesionadora de direito individual ou 
coletivo que escape, "in cocreto", à 
apreciação do Poder Judiciàrio (CF. 
art. 5º, XXXV). 

Neste caso, o que està 
juridicamente colocado a merecer 
senões, é a posição de total 
discricionariedade da Administração 
pública em relação ao seu funcionàrio 
face a reforma que implementou, 
acarretando-lhe prejuízos ao não 
reconhecer seu enquadramento no 
cargo de fiscal de tributos. Se falou 
"total discricionariedade" porque 
também é cediço que inexiste ato 
completamente discricionàrio, dado 
que, mesmo estes, hão de se colocar 
sob o manto formal que indicam a 
forma, o conteúdo e a finalidade, 
além dos princípios éticos, morais e 
racionais que também vingam com 
qualificativos constitucionais para a 
Administração Pública, vinculando-os 
parcialmente. 

Este é, efetivamente, o alcance 
real da natureza jurídica do ato em 
comento da Administração. Ou seja, 
houve um exame de alcance 
subjetivo (oportunidade e 
conveniência), da situação funcional 
do ora apelado em cotejo com a 
caracterização legal das funções 
imanentes aos cargos dispostos na lei 
reformadora, para, depois, enquadrà-
lo no cargo de Agente Tributàrio; o 
que, a rigor, não pressupõe 
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i legitimidade. 
Acontece que, concretamente, não 

foi examinada com respeito a 
princípios maiores a situação 
funcional do ora apelante. Assim é 
que, a prória Administração tem 
procedido a reenquadramentos com 
ausência de critérios que primam pela 
impessoalidade, igualdade e 
isonomia. Ou seja, ora reenquadra 
servidores num mesmo grau de 
razoàvel semelhança funcional, como 
fiscal de tributos, ora , os aloca como 
agentes tributàrios. Daí é de se 
perguntar se não hà, nessa falta de 
critério, razão para se inquinar de 
ilegítimo algum ou outro 
reenquadramento ? 

Os autos provam à saciedade que 
o autor, ora apelado, durante toda a 
sua longa vida funcional, sempre 
portou-se com dignidade e 
competência  gerindo o interesse 
público com probridade à toda 
evidência; no que corroboro as 
palavras do M.P em que pese a 
argumentação da douta juíza de 1º 
grau, de que o ora apelado não 
provou experiência técnica suficiente 
para o exercício para o cargo o qual 
agora pleitea. Em verdade extrai-se 
dos autos, intensa e extensa folha de 

serviços que não só dão experiência 
para a àrea tributària em geral , como 
para a própria função fiscalizadora. 

De se dizer ainda, por derradeiro, 
que este tribunal tem concedido 
pedidos idênticos a este como se vê 
do Ac. nº 11.450 da lavra do eminente 
Des. Christo Alves, dentre outros 
igualmente no mesmo sentido da 
lavra dos eminentes 
desembargadores Almir Pereira, 
Calistrato Mattos, e Climeniè Pontes. 

Ante o exposto, conheço da 
presente apelação cível superando a 
preliminar prescricional imposta em 1º 
grau, para, no mérito, provê-la em 
parte, no sentido de se reconhecer ao 
autor, ora apelado, o direito ao 
reenquadramento no cargo de Fiscal 
de tributos estaduais na forma do 
Dec. 10.504/78, levando-se em conta 
o seu tempo de serviço, ressalvando-
se no entanto, quanto às diferenças 
salarias requeridas, que as mesmas 
hão de limitar-se  a um quinquenio 
retroativo, à contar da publicação da 
decisão, estando as demais atingidas 
pela prescrição na forma do Decreto 
Federal 20.910/32., condenando-se 
ainda o ora apelado em verba 
honorària na base de 20% sobre o 
valor apurado. 

        
Belém, 24 de novembro de 1997. 

 
Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente 

Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.697 - RECURSO PENAL EX-OFFÍCIO DE 
HABEAS-CORPUS DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Recorrente:      O Juízo de Direito Da 16ª Vara Penal 
Recorrido:        Fabiano Lopes Ribeiro 
Relator:            Desembargador Ary da Motta SIlveira 
 
 

Recurso Ex-Offício de Habeas-Corpus Prev entiv o. Jà 
consagrada à v ia do não conhecimento de tais 
recursos. Artigo 129, inciso I, da Constituição 
Federal. Ao Ministério Público cabe a iniciativ a do 
recurso. Não se conhece do mesmo e ordena-se o 
arquiv amento dos autos. Unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório 
O doutor Juiz da 6ª Vara Criminal 

da Comarca da Capital, apreciou 
pedido de Habeas-Corpus Preventivo 
de Fabiano Lopes Ribeiro, tendo 
concedido a Ordem e recorrendo Ex-
Offício de sua decisão. 

Nesta Superior Instância, a douta 
Procuradoria de Justiça opinou pelo 
conhecimento e improvimento do 
recurso. 

 
Voto 
Mérito 
Esta Egrégia Câmara, e não é 

exceção, não tem tomado 
conhecimento de tais recursos, ainda 
que baseados expressamente no 
artigo 574, inciso L do Código de 
Processo Penal. 

Na verdade, inútil e obsoleto é o 
recurso Ex-Offício de Habeas-Corpus 
no caso de concessão da Ordem na 
primeira instância, eis que na pràtica 
não tem nenhum efeito o reexame da 
decisão. Isso porque o que se verifica 
é que, quer no caso de Habeas-
Corpus Liberatório, quer no de 
Habeas-Corpus Preventivo, a decisão 
desta instância superior vai encontrar 
os pacientes em situações jà 
concretas, l ibertos uns, e prevenidos 
da coação outros, sem que qualquer 
modificação da decisão recorrida se 
lhes aplique. Por outro lado, o artigo 
129, inciso I, da Constituição Federal 
diz o seguinte: 

Art. 129 - São funções 
institucionais do Ministério Público: 
I - Promover, privativamente, a 
ação penal pública, na forma da 
Lei.  
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Donde se conclui que ao Ministério 
Público caberia a iniciativa do 
recurso. 
Assim, e apenas no tocante aos 

casos aqui citados, ACORDAM, os 

senhores Desembargadores 
Membros da 1ª Câmara Penal 
Isolada, à unanimidade de votos, em 
não conhecer do recurso e determinar 
o arquivamento dos presentes autos. 

   
Belém, 02 de dezembro de 1997. 

 
Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Presidente 

Des. Ary da Motta SIlv eira - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.699 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA 
DE TUCURUÍ 
 
 
Apelante:     Francisco Fernando Souza 
Apelada:      A Justiça Pública 
Relator:        Desembargador Ary da Motta SIlveira 
 
 

Apelação criminal - Decisão do Tribunal do Júri que 
encontra perfeita sustentação nas prov as colhidas 
nos autos, motiv o pelo qual nega-se prov imento ao 
apelo. Decisão unânime.  

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Apelação Criminal 
da Comarca de Tucuruí, em que é 
apelante Francisco Fernando Souza 
e, apelada, A Justiça Pública. 

Inconformado com a decisão do 
Tribunal do Júri que o condenou pela 
pràtica do crime de homicídio 
qualificado, na pessoa de Cerilo 
Rodrigues de Souza, à pena de 17 
(dezessete) anos e 07 (sete) meses 
de reclusão, Francisco Fernando 
Souza apelou à esta Superior 
Instância, com o fim de ver reformada 
a decisão recorrida. 

O ora apelante foi denúnciado em 
11 de fevereiro de 1995, como 
incurso nas sanções punitivas dos 
artigos 121, Parágrafo 2º, incisos II, III 
e IV (homicídio qualificado), c/c o 
artigo 1º, da Lei de Crimes 
Hediondos, acrescido da agravante 
do artigo 61, alínea "h", do CPB, e 
artigo 211 (ocultação de cadàver), 

também do mesmo código.   
Contam os autos que acusado e 

vítima, em 12 de janeiro de 1995, 
tiveram um desentendimento 
motivado por uma transação 
imobiliària, onde Francisco teria 
comprado a residência de Cerilo, que 
se recusava a entregar o referido 
imóvel. Surgida a discussão, 
Fernando, armado com um pedaço 
de madeira, desferiu três golpes na 
vítima, um deles na cabeça. Cerilo 
caiu, ficando desfalecido no chão de 
sua residência. Passado algum 
tempo, Francisco retornou ao local do 
crime para verificar se Cerilo estava 
morto. Constatado o óbito, "Chico" 
jogou o corpo no poço da residência 
e, para melhor ocultar o cadàver, 
jogou sobre ele capim e ti jolos. 

A materialidade do crime està 
comprovada através de Laudo de 
Exame Necroscópico de fls. 16, assim 
como sua autoria, através da 
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confissão do acusado, que alegou 
Legítima Defesa. 

O acusado foi processado 
regularmente, tendo sido pronunciado 
em 14 de dezembro de 1995, nos 
termos da Denúncia. 

Em 22 de janeiro de 1996, a 
doutora Promotora de Justiça 
apresentou libelo crime acusatório 
onde deixou de relacionar o crime de 
ocultação de cadàver, que 
permaneceu "esquecido" até esta 
Superior Instância. 

Levado à julgamento pelo Júri, o 
ora apelante foi condenado pelo 
crime de homicídio culposo à pena de 
17 (dezessete) anos e 07 (sete) 
meses de reclusão em regime 
fechado. 

Em suas Razões Recursais, o 
apelante alega, em síntese, que a 
decisão foi contrària à prova dos 
autos, por entender que patente ficou 
a excludente da legítima defesa, 
razão pela qual pediu a reforma total 
da decisão, com a conseqüente 
absolvição do condenado. 

Em Contra-Razões Recursais o 
representante do "parquet" diz ser 
absurda e inaceitàvel a versão da 
defesa, que por tais motivos foi 
rejeitada pelos jurados. Alega que os 
depoimentos do acusado em Juízo 
(fls. 34) e no Plenàrio (fls. 79) deixam 
claro que este, jà tendo atingido a 
vítima que se encontrava prostada no 
chão, prosseguiu seu ataque, 
revelando sua intenção de matar. Ao 
final, pede a confirmação da decisão 

recorrida. 
Nesta Superior Instância, a douta 

Procuradoria de Justiça, em parecer 
da Bela. Dulcelinda Lobato Pantoja, 
opinou pelo conhecimento e 
improvimento do recurso. 

 
Voto 
Francisco Fernando Souza apelou 

do Tribunal do Júri de Tucuruí que o 
condenou pela pràtica do crime de 
homicídio qualificado na pessoa de 
Cerilo Rodrigues de Souza, sendo a 
pena de 17 (dezessete) anos e 07 
(sete) meses de reclusão.  

Os autos contam a história de um 
crime doloso contra a vida, realizado 
com perversidade, na pessoa de um 
ancião que era Cerilo. Entre os dois, 
apelante e vítima, houve um negócio 
em torno de uma casa e este foi o 
motivo de uma briga na qual levou a 
pior a vítima, que sofreu algumas 
trauletadas desferidas com um 
pedaço de madeira, sendo que uma 
delas atingiu a cabeça da vítima. 

O fato ocorreu dentro da casa de 
Cerilo, que ficou caído no chão, 
enquanto o acusado retirava-se, 
tendo a preocupação de deixara casa 
toda fechada. Ainda voltou là e, 
constatando que Cerilo estava morto, 
jogou o cadàver em um poço da casa 
e por cima galhos de àrvore e outros 
objetos, com o fim de ocultar o corpo. 
Tudo està bem esclarecido no 
depoimento feito pelo acusado em 
Juízo e constante das fls. 34/35 dos 
autos. Foi notada a ausência da 
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vítima de sua casa e, procurando 
elucidar os fatos, a polícia viu aquele 
poço entupido e, verificando o local, 
deu com a cena macabra, estando o 
corpo jà em fase de decomposição, 
como se vê de vàrias fotos juntadas 
aos autos. 

A Legítima Defesa levantada pelo 
recorrente é inaceitàvel em face das 
provas robustas de ocorrência do 
crime com os detalhes que o próprio 
acusado prestou em Juízo, estando a 
autoria do crime suficientemente 
provada, assim como também o està 
a sua materialidade, trazida com o 
Laudo de fls. 16 e até fotos da infeliz 
vítima jogada no poço. 

Um detalhe que não nos passou 
despercebido é o fato de que houve 
ocultação de cadàver, como consta 
da denúncia d na pronúncia, mas não 
foi levado à apreciação do Júri; falha 
que não se pode consertar nesta 
ocasião, pois o apelo foi manifestado 
apenas pelo condenado, nada 
havendo de parte do Ministério 
Público. 

À vista de tais considerações, 
ACORDAM, os senhores 
Desembargadores Membros da 1ª 
Câmara Penal Isolada, à 
unanimidade de votos, em conhecer 
do recurso mas lhe negar provimento, 
a fim de confirmar a decisão do Júri. 

 
Belém, 09 de dezembro de 1997. 

 
Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Presidente 

Des. Ary da Motta SIlv eira - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.700 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
Apelante:      Nazareno Figueiredo Carvalho 
Apelada:       A Justiça Pública 
Relatora:       Desembargadora Yvonne Santiago Marinho 
 

Decisão manifestamente contrària à prov a dos autos 
- Recurso interposto pela segunda v ez e não pela 
mesma parte - Não conhecimento - Aplicação do § 3º, 
in fine, do artigo 593 do Código de Processo Penal. 

 
Vistos, relatados e discutidos 

estes autos em que são partes as 
acima indicadas. 

ACORDAM, em 1ª Câmara 
Criminal Isolada, por votação 
unânime, não conhecer do recurso 
consoante dispõe a última parte do § 
3º, do art. 593, do Código de 
Processo Penal, nos termos do voto 
da Desa. Relatora. 

Relatório 
Nesta Capital - 1ª Vara Penal, em 

23/10/93, Nazareno Figueiredo 
Carvalho, foi denúnciado como 
incurso nas sanções do art. 121, § 2º, 
IV, do C.P.B. pela morte de João 
Marcelino Costa da Silva, fato 
ocorrido no dia 04 de outubro de 
1992, na rua Aragão, bairro da 
Sacramenta. 

Terminada a instrução veio a 
sentença que julgou procedente a 
denúncia para pronunciar Nazareno 
Figueiredo Carvalho, para ser 
submetido a julgamento pelo Tribunal 
do Júri. 

Houve o libelo acusatório que foi 

contrariado. 
Realizada a sessão, o Conselho 

de Sentença, o condenou a pena de 
03 (três) anos de reclusão, 
desclassificando o crime de homicídio 
qualificado para culposo. 

Desta decisão foi interposto 
recurso de apelação pelo Dr. 
Assistente de acusação, pelo que 
pediu seja o acusado levado a novo 
julgamento porque a decisão dos 
jurados foi contrària a prova dos 
autos. 

O processo foi julgado pela 1ª 
Câmara Criminal Isolada, dando 
provimento ao apelo para o fim de 
sujeitar o acusado a outro julgamento. 
Acórdão de nº 30.610 - fls. 15f. 

Submetido, novamente, a 
julgamento pelo Júri Popular, o 
acusado foi condenado a pena de 12 
(doze) anos de reclusão. 

Como este resultado a defesa não 
se conformou e apelou dos termos do 
art. 593, III, letra d, do C.P.P., 
reservando-se para arrazoar no 
Tribunal “ad quem”, segundo 
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preleciona o art. 600, § 4º, do C.P.P. 
Edital de intimação - fls. 20f, o 

apelante deixou fluir o prazo 
respectivo, conforme certidão de fls., 
“ipso facto”, nada havendo a contra-
arrazoar pelo R.M.P. de 1º, os anexos 
foram encaminhados ao parecer d. 
Procuradoria de Justiça, que exarou o 
parecer de fls. da lavra da Dra. Vera 
Couto, apenando pelo não 
conhecimento do recurso por 
ausência do pressuposto de 
admissibil idade do recurso previsto 
no art. 593, § 3º, “in fine” do C.P.P., 
Caso seja ultrapassada a preliminar, 
opinamos pelo improvimento do 
recurso para manuntenção da r. 
decisão.  

Voto 
Sustenta a douta Procuradoria de 

Justiça, em preliminar pelo não 
conhecimento do recurso, por 
ausência do pressuposto de sua 
admissibil idade previsto no art. 593, § 
3º, in fine, do Código de Processo 
Penal. 

Vejamos: 
Nazareno Figueiredo Carvalho, 

não se conformando com a decisão 
proferida pelo Presidente do Tribunal 
do Júri da 1ª Vara Penal desta 
Comarca, que terminou por condenà-
lo à pena de 12 anos de reclusão, por 
infração ao artigo 121, § 2º, IV do 
Código Penal Brasileiro, apela, em 
recurso apropriado e em tempo 
oportuno, para este Egrégio Tribunal 

com o objetivo de ver modificado o 
decreto condenatório. 

O recurso tem por fundamento o 
art. 593, inciso III, letra d, do Código 
de Processo Penal. 

Trata-se de um segundo recurso 
de apelação, alegando que a decisão 
foi manifestamente contrària à prova 
dos autos, o qual logrou êxito, 
conforme se verifica do Acórdão nº 
30.610 de fls, e interposto pelo órgão 
acusador. 

Desta feita, o apelo é da defesa 
que alega a decisão contrària a prova 
dos autos. 

Estabelece a lei que quando 
provida  a apelação por ser a decisão 
dos jurados manifestamente contrària 
a prova dos autos, sujeitando-se o 
réu a novo julgamento, não se 
admitirà segunda apelação pelo 
mesmo voto (Código de Processo 
Penal, art. 593, § 3º). Não hà 
distinção se trata de recurso da 
acusação ou de defesa, e tanto faz 
que seja de uma ou de outra parte, 
pois não é possível que uma decisão 
seja manifestamente contrària às 
provas, em um e em outro sentido. 

Assim sendo, o recurso em exame 
ainda que interposto pela outra parte, 
ou seja, a defesa, não pode ser 
conhecido, consoante dispõe a última 
parte do § 3º, do art. 593, do Código 
de Processo Penal. 

Preliminar acolhida. 

Belém, 09 de dezembro de 1997. 
Des. Ary da Motta SIlv eira - Presidente 
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Yv onne Santiago Marinho - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.701 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA 
DA CAPITAL 
 
 
Apelante:      Antonio Soeiro dos Santos 
Apelado:       A Justiça Pública 
Relator:         Desembargador Elzaman da Conceição Bittencourt 
 
 

Apelação criminal - Crime culposo - Morte por 
afogamento - Ausência do nexo de causalidade - 
Culpabilidade afastada pela carência de prov a. - 
Quando não resulta prov ada nos autos a 
culpabilidade, pela ausência do liame de causalidade 
entre a conduta do agente e a morte da v ítima, 
melhor serà afastar a imputação, reformando-se a 
sentença condenatória, para absolv er o acusado. 
Recurso prov ido por unanimidade. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os senhores 

Desembargadores componentes da 
Segunda Câmara Criminal Isolada, à 
unanimidade de votos de conhecer do 
presente recurso de dar-lhe 
provimento para absolver o acusado 
Antonio Soeiro dos Santos. 

 
Relatório: 
Antonio Soeiro dos Santos, jà 

qualificado nos autos de processo 
crime, vem através de seu advogado 
legalmente habilitado Apelar da r. 
sentença de fls., perante esta Egrégia 
Câmara Criminal Isolada, pelas 
razões e fatos a seguir expostos: 

Consta nos autos, que o apelante 
ordenou que a vítima Lucivaldo 

Nazareno Moura Farias, executasse 
serviço na bomba de um poço da 
Brasil it, sendo difícil sua execução em 
virtude do nível da àgua estar além 
da braçadeira onde seria afrouxado 
parafusos, e com isso obrigando a 
vítima mergulhar para fazer o 
desmonte da bomba, sem que usasse 
o devido aparelho que era necessàrio 
para a segurança do serviço. 

Com isso, a vítima ao executar o 
serviço por ordem do apelante, veio a 
falecer por afogamento, pois sofreu 
asfixia mecânica. 

Por este motivo foi condenado 
pela MMª Pretora da 4ª Pretoria 
Criminal, pela infração do art. 121, §§ 
3º e 4º do Código Penal, a pena de 
02 anos de detenção, substituída pela 
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pena de multa, em cem dias-multa, 
totalizando o valor de CR$ 1.000,00 
(hum mil cruzeiros reais), valor 
monetàrio da época. 

Em suas razões, o apelante alega 
que a r. sentença deve ser reformada 
pois està contra a prova dos autos jà 
que não està provada a negligência e 
imprudência alegadas. 

Diz, também, o recorrente que não 
se vislumbra nos autos nenhuma 
ordem de serviço por parte do 
apelante, mandando que a vítima 
mergulhasse para executar o serviço. 
Diz, ainda que não existia grau de 
hierarquia entre o apelante e a vítima, 
visto que não pertenciam nem a 
mesma empresa. 

A vítima pertencia ao quadro da 
empresa EBMOE e o apelante da 
empresa BRASILIT, logo, não 
dependia de orientação ou 
fiscalização do trabalho realizado pela 
vítima que agiu sem consciência do 
risco que estava correndo. 

Prossegue o recorrente alegando 
que o resultado era previsível, mas 
sob responsabilidade da vítima que 
sozinha assumiu o risco de produzir o 
efeito funesto. 

Transcreve o recorrente a teoria 
da vitimologia, finaliza, pedindo que 
seja reformada a r. sentença. 

Em suas contra-razões, o 
representante do Ministério Público, 
diz que a r. sentença não merece ser 
reformada, vez que foi respaldada 
nas provas coligidas no bojo dos 
autos, as quais demonstram a 

culpabilidade do apelante. 
Prossegue a representante do 

"Parquet", fazendo uma narrativa dos 
fatos e quando ao mérito, defende 
que o apelante mandou a vítima 
descer no poço para fazer o serviço, 
sem ouvir o chefe de manutenção, 
transcrevendo em seguida o 
depoimento prestado pelo referido 
chefe. 

Prossegue o representante do 
Ministério Público, contestando a 
respeito do argumento do patrono do 
apelante de que não existiria 
hierarquia entre o mesmo e a vítima, 
mas, o depoimento do chefe de 
serviço que declarou que o apelante e 
a vítima executaram a tarefa por força 
de escala de serviço. 

Continua o Promotor de Justiça, 
dizendo que o apelante é funcionàrio 
da "BRASILIT" hà vàrios anos, 
enquanto que a vítima trabalhava em 
uma empresa prestadora de serviço, 
onde a mesma jà prestava serviço a 
"BRASILIT" por dois anos como 
ajudante. 

Quanto à teoria levantada pela 
defesa, não se encaixa com o caso 
em tela, e tentam colocar a vítima 
como a responsàvel pelo ocorrido. 

Diz, também o representante do 
Ministério Público, que o apelante não 
queria que a vítima morresse, mas 
não usou os meios necessàrios para 
executar o serviço, deixando que a 
mesma mergulhasse, pensando que 
ela fosse um exímio mergulhador. 

Finaliza o representante do Órgão 
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Ministerial, requerendo que seja 
mantida a r. decisão. 

Nesta Instância Superior o Digno 
Procurador de Justiça opinou no 
sentido de ser conhecido e provido o 
presente apelo. 

Somente nesta data foram-me 
apresentados estes autos para relatar 
e julgar. 

 
Voto 
O MM. Pretor, Bel. Geraldo Cunha 

da Luz, no exercício da 4ª Pretoria 
Criminal da Comarca da Capital, 
considerando a materialidade do 
crime e provada a sua autoria, bem 
como a imprudência e a negligência, 
elementos estes que caracterizam o 
crime culposo, julgou procedente a 
denúncia e condenou o denúnciado 
Antonio Soeiro dos Santos, às penas 
do art. 121, §§ 3º e 4º, do CPB, 
aplicando a pena de (02) dois anos 
de detenção, substituindo-a pela pena 
de multa no valor de CR$ 100.000,00 
(cem mil cruzeiros reais), 
correspondentes a cem dias-multa. 

Inconformado, o réu apelou da r. 
decisão, ao argumento de que jamais 
houve negligência e imprudência 
contra si alegada, no evento morte da 
vítima, quando executava serviço em 
um poço da empresa BRASILIT, eis 
que aquela era empregado de uma 
firma prestadora de serviço, a quem 
estava subordinado, não exercendo o 
réu a condição de superior 
hieràrquico da vítima, a quem atribuiu 
única e exclusivamente a 

responsabilidade dos seus próprios 
atos. 

Remata o apelante, que não se 
comprovou a negligência e a 
imprudência, bem como não se 
configura a responsabilidade criminal 
a si imputada pela denúncia e pela 
sentença condenatória, pelo que deve 
esta ser reformada e, por 
conseqüência, ser absolvido. 

A digna promotora de justiça, em 
suas contra-razões, considerou que o 
juízo a quo apreciou o valor dos 
elementos probatórios 
acertadamente, e através de um 
processo crítico-racional auxil iado por 
regras lógicas, para chegar a um 
juízo condenatório, jà que as provas 
não são fràgeis, ao contràrio do que 
argumenta o réu, são cristalinas do 
grau de culpabilidade do apelante. 

O entendimento do ínclito 
Procurador de Justiça, que oficiou no 
feito, expendido em seu parecer de 
fls. 173/174, empresta valiosa 
contribuição para o deslinde da 
controvérsia. Eis as conclusões a que 
chegou o dedicado e estudioso 
procurador: 

"Após acurada anàlise deste feito, 
entendemos que a r. decisão merece 
ser reformada, haja vista que em 
momento algum da instrução 
processual, foi detectado qualquer 
indício de culpabilidade do apelante, 
não tendo o mesmo contribuído de 
nenhum modo para o resultado letal. 

Em que pese o brilhantismo dos 
membros do "Parquet" que oficiaram 
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na primeira instância, seus 
posicionamentos no sentido de 
acusar implacavelmente o apelante 
como sendo a pessoa que, na 
qualidade de superior hieràrquico da 
vítima, teria mandado a mesma 
mergulhar no poço sem qualquer 
ajuda de equipamento de segurança. 

As imputações contra o apelante 
são totalmente descabidas, visto que 
o Órgão de Acusação, não conseguiu 
trazer para o bojo dos autos, 
elementos que comprovassem que o 
apelante "mandou" que a vítima 
mergulhasse no poço, até porque 
Antonio Soeiro dos Santos era 
operàrio, do mesmo modo que 
Lucivaldo Nazareno Moura Farias, 
não havendo portanto, entre ambos 
qualquer grau de hierarquia. 

Para corroborar o entendimento 
supra, torna-se necessària a 
transcrição de parte das declarações 
prestadas, pela testemunha Valdemar 
de Sà Cavalcante (fls. 114), senão 
vejamos: 

"Que; o acusado Antonio Soeiro 
não tinha autoridade nenhuma para 
dar ordens a vítima para que 
executasse tal serviço dentro daquele 
poço onde a bomba estava 
defeituosa...". 

Às fls. 130, temos as declarações 
de Rainero Maria Pompeu Braga, 
onde se destaca, "in verbis"; 

"Que, o acusado Antonio Soeiro 
era funcionàrio da empresa Brasilit 
enquanto que a vítima (sic) 
Lucivaldo Nazareno era 

funcionàrio (sic) da empresa (sic) 
EMBEO e que neste referido dia 
narrado na denúncia houve um 
problema no poço, entretanto o 
acusado junto com a vítima foram 
para executar o serviço no poço 
sem que o acusado tivesse 
alguma autoridade sobre a vítima 
(sic) para dar-lhe ordem que tanto 
o acusado como a vítima jà 
haviam recebido ordens 
superiores para executar o seu 
serviço cada um na sua categoria 
fazia o seu serviço Sr. Antonio 
Soeiro na parte interna e o Sr. 
Lucivaldo conhecido como 
Mandiin, mergulhava no poço...". 
Ora, não tendo ficado provada a 

culpabilidade do apelante, e ao 
vigorar o princípio do "in dubio pro 
réu", outro posicionamento não seria 
mais correto, senão o de reformar a 
sentença de primeira instância, com a 
absolvição de Antonio Soeiro dos 
Santos, de forma a reparar o 
lamentàvel equívoco que foi a 
condenação de um inocente pai de 
família, sem qualquer antecedente 
criminal. 

Não hà duvida que o ilustre 
representante do órgão Ministerial 
està com plena razão. E a conclusão 
do voto poderia parar por aqui. 
Entretanto, cabe acrescentar, o 
exame de outros aspectos que 
emergem aos autos. 

Na verdade, a culpabilidade do 
apelante não ficou bem caracterizada 
nos autos. Pelo o que ficou 
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demonstrado durante o sumàrio de 
culpa, não restou provado o nexo de 
causalidade entre a ação do apelante 
e o evento morte da vítima. 

Hà entendimento de que:  
"É indispensàvel, ao 
reconhecimento do crime culposo, 
não apenas a presença do nexo 
causal, mas também, o 
psicológico, que una o evento a 
uma conduta negligente, imperita 
e imprudente do agente, não 
presumida ou deduzida, porém 
provada de maneira induvidosa" 
(TACRIM-SP - AC - Rel. Geraldo 
Ferrari RT. 526/385). 
Inúmeros são os julgados do 

Tribunal de Alçada Criminal do 
Estado de São Paulo sobre o tema. 
Para não ser cansativo elejo o aresto 
que mais se coaduna ao caso 
vertente. Ei-lo: 

"Os crimes culposos, como é 

sabido, não prescidem de nexo 
etiológico gerador de um 
resultado, ainda que a reprovação 
incida sobre a própria conduta" 
(TACRIM-SP - AC - Rel. Ricardo 
Andreucci - RT 596/345). 
No caso ora em exame, em 

momento algum ficou provado o liame 
de causalidade entre a conduta do 
acusado e a morte da vítima. Ao 
contràrio, pelo o que consta nos autos 
tudo leva a perplexidade e em 
prevalecendo esta, isto é, dúvida 
quanto a ocorrência da conduta do 
acusado, melhor serà afastar a 
imputação do que aceità-la. 

Por todas essas considerações e 
comungando do douto parecer do 
Órgão Ministerial, conheço do recurso 
e lhe dou provimento, para, reformar 
a r. sentença do Juízo de primeiro 
grau e absolver o acusado da 
imputação que lhe foi imposta. 

 
Belém, 04 de dezembro de 1997. 

 
Des. Werther Benedito Coelho - Presidente 

Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Relator 
 



260   REVISTA DO TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº73 1998 
 

ACÓRDÃO Nº 32.709 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE 
SANTARÉM 
 
 
Apelante:       José Augusto da Silva 
Apelada:        Roseane Ferreira Vasconcelos 
Relatora:        Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão 
 
 

Ação de Inv estigação de Paternidade cumulada com 
Pedido de Alimentos. Apelação interposta 
tempestiv amente, rejeita-se a preliminar. Alimentos 
dev idos a partir da sentença. A parte v encedora da 
ação é assistida pela Defensoria Pública, a v erba 
adv ocatícia é recolhida aos cofres públicos. Recurso 
conhecido e prov ido em parte. 

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório 
Adoto em parte o relatório da 

Procuradora de Justiça. 
José Augusto Silva, jà identificado 

nos autos de Ação de Investigação de 
Paternidade cumulada com pedido de 
Alimentos; inconformado com a v. 
sentença de primeiro grau que julgou 
procedente a pretensão da autora, 
menor impúbere Roseane Ferreira 
Vasconcelos, representada por sua 
genitora Anacisa Ferreira 
Vasconcelos, apela da mesma, para 
que seja reformada e julgada 
improcedente ante as provas dos 
autos. 

Revelam os autos que a mãe da 
Investigante manteve um profundo 
relacionamento amoroso com o 

Investigado/Apelante, iniciando-se os 
encontros em Março/89, resultando a 
gravidez no final de setembro do 
mesmo ano, tendo ocorrido o 
nascimento da peticionària em 24 de 
julho de 1990. 

Informam ainda, que no transcurso 
da gravidez da genitora da 
Investigante, o Investigado prestou 
assistência à mesma, inclusive 
encaminhando-a à cidade de 
Manaus, local onde deu à luz a 
postulante, evitando assim, quaisquer 
conflito com sua esposa em razão do 
seu estado civil de casado. 

Após o nascimento da 
Investigante, foram propostos vàrios 
acordos no sentido de que o suposto 
pai prestasse auxílio à sua fi lha, 
inclusive o mesmo chegou a assumir 
compromisso perante a Defensoria 
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Pública em submeter-se ao exame do 
perfi l do DNA, objetivando esclarecer 
a paternidade alegada, todavia, não 
compareceu quando chamado para o 
referido exame. 

A MMª julgadora concedeu os 
benefícios da gratuidade processual e 
indeferiu os alimentos provisionais 
por ausência da prova de relação de 
parentesco do Investigante com a 
Investigada(fls.08) Citado, o 
Investigante contesta rebatendo os 
argumentos da autora, alegando a 
exceção "plurium concubentium", 
para negar a paternidade. 

A autora ao manifestar-se sobre a 
peça contestatória, fls.12/13, rebate 
os fundamentos invocados e pede 
que seja julgado improcedente o 
pleito do Réu. Foi realizada audiência 
de instrução e julgamento com a 
oitiva da autora e réu, ocasião em 
que foi designada nova data para o 
prosseguimento da mesma. 

A defesa apresentou o memorial, 
requerendo preliminarmente, a 
conversão do julgamento em 
dil igência para oitivas das 
testemunhas referidas, bem como a 
realização do exame de exclusão da 
paternidade ou do perfi l do DNA. O 
Ministério Público de primeiro grau, 
ao oficiar no feito manifesta-se pela 
procedência do pedido. 

Ao sentenciar, a douta julgadora 
acata o pleito, considerando que as 
relações sexuais entre a 
representada da Investigante e o 
Investigado foram comprovadas, 

reconhecendo a paternidade da 
menor Roseane Ferreira 
Vasconcelos, fls. 54/61. Irresignado, 
interpõe Recurso de Apelação ao 
Egrégio Tribunal de Justiça para 
reforma do r. decisum. 

Recebido o recurso nos dois 
efeitos legais, a Defensoria Pública 
interpõe Recuso de Agravo para que 
a Apelação seja recebida só no efeito 
devolutivo. 

Houve contra-razões da Apelação 
com os mesmos fundamentos da 
inicial fls. 76/82. 

A douta Procuradora de Justiça 
em seu estudioso parecer, manifesta-
se pelo conhecimento do apêlo e seu 
improvimento. 

 
Voto 
Preliminar de Intempestividade 
A Defensoria Pública em sua 

contra-razões da Apelação, levanta a 
preliminar de intempestividade do 
recurso. 

Esclarece que o apelante tomou 
ciência da sentença em 26.03.97 e 
somente apresentou o recurso em 
14.04.97, quando jà havia esgotado o 
prazo recursal. 

O impasse ficou resolvido pela 
Juíza sentenciante no despacho de 
fls.83, quando remeteu os autos a 
este Tribunal. 

O recurso é tempestivo, o dia 
27.03.97 que a apelada aponta como 
término do prazo recursal, foi quarta-
feira Santa, o prazo só iníciou a fluir 
no dia 28 que foi quinta-feita santa e 
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os dias seguidos foram feriados e o 
prazo teve início no dia 31 de maio, 
segunda-feira e o fim na data em que 
foi entregue o apêlo. 

Pelo que foi dito, rejeito a 
preliminar de intempestividade do 
apêlo. 

 
Mérito 
A decisão de 1º grau é quase 

intocàvel, a Dra. Juíza examinou 
detalhadamente todos os tópicos 
levantados no feito, com brilhantismo, 
apoiando-se na doutrina e 
jurisprudência. 

O apelante volta a negar a 
paternidade e acha que deveria ser 
feito o exame DNA. 

Solicita também a reforma da 
sentença, pois o pagamento dos 
alimentos é a partir da sentença e 
não da citação foi decidido. 

Nos autos hà farta prova que o 
requerente é fi lho do investigado, a 
prova testemunhal confirma a 
gravidez e que a mãe da menor e o 
postulado mantinham um 
relacionamento. 

O próprio autor afirma que 
manteve relações sexuais com a Sra. 
Anacisa, mas procura arranjar data 
do término do relacionamento, antes 
da gravidez da referida senhora, mas 
nada comprova. 

Outra afirmativa do réu é que 
mandou a mãe do requerente para 
Manaus sempre despistando a data 
para afastar a autoria da paternidade. 

A viagem para Manaus foi de 

iniciativa do investigado para que a 
delivrância ocorresse là, evitar que a 
sua esposa tomasse conhecimento. 

Realmente, o réu solicitou na 
contestação o exame DNA, mas 
entende que não deve efetuar o 
pagamento, como afirmou nos autos 
em seu depoimento. 

Esquece o requerente que cabem 
as partes provem as despesas dos 
atos que requerem no processo, 
antecipando o pagamento desde o 
início até o final (art. 19, CPC). 

Ora, foi o réu que solicitou o 
exame, a ele caberia o pagamento, 
mas leva a crer que não providenciou 
pois tinha certeza do resultado. 

Quanto o início do pagamento da 
pensão alimentícia que no "decisum" 
foi a partir da citação, entendo que a 
este respeito a jurisprudência é 
divergente predominando de modo 
diverso que foi fixado na decisão do 
Juiz monocràtico, vejamos: 

A 3ª Turma do STJ em decisão de 
27.03.95, publicado no D.J. de 
15.05.95 assim decidiu: 

Processo de Investigação de 
Paternidade- Alimentos. 

"Na ação de investigação de 
paternidade cumulada com o 
pedido de alimentos serão estes 
devidos desde a sentença que os 
concedeu, inobstante pendente do 
recurso, eis que consoante dispõe 
o art. 520, inciso II, do CPC, a 
apelação que condenou a 
prestação de alimentos serà 
recebida apenas no efeito 
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devolutivo. 
Recurso conhecido e improvido. 
Ministro Carlos Santos. 
Por unanimidade, conhecer o 
recurso especial, mas lhe negar 
provimento". 
Inúmeras outras decisões 

poderiam ser enumeradas neste 
mesmo diapasão. 

Quanta a verba advocatícia que o 
réu nega o pagamento por ter a 
autora sido assistida pela Defensoria, 
a jurisprudência não é unânime, mas 
a corrente predominante que cabe ao 
Juiz condenar o vencido, nos 
honoràrios advocatícios, como 
também o art. 11 da Lei nº 1.060 
L.A.J. 

Art.11 Os honoràrios de advogado 
e peritos, as custas do processo, 
as taxas e selos judiciàrios serão 
pagos pelo vencido, quando o 
beneficiàrio de assistência for 
vencedor da causa. 
O S.T.J, a sua 4º Turma, Relator 

Ministro Torreão Braz, julgamento 
14.11.94 deram provimento parcial ao 
R. Especial, 43.588-9 R.J, assim 
preleciona: 

O exame conjugado deste 
dispositivo (art.3º) e dos arts.11, § 2º 
e 12º leva a conclusão de que o Juiz 

deve condenar em honoràrios de 
advogado a parte vencida, ainda 
quando beneficiària de justiça 
gratuita, com ressalva, porém, de que 
a verba somente poderà ser cobrada 
se for feita a prova que o vencido 
perdeu a condição de necessidade. 

Acontece que a parte vencedora 
foi apresentada nos autos por uma 
defensoria pública, neste caso a 
jurisprudência orienta que os 
honoràrios pertencem ao advogado e 
não a parte vencedora, como goza da 
Justiça gratuita, a verba de 
sucumbência deve ser recolhida aos 
cofres públicos. 

Pelo exposto, conheço do recurso 
e lhe dou provimento em parte, para 
modificar a decisão do Juiz 
monocràtico a de fim de que a 
prestação alimentícia seja paga a 
partir da sentença. 

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 dar 
provimento em parte, para modificar a 
decisão do Juiz monocràtico a fim de 
que a prestação alimentícia seja paga 
a partir da sentença. 

 
Belém,11 de dezembro de 1997. 

 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente 

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.717 - AGRAVO DE INTRUMENTO DA 
COMARCA DE PARAGOMINAS 
 
Agravante:        Veneer Line Industria e Comércio, Importação e Exportação 
Agravado:       Delegado Regional Tributàrio da 8ª Região Fiscal da Secretaria de 

Estado da Fazenda do Estado do Pará 
Relatora:           Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
 
 

Recurso de agrav o - ICMS cobrado arbitrariamente - 
Somente o exame de cada caso especifico é que 
ditarà o arbitramento, prov ados os requisitos do art. 
148 do CTN - Só se pode efetiv ar o pagamento do 
ICMS com base no v alor real de cada operação - 
Recurso conhecido e prov ido para conceder a liminar 
pretendida - Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório 
Veneer Line Ind. Com. Importação 

e Exportação, empresa de Açailandia 
- Maranhão, impetra Agravo de 
Instrumento, com efeito modificativo, 
de decisão que negou Liminar em 
Mandado de segurança, com pedido 
de suspensão da decisão. Alega que 
é empresa estabelecida no ramo de 
serraria de madeiras, no vizinho 
Estado do Maranhão; para completar 
a l ista de produtos, com os quais 
opera, comprou 933,8433 m de 
madeira bruta em tora, na região 
onde està a autoridade impetrada - a 
Delegacia de Secretaria de Fazenda; 
que esperava recolher o imposto - 
ICMS -, tendo por base de càlculo o 
valor correto da operação (art. 2�7 

inciso I, do Dec nº 406/68 e art. 15, 
inciso III, da Lei 5.530/89); mas, ao 
remeter a madeira para a sede de 
sua serraria, ao passar pelo fisco, 
sofreu a exigência fiscal da diferença 
para adaptar o valor da operação à 
“pauta mínima interestadual”, fixada 
pelo Secretàrio de Fazenda do 
Estado do Pará, publicada no Boletim 
Informativo de Preços Mínimos do 
Mercado do Produto de Madeira. Diz 
a recorrente que, por esse motivo, a 
pauta interestadual foi fixada com um 
acréscimo de 900% sobre a pauta 
interna, sendo que a recorrente 
Veneer terà que pagar, a título de 
multa, 300% do valor do tributo 
calculado pela citada pauta; assim 
impetrou Mandado de Segurança, 
perante o Juízo de Direito de 
Paragominas contra o Delegado 
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Regional da 8ª Região Fiscal, ali 
Sediada, formulando pedido de 
liminar, que lhe foi negada, para os 
seguintes fins: 

1) suspender a exigibil idade do 
crédito tributàrio calculado na 
conformidade da pauta mínima; 2) 
càlculo e recolhimento do ICMS nos 
termos do art. 2º, I, do Decreto-Lei nº 
406/68 artigo 15, III, da Lei Estadual 
nº 5.530/89; 3) extensão da liminar às 
mercadorias objeto da primeira 
remessa, cujo tributo jà foi pago pelo 
correto valor da operação; 4) 
l iberação das mercadorias 
apreendidas, sem o pretendido 
recolhimento ilegal; que após 
demonstrar o “fumus boni juris” e o 
“periculum in mora”, a agravante 
Veneer pede a reforma da decisão do 
Juízo “a quo”, que negou a liminar 
requerida. Juntou documentos. 

O ilustre Des. Vice Presidente à 
época Des. Romão Amoêdo Neto 
negou a medida liminar, 
fundamentando seu despacho. 

Por sua vez, o Des. Relator José 
Alberto Soares Maia processou o 
Recurso, constando, às fls. 59, as 
informações da Dra. Juíza, com 
documentos. 

O Estado do Pará contraminutou, 
mas ao invés de defender a 
legalidade da medida atacada, 
l imitou-se a dizer que “se concedida a 
liminar vindicada pela agravante, o 
Fisco é que ficaria em situação de 
risco. posto que, se for concedido o 
“mandamus”, restarà desguarnecido 

para o lídimo exercício do direito de 
cobrar o tributo”. 

Tendo o Des. José AIberto Soares 
Maia, até então Relator, assumido a 
Vice Presidência foram os autos a 
min distribuídos. 

O digno Dr. Procurador de Justiça, 
em estudado parecer, manifestou-se 
pelo conhecimento e provimento do 
recurso de agravo. 

Voto 
Analisemos: 
O pagamento do ICMS devido ao 

Estado do Pará, por operações com 
madeiras, para dentro ou fora desta 
Unidade da Federação, só se pode 
efetivar com base no valor real 
dessas operações. 

Sabemos que, de acordo com 
preceitos constitucionais e legais, a 
base do càlculo do ICMS é o valor da 
operação de que decorrer a saída da 
mercadoria (artigos 155, 1, “b” , § 2º, I 
CF/88; 1º, I e 2º, I do Decreto Lei nº 
406/68; 147, CTN; 2º, IV e 15, III, Lei 
Estadual nº 5.530/89). 

Esse critério de càlculo só poderà 
ser afastado, para aplicação de 
outros critérios, nos casos 
expressamente previstos em lei e, 
assim mesmo, mediante processo 
regular, para demonstrar que as 
declarações dos valores que servirão 
de base de càlculo são omissas ou 
não mereçam fé (artigo 148 CTN). 

Ora, é a própria Lei Estadual nº 
5.530/89 que, no seu artigo 19, fala 
em “falta do valor a que se refere o 
inciso III do art. 15” e, em seu art. 56, 
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em regime de estimativa, o que nada 
tem a ver com a agravante. 

Tudo leva a crer que essa 
instituição de pautas é 
inconstitucional, pois é pelo seu 
absurdo aumento de base de calculo, 
uma restrição à livre circulação de 
bens dentro do território nacional, em 
patente tratamento diferenciado entre 
contribuintes. 

A nossa Constituição estabelece:  
“Art. 150 Sem prejuízo de outras 
garantias asseguradas ao 
contribuinte. é vedado à União, 
aos Estados e aos Municípios: 
II - instituir tratamento desigual 
entre contribuintes que se 
encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer 
distinção em razão de ocupação 
profissional ou função por eles 
exercida, independentemente de 
denominação jurídica dos 
rendimentos, títulos ou direitos; 
V - estabelecer l imitações ao 
tràfego de pessoas ou bens por 
meio de tributos interestaduais ou 
intermunicipais, ressalvada a 
cobrança de pedàgio pela 
uti l ização das vias conservadas 
pelo Poder Público”. 
Assim, a arbitrària fixação dessas 

pautas fere o principio da legalidade 
tributària, pois influi na base de 
càlculo da imposição e na 
exacerbação desta e, por 
conseqüência, na própria essência do 
fato gerador do ICMS, matéria que se 
reserva exclusivamente à lei. 

Ora, o fisco não pode obrigar o 
contribuinte a vender mercadoria 
acima de seu preço normal, muito 
menos querer que o ICMS seja pago 
conforme pauta que, a seu bel prazer, 
organiza, em especial se essa pauta 
exorbita a carga do tributo. 

Se, em caso de omissão do valor 
da mercadoria, ou de mà fé do 
contribuinte, a autoridade tiver que 
arbitrar o preço do bem, direito, 
serviço, etc., para efeito de càlculo do 
ICMS (148 CTN), somente poderà 
proceder mediante processo regular, 
analisado caso por caso, não 
generalizadamente. Somente o 
exame de cada caso especifico é que 
ditarà o arbitramento, provados os 
requisitos do art. 148 do CTN. 

Aliàs, existe a Súmula 323 do 
Supremo Tribunal Federal, que diz: 

“Súmula 323 - É inadmissível a 
apreensão de mercadorias como 
meio coercitivo para pagamento 
de tributos.” 
Citemos jurisprudência a respeito: 
“ICM - Mercadoria estocada sem 
documentação fiscal - Apreensão 
pelo fisco - Providência que deve 
apenas servir à coleta de 
elementos necessàrios à 
caracterização de eventual i lícito 
tributàrio - Retenção indevida além 
do tempo necessàrio a assegurar 
a prova material da falta, como 
meio coercitivo para o pagamento 
do tributo ou da pena pecuniària - 
conduta ilegal do agente público - 
Mandado de Segurança concedido 
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- Aplicação da Súmula 323 do 
STF. 
A apreensão de mercadorias 
prevista no art. 502 do RICM (Dec. 
Estadual nº 17.787/81) deve servir 
à simples coleta de elementos 
necessàrios à caracterização de 
eventual i lícito tributàrio. 
Inadmissível venha a ser uti l izada 
como meio coercitivo para 
pagamento do tributo ou da pena 
pecuniària, sendo ilegal, assim, a 
retenção dos bens". (Ap. 143.997-
2 reexame- 16ª C.- j. em 25/10/89 
- Rel. Des. Clímaco de Godoy - 
TJ-SP) (in Súmulas do STF - 
Wilson Bussada - vol. II p. 1279 - 
Ed. Jurídica Brasileira). 
Outro: 
“Mandado de segurança - ICM - 
imposição do sistema individual de 
controle e pagamento antecipado, 
com pena de apreensão de 
mercadoria - Ato ilegal - cabimento 
da execução fiscal para cobrança 
de créditos tributàrios, sem 
embaraços à atividade: 
profissional do contribuinte - 
segurança concedida - súmula 
323/STF.” 
É evidente que a majoração 

incrível de 900% jà deixa de ser 
inconstitucional e i legal para ser um 
verdadeiro assalto. E se é ilegal, a 
multa de 300% também o é. 

O douto Dr. Procurador de Justiça 
é muito lógico em seu parecer, 
quando afirma que  

“o Boletim Informativo de Preços 
Mínimos atacado, agride 
diretamente o art. 152 e 150, II da 
Carta Magna de 1988, uma vez 
que, este Boletim não tem o poder 
legal de fixar e/ou alterar alíquota 
de tributo e base de càlculo; então, 
não tem a agravada o condão de 
arbitrar tarifas de forma aleatória, 
para circulação de mercadorias 
em operação interestadual, 
faculdade esta de 
responsabilidade, no caso 
vertente, do Código Tributàrio 
Nacional”. 
E mais adiante: 
“Assim, entendemos que deva 
haver um tratamento igualitàrio 
nas operações com mercadorias 
interestaduais e intermuniicipais, 
para que não haja diferença na 
cobrança dos valores dos tributos, 
muito embora, ressalte-se a 
necessidade do fisco avaliar a 
legalidade da saída de madeira 
em tora de nosso Estado para 
outro Estado da Federação em 
detrimento do setor secundàrio da 
economia do Pará”. 
Assim pelas razões acima 

expostas, conheço do recurso e lhe 
dou provimento, para conceder a 
l iminar pretendida. 

ACORDAM, os Desembargadores 
Membros das Câmaras Cíveis 
Isoladas, em turma, à unanimidade 
de votos, a conhecerem do recurso e 
lhe darem provimento. 

Belém, 01 de dezembro de 1997. 
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Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente e Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.720 - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 
NECESSÀRIO DE SENTENÇA DE 1º GRAU DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:          Fazenda Pública do Estado do Pará 
Apelada:           CTC - Companhia Têxtil de Castanhal S/A 
Sentenciante:    MMª Juíza de Direito da 14ª Vara Cível da Comarca  
Relator:             Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 
 

Recurso - Apelação - Matéria nov a - 
Inadmissibilidade. Decisão confirmada. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Apelação Cível e 
Reexame Necessàrio de Sentença de 
1º Grau, da Comarca de Belém, em 
que é apelante a fazenda Pública do 
Estado do Pará e apelada CTC - 
Companhia Têxtil de Castanhal 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 ao recurso de 
apelação e inacolher o recurso dito 
oficial. 

Pela sentença de fls. 57/61, a 
Meritíssima Juíza de Direito da 14ª 
Vara Cível da 

Comarca de Belém, veio de julgar, 
conjuntamente, procedentes a 
medida cautelar inominada 
preparatória e a conseqüente ação 
ordinària de inexistência de débito 
propostas, por CTC - Companhia 

Têxtil de Castanhal S/A. contra. 
Secretaria da Fazenda do Estado do 
Pará, submetendo as decisões ao 
reexame necessàrio.  

Considerou a MMª Juíza que, na 
medida cautelar, se fizeram presentes 
o "fumus boni juris” e o "periculum in 
mora” e, no que diz respeito à ação 
principal, por estar comprovada a 
condição da acionante como 
contribuinte do ICMS, deve ser 
declarada indevida a cobrança da 
alíquota de 17% nas vendas dos 
sacos de aniagem entre contribuintes 
dos produtos rurais dos Estados, de 
conformidade com a legislação local 
pertinente. 

Inconformada, a acionada interpôs 
o presente recurso de apelação, 
alegando, em síntese, nas suas 
razões, o seguinte: 

1 - o artigo 13, da Lei Estadual nº 
5. 530, de 1989, e o art. 155, VII, letra 
"a”, da Constituição Federal, 
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prescrevem que, nas operações 
interestaduais, se o consumidor final 
não for contribuinte do imposto 
alíquota serà de 17%; em caso 
contràrio, sendo contribuinte, alíquota 
de 12%; e 2 - estando com a 
documentação de registro vencida, 
desde o dia 10 de maio de 1992, foi 
relegada a apelada à condição de 
não contribuinte do ICMS, passando 
a operar com simples atravessador 
de mercadorias, sujeita, Portanto, à 
alíquota de 17% do referido tributo.  

Pede, nesses termos, a reforma 
da respeitàvel decisão recorri0da. 

Recurso tempestivo e respondido. 
Nesta Superior Instância, a douta 

Procuradoria de Justiça manifestou-
se pelo improvimento do apelo.  

 
Voto 
As decisões submetidas ao 

reexame necessàrio estão corretas, 
não merecendo provimento o recurso 
de apelação.  

É que, além dos robustos e 
acertados motivos que levaram MMª 
Juíza “a quo" a julgar procedente a 
ação ordinària proposta pela apelada 
contra a apelante, verifica-se, pela 
proposta recursal correspondente, 
que a vencida està desbordando dos 
limites traçados na contestação de fls. 

14/16, procurando, depois de 
proferida a sentença final, em grau de 
recurso de apelação, discutida a 
questão não argüida no momento 
oportuno, o que se afigura 
inadmissível.  

Com efeito, na contestação, a 
acionada limitou-se a alegação não 
cabimento da ação, eis que a autora 
não teria comprovado, habilmente 
qual seria o destinatàrio (recebedor) 
das mercadorias, negociadas para o 
Estado de Minas Gerais, l imitando-se 
a mencionar, como compradores, 
produtores rurais não produtores de 
sacos para embalarem seus 
produtos. 

Essa matéria, como foi colocada 
na peça contestatória, mereceu 
consideração da Juíza do feito que, 
em sua sentença, inacolheu-a. 

A questão relativa à suposta 
perda, pela autora, ora apelada, de 
sua condição de contribuinte do 
ICMS., somente foi levantada jà nas 
razões de apelação, quando não mais 
era permitido, à ré, inovar. 

Assim, merece confirmação o 
decisório recorrido. 

Do exposto, nega-se provimento 
ao apelo, inacolhendo o recurso dito 
oficial. 

 
Belém, 11 de dezembro de 1997. 

 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente 

Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.724 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA 
DE ANANINDEUA 
 
 
Apelante:       Elian de Deus Ferreira 
Apelado:        A Justiça Pública 
Relator:          Desembargador Elzaman da Conceição Bittencourt 
 
 

Apelação criminal - Entorpecente - Dúv idas quanto 
ao crime de tràfico - Prev alência de situação menos 
grav osa - Desclassificação para crime de uso. 
Quando a condenação no crime de tràfico não 
encontra correspondência nos elementos 
probatórios dos autos, dev e prev alecer a situação 
menos grav osa, que é a desclassificação do fato para 
o  tipificado no art. 16 da Lei de Entorpecentes. 
Recurso prov ido por unanimidade. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Senhores 

Desembargadores componentes da 
Segunda Câmara Criminal Isolada, a 
unanimidade de votos, para reformar 
a sentença, desclassificando o crime 
de tràfico de entorpecentes para o 
tipificado no art. 16, da lei nº 6368/76. 

 
Relatório 
Elian de Deus Ferreira, jà 

qualificada nos autos de ação penal 
que lhe move a Justiça Pública, 
através de seu defensor legalmente 
habilitado, Apelar da r. decisão de fls. 
56/58, perante esta Instância 
Superior,  apresentando as  razões a 
seguir sintetizados: 

Consta da Sentença recorrida que 

a Justiça Pública denunciou Elian de 
Deus Ferreira, vulgo "Índia", em razão 
de ter sido autuada em flagrante 
delito, por ser encontrado em seu 
poder dois pacotes de maconha, fato 
ocorrido em 04.03.95. 

Após o recebimento da denúncia, 
fora interrogada. Com a defesa prévia 
arrolou a defesa duas testemunhas; 
nesta oportunidade, juntou-se aos 
autos o laudo definitivo da substância. 
Prosseguindo a instrução, inquiriu-se 
duas testemunhas da denúncia, jà 
que uma fora dispensada, por não ter 
sido localizada. A defesa também 
desistiu de suas testemunhas, 
seguindo-se com as alegações finais, 
onde requer o "parquet" a 
precedência da denúncia e a defesa 
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por sua vez, diz que hà dúvida quanto 
a autoria do delito, razão porque, 
pede a absolvição da acusada, 
argüindo o "in dubio pro réu". 

Concluída a instrução criminal, a 
MMª Juíza da 3ª Vara da Comarca de 
Ananindeua, considerando provada a 
autoria e a materialidade do crime, 
julgou procedente a denúncia e 
condenou a acusada nas sanções 
punitivas do art. 12 da Lei nº 6368/76, 
aplicando a pena de 07 (sete) anos 
de reclusão e multa de 100 (cem) 
dias-multa. 

Em suas razões a apelante alega 
que, a sentença condenatória foi 
fundamentada no depoimento dos 
policiais que efetivaram sua prisão, 
sendo portanto fràgil para sustentar 
as acusações tipificadas no art. 12 da 
Lei nº 6368/76. 

Alega ainda a apelante, que o  
Órgão Ministerial de primeira 
Instância, não conseguiu provar a 
tese da acusação, atendo-se apenas 
às palavras da acusada e os 
depoimentos prestados pelos policiais 
que a prenderam. 

Socorre-se em jurisprudências de 
nossos Tribunais pertinente a matéria  
e conclui que uma sentença 
simplória, não poderia ter condenado 
a acusada a qual deveria ser em face 
da fragil idade das provas ou até 
mesmo pelo princípio do "in dubio pró 
réu" jà que o processo està 
impregnado de dúvidas. 

Em contra-razões ao recurso de 
apelação, o representante do 

Ministério Público, observa  que a 
quantidade da erva apreendida é na 
verdade 40 gramas e não 408 gramas 
conforme a denúncia. 

Alega, o Promotor de Justiça que 
não està convicto da prova plena que 
condenou a apelante com base 
somente no depoimento dos policiais, 
vez que não aceita que seja a 
apelante condenada em prova 
exclusivamente policial, pois no seu 
entender quebraria o princípio do 
contraditório. 

Alega, ainda que não merece 
guarida a tese do in dubio pro réu" da 
apelante pois em seu depoimento, a 
mesma confessa que a "maconha" foi 
encontrada em seu poder e que, jà 
fumou maconha, e por isso, provada 
està a culpabilidade da apelante. 

Transcreve jurisprudência de 
nossos tribunais, e conclui opinando 
pela reforma da sentença para 
desclassificar o crime de tràfico 
previsto no art. 12, para o crime de 
uso de drogas prevista no art. 16 da 
lei 6368/76. 

Nesta Instância Superior, o digno 
Procurador de Justiça opinou pelo 
conhecimento do recurso, dando-lhe 
provimento em parte  para reformar a  
r. sentença "a quo" desclassificando o 
crime para tipificado no art. 16 da lei 
nº 6368/76 

 
Voto 
A MMª Juíza de Direito da 3ª Vara 

da Comarca de Ananindeua, 
condenou a ré, ora apelante, à pena 
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de sete (07) anos de reclusão e multa 
de cem (100) dias-multa, como 
incurso no art. 12 da Lei nº 6368/76, 
nas modalidades de adquirir e trazer 
consigo, substância que determina 
dependência psíquica, conhecida 
vulgarmente por "maconha". 

A ré-apelante, concluindo as suas 
razões recursais, onde ressalta a 
incontestàvel fragil idade das provas 
existentes no processo, argumenta 
que: 

“...não é possível, assim, jà em 
nosso tempo uma simplória sentença 
condenatória de um acusado em 
grave incidência penal, punida com 
pena de reclusão, sem aos menos 
uma Perfunctória discussão do fato 
em consonância com a conduta 
anterior do acusado e o direito, sem  
um mínimo debate da prova 
(inexistente) à vista da lei, da doutrina 
e da jurisprudência, tanto mais 
quando se deve ter presente a nunca 
inatual magistério do insigne Carrara 
de que: “O processo criminal é o que 
hà mais sério neste mundo. Todo 
nele deve ser claro como a luz, certo 
como a evidência, positivo como 
qualquer grandeza algébrica” . 

Entendo como plausíveis as 
razões da apelante. Na verdade a r. 
sentença condenatória não exprime 
muita convicção nas conclusões a 
que chegou a MMª Juíza de 1º Grau, 
para condenà-la como traficante de 
entorpecente. 

Consta dos autos, que a ré, 
quando presa em flagrante, declarou 

que  
“trazia consigo uma bolsa que no 
seu interior continha maconha em 
quantidade maior do que de 
costume, visto que acabara de 
adquirir o produto em Castanhal-
Pa, de onde tinha chegado; 
declarou também que disse ser 
viciada e nunca viveu da venda do 
produto”.  
Em Juízo, a ré não confirmou o 

seu depoimento feito na polícia e que 
só declarou que tinha adquirido a 
“droga em castanhal” porque estava 
com medo e coagida, mas a maconha 
pertencia ao elemento de nome  
"Paulinho”. 

Declarou mais que: 
“...Que no dia de sua prisão estava 
em uma festa de aniversàrio na 
casa de uma vizinho de nome 
Moacir e que entre as pessoas 
que estavam na festa encontrava-
se também Paulinho. Que ao 
chegar na casa pendurou sua 
bolsa no momento em que 
ausentou-se para apanhar cerveja 
em um bar. Que os policiais 
chegaram, mas Paulinho correu e 
os polciais disseram para ele não 
correr senão atiravam, mas 
mesmo assim ele correu e 
conseguiu fugir e em seguida os 
policiais passaram a revistar a 
casa, foi nessa ocasião que 
encontraram a maconha em sua 
bolsa. que jà fumou maconha, mas 
hoje não faz mais uso. Que todas  
as pessoas que estavam no local 
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foram conduzidas à Delegacia, 
mas depois foram liberadas e que 
uma delas Sidlene Miranda serviu 
de testemunha no flagrante. Que 
conheceu Paulinho porque sempre 
andava na invasão onde a 
depoente mora, jardim Samanbaia 
II, jà comentavam que ele quando 
aparecia por là, era para entregar 
maconha e que naquele dia 
ninguém sabia que ele portava 
maconha”. 
Na instrução criminal, só uma 

testemunha, que aliàs é um dos 
policiais que participou do flagrante, 
faz carga contra a ré. Disse essa 
testemunha (Nazareno Siqueira de 
Vilhena): 

“Que estava de serviço no PM-Box 
Samanbaia e foram procurados 
por um cidadão que denunciou um 
elemento que estava vendendo 
droga, e que apenas indicou a rua, 
não sabendo o declarante o nome, 
disse ainda o denúnciante que era 
um rapaz magro que estava com 
uma sacola, que foram ao local 
indicado, avistaram a pessoa, mas 
esta entrou em uma casa e depois 
ficaram sabendo que chamava-se 
Paulinho, estava a acusada Elian, 
então resolveram entrar na casa e 
constataram que no quintal, além 
dos dois estavam mais outras 
pessoas consumindo drogas, que 
Paulinho conseguiu fugir e ao 
revistarem Elian, encontraram em 
sua bolsa, encontraram dois 
pacotes de maconha. que junto 

com Elian prenderam mais dez 
pessoas, pessoas estas que 
estavam bebendo e em cima da 
mesa encontraram vàrios cigarros 
pronto para consumo. Que 
apresentaram todos a delegacia 
não sabendo se todos foram 
autuados em flagrante. Que no 
local Elian disse que a maconha 
não era sua...”. 
Estranha-se que no meio de tanta 

gente presa (dez pessoas), só a ré foi 
autuada em flagrante. Se outras 
pessoas foram flagradas fumando 
maconha, porque foram autuadas 
como usuàrias da droga  ou pelo 
menos, não foram arroladas como 
testemunhas no flagrante e, 
consequentemente na denúncia ? 
Porque não foram incitadas 
dil igências no sentido de capturarem 
o traficante conhecido por Paulinho, 
jà que os indícios do tràfico de 
entorpecentes recaiam sobre sua 
pessoa, inclusive sendo ele o alvo 
principal dos policiais, os quais 
receberam a denúncia de que ele era 
quem vendia a droga nas redondezas 
de sua residência ? 

Os policiais deram-se por 
satisfeitos em prender a ré e indicià-la 
no crime de traficância, deixando de 
lado aquele que seria o verdadeiro 
traficante e que deveria estar 
respondendo o processo e quiçà 
preso pelo ato i lícito pelo qual foi 
"denúnciado" por pessoa anônima. 

Uma testemunha ouvida no auto 
de flagrante e arrolada na denúncia, 
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identificada como Sidlene Viana 
Ribeiro Azevedo, não foi inquirida na 
audiência de instrução e julgamento 
porque não foi localizada a sua 
residência pelo oficial de justiça, 
sendo dispensada sua inquirição pelo 
representante do Ministério público, 
,sob a alegação que jà haviam provas 
suficientes da culpabilidade da ré. 

As declarações dessa testemunha 
teria grande valia para um juízo 
criterioso na classificação do delito. 
No auto de flagrante, disse a citada 
testemunha: 

"Que é moradora na Invasão da 
Samambaia II, a aproximadamente 
seis meses e por volta das 18:30 
horas saiu a procura de seu 
marido e por informações soube 
estar na casa de "Paulinho" e là 
chegando de fato encontrou seu 
marido de nome Luis Guilherme 
tomando umas cervejas com 
vàrios amigos e a declarante 
perguntou-lhe se jà ia embora, 
tendo respondido que tomaria a 
última cerveja; Que, quando 
estava a espera de seu marido 
chegou dois policiais fardados que 
pediram aos ocupantes da 
pequena casa para que saíssem e 
solicitaram que ficassem 
encostados na parede para serem 
revistados; Que, na revista 
efetuada pode a declarante pode 
(sic) ver que Índia portava uma 
bolsa que deixou cair ao solo 
tendo o policial recolhido e 
somente no PM-Box "Índia" 

assumiu ser sua a referida bolsa 
que continha "maconha"; que a 
declarante conhece Índia como 
uma pessoa viciada pois até 
iníciou um processo de 
recuperação a um menor que 
convivia com referida mulher. 
Nunca soube notícia de que a 
mesma vendia tal produto...". 
Diante dessas declarações, é que 

me inclino a favor do entendimento do 
representante do Ministério Público 
que ofereceu as contra-razões no 
recurso, opinando pela 
desclassificação do crime para o 
tipificado no art. 16 da Lei 6.368/76, 
no que foi endossado pelo i lustre 
Procurador de Justiça, conforme se 
vê do seu parecer de fls. 86, assim 
expresso: 

"Assim, em uma visão panorâmica 
do conteúdo probante temos, no 
flagrante, a admissão pela 
acusada da droga lhe pertencer e 
destinar-se a seu uso por ser 
viciada. Neste mesmo ato, a 
testemunha-condutor, policial 
militar, ressalva que a acusada 
não estava comercializando a 
erva, sim trazia consigo. Em Juízo, 
a acusada nega ser sua a droga, 
dizendo jà ter fumado maconha. A 
testemunha, alterando a afirmação 
anterior diz de uma confissão pela 
acusada de que a erva destinava-
se à venda. Todavia, na confissão 
da apelante, não se vê qualquer 
menção a uma venda da 
substância entorpecente, gerando 
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a incerteza sobre a conduta ilícita 
de mercância por parte da 
acusada. 
Destarte, estabelecida a dúvida 
quanto a condição de traficante ou 
usuària da acusada-apelante, 
resolve a questão sempre a favor 
do agente da infração, 
prevalecendo a situação menos 
gravosa." 
A condenação sobre a égide do 

art. 12, não corresponde exatamente 
ao que reflete os elementos 
probatórios colhidos nos autos. 
Inobstante as observações da douta 
magistrada, quanto a tipificação do 
crime de tràfico, o processo està 
prenhe de dúvidas que, se por um 
lado não tem o condão de absolver a 
ré, por outro levaria a 
desclassificação do crime para o art. 
16, jà que o fato pende mais para o 
crime de uso, do que para o de 
tràfico. 

Por tais razões, comungando do 
entendimento dos representantes do 
Ministério Público, tanto no 1º Grau, 
nas contra-razões, como desta 
Instância Superior, no douto parecer, 
conheço do recurso e lhe dou 
provimento para reformar a sentença, 
desclassificando o crime de tràfico de 
entorpecentes para o tipificado no art. 
16 da Lei nº 6368/76, ou seja, uso de 
entorpecentes. 

Classificado o crime, passo à 
aplicação da pena. A pena cominada 
no art. 16 da lei de Entorpecente é de 
detenção de 06 meses a 02 anos e 
pagamento de 20 a 50 dias multa. 
Levando em consideração a 
culpabilidade da ré, que não é grave; 
as circunstâncias do crime, que é de 
pouco prejuízo  ao bem tutelado, que 
é a saúde pública; os antecedentes 
que são bons, revelados pela 
primariedade certificada nos autos; 
pela conduta social que ostenta e que 
é condizente no meio onde mora, 
circunstâncias essas previstas no art. 
59, fixo a pena base em 08 meses de 
detenção, cumulada com a multa de 
40 dias-multa. 

Na ausência de circunstâncias 
agravantes e atenuantes, bem como 
de causas de aumento e diminuição 
de pena, considero a pena base de 8 
(oito) meses de detenção e multa de 
40 dias-multa como definitiva ou 
concreta. 

Como a ré està presa desde o dia 
04 (quatro) de março de 1995, se 
fosse cumprir a pena de detenção, hà 
muito jà teria cumprido, em face de 
estar encarcerada no período de 02 
(dois) anos e 06 (seis) meses de 
reclusão, razão porque determino que 
seja expedido o competente alvarà de 
soltura, se por "al" não estiver presa. 

 
Belém, 27 de novembro de 1997. 

 
Des. Werther Benedito Coelho - Presidente 
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Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Relator 
 



278   REVISTA DO TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº73 1998 
 

ACÓRDÃO Nº 32.738 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE  
ABAETETUBA 
 
 
Apelante:       João Vasconcelos dos Santos 
Apelado:        Felipe Raimundo Ribeiro. 
Relatora:        Desembargadora Maria Helena Couceiro Simões 
 
 

I. Locação não residencial, por tempo indeterminado. 
Notificação extrajudicial, fé pública do Oficial de 
Registro do Cartório de Títulos e Documentos, até 
prov a em contràrio. II. É cabív el a ação de retomada 
por denúncia v azia, quando se tratar de locação de 
prédio não residencial e a prazo indeterminado. 

 
 

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

Desembargadores componentes da 
Colenda 1ª Câmara Cível Isolada do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará, a unanimidade de votos, em 
conhecer da apelação mas negar-lhe 
provimento, mantendo a decisão 
recorrida pelos seus fundamentos. 

 
Relatório 
Tratam os presentes autos de 

Ação de Despejo por Denúncia Vazia, 
ajuizada por Felipe Raimundo 
Ribeiro, identificado na inicial, contra 
João Vasconcelos dos Santos, 
também identificado na inicial, com 
fundamento no art. 5º, da Lei nº 
6.649/79 e art.1.209, do CPC., por 
não mais convir ao locador a 
continuação da locação do imóvel 
situado na Av. D. Pedro II, cidade de 

Abaetetuba, sem número, locado ao 
suplicado, para fins não residenciais, 
cujo contrato foi prorrogado por 
tempo indeterminado. 

Alega o autor que, notificou o 
locatàrio da sua intenção de não 
prorrogar a locação e para que 
desocupasse o imóvel em trinta (30) 
dias. 

Juntou: os documentos de fls. 
04/09. 

Em contestação, alegou o réu que, 
alugou para fins comerciais o imóvel 
objeto da ação desde 1985, o qual 
està vigindo por prazo indeterminado. 

Que sempre cumpriu com as suas 
obrigações contratuais. Mas, tendo o 
locador se recusado a receber os 
aluguéis, ele intentou uma ação de 
consignação em pagamento em 
03/01/1985. 

O autor pretende reaver o imóvel 
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no sentido de especular quanto ao 
aluguel. 

Juntou: os documentos de fls. 
17/21. 

O autor se manifestou sobre a 
contestação às fls.23, ratificando os 
termos da inicial. 

A MMª Juíza, exarou a sentença 
às fls.29, julgando procedente o 
pedido e decretando o despejo no 
prazo de quinze (15) dias. 

Inconformado com a sentença, o 
suplicado apelou, alegando em suas 
razões. 

Que, face ao reajuste de aluguéis 
acima dos índices oficiais, impostos 
pelo apelado, ele interpôs uma ação 
de consignação em pagamento 
visando desobrigar-se do pagamento 
dos aluguéis do imóvel locado ao 
mesmo para fins comerciais, e onde 
continua a depositar os referidos 
aluguéis. 

Foi surpreendido com a citação da 
ação de despejo, pois, não tomou 
conhecimento da notificação 
extrajudicial para desocupar o imóvel, 
indicado na inicial, pois, não recebeu 
tal notificação, a qual embora feita 
pelo Cartório de Títulos e 
Documentos, não prova em seu verso 
ou anverso da ciência dada ao 
apelante. 

Também a sentença està 
fundamentada no art.1.207, do 
Código Civil, o que não é o correto. 

Impõe-se a reforma da sentença. 
O apelado, não contra-minutou a 

apelação e agravou do despacho da 

MMª Juíza que, determinou a subida 
dos autos ao Egrégio Tribunal de 
Justiça. 

O agravo, por decisão unânime da 
1ª Câmara Cível Isolada, através do 
acórdão nº.18.634, sendo relator o 
eminente Desembargador Carlos 
Fernandes de Souza Gonçalves, foi 
improvido. 

No referido aresto, a Egrégia 
Câmara Cível decidiu que,  não corre 
o prazo para o recurso de apelação, a 
não ser após a intimação do 
procurador do agravado, em Comarca 
onde não existe Diàrio Oficial, 
continuando o prazo em aberto para 
recurso de apelação. 

 
Voto 
Trata-se de locação antiga, cujo 

feito transcorreu ainda na incidência 
da Lei nº 6.649/79. 

Incide no caso dos autos, às 
disposições contidas no Parágrafo 
único, do art. 5º, da Lei nº 6.649/79, 
por se tratar de locação para fins não 
residenciais, prorrogada por tempo 
indeterminado, o qual dispõe: 

"Se findo o prazo contratual, 
presumir-se-ão prorrogada a 
locação nas condições ajustadas, 
mas, sem prazo determinado, o 
que afirma perfeitamente com o 
art. 1.195, do C.C." 
Esse também o entendimento de 

nossos doutrinadores: 
"A redação dada ao art.5º, remete 
os contratos de locação não 
residenciais que expirem na 
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regência da Lei nº 6.649/79, às 
normas constantes dos arts. 1.194 
e 1.195, do Código Civil". 
"Assim, extinto o prazo contratual 
por tempo determinado ou 
prorrogado por tempo 
indeterminado, nas locações não 
residenciais, surge a possibil idade 
de ser promovida a retomada" 
(Ivan de Hugo Silva - 
"Comentàrios à Lei do Inquilinato", 
pag.66). 
A notificação, muito embora o 

apelante alegue o contràrio foi feita, 
conforme consta no documento de 
fls.07 e 07vº, expedido pela Sra. 
Oficial do Registro Civil de Títulos e 
Documentos da Comarca de 
Abaetetuba. 

No referido documento, em que, o 
apelado, comunica ao apelante-
locatàrio que, não lhe convém 
continuar a locação do imóvel objeto 
da ação e pede a desocupação no 
prazo de trinta (30) dias, certificou a 
Sra. Oficial do Registro: 

"Certifico para os devidos fins que 
o original desta carta foi 
encaminhado e entregue no 
endereço de seu destinatàrio(a) 
supra referidos(as), tendo sido 
recebida pelo(a) próprio(a), 
conforme assinou no Livro de 
Protocolo deste Cartório. E, por 
ser verdade dou fé. 
Abaetetuba, 16 de setembro de 
1988". 
Assim, muito embora, no referido 

documento não contenha o ciente do 

apelante. A Sra. Tabeliã, certificou 
que ele foi intimado e assinou no 
Livro de Protocolo do Cartório, e ela 
tem fé pública, até prova em 
contràrio.  

Assim como o Escrivão e Oficial 
de Justiça. 

O apelante, apenas alega que não 
recebeu a notificação premonitória, 
mas, nada prova. 

Nesse sentido: 
"A fé pública do escrivão judicial 
faz com que se tenha como 
intimados os procuradores das 
partes, havendo nos autos 
certidão alusiva, ainda que não 
apareçam as assinaturas abaixo 
dos advogados de todas as 
partes" (Ac. da 4ª Câmara do 
T.J.RS. - na apel. 24.731 - R. de 
Jurisp. do T.J.RS - vol.55, pag. 
398). 
Por outro lado, a notificação tem 

por objetivo dar ciência ao locatàrio 
da intenção do locador em não querer 
continuar a locação, não sendo 
exigido muito rigor. 

Nesse sentido: 
"A notificação extrajudicial não 
exige o mesmo rigor de termos 
judicial, sendo certo que se pode 
provar por ato judicial ou carta que 
o inquilino vier a receber" (R.T. 
519/162). 
No caso dos autos, a notificação 

feita ao apelante ficou comprovada 
com a certidão de fls.07vº, feita pela 
Sra. Tabeliã do Cartório de Títulos e 
Documentos da Comarca de 
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Abaetetuba, a qual tem fé pública. 
O apelante, não fez prova que, os 

fatos, não são aqueles constantes no 
referido documento. 

Tanto que, não alegou o mesmo 
em sua contestação, ao contràrio, ele 
diz na contestação:  

"O requerente usou o expediente 
de notificação para a retomada do 
imóvel, na ânsia de valorizar 
excessivamente o mesmo" (fls.16). 
Logo, é de ser aceito a alegação 

do serventuàrio da justiça de que, o 
apelante foi intimado e opôs o seu 
ciente no Livro de Protocolo do 
Cartório. 

Assim, com a notificação, foi 
cumprido pelo apelado, às exigências 
do art. 5º, Parágrafo único, da Lei nº 
6.649/79, vigente à época do 
processo e da sentença, combinado 
com às disposições do art.1.209, do 
Código Civil Brasileiro. 

Por outro lado, o fato de ter a 
sentença invocado às disposições do 
art. 1.107, do Código Civil, não 
invalida a mesma, pois, conforme 
ficou demonstrado antes na redação 
dada ao art. 5º, da Lei do Inquilinato 

citada, remete os contratos de 
locação não residenciais que expirem 
na sua regência às normas do Código 
Civil. Assim como, està perfeitamente 
esclarecido na referida sentença que, 
aplicou-se no caso a "denúncia 
vazia". 

A nossa jurisprudência, também 
tem entendido que, no caso de 
locação para fins não residenciais, 
por tempo indeterminado, feito a 
notificação prévia para desocupação 
em trinta (30) dias, cabe o despejo 
por denúncia vazia. 

Nesse sentido: 
"Locação Comercial, por tempo 
indeterminado. Não convindo o 
locador a continuação da locação, 
confirma-se a decisão que 
decretou o despejo" (Ac. nº 14.164 
- relatora Desa. Lydia Dias 
Fernandes - 1ª Câmara Cível 
Isolada - TJE.PA., D.O. 
20/05/1988). 
Isto posto. 
Conheço do recurso mas lhe nego 

provimento para confirmar a decisão 
recorrida. 

 
Belém, 10 de novembro de 1997. 

 
Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente 

Maria Helena Couceiro Simões - Relatora. 
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ACÓRDÃO Nº 32.753 - REEXAME DE SENTENÇA EM 
MANDADO DE SEGURANÇA DA COMARCA DE MONTE 
ALEGRE 
 
 
Sentenciante:              MM Juiz da Comarca de Monte Alegre 
Sentdo/Impetrante: Mirandil Alfredo da Luz Silva 
Sentdo/Impetrado: Prefeitura Municipal deMonte Alegre 
Relatora:              Desembargadora Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes 
 
 

Reexame de sentença em mandado de segurança. 
Demissão de funcionàrio público concursado e 
estàv el. Comissão de inquérito instaurada para 
apurar desobediência à ordem de superior 
hieràrquico, atuando com desv io de finalidade e 
cerceamento de defesa, terminando por demissão, 
sob acusação de abandono de emprego. Relatório 
apresentando também desv io de finalidade. Nulidade 
ex-radice do feito administrativ o que contrariou a 
garantia de ampla defesa, prev ista no art. 5º, item LV,  
da Constituição Federal. Falta de comunicação ao 
impetrante. Ausência de defesa. Ausência de 
defensor dativ o. Ato administrativ o nulo, porque 
ilegal, portanto passív el de controle judicial. 
Segurança concedida e mantida à unanimidade em 2º 
grau de jurisdição, v ia reexame obrigatório. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores 
componentes da 3ª Câmara Cível 
Isolada do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, à 
unanimidade,  manter a sentença 
objeto de reexame. 

 
Relatório 

Mirandil Alfredo da Luz Silva, 
qualificado nos autos, por sua 
advogada legalmente habilitada, com 
fundamento no art. 5º, item LV da 
Constituição Federal, impetrou 
Mandado de Segurança com pedido 
de Liminar, ao Juízo de Direito de 
Monte Alegre, contra ato do Prefeito 
daquela Comarca que, através do 
Decreto nº 048/96, demitiu-o de sua 
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função pública, sob a alegação de 
abandono de cargo. 

Aduz o impetrante que, em 
01/04/75, foi contratado pelo Poder 
Executivo local e colocado à 
disposição da Câmara Municipal de 
Monte Alegre. E posteriormente, no 
ano de 1993, submeteu-se a 
concurso público sendo aprovado e 
nomeado pela Prefeitura Municipal, 
para o cargo de agente 
administrativo, todavia, sempre 
prestou serviço ao Poder Legislativo 
Municipal. 

Porém, foi vítima de inquérito 
administrativo simulado, em virtude 
de divergências com a irmã do 
Prefeito, resultando na edição do 
decreto supra, que o demitiu sob 
alegação de abandono de emprego. 

Aduz que esta autoridade, através 
da portaria nº 137/96, determinou seu 
retorno à repartição de origem, ou 
seja, à Prefeitura Municipal, 
entretanto, o impetrante nunca tomou 
ciência dessa decisão, além de que 
não hà, na portaria que instituiu a 
comissão de inquérito administrativo, 
nenhuma informação de ter o 
impetrante se apresentado, ou não, 
perante à autoridade impetrada. 

Aduz ainda que, não 
comparecendo para prestar 
depoimento, a referida comissão foi 
logo concluindo por sua inaptidão 
para o serviço público. 

Após, seguiu-se o parecer do 
Procurador Jurídico do Município que 
opinou pela demissão por abandono 

de cargo, a teor do art. 18, § 4º, e 
inciso I do art. 144, todos da Lei 
Municipal nº 4.080/93 (Regime 
Jurídico dos Servidores Municipais de 
Monte Alegre). 

Porém, o Requerente afirma não 
ter faltado a um único dia de trabalho, 
conforme declaração feita pelo 
Presidente da Câmara Municipal de 
Monte Alegre, às fls. 22. 

Esclarece, que foi designada 
comissão para proceder inquérito 
administrativo por desobediência à 
ordem de superior hieràrquico, sob 
alegação de que o impetrante não 
compareceu à Prefeitura para 
assumir suas funções. Dessa 
acusação, foi notificado pelo 
memorando nº 110/96, de 18.1096. 
Porém, o parecer do Procurador 
Jurídico concluiu pelas infrações 
capituladas como “afastamento do 
servidor fora do município” - art. 18, 
In. I, da Lei Municipal nº 4.080/93, e 
“abandono de cargo” - art. 144, item I, 
da mesma lei, sem dar ao impetrante 
nenhuma chance de defesa, não lhe 
sendo nomeado defensor dativo, 
como previsto no art. 164 e 
Parágrafos, da Lei nº 8.112/96. 
Assim, houve cerceamento de sua 
defesa, posto que, o Prefeito demitiu-
o com base nestas infrações 
administrativas, cometendo uma 
ilegalidade que veio a ferir o direito 
líquido e certo de ampla defesa do 
impetrante. 

O pedido de liminar foi indeferido. 
Notificado para informações, a 
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autoridade coatora em nada 
contrariou as alegações do 
impetrante, cingindo-se apenas a 
relatar o fato 

O Ministério Público de 1º Grau, 
manifestou-se pela procedência do 
Mandado de Segurança, devido o 
cerceamento de defesa. 

O douto Magistrado, julgou 
procedente o pedido, concedendo a 
segurança pleiteada e anulando o 
Decreto nº 048/96, determinando a 
imediata reintegração do impetrante 
ao cargo de agente administrativo 
para o qual foi concursado e 
nomeado, com auferimento de todos 
os vencimentos e vantagens que 
deixou de perceber desde o dia em 
que foi demitido. 

Em obediência ao art. 475, item II, 
do C.P.C., submeteu-se a decisão ao 
reexame necessàrio. 

Não houve recurso voluntàrio. 
A douta Procuradora de Justiça 

opinou pela manutenção da sentença 
em reexame. 

 
Voto 
Com efeito, a comissão de 

inquérito administrativo foi designada 
para apurar ato de desobediência à 
ordem hieràrquica da autoridade 
impetrada. Todavia, desviando a 
finalidade, conclui pela inaptidão ao 
serviço público do impetrante, sem 
contudo ser lançado no Relatório 
conclusivo os fundamentos pelos 
quais se chegou a essa conclusão, 
nem os dispositivos normativos 

transgredidos, com irrefutàvel 
cerceamento de defesa. Indo os 
autos ao Procurador do Município, 
este, desviando-se novamente do 
Relatório conclusivo opinou pela 
demissão. do impetrante, por 
“afastamento do servidor fora do 
município” art.18, § 4º, da Lei 
Municipal nº 4.080/93 e “abandono de 
cargo” art. 144, I, da mesma lei. Mas 
não houve defesa, nem comunicação 
ao impetrante, nem lhe foi nomeado 
defensor dativo, ainda que se 
caracterizasse a revelia que “in casu”, 
é duvidosa. 

Como sabido, um dos princípios 
que informam o processo 
administrativo nos Estado de Direito, 
é o de garantia da defesa. 

Sobre o mesmo, assim se 
pronunciou o insigne Hely Lopes 
Meireles, em “Direito Administrativo 
Brasileiro”, 22ª ed. pàg. 595: 

“O princípio da garantia de defesa, 
entre nós, està assegurado no inc. 
LV do art. 5º da Constituição 
Federal, juntamente com a 
obrigatoriedade do contraditório, 
como decorrência do devido 
processo legal (C.F., art. 5º, LIV), 
que tem origem no due process of 
law do Direito anglo-norte-
americano” 
“Processo administrativo sem 
oportunidade de defesa ou com 
defesa cerceada é nulo, conforme 
tem decidido reiteradamente 
nossos Tribunais judiciais, 
confirmando a aplicabil idade do 
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principio constitucional do devido 
processo legal, ou, mais 
especificamente, da garantia de 
defesa”. 
Neste sentido: STF RDA 73/136, 

97/110, 114/142; RT 261/365, 
321/260, entre outros. 

Acresce o mestre que: 
“A defesa, como jà vimos é 
garantia constitucional de todo 
acusado, em processo judicial ou 
administrativo (art. 5 LV) e 
compreende a ciência da 
acusação, a vista dos autos na 
repartição, a oportunidade para 
oferecimento de contestação e 
provas, a inquirição e reperguntas 
de testemunhas e a observância 
do devido processo legal”. Obra 
citada, pag. 596. 
O item LV da Constituição Federal, 

assim determina: 
“...aos litigantes, em processo 
judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são 
assegurados o contraditório e 
ampla defesa, com os meios e 
recurso a ela inerentes”. 
Estando pois, caracterizado o 

cerceamento de defesa do 
impetrante, nulo é o ato administrativo 

que decretou a demissão. 
“Os atos administrativos nulos 
ficam sujeitos à invalidação não só 
pela própria administração, como 
também pelo poder judiciàrio, 
desde que levados à sua 
apreciação pelos meios 
processuais cabíveis que 
possibil item o pronunciamento 
anulatório”. 
Esta é a l ição que nos dà Hely 

Lopes Meireles, citada obra, pag. 
190. 

Sendo o ato administrativo ilegal, é 
passível de controle judicial, em 
obediência ao art. 5º, item XXV, da 
Constituição Federal. 

Ora, não hà dúvida de que, no 
caso vertente, houve visível e 
indiscutível cerceamento de defesa e 
o remédio buscado pelo impetrante é 
eficaz, posto que, em assim o 
fazendo, a autoridade cometeu um 
ato ilegal, ferindo, destarte, o direito 
líquido e certo do requerente. 

Por todas estas razões, é 
incensuràvel a decisão do digno e 
estudioso Juiz de 1º Grau, Dr. 
Raimundo das Chagas Filho, pelo 
que mantenho a sentença ora em 
reexame. 

 
Belém, 28 de novembro de 1997. 

 
Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Presidente 
Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes - Relatora 
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ACÓRDÃO N° 32.758 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS 
PREVENTIVO DA COMARCA DE PARAGOMINAS 
 
 
Impetrante:         Bel. Adnan Demachki 
Paciente:            Clàudio Cézar  Bicalho 
Relator:               Desembargador Felício de Araújo Pontes   
 
 

Habeas Corpus Prev entiv o. Paciente com justo receio 
de v er tolhida sua liberdade de locomoção. 
Informação da autoridade coatora, que confirma 
decretação construtiv a com base no art. 19 da Lei 
5.478/68, a prisão do paciente por 60 dias. Débito 
alimentar de âmbito civ il. Infringência ao Inciso LXI 
do art. 5º da Lei Maior. Ev idência de falta de 
fundamentação na decretação do juízo "a quo". 
Inobserv ância dos pressupostos legais autorizativos 
da prisão guerreada. Anulação do decreto 
constritiv o. Ordem concedida à unanimidade. 
Precedentes desta Câmaras Criminais Reunidas. 

 
 

ACORDAM, os Desembargadores 
componentes das Câmaras Criminais 
Reunidas, por unanimidade, conceder 
a ordem nos termos do Des. Relator 

 
Relatório 
O Bel. Adnan Demachki, impetra 

Ordem de Habeas Corpus Preventivo 
em favor de Clàudio Cézar Bicalho, 
com suporte do art.5º, inciso LXVIII 
da Constituição Federal vigente c/c 
com o art. 647 do CPPB, indigitando 
como autoridade coatora, a MMª 
Juíza de Direito da Comarca de 
Paragominas, temeroso de que se 
concretize a ameaça de prisão 

noticiada no mandado de intimação, 
em o qual d Dra. Juíza coatora 
determina que pague em 24 horas 
pensão alimentícia em atraso "no 
valor de R$ 3.000,00".  

Aduz, em resumo o impetrante 
que as razões oferecidas à digna 
autoridade coatora, consubstanciadas 
em preliminares de inépcia de inicial e 
i legitimidade de parte, deixaram de 
ser apreciadas pela mesma, 
conforme demonstra nos autos e que, 
em despacho não convincente, 
determinou o pagamento da pensão 
arbitrada em sentença, sem qualquer 
anàlise a fatos relevantes descritos 
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na defesa do paciente, como a 
efetivação de pagamento parcial, 
impossibil idade de pagar duas 
pensões extremamente elevadas e de 
valores superiores aos arbitrados nos 
provisionais, exceção de pensão 
alimentícia "extra petita" concedida a 
ex-mulher e não postulada, e por fim, 
a execução de somente 1 mês em 
pretenso atraso. 

Refere em seu petitório, que a 
Doutrina e a Jurisprudência tem 
afirmado, que o decreto de prisão só 
tem cabimento no caso de atraso de 
pagamento de pensão alimentícia, 
quando superior a três meses. 
Comenta, que mesmo sendo uma 
prestação que està se discutindo, 
esta foi paga parcialmente, quando se 
recolheu a pensão arbitrada nos 
provisionais e que estava em 
andamento recurso Apelação, não 
recebido pela Justiça, apesar de 
protocolado hà 3 meses. 

Assevera, ter depositado os 
alimentos  provisionais e que a 
autoridade coatora recebeu seu 

Recurso somente em um efeito, o 
devolutivo, no que pertine aos 
alimentos e jà no dia seguinte, 
ameaçou o requerente de prisão. 

Traz à colocação Jurisprudência 
que entende se amoldar ao presente 
caso, quando recomenda execução 
menos gravosa, sem atentar para a 
liberdade do paciente. 

Entende provado o justo receio da  
prisão decretada, e requer o 
deferimento do competente 

Salvo Conduto nos termos do art. 
660, § 4º do CPP. 

A Ilustre Titular da Comarca de 
Paragominas, prestou as informações 
solicitadas, e dentre outras, enfatiza 
que. intimado a pagar a pensão 
alimentícia reclamada pela Sra. 
Rosângela Mazia Bicalho, através de 
uma 2ª Ação de Execução de 
Alimentos, o paciente não se 
manifestou nos autos, não pagou a 
pensão devida, tendo por isso, 
decretado a prisão preventiva do 
mesma em 22/10/97 pelo prazo de 60 
dias de acordo com o art. 19 da Lei 
5.478/68. 

Nesta Instância Superior, o Douto 
Procurador de Justiça, Bel, Américo 
Duarte Monteiro, em parecer, 
manifesta-se pelo conhecimento e 
improvimento do writ, dada a sua 
absoluta impropriedade nesta esfera 
criminal, como explicitado na 
Jurisprudência que transcreve no 
corpo do antedito Parecer. 

 
Voto 
Os autos mostram que  o paciente 

enfrentou ação de Separação Judicial 
l itigiosa proposta por sua ex.mulher, 
D. Rosângela Mazia Bicalho, sendo 
ao final estabelecido, na sentença, 
que deverà pensionar seus fi lhos com 
importâncias correspondentes a 15 
salàrios mínimos, enquanto que para 
a sua ex-mulher, arcarà com o 
pagamento de 10 salàrios mínimos. A 
decisão de 1º grau, data de 02 de 
junho de 1997, e foi guerreada 
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através de Apelação. 
Logo em 23 de julho do ano 

corrente, a separanda ajuizou ação 
de execução de alimentos, tendo o 
acionado sido citado para pagar o 
débito no prazo de 03 dias, provar 
que o fez ou justificar a 
impossibil idade de fazê-lo, "sob a 
pena de prisão", tendo o paciente 
juntado prova de ter efetuado o 
referido pagamento. Em 22 de 
agosto/97, novamente a Sra. 
Rosângela Mazia Bicalho ajuizou 
nova ação de execução de alimentos, 
desta vez reclamando que hà débito 
da quantia de R$ 3.000,00, referentes 
ao mês de julho. Novamente deu-se a 
citação, sempre coma ameaça de 
decretação de prisão do paciente, 
tendo havido contestação e juntada 
de recibos referentes a depósitos 
bancàrios efetuados em julho (04), 04 
de agosto e dois e setembro, de 
importâncias variadas. 

Observa-se que a quase cada mês 
nova ação de execução é ajuizada. 

A MMª Dra. Juíza de Direito 
apontada como coatora, veio através 
de oficio datado de 04 de novembro 
p.p., data que afirma ter recebido o 
pedido de informações, onde traz à 
lume, que o receio do paciente não 
era infundado ao impetrar este 
remédio heróico, pois anuncia que 
decretou a prisão do coacto, por 60 
dias, o que o fez dada a certidão da 
escrevente, de que até a data de 
21/10/97, o paciente não se 
manifestou quanto à intimação para 

pagar em 24 hs. os cobrados R$-
3.000,00. 

A peça constritiva està vasada nos 
seguintes termos: 

"Tendo em vista a Certidão de fls. 
55 (verso) Decreto a prisão de 
Clàudio Cézar Bicalho por 60 
(sessenta) dias, de acordo com o art. 
19 da Lei 5478/68. 

Expeça-se Mandado de Prisão. 
Em 22.10.97 

Observa-se que hà 
questionamento quanto às pensões 
arbitradas para as fi lhas e ex-mulher 
do coacto, embora tal fato escape ao 
exame deste procedimento heróico. 

Porém, ainda que se trata de 
reclamação de débito alimentar, 
portanto, de índole civil, é o Habeas 
Corpus o instrumento adequado para 
postular o resguardo do direito de ir e 
vir, quando ameaçado de violação ou 
jà ferido por ato de autoridade 
judiciària. 

E por se tratar de decreto de 
prisão, tanto quanto na esfera 
criminal, deve a mesma ser 
devidamente fundamentada, sob 
pena de sua total invalidade. Neste 
tom, não pode a prisão, mesmo civil, 
ser decretada com base em certidão, 
sem que se apontem o fundamentos 
que aconselham a segregação do 
coacto. È preceito constitucional, 
emanado do inciso LXI, do art. 5°, da 
Lei Maior, que ninguém serà preso 
senão em flagrante delito ou por 
ordem escrita e fundamentada de 
autoridade judiciària competente. 
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Estas Câmaras jà têm 
determinado a soltura até mesmo de 
assaltantes, devido à falta de 
adequada fundamentação de 
decretos de prisão preventiva. 
Conforme jà disse, a decretação de 
prisão civil, não està imune a devida e 
necessària fundamentação. 

Os nossos Tribunais adotam a 
orientação que se menciona, tendo 
como paradigmas, julgados 
emanados do Pretório Excelso. 
Vejamos: 

Ao apreciar o Recurso de Habeas 
Corpus nº 57.903-RJ, ementou o STF 
sua decisão nos seguintes termos: 

"Prisão civil de devedor de 
alimentos que, intimado, ofereceu 
justificação os escusa. Ilegalidade 
de despacho que a decreta sem 
qualquer fundamentação. Recurso 
de Habeas Corpus provido."  
(RTJ-94, p. 167) 
A ementa que se transcreveu foi 

editada pela Primeira Turma do STF. 
No âmbito da Suprema Corte, o 

entendimento não sofreu divergência, 
como demonstra o julgado inserido no 
vol. 129, da RTJ, p. 178, resultante da 
apreciação do Recurso de Habeas 
Corpus nº 66.713- RJ, com a seguinte 
legenda:  

 "Pensão alimentar. Prisão Civil. 
Decreto que a determina: 
necessidade de fundamentação. 
Se é certo que a sentença que 

decretou a prisão civil por falta de 
pagamento de pensão civil não foi 
devidamente fundamentada, não 
pode ela prevalecer, devendo 
outra ser proferida com a 
necessària justificação, no caso de 
ser decretada a medida privativa 
da liberdade. Precedentes." 
Ao enfatizar a necessidade da 

fundamentação do decreto 
segregador, o Min. Aldir Passarinho, 
em voto unanimemente aceito em 
determina do trecho mostra que: 

"Este Tribunal, em mais de uma 
oportunidade, tem decidido ser 
necessària a motivação para que 
seja decretada a prisão por 
omissão na prestação de 
alimentos..." 
Conforme jà mencionado, de todo 

procedente era o receio do paciente, 
pois a sua segregação foi 
determinada em singelo despacho, 
que colide com preceito constitucional 
posto que, absolutamente desprovido 
de jurídica fundamentação, não 
podendo prevalecer. 

Tendo confirmado-se o receio do 
paciente, com a desfundamentada 
decisão que logo lhe aplicou sessenta 
dias de prisão, concedo o "Writ' 
requerido, inclusive, diante do caso 
concreto, para anular o decreto 
constritivo, por falta de necessària 
fundamentação. 

 
Belém, 01 de dezembro de 1997. 

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 
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Des. Felício de Araújo Pontes - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 32.760 - CORREIÇÃO PARCIAL PENAL DA 
COMARCA DA CAPITAL  
 
 
Impetrante:      Ministério Público Militar 
Impetrado:       MM. Juiz Auditor Substituto da Justiça Militar Estadual 
Relatora:          Desembargadora Yvonne Santiago Marinho 
 
 

Correição parcial - "Error in procedendo", 
aplicabilidade - Pedido conhecido e deferido. A 
correição parcial é medida para combater despachos 
de Juízes que, por erro ou abuso constituírem 
inv ersão tumultària da ordem legal dos atos 
processuais, v ale dizer, “error in procedendo”. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos em que são partes as 
acima indicadas. 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores 
componentes do Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça do Estado, à 
unanimidade de votos, conhecer e 
deferir o pedido nos termos do voto 
da Desa. Relatora.  

 
Relatório 
O Ministério Público Militar, com 

fulcro nos artigos 212 a 219 do 
Regimento lnterno deste Tribunal 
requereu Correição Parcial com 
pedido de Liminar contra o despacho 
proferido peio Exmo. Sr. Juiz Auditor 
Substituto da Justiça Militar do 
Estado, por não ter dado 
cumprimento a determinação contida 
expressa e inequivocamente no V. 

Acórdão nº 30.044, da 3ª Câmara 
Criminal lsolada, no sentido de 
receber a peça preambular 
acusatória, no que tange aos crimes 
de lesões corporais graves e leves 
nelas descritos, resultantes do conflito 
entre policiais militares e sem-terra, 
ocorrido no município de Eldorado 
dos Carajàs, dando início ao sumàrio 
de culpa, assim não procedeu, 
rebelando-se contra a decisão desta 
Superior Instância. 

O douto Magistrado deixou de 
cumprir a determinação superior por 
entender inexistir nos auto a 
representação quanto aos crimes de 
lesão corporal leve, conforme prevê o 
artigo 88 da Lei 9.099/95, que instituiu 
o Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais. 

Ao final, Sua Exa.  determinou ao 
Encarregado do IPM que realizasse 



292   REVISTA DO TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº73 1998 
 

diligência no sentido de submeter as 
vítimas para o exame complementar, 
tumultuando as fórmulas vigentes, no 
processo penal militar por aplicar, 
indevidamente, contrariando súmula 
do Superior Tribunal Militar, a Lei 
9.099/95 na Justiça Castrense. 

O Exmo. Sr. Juiz Auditor 
Substituto encaminhou as 
informações necessàrias, e ao finai 
por estar :;em condições de funcionar 
no feito, declarou-se impedido, uma 
vez tolhido de exercer sua Jurisdição. 

A eminente Procuradoria de 
Justiça emitiu parecer no sentido de 
que a presente Correição seja 
provida. 

 
Voto 
Como ensina Tourinho Filho "a 

correção parcial é medida para 
combater despachos de Juízes que, 
por erro ou abuso, constituírem 
inversão tumultuària da ordem legal 
dos atos processuais.  vale dizer, 
error in procedendo (Processo Penal - 
vol. 4/355). 

É sabido que o Juiz erra "in 
procedendo" quando viola uma norma 
de direito processual; provém da 
ignorância ou da falsa aplicação ou 

interpretação de uma norma 
processual. 

Conseqüentemente, no "erro in 
procedendo” o Juiz procede mal, ou 
deixa de proceder. 

Na espécie em exame, o ato 
judicial combatido provocou tumulto 
na ordem legal dos atos do 
procedimento, produziu inversão 
tumultuària na sucessão dos atos 
procedimentais. 

O ato judicial impugnado encerra, 
evidentemente, "error in procedendo" 
porque afetou a ordem natural e 
normal do procedimento e a sua 
marcha. 

Pretendia-se tão somente o 
cumprimento da decisão do Juízo 
Superior e não discutir o seu acerto 
ou desacerto. E o despacho 
combatido impediu-o, não 
preservando o regular evolver da 
marcha procedimental.  

Não hà dúvida de que o erro é "in 
procedendo” suscetível de correção 
pela via eleita, na ausência de 
recurso previsto em lei para a 
impugnação de ato judicial dessa 
natureza. 

Em conseqüência conheço e sou 
pelo seu deferimento. 

 
Belém, 17 de dezembro de 1997. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Desa. Yv onne Santiago Marinho - Relatora 
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ACÓRDÃO N° 32.761 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:     João Henrique da Silva Filho e Emília Venina Paiva da Silva  
Apelado:      Antônio Moreira Mota, Maria Sulamita Coimbra da Mota 
Relatora:      Dra. Marta Inês Antunes Jadão - Juíza Convocada 
 
 

Direito Constitucional - Para a Configuração do 
usucapião urbano, figura nov a introduzida no Direito 
Pàtrio pelo art. 183 da Constituição Federal, mister 
que o usucapiente comprov e não possuir nenhum 
outro imóv el rural ou urbano. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos o 
presente recurso de Apelação Cível 
interposta por João Henrique da Silva 
Filho e Emília Venina Paiva da Silva 
Contra : Antônio Moreira Mota, Maria 
Sulamita Coimbra da Mota. 

ACORDAM, os Desembargadores 
que compõem a 1ª Câmara Cível 
Isolada, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, mas lhe negar 
provimento.  

 
Relatório 
Cuida o presente recurso, do 

inconformismo de João Henrique da 
Silva Filho e Emília Venina Paiva da 
Silva com os termos da sentença 
prolatada nos autos de Ação de 
Usucapião Especial que movem 
contra Antônio Moreira da Mota e 
Maria Sulamita Moreira da Mota, 
sustentando que, apesar de terem 
comprovado, de maneira irrefutàvel, a 

posse mansa e pacífica do terreno 
usucapiendo, hà mais de cinco (05) 
anos, tiveram o desfecho da lide 
desfavoràvel a sua pretensão, 
argumentando, no apelo interposto, 
que ocupam apenas 5,55 metros de 
frente por 40 metros de fundos e não 
624 m₂ alegados pelos apelados. 

Contraminutando o recurso, os 
apelados destacam que o apelante é 
engenheiro civil e que não comprovou 
documentalmente ter a posse da àrea 
em litígio. Ademais o usucapião 
especial que reivindica, imprescinde 
para sua configuração, como 
requisitivo essencial, da necessidade 
da àrea pretendida para tornà-la 
produtiva com o trabalho. Daí alguns 
civil istas a denominarem de 
usucapião pro-labore. 

No entanto, ainda segundo os 
apelados, a perícia comprovou que ali 
só existe uma edificação, em 
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estrutura de madeira de lei, coberta 
de telhas de barro, tipo canal, com 
idade aparente de dez anos, tornando 
mendaz a afirmativa do apelante de 
que construiu tal benfeitoria hà cinco 
anos. 

Em seu parecer, o Ministério 
Público, destacando o acerto da 
sentença recorrida, opta pelo 
improvimento do recurso. 

Instruem os Autores, ora 
apelantes, a ação, com algumas 
notas fiscais de aquisição de 
eletrodoméstico, constando o 
endereço do imóvel como o da 
residência deles, bem como 
fotografias da casa ali construída. 

A Companhia de Desenvolvimento 
e Administração de Belém - CODEM, 
informa que o imóvel, objeto da ação, 
insere-se na àrea maior da chamada 
Primeira Légua Patrimonial, doada à 
Municipalidade pela Carta de Doação 
e Sesmaria, datada de 01.09.1627, 
firmada pelo Capitão Gen. Francisco 
Coelho Carvalho, Governador da 
Província do Maranhão, ao Município 
de Belém, depois transferido à 
CODEM, porquanto esta sucedeu a 
Prefeitura desse município, neste 
domínio, por força da Lei 6.795, de 
24.04.70 constando em seus registros 
enfitêuticos, que o terreno pertence a 
Antônio Moreira da Mota, conforme 
termo de 1968. 

Justificado a posse, pela decisão 
de fls., deu-se curso ao 
procedimento, ingressando nos autos 
não só a contestação como a 

reconvenção, ambas reivindicando a 
posse da àrea ocupada, acostando 
documentos comprobatórios de que a 
Sra. Crisàlida Marques da Silva alega 
ocupar a àrea a mais de 20 (vinte) 
anos, na ação de reintegração contra 
ela proposta pelos apelados, feito 
ainda em grau de recurso.  

Após regular tramitar do processo, 
com colheita de prova testemunhal 
foi, julgado o feito, entendendo a 
digna Magistrada sentenciante, em 
entendimento, aliàs, concorde com o 
parecer do Ministério Publico de 1ª 
Instância, que a posse exercida pelos 
Autores, ora apelantes, é precària 
não justificando a procedência do 
pleito contido na ação proposta. 

 
Voto 
Ao contràrio do que disse o 

patrono dos apelados nos autos, o 
usucapião que os apelante pleiteiam 
é o usucapião urbano, novidade da 
Carta Federal de 1988, introduzida 
pelo art. 183 desse Estatuto Legal, 
inserido no Capítulo II, da Política 
Urbana, do título VII, que trata da 
Ordem Econômica e Financeira. 

Mas a configuração desse direito 
requer a satisfação de alguns 
requisitos próprios dessa modalidade. 
Só incide em àrea de até 250 metros 
quadrados, ocupado para moradia do 
próprio usucapienle ou de sua família 
e, principalmente, que o requerente 
dessa prescrição aquisitiva não seja 
proprietàrio de outro imóvel urbano ou 
rural. 
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Esse jurista adverte que entre a 
modalidade de usucapião especial 
"pro labore" e o urbano não hà 
semelhança. Vejamos: 

"E como nenhuma possibil idade 
hà de confusão com o usucapião 
"pro labore" (ou usucapião 
especial rural, ou, ainda, 
usucapião agràrio, como também 
é conhecido) espécie regulada 
pelo artigo 191 da Constituição 
Federal, chega-se a conclusão 
inelutàvel que o usucapião 
especial urbano é direito novo..." 
pag. 194. Usucapião de Bens 
Móveis e Imóveis", Ed. Revista 
dos Tribunais. 
Logo não deve prevalecer a tese 

dos apelados de que deve o apelante 
provar que tomou a terra produtiva 
com o fruto de seu trabalho. Nessa 
modalidade, os requisitos especiais 
são outros. Além do animus domini 
(ocupar com intenção de dono), da 
posse de àrea não superior a 250 
metros quadrados, deve a posse ser 
ininterrupta, sem oposição, bem como 
existir comprovação de que o 
prescribente não possui nenhum 
imóvel urbano ou rural. 

No caso em apreciação, o 
requisito da posse sem oposição, 
mansa e pacífica, esbarra na 
demanda judicial que se trava hà 
alguns anos entre a família dos 
apelantes e o apelado. Hà ação 

anterior de reintegração de posse 
proposta por sua mãe, dele apelante-
autor, contra Crisàlida Marques da 
Silva, ainda não julgada, envolvendo 
a àrea onde està incrustada a 
alegada posse dos apelantes. 
Embora as partes nessa ação não 
sejam as mesmas desta, a discussão 
envolve a posse da àrea e o seu 
domínio. A contenda judicial, ainda 
não julgada, afasta outro requisito do 
usucapião urbano, que é a 
comprovação de posse justa, ou seja 
adquirida sem violência, 
clandestinidade ou precariedade. 
Deixa patente que precària é a posse 
dos apelantes, fato que a estudiosa 
Magistrado sublinha, com acerto: 

"A prefalada posse dos Autores 
animo domini é precària, viciada, 
estando a àrea total "sub judice", 
não sendo portanto a posse 
mansa e pacífica". 
Também deixou o apelante de 

comprovar na relação processual 
instaurada por ele não possuir outro 
imóvel urbano ou rural. Hà ainda 
militando em desfavor de sua 
pretensão a comprovação pericial de 
que, ao contràrio do que disse, a 
benfeitoria que ocupa tem dez anos 
aproximadamente e não cinco, como 
alega. 

A sentença, em seus termos, deve 
ser mantida. Razão por que conheço 
do recurso, mas lhe nego provimento. 

Belém, 15 de dezembro de 1997. 
Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente 

Dra. Marta Inês Antunes Jadão - Juíza Convocada - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.764 - REEXAME DE SENTENÇA/APELAÇÃO 
CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Sentenciante:              MM. Juízo de Direito da 21ª Vara Cível da Capital 
Sentdo/Apelante: IPASEP - Instituto de Previdência e Assistência dos  
                                       Servidores do Estado do Pará 
Sentdo/Apelado: Laís de Fàtima Noronha da Costa 
Relatora:              Desembargadora Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes 
 
 

Reexame de sentença em mandado de segurança. 
pensão à beneficiària de serv idor falecido segurado 
do IPASEP. Benefício na ordem de 100%. Recusa do 
órgão prev idenciàrio estatal que sustenta o 
“quantum” na base de 70%. Mandamus concedido na 
instância “a quo”. Decisão que manda recalcular de 
70% para 100% dos v encimentos do serv idor ativ o. 
Reexame necessàrio. 1. É questão pacífica o assunto 
na doutrina e na jurisprudência de nossos tribunais, 
inclusiv e no colendo STF, que os beneficiàrios da 
prev idência de pensão por morte de serv idor farão 
jus a 100% de seus v encimentos ou prov entos, à teor 
do Parágrafo 5º, do art. 40 da Constituição Federal; 2. 
O càlculo da pensão do serv idor falecido baseia-se 
na integralidade de seus prov entos, sendo de 
imediata aplicação, não tendo eficàcia a norma 
estatal que afronta a constituição federal, 
descumprindo suas determinações. Recurso de 
apelação do Ipasep conhecido porém improv ido. 
Sentença que se mantém na superior instância. 
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, manter integralmente a 
sentença em reexame e conhecer do 
recurso de apelação porém negar-lhe 
provimento.. 
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Relatório 
Laís de Fàtima Noronha da Costa, 

qualificada nos autos, por seu 
advogado legalmente habilitado, 
(procuração de fls.11), com 
fundamento no art. 5º, item LXIX, 
combinados com o art. 40, Parágrafos 
4º e 5º, da Constituição Federal, e 
ainda com o art. 33 da Carta 
Estadual, além de dispositivos da Lei 
nº 1.533/51 impetrou Mandado de 
Segurança perante o Juízo de Direito 
da 21ª Vara Cível, contra ato do 
Presidente do Instituto de Previdência 
e Assistência dos Servidores do 
Estado do Pará - Ipasep, igualmente 
qualificado nos autos. 

Alega a impetrante em síntese, 
que é pensionista do Ipasep e 
beneficiària do ex-segurado 
Raimundo Carlos Noronha da Costa, 
e està recebendo mensalmente, 
desde que seu esposo faleceu, 
valores inferiores à totalidade dos 
vencimentos do ex-segurado ferindo, 
deste modo, direito líquido e certo 
previsto no art. 40, Parágrafos 4º e 5º 
da Constituição Federal, e art. 33, 
Parágrafos 4º e 5º da Carta Estadual, 
que lhe asseguram o direito de 
perceber a referida pensão em valor 
correspondente a 100% dos 
vencimentos do “de cujos”. 

Cita doutrina e refere 
jurisprudência deste Egrégio Tribunal. 

Juntou contracheque de fls. 12. 
Em suas informações, o impetrado 

defendeu-se dizendo em síntese, que 

a pensão paga foi arbitrada com base 
na Lei 5.011/81, com a nova redação 
que lhe foi dada pela Lei 5.301/85 
que, em seu art. 27, dispõe que aos 
dependentes de segurados  falecidos 
serão pagos valores correspondentes 
a 70% do salàrio do ex-segurado, os 
quais serão devidos a partir da data 
do óbito, e assim não contraria a 
Constituição, porque esta, no § 5º, do 
art. 40, refere-se em “limite 
estabelecido em lei”, e esta lei é 
exatamente a Lei 5.011/81. 

Aduz que, o que a Carta Magna 
assegura, é que a base de càlculo 
não pode ser inferior à totalidade dos 
ganhos, e sobre esse total é que deve 
incidir o percentual que a lei fixou e, 
no caso é 70%. Além de que a 
expressão “observado o disposto no 
Parágrafo anterior”, contida no § 5º do 
art. 40, da Constituição Federal, é 
para garantir que os beneficiàrios do 
ex-segurado tenham suas pensões 
revisadas e recebam aumentos no 
mesmo índice percentual e na mesma 
época, assim como quaisquer 
vantagens que posteriormente sejam 
concedidas aos servidores em 
atividade. Porém, sempre observando 
o limite estabelecido em lei, e que a 
impetrante vem usufruindo os 
aumentos e vantagens referentes aos 
direitos dos pensionistas. 

Acrescenta que é indiscutível que 
o disposto constitucional, (art. 40, § 
4º) tem aplicação imediata, entretanto 
o legislador não teve a intenção de 
majorar a pensão, sem garantir a 
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correspondente fonte de custeio total, 
assegurado no art. 195, § 5º, da 
Constituição Federal, o que causaria 
sérias dificuldades aos Institutos de 
Previdências Estaduais, por aumento 
substancial nas folhas de pagamento. 

Conclui dizendo que o Ipasep tem 
sua normatividade orgânica e seus 
deveres para com os segurados e 
dependentes disciplinados  pelo 
Poder Legislativo local, e a 
transgressão dessa normatividade 
caracteriza violação à harmonia entre 
os poderes estatais, configurando 
insegurança e desequilíbrio na 
funcionalidade dos serviços. 

Citou doutrina. 
O processo obedeceu os tramites 

legais, sentenciando o MM. Juiz Dr. 
Romulo Pereira Nunes, 
brilhantemente, concedendo a 
segurança pleiteada afim de que a 
pensão seja paga integralmente, a 
partir do aJuizamento da ação e 
submetendo a decisão ao reexame 
necessàrio. 

Houve o recurso voluntàrio de 
apelação, interposto tempestivamente 
pelo Ipasep. 

Em suas razões, alega o apelante 
que a referida sentença deve ser 
reformada, para ser mantido o 
pagamento da pensão no percentual 
de 70% do valor recebido pelo ex-
segurado, como determina a 
legislação providenciaria do Estado 
do Pará, (Lei 5.011/81), por ter sido a 
mesma recepcionada pelo art. 40, § 
5º, da Constituição Federal, alterada 

pela Lei nº 5.301/85 que, no art. 27, 
estabelece o percentual de 70%. 
Aduz ainda que a Constituição 
Federal em seu art. 40, § 5º, impõe 
determinado parâmetro que deve ser 
observado, conforme se vê da 
expressão: “...até o l imite 
estabelecido em Lei”, e quanto à 
referência feita no mesmo § 5º, ao 
Parágrafo anterior, diz respeito tão 
somente a garantir que os 
beneficiàrios de ex-segurados tenham 
suas pensões revisadas, e recebam 
aumento no mesmo índice percentual 
e na mesma época, em que foi 
concedida aos servidores em 
atividade. 

Em contra razões, a impetrante diz 
tempestivamente, que as alegações 
supra não podem prosperar, pois a 
decisão do douto Magistrado està 
fundamentada em preceito contido 
em normas Constitucionais, Federal e 
Estadual, insculpidos nos arts. 33, e 
Parágrafos 4º e 5º, do art. 40, 
respectivamente, estando também 
fundadas em jurisprudências recentes 
deste Eg. Tribunal de Justiça, como 
também do STF (Ac. nº 16.224-0 - CE 
- 2ª Turma). 

Reafirma os argumentos contidos 
na inicial e conclui dizendo que a 
apelação tem o único intuito de 
procrastinar o pagamento da pensão, 
pedindo a esta Superior Instância que 
conheça do recurso, e, no mérito, 
negue-lhe provimento. 

A douta Procuradoria de Justiça, 
em estudioso parecer, opina pela 
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manutenção integral da sentença, por 
haver o Juízo “a quo” julgado a ação 
de acordo com a legislação 
pertinente. 

 
 
Voto 
É incensuràvel a brilhante 

sentença do MM. Dr. Romulo Ferreira 
da Silva, que muito bem examinou 
todas as questões postas sob exame, 
pelo que merece ser mantida 
integralmente. 

Com efeito, não assiste razão ao 
Ipasep. É líquido e certo o direito da 
impetrante-apelada em receber 
integralmente a pensão por morte do 
servidor, isto é, no valor de 100% dos 
vencimentos integrais do mesmo, e 
não em 70% como quer o impetrado-
apelante, direito que lhe é 
assegurado pelo art. 40, § 5º, da 
Constituição Federal que determina 
“in verbis”. 

“O benefício da pensão por morte 
corresponderà a totalidade dos 
vencimentos ou proventos do 
servidor falecido, até o l imite 
estabelecido em lei, observado o 
disposto no Parágrafo anterior”. 
O Parágrafo anterior, ou seja, o 4º, 

do art. 40, diz o seguinte: 
“Os proventos da aposentadoria 
serão revistos, na mesma 
proporção e na mesma data 
sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em 
atividade, sendo também 
estendidos aos inativos quaisquer 

benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade, inclusive 
quando decorrente da 
transformação ou reclassificação 
do cargo ou função em que se deu 
a aposentadoria na forma da lei”. 
O limite da lei, ao qual se reporta o 

§ 5º art. 40, da Constituição Federal, 
outro não é senão o estatuído no art. 
37, XI e XII, da referida Constituição, 
que prescreve: 

“Art. 37, XI - “A lei fixarà o limite 
màximo e a relação de valores 
entre a maior e a menor 
remuneração dos servidores 
públicos, observados, como limites 
màximos e no âmbito dos 
respectivos poderes, os valores 
percebidos como remuneração, 
em espécie, a qualquer título, por 
membros do Congresso Nacional, 
Ministros de Estado e Ministros do 
Supremo Tribunal Federal e seus 
correspondentes nos Estados, no 
Distrito Federal e nos Territórios, 
e, nos Municípios, os valores 
percebidos como remuneração, 
em espécie pelo Prefeito”. 
Item XII - “os vencimentos dos 
cargos do Poder Legislativo e do 
Poder Judiciàrio não poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo”. 
Outra não é a lição de Hely Lopes 

Meirelles, em sua obra “Direito 
Administrativo Brasileiro” 22ª edição, 
pag. 394, que assim preleciona: 

“A Constituição Federal estabelece 
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que o benefício da pensão por 
morte corresponde à totalidade 
dos vencimentos ou proventos do 
servidor falecido, até o l imite 
estabelecido em lei, observadas 
as regras de revisão dos 
proventos de aposentadoria (art. 
40, § 5º). Esta norma é de eficàcia 
imediata, e, ao dizer “até o l imite 
estabelecido em lei” não està 
permitindo que haja lei limitando a 
pensão. Essa lei diz respeito ao 
limite de remuneração dos 
servidores, estatuído no art. 37, IX, 
da Constituição Federal”  
O Colendo Supremo Tribunal 

Federal assim tem decidido: 
“Recurso Extraordinàrio -
Constitucional - Auto-
Aplicabil idade do art. 40, § 5º, da 
Constituição Federal - Benefício 
da pensão por morte” 
A garantia insculpida no art. 40, § 
5º, Constituição Federal é de 
eficàcia imediata. O preceito 
constitucional, sem distinguir, 
concede o benefício por morte na 
totalidade dos vencimentos ou 
proventos do servidor falecido. A 
parte final do dispositivo 
constitucional - “até o l imite 
estabelecido em lei, observado o 
disposto no Parágrafo anterior” - 
não constitui óbice à fruição do 
benefício, vez que a locução diz 
respeito ao limite de remuneração 
dos servidores públicos, estatuído 
no art. 37, XI, da Constituição 
Federal. Editada lei que implique 

outorga de direito aos servidores 
em atividade, esse repercute no 
campo patrimonial dos 
aposentados e pensionistas, posto 
que ao legislador ordinàrio não é 
dado introduzir temperamentos à 
igualdade. Recurso extraordinàrio 
conhecido e provido. S.T.F. - Ac. 
unân. da 2ª Turma, publ. em 
03.02.95 RE nº 161.224 - o - Ce - 
Rel. Min. Paulo Brossard. 
E ainda o Colendo S.T.F., em 

recente acórdão, assim decidiu: 
Funcionalismo Público - Pensão 
Por Morte - Valor da totalidade dos 
vencimentos. 
“O S.T.F., jà firmou o 
entendimento segundo o qual o 
art. 40, § 5º da Constituição 
Federal, dispositivo que é auto 
aplicàvel, determina a fixação da 
pensão por morte do servidor 
público no valor correspondente à 
totalidade dos vencimentos ou 
proventos que ele percebia. 
Inexigibil idade, por outro lado, da 
observância do art. 195, § 5º, da 
Constituição Federal, quando o 
benefício é criado diretamente 
pela Constituição”. S.T.F. Ac. 
unân. da 2ª Turma, publ. em 
21.03.97 - Rel. Ministro Nery da 
Silveira - Caixa Beneficente da 
Polícia Militar do Estado de S. 
Paulo x Rosa Helena Gonçalves 
da Silva. Transcrito no Informativo 
Semanal 26/97 - Jurisprudência 
ADV - pàg. 404. 
Atualmente é pacífico o assunto, 
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na doutrina e na jurisprudência de 
nossos Tribunais, inclusive do 
Colendo S.T.F., que assim jà se 
posicionou inúmeras vezes. 

O Egrégio T.J.E., no Ac. nº 
22.001/93, da 1ª Câm. Cível, também 
decidiu que a pensão por morte é 
integral, conforme o § 5º do art. 40, 
da Constituição Federal. 
Acompanhando esse entendimento, 
temos ainda o Ac. nº 26.580/95, da 2ª 
Câm. Cível do TJE, que em situação 
similar concedeu o pagamento da 
pensão no valor integral. 

Não hà como admitir que uma lei 
menor, in caso, a Lei 5.011/81, com a 
redação dada pela Lei nº 5.301/85, 
art. 27, em que se baseia o 
impetrado-apelante, para dar a 
pensão no valor de apenas 70%, não 

hà como admitir que uma lei menor, 
que dispõe sobre a organização do 
Instituto de Previdência deste Estado, 
afronte a Constituição Federal, 
descumprindo suas determinações. 

Ademais, o art. 27 da 
supramencionada lei, não tem 
aplicação, posto que totalmente 
incompatível com o que determina a 
vigente Constituição Federal. Não 
tendo sido recepcionado pela mesma, 
està obviamente derrogado. 

Por todas estas razões, em 
reexame necessàrio mantenho a 
sentença, integralmente, por seus 
jurídicos fundamentos. 

Quanto a apelação do Ipasep, 
conheço do recurso, mas nego-lhe 
provimento. 

. 
Belém, 09 de dezembro de 1997. 

 
Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Presidente 
Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.778 - REVISÃO CRIMINAL DA COMARCA DE 
PARAGOMINAS  
 
 
Requerente:       Raimundo Filho Francisco Pereira 
Requerido:         Acórdão nº 29.685 (2ª Câmara Criminal Isolada) 
Relatora:            Desembargadora Yvonne Santiago Marinho 
 
 

Rev isão Criminal - Crimes de Estupro e de Atentado 
Violento ao Pudor - Pedido objetiv ando tão somente 
a restauração da pena imposta no Juízo de 1º grau - 
Exasperação - Erro técnico - Deferimento da súplica. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos em que são partes as 
acima indicadas. 

ACORDAM, em Câmaras 
Criminais Reunidas, por votação 
unânime, deferir o pedido revisional, 
nos termos do voto da Desa. 
Relatora. 

 
Relatório 
Processado pelos crimes previstos 

nos art. 213.214 e 224 “a” todos do 
CPC afinal condenado a 11 (onze) 
anos de Reclisão no Juízo “a quo”, 
condenação esta majorada para 12 
(doze) anos de reclusão pelo V. 
Acórdão nº 29.685 dos autos, 
procedentes da 2ª Câmara Criminal 
Isolada com decisão jà publicada no 
Diàrio da Justiça, ingressa o 
peticionàrio, agora, com pedido 
revisional. 

Alego, mediante arrazoado da d. 
Defensora Pública que a decisão do 

V. Acórdão contraria o art. 617 do 
CPP, que proibe se agrave a pena do 
réu, em qualidade, espécie ou 
quantidade. Tendo em vista que a 
apelação possibil ita o reexame da 
matéria decisiva na Sentença de 1º 
grau, sem que desse reexame resulte 
decisão que venha prejudicar o réu.  

Apensados ao pedido a cópia dos 
autos de Ação Penal, opinando a fls. 
manifestou-se a d. Procuradora de 
Justiça Dra. Vânia Lúcia Azevedo da 
Silva, pela procedência da pretensão, 
por ser de inteira Justiça. 

   
Voto 
Raimundo Filho Francisco Pereira, 

através de sua defensora, busca 
restaurar a pena que lhe foi imposta 
no Juízo monocràtico, por ser esta 
menos agravante para o recorrente, 
em razão da majoração processada 
pelo Acórdão nº 29685, de 22/08/95, 
da 2ª Câmara Criminal Isolada. 
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In casu, o exame detido dos 
elementos constantes do processo, 
autoriza a restauração perseguida, 
recomendando mesmo a manutenção 
da decisão de 1º grau. 

Vejamos: 
A revisão é peculiar ao réu e tem 

característica de beneficià-lo, de 
modo que, ainda que em sua 
apreciação veja o Tribunal que a 
sentença, transitada em julgado, foi 
branda, não poderà piorar a situação 
do acusado. 

Na verdade, a exasperação da 
reprimenda não se deu de forma 
técnica, não existindo razão a 
justificar seu aumento porque 
recorrendo apenas o réu, não é 
possível haver reforma da sentença 
para agravar sua situação. 

O artigo 617, do Código de 
Processo Penal, assim dispõe:  

"O tribunal, câmara ou turma 
atenderà nas suas decisões ao 

disposto nos artigos 383, 386 e 
387, no que for aplicàvel, não 
podendo, porém, ser agravada a 
pena, quando somente o réu 
houver apelado da sentença". 
É evidente que tal proibição 

pressupõe um processo vàlido, e, 
consequentemente, uma sentença 
eficaz, apta a produzir todos os 
efeitos previstos em lei, como é o 
caso dos presentes autos. 

Nem mesmo a pena aplicada em 
nível inferior ao mínimo legal pode ser 
corrigida em apelação exclusiva do 
réu. 

Frise-se que não vige a proibição, 
evidentemente, quando hà recurso da 
acusação. 

Face a tais pressupostos defere-
se o pedido revisional, para 
restabelecer a pena irrogada na 
decisão revisanda para 11 (onze) 
anos de reclusão, sob censura. 

 
Belém, 15 de dezembro de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 
Desa. Yv onne Santiago Marinho - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 32.793 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:     Banco Brasileiro de Descontos S/A 
Apelado:      Paulo Roberto Roffé Borges 
Relatora:      Desembargadora Maria Helena D’Almeida Ferreira 
 
 

Apelação - Ação de consignação em pagamento - 
Ausência de contestação - Rev elia - Art. 319 do CPC - 
Incidência do efeito processual e material - Ausência 
de documentos necessàrios à propositura da ação - 
Art. 283 do CPC. Carência. 1 - O não comparecimento 
do requerido em Juízo, importa em rev elia, art. 319 do 
CPC. 2 - A rev elia induz ao julgamento da ação, efeito 
processual. 3 - A procedência da ação, efeito 
material, não é absoluto. 4 - Considerando que o 
autor não instruiu o pedido com documentos 
necessàrios (art. 283, do CPC), torna o mesmo 
carecedor e acarreta a extinção da Ação. Recurso 
conhecido e prov ido, para extinguir a ação 
considerando o autor- apelado carecedor do direito 
de ação. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores 
componentes da 2ª Câmara Cível 
Isolada do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado, à unanimidade de 
votos, em conhecer do recurso e dar 
provimento, na forma do voto da 
relatora. 

 
Relatório 
Paulo Roberto Roffe Borges, 

qualificado às fls. 02, propôs contra o 

Banco Brasileiro de Descontos S/A - 
Bradesco, ação de consignação em 
pagamento, com o objetivo de efetuar 
o deposito de obrigações (parcelas 
mensais) estabelecidas em contrato 
de Habitação e fundamento no art. 
890 do Código de Processo Civil. 

Alega que o requerido, vem 
atualizando o valor das prestações 
mensais, usando critério abusivo, 
tanto que, o Senhor Procurador da 
República propôs contra o 
requerente, ação cautelar e que 
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tramita pela ia Vara da Justiça 
Federal. 

Ao pedido vieram acostados os 
documentos de fls. 10/8. 

Citado, o requerido não 
compareceu para receber o valor 
consignado sendo efetuado deposito 
bem como, não apresentou defesa. 

Prolatando decisão, a Sra. 
Magistrada considerando a revelia do 
requerido, julgou procedente o 
pedido. 

lrresignado, o requerido apelou, 
argumentando que os documentos 
que instruiram o pedido do autor, não 
são suficientes para justificar a 
procedência do pedido, firmando seu 
posicionamento, no entendimento de 
que a presunção constante do art. 
319 do CPC, não é absoluta e que a 
revelia tem seus efeitos restritos a 
matéria de fato de fato e não as 
questões de direito. 

E, assim, em extensa e bem 
fundamentada razões, discorre sobre 
a matéria constante da ação, contrato 
de financiamento para aquisição de 
casa própria e pede a reforma. 

Contra-razões do apelado, 
refutando os termos das razões do 
recorrente. 

Recurso tempestivo e 
devidamente preparado. 

 
Voto 
Os argumentos expendidos pelo 

apelante, dizem respeito aos efeitos 
da revelia. 

A ação de consignação em 
pagamento que lhe propôs, Paulo 
Roberto Roffe Borges, foi o apelante 
declarado revel e aplicado os efeitos 
da revelia, art. 319 do CPC. 

Afirma, que não existindo nos 
autos provas suficientes dos fatos 
alegados pelo autor o pedido não 
poderia ser julgado procedente. 

Segundo os ensinamentos do 
consagrado jurista, Rogério Lauria 
Tucci, in sua obra “Do Julgamento 
conforme o estado do processo”, 
vamos buscar o conceito de revelia: 

“Contumàcia ou revelia, é o não 
comparecimento em juízo da 
parte-autor, réu, ou ambos, 
omitindo-se totalmente na 
efetivação de suas pretensões” 
que novos contornos lhe foram 
dados pelo Código de Processo 
civil de 1973, como segue: 
"Mantido com idêntica regulação, 
o efeito processual da revelia, 
inserida, inclusive com a repetição 
da regra inserida no Parágrafo 
único do aludido art. 34, pelo atual 
322 (contra o revel correrão os 
prazos independentemente de 
intimação, Poderà, ele, entretanto, 
intervir no processo, recebendo-o 
no estado em que se encontra- 
grifo nosso), fez-se acrescer-lher 
efeito material, preconizado no art. 
319, verbis: “Se o réu não 
contestar a ação, reputar-se-ão 
verdadeiros os fatos afirmados 
pelo autor. Além do que, deixando-
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se o réu, de logo, ficar em revelia, 
e não ocorrendo nenhuma das 
hipóteses prevista no art. 320 (A 
revelia não induz, contudo, o efeito 
mencionado no artigo 
antecedente: I- se, havendo 
pluralidade de réus, a(um deles 
contestar a ação; II - Se o litígio 
versar sobre direitos indisponíveis; 
III se a petição inicial não estiver 
acompanhada do instrumento 
público, que a lei considere 
indispensàvel a substância do ato) 
cumpre ao Juiz proferir, de plano, 
o julgamento antecipado da lide, 
com lastro no disposto no art. 330, 
inc. II, a saber: “O Juiz conhecerà 
diretamente do pedido, proferindo 
sentença..... II - quando ocorrer a 
revelia (art. 319). pp. 256/257. 
Examinando, os autos da ação de 

consignação em pagamento, notamos 
que o requerido apelante, 
devidamente citado, fls., deixou 
escoar inerte o prazo para apresentar 
defesa, tendo sido, pois considerado 
revel. 

“Citado o réu para os termos da 
ação, nasce-lhe o ônus de 
comparecer e defender-se no 
prazo estabelecido em lei. Sua 
inércia, desatento ao ônus de 
comparecer e responder no prazo, 
produz o efeito da revelia. Esta é, 
pois, uma conseqüência da 
contumàcia total do réu, da sua 
omissão total, porquanto nem 
comparece para defender-se. 
Por revel, no sistema do Código 

de Processo Civil, se entende o 
réu que não contesta a ação no 
prazo legal. "Moacyr Amaral dos 
Santos, in Primeiras Linhas de 
Direito Processual Civil, 2º volume, 
Editora Saraiva, 17ª Edição, pp. 
236. 
Caracterizada pois a revelia do 

requerido, passemos aos efeitos da 
mesma, argumento constante do seu 
apeio. 

A sentença recorrida, decretando 
a revelia do requerido, aplicou os 
efeitos constantes do art. 330, inc. II, 
do CPC, conhecendo diretamente do 
pedido e aos do art. 319, reputando 
como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial. 

Ainda, segundo Rogério Lauria 
Tucci: 

“a) Incidência do efeito processual 
da revelia. 
Realmente, como pode ser 
verificado à simples leitura do 
enunciado do art. 330, 11, da 
Codificação processual civil em 
vigor, como efeito processual da 
revelia hà lugar para o julgamento 
antecipado da lide, quase sempre 
com a contemplação de uma 
verdade formal, resultante, 
Tenha-se presente, nesse 
particular, que o proferimento de 
ato decisório o de mérito se torna 
decorrência inafastàvel da 
contumàcia do demandado, 
exceto, é claro, quando ocorrer 
qualquer das situações 
expressamente ressalvadas na 
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própria lei." 
Da mesma forma, é a doutrinação 

de Pontes de Miranda, ressaltando 
que o dispositivo em referência  

“deu ao Juiz a incumbência de 
conhecer, desde logo, do pedido, 
e proferir a sentença se houver a 
revelia (art. 319)” salvo as 
hipóteses dos arts. 320 e 322, 
segunda parte. 
Pelas citações efetuadas, 

concluímos que realmente do pedido, 
adotou o regime constante de nossa 
lei processual civil. 

Examinada pois, a parte inicial da 
revelia, passamos ao estudo mais 
detalhado do fundamento do apelo, 
ou seja, se a revelia produz a 
procedência da ação, se tal efeito é 
absoluto ou não. 

Como consta de acórdão, 
constante de “O Processo Civil à Luz 
da Jurisprudência” vol. III, p. 436, de 
Alexandre de Paula: 

“A presunção legal decorrente do 
disposto no art. 319 do CPC, não 
é rigorosamente absoluta, 
principalmente à luz do art. 131 do 
mesmo Código, que consagra o 
princípio da livre apreciação da 
prova, ou da livre convicção do 
Juiz.” 
Ac. unân. da 5ª Câmara do 1º TA 
Civ. SP, de 25.10.79, na apel. 
263.552, Rel. Juiz Màrcio Martins 
Bonilha. 
À presunção de veracidade 

decorrente da revelia deve ser tida 

como relativa, sobretudo em face do 
primeiro da livre apreciação da prova, 
art. 131 do CPC. 

Dos fundamentos constantes do 
apelo, de não ser absoluto o efeito 
material da revelia, leva-nos a 
verificar a ação proposta. 

A ação de consignação em 
pagamento, tem por objetivo 
consignar parcelas, relativas a 
contrato de aquisição de imóvel pelo 
Sistema Financeiro da Habitação. 
Alega o autor-apelado, que o agente 
financeiro, està efetuando reajustes 
além dos limites fixados no contrato e 
comprometendo sua renda mensal. 

Ora, na ação consignatària, não 
consta e nem ficou comprovado qual 
o reajuste irregular efetuado pelo 
agente financeiro, qual o critério 
adotado, quando começou tal 
reajuste, etc. 

Verificamos que na referida ação, 
revel o requerido, não poderia ser 
aplicada o efeito material da revelia. 

"De acordo com o disposto no art. 
283 do Código de Processo Civil,  

"A petição inicial serà instruída 
com os documentos 
indispensàveis à propositura da 
ação". 
Esse, o motivo, por certo, pelo 

qual se entendeu de vedar, no inciso 
III do art. 320, a incidência do efeito 
material da revelia sempre que 
desacompanhada a petição inicial de 
instrumento considerado pela lei 
como indispensàvel à prova do ato. 
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Com efeito, se ato sobre o qual 
versa o litígio só pode ser provado 
mediante determinado instrumento, 
assume este, inequivocamente, o 
caràter de documento indispensàvel à 
propositura da ação Aliàs, por 
documento indispensàvel, ao nosso 
parecer deve-se entender não 
somente aquele exigido pela lei, ou 
seja, o substancial, como também o 
necessàrio à comprovação do 
alegado pelo autor em prol da 
fundamentação do pedido por ele 
formulado, isto é, o fundamental. Em 
síntese, todos os documentos tidos 
como imprescindíveis à verificação da 
admissibil idade de uma sentença de 
mérito. 

Tal importância, que ao lhes referir 
expressa o inciso 11 do art. 302 caber 
ao réu manifestar-se, precisa e 
especificamente, sobre os fatos 
narrados pelo autor, "em sua petição 
inicial, presumindo-se verdadeiros os 
fatos não impugnados, exceto quando 
não instruída esta com instrumento 

tido pela lei como substancial ao ato. 
E, coerentemente, afiança, no 

dispositivo sob enfoque, não induziu a 
revelia do demandado o efeito 
consignado no art. 319, quanto isso 
aconteça. 

Ora, notamos que a inicial; da 
ação veio desacompanhada de 
documento indispensàvel uma vez 
que os que instruíram não 
comprovaram devidamente as 
alegações. 

A presunção da revelia, não 
poderia induzir a procedência da 
ação, eis que não delineados qual o 
reajuste irregular, desde quando e 
outros fatos necessàrios a elucidação 
da questão. A matéria, não é tão 
simples, quanto parece e merece 
melhor anàlise. 

Antes os fatos expostos, conheço 
do recurso e dou provimento, para 
considerar o autor-apelado carecedor 
do direito de ação, em conseqüência 
julgo extinto o processo sem 
julgamento do mérito. 

 
Belém, 18 de dezembro de 1997. 

 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente 

Desa. Maria Helena D'Almeida Ferreira - Relatora 
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RECURSO EXTRAORDINÀRIO 
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ 
RECORRIDO: SINDVOPA - SINDICATO DOS ADVOGADOS DO      
ESTADO DO PARÁ 
 
 

Vistos, etc... 
 
Estado do Pará, através de sua 

Procuradoria Geral, interpõe Recurso 
Extraordinàrio com fundamento no 
artigo 102, inciso III, alínea "a" da 
Constituição Federal ante sua 
irresignação com os Vv. Acórdãos nºs 
28.913 e 29.867, proferidos pelas 
Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas 
no Mandado de Segurança impetrado 
pelo Sindvopa - Sindicato dos 
Advogados do Estado do Pará. 

O recurso tem por objeto, reformar 
os Acórdãos que asseguraram ao 
recorrido o direito de obter Certidão 
contendo os nomes de servidores da 
Carreira Jurídica que ingressaram no 
âmbito da Administração do Poder 
Executivo sem a prestação de 
concurso de provas e títulos. Argüi 
vulneração à Carta Magna - artigo 5º, 
incisos II, III e XXXIV. 

Sem contra-razões. 
O V. Acórdão nº 28.613, tem a 

seguinte Ementa: 
"Mandado de Segurança contra 
ato do Secretàrio de Estado de 
Administração. Pedido de Certidão 
com base no artigo 5º, inciso 
XXXIV, "b" da Constituição 

Federal, informando relação dos 
servidores nomeados sem 
concurso público para cargos 
jurídico. Pedido 
constitucionalmente amparado. 
Existência de direito líquido e 
certo. Segurança concedida. 
Preliminar de Ilegitimidade "ad 
causam" rejeitada. Decisão 
unânime. 
O recurso não consegue 

prosperar. 
Inicialmente, quanto à alegação de 

ofensa ao artigo 5º, inciso II, da Carta 
Magna, observa-se que  a resolução 
judicial do conflito - que se revela 
contràrio ao interesse de quem a 
postula - não se equipara e nem se 
identifica, para efeito de acesso à via 
extraordinària, com a ausência de 
prestação jurisdicional. 

Assim posiciona-se o Colendo 
STF em reiteradas decisões:  

"Firme é o posicionamento desta 
Corte no sentido de que não se 
constitui ausência de prestação 
jurisdicional, a solução do conflito 
que se revela contrària ao 
interesse de quem a postula". 
(STF - Ag. Reg. nº195.407-1-Pa, j. 
27.06.97, DJU 26.09.97). 
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Na realidade, o fulcro da questão 
gira em torno da legitimidade "ad 
causam" do ora recorrido para 
postular em defesa de seus fi l iados, 
independentemente de outorga 
expressa dos associados cujo o 
interesse defende. 

Entende a recorrente que é 
indispensàvel procuração dos 
interessados ao Sindicato, 
outorgando-lhe poderes para 
representà-los em Juízo no presente 
"Writ". 

No caso, o Sindicato està 
postulando em Juízo na defesa dos 
interesses de seus associados, 
independentemente de outorga 
especial, pois està credenciado pela 
própria Constituição Brasileira, artigo 
5º, LXX. Tal é o entendimento do 
Egrégio STF a seguir transcrito: 

"Constitucional. Processual Civil. 

Mandado de Segurança. 
Substituição Processual. 
Autorização Expressa. C.F., art. 
5º, LXX; art. 5º, XXI. 
1 - A legitimidade das 
Organizações Sindicais, Entidades 
de Classes ou Associações, para 
a segurança coletiva, é 
extraordinària, ocorrendo em tal 
caso, substituição processual. C.F. 
art. 5º, LXX.  
2 - Não se exige , tratando-se de 
segurança coletiva, a autorização 
expressa aludida no inciso XXI do 
artigo 5º, da Constituição, que 
contempla a hipótese de 
representação. 
3 - R.E. não conhecido - STF - RE 
182543, j. 29.11.94, DJ. 07.04.95. 
Pelo exposto, nego seguimento ao 

recurso.

 
Belém, 18 de dezembro de 1997. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto 

Presidente do TJE-Pa. 
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RECURSO ESPECIAL 
RECORRENTE: ERNANI ANTÔNIO GUILHON DA SILVA 
RECORRIDA: GLENDA LILIANE SANTOS RODRIGUES 
 
 

Vistos, etc... 
Ernani Antônio Guilhon da Silva, 

interpõe Recurso Especial com fulcro 
no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e 
"c" da Constituição Federal ante seu 
inconformismo com os Vs. Acórdãos 
nº 30.688, que negou provimento à 
Apelação, e nº 31.251, que rejeitou os 
Embargos Declaratórios, ambos 
proferidos pela Egrégia 2ª Câmara 
Cível Isolada na Ação de 
Investigação de Paternidade movida 
por Glenda Lil iane Santos Rodrigues, 
representada por sua genitora. 

Alega o recorrente, violação à Lei 
Federal, mas precisamente o C.P.C., 
artigos 130, 132, 134, IV, c/c 137 e 
536. Alega também divergência 
jurisprudencial. 

Foram apresentadas contra-
razões. 

A questão versa sobre Ação de 
Investigação de Paternidade 
cumulada com Ação de Alimentos 
julgada procedente ante as provas 
carreadas aos autos. 

No apelo especial, reiterando as 
argumentações expendidas na 2ª 
Instância, aduz o recorrente ofensa à 
vàrios artigos do CPC e ainda dissídio 
jurisprudencial. Todavia, nenhum 
destes argumentos é suficiente para 
ensejar o seguimento do recurso. 

Vejamos: 
A alegação de vuIneração ao 

artigo 134, IV c/c 137 do C.P.C., 
absolutamente não è o caso dos 
autos. Em nenhum momento a Dra. 
Promotora de Justiça que atuou na 
Instância funcionou como advogada 
das partes, mas sim, como 
representante do Órgão Ministerial, 
Fiscal da Lei. 

Ademais, na 2ª Instância, onde 
funcionou como Revisor do Processo 
o pai da referida Promotora, o 
Ministério Público voltou a intervir no 
feito através da Procuradora de 
Justiça, Dra. Wanda Zynsky. 

Neste sentido, os Acórdão 
objurgados foram bastante claros e 
precisos, afastando inclusive as 
alegações do recorrente de ofensa 
aos artigos 132 e 536 do C.P.C. 

Na realidade, o inconformismo do 
recorrente reside na não realização 
da única prova que entende ser 
capaz de apurar a paternidade de 
forma incontestàvel e absoluta - o 
exame de DNA. 

Ocorre que, Direito Brasileiro 
consagra o Principio da Multiplicidade 
ou Pluralidade dos meios de prova, 
ou seja, um fato, um direito pode ser 
provado por mais de um meio de 
prova, desde que sejam idôneos e 
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moralmente legítimos. 
Assim, não hà hierarquia entre as 

provas. Somente não são aceitas as 
provas ilícitas por expressa vedação 
constitucional (artigo 5º, inciso LVI). 

Desta forma, não prevalece o 
entendimento do recorrente de que o 
exame de DNA é o único meio de 
prova capaz de comprovar a 
paternidade. Este não é 
imprescindível, se houverem 
elementos probatórios suficientes à 
solução do litígio. 

"In casu", o reconhecimento 
judicial da paternidade foi obtido a 

partir da anàlise do conjunto de 
provas trazidas aos autos: provas 
testemunhais, documentais e periciais 
(exame hematológico de exclusão de 
paternidade e exame de semelhança 
odonto legal e antropológica). 

Pela alínea "c" do permissivo 
constitucional, o recurso também não 
prospera. É que os Arestos trazidos à 
colação tratam de ausência ou 
fragil idade de provas na investigação 
de paternidade, que não é o caso dos 
autos. 

Pelo exposto, nego seguimento 
recurso. 

 
Belém, 18 de dezembro de 1997. 

 
Des. José Alberto Soares Maia  

Vice-Presidente do TJE-Pa., com poderes delegados 
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RECURSO ESPECIAL 
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ 
RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ DO ROSÀRIO CARDOSO 

 
 
Vistos, etc... 
 
Estado do Pará, inconformado 

com a decisão das Egrégias Câmaras 
Cíveis Reunidas, materializada nos 
Vv. acórdãos nºs 29.916 e 30.172, 
nos autos de mandado de segurança 
impetrado por Washington Luiz do 
Rosàrio Cardoso contra ato do Exmo. 
Sr. Comandante Geral da Policia 
Militar do Estado do Pará, propõe 
com fulcro no art. 105, inciso III, 
alíneas "a" e "c", da Constituição 
Federal, c/c o Capitulo I, do Título II, 
da Lei nº 8.038/90, e arts. 255 usque 
257, do RISTJ, o presente recurso 
especial, aduzindo que o órgão 
colegiado, ao conceder a segurança, 
teria infringido os arts. 1º, 5º, inciso III 
e 18, da Lei nº 1.533/51, os arts. 8º, 
263 e 295, incisos II e IV, do Código 
de Processo Civil. Alude, ainda, 
dissenso pretoriano.  

Sem oferecimento de contra-
razões.  

Tem por objeto o presente recurso 
a reforma da decisão que reintegrou o 
recorrido aos Quadros da PMPA. 

O v. acórdão nº 29.916, està 
assim ementado: 

"Mandado de Segurança Ato 
disciplinar. Doença mental. Ofensa 
a direito de defesa. 

Preliminar de incompetência em 
razão da pessoa. Não hà 
incompetência, pois o Órgão 
Especial deste Tribunal dirimiu a 
controvérsia, definindo a 
competência deste colegiado. 
Preliminar de decadência do 
direito. Se o ato disciplinar 
inquinado de ilegal foi publicado 
numa sexta-feira prorroga-se para 
o 1º dia úti l o início do prazo 
decadencial. 
Preliminar de ilegitimidade ativa ad 
processum - A Falta de decisão 
definitiva de junta médica sobre 
doença mental não permite que 
seja declarada a interdição. 
Preliminar de carência da ação por 
impossibil idade de dilação 
probatória em mandado de 
segurança. Não hà necessidade 
de dilação probatória quando o 
fato pode ser comprovado através 
de documentos não contestados 
nos autos. 
Mérito. Ofende a direito líquido e 
certo ata disciplinar de 
desligamento de militar em 
processo irregular por falta de 
defesa comprovado pela 
submissão do impetrante a 
tratamento mental". 
Do exame, infere-se, não se 
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configura a alegada negativa de 
vigência dos dispositivos apontados. 
Ao contràrio do que se sustenta, a 
decisão impugnada deu correta 
aplicação à lei. 

Sob o argumento de que não se 
trata de reexame mas sim de 
valoração de prova, pretende, em 
verdade, o recorrente adentrar na 
esfera do convencimento do órgão 
julgador. Ora, ao Juiz compete 
analisar o conjunto probatório dos 
autos em sintonia às peculiaridades 
do caso concreto, conferindo-lhe 
maior ou menor peso probante, desde 
que fundamentada sua decisão. 

No caso, à luz das provas 
documentais constantes dos autos, 
considerou-se que o recorrido 
conseguiu provar que o seu 
desligamento das fi leiras da PMPA foi 
perpetrado sem que lhe fosse 
assegurado o direito de defesa. 

A valoração da prova consiste em 
se avaliar o valor jurídico atribuído a 
uma prova, constituindo matéria 
eminentemente de direito. Qualquer 
tentativa de reexaminar os elementos 
probatórios como meio de demonstrar 
as alegações do recorrente frente aos 
fatos da causa para saber se foi 
corretamente interpretado, implica em 
revolvimento de matéria fàtica, o que 
é vedado em sede de especial, a teor 
da Súmula 07 do STJ. 

No pertinente ao direito líquido e 
certo o Colendo Superior Tribunal de 
Justiça assentou que:  

"A verificação do direito líquido e 

certo situa-se no campo do exame 
de provas, o que é vedado em 
sede de recurso especial, a teor 
da Súmula 07 do STJ". (REsp. nº 
25.615-GO, DJU 17.6.96, rel. Min. 
Vicente Leal). 
Vê-se, pois, que a anàlise de tal 

dispositivo foge ao âmbito do 
presente apelo, porquanto a 
verificação da existência ou não do 
direito l iquido e certo, importa em 
revolvimento do conteúdo fàtico-
probatório, soberanamente decidido 
pelo colegiado. 

Inadmissível também o apelo por 
suposta ofensa ao art. 18, da Lei 
1.533/51, uma vez que no prazo final 
para a impetração da segurança o 
expediente forense estava suspenso 
em razão do período no mesmo. 
Ademais, a decadência não se 
consuma se a petição é protocolada 
dentro do prazo legal. 

Nesse sentido, o Excelso Pretório 
assentou que  

"o prazo marcado no art. 18 da Lei 
1.533/1951 para se aJuizar ação 
de segurança, embora seja de 
decadência, fica prorrogado até o 
primeiro dia úti l se o seu dies ad 
quem recair num daqueles em que 
não hà expediente forense, 
obstàculo judicial que impede o 
aJuizamento da causau" (STF - 1ª 
Turma, RE nº 75,872-SP, relator 
Sr. Min. Antônio Nader, RTJ 
78/461) 
Acerca do dissenso pretoriano, 

impõem-se igualmente a 
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inadmissibil idade do recurso face a 
inobservância das hipóteses 
elencadas no art. 255 e Parágrafos 

do RISTJ. 
 Ante o exposto, nego seguimento 

ao recurso. 
 

Belém, 18 de dezembro de 1997. 
 

Des. José Alberto Soares Maia 
Vice-Presidente do TJE/Pa., com poderes delegados 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 453/96 
 
 
Requerente:     Bonifàcio Ferreira Barral 
Requerido:       Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Ananindeua 
 
 

DECISÃO: 
 
Adoto o relatório da Assessoria 

Jurídica.  
Em que pese o entendimento da 

Assessoria Jurídica, observa-se dos 
autos a existência de uma Sentença 
de Homologação de acordo firmado 
pelas partes, onde por determinação 
legal torna-se extinto o processo de 
Reparação de Danos com 
Julgamento do mérito por força do art. 
269, Il l, do CPC. 

Considerando as informações 
prestadas pela Juíza do feito, julgo 
improcedente a presente 
Representação por incabível na 
espécie, recomendando ao 
representante que acione seu 
patrono, profissional competente, 
para proceder na forma da lei a 
competente Execução da Sentença. 

Oficie-se a Magistrada. 
Dê-se ciência. 
Após, arquive-se. 

 
Belém, 04 de dezembro 1997. 

 
Des. Humberto de Castro 

Corregedor Geral da Justiça do Estado 
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RECLAMAÇÃO Nº 025/97 
 
 
Requerente:      W. J. Indústria e Comércio Ltda. 
Reclamada:       Dra. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Capital 
 
 

DECISÃO: 
 
Adoto o relatório da Assessoria 

Jurídica. 
O art. 12, inciso III, do CPC assim 

dispõe: 
Art.12 Serão representados em 
Juízo, ativa e passivamente: 
III - a massa falida, pelo sindico. 
O art. 59 do Decreto-Lei 7.661/45 

(Lei de Falência), estabelece: 
Art. 59 A administração da falência 
é exercida por um sindico sob a 
imediata direção e 
superintendência do Juiz. 
E ainda, o art. 65 do mesmo 

Decreto-Lei, dispõe: 
Art. 65 Se o sindico não assinar o 
termo de compromisso dentro de 
24 horas após a sua intimação, 
não aceitar o cargo, renunciar, 
falecer for declarado interdito, 
incorrer em falência ou pedir 
Concordata Preventiva, o Juiz 
designarà substituto. 
E, finalmente complementa o art. 

61: 
Art. 61 A função de sindico é 
indelegàvel podendo ele, 
entretanto, constituir advogado 
quando exigida a intervenção 

deste Juízo.   
Logo, em cumprimento as 

determinações legais, caberia a 
reclamante nos autos de falência 
adotar sim, medidas cabíveis para 
que fosse assegurado a plena 
administração da massa falida, 
resguardando e defendendo 
coerentemente os direitos e 
interesses da mesma. 

O que não se pode admitir é que a 
reclamante permaneça alheia aos 
autos de falência e continue a 
postular em Juízo indevidamente 
art.12, III do CPC), sob a alegação 
bem definida (fls.04) de que "a massa 
falida encontra-se sem 
administração." 

Pelo exposto, assiste razão a 
Magistrada que assegura legitimidade 
ao síndico da massa falida para 
postulação de atos assecuratórios ao 
cumprimento de sentença que 
constitui a "res judicata ", posto que 
em nenhum momento alterou a 
ordem processual, 
consequentemente julgo 
improcedente a presente reclamação, 
determinando o seu arquivamento, 
após o decurso do prazo. 

Recomende-se, entretanto, a 
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Magistrada que seja dado 
prosseguimento aos autos de falência 
referidos nesta representação, 
atendendo o que dispõe o art. 65 do 
Decreto-Lei 7.661/45 (Lei de 
Falência), possibil itando assim a 

regularidade na tramitação dos feitos 
que envolvam a massa falida.  

Dê-se ciência. 
Oficie-se a Magistrada 

encaminhando cópia desta decisão. 

 
Belém, 04 de dezembro de 1997. 

 
Des. Humberto de Castro 

Corregedor Geral da Justiça do Estado 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 452/97 
 
 
Requerente:      Sebastião Alves de Souza 
Requerido:        Antônio Santis, Oficial do Cartório da Comarca de Marabà 

   
Sebastião Alves de Souza, 

requereu providências contra o Oficial 
do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Marabà, sob a alegação 
de que foi registrado como Promessa 
de Compra e Venda, imóvel jà 
quitado, requerendo afinal, a 
retificação do registro para que 
conste do mesmo, certidão de 
compra e venda e não Promessa de 
compra e venda. 

Prestadas as informações, o 
Oficial Titular do Registro de Imóveis 
de Marabà-Pa, esclarece que 
registrou o imóvel objeto da 
reclamação de acordo com a 
escritura que lhe fora apresentada, ou 
seja, Escritura Particular de 
Promessa de compra e venda. Juntou 
documentos. 

 
DECISÃO: 
    
Observa-se das informações 

prestadas pelo Senhor Oficial de 
Registro Público e dos documentos 
carreados aos autos que o ato 
praticado encontra respaldo na 
documentação que fora apresentada 
ao Oficial competente, 
descaracterizando portanto erro, mà 

fé, ou ilegalidade passível de 
correição. 

 Diz o art. 57 do Regimento Interno 
do Tribunal de Justiça do Estado: 

"Art. 57 Caberà 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 poderà rejeitar, 
de plano o pedido, se inepta a 
petição, se do ato impugnado 
houver recurso, ou se de outra 
forma, manifestamente descabida 
a reclamação." 
Isto posto, pelos motivos 

esposados, entendo falecer 
competência deste Órgão 
Correicional para apreciar a matéria 
por ser incabível na espécie, razão 
pela qual, determino o arquivamento 
desta reclamação nos termos do 
Regimento Interno, ressalvando ao 
requerente o direito de postular seu 
pretenso direito através de ação 
própria, junto ao Juízo dos Registros 
Públicos naquela Comarca. 

Dê-se ciência. 
Após, arquive-se. 

Belém, 09 de janeiro de 1998. 
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Des. Humberto de Castro 
Corregedor Geral da Justiça do Estado 
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DISCURSO PROFERIDO PELO EXMO. SR. DESEMBARGADOR 
MANOEL DE CHRISTO ALVES FILHO, EX-PRESIDENTE DO 
T.J.E., POR OCASIÃO DA TRANSMISSÃO DO CARGO. 
 
 

Ao reintegrar-me hoje à bancada judicante desta veneranda Côrte, depois de 
haver por dois anos ocupado o mais alto cargo administrativo do Judiciàrio 
Paraense, até onde fui alçado por obra e graça de Deus, tenho o pensamento 
voltado às minhas origens. 

Disse notàvel autor que a vida deve ser vivida, olhando-se para a frente, mas 
ela só pode ser compreendida quando se olha para tràs. 

Na visão retrospectiva que a memória alcança, um mundo de reminiscências 
me invade o coração. A saudade logo me transporta ao período buliçoso da 
infância, em Curuçà, minha terra natal, quando Leônidas, posteriormente 
ofuscado pela Mídia, fazia época em todo o País com os seus famosos “gols de 
bicicleta”. 

Na expressão feliz de Josué Montelo -  
Deus nos deu a memória para que a saudade nos 
acompanhasse ao longo da vida... 

Lembro com a emoção a me subir aos olhos dos meus primeiros passos na 
escola aos cuidados de minha mãe, uma professora que se aposentou com mais 
de 60 anos de magistério, sem nunca ter cansado de ensinar. As dificuldades de 
meu pai, um coletor de rendas públicas que para custear a instrução dos filhos, 
socorria-se da generosidade de uma irmã bem casada no Rio de Janeiro. 

Era Juiz de Direito da Comarca o Dr. João Bento de Sousa, Magistrado 
impoluto, cujo saber e dignidade muito contribuiram para a escolha da profissão 
que eu viria a adotar. A ele seguiu-se o Dr. Edgard Machado de Mendonça, outro 
nome que pronuncio com enternecido respeito. 

Despojado de minhas raízes interioranas, eis que me vejo no vetusto 
“Casarão do Carmo”, curtindo a nostalgia do apego aos meus pais, para cursar 
com Stéleo Menezes e Oswaldo Brabo o admissão, que me possibil itaria o 
ingresso no Ginàsio, onde a conquista do prêmio pela descrição do quadro de 
Pedro Américo sobre a descoberta do Brasil sedimentou-me o estímulo pelos 
estudos, mitigando o desconforto do rude golpe que sofrera, ao separar-me de 
meus genitores. 

Do convívio acolhedor com os salesianos guardo a terna recordação das 
grandiosas manifestações patrióticas, nos desfiles da “semana da Pàtria” com o 
concurso dos Fuzileiros Navais, aos acordes de maviosas canções: 

“Ao vibrar dos clarins da glória, 
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 Tu te ergues Brasil a cantar...... 
 Teu canto é sempre um hino de vitória, 
 Teu nome é um sol em chamas a brilhar... 
 Nossas almas vibram de emoção feliz, 
 Exaltando o valor de tua história..... 
 No teu céu de anil o Deus eterno quis, 
 O sinal dos triunfos estampar.......” 

Aos fi lhos de D. Bosco devo a formação humanistica que me impulsionou à 
realização dos sonhos de adolescente, sob os auspícios dos ensinamentos 
legados pelo inolvidàvel educador. Com eles também me iniciei no magistério, 
aos 15 anos de idade, alfabetizando adultos na Escola Primària Noturna, da qual 
fui depois seu Diretor por delegação de confiança do Superior, o benemérito Pe. 
Falcão Neto. 

Se ainda cedo perdera a doce companhia de meus pais, aplacava-me porém 
a dor da separação o carinho de meus tios Anunciação e Constância Christo, 
com os quais passei a residir em Belém. 

No centenàrio “Paes de Carvalho” famoso estuàrio do ensino, onde 
desaguavam todas as vocações dos que se preparavam para as profissões 
liberais, fiz-me contemporâneo de tantos companheiros que hoje ocupam 
posições relevantes nos diversos ramos de atividades profissionais. 

Terminada a guerra, novos horizontes abriram-se para o povo com a 
reconstitucionalização do País. A plenitude do regime democràtico que passou a 
viger, consolidou meu desejo de me tornar um dos obreiros da lei, na missão 
sacrossanta de “dar a cada um que é seu” ou conforme suas necessidades.  

“Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum 
cuique tribuere”,  

sentenciava Ulpiano. 
Nunca é demais repetir que a Magistratura não é uma carreira, é uma missão, 

ou como diria o festejado beletrista Con. Àpio Campos:  
“O direito pode ser uma profissão, mas a Justiça é uma 
vocação”. 

A Faculdade de direito foi a meta final na aprendizagem a que me propus, 
para o desempenho da Judicatura. Nas lições magistrais de Orlando Bitar, 
Augusto Borborema, Otàvio Meira, Cassio Vasconcelos, Daniel Coelho de 
Sousa, Otàvio Mendonça, Nogueira de Faria, Lourenço Paiva, Acylino de Leão, 
Pires Lima e outros, encontrei os valiosos subsídios que formaram o arcabouço 
de meus singelos conhecimentos na seara do direito. 

A vida acadêmica transcorria em um clima de vibração dos ideais próprios da 
Juventude. As disputas na política estudantil eram freqüentes como em todos os 
tempos, pondo sempre em confronto aqueles que tem “os pés no chão” e os que 
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advogam soluções mais exóticas. Eu e Ricardo Borges foramos eleitos 
Consultores Jurídicos do Diretório. Investidos do mandato, reinvidicamos e 
obtivemos a criação por lei de cargos remunerados no Setor de Pràtica Jurídica 
do Estado, providos anualmente pelos melhores alunos do 4º e 5º anos, sendo 
uns para a Repartição Criminal e outros para a Assistência Judiciària. 
Conseguimos ainda a reserva de lugares privativos no recinto do Júri para 
acadêmicos de Direito, além da preferência para estes nas nomeações de 
Comissàrios voluntàrios de menores. 

O companheirismo dos meus colegas de turma Almir Pereira, Artur Porto, 
Ataualpa Leão, Ademar de Vasconcelos, Benedito Monteiro, Carlos Coimbra, 
Cauby Cruz, Clàudio Sà Leal, Haroldo Maranhão, Hilàrio Pereira, Jaime 
Barcessat, José Maria Constante Lins, Manoel Marinho, Màrio Nogueira, 
Oswaldo Brabo de Carvalho e Natanael Leitão, alguns jà em repouso eterno, 
tornou pronta e acabada a minha destinação profissional. Entre eles era 
chamado carinhosamente Desembargador Curuçà, numa alusão à minha 
escolha pela Magistratura e à minha origem interiorana. E a realidade, de fato, 
incumbiu-se de confirmar o prognóstico. Deus que tudo pode, ainda que não 
fosse essa a minha pretensão, reservou-me a oportunidade de possuir esse título 
por direito de aquisição. 

Diplomado numa época em que a política partidària entre Baratistas e 
Coligados alcançava o paroxismo da intransigência, tive que lutar com redobrado 
esforço para fazer valer o meu diploma de Bacharel em Direito, ingressando na 
Magistratura pelas mãos do saudoso Desembargador Jorge Hurley, renomado 
jurista e historiógrafo de real valor com vàrias obras publicadas, entre as quais- 
“Traços da Cabanagem”. Reverencio pois seu nome e homenageio sua memória 
na pessoa de sua fi lha Ana Maria Hurley Valadares, aqui presente. 

Bujaru, corruptela das expressões indígenas boia e aru, que quer dizer, terra 
de sapo e de cobra, foi o lugar da minha estréia. 

Moço de apenas 23 anos de idade, para manter-me independente das 
querelas políticas locais, como era de meu dever e em proveito dos 
jurisdicionados, tive que regredir ao tempo da “pedra lascada”, morando numa 
casa de chão batido, coberta de palha e iluminada por uma lamparina. 

Tão brutal foi o meu batismo na judicatura que tive ímpetos de retroceder, não 
fosse a acolhida do povo bujaruense e de seu acendrado amor à justiça a me 
prestigiar nos momentos mais críticos da minha jornada ali. Livrou-me igualmente 
da deserção a hospitalidade inesquecível de dona Verônica, que agora habita o 
reino celestial. 

No mesmo dia em que Getúlio Vargas “deixou a vida para entrar na história”, 
ingressei por concurso público na Magistratura vitalícia, indo servir em Gurupà. 
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O naufràgio de que fui vítima em uma noite tenebrosa, nos idos de 1957, em 
plena baía daquele Município, o farizaísmo de políticos importantes do Estado 
contratando capangas para frustrar uma eleição suplementar a meu cargo e a 
longa preterição de 12 pedidos de transferências desatendidos pelos 
Governadores de então, 6 numa época e igual número em outra, foram 
vicissitudes que me deixaram sulcos na alma... 

Em contrapartida a sorte ali me foi favoràvel na escolha da esposa que hoje 
comigo divide as responsabilidades de uma prole numerosa. 

Removido por ausência de concorrentes para a Comarca de São Miguel do 
Guamà, ao tempo da inauguração da Belém-Brasília pelo presidente Juscelino 
Kubischek, nem bem assumira o cargo, jà a conveniência política local influía 
para que eu fosse mandado servir em Altamira, como Juiz Eleitoral. 

Santa Izabel do Pará foi a última escala das minhas andanças pelo Interior do 
Estado, onde fui parar por permuta oferecida pelo meu saudoso colega de 
concurso Dr. Clodomiro Dutra de Moraes. Alí desfrutei de uma convivência 
fraternal com o povo que me dignificou com o título honoràrio de Cidadão 
Izabelense, outorgado pela Augusta Câmara de Vereadores. 

Com o advento do episódio militar de 1964, vi-me retirado do ólvido 
profissional em que me encontrava e cogitado para uma das vagas da Comarca 
de Belém e até mesmo lembrado para o Desembargo via direta, sem passar pelo 
estàgio na Capital, como permitia a Constituição então vigente, oportunidades 
estas entretanto que dispensei para não prejudicar Magistrados mais velhos e 
poder chegar à entrância superior pelo critério de antigüidade que me cabia. 

Figurando por 3 vezes em lista tríplice de merecimento pra ascender ao 
Desembargo, somente na última fui contemplado, desta vez por decisão do 
ínclito Governador Fernando Guilhon que acreditou em me ter feito justiça. 

Sou feliz por ter sido alvo da escolha de um governante que prematuramente 
falecido, deixou atràs de si um rastro de dignidade, competência e um vasto 
acervo de imensuràveis realizações. 

Aos 45 anos de atividade jurisdicional, carreira a que me devotei de corpo e 
alma, penso poder opinar a respeito da Magistratura e de momentosos 
problemas correlatos. 

Falo do controle externo que ressentidos com a justiça querem impor ao 
Judiciàrio, ignorando que se trata de medida retrógrada, impraticàvel, 
contraproducente e inconstitucional por flagrante violação a uma das clàusulas 
pétreas da Carta Magna do País. 

Falo da lentidão da justiça que os críticos contumazes teimam em não admitir 
que a causa principal é a insuficiência do número de Juizes. 

Falo do nepotismo, que se imputa discriminadamente ao Judiciàrio quando tal 
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espécie de favoritismo a parentes existe nos outros Poderes e em todos os 
setores da atividade humana, inclusive na imprensa, associações de classe, 
sindicatos e entre os próprios acusadores. 

Falo da estabil idade do funcionalismo público, que pretensos reformadores 
querem extinguí-la, desconhecendo que atentam contra a segurança de sua 
destinatària que é a família, célula da sociedade. 

Falo da Defensoria Pública, irmã gêmea do Ministério Público e parceira 
indispensàvel do Judiciàrio na obra de pacíficação social que permanece 
discriminada em seus direitos fundamentais, principalmente na remuneração. 

Falo, por fim, do açodamento de reformistas que pregam a redução do 
tamanho do Estado a custa do sacrifício dos encargos da Segurança Pública e 
da Justiça. 

No curso do mandato presidencial, que hoje finda, experimentei alegrias, colhi 
dissabores e desencantos próprios da vida como ela é, uma alternância de 
sentimentos e emoções que às vezes se traduzem por momentos felizes como 
se fora uma antecipação paradisíaca e outras, como um mergulho “neste vale de 
làgrimas”. Sofrimentos estes que enrigessem o caràter e enobrecem a 
personalidade na acepção do poeta expressa nestes versos:  

“Quem passou pela vida em brancas nuvens,  
E em plàcido repouso adormeceu,  
Quem não sofreu o frio da desgraça,  
Quem passou pela vida e não sofreu,  
Não foi homem. É espectro de homem.  
Só passou pela vida mas não viveu...” 

As ocorrências e realizações principais da nossa gestão, no biênio que hoje 
termina, estão contidas no relatório geral a ser divulgado. Dele reproduzo apenas 
alguns trechos que resumem as duas metas do nosso projeto de ação: Maior 
ênfase na interiorização da justiça e a sua popularização através dos Juizados de 
Pequenas Causas ou Especiais. 

Assim, com a aprovação do colendo Tribunal, implantamos construindo os 
respectivos Fóruns as seguintes Comarcas: Ourilândia do Norte, Salvaterra, S. 
Domingos do Araguaia, S. Caetano de Odivelas, Faro, Aurora do Pará, Prainha, 
Curralinho, Santo Antônio do Tauà, Acarà, Bonito, Concórdia do Pará, Anajàs e 
brevemente Bujaru, além de Porto de Moz que instalamos ainda na gestão 
precedente. 

Intalamos ainda de acordo com o Augusto Tribunal as varas seguintes: Três 
(3) em Santarém, uma (1) em Castanhal, uma (1) em Óbidos, uma (1) em 
Ananindeua, uma (1) em Paragominas, uma (1) em Santa Izabel do Pará, uma 
(1) em Breves e uma (1) em Cametà. 
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Expandimos os Juizados Especiais: Um (1) no Trânsito, um (1) no PROCON, 
um (1) no PAAR, um (1) na Cidade Nova VIII, um (1) no Marco, um (1) em S. 
João do Araguaia, um (1) em S. Miguel do Guamà, um (1) em Ananindeua e 
possivelmente um (1) em Curuçà. 

Com a ajuda do Senhor Governador consistente no ato expropriatório, nosso 
Serviço de Engenharia e Arquitetura, através da empresa competente comandou 
a reforma total e o embelezamento do prédio aqui ao lado, que passa a 
denominar-se Anexo São João e que abrigarà a Repartição Criminal. 

Adquirimos também por expropriação com nossos recursos orçamentàrios o 
imóvel de 2 pavimentos e de belo acabamento à Av. 16 de Novembro, que està 
em obras de adaptação para sediar o Arquivo do Poder Judiciàrio, uma relíquia 
cuja preservação hà muito era reclamada. 

Finalmente, renovamos a nossa frota de veículos com carros populares, de 
acordo com as nossas disponibil idades financeiras, dotando também algumas 
Comarcas do Interior de pequenas lanchas “voadeiras” para serventia em lugares 
distantes. 

 Senhores! É chegado o momento de transmitir ao seu novo titular o cargo de 
Presidente deste venerando Tribunal e a Chefia do Judiciàrio Paraense. 

Assume a Presidência, por eleição de seus Pares, o Exmo. Sr. Des. Romão 
Amoêdo Neto, Magistrado que desde Pretor tem demonstrado ser “o homem 
certo para o lugar certo”, isto sem qualquer demérito para o seu benquisto 
concorrente, cuja personalidade é reconhecidamente moldada pela fidalguia e 
intelectualidade exemplares. 

O novo Timoneiro desta casa é conhecido pela exatidão e brilhantismo de 
seus julgados.  

Traz consigo uma bagagem apreciàvel da experiência de sua passagem pela 
vice-Presidência, em cuja atuação fez-se notar pelo aprumo de seus gestos e 
notoriedade de seus acertos. 

Estamos todos cientes de que sua S.Exa pelas qualidades pessoais que o 
distinguem como um Magistrado de escol e um executivo empreendedor farà 
uma administração profícua, serena e atenta à situação dos carentes e 
despossuídos, sempre voltada para os altos interesses da justiça, conduzindo o 
Poder Judiciàrio ao encontro de seu grandioso destino! 

Agora a despedida!  
Na opinião de renomado pensador  

a nossa vida é uma constante despedida, um adeus à 
nossa infância, à nossa juventude, à nossa maturidade e 
à velhice... 

Desta feita, despeço-me da Presidência do colendo Tribunal e o fazendo, 
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posso dizer, que não me acomete o sentimento de tristeza porque nunca me 
seduziu a magia do Poder. Também não me alegra deixar a convivência diària 
daqueles que mais de perto comigo privaram. Emociona-me, sim, e até me 
comove o testemunho de apreço e credibil idade dos que fazem da vida um 
exercício permanente de fidelidade aos valores maiores da Humanidade. 

 
Obrigado!  
 
Desembargador Manoel de Christo Alves Filho 





 

 

 
29/11/97 - O Exmo. Sr. Des. Manoel de Christo Alves Filho, ex-Presidente do T.J.E./PA no momento em que 
descerrava a placa comemorativa da inauguração do Forum "Des. Calistrato Alves de Mattos" da Comarca de 
Baião, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. Romão Amoêdo Neto. 
 

 
Cerimônia de reinauguração do Forum da Comarca de Vigia em dezembro de 1997. 



 

 
 

 
05/12/97 - Coral "Des. Delival Nobre" em apresentação pelas comemorações do Dia da Justiça. 
 

 
05/12/97 - O Exmo. Sr. Des. José Alberto Soares Maia, Vice-Presidente do T.J.E., fazendo a entrega da 
Medalha de Bons Serviços Prestados aos Servidores deste Tribunal. 



 

 

 
09/12/97 - O Exmo. Sr. Des. Romão Amoêdo Neto, Presidente do T.J.E./PA, na ocasião da abertura do III 
Encontro Nacional de Tribunais do Júri realizado no Hilton Hotel. 
 

 
10/12/97 - A Exma. Sra. Desa. Maria Helena D'Almeida Ferreira no momento em que proferiu o seu discurso 
de posse. 



 

 
 

 
Pronunciamento do Exmo. Sr. Des. Romão Amoêdo Neto, Presidente do T.J.E./Pa., na confraternização dos 
funcionàrios realizada em dezembro de 1997. 
 

 
Cerimônia de Inauguração da comarca de Marituba, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. Romão Amoêdo 
Neto em janeiro de 1998. 
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  Aditamento de Denúncia proferido pelo Representante do Ministério Público no  
  mesmo processo em que é apurado o crime de Tràfico de Entorpecentes -  
  Ordem concedida para estancar-se a ação penal somente em relação ao  
  paciente - Delitos autônomos independentes - Inexistência de co-autoria  
  - Decisão unânime, 115 
- Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal - Pagamento de honoràrios  



 

 

  advocatícios - Cheques Pré-datados dados em garantia - Sustação devido a 
  não contraprestação do advogado que renunciou ao patrocínio da causa -  
  Inexistência do “animus fraudulentis” - Ordem concedida  
  - Decisão unânime, 106 
- Habeas Corpus Preventivo - Inobservância dos pressupostos legais autorizati- 
  vos da prisão - Anulação do decreto constritivo - Decisão unânime, 286 
- Habeas Corpus Preventivo - Prisão Preventiva redecretada - Carência de fun- 

damentação - Mandamus concedido - Revogação da prisão sem prejuízo do 
prosseguimento da Ação Penal - Decisão por maioria de votos, 156 

 
MANDADO DE SEGURANÇA; 
- Extensão dos efeitos de Resolução que corrigiu o vencimento base dos Magis- 
  trados aos demais Servidores do Judiciàrio - Inexistência de situação de  
  desigualdade argüida - Proteção do Regime Estatutàrio ditado por lei específica   
  Segurança denegada - Decisão unânime, 57 
- Inobservância do Princípio Constitucional da Ampla Defesa - Preliminares rejei- 
  tadas de Incompetência das Câmaras Reunidas - Inépcia da Inicial -  
  Descabimento do writ contra ato disciplinar - Mérito - Ausência de direito líquido  
  e certo - Unânime, 218 
- Mandado de Segurança em Matéria Penal com Pedido de Liminar - Recusa da  
  autoridade impetrada em fornecer vista dos autos ao patrono do coacto - Limi- 
  nar concedida - Ato Judicial abusivo e ilegal - Liminar mantida e segurança  
  concedida à unanimidade, 104 
- Prazo - Decadência - Impossibil idade de interrupção do prazo para a impetra 
  ção da segurança por formulação de pedido de reconsideração na via  
  administrativa - Intempestividade - Carência decretada, 146 
 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO; 
- Autoria delituosa - Indícios da materialidade e autoria configurados de forma  
  segura - Réu deve ser submetido ao julgamento popular - Recurso improvido -  
  Decisão unânime, 85 
 
RECURSO EX-OFFÍCIO DE HABEAS CORPUS; 
- Via do não conhecimento dos recursos jà consagrada - Iniciativa cabe ao Mi- 
  nistério Público - Não conhecimento - Arquivamento dos autos - Unânime, 247 
   
REEXAME DE SENTENÇA; 
- Pensão por morte - Beneficiàrio de servidor falecido - Direito à totalidade dos  
  vencimentos ou proventos do de cujus - Recurso improvido - Decisão unânime,   
  196 
 - Reexame de sentença em Mandado de Segurança - Demissão de funcionàrio  
  público concursado estàvel - Desobediência à ordem de superior hieràrquico -  
  Nulidade ex-radice do feito administrativo - Violação ao Princípio da Ampla  
  Defesa - Ausência de Defensor Público Dativo - Segurança concedida -  



 

 
 

  Unânime, 282 
- Reexame de Sentença em Mandado de Segurança - Servidor falecido - Pensão  
  calculada na integralidade dos proventos - Recurso interposto pelo Órgão  
  Previdenciàrio - Improvimento - Unânime, 296 
 
REVISÃO CRIMINAL; 
- Crimes de Estupro e de Atentado Violento ao Pudor - Pedido de restauração da  
  pena -  Exasperação - Erro técnico - Deferimento da súplica, 302 
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