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EDITORIAL

A edição desta Revista representa uma homenagem a Instituição dos
Cursos Jurídicos no País, comemorada no dia 11 de agosto.

Lembra-se a data com a apresentação da literatura especializada, contida
na doutrina, na jurisprudência e nas recentes leis sancionadas, formuladas  na
modernização do sistema judiciário, que deve se aprimorar ante o progresso da
sociedade brasileira.

A publicação leva as classes profissionais e aos alunos de direito, bem
como aqueles que se interessam pelas demandas judiciais, o que de  mais novo
ocorre no âmbito regional.

Estão, no seu conteúdo, jurisprudência firmada pelo Tribunal de Justiça
do Estado e as decisões dos juizes na diversas instâncias demonstrando a ori-
entação ou tendência dos desates levados a julgamento.

Doutrinariamente insere trabalhos dos que se dedicam a interpretação
dos temas jurídicos, que servem ao preparo de advogados e professores de di-
reito.

É o esforço que o Tribunal de Justiça empreeende, dentro das suas difi-
culdades orçamentárias, em oferecer periodicamente sua “Revista”, no propósito
de difundir a cultura jurídica em nosso Estado.

E neste número expressar a homenagem a classe dos magistrados, do
Ministério Público e dos advogados paraenses.

Belém, 11 de agosto de 1998.
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RESPONSABILIDADE CIVIL POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

Antonio José de Mattos Neto∗∗

1. DELIMITAÇÃO DA PROBLEMÁTICA

No exercício de seu cargo, emprego ou função, o agente público pode come-
ter ilícitos que impliquem em infrações de três ordens: criminal, civil e administra-
tiva. Todas com as devidas conseqüências legais.

O âmbito de investigação a que nos propusemos é circunscrita à questão da
responsabilidade civil do agente público ou de terceiro por ato ímprobo perante a
Administração Pública. Para o objeto de nossa pesquisa não interessa, pelo me-
nos diretamente, as sanções penais e administrativas da improbidade administra-
tiva. Nosso campo de atuação é, repetimos, a responsabilidade civil do ato ím-
probo.

Nesse sentido, a legislação básica específica a considerar é a Lei da Improbi-
dade Administrativa, Lei 8.429, de 2/6/92 que dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de man-
dato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fun-
dacional.

Assim, é tomando por base tal legislação e como ponto nuclear do estudo a
responsabilidade civil que discorreremos sobre o ato ímprobo.

2. O PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

O princípio da probidade administrativa é corolário do princípio da moralidade.
Por isso, exige-se que se averigúe, ainda que en passant, qual o significado do
princípio da moralidade administrativa em nossa ordem jurídica.

∗ Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Especialista em Direito Privado pela
Universidade Federal do Pará. Professor de Direito Agrário no Mestrado da Universidade
Federal do Pará. Membro da União Mundial de Agrarista Universitários - UMAU, com
sede em Pisa (Itália). Membro Fundador da Academia Paraense de Letras Jurídicas. Ad-
vogado. Procurador da Fazenda Nacional.
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A moralidade administrativa, segundo Maurice Hauriou, que foi o sistematiza-
dor do conceito, não se constitui na moral comum, mas na moral jurídica, enten-
dida como “o conjunto de regras de condutas tiradas da disciplina interior da ad-
ministração”1. Explica o administrativista francês que o agente público, de acordo
com o ordenamento jurídico, deve distinguir entre o lícito e o ilícito , o legal e o
ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente. Mas também, tendo
por base a relação humana, deve traçar a linha divisória entre o Bem e o Mal, o
honesto e o desonesto, de tal sorte que o conteúdo jurídico de suas decisões não
podem dissociar-se do alinhamento ético. E o ato administrativo deve ter por base
não somente a lei jurídica, como igualmente a lei ética, até mesmo porque nem
tudo que é legal é honesto, conforme já dito desde os romanos.2

Hodiernamente, tem-se que o ato administrativo para ser considerado con-
sentâneo com a moralidade jurídica deve estar de acordo com a lei, e não ofen-
der a moral pública, os bens costumes, as regras da boa fé, os princípios de jus-
tiça e equidade, a idéia comum de honestidade.

Sinteticamente, nas palavras de Hauriou, a moral administrativa é imposta ao
agente público por sua conduta interna, de acordo com as exigências da institui-
ção a que serve e a finalidade do bem comum.3

Em homenagem a tal ética administrativa, a Constituição Federal de 88, art.
37, caput, elegeu o princípio da moralidade administrativa como uma das regras
gerais norteadoras da administração pública brasileira.

Para dar efetividade ao princípio ético, o § 4º do referido dispositivo constituci-
onal consagra o princípio da probidade administrativa.

No afã de traçar a diferença conceitual entre moralidade administrativa e pro-
bidade, Marcelo Figueiredo, em estudo pioneiro sobre probidade administrativa,
doutrina que ambos são condutas e institutos diversos, sendo que o princípio da
moralidade administrativa é de alcance maior e mais genérico conformando a to-
dos os poderes e funções do Estado uma atuação conforme o padrão jurídico da
moral, da boa fé, da lealdade , da honestidade, enquanto que o princípio da pro-
bidade está exclusivamente vinculado ao aspecto da conduta (do ilícito) do admi-
nistrador. Mencionado administrativista leciona que a probidade , desse modo,
seria o aspecto “pessoal-funcional” da moralidade administrativa.4

1 Apud. Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 18ª ed. São Paulo, Malhei-
ros Editores Ltda., 1990, p. 83 (atual. por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero
Aleixo e José Emmanuel Burle Filho)
2 .Idem, ibidem, p.84
3 Idem, ibidem, p.84
4 Figueredo,Marcelo. "Probidade Administrativa; Comentários à Lei 8.429/92 e Legislação
Complementar ". São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 1995, p.20.
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3. O PRINCÍPIO DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA NO
ORDENAMENTO JURÍDICO

Estamos com Marcelo Figueiredo que entende ser o princípio da probidade
espécie do gênero moralidade administrativa. E a figura central da probidade, no
direito positivo brasileiro, é o enriquecimento ilícito5.

Enriquecimento ilícito, ou locupletamento sem causa vai buscar seus funda-
mentos nos princípios clássicos e universais romanos do “suum cuique tribuere”
(a cada um o que é seu) e do “neminem laedere” (não lesar a ninguém), consti-
tuindo em operação que empobreça injustamente outrem, sem qualquer razão ju-
rídica.

Os atos de improbidade administrativa têm sanção prevista na Constituição
Federal e são de ordem política, administrativa e patrimonial (art. 37, § 4º). Em
obediência a este princípio estrutural ético, a legislação infra-constitucional dispõe
norma de conduta que requer do administrador, enquanto tal, atos leais e hones-
tos perante a Administração Pública. Assim, o Regime Jurídico Único dos Servi-
dores Civis Públicos da União (Lei 8.112/90, art. ), o Regime Jurídico Único dos
Servidores Civis Públicos do Estado do Pará (Lei /91, art. ) impõem conduta pro-
ba ao agente público. E o sistema jurídico abraça medidas jurisdicionais que coí-
bem o ato ímprobo, a exemplo da ação popular.

Contudo, é com a Lei 8.429/92 que o direito brasileiro veio conhecer a siste-
matização jurídica sobre improbidade administrativa.

Do conteúdo da lei, ou melhor, de suas regras fundantes, extrai-se que o prin-
cípio da probidade administrativa é norma superior exige do agente público e de
terceiros atos honestos e leais para com a Administração Pública.6

Observe-se, assim, que o legislador, em respeito ao constituinte, no seu dita-
me axiológico, sobrelevou o valor ético-jurídico, a ponto de, na interpretação sis-
temática entre a Constituição e a Lei, verificar-se que se um ato ainda que não
cause dano material à administração, ou mesmo não resulte em enriquecimento
ilícito, ainda assim, é considerado ímprobo se ofender ao princípio da probidade
e, ipso facto, o da moralidade.

Vejamos quais condutas ou atos a ordem jurídica brasileira considera ímpro-
bos, nos termos da Lei 8.429/92, não sem antes verificarmos quais são os sujei-
tos que pratiquem a ação ilícita.

5 Idem, ibidem, p.15
6 Freitas, Juarez. "Do Princípio da Probidade Administrativa e de sua Máxima Efetivação".
Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, 204(65-84), abr./jun, 1996, p.70/71.
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4. SUJEITO ATIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE

Sabiamente, a Lei 8.429/92 estendeu seus tentáculos de abrangência a toda e
qualquer pessoa que se envolva com a administração pública, inclusive que dela
não faça parte, mas se beneficie, ainda que tergiversamente, da ação imoral.

Assim, o art. 1º, caput, inicia dispondo quem pode praticar o ato. E o art. 2º
define especificamente o conceito legal de agente público. A conjugação desses
dispositivos resulta na interpretação de que podem praticar o ato ímprobo a se-
guinte classe de pessoas:

a) os servidores públicos das entidades públicas. Entendendo-se por servidor
público, o estatutário, o celetista ou o remanescentes de regimes pretéritos, e por
entidade pública a administração direta, autarquia e fundação pública.

b) servidores públicos celetistas dos entes governamentais privados, tais
como fundações governamentais privadas, sociedades de economia mista e em-
presas públicas;

c) contratados, particulares exercendo provisoriamente funções estatais, sem
vínculo profissional, a saber: representações da sociedade civil em conselhos ou
comissões de licitação, jurados, mesários em eleição, etc;

d) agentes políticos, obedecidas as disposições constitucionais;
e) eleitos, nomeados , designados, contratados temporários, empregados, en-

fim toda e qualquer sorte de gente que se relacione diretamente com a adminis-
tração.7

Pretendendo a lei cercar-se de todas as formas de abrangência da adminis-
tração da coisa pública, no parágrafo único do art. 1º fez incluir que também é ato
de improbidade o praticado contra o patrimônio de entidade que receba subven-
ção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício, de órgão público, bem como da-
quelas para cuja criação ou custeio o Erário haja concorrido ou concorra com
mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual.

E como a lei, de fato, quer proteger os recursos públicos em seu mais amplo
espectro e modalidades, considerou no art. 3º que subjugados às suas regras
estão também terceiros que não agentes públicos, mas que induza ou concorra
para a prática de ato de improbidade, ou dele se beneficie sob qualquer forma, di-
reta ou indiretamente. Graças a este dispositivo, todo aquele que não esteja in-
cluído na definição de agente público dos arts. 2º e 1º, e seu parágrafo único,

7 Figueredo,Marcelo. op.cit., p.23.
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mas que direta ou indiretamente seja beneficiado com a ação ilícita, pode ser en-
quadrado nos termos da lei de improbidade.8

Note-se que o servidor ou agente público é quem é o autor do ato estatal lesi-
vo, pois é ele quem dispõe dos meios e condições para tanto. O terceiro, ou par-
ticular, induz ou concorre para a prática do ato administrativo imoral - é um co-
partícipe.9

A boa hermenêutica recomenda que tais dispositivos legais sejam conjugados
com o art. 70 da Lex Mater, resultando daí que qualquer pessoa física ou entida-
de pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens
ou valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta,
assuma obrigações pecuniária, igualmente estão alcançados pelo império da lei
de improbidade.

Passemos, então, às espécies de improbidade.

5. ESPÉCIES LEGAIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Antes, curial que se diga que a Lei 8.429/92 é provida de conceitos indetermi-
nados e ambíguos para cuja avaliação teleológica da norma exige do intérprete a
incessante busca de paradigmas superiores, como os princípios gerais da admi-
nistração pública.

Nesse diapasão, o intérprete aquilata a gradação axiológica e princípios hie-
rarquizados, dentro do contexto significante da lei e do sistema normativo, ex-
traindo o valor jurídico tutelado pela ordem jurídica.

Diante desta postura, vejamos os atos ímprobos.
Em arremedo ao tipo penal, a Lei 8.429/92 criou o, poderíamos dizer, tipo ad-

ministrativo ou tipo de improbidade. A lei classifica e define três espécies de atos
de improbidade: a) os que importam em enriquecimento ilícito (art. 9º); b) os que
causam prejuízo ao Erário Público (art. 10); e c) os que atentam contra os princí-
pios da Administração Pública (art. 11).

Iniciemos pelos atos que importem em enriquecimento ilícito.
Segundo o art. 9º, caput, há o enriquecimento ilícito quando o agente auferir

qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão de seu vínculo com a
administração pública. Marcelo Figueiredo alerta que a expressão da lei vanta-
gem patrimonial não significa apenas seu caráter econômico, mas se refere in-

8 Idem, ibidem, p.27
9 Idem, ibidem, p.27
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clusive a aspectos da moralidade administrativa, no seu sentido ético ao se anali-
sar a licitude da conduta.10

No art. 9º, a lei enumera doze incisos que capitulam específicas maneiras de
enriquecimento ilícito. Enfadonho seria elencá-las . Entretanto, chama atenção a
prevista no inciso VII, segundo a qual é ato de improbidade “adquirir, para si ou
para outrem, no exercício de mandato, cargo , emprego ou função pública, bens
de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou
à renda do agente público”. Nessa norma, consagra-se o aumento patrimonial
injustificado, em que há desproporção entre as rendas e rendimentos auferidos
pelo agente público e sua respectiva capacidade de adquirir bens.

A fim de que se possa aquilatar objetivamente o acréscimo patrimonial ilegal,
a lei de improbidade , no art. 13, condiciona a posse e o exercício do agente pú-
blico à apresentação de declaração, anualmente atualizada, dos bens e valores
que compõem seu patrimônio privado. Não bastasse, a Lei nº 8.730/93 estabele-
ce a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas, com indicação de suas
fontes, para o exercício de cargos, empregos e funções nos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário.

Sobre o assunto, Hely Lopes Meirelles leciona que, nesta hipótese de improbi-
dade, há inversão do ônus da prova, pois o enriquecimento ilícito é presumido.
Desta feita, cabe ao agente público a prova da licitude do acréscimo patrimonial,
indicando a origem dos recursos necessários à aquisição.11

A outra acepção de atos de improbidade são os que causam prejuízo ao erário
público, capituladas no art. 10 e seus treze incisos. O caput da referida regra con-
signa como ato de improbidade o que resulta prejudicial ao erário quando o su-
jeito, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, enseja perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento por desaviso ou negligência, ou dilapidação dos
bens ou haveres das entidades públicas.

Em geral , o ato de locupletamento sem causa gera lesão ao erário. No en-
tanto, é possível haver enriquecimento ilícito sem prejuízo patrimonial ao erário.
Imagine-se a hipótese do servidor que recebe presente para dar andamento céle-
re ao requerimento do administrado. Nesse caso, não há lesão patrimonial ao
erário, mas tão-só a lesão moral, também prevista no dispositivo em comento.12 A

10 Idem, ibidem, p.37
11 Meirelles, Hely Lopes. “Direito Administrativo Brasileiro”.18ª ed.São Paulo, Malheiros
Editores, 1993, p.422. Juarez Freitas não concorda com as teses da culpa presumida e
inversão do ônus da prova, nem mesmo nos atos de improbidade que afetem direitos do
usuário de serviços públicos abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor (v. Frei-
tas, Juarez.op.cit.,p.74/75).
12 Figueiredo, Marcelo. op.cit., p.49.



DOUTRINA 11

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº74 1998

voluntas legis é evitar e coibir qualquer tipo de lesão ao Tesouro público.
Por sua vez, a terceira classe de improbidade corresponde aos atos que

atentam contra os princípios da administração pública. O art. 11 da lei em apreço
estatui que constitui improbidade atentatória contra os princípios reitores da ad-
ministração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honesti-
dade, imparcialidade, legalidade e lealdade ao interesse público. Em sete incisos,
arrola outras condutas que, especificadamente, também ofendem aqueles princí-
pios básicos.

Na lição de Celso Antonio Bandeira de Mello os princípios constitucionais bra-
sileiros estão expressos ou implícitos no bojo legislativo. São expressos os da le-
galidade, impessoalidade, moralidade, publicidade; implícitos são os que, embora
não expressamente consagrados em lei, estão abrigados no sistema jurídico na-
cional, tal como sói com o princípio da supremacia do interesse público sobre o
interesse privado, o princípio da finalidade, o princípio do controle judicial dos
atos administrativos, o princípio da razoabilidade.13

O texto legal peca por falha técnica, ao confundir os princípios de imparciali-
dade e legalidade com os deveres funcionais de honestidade e lealdade. Regis-
tre-se que o pecado técnico é tanto maior quando se observa que a própria lei, no
seu art. 4º, reconhece explicitamente a legalidade e a impessoalidade como prin-
cípios vetores da administração pública.

Entretanto, infere-se a ratio legis: quer a lei cometer responsabilidade ao
agente desonesto e desleal para com a administração pública, maculando, assim,
o princípio da probidade administrativa.14

Em perspicaz e inteligente tirocínio, Juarez Freitas giza que o art. 11 e suas
hipóteses ilustrativas dizem respeito ao dano moral perpetrado contra a adminis-
tração pública brasileiro.15 Com efeito, os tipos descritos no mencionado disposi-
tivo legal atentam desarrazoadamente contra o conteúdo ético, extrapatrimonial,
numa palavra - probo - que deve nortear a conduta do administrador brasileiro.

6. A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ATO ÍMPROBO

13 Mello, Celso Antonio Bandeira. “Curso de Direito Administrativo” ; Figueiredo, Marcelo.
op. cit., p.59.
14 Freitas, Juarez. op. cit., p.78.
15 Idem, ibidem, p.67
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Os atos de improbidades, dentre outros efeitos, gera a responsabilidade civil16.
Isto significa dizer que o patrimônio do agente responde pelo dano material e/ou
moral que causar à administração pública. Afinal, “os bens do responsável pela
ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano cau-
sado;” (art. 1.518 do Código Civil).

A base legal da responsabilidade civil está no art. 150 do Código Civil que
consagra um verdadeiro princípio de que todo aquele que causa prejuízo a ou-
trem está obrigado a reparar.

Desta regra universal, infere-se que o ilícito civil é formado pelos seguinte
elementos indispensáveis: ação ou omissão antijurídica, culpa ou dolo, relação de
causalidade entre a ação ou omissão e o dano, e a existência de dano. Ocorren-
do a existência de todos esses fatores, há o ilícito civil.

A configuração do ilícito civil independe do administrativo e do penal, bem as-
sim suas conseqüências. Portanto, as responsabilidades civil, penal e administra-
tivas são independentes e podem ser apuradas conjunta ou isoladamente. A con-
denação criminal, entretanto, importa o reconhecimento das duas outras implica-
ções, a teor do normatizado no art. 1.525 do Código Civil, posto que não se pode
questionar sobre a existência do fato, ou quem seja seu autor, quando estas já se
acham decidas no âmbito penal. Por outra via, a sentença penal absolutória não
negando a existência do fato ou sua autoria, limitando-se à considerá-lo atípico,
não elide a responsabilização civil.

Na Lei 8.429/92, conforme já expendido, o ato ímprobo pode causar, e geral-
mente causa, dano material ao erário, mas também pode gerar lesão de cunho
moral contra a administração, porque o agente foi desleal ou desonesto para com
o poder público.

Nesse sentido, é intuitivo dizer que a recomposição do ilícito deve ser feita por
dano patrimonial e extrapatrimonial. A indenização ao poder público imbrica repa-
ração civil de dano material e/ou moral.

Nos termos da lei em comento, tem legitimatio ativa ad causam para ingressar
com a ação civil de indenização do dano o Ministério Público ou a pessoa jurídica
interessada (arts. 16 e 17), podendo requerer, preparatória e acauteladamente, o
arresto de bens do agente público ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente
ou causado dano ao patrimônio público, podendo o pedido incluir a investigação,

16 Curiosamente , o art. 12 da Lei 8.429/92 estabelece que “independentemente das san-
ções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, está o responsá-
vel pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações:...”. Da dicção legal, conclui-
se que há também sanções por improbidade, consoante pressuposto por Marcelo Figuei-
redo (op.cit.p.67)
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o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras manti-
das pelo indiciado no território nacional ou, mesmo, no exterior, segundo a lei e
tratados internacionais.

Observe-se que a lei literalmente denomina a medida acautelatória como sen-
do seqüestro, e não arresto. É um equívoco legal, eis que o seqüestro visa , es-
pecificamente, garantir a entrega de coisa determinada, enquanto que o arresto é
a constrição a todo e qualquer valor ou bem capaz de assegurar o êxito da exe-
cução forçada por quantia certa contra devedor solvente, que é o ponto final natu-
ral para onde desaguará a ação civil em tela.17

Outra medida cautelar prevista em lei, é a disposta no art. 7º , aplicada nos
casos de enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público: a indisponibilidade
dos bens do indiciado. Entende a melhor doutrina que a indisponibilidade de
bens, como medida cautelar inominada que é, tem por finalidade a proibição de
alienar, negociar, transacionar, dispor de bens e valores, sendo medida anterior
ao arresto, que a lei equivocamente chama seqüestro, este, medida cautelar no-
minada, visa a apreensão da coisa litigiosa, certa e determinada, entregue a um
depositário. A indisponibilidade é dos bens genericamente considerados, en-
quanto que o arresto é de um bem específico e requerido toda vez que houver
fundados indícios de responsabilidade.

O foro competente é o cível da justiça federal ou comum, dependendo se te-
nham sido afetados bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias, em-
presas públicas, etc., ou não.

No que pertine a ação competente para ressarcimento do dano, Marcelo Fi-
gueiredo propões ação autônoma, denominando “ação civil de reparação de
dano” causado pela improbidade, entendendo que a ação civil pública não se
mostra viável para os fins ressarcitórios, justificando que o objeto da ação civil
pública é a condenação em dinheiro ou o cumprimento da obrigação de fazer ou
não fazer (art. 3º, Lei 7.347/85) e tem raio da ação menor que o objeto da ação
de reparação por ato de improbidade. Ratifica seu posicionamento declarando
que “previsão específica da presente lei, que contempla e inaugura uma nova
ação”18

De nossa parte, entendemos que tal concepção não deve ser tomada pacifi-
camente porquanto a Constituição Federal, art. 129, ao consignar as funções ins-
titucionais do Ministério Público, no inciso III, outorga competência para o Parquet

17 Freitas, Juarez. op. cit., p.81.
18 Figueiredo, Marcelo. op. cit., p.91.
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promover ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, dentre
outros bens e valores. No entanto, ao se recorrer à lei 7.347/85, de fato, não pre-
vê expressamente a proteção ao patrimônio público, mas apenas aos interesses
difusos e coletivos lá estampados, dentre outros. E, convenhamos, seria o legis-
lador infra-constitucional extremamente desidioso e negligente se deixasse de
contemplar expressamente tão relevante interesse público - o patrimônio - na re-
gulamentação da ação civil pública. Ademais, a própria jurisprudência é conflituo-
sa sobre a matéria. Vejamos abaixo:

“Para se obter a restituição ao erário público municipal
de dinheiro desviado por prefeito, a via processual cabí-
vel é a ação popular e não a ação civil pública, porquanto
a primeira visa à declaração de nulidade ou à anulação
dos atos lesivos ao patrimônio público e à moralidade
administrativa, e a Segunda destina-se à proteção de de-
terminados direitos e interesses difusos ou coletivos
previstos em lei específica” (RT 716/253)
“Conflito de competência. Ação contra prefeito munici-
pal. Danos ao patrimônio público. Competência da Justi-
ça comum do Estado e não da Justiça Eleitoral. Tratando-
se de ação civil pública ajuizada pelo representante do
Ministério Público contra o prefeito municipal no pleno
exercício das suas funções, para as quais foi regularmen-
te eleito, sob a acusação de estar fazendo promoção
pessoal, utilizando-se dos recursos públicos, a compe-
tência é da Justiça Estadual. Uma vez exaurida a compe-
tência da Justiça Eleitoral, com a diplomação dos eleitos,
a matéria não é mais de caráter eleitoral, mas de ordem
administrativa, sendo os atos, que buscam reparação de
danos causados ao patrimônio público, praticados pelo
administrador e não por candidatos” (C.Comp 3.170-8-
CE, Rel. Min. Hélio Mosimann)

O conflito jurisprudencial está decididamente instalado.
De qualquer sorte, se o Ministério Público não atuar como parte, deve intervir

obrigatoriamente como custos legis (art. 17, § 4º da Lei 8.429/92).
Esclareça-se que além da legitimação processual conferida às instituições re-

feridas, prossegue incólume o acesso democrático à justiça de qualquer cidadão
para propor ação popular que vise anular ato lesivo à moralidade administrativa
(CF, art. 5º, LXXIII).

As penalidades por ato de improbidade estão previstas no art. 12 da Lei
8.429/92.
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De início, interessante gizar que a lei anuncia que “independentemente das
sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, está o
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações”.

Por esta dicção, óbvio que além das penalidades cominadas nos incisos do
artigo legal, ao responsável pelo ato ímprobo pode ser infligida outra sanção civil,
prevista em lei específica. Ocorre que , conforme veremos a seguir, a própria lei
de improbidade é plena de sanção de natureza civil, ou seja, de jaez indenizató-
rio. Como a lei não contempla antinomia, sendo apenas aparente a contradição,
e, por outro lado, em homenagem ao princípio da proibição do bis in idem, inter-
preta-se sistematicamente a norma no sentido de que se for o caso de ingresso
com ação de indenização por danos e o órgão legitimado a tanto não o fizer, o
outro legitimado tem o poder legal de requerer a sanção civil competente em lei
específica.

Para os atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito, o art.
12, I, dentre outras penas de naturezas diversas, impõe como sanção civil a per-
da dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, o ressarcimento
integral do dano, quando houver e o pagamento de multa civil de até três vezes o
valor do acréscimo patrimonial.

Diga-se, logo, que tais sanções, bem assim as demais deste inciso e as outras
previstas nos demais incisos para outras classes de ato de improbidade , podem
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, pelo juiz. O juízo de convicção do jul-
gador sereno, imbuído do espírito de razoabilidade e proporcionalidade de inflição
da pena à conduta ilícita, discricionariamente determinará a penalidade ou pena-
lidades adequadas ao caso. E tanto assim deve ser que o parágrafo único do art.
12, prevê que para eleição da pena e sua dosimetria, o juiz deve levar em conta a
extensão do dano e o proveito patrimonial logrado pelo agente. O caso concreto
vai determinar qual pena ou quais penas serão aplicadas , bem como sua quanti-
dade, cuja inflição dependerá da gravidade do fato, da conduta do agente, do
grau de culpa, de seu passado funcional, da análise do dano e sua extensão,
etc.19

O ressarcimento integral do dano é efeito que a lei não dispensa, em hipótese
alguma, toda vez que o agente público ou terceiro promover lesão ao patrimônio
público por ação ou omissão, dolosa ou culposa. Literalmente assim determina a
lei de improbidade no seu art. 5º.

A condenação civil independe da criminal, pois as sanções são independen-
tes. Consequentemente, não há necessidade de se aguardar a condenação cri-

19 Figueiredo, Marcelo. op.cit.,p.77



16 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

minal, que pode até inexistir, mas, ainda assim, a pessoa jurídica interessada tem
direito a pleitear recomposição integral do dano, se houver.

Se o enriquecimento ilícito for praticado contra o patrimônio de entidade que
recebe subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, do poder público ou
entidade custeada pela erário, a sanção patrimonial é restrita à repercussão do
ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos (art.1º, § único, in fine).

Havendo enriquecimento ilícito, em qualquer das formas do art. 9º, o agente
improbo ou o terceiro beneficiário perde os bens ou valores acrescidos ilegal-
mente ao seu patrimônio (art. 6º, Lei 8.429/92). A perda desses bens e valores é
dada por sentença judicial transitada em julgado que reconheça a prática de ato
contrário à moralidade pública. Mas, se houver ameaça ou fundado receio da
transferência desses bens e valores para terceiros, dificultando a ação protetiva
do patrimônio público, a lei, conforme visto, oportuniza o legitimado a lançar mão
de medidas cautelares (nominadas ou inominadas).

Prevê a lei que a Fazenda Pública deve promover ação necessária à comple-
mentação do ressarcimento do dano patrimonial público. A ratio legis é que, pelo
sistema da lei, se os legitimados para ingressarem com ação civil de indenização
não obtiverem o ressarcimento integral, a Fazenda Pública , por meio de instru-
mentos administrativos e jurisdicionais adequados, perseguirá a complementa-
ção.

A multa civil é sanção pecuniária por ofensa ao princípio da probidade admi-
nistrativa, cujo parâmetro legal é o valor do acréscimo patrimonial havido com a
conduta ilícita.

Para os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário público, o art. 12,
II, inflige como sanção civil o ressarcimento integral do dano, quando houver, a
perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer
esta circunstância, e o pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do
dano, além de outras penas de cunhos diversos.

Observe-se que as cominações previstas para esta classe de atos de improbi-
dade são exatamente as mesmas da classe anterior, com as ressalva de que a
multa é quantitativamente menor.

Frise-se, uma vez mais, que a indenização do dano engloba também o res-
sarcimento do dano moral, nos mesmos moldes que o ilícito por enriquecimento
injustificado.

Adverte Juarez Freitas que a lei, neste passo, uma vez mais equivocou-se ao
aplicar a perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, posto que
se tal sucedesse, em boa técnica, estar-se-ia perante ato de improbidade por en-
riquecimento ilícito, e não improbidade por causar dano ao erário. Entretanto, pela
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interpretação sistemática, o mandamento sancionador legislativo remanesce in-
cólume.20

Ainda, sobre este ato ímprobo, a lei faz acrescentar a expressão “se concorrer
esta circunstância” , inexistente a quando do tratamento da improbidade por enri-
quecimento ilícito. A diferença se faz necessária porque nas condutas ímprobas
por locupletamento sem causa, previstas no art. 9º, pressupõem ofensa direta e
frontal à boa administração, à moralidade pública.21

Finalmente, para a terceira espécie de atos de improbidade, o art. 12,III, comi-
na as penalidades civis de ressarcimento integral do dano e pagamento de multa
de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente público.

Tratam-se aqui de sanções ao dano especificamente moral contra a adminis-
tração pública, tendo em vista que o ato violou os deveres de honestidade e leal-
dade do administrador para com a administração. As penas são as mesmas, com
pequenas variações. A multa civil já está estipulada em lei, e para Juarez Freitas
constitui a punição certa do dano imaterial, uma vez que o ato de improbidade
quase sempre traz prejuízo material para a administração, e quanto a este dano,
a lei prevê o ressarcimento integral. Por essa via de raciocínio, continua aquele
jurista, a reparação dos danos morais há de ser pleiteada nos lapsos prescricio-
nais do art. 23, I e II da Lei 8.429/92, enquanto que a ação de indenização integral
do dano material ao Tesouro é imprescritível , nos moldes constitucionais inseri-
dos no art. 37, § 5º da Constituição Federal.22

A Lei de improbidade sistematiza a punição ao ato ímprobo de forma indepen-
dente da ocorrência efetiva de dano material e da aprovação ou rejeição das
contas pelos órgãos de controle interno ou externo (art. 21, Lei 8.429/92).

De resto, digno de nota é que a lei de improbidade no art. 8º, estatui que o su-
cessor causa mortis daquele que causar dano ao patrimônio público ou se enri-
quecer ilicitamente fica subjugado às cominações da referida lei até o limite do
valor da herança.

Finalmente, quanto à base teórica da responsabilidade do agente público ou
terceiro perante a administração pública por ato de improbidade a nosso ver, é
fundamentada na teoria da subjetiva, nos termos da legislação civil comum. Não
se trata aqui da responsabilidade da administração pública perante seus admi-
nistrados, como previsto no art. 37, § 6º da Carta Magna, cujo fundamento teórico

20 Freitas, Juarez. op. cit., p.77
21 Figueiredo, Marcelo.op.cit.,p.76

22 Freitas, Juarez.op.cit.,p.79
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é indubitavelmente objetivo. No momento, tratamos da responsabilidade do ad-
ministrador ou terceiro perante o Tesouro público, e como tal perquire-se a culpa.

7. À GUISA DE CONCLUSÃO

A Moral e o Direito sempre andaram pari passu na normatização das relações
humanas. A regra jurídica, positivada ou não, apresenta conteúdo ético, o mínimo
possível, pelo menos.

O Direito brasileiro não foge à regra. Entretanto, a partir da Constituição Fede-
ral de 88,o primado axiológico da moral passou a ser expressamente norma ori-
entadora dos valores cultuados pela sociedade brasileira.

Dentro deste enquadramento ideológico-jurídico, o constituinte ressaltou so-
bremaneira a questão moral, ética . Assim, é que pela primeira vez no direito po-
sitivo brasileiro ficou consagrado explicitamente a tutela ao dano moral , indepen-
dente do dano material, inclusive como um direito fundamental do homem brasi-
leiro.

Nesse sentido, a administração pública brasileiro também passou a ser etici-
zada expressamente. Por isso é que está contemplado o princípio da moralidade
pública e seu corolário princípio da probidade como norteadores da administração
pública nacional.

Para concretização efetivas dessas normas é que o legislador fez editar a Lei
8.429, de 2 de junho de 1992.

E, nesta lei, indene de dúvidas, a novidade mor está, ainda, no aspecto ético.
O legislador infra-constitucional plasmou, definitivamente, o dano moral contra a
administração pública. Nesse contexto, ainda que não haja prejuízo econômico-
patrimonial ao Erário, ainda assim, se houver prejuízo moral, o ofensor é penali-
zado.
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LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.

Dispõe sobre as sanções penais e ad-
ministrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º (VETADO).
Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos

nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade,
bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico,
o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo
da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia
agir para evitá-la.

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e pe-
nalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja co-
metida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão
colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das
pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.

Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua persona-
lidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio
ambiente.

Art. 5º (VETADO).
CAPÍTULO II

DA APLICAÇÃO DA PENA

Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente
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observará:
I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas conse-

qüências para a saúde pública e para o meio ambiente;
II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de inte-

resse ambiental;
III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.
Art. 7º As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privati-

vas de liberdade quando:
I - tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade infe-

rior a quatro anos;
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do

condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a
substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime.

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo te-
rão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída.

Art. 8º As penas restritivas de direito são:
I - prestação de serviços à comunidade;
II - interdição temporária de direitos;
III - suspensão parcial ou total de atividades;
IV - prestação pecuniária;
V - recolhimento domiciliar.
Art. 9º A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao con-

denado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de con-
servação, e, no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na restau-
ração desta, se possível.

Art. 10. As penas de interdição temporária de direito são a proibição de o con-
denado contratar com o Poder Público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer
outros benefícios, bem como de participar de licitações, pelo prazo de cinco anos,
no caso de crimes dolosos, e de três anos, no de crimes culposos.

Art. 11. A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem
obedecendo às prescrições legais.

Art. 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou
à entidade pública ou privada com fim social, de importância, fixada pelo juiz, não
inferior a um salário mínimo nem superior a trezentos e sessenta salários míni-
mos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que
for condenado o infrator.

Art. 13. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de res-
ponsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, freqüentar
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curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horári-
os de folga em residência ou em qualquer local destinado a sua moradia habitual,
conforme estabelecido na sentença condenatória.

Art. 14. São circunstâncias que atenuam a pena:
I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente;
II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do

dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada;
III - comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambi-

ental;
IV - colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle

ambiental.
Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou

qualificam o crime:
I - reincidência nos crimes de natureza ambiental;
II - ter o agente cometido a infração:
a) para obter vantagem pecuniária;
b) coagindo outrem para a execução material da infração;
c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio

ambiente;
d) concorrendo para danos à propriedade alheia;
e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do

Poder Público, a regime especial de uso;
f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;
g) em período de defeso à fauna;
h) em domingos ou feriados;
i) à noite;
j) em épocas de seca ou inundações;
l) no interior do espaço territorial especialmente protegido;
m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;
n) mediante fraude ou abuso de confiança;
o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização
ambiental;
p) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas

públicas ou beneficiada por incentivos fiscais;
q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autorida-

des competentes;
r) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.
Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensão condicional da pena pode
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ser aplicada nos casos de condenação a pena privativa de liberdade não superior
a três anos.

Art. 17. A verificação da reparação a que se refere o § 2º do art. 78 do Código
Penal será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental, e as condições
a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambi-
ente.

Art. 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal; se re-
velar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até
três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida.

Art. 19. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fi-
xará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cál-
culo de multa.

Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo cível poderá
ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório.

Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os pre-
juízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução
poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquida-
ção para apuração do dano efetivamente sofrido.

Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pesso-
as jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3º, são:

I - multa;
II - restritivas de direitos;
III - prestação de serviços à comunidade.
Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são:
I - suspensão parcial ou total de atividades;
II - interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade;
III - proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídi-

os, subvenções ou doações.
§ 1º A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem

obedecendo às disposições legais ou regulamentares, relativas à proteção do
meio ambiente.

§ 2º A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade
estiver funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedi-
da, ou com violação de disposição legal ou regulamentar.

§ 3º A proibição de contratar com o Poder Público e dele obter subsídios, sub-
venções ou doações não poderá exceder o prazo de dez anos.
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Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá
em:

I - custeio de programas e de projetos ambientais;
II - execução de obras de recuperação de áreas degradadas;
III - manutenção de espaços públicos;
IV - contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.
Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o

fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá de-
cretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do
crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.

CAPÍTULO III

DA APREENSÃO DO PRODUTO E DO INSTRUMENTO DE INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA OU DE CRIME

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumen-
tos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 1º Os animais serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins zooló-
gicos, fundações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a respon-
sabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e
doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins benefi-
centes.

§ 3º Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou
doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 4º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garanti-
da a sua descaracterização por meio da reciclagem.

CAPÍTULO IV

DA AÇÃO E DO PROCESSO PENAL

Art. 26. Nas infrações penais previstas nesta Lei, a ação penal é pública in-
condicionada.

Parágrafo único. (VETADO).
Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de

aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da
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Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde
que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o art. 74
da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade.

Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995,
aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as
seguintes modificações:

I - a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5º do artigo refe-
rido no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambi-
ental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do § 1º do mesmo artigo;

II - na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a
reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período
máximo previsto no artigo referido no caput , acrescido de mais um ano, com
suspensão do prazo da prescrição;

III - no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III
e IV do § 1º do artigo mencionado no caput;

IV - findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de
constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado,
ser novamente prorrogado o período de suspensão, até o máximo previsto no in-
ciso II deste artigo, observado o disposto no inciso III;

V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de
punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado to-
mado as providências necessárias à reparação integral do dano.

CAPÍTULO V

DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE

Seção I
Dos Crimes contra a Fauna

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre,
nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da
autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas:
I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desa-

cordo com a obtida;
II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;
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III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro
ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre,
nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, prove-
nientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente.

§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ame-
açada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar
a pena.

§ 3º São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espéci-
es nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham
todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasi-
leiro, ou águas jurisdicionais brasileiras.

§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado:
I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que so-

mente no local da infração;
II - em período proibido à caça;
III - durante a noite;
IV - com abuso de licença;
V - em unidade de conservação;
VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destrui-

ção em massa.
§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça

profissional.
§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca.
Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto,

sem a autorização da autoridade ambiental competente:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favo-

rável e licença expedida por autoridade competente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres,

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel

em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem re-
cursos alternativos.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.
Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o
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perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes,
lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas:
I - quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aqüicultura de

domínio público;
II - quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem li-

cença, permissão ou autorização da autoridade competente;
III - quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre

bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica.
Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares inter-

ditados por órgão competente:
Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumula-

tivamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos

inferiores aos permitidos;
II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de

aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;
III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes

da coleta, apanha e pesca proibidas.
Art. 35. Pescar mediante a utilização de:
I - explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito

semelhante;
II - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente:
Pena - reclusão de um ano a cinco anos.
Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a reti-

rar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos
peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de apro-
veitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, cons-
tantes nas listas oficiais da fauna e da flora.

Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado:
I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família;
II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou des-

truidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade
competente;

III - (VETADO).
IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão com-
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petente.

Seção II
Dos Crimes contra a Flora

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente,
mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulati-
vamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.
Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente,

sem permissão da autoridade competente:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulati-

vamente.
Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áre-

as de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, indepen-
dentemente de sua localização:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 1º Entende-se por Unidades de Conservação as Reservas Biológicas, Re-

servas Ecológicas, Estações Ecológicas, Parques Nacionais, Estaduais e Munici-
pais, Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, Áreas de Proteção Ambiental,
Áreas de Relevante Interesse Ecológico e Reservas Extrativistas ou outras a se-
rem criadas pelo Poder Público.

§ 2º A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no inte-
rior das Unidades de Conservação será considerada circunstância agravante
para a fixação da pena.

§ 3º Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.
Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a

um ano, e multa.
Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar in-

cêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qual-
quer tipo de assentamento humano:

Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.
Art. 43. (VETADO).
Art. 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preserva-
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ção permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie
de minerais:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por

ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra ex-
ploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais:

Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa.
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, le-

nha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença
do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que
deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem

em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de
origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armaze-
namento, outorgada pela autoridade competente.

Art. 47. (VETADO).
Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais for-

mas de vegetação:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio,

plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada
alheia:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas cu-
mulativamente.

Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou multa.
Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixa-

dora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais for-

mas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou

instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos
florestais, sem licença da autoridade competente:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 53. Nos crimes previstos nesta Seção, a pena é aumentada de um sexto a

um terço se:
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I - do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modi-
ficação do regime climático;

II - o crime é cometido:
a) no período de queda das sementes;
b) no período de formação de vegetações;
c) contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça

ocorra somente no local da infração;
d) em época de seca ou inundação;
e) durante a noite, em domingo ou feriado.

Seção III
Da Poluição e outros Crimes Ambientais

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou
possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de
animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
§ 2º Se o crime:
I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;
II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentâ-

nea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da
população;

III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abasteci-
mento público de água de uma comunidade;

IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detri-

tos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabeleci-
das em leis ou regulamentos:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar

de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precau-
ção em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a
competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo
com a obtida:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
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Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área
pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, con-
cessão ou determinação do órgão competente.

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, forne-
cer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou subs-
tância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em de-
sacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos ou substâncias

referidos no caput , ou os utiliza em desacordo com as normas de segurança.
§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumen-

tada de um sexto a um terço.
§ 3º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 57. (VETADO).
Art. 58. Nos crimes dolosos previstos nesta Seção, as penas serão aumenta-

das:
I - de um sexto a um terço, se resulta dano irreversível à flora ou ao meio am-

biente em geral;
II - de um terço até a metade, se resulta lesão corporal de natureza grave em

outrem;
III - até o dobro, se resultar a morte de outrem.
Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo somente serão aplica-

das se do fato não resultar crime mais grave.
Art. 59. (VETADO).
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer

parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente
poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou
contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumula-
tivamente.

Art. 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à
agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Seção IV
Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
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Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:
I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;
II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou si-

milar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de

detenção, sem prejuízo da multa.
Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente

protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor
paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológi-
co, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou
em desacordo com a concedida:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim

considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico,
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem auto-
rização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monu-

mento urbano:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em

virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses a
um ano de detenção, e multa.

Seção V
Dos Crimes contra a Administração Ambiental

Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a ver-
dade, sonegar informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de
autorização ou de licenciamento ambiental:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em

desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja
realização depende de ato autorizativo do Poder Público:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano de

detenção, sem prejuízo da multa.
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Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de
cumprir obrigação de relevante interesse ambiental:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano, sem

prejuízo da multa.
Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de

questões ambientais:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

CAPÍTULO VI

DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão
que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do
meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e
instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integran-
tes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as ativi-
dades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Mi-
nistério da Marinha.

§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir repre-
sentação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exer-
cício do seu poder de polícia.

§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo
próprio, sob pena de co-responsabilidade.

§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo pró-
prio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as dis-
posições desta Lei.

Art. 71. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve
observar os seguintes prazos máximos:

I - vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de
infração, contados da data da ciência da autuação;

II - trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados
da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação;

III - vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância su-
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perior do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou à Diretoria de Por-
tos e Costas, do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de autuação;

IV - cinco dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento
da notificação.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções,
observado o disposto no art. 6º:

I - advertência;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instru-

mentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na
infração;

V - destruição ou inutilização do produto;
VI - suspensão de venda e fabricação do produto;
VII - embargo de obra ou atividade;
VIII - demolição de obra;
IX - suspensão parcial ou total de atividades;
X - (VETADO).
XI - restritiva de direitos.
§ 1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-

ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.
§ 2º A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei

e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das de-
mais sanções previstas neste artigo.

§ 3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou
dolo:

I - advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-
las, no prazo assinalado por órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania
dos Portos, do Ministério da Marinha;

II - opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania
dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 4º A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melho-
ria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

§ 5º A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se
prolongar no tempo.

§ 6º A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do caput obedece-
rão ao disposto no art. 25 desta Lei.

§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI a IX do caput serão aplicadas quan-



36 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

do o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecen-
do às prescrições legais ou regulamentares.

§ 8º As sanções restritivas de direito são:
I - suspensão de registro, licença ou autorização;
II - cancelamento de registro, licença ou autorização;
III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em esta-

belecimentos oficiais de crédito;
V - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até

três anos.
Art. 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambi-

ental serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nº
7.797, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval, criado pelo Decreto nº 20.923, de 8
de janeiro de 1932, fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou corre-
latos, conforme dispuser o órgão arrecadador.

Art. 74. A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou
outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.

Art. 75. O valor da multa de que trata este Capítulo será fixado no regulamento
desta Lei e corrigido periodicamente, com base nos índices estabelecidos na le-
gislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e o máximo de
R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).

Art. 76. O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito
Federal ou Territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência.

CAPÍTULO VII

DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE

Art. 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons cos-
tumes, o Governo brasileiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a ne-
cessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus, quando solicitado para:

I - produção de prova;
II - exame de objetos e lugares;
III - informações sobre pessoas e coisas;
IV - presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham relevân-

cia para a decisão de uma causa;
V - outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor ou pelos
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tratados de que o Brasil seja parte.
§ 1º A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça,

que a remeterá, quando necessário, ao órgão judiciário competente para decidir a
seu respeito, ou a encaminhará à autoridade capaz de atendê-la.

§ 2º A solicitação deverá conter:
I - o nome e a qualificação da autoridade solicitante;
II - o objeto e o motivo de sua formulação;
III - a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante;
IV - a especificação da assistência solicitada;
V - a documentação indispensável ao seu esclarecimento, quando for o caso.
Art. 78. Para a consecução dos fins visados nesta Lei e especialmente paraa

reciprocidade da cooperação internacional, deve ser mantido sistema de comuni-
cações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações com órgãos
de outros países.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Pe-
nal e do Código de Processo Penal.

Art. 80. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias a
contar de sua publicação.

Art. 81. (VETADO).
Art. 82. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause
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LEI Nº 9.609, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

Dispõe sobre a proteção da proprieda-
de intelectual de programa de compu-
tador, sua comercialização no País, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de
instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qual-
quer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento
da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados
em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins deter-
minados.

CAPÍTULO II

DA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DE AUTOR E DO REGISTRO

Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de com-
putador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e co-
nexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.

§ 1º Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos
direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a
paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a altera-
ções não-autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra
modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua
reputação.

§ 2º Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador
pelo prazo de cinqüenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subse-
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qüente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.
§ 3º A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.
§ 4º Os direitos atribuídos por esta Lei ficam assegurados aos estrangeiros

domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos
brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes.

§ 5º Inclui-se dentre os direitos assegurados por esta Lei e pela legislação de
direitos autorais e conexos vigentes no País aquele direito exclusivo de autorizar
ou proibir o aluguel comercial, não sendo esse direito exaurível pela venda, licen-
ça ou outra forma de transferência da cópia do programa.

§ 6º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos casos em que o pro-
grama em si não seja objeto essencial do aluguel.

Art. 3º Os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registra-
dos em órgão ou entidade a ser designado por ato do Poder Executivo, por inicia-
tiva do Ministério responsável pela política de ciência e tecnologia.

§ 1º O pedido de registro estabelecido neste artigo deverá conter, pelo menos,
as seguintes informações:

I - os dados referentes ao autor do programa de computador e ao titular, se
distinto do autor, sejam pessoas físicas ou jurídicas;

II - a identificação e descrição funcional do programa de computador; e
III - os trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes para

identificá-lo e caracterizar sua originalidade, ressalvando-se os direitos de tercei-
ros e a responsabilidade do Governo.

§ 2º As informações referidas no inciso III do parágrafo anterior são de caráter
sigiloso, não podendo ser reveladas, salvo por ordem judicial ou a requerimento
do próprio titular.

Art. 4º Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empre-
gador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa
de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de
vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou
em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja previs-
ta, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses
vínculos.

§ 1º Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço
prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.

§ 2º Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou
servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação
com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a
utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negó-
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cios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou en-
tidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviços ou
assemelhados, do contratante de serviços ou órgão público.

§ 3º O tratamento previsto neste artigo será aplicado nos casos em que o pro-
grama de computador for desenvolvido por bolsistas, estagiários e assemelha-
dos.

Art. 5º Os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de
programa de computador, inclusive sua exploração econômica, pertencerão à
pessoa autorizada que as fizer, salvo estipulação contratual em contrário.

Art. 6º Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computa-
dor:

I - a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde
que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese
em que o exemplar original servirá de salvaguarda;

II - a citação parcial do programa, para fins didáticos, desde que identificados
o programa e o titular dos direitos respectivos;

III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se
der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de
preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua
expressão;

IV - a integração de um programa, mantendo-se suas características essenci-
ais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às ne-
cessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.

CAPÍTULO III

DAS GARANTIAS AOS USUÁRIOS DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

Art. 7º O contrato de licença de uso de programa de computador, o docu-
mento fiscal correspondente, os suportes físicos do programa ou as respectivas
embalagens deverão consignar, de forma facilmente legível pelo usuário, o prazo
de validade técnica da versão comercializada.

Art. 8º Aquele que comercializar programa de computador, quer seja titular
dos direitos do programa, quer seja titular dos direitos de comercialização, fica
obrigado, no território nacional, durante o prazo de validade técnica da respectiva
versão, a assegurar aos respectivos usuários a prestação de serviços técnicos
complementares relativos ao adequado funcionamento do programa, considera-
das as suas especificações.
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Parágrafo único. A obrigação persistirá no caso de retirada de circulação co-
mercial do programa de computador durante o prazo de validade, salvo justa in-
denização de eventuais prejuízos causados a terceiros.

CAPÍTULO IV

DOS CONTRATOS DE LICENÇA DE USO, DE COMERCIALIZAÇÃO E DE
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Art. 9º O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de
licença.

Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido no
caput deste artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de
cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso.

Art. 10. Os atos e contratos de licença de direitos de comercialização referen-
tes a programas de computador de origem externa deverão fixar, quanto aos tri-
butos e encargos exigíveis, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos e
estabelecerão a remuneração do titular dos direitos de programa de computador
residente ou domiciliado no exterior.

§ 1º Serão nulas as cláusulas que:
I - limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação às

disposições normativas em vigor;
II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais

ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos de au-
tor.

§ 2º O remetente do correspondente valor em moeda estrangeira, em paga-
mento da remuneração de que se trata, conservará em seu poder, pelo prazo de
cinco anos, todos os documentos necessários à comprovação da licitude das re-
messas e da sua conformidade ao caput deste artigo.

Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computa-
dor, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos
contratos, para que produzam efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a entre-
ga, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação com-
pleta, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especifica-
ções funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos neces-
sários à absorção da tecnologia.



42 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

CAPÍTULO V

DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES

Art. 12. Violar direitos de autor de programa de computador:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos ou multa.
§ 1º Se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, de programa de

computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização ex-
pressa do autor ou de quem o represente:

Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
§ 2º Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem vende, expõe à ven-

da, introduz no País, adquire, oculta ou tem em depósito, para fins de comércio,
original ou cópia de programa de computador, produzido com violação de direito
autoral.

§ 3º Nos crimes previstos neste artigo, somente se procede mediante queixa,
salvo:

I - quando praticados em prejuízo de entidade de direito público, autarquia,
empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder
público;

II - quando, em decorrência de ato delituoso, resultar sonegação fiscal,perda
de arrecadação tributária ou prática de quaisquer dos crimes contra a ordem tri-
butária ou contra as relações de consumo.

§ 4º No caso do inciso II do parágrafo anterior, a exigibilidade do tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, processar-se-á independentemente de
representação.

Art. 13. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos
casos de violação de direito de autor de programa de computador, serão precedi-
das de vistoria, podendo o juiz ordenar a apreensão das cópias produzidas ou
comercializadas com violação de direito de autor, suas versões e derivações, em
poder do infrator ou de quem as esteja expondo, mantendo em depósito, repro-
duzindo ou comercializando.

Art. 14. Independentemente da ação penal, o prejudicado poderá intentar ação
para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com cominação de pena pe-
cuniária para o caso de transgressão do preceito.

§ 1º A ação de abstenção de prática de ato poderá ser cumulada com a de
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perdas e danos pelos prejuízos decorrentes da infração.
§ 2º Independentemente de ação cautelar preparatória, o juiz poderá conceder

medida liminar proibindo ao infrator a prática do ato incriminado, nos termos
deste artigo.

§ 3º Nos procedimentos cíveis, as medidas cautelares de busca e apreensão
observarão o disposto no artigo anterior.

§ 4º Na hipótese de serem apresentadas, em juízo, para a defesa dos interes-
ses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenci-
ais, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, ve-
dado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades.

§ 5º Será responsabilizado por perdas e danos aquele que requerer e promo-
ver as medidas previstas neste e nos arts. 12 e 13, agindo de má-fé ou por espí-
rito de emulação, capricho ou erro grosseiro, nos termos dos arts. 16, 17 e 18 do
Código de Processo Civil.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Fica revogada a Lei nº 7.646, de 18 de dezembro de 1987.

Brasília, 16 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Israel Vargas



44 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998.

Dispõe sobre os crimes de "lavagem"
ou ocultação de bens, direitos e valo-
res; a prevenção da utilização do sis-
tema financeiro para os ilícitos previs-
tos nesta Lei; cria o Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras -
COAF, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DOS CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E
VALORES

Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, mo-
vimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de crime:

I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;
II - de terrorismo;
III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à
sua produção;
IV - de extorsão mediante seqüestro;
V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para ou-

trem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço
para a prática ou omissão de atos administrativos;

VI - contra o sistema financeiro nacional;
VII - praticado por organização criminosa.
Pena: reclusão de três a dez anos e multa.
§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de

bens, direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes antecedentes refe-
ridos neste artigo.
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I - os converte em ativos lícitos;
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem

em depósito, movimenta ou transfere;
III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos
verdadeiros.
§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores que

sabe serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste
artigo;

II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que
sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos
nesta Lei.

§ 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código
Penal.

§ 4º A pena será aumentada de um a dois terços, nos casos previstos nos in-
cisos I a VI do caput deste artigo, se o crime for cometido de forma habitual ou
por intermédio de organização criminosa.

§ 5º A pena será reduzida de um a dois terços e começará a ser cumprida em
regime aberto, podendo o juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la por pena restritiva
de direitos, se o autor, co-autor ou partícipe colaborar espontaneamente com as
autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações
penais e de sua autoria ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do
crime.

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS ESPECIAIS

Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:
I - obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes
punidos com reclusão, da competência do juiz singular;
II - independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos
no artigo anterior, ainda que praticados em outro país;
III - são da competência da Justiça Federal:
a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico - fi-

nanceira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas;

b) quando o crime antecedente for de competência da Justiça Federal.
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§ 1º A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência do crime
antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconheci-
do ou isento de pena o autor daquele crime

§ 2º No processo por crime previsto nesta Lei, não se aplica o disposto no art.
366 do Código de Processo Penal.

Art. 3º Os crimes disciplinados nesta Lei são insuscetíveis de fiança e liberda-
de provisória e, em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamenta-
damente se o réu poderá apelar em liberdade.

Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou representação
da autoridade policial, ouvido o Ministério Público em vinte e quatro horas, haven-
do indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a
apreensão ou o seqüestro de bens, direitos ou valores do acusado, ou existentes
em seu nome, objeto dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma
dos arts. 125 a 144 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal.

§ 1º As medidas assecuratórias previstas neste artigo serão levantadas se a
ação penal não for iniciada no prazo de cento e vinte dias, contados da data em
que ficar concluída a diligência.

§ 2º O juiz determinará a liberação dos bens, direitos e valores apreendidos ou
seqüestrados quando comprovada a licitude de sua origem.

§ 3º Nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento
pessoal do acusado, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à
conservação de bens, direitos ou valores, nos casos do art. 366 do Código de
Processo Penal.

§ 4º A ordem de prisão de pessoas ou da apreensão ou seqüestro de bens, di-
reitos ou valores, poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido o Ministério Público,
quando a sua execução imediata possa comprometer as investigações.

Art. 5º Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério
Público, nomeará pessoa qualificada para a administração dos bens, direitos ou
valores apreendidos ou seqüestrados, mediante termo de compromisso.

Art. 6º O administrador dos bens:
I - fará jus a uma remuneração, fixada pelo juiz, que será satisfeita com o pro-

duto dos bens objeto da administração;
II - prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos

bens sob sua administração, bem como explicações e detalhamentos sobre in-
vestimentos e reinvestimentos realizados.

Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens apreendidos ou
seqüestrados serão levados ao conhecimento do Ministério Público, que requere-
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rá o que entender cabível.

CAPÍTULO III

DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO

Art. 7º São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal:
I - a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto de crime

previsto nesta Lei, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;
II - a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza

e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pes-
soas jurídicas referidas no art. 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liber-
dade aplicada.

CAPÍTULO IV

DOS BENS, DIREITOS OU VALORES ORIUNDOS DE CRIMES
PRATICADOS NO ESTRANGEIRO

Art. 8º O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção
internacional e por solicitação de autoridade estrangeira competente, a apreensão
ou o seqüestro de bens, direitos ou valores oriundos de crimes descritos no art.
1º, praticados no estrangeiro.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou con-
venção internacional, quando o governo do país da autoridade solicitante prome-
ter reciprocidade ao Brasil.

§ 2º Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores apreendi-
dos ou seqüestrados por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os
recursos provenientes da sua alienação serão repartidos entre o Estado reque-
rente e o Brasil, na proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou de
terceiro de boa-fé.

CAPÍTULO V

DAS PESSOAS SUJEITAS À LEI

Art. 9º Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas jurí-
dicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal
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ou acessória, cumulativamente ou não:
I - a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira;
II - a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou

instrumento cambial;
III - a custódia, emissão, distribuição, liqüidação, negociação, intermediação

ou administração de títulos ou valores mobiliários.
Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações:
I - as bolsas de valores e bolsas de mercadorias ou futuros;
II - as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência

complementar ou de capitalização;
III - as administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito,

bem como as administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços;
IV - as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer

outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a transferência de
fundos;

V - as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento comer-
cial (factoring);

VI - as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens
móveis, imóveis, mercadorias, serviços, ou, ainda, concedam descontos na sua
aquisição, mediante sorteio ou método assemelhado;

VII - as filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil
qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual;

VIII - as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de ór-
gão regulador dos mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros;

IX - as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no
Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por qualquer
forma representem interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer das ativi-
dades referidas neste artigo;

X - as pessoas jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou
compra e venda de imóveis;

XI - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, pedras e metais
preciosos, objetos de arte e antigüidades.

CAPÍTULO VI

DA IDENTIFICAÇÃO DOS CLIENTES E MANUTENÇÃO DE REGISTROS
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Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º:
I - identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de

instruções emanadas das autoridades competentes;
II - manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira,

títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo passível
de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade com-
petente e nos termos de instruções por esta expedidas;

III - deverão atender, no prazo fixado pelo órgão judicial competente, as requi-
sições formuladas pelo Conselho criado pelo art. 14, que se processarão em se-
gredo de justiça.

§ 1º Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação
referida no inciso I deste artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a
representá-la, bem como seus proprietários.

§ 2º Os cadastros e registros referidos nos incisos I e II deste artigo deverão
ser conservados durante o período mínimo de cinco anos a partir do encerra-
mento da conta ou da conclusão da transação, prazo este que poderá ser ampli-
ado pela autoridade competente.

§ 3º O registro referido no inciso II deste artigo será efetuado também quando
a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado, em um mesmo
mês-calendário, operações com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo
que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente.

CAPÍTULO VII

DA COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Art. 11. As pessoas referidas no art. 9º:
I - dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções

emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios
dos crimes previstos nesta Lei, ou com eles relacionar-se;

II - deverão comunicar, abstendo-se de dar aos clientes ciência de tal ato, no
prazo de vinte e quatro horas, às autoridades competentes:

a) todas as transações constantes do inciso II do art. 10 que ultrapassarem li-
mite fixado, para esse fim, pela mesma autoridade e na forma e condições por
ela estabelecidas;

b) a proposta ou a realização de transação prevista no inciso I deste artigo.
§ 1º As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso I deste

artigo, elaborarão relação de operações que, por suas características, no que se
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refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados,
ou pela falta de fundamento econômico ou legal,possam configurar a hipótese
nele prevista.

§ 2º As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista neste artigo, não
acarretarão responsabilidade civil ou administrativa.

§ 3º As pessoas para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regula-
dor farão as comunicações mencionadas neste artigo ao Conselho de Controle
das Atividades Financeiras - COAF e na forma por ele estabelecida.

CAPÍTULO VIII

DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA

Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9º, bem como aos administradores das
pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e
11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as
seguintes sanções:

I - advertência;
II - multa pecuniária variável, de um por cento até o dobro do valor da opera-

ção, ou até duzentos por cento do lucro obtido ou que presumivelmente seria ob-
tido pela realização da operação, ou, ainda, multa de até R$200.000,00 (duzentos
mil reais);

III - inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do
cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no art. 9º;

IV - cassação da autorização para operação ou funcionamento.
§ 1º A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento

das instruções referidas nos incisos I e II do art. 10.
§ 2º A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9º, por ne-

gligência ou dolo:
I - deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assi-

nalado pela autoridade competente;
II - não realizarem a identificação ou o registro previstos nos incisos I e II do

art. 10;
III - deixarem de atender, no prazo, a requisição formulada nos termos do inci-

so III do art. 10;
IV - descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se

refere o art. 11.
§ 3º A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infra-
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ções graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes desta Lei ou
quando ocorrer reincidência específica, devidamente caracterizada em transgres-
sões anteriormente punidas com multa.

§ 4º A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência espe-
cífica de infrações anteriormente punidas com a pena prevista no inciso III do ca-
put deste artigo.

Art. 13. O procedimento para a aplicação das sanções previstas neste Capí-
tulo será regulado por decreto, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

CAPÍTULO IX

DO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS

Art. 14. É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle
de Atividades Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas
administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de ativi-
dades ilícitas previstas nesta Lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos
e entidades.

§ 1º As instruções referidas no art. 10 destinadas às pessoas mencionadas no
art. 9º, para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador, serão ex-
pedidas pelo COAF, competindo-lhe, para esses casos, a definição das pessoas
abrangidas e a aplicação das sanções enumeradas no art. 12.

§ 2º O COAF deverá, ainda, coordenar e propor mecanismos de cooperação e
de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à
ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores.

Art. 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração
dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos
nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito.

Art. 16. O COAF será composto por servidores públicos de reputação ilibada e
reconhecida competência, designados em ato do Ministro de Estado da Fazenda,
dentre os integrantes do quadro de pessoal efetivo do Banco Central do Brasil, da
Comissão de Valores Mobiliários, da Superintendência de Seguros Privados, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria da Receita Federal, de
órgão de inteligência do Poder Executivo, do Departamento de Polícia Federal e
do Ministério das Relações Exteriores, atendendo, nesses três últimos casos, à
indicação dos respectivos Ministros de Estado.

§ 1º O Presidente do Conselho será nomeado pelo Presidente da República,
por indicação do Ministro de Estado da Fazenda.
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§ 2º Das decisões do COAF relativas às aplicações de penas administrativas
caberá recurso ao Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 17. O COAF terá organização e funcionamento definidos em estatuto
aprovado por decreto do Poder Executivo.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Iris Rezende
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
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LEI Nº 9.677, DE 2 DE JULHO DE 1998.

Altera dispositivos do Capítulo III do
Título VIII do Código Penal, incluindo
na classificação dos delitos conside-
rados hediondos crimes contra saúde
pública, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os dispositivos a seguir indicados do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 - Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos
alimentícios”(NR)

“Art. 272 Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produtos ali-
mentício destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o
valor nutritivo:”(NR)

“Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.”(NR)
“§ 1º - A. Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda,

importa, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega
a consumo a substância alimentícia ou o produto falsificado, corrompido ou adul-
terado.”

“§ 1º Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste ar-
tigo em relação a bebidas, com ou sem teor alcoólico.”(NR)

“Modalidade Culposa
§ 2º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.”(NR)
“Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinado a fins

terapêuticos ou medicinais”(NR)
“Art. 273 Falsificar, corromper, adulterar ou alterar o produto destinado a fins

terapêutico ou medicinais:”(NR)
“Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa.”(NR)
“§ 1º Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem

em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o
produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado.”(NR)

“§ 1º - A. Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medica-
mentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os sane-
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antes e os de uso em diagnósticos.”
“§ 1º - B. Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas

no § 1º em relação a produtos em qualquer da seguintes condições:
I - Sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente;
II - Em desacordo com a fórmula constate do registro previsto no inciso anteri-

or;
III - Sem as características de identidade e qualidade admitidas para sua co-

mercialização.
IV - Com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade;
V  - De procedência ignorada;
VI - Adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária com-

petente.”
“Modalidade Culposa
§ 2º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”(NR)
“Emprego de processo proibido ou de substância não permitida
Art. 274 ...........................................................................................................
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.”(NR)
“Invólucro ou recipiente com falsa indicação
Art. 275 Inculcar, em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, tera-

pêuticos, ou medicinais, a existência de substâncias que não se encontram ou
que nele existe em quantidade menor que a mencionada.”(NR)

“Pena - reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa .“(NR)
“Produto ou substância nas condições dos dois artigos anteriores
Art. 276 ...........................................................................................................
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.” (NR)
“Substância destinada à falsificação
Art. 277 Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância destina-

da à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais.”(NR)
“Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos.”(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
José Serra
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ACÓRDÃO Nº 32.878 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Banco do Estado de São Paulo
Agravado: Jorge Osvaldo Brasil Costa
Relatora: Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy

Recurso de Agravo - Ação de Execução - Localização
de bens do devedor. Compete ao Banco exeqüente,
através de cadastramento hábil, diligenciar para a ob-
tenção de informações que possibilitem a localização
de bens do cliente devedor e não transferir tal obri-
gação ao Poder Judiciário objetivando quebra de si-
gilo em razão de mera execução. Improvimento unâ-
nime.

Vistos, relatados discutidos estes
autos de Agravo da comarca da ca-
pital em que é Agravante Banco do
Estado de São Paulo e Agravado
Jorge Osvaldo Brasil Costa.

ACORDAM, os Exmos. Srs. De-
sembargadores membros da Colen-
da 2ª Câmara Cível Isolada do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, em conhe-
cer do presente recurso, entretanto,
negar-lhe provimento, nos termos do
voto da Desa. Relatora.

Relatório
Tratam os autos de Recurso de

Agravo de Instrumento interposto
com fundamento no art. 522 e se-
guintes do CPC por Banco do Esta-
do de São Paulo contra o decisão
prolatada pelo MM. Juízo de Direito

da 20ª Vara Cível desta Comarca
nos autos de Ação de Execução por
si proposta contra Jorge Oswaldo
Brasil Costa, e que indeferiu o pedi-
do de expedição de Ofício à Receita
Federal e ao BACEN, a fim de obter
informações sobre as declarações
de bens do executado e valores de-
positados em suas contas bancári-
as.

Admitindo que as pesquisas de
bens são diligenciadas pela parte
interessada às suas expensas, o
que já teria promovido, porém, com
relação às repartições especificadas
não foram respondidas daí haver re-
corrido à Justiça, entretanto, a ne-
gativa do MM. Juízo “a quo” não
apresentou subsídio que a respal-
dasse, daí porque, invocando por
analogia o art. 198, § 1º do CTN; a
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Lei 4.595/64, através do art. 38, § 1º;
e arts. 399, inciso I, e 600, inciso VI,
e 5º, inciso XXXIII da CF, protesta
pelo provimento do recurso e refor-
ma da decisão guerreada.

Juntou documentos fls. 10/22.
Recebido o pedido em despacho

prolatado à fls. 24, foram ordenadas
as providências para seu processa-
mento, tendo a MMª Juíza “a quo”
expedido informações à fls. 28/30,
enquanto que o Agravado regular-
mente intimado omitiu-se em apre-
sentar contra-razões, como se vê da
certidão de fls. 34.

Voto
Conforme relatado, a insatisfação

do recorrente refere-se ao indeferi-
mento de diligências requeridas
possibilitando a obtenção de infor-
mações perante o Banco Central -
BACEN e Receita Federal sobre a
declaração de bens e valores depo-
sitados na conta do agravado, obje-
tivando penhora em Ação de Execu-
ção.

O recurso foi tempestivamente
oposto, preparado, tendo observado
os pressupostos de sua admissibili-
dade.

Em suas informações a MMª Juí-
za “a quo” destacou que o indeferi-
mento do pleito do A. resultou da
necessidade de resguardar o princí-
pio estabelecido no art. 5º, inciso X
da Constituição Federal, tendo des-
tacado que:

“A regra constitucional, data vê-
nia, não pode ser quebrada em
simples processo de execução
em que está em jogo tão so-
mente o interesse privado de um
Banco, vítima da própria negli-
gência de seu gerente que libe-
rou valores a quem não compro-
vara, mediante cadastro, a exis-
tência de bens suficientes para
garantir o pagamento.
É sabido, Exa., que toda e qual-
quer instituição bancária condici-
ona a liberação de dinheiro a
comprovação de patrimônio do
cliente, exatamente para que no
caso de inadimplemento lançar
mão dos bens do devedor cons-
tantes de seu cadastro." (fls. 29)
Perfeitamente correto o posicio-

namento do MM. Juízo “a quo”, eis
que o agravante sequer comprovou
ter se respaldado com cadastro que
deveria ter sido formalizado espe-
lhando a situação econômico finan-
ceira de seu cliente, entretanto,
pretende que a autoridade judiciária,
arredando o princípio constitucional,
sujeite os órgãos públicos à violação
do sigilo de informações sobre bens
e valores do devedor, transferindo,
assim, sua própria obrigação ao Po-
der Judiciário.

A jurisprudência de nossos tribu-
nais assim tem se manifestado:

”Bens do devedor: localização.
Ementa: Processual Civil - Agra-
vo de Instrumento - Execução -
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Localização de bens do devedor -
Pedido de diligência - Requisição
de Declaração de renda à Re-
ceita Federal.
I. Compete à Caixa Econômica
Federal diligenciar para a obten-
ção das informações que possi-
bilitem-na ir atrás dos bens do
executado que pretende penho-
rar, e não tentar transferir tal
obrigação ao judiciário.
II. A declaração de rendimentos
na qual se inclui a Declaração de
Bens está protegida pelo sigilo, o
qual não pode ser quebrado em
razão de mera Execução promo-
vida pela Caixa Econômica Fede-
ral.
III. Agravo improvido.
TRF - 3ª R. - 1ª T. AI nº
970316101-4
Rel. Juiz Roberto Haddad, DJ
08.07.97, pág. 52.427
Revista Jurídica Consulex nº
9.197, pág. 293.
Na verdade, procurando respal-

dar seu entendimento na legalidade,
o agravante invocou as disposições
do art. 198 do CTN, § 1º do art. 38
da Lei 4.595/64, 399, inciso I e 600,
inciso IV do CPC que, entretanto
não amoldam a hipótese 'sub judice',
eis que esbarram no tratamento ex-
cepcional da Carta Magna que esta-
belecem os contornos do resguardo
do sigilo das informações pretendi-
das excepcionando apenas dois
pressupostos são os casos autori-
zados na forma da lei e para fins de

investigação criminal ou instrução
processual penal, o que, obviamente
não envolve a pretensão do agra-
vante.

Cabe ressaltar, ainda, que esta
Colenda 2ª Câmara Cível Isolada já
possue precedente neste sentido
através do Acórdão 31.508 da lavra
da eminente Desa. Osmarina Sam-
paio Nery que assim decidiu:

"Agravo de Instrumento. Ação de
Execução. Inconformismo à r.
decisão proferida pelo juízo mo-
nocrático que indeferiu o pedido
de requisição de informações à
Delegacia da Receita Federal e
ao BACEN.
1. Não há como pretender-se
substitua o magistrado sob cuja
direção se encontre o processo,
o interesse das partes, por elas
diligenciando “ex officio”. A ob-
tenção de informações sobre a
situação patrimonial do contribu-
inte, constando do Banco de Da-
dos da Receita Federal, somente
pode ser feia em caráter excep-
cionalíssimo e assim mesmo,
dentro dos exatos limites da lei
específica, para atender, única e
exclusivamente, a notório e evi-
dente interesse da Justiça.
2. Diante dos fundamentos
constantes deste Acórdão, irre-
parável se apresenta o despacho
alvejado, pois ao contrário se
chegaria pura e simplesmente a
conclusão de que, indistinta-
mente, caberá ao Judiciário pro-
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mover pela parte as diligências a
ela pertinentes.
3. Recurso conhecido, mas im-
provido. (Acórdão nº 31.508.
Relatora Desa. Osmarina O.
Sampaio Nery. J. 05.06.97)
Evidenciado, portanto, não mere-

cer censura a r. decisão do Juízo
monocrático, eis que inocorre o ale-
gado cerceamento de defesa.

Isto posto, conheço do recurso,
entretanto, nego-lhe provimento,
mantendo em todos os seus termos
a r. decisão agravada.

Belém, 18 de dezembro de 1997.

Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Presidente
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 32.897 - HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM
PEDIDO DE LIMINAR DA COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Bel. Laurênio Miranda da Rocha
Paciente: Laurênio Miranda da Rocha
Relator: Desembargador Jaime dos Santos Rocha

A Certidão Positiva de Inquérito Policial não tem o
condão de provocar a violação do direito de "ir e vir"
e a alegada impossibilidade de concorrer a cargo pú-
blico, em razão da mesma, deve ser atacada pelo Pa-
ciente através do Mandado de Segurança contra o
Órgão que o recusou. De igual modo, foge do viés do
Habeas Corpus a finalidade de determinar a agiliza-
ção de determinado processo, principalmente encon-
trando-se o réu em liberdade. Ordem não concedida,
à unanimidade, por carência de amparo legal.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Exmos. Senhores

Desembargadores deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, integrantes às Câmaras Crimi-
nais Reunidas, à unanimidade, não
conhecer da presente Ordem de
Habeas Corpus, por carência de
amparo legal, com base no relatório
e voto deste relator, que passam a
fazer parte do presente aresto.

Relatório
O Bel. Laurênio Miranda da Ro-

cha, advogado regularmente inscrito
à OAB/Pa, sob o nº 653, com escri-
tório profissional nesta cidade, im-
petra em causa própria, uma ordem
de habeas-corpus com pedido limi-
nar, inquinando como autoridade

coatora a MMª 4ª Pretora Criminal
da Comarca da Capital.

Diz o impetrante que, em
maio/96, compareceu a este Palácio
da Justiça, a fim de participar de
uma audiência designada, quando
ao chegar à entrada direita, deste
edifício, foi obstado por uma empre-
gada do Sindicato dos Funcionários
das Justiça, que o impedia de entrar
alegando que havia sido decretada
uma greve de funcionários, não ha-
vendo expediente naquele dia e que
ninguém poderia entrar.

Que, assim mesmo, o paciente
adentrou no prédio deste Tribunal,
indo até à 6ª Vara Penal, onde teria
audiência, que veio a ser transferida
ante a greve de funcionários defla-
grada.
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Que, quando o paciente saía
deste Tribunal, foi insultado por um
dos Diretores do prefalado Sindica-
to, que usando aparelhagem de
som, denegria sua moral de advo-
gado, além de ameaçá-lo de agres-
são física, que só não veio por con-
cretizar-se ante a interferência de
terceiros. Que, dias depois, o paci-
ente foi intimado a comparecer pe-
rante a autoridade policial para
prestar esclarecimentos em Inqué-
rito Policial que apurava o Crime de
Tentativa de Homicídio instaurado
contra o mesmo.

Que, o RMP ofereceu denúncia
contra o paciente, cujo Processo foi
distribuído à 4ª Pretoria Criminal,
onde até o presente continua sem
solução.

Ocorre que, sempre que o paci-
ente precisa de uma Certidão de
Antecedentes Criminais, lhe é forne-
cido pela Secretaria da Repartição
Criminal o dito documento, nele
constando que contra o mesmo foi
instaurado inquérito policial desde
17/01/92, pelo Crime previsto no art.
147 do CPB e art. 19 da LCP (Dele-
gacia de Crimes Contra a Pessoa,
em 17/6/96), o que revela o cons-
trangimento moral e absolutamente
ilegal á pessoa do paciente, haja
vista que, segundo o mesmo, nin-
guém poderá ser considerado cul-
pado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória, na
forma do art. 5º, da CF.

Que a dita Certidão, nesse feitio,
impede o paciente de concorrer le-
galmente a um cargo público, pelo
fato de responder há mais de 12
meses por um crime que não houve,
pelo que requer a concessão do
"writ" para determinar maior preste-
za ao julgamento, uma vez que a
falta de decisão no aludido proces-
so, está a prejudicar o direito seu de
ir e vir, bem como, segundo o mes-
mo, tais certidões, só deveriam
contemplar os julgamentos transita-
dos em julgado, conforme determina
a CF. Juntou à impetração uma
Certidão de Antecedentes Criminais,
demonstrando o alegado.

Solicitadas as devidas informa-
ções à autoridade inquinada coato-
ra, em resposta nos esclareceu o
seguinte:

1. Que, foram recebidos por
aquele Juízo os autos de inquérito
policial onde consta como indiciado
o ora paciente, incurso nas sanções
punitivas do art. 147 do CPB e 19,
da Lei de Contravenções Penais,
tendo como vítimas Armando S. So-
ares, Antônio do Carmo Freitas e
Cacilda Maria Saraiva;

2. Que, submetidos os autos ao
RMP, em 15/07/96, foram devolvi-
dos em 06/12/96, tendo requerido
Audiência Preliminar de Conciliação;

3. Que a dita audiência foi reali-
zada em 11/03/97, com base na Lei
nº 9.099/95, onde não foi possível a
conciliação entre partes, tendo sido
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aberta vista ao RMP, para o ofere-
cimento de Denúncia, sem que até a
época das informações prestadas,
tivessem os autos sido devolvidos
ao Cartório respectivo. O douto Pro-
curador de Justiça, instado a opinar
no presente feito, foi de parecer pela
denegação da ordem impetrada.

Voto
Em sede de preliminar o douto

Procurador de Justiça pugna pelo
não conhecimento da ordem impe-
trada, pelo fato de o ilustre advoga-
do impetrante, não trazer à baila
qualquer situação que se adequasse
perfeitamente aos mecanismos pro-
cessuais peculiares à estreita via do
habeas-corpus.

Com efeito, foge ao viés do ha-
beas corpus, a finalidade de deter-
minar a agilização de determinado
processo, principalmente encontran-
do-se o paciente em liberdade,
como no caso em tela, onde acerta-
damente vislumbra-se menor restri-
ção ou até mesmo ameaça, ao di-
reito seu de ir e vir, escopo único do
mandamus.

É crível que o excesso de prazo
na finalização do processo a que
responde o paciente perante o Juízo
dito Coator, somente haveria de ser
alvo de habeas corpus, se porventu-

ra estivesse tal morosidade proces-
sual a prejudicar a liberdade do
mesmo, por encontrar-se preso por
tempo superior ao que determina a
Lei, situação esta, que de igual
modo, não se contempla nos pre-
sentes autos.

Por outro prisma, a simples Cer-
tidão Positiva de Antecedentes Cri-
minais, não tem o condão de gerar o
constrangimento ilegal ao direito
ambulatorial do paciente, como
também, não fere o inciso LVII, do
art. 5º, da CF, pois não implica em
considerá-lo previamente culpado.

Desarte, a análise dos presentes
autos revela estreme de dúvidas,
que o alegado pelo Bel. Impetrante
não encontra menor ressonância,
principalmente através das informa-
ções da autoridade coatora, que as-
severa que não tendo sido concilia-
ção entre partes com base na Lei nº
9/099/95, encontram com vista ao
RMP, para fins de direito.

Ante o exposto, face a improprie-
dade do meio escolhido pelo impe-
trante-paciente, acolhemos a mani-
festação expedida pelo douto Procu-
rador de Justiça, mas somos de voto
pelo não conhecimento da ordem
impetrada, por carência de amparo
legal.

Belém, 15 de dezembro de 1997.
Des. Alberto Soares Maia - Presidente

Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator
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ACÓRDÃO Nº 32.899 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS
PREVENTIVO DA COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Bel. Fernando da Silva Gonçalves
Paciente: Maria Lúcia Penedo
Relator: Desembargador Jaime dos Santos Rocha

A prisão civil decretada em desfavor da Paciente nos
autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em
Depósito, movida pelo Banco do Brasil S/A, não se
encontra devidamente fundamentada, consoante se
infere às fls. 71 dos autos, estando ao inteiro revés
do que determina o texto constitucional e a Legisla-
ção em espécie. Visível se faz sentir o constrangi-
mento ilegal à pessoa da Paciente, ante a precarieda-
de do decreto prisional contra si expedido. Ordem
concedida, à unanimidade, tornando definitiva a limi-
nar anteriormente deferida.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Exmos. Senhores

Desembargadores deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, integrantes às Câmaras Crimi-
nais Reunidas, à unanimidade, con-
ceder a Ordem impetrada, com base
no relatório e voto deste relator, que
passa a fazer parte do presente
aresto.

Relatório
Trata-se de pedido de habeas

corpus preventivo com provimento
liminar, que o Bel. Fernando da Silva
Gonçalves, regularmente inscrito à
OAB/Pa, sob o nº 1283, com escritó-

rio profissional nesta cidade, impetra
em face de Maria Lúcia de Macedo
Penedo, devidamente qualificada
nos autos, com arrimo no estatuído
em o art. 5º, LXI e LXVIII, da Cons-
tituição Brasileira c/c arts. 647, 648, I
do Código de Processo Penal Bra-
sileiro, inquinando como autoridade
coatora o M.M. Juízo de Direito da
5ª Vara Cível da Comarca da Capi-
tal.

Em suma, diz o impetrante em
seu arrazoado, que a paciente na
qualidade de sócia da empresa Mil
Roupas Cia. Ltda., financiou máqui-
nas junto ao Banco do Brasil S.A.,
através de dois contratos, quitando
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um deles integralmente e apenas
parte do outro, ficando tais máqui-
nas alienadas fiduciariamente em
nome do aludido Banco.

Que, em vista de problemas fi-
nanceiros ocorridos com a prefalada
empresa, vários de seus emprega-
dos buscaram a Justiça Trabalhista,
para reivindicar seus direitos, onde
em processos reclamatórios, fora
determinada a penhora e avaliação
das referidas máquinas, as quais fo-
ram vendidas por determinação da-
quela Justiça Especializada, para
pagamento de créditos trabalhistas.

Que, a autoridade dita coatora,
em um processo tumultuado, aonde
nem sequer fora dado à paciente o
direito da ampla defesa, decretou ao
arrepio da lei a prisão civil da paci-
ente, pelo prazo de seis meses a
cumprir no Presídio São José, neste
Estado.

Que, a decretação da prisão da
paciente, além de não fundamenta-
da, como determina a Constituição
Federal, não observou as exigências
legais, tendo em vista que o despa-
cho que a decretou fora proferido
nos próprios autos de Busca e
Apreensão- como depositária infiel,
cujo Mandado de Prisão já se en-
contra em poder dos Oficiais de
Justiça, ainda que pendente a deci-
são que decretou tal prisão, posto
ser objeto de Agravo de Instrumento
cujo relator era o saudoso Des. Ca-
listrato Alves Mattos.

Transcrevendo o Venerando
Acórdão nº 27.349, destas Colendas
Câmaras Criminais Reunidas, diz o
impetrante que a decretação da pri-
são da paciente nos próprios autos
de busca e apreensão constitui ile-
galidade, uma vez não ter sido dado
à mesma o direito de ampla defesa
e nem assegurado- lhe o contraditó-
rio, segundo o mesmo, como têm
entendido este colegiado, apartir da
edição do supracitado aresto.

Por derradeiro, pugna pela con-
cessão do Remédio Heróico initio li-
tis, bem como, seja ao final mantida
a liminar porventura concedida,
anulando-se o decreto de prisão civil
expedido contra a paciente, uma vez
a não observância das exigências
legais, expedindo-se em favor da
mesma o competente "Salvo Con-
duto".

Juntou à exordial os documentos
de fls. 09/19, dos autos.

Às fls. 21/109 dos autos, consta
o pedido de admissão de litiscon-
sorte passivo pelo Banco do Brasil
S.A., pleiteado pela advogada Chris-
tina Sá Souza, o qual se faz acom-
panhar de outros documentos em
xerocópia.

Distribuídos inicialmente os pre-
sentes autos à Exma. Desa. Rutéa
Fortes, veio esta, mediante o despa-
cho de fls. 109, verso, por conceder
liminarmente o mandamus, por en-
tender presentes os seus pressu-
postos básicos ensejadores, pelo
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que determinou a expedição do
competente Salvo Conduto em prol
da paciente.

Solicitadas as informações à au-
toridade inquinada coatora, logrou
esta em prestá-las às fls, 116/l17,
dos autos, onde, em resumo expen-
de o seguinte:

1. Tramita por aquele Juízo ação
de Busca e Apreensão movida pelo
Banco do Brasil S.A, em desfavor de
Mil Roupas Indústria e Comércio
Ltda, representada pela ora paciente
Maria Lúcia de Macedo Penedo;

2. Que, por não terem sido en-
contrados em poder da Ré os bens
objeto da supracitada busca e apre-
ensão, o Autor requereu a conver-
são da busca em depósito, o que foi
deferido pora aquele Juízo, que de-
terminou a citação da Ré, para que
no prazo de cinco dias entregasse
os bens, depositasse-os em Juízo,
consignasse o valor do débito ou
contestasse a ação.

3. Citada a Ré e escoado o prazo
de cinco dias, não optou esta ne-
nhuma das hipóteses constantes
dos inícios I e II, do art. 902, do
CPC, conforme o escrivão do feito
ás fls. 50, dos autos;

4. A indiferença da Ré, de ensejo
ao requerimento do aludido banco
para que esta entregasse os bens
alienados fiduciariamente no prazo
de vinte e quatro horas ou o equiva-
lente em dinheiro, sob pena de pri-
são, o que fora deferido por aquele

Juízo, mediante o despacho de fls.
53, datado de 17/04/94;

5. Que, intimada como repre-
sentante legal da Ré, a paciente
mais uma vez tornou-se indiferente
à ação da Justiça, haja vista que de-
correu o prazo de vinte e quatro ho-
ras sem que os bens fossem entre-
gues, nem o seu equivalente em di-
nheiro, não havendo por parte da
paciente qualquer justificativa nesse
sentido;

6. Que, diante de tanta insensibi-
lidade por parte da paciente, como
representante legal da empresa Mil
Roupas, mediante o despacho de
fls. 70, foi-lhe decretada a prisão ci-
vil pelo prazo de seis meses, em
data de 06 de março de 1995, o que
ensejou, pela primeira vez a mani-
festação da Ré, que requereu a
suspensão do decreto de prisão e a
baixa dos autos ao Contador, para
que fosse apurada a dívida, a fim de
possibilitar-lhe consignar o equiva-
lente em dinheiro, deferindo-se o
pedido, pelo que a dívida foi apurada
sem que houvesse o depósito pela
paciente;

7. No dia 27/03/97, foi recebido
pelo Juízo impetrado o oficio nº
187/97-SG, firmado pelo Des. Stéleo
Menezes, solicitando informações
sobre o Mandado de Segurança im-
petrado contra o decreto prisional,
informando ainda que havia sido
concedida liminar suspendendo a
prisão decretada;
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8. Que a liminar suspendendo a
prisão da paciente foi cassada com
o julgamento do mérito do Mandado
de Segurança, tendo o Banco reque-
rido às fls. 84/85, dos autos princi-
pais, o desentranhamento e cum-
primento do mandado de prisão, o
que foi deferido por aquele Juízo;

9. Esclarece a autoridade infor-
mante, que desde o início da ação,
ou seja em 05/06/92, até a data do
oferecimento das informações a
este Relator, a Ré manifestou-se
uma só vez nos autos e nunca in-
formou que os bens haviam sido ali-
enados pela Justiça do Trabalho,
como diz no habeas corpus impetra-
do;

Instada a doutora Procuradora de
Justiça a opinar no presente feito,
inicialmente requereu o cumpri-
mento de diligência, mediante a ma-
nifestação de fls. 118, dos autos, no
que foi atendida pela antiga Relato-
ra;

Consta às fls. 119, dos autos,
Certidão de lavra do Secretário das
Câmaras Reunidas, de que trans-
correu o prazo fixado sem que o im-
petrante comprovasse documental-
mente que os bens objetos da ação
de Busca e Apreensão foram vendi-
dos do Trabalho.

Voto
A prisão civil decretada em des-

favor da paciente nos autos da ação
de Busca e Apreensão convertida
em Depósito, movida pelo Banco do
Brasil S.A., em que pese os motivos
que levaram a autoridade inquinada
coatora em assim decidir, não en-
contra-se devidamente fundamenta-
da, consoante se infere às fls. 71,
dos autos, corporificando-se através
de um despacho sucinto, manuscrito
e em oito linhas, sem sequer justifi-
car a autoridade sentenciante, com
base nos autos, da real necessidade
da imposição da medida extrema
em desfavor da Suplicada, ao inteiro
revés do que determina o texto
constitucional e a legislação na es-
pécie.

Destarte, visível se faz sentir o
constrangimento ilegal à pessoa da
paciente, ante a precariedade do
decreto prisonal contra si expedido,
diga-se: como bem fez ressaltar a
douta Procuradora de Justiça: "ao
arrepio da Lei", razão pela qual,
mantenho a liminar anteriormente
concedida, tomando-a definitiva e
concedo a ordem impetrada, deter-
minando a expedição em prol da pa-
ciente, do competente Salvo Con-
duto.

Belém, 22 de dezembro de 1997.
Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Presidente

Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator
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ACÓRDÃO Nº 32.906 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Edvaldo Lima Silveira
Apelado: Itamar Ribeiro de Magalhães e Souza Junior
Relator: Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva

Ação de Indenização. Acidente automobilístico ocor-
rido em cruzamento de ruas, dotado de sinalização
semafórica, que conduziu a perícia oficial a deixar a
elucidação definitiva dos fatos a cargo da prova tes-
temunhal. Aferição do valor dessa prova em juízo, e a
conclusão da sentença que deu pela procedência da
ação, fulcrada na qualidade dos depoimentos. Recur-
so improvido.

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

sembargadores componentes da
Turma Julgadora da 3ª Câmara Cí-
vel Isolada, à unanimidade de votos,
improver o presente recurso de
apelação.

Relatório
Trata-se de Ação Sumária de

Reparação de Dano Causado em
Acidente de Veículos proposta por
Itamar Ribeiro de Magalhães e Sou-
za Junior contra Edvaldo Lima Silvei-
ra, julgada procedente, conforme
sentença de fls. 62/64.

Alega, em síntese, o autor que
no dia 25.08.95 dirigia seu automó-
vel Voyage, placa JTC-3218 pela
Trav. 03 de maio, quando, ao atra-

vessar a Av. Gentil Bittencourt, foi
violentamente atingido em sua late-
ral direita pelo veículo do réu, provo-
cando vários danos. Alega, também,
que o acidente em tela foi presenci-
ado por duas testemunhas que con-
firmaram inclusive à perícia do
DETRAN/PA, que o semáforo, na
hora do acidente, estava verde e as-
sim aberto para a mão de direção do
autor. Aduz, ainda, que o veículo do
autor foi encaminhado à oficina es-
pecializada, onde foi constatado que
o prejuízo e dano causado pelo veí-
culo do réu ao veículo do autor foi
de R$ 6. 643,00 (seis mil seiscentos
e quarenta e três reais), conforme
documentação acostada a inicial.
Esclareceu, também, que o veículo
do suplicante foi adquirido zero qui-
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lômetro, diretamente da concessio-
nária autorizada Volkswagen Nos-
saterra e que, com os danos causa-
dos e reparos que sofreu, deixou de
ter sua plena valorização em relação
a que anteriormente ao acidente
possuía, tendo por via de conse-
qüência sofrido depreciação em seu
valor de mercado razão pela qual
requereu que o suplicado pague ao
suplicante uma indenização corres-
pondente à depreciação que seu
veículo sofreu em seu valor de re-
venda. Citou jurisprudência para re-
forço de seus argumentos. Reque-
reu finalmente a procedência da
ação e a condenação do suplicado
ao pagamento da indenização dos
danos e prejuízos causados ao au-
tomóvel do autor, no valor de R$
6.643, 34 (seis mil seiscentos e qua-
renta e três reais e trinta e quatro
centavos), da quantia gasta com
transportes durante o lapso de tem-
po que o automóvel ficou parado, do
valor correspondente a depreciação
sofrida pelo veículo do autor em seu
preço de revenda, juros e correção
monetária, e ainda 20% (vinte por
cento) de honorário advocatício so-
bre o montante apurado, custas e
demais ônus da sucumbência.

Juntou documentos de fls. 10/25.
Saneamento às fls. 34 quando foi

designada a audiência de instrução
e julgamento, realizada em
25/03/97. E nesta ocasião o réu
contestou a ação às fls. 42/47 pe-

dindo a improcedência da ação, com
a condenação do autor ao paga-
mento das custas e honorários ad-
vocatícios, na base de 20% (vinte
por cento).

Autor e réu apresentaram memo-
riais como razões finais requerendo
o autor que a ação fosse julgada
totalmente procedente e o réu, im-
procedente.

Decidindo a causa a Dra. Juíza
“a quo” julgou procedente a ação e
condenou o réu ao pagamento da
quantia de R$ 6.643.34 (seis mil
seiscentos e quarenta e três reais e
trinta e quatro centavos) pelos da-
nos causados no veículo do autor e
ainda ressarcimento das despesas
que o autor efetuou com transpor-
tes, e, ainda, ao pagamento de uma
quantia correspondente a deprecia-
ção sofrida pelo veículo do autor em
seu preço de revenda em razão dos
danos sofridos, as duas últimas par-
celas a serem apuradas em liquida-
ção de sentença.

O réu embargou de declaração
da sentença, alegando que a d. Ma-
gistrada sem observar a prova cabal
existente nos autos, trilhou pelo ca-
minho da incerteza, buscando um
depoimento, no mínimo interesseiro
de um taxista, que nada assistiu e
desprezando as declarações presta-
das pela testemunha Taíssa Car-
mona. Pediu finalmente o acolhi-
mento dos embargos de declaração
no sentido de reformar a decisão
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embargada e julgá-la improcedente.
Decidindo sobre os embargos a

Dra. Juíza de 1º Grau entendeu ser
incabível os declaratórios por não
haver obscuridade na sentença
proferida.

Inconformado, o réu apelou da r.
sentença de fls., aduzindo, que r.
sentença recorrida divergiu das pro-
vas trazidas aos autos, com as quais
ficou demonstrado que o causador
do acidente, na verdade, foi o apela-
do, e, também, que houve cercea-
mento de seu direito de defesa, uma
vez que requereu, tempestivamente,
a substituição de uma testemunha
às fls. 50, em face da mesma en-
contrar-se viajando, lhe sendo ne-
gado pela Magistrada. Citou juris-
prudência em arrimo de suas alega-
ções. Pediu, finalmente, a improce-
dência da ação.

Contados e preparados, confor-
me certidão de fls. 88, a d. Juíza “a
quo” recebeu a apelação em ambos
os efeitos e abriu vistas ao apelado
que se manifestou em tempo hábil,
rebatendo as razões do apelante e
requerendo o improvimento do apelo
e a confirmação do r. decisum.

Os autos subiram a esta E. Cor-
te, vindo-me conclusos para julga-
mento.

Voto
A r. sentença apelada demons-

trou, com base no depoimento das
testemunhas apresentadas pelo

autor, que a responsabilidade pelo
acidente competiu ao réu, quando
desatento avançou o sinal vermelho,
para abalroara o automóvel de pro-
priedade do autor, em cruzamento
dotado de sinalização semafórica.

O apelante, em suas razões re-
cursais, limita-se a refutar os argu-
mentos expendidos pela prolatora
da sentença, no que, aliás, não lo-
grou êxito.

De início, porque fulcrou a sua
defesa em trecho isolado de depoi-
mento prestado por testemunha visi-
velmente comprometida que admitiu
ser amiga há mais de quatro ou cin-
co anos, a permitir, como declarou,
que, momentos antes do acidente,
fosse ele buscá-la na saída da es-
cola; e no laudo da perícia procedida
pelo DETRAN, que interpretou ao
seu talante, mas que, em verdade,
não definiu a culpa das partes en-
volvidas no acidente, preferindo dei-
xar a elucidação definitiva dos fatos
a cargo de prova testemunhal, tal
como se pode constatar de visu de
seu contexto, às fls..

Mostrou, ainda, falta de convic-
ção e até insegurança, ao lançar
mão da tese de culpa recíproca,
sem a menor condição de vê-la
prosperar, como decorre da prova
testemunhal que serviu de subsidio
ao deslinde da questão. E quanto ao
cerceamento de defesa alegado, por
não haver a MMª Juíza sentenciante
deferido a substituição de testemu-
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nha que intentou, parece-me que se
trata de matéria preclusa, incumbin-
do acentuar que o apelante não in-
terpôs o recurso cabível contra o
despacho atacado, argüindo-o so-
mente agora, mas de forma extem-
porânea e inadequada.

Em suma acrescento, falece ra-
zão ao apelante, posto que a Magis-
trada decidiu com acerto e soube
sopesar e bem aferir o valor da pro-
va testemunhal, centrando-se na

qualidade dos depoimentos, como
no caso do motorista de táxi, que
trafegava na retaguarda do autor,
que pôde presenciar todos os deta-
lhes do acontecido, por isso manti-
nha-se atento na direção do veículo
que conduzia, justamente no cruza-
mento onde se deu a colisão.

Ao exposto, conheço do recurso,
mas nego-lhe provimento, para con-
firmar a r. sentença em todos os
seus termos.

Belém, 05 de dezembro de 1997.

Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalves - Presidente
Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Relator
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ACÓRDÃO Nº 32.909 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE
NOVA TIMBOTEUA

Apelante: José Fernandes da Silva, Osmar de Sousa Forte Carlos Alberto
Corrêa Lobo

Apelado: Prefeito Municipal de Nova Timboteua - José Pinheiro Sobrinho
Relatora: Juíza Convocada Marta Inês Antunes Jadão

Direito Adquirido - 1. É Constitucional a Lei Municipal
que institui, no âmbito de seu território pensão em
favor de seus ex-prefeitos, antes da constituição de
1988, porque inexistindo expressa proibição, na, car-
ta de 1997, que criou o benefício, da extensão desse
privilégio aos demais entes federativos, ainda que a
hipótese não esteja elencada na competência concor-
rente e/ou residual desses entes, está insita nas atri-
buições inerentes a sua autonomia financeira e ao
seu auto governo. 2. Constitucional a Lei Municipal, a
extinção da pensão pela carta de 1988 não alcança os
ex-prefeitos que antes dela já recebiam tal benefício.

Vistos, relatados e discutidos os
autos da Apelação Cível interposta
por José Fernandes da Silva, Osmar
de Souza Forte e Carlos Alberto
Corrêa Lobo contra O Prefeito Muni-
cipal de Nova Timboteua:

ACORDAM, os Desembargado-
res, que compõem a Turma Julga-
dora da 1ª Câmara Cível Isolada por
decisão unânime, conhecer do re-
curso e lhe dar provimento para re-
formar a decisão ”a quo” proferida
nos autos do Mandado de Seguran-
ça impetrado por José Fernandes da
Silva e outros.

Relatório
Osmar de Souza Forte e Carlos

Alberto Corrêa Lobo, brasileiros, ca-
sados, ex-prefeitos de Nova Timbo-
teua inconformados com a sentença
que lhe foi adversa proferida nos
autos de Mandado de Segurança
contra ato do Exmo. Prefeito desse
Município que, respaldado no De-
creto nº 004/96 daquela Municipali-
dade, sustou o pagamento da pen-
são vitalícia assegurada aos 005/85,
ferindo o seu direito adquirido líquido
e certo, protegido pelo inc. XXXVI,
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do art. 5º da carta Magna, trazendo
à colação vários julgados desse
Estado, nesse sentido.

Como pano de fundo do apelo,
alega que a forma como foi sustada
a pensão é abusiva, porquanto ha-
vendo lei a arrimar o direito do im-
petrante, fazendo retroagir no tempo
o Decreto Municipal nº 04/96, que
suspendeu as pensões vitalícias.

Não houve contraminuta ao ape-
lo.

O Ministério Público, em subs-
tancial parecer, opta pela mantença
da sentença recorrida.

Voto
Ao informar o remédio heróico, o

impetrado destaca a inconstituciona-
lidade da lei municipal que criou o
benefício, trazendo à colação julga-
dos nesse sentido, fazendo referen-
cia à ação direta de inconstituciona-
lidade referente a lei do Estado de
Alagoas, bem como as providências
que o Tribunal de Contas desse Mu-
nicípio tomou para obrigá-lo a can-
celar a pensão dos impetrantes.

A questão sob comento, apesar
da fundamentação jurídica com que
o Magistrado sentenciante decidiu o
Mandado se Segurança, dos tam-
bém embasados pareceres dos
membros do Parquet, respaldados
em decisões do Supremo Tribunal
Federal, a meu ver, ainda se cons-
titui questão tormentosa, porque en-
volve de um lado a possibilidade ju-

rídica de o Município ou de o Estado
Membro legislarem sobre a matéria,
estendendo a nível Municipal os fa-
vores que o artigo 181 da Carta de
1967 concedeu aos ex-Presidentes
da Republica, referente à percepção
de lado, a alegada lesão a direito
adquirido de quem já vinha regular-
mente recebendo a pensão quando
esta foi sobrestada por ato adminis-
trativo.

Há, ainda, nos refolhos da tor-
mentosa questão, a alegada incons-
titucionalidade do preceito municipal
e do estadual, além da alegação de
que essas leis concessivas do be-
neficio não teriam sido recepciona-
dos pela Carta de 1988.

Na verdade, a ação direta de in-
constitucionalidade alusiva à lei do
Estado de Alagoas, que instituiu tal
pensão naquele território, estenden-
do-a aos municípios, ao invadir a es-
fera municipal de autonomia admi-
nistrativa reconhecida, realmente
merecia reparo. Deveria fazer como
o fez a Carta de 1967. Limitar-se a
criar o beneficio para seus ex-
governadores. Deixando aberta a via
para que os Municípios tratassem da
matéria, em seus territórios.

Após ter a Carta Magna de 1967
criado a pensão em favor do ex-
presidentes da Republica, ou seja a
nível federal, sem expressa vedação
da extensão desses benefícios aos
Estados-Membros, sendo o Brasil
uma República Federativa, formada
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pela União e Estados-Membros, go-
zando este de autonomia político-
administrativa, passou a legislar so-
bre governo local em atitude que se
coaduna com a técnica de repartição
do poder autônomo entre as unida-
des federativas, atentos ao princípio
da isonomia que não recomendava
o privilégio apenas aos ex-
Presidentes da República. Se os
Estados resolveram concedê-lo aos
ex-Governadores, seguindo essa
mesma trilha os Municípios, essa
deliberação, considerando que a
República Federativa Brasileira en-
volve três esferas de governo em
que os Estados-Membros e os Mu-
nicípios não perdem sua autonomia
administrativa e financeira, embora
não tipificada a hipótese (por ser ex-
cepcionalíssima) nas competência
de cada ente federativo, está ínsita a
meu ver nas atribuições de cada
um, simplesmente porque cada um
tem seu próprio regulamento jurídi-
co; o Estado Membro, sua constitui-
ção; o Município, sua Lei Orgânica.

Procurar dentro dessa repartição
de competência essa singular situa-
ção, fora das atribuições pertinentes
a cada um, afigura-se, data vênia,
um contra-senso, porquanto a auto-
nomia dos entes federativos já com-
porta a gestão de seu quadro funci-
onal. A menos que houvesse, insis-
to, expressa vedação na Carta Fe-
deral, restringindo a autogestão da
coisa pública, não vislumbro a ques-

tionada invasão de competência da
União, porquanto esta ao criar o be-
nefício, se não restringiu seu alcan-
ce, deixou implicitamente facultado a
cada ente federativo tratar da maté-
ria, como e se lhe conviesse. Dessa
forma, há compatibilidade vertical de
preceitos, afastando a alegada da lei
municipal referida.

Aliás, tal exegese, moralmente
falando, é a mais recomendada den-
tro de uma ótica do justo-ideal, por-
que consentânea ao princípio (iso-
nomia) dos Chefes do Executivo nas
esfera em que se distribui o poder
numa Republica Federativa.

 Aceitando como constitucional a
Lei Municipal nº 05/85, de 10/12/85,
surge como consectário a aborda-
gem do direito adquirido, porque a
Constituição de 1988 ao extinguir o
beneficio, afastou qualquer conside-
ração acerca da recepção dessa lei
pelo novo ordenamento jurídico
constitucional. A discussão passa a
centrar-se na a eficácia retro-ope-
rante da nova Lei Maior, regendo o
passado, se alcança ou não situa-
ções constituídas sob o império da
Carta anterior.

Nesse sentido, a interpretação se
há ou não o direito adquirido vem
suscitando decisões díspares nesta
corte. Algumas reconhecendo esse
direito, a exemplo do Acórdão nº
12.351, 1ª Cam. Isol. Rel. Des. Po-
jucan Tavares, e do Ac. nº 18.754
da 2ª Cam. Isol. Rel. Des. Manoel
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de Christo Alves. Recentemente o
Ac. de nº, desta Câmara Isolada,
Rel. Des. Stélio Bruno de Menezes.
Outras decisões negando-o, citadas
pelo ilustre Magistrado sentenciante.

A própria constituição ora vigente
como as anteriores, abriram em seu
bojo expressa ressalva ao direito
adquirido, impondo limites ao princí-
pio da retroatividade da lei, buscan-
do conciliar as correntes individua-
lista e socialista, que confrontam
Aristóteles e Rosseau; aquela, a in-
dividualista, querendo que o princí-
pio releve o direito individual; esta, a
socialista, sobrepondo a sociedade
ao homem.

Numa digressão histórica, a irre-
troatividade defendida por Cícero,
dominando a obra de Justiniano, al-
cança o direito Canônico. A Consti-
tuição de Gregório, o Grande, no
Séc. VI, já proibia a retroatividade
das leis. Perpassa idade média, no
estudo dos glosadores e pós-glosa-
dores. Nessa época, Fellinus, sabia-
mente, destacou que a lei nova não
se pode aplicar aos fatos futuros,.
tão intimamente ligados nos fatos
passados, porque agindo sobre os
primeiros, a lei atingiria os segun-
dos. Segundo ele, só se aplicaria lei
nova aos fatos futuros, ligados aos
fatos do passado, se estes pudes-
sem ser separados de tal forma que
a aplicação da lei nova não prejudi-
casse os fatos pretéritos. Tal re- gra,
passou a ter generalizada aplicação.

Excertos extraídos do "Curso de Di-
reito Civil Brasileiro" Arnoldo Wald,
5ª Ed. Edit. Revistas dos Tribunais.

Depois do vôo magistral de Felli-
nus, o Código Civil Francês tentou
um equilíbrio entre a necessidade de
segurança das relações jurídicas e
as decorrentes da reforma social.

Savigny, abordando o tema da ir-
retroatividade, dividiu as normas ju-
rídicas. As que tratassem da exis-
tência de direitos, seriam retroativas.
As que tratassem da aquisição de
direitos, não retroativas.

A doutrina, a partir do código de
Napoleão, colocou o direito adquiri-
do como limite inatingível. Final-
mente Gabba, o último teórico do di-
reito adquirido, insistiu na defesa do
direito adquirido. No tocante a isso,
destacou: Não se pode negar a uma
lei nova toda retroatividade. A lei
nova deve ter alguma influência so-
bre as conseqüências ulteriores do
fato, ou da relação de direito, que se
deu na vigência da Lei anterior, isto
por, motivo do progresso social que
se impõe gradualmente, e não por
salto; por evolução e não por, revo-
lução.

Como segunda premissa, adver-
te: Não se pode sujeitar totalmente à
lei nova os efeitos posteriores à lei
de atos anteriores a ela porque, o
cidadão, observando a lei, adquire
certos direitos de acordo com o
pacto da coletividade e a justiça so-
cial, ou então, a segurança individual
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e o direito adquirido.
Feitas essas considerações dou-

trinárias, analisaremos a pretensão
do impetrante. Considerando que
eles, os impetrantes, já percebiam a
pensão quando a Constituição Fede-
ral de 1988 aboliu tal beneficio, de-
fendo, em se tratando de norma que
afeta a aquisição de direito, pree-
xistentes, já integrado - como direito
adquirido - ao patrimônio do impe-
trante, que há a ponte que Fellinus
ressaltou entre os fatos que se fo-
ram, mas permaneceram e que não
podem ser ignorados pela ordem ju-
rídica.

A postura do Tribunal de Contas

deste Estado, servindo de motivação
ao ato administrativo, não afasta o
direito de ação do impetrante de tra-
zer seu caso à apreciação judicial,
em respeito ao princípio da inafasta-
bilidade do controle judicial. Nem in-
vade as considerações acerca do di-
reito adquirido porquanto não tem
função jurisdicional apenas adminis-
trativa.

Assim é que, por entender que
houve lesão a direito adquirido, dos
ex-prefeitos que percebiam a pen-
são quando a Constituição de 1988
a extinguiu, conheço do recurso e
lhe dou provimento.

Belém, 10 de novembro de 1997.

Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente
Juíza Convocada Marta Inês Antunes Jadão - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 32.917 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Angela do Socorro Simeão Chagas
Agravado: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado

do Pará - IPASEP
Relator:  Desembargador Ricardo Borges Filho

Agravo de Instrumento - Ação de Revisão de Benefí-
cio de Pensão por Morte Cumulada com Cobrança de
Valores Pagos a Menor - Pedido de tutela antecipada
denegado no Juízo "a quo" verificado o periculum in
mora sobretudo tratando-se de interesse de menor é
de todo conveniente a concessão da tutela antecipa-
da. Recurso Provido. Decisão unãnime.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Agravo de Instru-
mento da Comarca da Capital em
que é Agravante Angela do Socorro
Simeão Chagas é Agravado o Insti-
tuto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado do Pará -
IPASEP.

ACORDAM, os Desembargado-
res da Primeira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado, em
Turma, à unanimidade de votos, co-
nhecer e dar provimento ao recurso
de Agarvo de Instrumento interposto
por Angela do Socorro Simeão Cha-
gas em seu nome e de seus filhos
menores para efeito de modificar a
decisão proferida pela Exma. douto-
ra Juíza de Direito da 14ª Vara Cível
da comarca da capitai e conceder à

Agravante e seus filhos menores a
Tutela Antecipada que foi denegada
no juízo de 1º grau .

Custas na forma da lei.

Relatório
Em março deste ano, Angela do

Socorro Simeão Chagas, brasileira
viúva, residente e domiciliada nesta
cidade, por si e na qualidade de re-
presentante legal de seus filhos
Mayara Simeão das Chagas e Mar-
co Simeão das Chagas, através de
advogado legalmente constituído,
com fundamento nos artigos 522 e
seguintes do CPC, interpôs Agravo
de Instrumento, com pedido Liminar,
contra a decisão da doutora Juíza
de Direito da 14ª Vara Cível da Ca-
pital, em exercício, que nos autos da
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Ação de Revisão de Benefícios de
Pensão por Morte e cumulada com
Cobrança de Valores pagos a Menor
e Pedido de Tutela Antecipada e
move contra o Instituto de Previdên-
cia e Assistência dos Servidores do
Estado do Pará - IPASEP, estabele-
cido nesta cidade, indeferiu sem
fundamentação, o pedido de tutela
antecipada.

Na inicial, diz a Agravante que
ajuizou a Ação e o Pedido referidos
face estar percebendo a título de
pensão por morte de seu marido,
apenas o percentual de 70% em de-
sacordo o que determina o § 5º do
art.4º da Constituição Federal; que a
decisão da doutora Juíza não está
fundamentada, seja porque não fo-
ram apreciados devidamente os
elementos constantes dos autos
para a concessão da tutela anteci-
pada, ordenando a citação do Agra-
vado, reservando-se para decidi:
somente depois da citação; que,
embora a Agravante tenha solicitado
à magistrada chamamento do pro-
cesso à ordem, objetivando a defini-
ção sobre o pedido, o pleito indeferi-
do, fundamentando sua decisão no
fato de que a tutela antecipada é de
caráter facultativo, dando margem à
interposição do presente recurso
pela Agravante com o requerimento
de suspensão do cumprimento da
decisão até julgamento do recurso
pela Câmara, conforme dispõe os
artigos 557, inciso II e 558 do CPC.

Citou jurisprudência e juntou procu-
ração e documentos de fls.14/112.

Distribuídos os autos a esta
Egrégia Câmara e a nós sorteados
para relatar, em despacho de fls.
116, concedemos, liminarmente, a
tutela antecipada requerida pela
Agravante e determinamos fossem
solicitadas informações doutora Juí-
za de Direito da 14ª Vara Cível da
Comarca da Capital e providenciada
a intimação do patrono do Agravado
para responder no decêndio legal.

O doutor Juiz de Direito daquela
Vara, em exercício, informou que "a
MMª Juíza que funcionou no feito
em despacho, à fls. 83, reservou-se
de apreciar a tutela antecipada "a
posteriori" e determinou a citação da
parte contrária e, com a ratificação
do pedido às fls. 87, indeferiu a tu-
tela antecipada, sobre o fundamento
da não obrigatoriedade do pedido.

A senhora Secretária das Câma-
ras Cíveis Isoladas, em certidão de
fls121, declara que não foram ofere-
cidas contra-razões ao recurso, no
prazo ilegal.

Remetidos os autos à audiência
do órgão do MP, a Exma. Procura-
dora de Justiça Ester de M. Neves
de Outeiro, em parecer de fls.123/
125 manifestou-se pelo conheci-
mento do recurso e seu provimento,
no sentido de ser reformado in totum
o respeitável decisum agravado, de-
vendo prevalecer a medida liminar
provisória e antecipatória da decisão
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definitiva concedida pelo Douto Des.
Relator, por estar conforme a lei.

Voto
Os presentes autos dizem res-

peito a um recurso de Agravo de
Instrumento interposto por Angela
do Socorro Simeão Chagas, por si,
e, também, na qualidade de repre-
sentante legal de seus filhos Mayara
Simeão das Chagas e Marcos Si-
meão das Chagas, contra decisão
prolatada pela Exma. Doutora Juíza
de Direito da 14ª Vara da Comarca
da Capital que denegou-lhe o pedido
de tutela Antecipada na Ação de
Revisão de Benefício de Pensão por
Morte cumulada com Cobrança de
Valores Pagos a Menor na qual de-
manda contra o Instituto de Previ-
dência e Assistência dos Servidores
do Estado do Pará - IPASEP.

Dispõe o Artigo 273 do Código de
Processo Civil:

"O juiz poderá, a requerimento da
parte, antecipar, total ou parcial-
mente, os efeitos da tutela pre-
tendida no pedido inicial, desde
que, existindo inequívoca, se
convença da verossimilhança da
alegação e:
I - haja fundado receio de dano
irreparável ou difícil reparação;
ou
II - fique caracterizado o abuso
de direito de defesa ou o mani-
festo propósito protelatório do
réu.”

O texto original do chamado Có-
digo Buzaid não trazia em seu bôjo,
de forma especifica e objetiva, o ins-
tituto da Tutela Antecipada. Está de-
finida e regulamentada pela Lei nº
8.952, de 13 de dezembro de 1994 e
foi ditada pela necessidade do Esta-
do poder melhor, e de forma mais
eficiente, exercer a prestação juris-
dicional .

"A necessidade de tornar-se efe-
tivo o processo exigiu a criação
de tutelas jurídicas diferenciadas.
A antecipação da tutela prevista
no artigo 273 do Código de Pro-
cesso Civil é dada mediante cog-
nição sumária e objetiva conce-
der ao requerente, total ou parci-
almente, a pretensão deduzida
em juízo ou os seus efeitos. Os
doutrinadores são unânimes em
afirmar que a tutela antecipada
dos efeitos da sentença de mé-
rito não é tutela cautelar, porque
não se limita a assegurar o re-
sultado prático do processo, nem
a assegurar a viabilidade realiza-
ção do direito afirmado pelo au-
tor, mas tem por objetivo conce-
der, de forma antecipada, o pró-
prio provimento jurisdicional
pleiteado ou seus efeitos. O arti-
go 273 do Código de Processo
Civil condiciona a antecipação da
tuteia à prova inequívoca e con-
vencimento da verossimilhança
da alegação.
Examinando-se essas expres-
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sões, chega-se ao conceito de
probabilidade e de prova sufici-
ente.
O primeiro requisito do art. 273,
somado ao supra referido, é o de
fundado receio de dano irrepará-
vel ou de dificil reparação.
Essa hipótese, em verdade, cor-
responde ao denominado peri-
culum in mora, ou seja, o receio
de a parte vir a padecer dano ir-
reparável caso o Poder Judiciário
não intervenha para antecipar o
direito.
A Segunda hipótese (abuso do
direito de defesa ou manifesto
propósito protelatório do réu),
prevista no artigo 273, II, da Lei
Adjetiva Civil, é independente da
primeira e verificar-se-á pela de-
mora no comportamento desleal
do demandado, ensejador da liti-
gância de má fé. (Maria de Fáti-
ma Vaquero Ramalho Leyser, A
Tutela Antecipada, in Revista Li-
terária do Direito, pág.15, Ano IV,
nº 19).
A tutela antecipada não pode,

pelo próprio teor do dispositivo legal,
ser concedida "ex-officio"; há que
ser solicitada e sua concessão ou
seu indeferimento hão de ser fun-
damentados, o que não aconteceu
no caso em julgamento.

O magistrado não é um robot que
insensivelmente e maquinalmente
lida com os dispositivos legais. Deve
ele ter sensibilidade e emotividade

racional para melhor apreciar e jul-
gar os feitos trazidos a seu conhe-
cimento.

In casu temos uma Entidade
Autárquica, isto é uma ficção jurídica
e de outro lado seres humanos, uma
familia à qual se nega uma preten-
são que só no estudo do Mérito, na
Ação Principal, irá se decidir com
quem está o direito.

Até lá, então, a Familia de João
Moraes das Chagas, que em vida foi
Serventuário de Justiça e descon-
tou, de sua minguada remuneração,
contribuição para o IPASEP sofre
uma penalidade. - É claro que o Pe-
riculum in Mora não há de se referir
ao IPASEP, pessoa jurídica, mas
aos pensionistas de João Moraes
das Chagas. A mulher e os filhos
deste é que estão sentindo as restri-
ções dos bens de consumo que a
não concessão da Tutela Antecipa-
da lhes infringe.

O direito tem por destinação as
pessoas e não entidades abstratas.
Não faremos incursões desnecessá-
rias no momento ao Mérito da Ação
de revisão de beneficio de pensão
por morte cumulada com Cobrança
de valores pagos a menor.

A questão há de cingir-se, exclu-
sivamente, a tutela antecipada re-
querida pelos Agravantes e denega-
da sem fundamentação pela magis-
trada "a quo “.

A Colenda Turma Julgadora, à
unanimidade de votos, deu provi-
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mento, ao recurso de Agravo de
Instrumento interposto por Angela
do Socorro Simeão Chagas, em seu
nome e de seus filhos menores

para, modificando a decisão agrava-
da, conceder a Tutela Antecipada na
forma requerida.

Belém, 15 de dezembro de 1997.

Des. Maria Lúcia Gomes dos Santos - Presidente
Des. Ricardo Borges Filho - Relator
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ACÓRDÃO Nº 32.920 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Predial - Comércio e Representações Ltda.
Agravada: Platon - Plásticos do Nordeste S/A
Relator: Desembargador Ricardo Borges Filho

Agravo de Instrumento - Processo de falência - Preli-
minar de cerceamento de defesa. A concessão do
qüinqüídio para a defesa do réu não é obrigatória e
vincula-se a argüição de matéria relevante feita pelo
devedor - Preliminar rejeitada à unanimidade de vo-
tos. Mérito. Duplicatas protestadas por falta de pa-
gamento constituem documento hábil para pedir a
falência do devedor. Recurso improvido à unanimi-
dade de votos.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Agravo de Instru-
mento da Comarca da Capital em
que é Agravante Predial - Comércio
e Representações Ltda. e Agravada
Platon - Plásticos do Nordeste S.A.

ACORDAM, os Desembargado-
res da 1ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado, em Turma, à
unanimidade de votos, rejeitar a
Preliminar de Cerceamento de De-
fesa e no Mérito, ainda, unanime-
mente, negar provimento ao recur-
so.

Relatório
Em setembro de 1996, Predial -

Comércio e Representações Ltda.
empresa estabelecida nesta cidade,

por seu procurador judicial, interpôs
Agravo de Instrumento contra a
sentença que declarou sua falência
requerida por Platon - Plásticos do
Nordeste S.A., com sede no Estado
de Pernambuco, perante o Juízo de
Direito da 19ª Vara Cível da Comar-
ca de Belém. Indicou as peças a
instruírem o recurso e requereu lhes
fosse dado o efeito suspensivo.

Diz a Agravante, na inicial, ser a
decisão agravada lacônica e super-
ficial, não abordando com profundi-
dade as questões levantadas pela
defesa como deveria ser mormente
em se tratando de um processo fa-
limentar em que está em discussão
a liquidação de uma empresa cons-
tituída ao longo dos anos, com pa-
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trimônio muito superior ao suposto
débito exigido.

Suscita a Agravante a Preliminar
de Cerceamento do Direito de Defe-
sa, pois, no caso, não podia o pro-
cesso falimentar em tela prescindir
de instrução probatória e, em se
tratando de matéria relevante, cum-
pria ao Juízo acatar o disposto no
art. 11, § 3º, do Decreto-Lei
7.661/45,abrindo espaço para indi-
cação e produção de provas.

Também argüi a Agravante a
Preliminar de Ausência de Protesto
Judicial de que trata a Lei de Falên-
cias, porque importa em que o
mesmo seja lavrado com a declara-
ção de que destina a fim de instruir
pedido de falência, exigido no art.10
no já citado Decreto-Lei 7.661/45.

Com essas preliminares pede a
Agravante a extinção do processo
sem julgamento do mérito.

Neste, pede o provimento do re-
curso para determinar a anulação da
sentença proferida, em todos os
seus termos.

Juntou documentos de fls. 11/32.
Os autos foram distribuídos a

estas Egrégias Câmaras e a nós,
para relatar.

Em despacho de fls. 33, determi-
namos a sustação do despacho
agravado, fossem solicitadas infor-
mações à doutora Juíza "a quo", a
intimação da agravada para respon-
der aos termos do recurso e, após o
cumprimento de tais diligências, ou-

vido o representante do Ministério
Público nesta instância.

Às fls. 37, a Agravada ofereceu
suas contra-razões combatendo as
preliminares argüidas pela agra-
vante e, no mérito, refere-se à au-
sência dos pressupostos exigidos
pelo art. 1º do Decreto-Lei nº
7.661/45 e a inobservância ao dis-
posto no art. 15 da Lei nº 5.474/68,
pedindo, ao final, o improvimento do
Agravo com a manutenção da deci-
são pela decretação da Agravada
Predial - Comércio e Representa-
ções Ltda. Juntou documentos de
fls. 45/70.

A doutora Juíza apresentou in-
formações às fls. 72/73, historiando
a tramitação do processo

O Ministério Público, através do
Procurador de Justiça Raimundo de
Mendonça Ribeiro Alves, em seu
Parecer de fls. 86/90, concluiu "pelo
conhecimento e o improvimento do
recurso do Agravo, por entender
que: a espécie não comporta recur-
so, devendo manter a R. decisão de
1º grau em tudo obedecidas as for-
malidades legais e ciente o Parquet.

Voto
Cuidam os presentes autos de

recurso de Agravo de Instrumento
interposto pela empresa Predial -
Comércio e Representações Ltda.
contra a respeitável sentença prola-
tada pela Exma doutora Juíza de Di-
reito da 19ª Vara Cível da Comarca
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da Capital que declarou sua falência
a requerimento da firma “Platon -
Plásticos do Nordeste S/A.”

Preliminar De Cerceamento De
Defesa

Em suas razões diz a empresa
Agravante:

"Conforme a matéria que a se-
guir se repete, exaustivamente
exposta na defesa da ora agra-
vante - reiterada e ratificada em
face do traslado deste próprio re-
curso - dada a sua relevância,
não podia o processo falimentar
em tela prescindir de instrução
probatória. Isso é tão certo que,
tratando-se de matéria relevante,
cumpria ao Juízo acatar o dis-
posto no Art. 2º, § 3º, do DL
7.661/45, abrindo prazo para in-
dicação e produção dessas pro-
vas, através das quais lograria a
suposta devedora provar suas
alegações. Isto porque, tratava-
se, principalmente, da exibição
de livros comerciais de ambas (o
que só é permitido na via judici-
al), para realização de perícia
contábil, na qual fatalmente lo-
graria encontrar a alteração dos
prazos de entregas de mercado-
rias, vencimentos de títulos e a
presença de encargos financei-
ros embutidos no valor das mer-
cadorias, fatos que levaram a
embargante não aceitar a impo-
sição da cobrança da dívida tra-
vestida em falência, inviabilizan-

do o pagamento dos supostos
créditos”.
Efetivamente, a concessão do

prazo de cinco (05) dias para o de-
vedor usar em sua defesa não é
obrigatória; a Lei de Falência diz "o
Juiz pode conceder" e tal faculdade
depende da argüição pelo devedor
de matéria relevante que o impediu
de honrar seu compromisso; as re-
levantes razões são as elencadas
no artigo 4º, da Lei de Falências, as-
sim discriminadas:

1º - Falsidade do titulo da obriga-
ção.
2º - Prescrição.
3º - Nulidade da obrigação ou do
título respectivo.
4º - Pagamento da divida, embo-
ra depois do protesto do título,
mas antes de requerida a falên-
cia.
5º - Requerimento de concordata
preventiva anterior à citação.
6º - Depósito judicial oportuna-
mente feito.
7º - Cessação do exercício do
comércio há mais de dois anos,
por documento hábil do registro
de comércio o qual não prevale-
cerá contra a prova de exercício
posterior ao ato registrado.
8º - Qualquer motivo que extinga
ou suspenda o cumprimento da
obrigação, ou exclua o devedor
do processo de falência.
O pedido de falência formulado

pela firma agravada foi o mais pro-
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saico possível - inadimplência. Não
foi argüida pela Agravante nenhuma
matéria para ensejar dilação proba-
tória.

A Colenda Turma Julgadora, à
unanimidade de votos, rejeitou men-
cionada Preliminar.

Preliminar de Carência de Do-
cumentação

Segundo o juízo "a quo":
"os títulos que dão origem ao
presente pedido de falência são
títulos sujeitos ao protesto obri-
gatório não se enquadrando
portanto às exigências do Art. 10
da Lei de Falência”.
Serviu de sucedâneo ao pedido

falencial, segundo a exordial ajuiza-
da por Platon - Plásticos do Nord-
este S/A o fato de ser credora da re-
querida da importância de R$
12.408,00 (Doze Mil Quatrocentos e
Oito Reais) representada pelas Du-
plicatas de Venda Mercantil, Notas
Fiscais, Faturas nº 000178 e nº
00015438,com vencimentos nas
datas de 20-10-95, 05-11-95, 20-11-
95, 05-10-95 e não pagas.

Sobre o assunto assim se pro-
nunciou a respeitável sentença de
falência:

"Inicialmente rejeito a preliminar
argüida pela requerida, uma vez
que dão origem ao presente pe-
dido de falência, são títulos su-
jeitos ao protesto obrigatório não
se enquadrando, portanto às exi-
gências do Art. 10 da Lei de Fa-

lência.”
Mencionado dispositivo reza:
"Os títulos não sujeitos a protesto
devem ser protestados, para o
fim da presente lei, nos cartórios
de protesto de letras e títulos,
onde haverá um livro especial
para o seu registro.”
Os títulos aos quais se refere o

Art. 10 são aqueles sujeitos a pro-
testo obrigatório e por tal ficam su-
jeitos ao chamado protesto especial.
Não é pois, o caso dos autos.

A Colenda turma julgadora, à
unanimidade de votos rejeitou a
mencionada preliminar.

Mérito
Sob o enfoque de Ausência dos

pressupostos exigidos pelo Art. 1º
do D.L. 7.661/45 os ilustres patronos
da Agravante adentram no Mérito
recursal - Dizem:

"Dentro desse prisma, a decisão
de primeira instância mal aborda
o assunto enfocado.
Com efeito, para declaração da
falência, com base no supracita-
do Art. 1º, há de se verificar,
igualmente, que a pretensão,
além das suas peculiaridades,
permite cobrança dos títulos,
através do processo de execu-
ção.
No presente caso, aparente-
mente tal condição é satisfeita.
Porém, como se disse, aparen-
temente. Isto porque, como vai
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se verificar adiante, os títulos que
dão aparente base à pretensão
(duplicatas) são de origem in-
certa quanto à operação comer-
cial da qual derivam, não poden-
do prosperar como alicerce da
ação falimentar, cujos efeitos são
de muito maior gravidade e de
mais amplo alcance.
Com respeito às Duplicatas que
instruem a petição inicial, ainda
que ditas como ensejadoras do
pedido falimentar, sacadas con-
tra a requerida, constata-se que
as mesmas não foram aceitas.
Impossível suas cobranças pela
via de execução e, por conse-
qüência, sua utilização para re-
querimento de falência”.
Conforme diz a empresa Agrava-

da:
"A Agravante insiste novamente,
através de argumentos vagos,
aduzir a ausência dos pressu-
postos exigidos pelo art. 1º do DL
7.6661/45 no presente processo
de pedido de falência, sem se-
quer fundamentar legalmente sua
pretensão.
Afirma a Agravante que para de-
claração de falência, com base
no art. 1º do DL 7.661/45, há que
se verificar que a pretensão,
além de suas peculiaridades,
permita a cobrança dos títulos,
através do processo de execução
e, ainda, que no caso presente,
aparentemente tal condição é

satisfeita, pois os títulos que dão
origem incerta, e que os mes-
mos, ainda que ensejadores do
pedido de falência não foram
aceitos, daí ser impossível sua
cobrança via de execução, e
consequentemente sua utilização
para requerimento de falência.
O pedido de falência requerido
pela Agravada, com fundamento
no art. 1º c/c com o art. 9º, art. 11
e seguintes da Lei de Falência foi
proposta contra comerciante in-
solvente, que sem relevante ra-
zão de direito, não cumpriu com
sua obrigação de pagar no ven-
cimento seus títulos, quais sejam
as Duplicatas constantes nos
autos. Os referenciados títulos
foram devidamente protestados
por falta de pagamento, o que já
é motivo suficiente para a de-
cretação do pedido.”
Ajunte-se a esse argumento fáti-

co a seguinte jurisprudência:
"Falência - Duplicatas não aceita
- A duplicata protestada por falta
de aceite, e acompanhada de
comprovante da entrega da mer-
cadoria, é título hábil para fun-
damentar pedido de falência.
Orientação do plenário do STF,
no RE nº 80.407 - SP, aos 9-3-77
Lei nº 6.458, de 1-11-77, art. 3º -
falência decretada. (Apelação Cí-
vel - Pelotas - Rel. Des. Athos
Gusmão Carneiro - Julgada em
5-9-77 (Rev. de Jurisprudência
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do TJRGS nº 72, pag. 734” (in
Falências e Concordatas - Ru-
bens liantana, pág. 215,
Ed.1980).
Falência - Pedido de falência
procedente. Duplicatas não
aceitas mas comprovadas a sua
veracidade pelas faturas de re-
messa das mercadorias, consti-
tuem títulos executivos extrajudi-
ciais e tem força executiva (art.

585, do CPC) legitimando o pedi-
do de Falência. Recurso provido -
Ap. Cível nº 22.649 - 2ª Câm. Cí-
vel Uruguaiana - Rev. de Juris-
prudência do TJRGS nº 51, pág.
285 - obra cit. pág. 215).
A Colenda Turma Julgadora,

unanimemente, negou provimento
ao recurso de Agravo de Instru-
mento.

Belém, 22 de dezembro de 1997.

Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente
Des. Ricardo Borges Filho - Relator
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ACÓRDÃO Nº 32.932 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Banpará S/A Crédito Imobiliário
Apelados: Huascar José Lobato Fernandez e Suely Mello Fernandez.
Relatora: Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos

Apelação Cível - Sistema Financeiro de Habitação -
Contrato de compra e venda de imóvel com reajuste
pelo sistema hipotecário - Comprador afirma ser pelo
plano de equivalência salarial - Sentença que admitiu
a equivalência salarial, dado o disposto no art. 6º do
código do consumidor - Decisão conhecida e impro-
vida à unanimidade.

Vistos, etc...

Relatório
Huascar José Lobato Fernandez

e sua mulher, através de procurador
devidamente habilitado, ajuizaram
contra BANPARÁ S/A - Crédito Imo-
biliário e EMPRAM, Ação Ordinária
visando denunciar e anular o instru-
mento particular de compra e venda
de imóvel de financiamento com
pacto adjeto de hipoteca, alegando o
seguinte:

“que o requerentes, ora apela-
dos, adquiriram da empresa
EMPRAM - Empreendimento Imobi-
liário Ltda., um apartamento situado
no Bloco E, do 3º pavimento do
Condomínio Areia Branca, sito à Av.
Beira Mar do Chapéu Virado, nº 12-
Ilha do Mosqueiro;”

“que, integralizado o pagamento
da poupança ficou estabelecido que
o saldo devedor seria pago através
do Sistema Financeiro de Habita-
ção;”

“que em novembro de 1991, a
empresa EMPRAM apresentou ao
suplicante um contrato de financia-
mento do saldo devedor, tendo
como agente financeiro o
BANPARÁ, contrato este com espa-
ços em brancos a serem preenchi-
dos, e cuja cópia ficou de ser entre-
gue ao apelado, o que nunca foi
feito;”

“que, posteriormente, foi surpre-
endido com o aumento das presta-
ções, com reajustes insuportáveis,
tendo conhecimento de que o con-
trato havia sofrido modificação uni-
lateral e substancial, não sendo
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mais financiado pelo SFH e sim pelo
Sistema Hipotecário;”

“que o financiamento não seria
mais de 25 anos, mas de 10 anos e
finalmente, que os reajustes não se-
riam pela equivalência salarial e sim
mensalmente, o que ocasionou a
impossibilidade do cumprimento do
estabelecido no referido contrato.”

Ao final, requereu a procedência
da ação a fim de ser anulado o
Contrato impugnado.

Foi adotado o rito ordinário, ten-
do, o BANPARÁ S/A, devidamente
citado, apresentado contestação às
fls.44/51 onde alega, em síntese,
que:

“Em 07.02.90 firmou contrato
com a EMPRAM através do SFH na
modalidade faixa livre, garantindo
recursos apenas para a construção
das unidades habitacionais do Con-
domínio Areia Branca, cujo o paga-
mento da dívida seria até 09.07.91;”

“que foi deferido o financiamento
não pelo SFH e sim com recursos
próprios do BANPARÁ;”

“que a modalidade pretendida
pelo autor, de financiamento pelo
SFH é impossível, pois o imóvel es-
tava avaliado em 5.611,0000 UPF'S,
e o limite para aquela modalidade é
de 5.000 UPF'S, conforme norma do
Banco Central;”

“que a EMPRAM solicitou ao
BANPARÁ transferência de seus
créditos à Caixa Econômica Federal,
mediante cancelamento dos con-

tratos ainda não registrados em
cartório de registro de imóveis, com
pagamento, a ser feito pelo mutuá-
rio, da diferença entre o valor finan-
ciado pela Caixa Econômica Federal
e o BANPARÁ.”

Diz que tal operação não se con-
cretizou, permanecendo o contrato
feito com o autor; que foi previa-
mente informado acerca dos rea-
justes, conforme cláusula 5ª do
Contrato. Finalmente, diz inexistir
má fé de sua parte de vez que a es-
colha do financiamento coube ao
autor, não havendo a alegada modi-
ficação unilateral do contrato, tão
pouco cláusulas abusivas e conse-
qüente violação de Lei 8.078/90.

Realizada a audiência de instru-
ção e julgamento.

A EMPRAM contestou
(fls.101/118) a ação argüindo a pre-
liminar de inépcia da petição inicial
com base no art. 295, I do CPC. e
no mérito diz que o contrato de
compra e venda evidencia que em
nenhum momento a EMPRAM esta-
beleceu que a parcela restante do
preço seria financiada pelo S.F.H. e
sim que havia uma faculdade, ou
seja, a possibilidade do resgate
ocorrer com recursos oriundos de fi-
nanciamento a ser obtido pelos
promitentes-compradores junto ao
S.F.H. Que, a escolha do agente fi-
nanceiro BANPARÁ, foi do compra-
dor e as condições foram ajustadas
entre eles, jamais com o incorpora-
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dor, no caso, a EMPRAM; que após
a conclusão da obra o imóvel foi en-
tregue ao autor e sua mulher. Nega
a existência de espaços em branco
a serem preenchidos no contrato
após a assinatura.

Ao final argüi a inépcia da inicial
e, no mérito, a improcedência da
ação.

Na réplica os autores confirma-
ram o alegado na inicial.

Ouvido o representante do MP,
este opinou pelo prosseguimento da
ação.

Sentenciando a MMª Juíza de Di-
reito da 14ª Vara Cível da Comarca
da Capital, julgou procedente, em
parte, o pedido contido na inicial,
não para anular o contrato e sim
para determinar que seja respeitado
os reajustes das prestações, de
acordo com o plano de equivalência
salarial, única forma capaz de impe-
dir que tais prestações se tornem
excessivamente onerosas, inviabili-
zando o cumprimento da obrigação
assumida.

Irresignada a Instituição financei-
ra, BANPARÁ, interpôs Recurso de
Apelação, visando a reforma da
sentença que julgou procedente a
Ação Ordinária determinando que o
valor das prestações mensais fos-
sem reajustados pelo plano de Equi-
valência Salarial.

Insiste a apelante que o financi-
amento das unidades do Condomí-
nio Areia Branca, não foi pelo Sis-

tema Financeiro de Habitação, na
modalidade deferida a mutuário para
aquisição de casa própria, mas sim
o financiamento foi concedido com
recursos próprios do BANPARÁ,
previstas na alínea C, item I da Re-
solução 1446 do BACEN e na cir-
cular 1278, onde autoriza que as
cláusulas contratuais, nessa modali-
dade faixa livre, sejam acordadas
entre as partes. Diz ainda que,
mesmo que fosse de vontade da
apelante financiar na modalidade
pretendida pelos autores, isso não
seria possível em face do valor do
imóvel ser de 5.611,00000 UPF'S, o
que inviabiliza a operação pelo SFH,
cujo limite máximo é de 5.000 UPF'S
de acordo com o item IV da
Res.1446, de 05/01/88 do Banco do
Brasil.

Diz que sobre a questão tanto a
empresa construtora, intermediária
dos mutuários junto a Banpará S/A,
como estes, tomaram ciência prévia
e a respeito da modalidade em que
seria realizado o financiamento in-
clusive sobre os valores a financiar.
Que os autores foram informados de
que os reajustes das prestações se-
riam mensais e pelo índice utilizado
para corrigir as cadernetas de pou-
pança. Requer a reforma da senten-
ça

Recebida a apelação, em ambos
os efeitos, a EMPRAM - Empreen-
dimento Imobiliário, apresentou
contra-minuta às fls. 167/169, sus-
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tentando o acerto da decisão recor-
rida.

O autor-apelado apresentou
contra-razões (fls.173/176) ao recur-
so interposto, também no sentido de
ser cumprida a sentença.

Chamado a se pronunciar, o
douto Procurador de Justiça opinou
pelo conhecimento e improvimento
do Recurso interposto, mantendo-se
inalterada a decisão de primeiro
grau, pelos seus próprios funda-
mentos.

Voto
Versam os presentes autos sobre

uma Ação Ordinária onde preten-
dem os autores denunciar e anular
contrato de compra e venda de imó-
vel e financiamento com pacto ad-
jeto de hipoteca.

O fulcro da questão gira em torno
da forma de reajuste das prestações
de financiamento realizado entre as
partes, ou seja, se o reajuste é pelo
Sistema Hipotecário, como pactua-
do, ou pelo plano de equivalência
salarial como pretendem os autores,
ora apelados, que afirmam ter sido a
modalidade do financiamento, modi-
ficada unilateralmente pelo
BANPARÁ.

Alegam os autores que ao firma-
rem o Contrato desconheciam ser o
financiamento pela modalidade hi-
potecária, tendo, inclusive, assinado
o contrato com partes em branco.

Como bem colocou a magistrada

“a quo” em sua brilhante sentença
às fls.153 - "no contrato inicial
consta na cláusula nona que o rea-
juste da prestação será feita com
base na correção dos saldos dos
depósitos de caderneta de poupan-
ça do SPPE, com data de aniversá-
rio dos respectivos contratos. Daí
concluir-se que o(s) autor(es) era
conhecedor das cláusulas previstas
no pacto firmado, sendo incabível
dizer que o contrato foi alterado uni-
lateralmente da modalidade que
previa o reajuste pelo plano de equi-
valência salarial para o da poupança
(SBPE) na conformidade com a Re-
solução nº 1446/88 do BACEN."

E continua: "Destarte, em que
pese o conhecimento do autor acer-
ca do contrato, verifica-se que os
valores das prestações tornaram-se
insuportáveis, comprometendo, as-
sim, sua renda familiar.

Bem sabemos que com a instabi-
lidade da situação econômica brasi-
leira, com o fracasso dos planos go-
vernamentais, os mais sacrificados
são aqueles que percebem salários
porquanto a inflação ocorrida não
tem seu percentual repassado a seu
salário a fim de garantir melhores
condições de vida e o cumprimento
de obrigação assumidas."

O Contrato representa lei entre
as partes. O art. 5º da LICC nos
permite que “na aplicação da lei, o
juiz atenderá aos fins sociais a que
ela se dirige e às exigências do bem



92 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

comum”. Logo, deve-se, acima de
tudo, olhar o equilíbrio econômico fi-
nanceiro do contrato celebrado.
Atentar para a função social que ele
representa. Há, também, a teoria da
imprevisão, prevista pelo Código do
Consumidor, que trouxe esse bene-
fício de Ordem Pública versando so-
correr aqueles que são pegos de
surpresa pelas mutações da eco-
nomia do país.

O Código do Consumidor dispõe
em seu art. 6º, inc. V:

"Art.6º São direitos básicos do
consumidor:
V - A modificação das cláusulas
contratuais que estabeleçam

prestações desproporcionais ou
sua revisão em razão de fatos
supervenientes que as tornem
excessivamente onerosas"
A decisão de 1º Grau, portanto,

que modificou a forma de reajuste
das prestações mensais do Sistema
Hipotecário para o Sistema Finan-
ceiro de Habitação equivalente ao
plano de equivalência salarial não
merece nenhum tipo de censura,
motivo pelo qual mantemos na tota-
lidade a sentença da doutora juíza,
por reverter-se de justiça.

Conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento.

Belém, 15 de dezembro de 1998.

Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente e Relatora
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ACÓRDÃO Nº 32.946 - REEXAME DE SENTENÇA DA COMARCA
DE SALVATERRA

Sentenciante: MM. Juiz da Comarca de Salvaterra
Sentenciados: Prefeitura Municipal de Salvaterra e Raimundo Nonato Gonçalves
Relatora: Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão

Convênios firmados entre a Prefeitura Municipal de
Salvaterra e a União - Ausência de prestação de con-
tas, não legitima a Prefeitura Municipal de Salvaterra
acionar o Prefeito que celebrou o convênio. A parte
legitima é a União. Confirma-se a decisão do Juiz
monocrático, que extinguiu o feito por ilegitimidade
de parte. Decisão unânime.

Vistos, etc...

Relatório
Trata-se de reexame necessário

da sentença proferida pelo MM. Juiz
da Comarca de Salvaterra nos autos
da Ação de Ressarcimento de Re-
cursos ao Tesouro Nacional, que a
Prefeitura Municipal de Salvaterra,
representada pelo seu Prefeito,
Humberto Salvador Filho, move
contra Raimundo Nonato Gonçalves,
ex-gestor daquele Município.

Alega o requerente que o reque-
rido, representando o Município de
Salvaterra, recebeu do Ministério da
Educação a quantia de R$ 2.608,21
(dois mil, seiscentos e oito reais e
vinte e um centavos), relativa a 03
convênios, sem contudo prestar

contas ao Ministério, o que faz o
Município de Salvaterra encontrar-se
em estado de inadimplência e, con-
sequentemente, impossibilitado de
contrair novos convênios com a ad-
ministração Federal.

O MM. Juiz daquela Comarca in-
deferiu a inicial, extinguindo o pro-
cesso sem julgamento do mérito,
por entender que o Município de
Salvaterra carece de legitimidade
ativa "ad causam", uma vez que
somente à União cabe o direito de,
através da execução, pleitear o res-
sarcimento daquele valor, após con-
denação pelo Tribunal de Contas
respectivo e, por imposição legal, o
MM. Juiz recorreu dessa decisão
para este Tribunal.

O Órgão Ministerial opinou pela
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manutenção da sentença.

Voto
Pelo que constata nos autos, fo-

ram firmados convênios entre a Uni-
ão por intermédio do Ministério da
Educação com a Prefeitura Munici-
pal de Salvaterra, no valor total R$
2.608.21, padrão monetário atual,
quando da gestão do Prefeito Rai-
mundo Nonato Gonçalves.

O Prefeito deixou de prestar
contas, ficando a prefeitura impossi-
bilitada de firmar novos convênios.

Acontece que a P.M.S. não tem
legitimidade para propor a ação, a
União Federal é que deve legitimi-
dade.

Pinçando do parecer da Dra.
Procuradora de Justiça, a Dra.
Wanda Luczynski, assim se mani-
festa:

"Como é sabido, o controle ex-
terno do Município compete ao
Poder Legislativo Municipal e
será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas dos Municí-
pios( art. 31, § 1º, CF/88). Assim,
o parecer prévio, emitido pelo
TCM sobre as contas que o Pre-
feito deve prestar anualmente, é
condição "sine qua non" para que
a Câmara exerça, na plenitude, o
controle externo, parecer esse

que só deixará de prevalecer por
decisão de dois terços dos mem-
bros da Câmara (art. 31, § 2º,
CF/88).
No caso dos autos, o ex- Prefeito
não prestou contas das verbas
recebidas do Ministério da Edu-
cação, contas essas que englo-
bam o último exercício financeiro
(1996), já que o atual Prefeito
assumiu em janeiro deste ano de
1997, devendo o TCM tomar as
providências para apurar as irre-
gularidades, nos termos constitu-
cionais e da legislação específi-
ca, visando responsabilizar o ex-
Gestor. Para tanto, o atual Pre-
feito pode representar contra o
ex-Gestor perante o TCM para
que este, uma vez provocado,
cumpra com o seu dever de fis-
calizar e controlar as contas pú-
blicas municipais".
Pelos motivos expostos, comun-

gando com o entendimento do Ór-
gão Ministerial, mantenho a decisão
do Juiz monocrático.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores da 2ª Câmara
Cível Isolada, por uma de suas tur-
mas, à unanimidade de votos, em
manter a decisão do Juiz monocráti-
co.

Belém, 05 de fevereiro de 1998.
Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Presidente

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora



JURISPRUDÊNCIA 95

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº74 1998

ACÓRDÃO Nº 32.955 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Nair Pantoja de Araújo
Impetrado: Exma. Sra. Secretária de Estado de Administração do Pará
Litisconsorte Passivo Necessário: O Estado do Pará
Relatora: Desembargadora Maria Helena Couceiro Simões

I. Mandado de Segurança. Funcionário Público. Acu-
mulação de emprego de Agente Administrativo e Au-
xiliar de Administração. Acumulação não compreen-
dida nas exceções do art. 37, XVI, da C.F. II. Dispensa
sem o processo disciplinar (art.191, §§ 1º e 2º, da Lei
nº 5.810/94). Caracterização de abuso de poder. III.
Pagamento de indenização. Inadmissibilidade. IV. Se-
gurança concedida, em parte.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Excelentíssimos

Senhores Doutores Desembargado-
res componentes das Colendas Câ-
maras Cíveis Reunidas, à unanimi-
dade de votos, em conhecer do
Mandamus para conceder, em par-
te, a segurança para garantir à im-
petrante,em processo disciplinar o
di- reito de provar a sua boa fé e
após, optar por um dos cargos pú-
blicos que ocupava.

Relatório
Nair Pantoja de Araújo, servidora

pública estadual, identificada na ini-
cial, impetrou o presente Mandado
de Segurança, com pedido liminar,
contra ato da Exma. Sra. Secretária
de Administração, Rosa Maria Lima
de Freitas, com fundamento no art.

5º, item LXIX, da Constituição Fede-
ral e Lei nº 1.533/51.

Alega a impetrante que é servido-
ra pública desde 1976, lotada na
Seduc - Secretaria Estadual de Edu-
cação.

Em julho de 1976, foi admitida
para trabalhar na Celpa - Centrais
Elétricas do Pará.

Vinha trabalhando e recebendo
normalmente suas remunerações de
seus cargos, quando em outubro de
1996, não mais recebeu os seus
vencimentos da SEDUC, fato que
persiste até a presente data, sem
sequer ser avisada, embora conti-
nue a trabalhar até hoje.

O ato é ilegal e nulo, pois, sem
nenhum critério legal, ou formalida-
de exigidos para um ato administra-
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tivo, devendo ser anulado por este
Tribunal.

Transcreve ensinamentos de He-
ly Lopes Meireles de que o ato admi-
nistrativo deve ser formal.

Não houve a instauração de pro-
cesso administrativo previsto na Lei
nº 5.810/94 para a possível acumu-
lação ilegal de cargos, a qual, se
existente, poderá ser considerada
de boa fé e possibilitar a opção por
um dos cargos.

O ato impugnado, tomado de for-
ma unilateral, é completamente nulo,
não gerando nenhum efeito.

O Tribunal de Justiça em quatro
outros processos abordando casos
idênticos, concluíram pela conces-
são da segurança, considerando a
nulidade do ato, quais sejam:

“Ac.31.263 - Oro Gerardes Ga-
bay e outros; Ac.30.913 - Vera
Lúcia Botelho Godinho; Processo
97.034/96 - Nelma Silva Prado
Pinheiro (concedida liminar) e
Ac.30.907- Francisco Soares Oli-
veira. Nos quais estão abordados
vários aspectos, como cumula-
ções legais previstas nos incisos
XVI e XVII, do art. 37, CF/88 e
art. 162 da Lei nº 5.810/94, au-
sência de forma, visto que, o ato
tomado de forma unilateral é nulo
de pleno direito, não gera qual-
quer efeito e outros”.
Favorece à autora o direito líqui-

do e certo necessário para a con-
cessão do Mandado de Segurança.

Pede lhe seja concedida liminar,
pois, presentes o “fumus boni juris”
e o “periculum in mora”, e porque, o
não recebimento de seus vencimen-
tos em um dos cargos, que continua
a exercer,vem lhe acarretando enor-
mes prejuízos.

Juntou: os documentos de
fls.06/27

A autoridade tida como coatora,
em suas informações, alegou:

1ª Preliminar de inépcia da inicial,
aplicando-se às disposições dos
arts. 282 a 283 e 295, parágrafo úni-
co, item II, do CPC.

A petição inicial, é inepta, pois, é
flagrante a ausência de compatibili-
dade lógica, entre o que pretende e
a causa de pedir.

Por outro lado, a autora em ne-
nhum momento negou que tenha
praticado o ato de acumulação ilegal
de cargos e a ninguém é lícito des-
conhecer a lei, de que a acumulação
de cargos, “ex vi”, do art. 37, inciso
XVI, é ilícita, pois ocupa cargo de
magistério acumulando-o com outro
administrativo quando somente é
permitida a acumulação com outro
cargo técnico.

Deve o processo ser extinto com
fundamento no art. 267 do CPC,
sem julgamento do mérito.

2ª Preliminar decadência da im-
petração do “writ”.

A requerente deixou de impetrar
o Mandado no prazo de cento e
vinte dias (120) exigidos pelo art. 18
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da Lei nº 1.533 de 31.12.1951.
A impetrante teve ciência do ato,

impugnado em outubro de 1996,
como alega na inicial e o Mandado
somente foi ajuizado em 11.09.97.

3ª Preliminar Utilização do Man-
dado de Segurança como meio de
cobrança, o que é vedado pela Sú-
mula 269, do STF

A impetrante, na verdade preten-
de cobrar via Mandado de Seguran-
ça, parcelas salariais vencidas e
vincendas, as quais entende ter di-
reito líquido e certo, quando afirma
que agiu de boa fé na acumulação
de cargos.

O Mandado de Segurança não
gera efeitos patrimoniais, de con-
formidade com as disposições do
art. 15, da Lei nº 1.533/51.

Transcreve doutrina e jurispru-
dência sobre o assunto.

No mérito
Inexiste, o alegado direito líquido

e certo a favorecer a requerente,
pois, os fatos em que estes se fun-
dam, nem mesmo asseguram o di-
reito em si, quanto mais líquido e
certo, o que não só impede a con-
cessão de segurança, como deter-
mina a extinção do feito com base
na carência da ação.

Transcreve, doutrina e jurispru-
dência sobre o que se entende ser
direito líquido e certo.

O ato da impetrada, ao suspen-
der o pagamento de seus salários
de professora da SEDUC, em decor-

rência da acumulação ilegal de car-
gos, não é arbitrário, mas, está em
consonância com as disposições do
art. 37, incisos XVI e XVII, da Cons-
tituição Federal.

O cargo que ocupa na Celpa é
um cargo burocrático e administrati-
vo, o de auxiliar da administração.

A Constituição do Estado, no art.
41, repete a mesma exigência da
Constituição Federal.

Também, não tem razão a impe-
trante quando alega ser necessário
a instauração de processo adminis-
trativo disciplinar, que concluiria pela
má ou boa fé da mesma face a cla-
reza da regra constitucional sobre o
assunto. Não havendo obrigatorie-
dade para administração de tal ins-
tauração no caso concreto. Inclusi-
ve, a impetrante poderá sofrer pena
disciplinar, qual seja, a sua demis-
são por força do art. 190, inciso XII,
da Constituição.

No caso em tela não há dúvidas
quanto a acumulação dos cargos da
impetrante não havendo necessida-
de de instauração do processo ad-
ministrativo.

O ato impugnado, obedeceu aos
princípios constitucionais da legali-
dade e da moralidade previstos no
art. 5º, inciso II e “caput”, do art. 37
da CF, exigidos para os atos da ad-
ministração pública.

Transcreve ensinamentos doutri-
nários sobre o tema.

Conclue pedindo a rejeição do
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Mandamus.
O Estado do Pará habilitou-se

nos autos aderindo a todas as in-
formações prestadas pela autorida-
de dita coatora.

Juntou o documento de fls. 47.
O Dr. Luís Ismaelino Valente,

estudioso Procurador de Justiça, em
bem elaborado parecer, baseado na
Constituição e doutrina pátrias, opi-
na:

Pela rejeição das preliminares,
em bloco.

No mérito.
Reconhece ser a acumulação

dos cargos exercidos pela impe-
trante inconstitucional, porque, des-
de 1982, ela já não era professora
primária, mas, agente administrativa
e outro porque, ainda que seu cargo
na administração direta fosse o de
professora, o outro cargo por ela
ocupado na adminsitração indireta
não era cargo técnico nem científico.
Logo não podia a servidora pleitear
a proteção da exceção constitucio-
nal.

Mas, tem razão quando insurge-
se contra a forma do ato impugnado,
pois, não foi observado pela admi-
nistração pública as exigências da
Lei nº 5.810 de 24.01.94 (Regime
Jurídico Único do Estado do Pará),
no seu art. 191, § 1º e § 2º, o qual
exige o processo disciplinar, para a
verificação da acumulação proibida
e provada a boa fé optará por um
dos cargos e provada a má fé- per-

derá também o cargo que exercia há
mais tempo e, se um dos cargos for
exercido em outro órgão ou entidade
a demissão lhe será comunicada.

Transcreve ensinamentos doutri-
nários sobre o assunto.

Conclue, opinando pelo provi-
mento parcial do Mandado, para o
fim de anular, por vício insuperável
de forma o ato impugnado, e garan-
tir à impetrante, o direito de provar a
sua boa fé em processo disciplinar e
optar por um dos cargos públicos
que ocupa.

Voto:
A 1ª Preliminar de inépcia de pe-

tição inicial não procede.
A petição inicial, contém todas as

exigências do art. 282, e itens, do
CPC, assim como os documentos
essências para a sua propositura,
constante às fls. 7/27.

Da narrativa do ato, está plena-
mente esclarecido que a impetrante,
teve suspenso o pagamento dos
seus vencimentos, recebidos como
funcionária pública da SEDUC, sem
nenhum ato formal, ou inquérito ad-
ministrativo, onde seria comprovada
a sua boa fé, e a acumulação de
dois cargos públicos.

Como bem decidiu a 2ª Câmara
do 1ª T.A- RJ na apel.53.484:

“O laconismo da peça inaugural
desde que não prejudique a inte-
ligência do pedido não implica
em inépcia da inicial”.
Rejeito a Preliminar de Inépcia da
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petição inicial.
A 2ª Preliminar de Decadência da

impetração do Mandamus, também
não procede.

Como vem decidindo reinterada-
mente estas Câmaras Cíveis Reu-
nidas: “o prazo para impetração do
“writ” renova-se a cada pagamento
efetivado” (Acórdão nº 24.525, rel.
Des. Carlos Gonçalves).

Rejeito a preliminar de decadên-
cia de direito de propor a presente
ação mandamental.

3ª Preliminar de impossibilidade
de utilização do “writ” como meio de
cobrança pela Súmula nº 269 do
STF

Não procede porque, a ação
mandamental não objetiva cobrança
mas, que lhe seja anulado o ato, im-
pugnado, que suspendem o paga-
mento do cargo que exerce na
SEDUC sem as formalidades legais
e a possibilidade de ser comprovada
a sua boa fé, em acumulação de
dois cargos.

Rejeito a Preliminar.
No mérito.
O Dr. Procurador de Justiça em

seu bem lançado parecer: “opina
pela concessão parcial do Mandado,
para o fim de anular por vício insu-
perável de forma, o ato impugnado e
garantir à impetrante, em processo
disciplinar, o direito de provar a sua
boa fé e optar por um dos cargos
público que ocupa”.

Realmente conforme se verifica

pela documentação juntada na inici-
al a impetrante, desde 1976, vem
exercendo dois (2) cargos públicos:
Um de professora primária, na
SEDUC, (documento de fls.16/18)
onde, foi reenquadrada, em 1982,
como agente administrativo (docu-
mento de fls.16) e outro inicialmente
de auxiliar de escritório II ( docu-
mento de fls.24/26) e depois auxiliar
de administração (documento de
fls.07).

Logo, desde 1982, ela não mais
exercia a função de professora pri-
mária, mas, sim de agente adminis-
trativo. Assim como, na CELPA, o
seu cargo era de auxiliar de admi-
nistração. Logo nenhum deles car-
gos técnicos.

A proibição de acumular cargos,
funções ou empregos públicos re-
munerados está previsto no art.37,
da Constituição Federal, consoante
deduz-se da interpretação combina-
das dos incisos XVI e XVII.

Dispõe o item XVI.
“É vedada a acumulação remu-
nerada de cargos públicos exceto
quando houver compatibilidade
de horário:
a) a dois cargos de professor.
b) a de um cargo de professor
com outro técnico ou científico.
c) a de dois cargos de médico”.
Já o item XVII, estatui:
“a proibição de acumular esten-
de-se a empregos e funções e
abrangem autarquias, empregos
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públicos, sociedades de econo-
mia mista e fundações mantidas
pelo Poder Público”.
Diogenes Gasparini ensina:
“Vimos que, pelo art.37, XVI, b,
da Constituição Federal é permi-
tido a acumulação de um cargo,
função ou emprego com outro
(cargo função ou emprego públi-
co), desde que técnico ou cientí-
fico. Este, consoante estabelece
o Decreto Federal nº35.956/54, é
entendido como aquele que para
o seu exercício exige a aplicação
de conhecimento científico ou ar-
tístico de nível superior”. Tratan-
do dessa matéria Joaquim Castro
Aguiar (Regime Jurídico dos
Funcionários Municipais - Rio de
Janeiro, Forense, 1977 p. 11),
em lição ainda válida, assegura
que “De qualquer forma tem-se
entendido que os cargos para
cujo exercício se exija diploma de
curso superior são considerados
técnicos ou cientificos para efeito
de acumulação” (Direito Admi-
nistrativo-pág. 125).
Na espécie dos autos, conforme

ficou demonstrado acima, a impe-
trante, não mais exercia o cargo de
professora, nem o cargo técnico,
pois era agente administrativo e au-
xiliar de administração, na SEDUC e
CELPA, respectivamente.

Logo, não há direito adquirido
para ensejar a concessão do Man-
damus, no sentido de que acumula-

va indevidamente dois cargos públi-
cos.

Porém, como bem frisa o digno
Dr. Procurador de Justiça em seu
parecer:

“Inobstante, tem razão a impe-
trante, quando se insurge contra
a forma do ato impugnado. Re-
almente, constatada a acumula-
ção indevida de cargos públicos,
cabe à Administração, proceder
nos termos da Lei nº 5.810, de
24/01/1994, (Regime Jurídico
Único dos Servidores Públicos
Civis do Estado do Pará) que as-
sim dispõe:
art. 191 - Verificada, em proces-
so disciplinar, a acumulação
proibida e provada a boa fé, o
servidor optará por um dos car-
gos.
§ 1º Provada a má fé, perderá
também o cargo que exercia há
mais tempo e restituirá o que ti-
ver percebido indevidamente.
§ 2º Na hipótese do parágrafo
anterior, sendo um dos cargos,
função ou emprego exercido em
outro órgão ou entidade, a de-
missão será comunicada.
Como se vê, a autoridade coato-

ra, ao determinar pura e simples-
mente a suspensão do pagamento
dos vencimentos da impetrante cor-
respondente ao cargo que a mesma
ocupava na SEDUC, não observou
as formalidades determinadas na
Lei do RJU. A impetrante tinha evi-
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dentemente, o direito de provar, em
processo disciplinar, a sua boa fé, e
provada esta tinha assegurado o di-
reito de optar por um dos dois car-
gos, mesmo porque tanto um como
noutro ela estava amparada pela
estabilidade excepcional prevista no
art.19 do ADCJ. E, além do mais, a
demissão é ato de competência do
Governador do Estado e não do Se-
cretário de Estado de Administração.

Ensina o eminente Diogenes
Gasparini:

“Ao servidor que acumula irre-
gularmente dois cargos, empre-
gos ou funções deve ser conce-
dido um prazo para a necessária
desincompatibilização. Somente
após esse prazo e se não ocorrer
a desincompatibilização cabe a
competente medida da legalida-
de, que consiste em desligar o
servidor do cargo titularizado por
último, dado que este foi o titula-
rizado ilegalmente” (ob. cit.
pág.125).
Nesse sentido, também entende

a nossa jurisprudência:
“Ementa. Constitucional e Admi-
nistrativa. Cumulação de Cargos
Públicos. Boa fé. Restituição de
Salários.
I - Os servidores dos Conselhos
Regionais estão proibidos de
acumular cargos públicos (C.F.
art. 37, XVI e XVII).
II - Comprovada a boa fé, deve o

funcionário optar por um dos car-
gos sendo desnecessário a res-
tituição dos salários recebidos in-
devidamente (Lei nº 1.711/52,
art. 193).
III - Apelação improvida (TRF- 3ª
Região- Acórdão 94.362/6-S.P-
Rel. Juiz Homar Caio- 4ª Turma-
Decisão: 31-08-94, DJ-
06.10.1994- pág.56.327)”.
Logo, houve por parte da autori-

dade impetrada ao simplesmente
suspender o pagamento dos venci-
mentos da impetrante, sem nenhum
ato formal e verificação em processo
disciplinar, a sua boa ou má fé, abu-
so de poder.

Quanto ao pagamento requerido
e indenização dos prejuízos causa-
dos pelo ato impugnado, não se in-
sere nas finalidades do Mandado de
Segurança e determinação de pa-
gamento ou indenização por eventu-
ais prejuízos sofridos pela impetran-
te em decorrência do ato impugna-
do, porque, o Mandado de Seguran-
ça não substitui a Ação de Ordinária
Cobrança.

Isto posto.
Acatando o parecer do digno Re-

presentante do Ministério Público.
Conheço do Mandamus para

conceder, em parte, a segurança
para garantir à impetrante, em pro-
cesso disciplinar, o direito de provar
a sua boa fé e após, optar por um
dos cargos públicos que ocupava.
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Belém, 03 de fevereiro de 1998.

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente
Desa. Maria Helena Couceiro Simões - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 32.987 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL

Agravante:  O Estado do Pará
Agravado:  Manoel Messias dos Santos Silva
Relator:  Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves

Ação Cautelar Inominada. Despacho de Magistrada
Concedendo a liminar. Carro apreendido pela Seccio-
nal Urbana de São Braz. Audiência de justificação
para concessão do pedido.Falta de representação le-
gitima do estado - art. 12 do Código de Processo Ci-
vil. Preliminar de nulidade acolhida, não só da audi-
ência como da liminar. Agravo de instrumento co-
nhecido e provido.

Vistos , etc...
ACORDAM, os Exmos Desem-

bargadores componentes da Egré-
gia Terceira Câmara Cível Isolada
do Tribunal de Justiça do Estado,
adotando relatório integrante deste à
unanimidade, acolheram a prelimi-
nar de incompetência . No mérito
deram provimento ao agravo nos
termos do voto do Des. Relator.

Cuida de um Agravo contra deci-
são de Magistrado em Ação de Me-
dida Cautelar Inominada, proposta
por Manoel Messias dos Santos Sil-
va contra a Seccional Urbana de
São Brás, representada por seu ti-
tular Delegado Rafael Bezerra Neto
em que alegava ser senhor e pos-
suidor de um veículo devidamente
descrito no pedido, e que o citado
automóvel pertence a Walter Canal,

residente e domiciliado na cidade de
Araguaina, Estado do Tocantins,
sendo posteriormente transferido
para o agravado com a documenta-
ção em ordem, porém quando pre-
tendia vender a terceiros, foi infor-
mado pela citada Seccional de que o
veículo seria apreendido, visto está,
o mesmo sendo objeto de Carta
Precatória, expedida pela Delegacia
da Cidade de lmperatriz, em vista do
mesmo pertencer a Pedro Santos de
Souza, que foi vítima de propriação
indevida pelo elemento Adão de tal,
tendo a vítima localizado nesta cida-
de e pedido sua apreensão.

0 citado veículo foi apreendido e
remetido à. cidade de Imperatriz e a
Juíza recebeu a ação, designando
audiência de Justificação e intiman-
do a Seccional de São Braz , porém



104 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

o Estado do Pará através de Procu-
radoria do Estado, tomando conhe-
cimento, peticionou a Juíza pedindo
sua intimação, alegando não ter a
Seccional personalidade jurídica
para responder, porém a Juíza não
tendo citado o Estado do Pará, na
pessoa do Procurador para apre-
sentar a devida contestação.

No conhecimento da liminar o
Estado apresentou o presente Agra-
vo, alegando três fatos:

1- A nulidade da intimação para
audiência de justificação.

2- Da violação do artigo 1º, § 3º
da Lei 8.437/92.

3- Da inexistência da fumus boni
iuris e do periculum in mora.

Analisando o assunto, temos a
considerar o primeiro que é o que
tem prevalência , pois sendo nula a
intimação será as demais resultan-
tes dele.

Reza o artigo 12 do Código Civil
que serão representados em Juízo,
ativa passivamente:

I - A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Territórios por seus
Procuradores, logo sendo uma Ação
contra a Seccional de São Brás, que
é um departamento do Secretário de
Segurança Pública, fazendo parte do
Estado, a mesma não tem persona-
lidade jurídica, logo a ação deveria
ser proposta contra o Estado do Pa-
rá, ou mesmo considerando-se a
Seccional como o órgão que apre-
endeu o carro, mesmo assim teria

de ser intimado para a audiência de
justificação o Procurador do Estado,
e isto foi dado conhecimento a Ma-
gistrada que não considerou, assim
sendo, a audiência é nula, assim
como o seu resultado, ou seja a
concessão da liminar, razão porque
acolho esta preliminar para dar pro-
vimento a recurso, decretando a nu-
lidade não só da audiência como da
liminar por ilegitimidade da parte.

Relatório
Estado do Pará, pessoa jurídica

de Direito Público, por sua Procura-
dora geral representada pela Procu-
radora que assina, inconformada
com o despacho proferido nos autos
da Ação Cautelar Inominada que lhe
move Manoel Messias dos Santos
Silva, pela Juíza da 13ª Vara Cível,
concessiva de liminar de apreensão
de veiculo, interpõe Agravo de Ins-
trumento contra o citado despacho,
alegando que há de ser reformado,
pelo qual foi concedido ao autor, li-
minar de apreensão de veículo,
dada a inexistência de citação válida
do Estado, pela violação da Lei
8.437/92, bem como por estarem
ausentes os pressupostos de vali-
dade de concessão, quais sejam o
fumus boni iuris e o periculum in
mora.

Que o autor compareceu perante
o Juízo “a quo” requerendo Ação de
Medida Cautelar Inominada, visando
obter a concessão de liminar de res-
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tituição de bem apreendido pela Se-
cretaria de Estado de Segurança
Pública Urbana de São Brás , escla-
recendo ser senhor e possuidor de
um veículo marca Chevrolet, cor
prata, ano de fabricação 1993, di-
zendo o número da chapa e do
chassis, e que tinha adquirido do Sr.
Walter Canal residente e domiciliado
em Uruguaiana, Estado do Tocan-
tins, veículo que este restou apreen-
dido pela Seccional , consoante auto
de apreensão que fez juntada aos
autos.

Que justificou a necessidade de
concessão de liminar, pelo fato de
poder sofrer um grave prejuízo, já
que comprou o veículo, objeto desta
ação de boa fé, a vista dos docu-
mentos inclusos.

Que em face a inexistência de
provas nos autos, aquele Juízo de-
signou audiência de justificação para
o dia 10 de Junho de 1996, para a
qual foi intimada a Seccional Urbana
de São Brás, através de seu Dele-
gado Titular.

Que em 05 de junho de 1996, o
Estado do Pará, tendo tido ciência
pela publicação no Diário 0ficial, da
data designada para realização da
audiência , sem que tivesse sido ci-
tado, peticionando ao Juízo, reque-
rendo sua citação e a consequente
remarcação do ato processual, em
atenção ao disposto no artigo 802,
combinado com o parágrafo único
do artigo 929, ambos do CPC.

Que inobstante a petição do Es-
tado, a audiência foi realizada no dia
originariamente aprazado, sem que
fosse suprida a nulidade absoluta
apontada, tendo sido apontada três
testemunhas levadas pelo autor e
juntado documentos apócrifo emitido
por um computador, onde se lê que
nada consta nos arquivos do
DETRAN acerca do veículo objeto
da presente ação.

Após a audiência, entendeu o
douto Juízo pela concessão de limi-
nar, do que restou intimada a Secci-
onal Urbana de São Brás, liminar
que deixou de ser cumprida pelo
fato do veículo não ter sido encon-
trado naquela Seccional, pois já ha-
via sido remetido à cidade de Impe-
ratriz, no Estado do Maranhão, à
disposição da Delegacia de Furtos e
Roubos, consoante certidão do
0ficial de Justiça, datado da 1º de
julho de 1996.

Que em 21.06.96 foi deferido o
pedido de citação efetuado pelo
Estado a qual veio ocorrer em 04 de
março de 1997, prazo que se iniciou
para contagem da contestação do
feito, bem como para propositura do
Agravo contra a liminar concedida, o
que faz o Estado.

Diz ser nula de pleno direito a
audiência de justificação em virtude
da qual foi concedida a liminar ao
agravado , pelo fato do Estado não
ter sido regularmente intimado de
sua realização , uma vez que o Es-
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tado é representado judicialmente
por seus procuradores, conforme
determina o inciso I do artigo 12 do
CPC.

Que também houve violação pela
decisão agravada ao disposto no §
3º do artigo 1º da Lei 8.437 que es-
tabeleceu disciplina especial para o
processo cautelar em que seja re-
querido o Poder Público, pois o refe-
rido dispositivo prevê que não cabe
a concessão de liminar que esgote,
no todo ou em parte, o objeto da
ação, o que ocorreu na hipótese
vertente, pois o autor fundou seu
pediido no poder geral de cautela do
Juiz , mas visa obter a realização de
direito substancial, pois a busca e
apreensão já é satisfativa de seu
pretenso direito.

Que inexiste o fumus boni iuris e
o perimilum in mora, requisitos es-

senciais para a concessão da medi-
da, pois a alegação de aquisição da
boa fé não impede e nem poderia
fazê-lo, sob pena de instalação de
desordem social, assim pediu o
efeito suspensivo ao recurso e no fi-
nal mantido para dar provimento
para revogar a medida liminar con-
cedida, juntando documentos de fo-
lhas 10 a 32.

Não foi concedido o efeito sus-
pensivo e notificado o agravado e
solicitado informações ao Magistra-
do, sendo que este as prestou, en-
quanto que não foi apresentado as
contra razões.

Encaminhado a Procuradoria de
Justiça para o devido parecer, a dig-
na Procuradora, em fundamentado
arrazoado opinou pelo conheci-
mento e provimento de recurso para
revogar a liminar concedida.

Belém, 19 de dezembro de 1998.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalves - Relator
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ACÓRDÃO Nº 32.990 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Raul Ramide Batista de Castro, José Ramide de Castro, Maria
Lígia Batista de Castro

Agravado: Ana Cláudia Ribeiro Braga
Relator: Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves

Regulamentação de visita a menor. Pais separados.
Genitor sem a guarda. Direito não só de visita como
de ter o filho temporariamente. Direito também dos
avós pelo parentesco. Incabimento do indeferimento
da liminar pedida pelos motivos apontados. Direito
líquido e certo dos requerentes. Pai cuja profissão é
obrigado a viajar constantemente. Negativa de visita
pela mãe que tem a guarda. Direito que não poderá
ser negado. Recurso conhecido e provido para con-
ceder a liminar pedida.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Exmos. Desem-

bargadores componentes da Egré-
gia Terceira Câmara Cível Isoladas
do Tribunal de Justiça do Estado,
adotando relatório integrante deste à
unanimidade, conheceram do recur-
so, para dar-lhe provimento nos
termos do voto do Des. Relator.

Relatório
Raul Ramide Batista de Castro,

José Ramide de Castro e sua. Mu-
lher Maria Lígia Batista de Castro,
devidamente qualificados, inconfor-
mados com a decisão da Juíza da

19ª Vara Cível, que indeferiu o pedi-
do de liminar em Ação de Regula-
mentação de visita contra Ana Cláu-
dia Ribeiro Braga apresenta o devi-
do recurso de Agravo, alegando
que: ingressaram com a citada
ação, sendo o primeiro pai, e o se-
gundo avós paternos da criança, po-
rém a mãe do menor, por espírito de
mera emulação, impede sob todos
os aspectos, que tanto o pai como
os avós da criança possam exercitar
o sagrado direito de visita.

Como o pai do menor é marítimo,
há cerca de três meses não conse-
gue ver a criança, já que é obstado



108 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

pela mãe, que em uma atitude mes-
quinha, tenta atingir os requeridos
usando o menor para seus capri-
chos, e que tanto é verdade que
antes de empreender nova viagem
para o exterior, foi obstado mais
uma vez de exercitar seu direito de
visita.

Que havendo ingressado com a
citada ação, a Juíza indeferiu o pe-
dido de liminar aos autores, que só
pediam para ver a criança em dois
fins de semana alternados, susten-
tando que em questão de família,
deve ser redobrada a cautela no re-
cebimento de alegações vendo so-
mente de uma das partes mas que
no caso em tela, embora se tratando
de direito de família, o direito até a
sentença final, o que se constitue
extremado rigor, a suprimir ou im-
possibilitar o exercício desse direito.

Assim, na forma do que dispõe o
artigo 558 do CPC, que permite nos
casos em que podem causar lesão
grave ao direito e de difícil repara-
ção, o relator poderá dar efeito sus-
pensivo, desde que seja relevante o
fundamento, pede que requereu a
concessão da liminar, a qual não foi
concedida e intimada a agravada
para contraminutar, a mesma não
apresentou as devidas contra ra-
zões, sendo o processo encaminha-
do ao Ministério Público, cuja procu-
radora em fundamentado parecer
opinou pelo conhecimento e provi-
mento do recurso, a fim de ser con-

cedido direito aos agravantes de vi-
sita ao menor.

Voto
Cuida de um Agravo contra des-

pacho de Magistrada que em Ação
de Regulamentação de direito de vi-
sita, feita pelo pai e avós, a Magis-
trada deu o seguinte despacho

"Indefiro o pedido de liminar, por
entender que em questão de fa-
mília, deve ser redobrada a cau-
tela no recebimento de alega-
ções vinda de uma das partes."
Contra este despacho, foi apre-

sentado o devido Agravo com pedi-
do de liminar para dar efeito sus-
pensivo, não sendo concedida a
mesma, uma vez que no recurso
não fora juntada a prova principal
que seria a certidão de nascimento
do menor, uma vez que, pelo pedido
inicial verifica-se que se trata de pais
separados não sendo especificado
se de fato ou direito, talvez pela pri-
meira forma, uma vez que caso
houvesse a separação legal estaria
estabelecido este direito, e como a
mãe da criança vem obstando a vi-
sita não só do pai, que constante-
mente viaja para o exterior, assim
como dos avós, o mesmo ingressou
com a presente ação, solicitando li-
minar que não foi deferida, razão do
recurso.

Orlando Gomes em seu Direito
de Família, ao falar sobre o direito
de visita diz:
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" O genitor que não tem a guar-
da. dos filhos, deles vivendo, por
conseguinte separado tem em
relação a eles, além do direito de
fiscalizar sua manutenção e edu-
cação, outros direitos expressa-
mente mencionados em lei, tais
como:
1) O Direito de Visita
2) O Direito de tê-los temporari-
amente, em sua companhia”
O direito de visita consiste em

vê-los e com eles estar, conforme
acordaram ou foi prescrito pelo Juiz
na Sentença, assim como o direito
de tê-lo em sua companhia, durante
algum tempo, como no tempo de fé-
rias, e deste direito não poderá ser
privado, salvo pelas razões que au-
torizem a supressão do direito de vi-
sita.

Vejamos o que diz a jurisprudên-
cia:

"Guarda de filhos. Regulamenta-
ção de visita. Finalidade. O di-
reito de visita é irrenunciável e
impostergável. ante as dificulda-
des fáticas, deve o julgador, com
equilíbrio e ponderação, procurar
conciliar os interesses em jogo,
mas sem afrontar o direito opos-
to. Mesmo estando doente uma
das filhas, e dentro dos limites
dai decorrentes, a disposição da
permanência com o pai durante
parte das férias estabelecidas
pela sentença de 1º grau é provi-
dência acertada. O direito de vi-

sita não deve ser visto como um
relacionamento momentâneo e
formal, entre pai e filhos. corres-
ponde a uma convivência de
modo a fortalecer os laços de
afeição, parentesco, carinho e
amizade, possivelmente abala-
dos com a separação do casal.
Provimento dos Embargos. TJ.
RJ. AC do 4º grupo civil, embar-
gos infrigentes - Rel. Des. Mar-
cus Faver.Guarda de filhos. Re-
gulamentação de visitas. Postu-
lação pelos irmãos. Não conten-
do o ordenamento jurídico veda-
ção a pretensão deduzida, não
há em que se falar em impossibi-
lidade jurídica do pedido. A legi-
timidade é a pertinência subjetiva
da ação, ou seja, a regularidade
do direito de demandar sobre
determinado objeto. Saber se o
autor tem ou não direito em rela-
ção a pretensão deduzida é ma-
téria de mérito. Os irmãos tais
como os tios e avós, tem direito
de visita em relação aos meno-
res, irmãos, sobrinhos ou netos,
ainda que, com amplitude reduzi-
da. Embora não sendo titulares
do pátrio poder, aos irmãos, pe-
los princípios que orientam o di-
reito de família, pela solidarieda-
de familiar:, pelo interesse na.
formação da personalidade e do
psiquismo do menor, deve ser
assegurado, com limitação o di-
reito de visita, em relação aos ir-
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mãos menores, ainda que unila-
terais. TJ. RJ. Ac. unânime 5ª
Câmara Cível, Relator Des. Mar-
cus Faver"
"Os avós também tem direito de
visita aos netos. RT 696/110
726/375 RJTJESO 137/213 -
137/215. Teotônia Negrão - CPC-
Artigo 888 item 3 b."
Regulamentação de visitas. Di-

reito dos avós. Inconcusso de visita
dos avós em relação aos netos me-
nores, na ausência de circunstância
revestidas de gravidade, tal que es-
tivessem a. recomendar o reconhe-
cimento em concreto, da causa im-
peditiva do respectivo exercício. Ap.
Civ. do TJ RJ Rel. Des. Antônio As-

sunção.
Como vemos o direito de visita

tanto pelo pai como pelos avós é um
exercício de direito dado pelo pa-
rentesco, pela família ser do que a
do pai é mais ampla, podendo ter di-
reito a ter o filho em sua companhia
em fins de semanas alternados e
em férias, assim é obrigação do
Magistrado, regulamentar este di-
reito, levando em conta a idade do
menor, assim sendo conheço do re-
curso e dou provimento para conce-
der a liminar para que o pai e avós
tenham direito a visitar o filho e neto,
devendo a Magistrada regulamentar
tal visita, levando em conta a idade
do menor.

Belém, 19 de dezembro de 1997.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Des. Carlos Fernando de Sousa Gonçalves - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.013 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE
TUCURUÍ

Apelante: Silveira & Cia. Ltda.
Apelado: Município de Tucuruí - Prefeitura Municipal
Relator: Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva

Recurso - Apelação Cível - Sentença que, em ação de
rescisão contratual cumulada com perdas, danos e
lucros cessantes, julga improcedente o pedido - Jurí-
dicas razões expostas pelo Juiz prolator da decisão -
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos de Apelação Cível, da Co
marca de Tucuruí, em que é apelan
te Silveira & Cia. Ltda., e apelado
Município de Tucuruí - Prefeitura
Municipal.

ACORDAM,,os Desembargado-
res que integram a 1ª Turma Julga-
dora da 2ª Câmara Cível Isolada do
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, por unanimidade de votos, negar
pro vimento ao recurso.

Relatório
Cuida-se de ação de rescisão

contratual cumulada com perdas, da
nos e lucros cessantes, julgada to-
talmente improcedente, por conside-
rar o digno Juiz sentenciante que o
contrato de que trata o procedimento
já fora rescindido, por iniciativa da
própria acionante, antes da propo-

situra da ação, e que, além de não
ser culpada a Prefeitura acionada na
referida rescisão, não consta, do
mesmo contrato, qualquer cláusula
de remuneração dos serviços con-
tratados, o que implica, necessaria-
mente, na inexistência de direito da
autora, ora apelante, no ressarci-
mento dos prejuízos que alega ter
sofrido (danos emergentes) e do
que deixou de ganhar (lucros ces-
santes).

Inconformada com essa decisão,
a vencida interpôs, a esta Egrégia
Corte, recurso de apelação, utilizan-
do-se, em suas razões, dos mesmos
argumentos contidos na inicial, com
a denúncia de que o MM. Juiz, ao
sentenciar, ignorou as provas docu-
mentais exibidas nos autos.

Recurso tempestivo e respondi-
do.
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Nesta Superior Instância, a ilus-
trada Procuradoria de Justiça, em o
parecer de fls. 279/283, argüiu a
preliminar de anulação do processo,
a partir da sentença, por não ter sido
colhido o parecer final do Ministério
Público. Quanto ao mérito manifes-
ta-se pelo improvimento do recurso.

Voto
Improcede a liminar argüida pelo

Ministério Público eis que não se
trata a presente ação de causa fis-
cal. Rejeita-se, assim, a mesma pre-
liminar.

Quanto ao mérito, o recurso não
merece provimento.

A sentença, nele impugnada, ma
nifestando corretas e legais razões,
foi proferida com brilhante acerto.

Realmente, a postulação referen
te à rescisão do contrato firmado
entre a apelante e a Comuna apela-
da, como comprovam documentos

que integram os autos, já se ressen-
tia, quando da propositura da ação,
de falta de objeto, haja vista que o
contrato, dias antes, fora rescindido
efetivamente.

Por outro lado, desprezados os
motivos, alegados, distorcidamente
e sem razão, pela autora recorrente,
respeitante a um mandado de segu-
rança impetrado por três pessoas,
contra a Prefeitura recorrida, agiu
bem o magistrado em dar pela abso
luta improcedência do pedido de res
sarcimento dos prejuízos que a aci-
onante diz ter sofrido (danos emer-
gentes) e do que deixou de ganhar
(lucros cessantes), pelos motivos
que manifesta em sua escorreita
decisão.

Pelo exposto, nega-se provimen
to ao recurso, peio que fica mantida,
na íntegra, a respeitável sentença re
corrida.

Belém, 12 de fevereiro de 1998.

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Presidente
Des. Wilson de Jesus Marques - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.017 - REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO
CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

Sentenciante: MMª Juíza de Direito da 21ª Vara Cível
Sentenciado/Apelante: Lúcia Nazaré Corôa de Melo
Sentenciado/Apelado: Telecomunicações do Pará S/A - Telepará
Relatora: Desembargadora Climeniè Bernadette de Araújo Pontes

Administrativo - Concurso Público - Apresentação de
Registro Profissional - Requisito satisfeito antes do
certame. I. A jurisprudência assinala que a apresenta-
ção de diploma em concurso quando exigido, é re-
quisito essencial para a nomeação ou contratação do
canditado e não para sua inscrição. II. Ora, se em de-
cisões das Cortes Superiores proclamam a época da
essencialidade do preenchimento do requisito relati-
vo ao diploma, com mais propriedade deve ser ob-
servada para o fim pretendido (nomeação ou contra-
tação) se tratar de registro profissional do candidato,
requisito exigido e preenchido antes da realização do
certame. Recursos improvidos.

ACORDAM, os Desembargado-
res componentes da Terceira Câma-
ra Cível Isolada, por unanimidade de
votos, conhecer dos recursos, mas
negar-lhes provimento nos termos
do voto da Desa. Relatora.

Relatório
Lúcia Nazaré Corôa de Melo, im-

petrou mandado de segurança com
pedido de liminar contra ato do Pre-
sidente da Telecomunicações do
Pará S/A - Telepará, que após sua
aprovação no concurso público para

o cargo de auxiliar de enfermagem,
a eliminou sob a alegação de que na
época da inscrição não preenchia os
requisitos exigidos no Edital, especi-
ficamente não possuía o Registro no
Coren (Conselho Regional de En-
fermagem).

Alega a impetrante que o ato da
autoridade é abusivo, eis que pos-
suía todos os requisitos previstos
para a investidura no cargo, ou seja
concluiu o curso de enfermagem em
29.10.1993, um ano antes da data
requerida no Edital, e embora o cer-
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tificado tenha sido expedido em
21.11.1994, inscreveu-se no Coren
em 20.06.1986. Além disso, o pro-
cesso seletivo já estava esgotado,
restando apenas a assinatura do
contrato.

O juízo “a quo” indeferiu a liminar
pleiteada.

A autoridade tida como coatora
manifestou-se alegando, prelimi-
narmente, legitimidade da Telepará
para figurar no polo passivo da de-
manda, destarte a impetração ter
sido feita na pessoa de seu Presi-
dente. No mérito, ratificou seu posi-
cionamento sobre o ingresso da im-
petrante no quadro funcional da
Empresa.

O Ministério Público opinou pela
concessão do “Writ”.

O juiz sentenciante concedeu a
segurança, pois, patente, indiscutí-
vel, completo e transparente o di-
reito líquido e certo da impetrante,
remetendo os autos para o reexame
necessário.

A requerida interpôs o presente
recurso, que foi contra arrazoado
pela ora apelada.

Nesta côrte, manifesta-se a
douta Procuradora, em circunstanci-
ado parecer, pelo conhecimento e
provimento da apelação para que
seja reformada a sentença atacada,
denegando-se a segurança.

Voto
A escorreita decisão monocrática

não merece reforma pelos funda-
mentos que encerra. Alterá-la im-
portaria em negar vigência a norma
de regência do concurso, Edital de
Rec. nº 01/94 e a construção juris-
prudencial que a ancora.

É importante não perder de vista
que, a candidata usou do direito de
pleitear sua inscrição e a Comissão,
por sua vez, aceitou, concordou,
deferiu e habilitou-a, não podendo
agora esquivar-se dessa responsa-
bilidade, pois, deu ensejo para que a
candidata em referência prosseguis-
se, passando às outras fases do
certame, inclusive, logrando aprova-
ção. Entretanto, no momento de ser
efetivada a contratação, já portava
com o Registro no Conselho Regio-
nal de Enfermagem - Coren, por-
tanto, habilitada tecnicamente.

Razão teria a Apelante se a im-
petrante, embora aprovada no con-
curso, quisesse tomar posse sem
possuir o certificado do Conselho
competente, o que seria realmente,
de todo descabido. Entretanto, tal
não é o caso dos autos.

A impetrante está respaldada em
sua pretensão por qualquer os ân-
gulo que se visualize.

O saudoso administrativista Hely
Lopes Meirelles em sua festejada
obra Direito Administrativa - 16ª edi-
ção, pág. 370/371, discorre que:

“...Os concursos não têm forma
ou procedimento estabelecido na
Constituição, mas é de toda con-
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veniência que sejam precedidos
de uma regulamentação legal ou
administrativa, amplamente di-
vulgada para que os candidatos
se inteirem de suas bases e ma-
térias exigidas... A Administração
é livre para estabelecer as bases
do concurso e os critérios de jul-
gamento, desde que o faça com
igualdade para todos os candi-
datos, tendo ainda o poder de, a
todo tempo, alterar as disposi-
ções e requisitos de admissão
dos concorrentes para melhor
atendimento do interesse públi-
co.”
Ora, isso significa que, admitida

a inscrição da concorrente e apro-
vada no certame, somente a falta de
apresentação dos documentos exi-
gidos, quando solicitados, a inabilita-
ria a admissão.

As decisões pretorianas reforçam
os argumentos desenvolvidos na
peça impugnada, dando-lhe sus-
tentação.

Promana do TRF 1ª Região a
seguinte decisão:

Concurso Público - Técnico do
Tesouro - Exclusão por falta de
Escolaridade - Situação de Fato
Consolidada.
- Embora lídima a exclusão da
relação de aprovados em con-
curso público de candidato que, à
época da homologação, não
possuía nível de escolaridade
correspondente, contudo, situa-

ção fática consolidada pelo de-
curso do tempo, sem ofensa à
ordem jurídica, nem grave lesão
à autonomia administrativa, em
face da regularização curricular
posterior, autoriza a convalidação
da aprovação obtida em proce-
dimento seletivo. Situação fática
consolidada pelo decurso do
tempo mantida. (TRF 1ª R, Ac.
unam. da 1ª Turma, pub. em
25/03/91 - Coad verbete 54.158).
Administrativo - Concurso Públi-
co - Apresentação de Diploma.
I - A apresentação de diploma
em concurso público, quando
exigido, é requisito essencial
para a nomeação ou contratação
do candidato, e não para sua ins-
crição. Precedentes jurisprudên-
cias.
II - Remessa improvida. (8RE 2ª
Região. REO 91.09864/RJ Rel
Carreira Alvim. 2ª T Decisão
02/08/95).
As situações retratadas nas ve-

nerandas decisões, se amoldam
perfeitamente ao caso em exame.
Aliás diga-se de passagem, vão
além da esboçada nestes autos,
porque até a época da homologação
do concurso, não havia comprovado
o candidato a escolaridade necessá-
ria. No caso sub examine, antes da
realização certame a impetrante
apelada, já estava com o certificado
específico. Portanto, ao se submeter
ao exame preenchia todas as condi-
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ções estabelecidas no regulamento.
A decisão guerreada em deter-

minado trecho discorre:
A questão se resume, portanto,

no fato de que a impetrante só obte-
ve o registro do referido Curso no
Órgão competente, após a data pre-
vista no Edital que, no item 5.3 c,
prescrevia que:

O candidato que fizer qualquer
declaração falsa ou inexata ao se
inscrever, e caso não possa satisfa-
zer a todas as condições enumera-
das neste Edital, terá cancelada sua
inscrição e serão anulados todos os
atos dela decorrentes, mesmo que
tenha sido aprovado nas provas,
exames e avaliações.

No caso em exame não se pode
considerar que a impetrante fez de-
claração falsa ou inexata. Ao contrá-
rio, era portadora do Curso de Auxi-
liar de Enfermagem do Trabalho
desde o ano de 1993 e que a sua
inscrição nessa qualificação especi-
fica, estava em fase de registro no
Conselho Federal de Enfermagem
(fls.33). Por oportuno, a própria Pre-
sidente do COREN certificou que a
impetrante comprovou possuir a
qualificação específica de Auxiliar de
Enfermagem do Trabalho e assim
estava em condições de exercer os
seus direitos profissionais desde
20/10/94 (fls. 34), portanto, antes do
período fatal exigido pela impetrada.
O fato de constar no Certificado que
o registro ocorreu em data posterior

foi em decorrência da demora na
tramitação do documento, havendo
fato superveniente independente-
mente da vontade da impetrante e
não violação da obrigação de decla-
rar a verdade.

Entendo, ainda, que para a com-
petição do processo seletivo exigia-
se meramente a qualificação inte-
lectual alcançada pela aprovação na
etapa do concurso. Para a admissão
se exige aptidão técnica e nesse
momento só então é de rigor a
apresentação do título. E isso foi
feito pela impetrante que em tempo
hábil apresentou o documento que
foi recusado. Sob esse aspecto, a
regra editalícia merece ser descon-
siderada.

Em remate, não pode perder efi-
cácia a inscrição da impetrante
aprovada em processo seletivo, ma-
xime quando havia concluído o Cur-
so e o Certificado estava em pro-
cesso de registro junto ao Órgão
competente, apresentando, conse-
quentemente, aptidão técnica exigi-
da, na fase de admissão.

Estando, pois, patente, indiscutí-
vel, completo e transparente o di-
reito líquido e certo da impetrante, é
de ser concedida a Segurança.

Além da fundamentação que a
ilustrada decisão encerra, entendo
que o fator decisivo e de relevância
no reconhecimento do direito da im-
petrante, reside no preenchimento
de todos os requisitos exigidos no
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regulamento editalício antes da rea-
lização do concurso, inclusive o
questionado Registro Profissional.

A decisão está correta e deve ser

mantida.
Ante o exposto conheço dos re-

cursos, mas lhes nego provimento.

Belém. 19 de dezembro de 1997.

Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalves - Presidente
Des. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.019 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Lumiar Confecções Ltda.
Apelado: Higson e Co. Ltda.
Relatora: Desembargadora Climeniè Bernadette de Araújo Pontes

Embargos à execução. Defeito de representação. Ine-
xigibilidade do título. Assinatura do recebedor. Do-
cumento comprobatório da entrega e do recebimento
da mercadoria. Inépcia da inicial. Demonstrativo do
débito. Excesso de penhora. Nos embargos à execu-
ção não há necessidade de comprovação da repre-
sentação, quando não foi deduzido motivo justo para
esse fim. A lei das duplicatas não exige a assinatura
do recebedor, e sim que o título esteja acompanhado
de documento hábil comprobatório da entrega e do
recebimento da mercadoria. A falta de demonstrativo
do débito, não importa no indeferimento ab initio da
inicial se a execução está aparelhada com o título ex-
trajudicial que representa a divida e lhe garante força
executiva. Tratando-se de questão de fato é impossí-
vel a principio o reconhecimento da alegativa de ex-
cesso de penhora, pois esta não configura excesso
de execução, nem autoriza por tal fato a procedência
dos embargos. Recurso improvido.

ACORDAM, os Desembargado-
res componentes da Terceira Câma-
ra Cível Isolada, à unanimidade de
votos, rejeitar as preliminares sus-
citadas e conhecer do recurso, mas
negar-lhe provimento nos termos do
voto da Desa. Relatora.

Relatório

Lumiar Confecções Ltda., qualifi-
cada nos autos, ofereceu embargos
à execução que lhe move Higson e
Co. (Pará) Ltda. alegando que a
execução não foi instruída com o
contrato social, documento hábil
para comprovar a legitimidade do
representante da exequente, e que a
duplicata no valor de R$ 366,80 (tre-
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zentos e sessenta e seis reais e oi-
tenta centavos) é inexigível, pois não
foi aceita e o recebimento da mer-
cadoria foi efetuado por vigia e que
a exordial é inepta, uma vez que não
consta o requisito essencial do cál-
culo.

O embargado impugnou os em-
bargos afirmando que o título está
revestido das formalidades legais, e
embora não aceito está devida-
mente protestado e acompanhado
dos documentos necessários.

A MMª Juíza sentenciante, con-
siderando as alegações do embar-
gante meramente protelatórias, jul-
gou improcedentes os embargos.

Irresignado, o embargante inter-
põe o presente apelo ratificando as
alegações já expendidas e aduzindo
que o decisum não apreciou corre-
tamente a matéria.

O apelado contra-arrazoou pug-
nando pela matença da sentença
recorrida, haja vista conter todos os
requisitos legais.

Voto
A guisa de que a decisão exara-

da não abordou com propriedade as
questões suscitadas, o apelante in-
voca-os novamente pretendendo
que esta Côrte as examine em pro-
fundidade, pois dessas preliminares
deflui o seu direito.

Defeito de Representação.
Segundo esclarece o recorrente

na peça recursal, as pessoas jurídi-

cas são representadas em juízo, por
quem designarem seus estatutos.
No caso em exame, é necessário a
juntada de cópia desse documento,
para que se examine o pressuposto
processual da incapacidade ou ilegi-
timidade de parte.

O assunto relativo a representa-
ção processual e a relação jurídica
pela qual o representante age, só
aproveita ao representado benefici-
ando-o ou prejudicando-o. O repre-
sentante não é parte no processo,
logo, se irregular a representação,
nenhuma responsabilidade lhe é
atribuída. No caso em exame, in-
siste a apelante que a apelada não
comprovou que está devidamente
representada juntando a inicial seu
contrato social. Para o exercício
desta ação não há necessidade de
tal comprovação, a menos que a
apelante deduzisse motivo justo
para esse fim, mas, a simples ale-
gação, não impõe seu indeferimento
liminar por defeito de representação.
Rejeito a preliminar.

Inexigibilidade do Título - Nulida-
de da Execução.

Sabe-se que a duplicata não
aceita, protestada e acompanhada
do comprovante da entrega da mer-
cadoria, é título extrajudicial hábil ao
exercício da execução, qualquer ir-
regularidade formal que apresente
poderá descaracteriza-lo, como tí-
tulo extrajudicial, mas, não elimina a
divida que a cártula representa. É
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importante frisar que o apelante re-
chaça o título, que sob sua ótica não
se revestes dos requisitos que lhe
são próprios, mas, não nega pe-
remptoriamente o débito, o que vem
provar que o título em execução não
é produto de fraude, e sim de uma
transação de compra e venda de
materiais (compensado) descritos
na nota fiscal 39.128.

Quanto ao atacado comprovante
de entrega e recebimento da mer-
cadoria, note-se que o material ad-
quirido foi entregue em endereço di-
verso da apelante, e recebido pelo
vigia da obra, tal como consta no
documento, sem que dito emprega-
do o tenha firmado, mas, tão só
identificou-se como vigia.

A lei das duplicatas não exige a
assinatura do recebedor, e sim que
o título esteja acompanhado de do-
cumento hábil comprobatório da en-
trega e recebimento da mercadoria.

Situação como a presente é co-
mum acontecer, a mercadoria pedi-
da vai diretamente à construção e os
operários que a recebem nem sem-
pre se dão conta da importância de
assinar o documento. In casu, se
inexiste assinatura no rodapé da
nota fiscal, há a indicação da cate-
goria do operário que a recebeu.
Concordo com a magistrada de 1º
grau, ao afirmar que a título está
formalmente perfeito, pelo que re-
jeito a preliminar.

A terceira preliminar se confunde

com o mérito.
A exigência relativa a memória

descritiva, não impõe por si o indefe-
rimento da inicial pelo que nele
contém acrescidos dos acessórios
que lhe são próprios. A norma do
art. 604 do CPC, está intimamente
ligada ao título judicial e substitui a
anterior liquidação por cálculo do
contador. Já o art. 614, reporta-se
ao exórdio instrumentário. A Lei
8.953/94 dotou o referido artigo de
mais um inciso, que passou a ser a
II, que trata do demonstrativo do dé-
bito atualizado. Entende-se que a
inobservância de dita norma, não
importa no indeferimento ab initio da
inicial, mormente se o magistrado
não determinou a emenda da mes-
ma. Ademais, a execução está apa-
relhada com o título extrajudicial que
representa a divida e lhe garante
força executiva. Quantos aos acrés-
cimos são os previstos em lei, que
nada impede seja levantada pela
contadoria de juízo.

Quanto ao excesso de penhora é
irrelevante esse argumento, tratan-
do-se de questão de fato, é impossí-
vel a principio o reconhecimento
dessa alegativa, o excesso de pe-
nhora não configura excesso de
execução, nem autoriza por tal fato
a procedência dos embargos.

Assim deve a sentença ser man-
tida, apreciou a demanda de forma
simples, sem todavia, ferir o art.
458, II do CPC.
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A deficiência não se confunde
com a desfundamentação, esta sim
importa em nulidade e fere o princí-
pio constitucional apontado pelo
apelante (inciso IX, art. 93. Consti-
tuição Federal). Ademais, a decisão
que se examina é concisa.

O STJ decidiu:
Não é nula a sentença, quando o
juiz, embora sem grande desen-

volvimento, deu as especifica-
ções dos fatos e a razão de seu
convencimento, havendo decidi-
do dentro dos limites em que as
partes reclamara sem a eiva dos
vícios de extra, ultra ou citra pe-
tita. (DJU. 06.04.93, referente ao
Relator Min. Fontes de Alencar).
Por tais considerações, conheço

o recurso, mas lhe nego provimento.

Belém, 19 de dezembro de 1997.

Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalves - Presidente
Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.029 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: TV Filme Belém Serviços de Telecomunicações Ltda.
Agravada: ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
Relator: Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva

Recurso - Agravo de Instrumento - Despacho que de-
terminou o cumprimento de decisão adotada na Su-
perior Instância, em recurso de agravo de instrumen-
to, contra a qual não foram interpostos recursos de
embargo de declaração e especial, este para o Supe-
rior Tribunal de Justiça, tendo transitado livremente
em julgado a decisão - Incabimento de recurso de tal
despacho, que não se caracteriza como decisão in-
terlocutária - Improcedência manifesta do recurso-
Não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Agravo de Instru-
mento, da Comarca de Belém, em
que é agravante TV Filme Belém
Serviços de Telecomunicações
Ltda., e agravada ECAD - Escritório
Central de Arrecadação e Distribui-
ção:

ACORDAM, os Desembargado-
res que integram a 1ª Turma Julga-
dora da 2ª Câmara Cível Isolada do
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, por Unanimidade de votos, não
conhecer do recurso, pela sua evi-
dente improcedência.

Trata-se de agravo de instru-
mento, interposto do respeitável

despacho que, em ação de interdito
proibitório, determinou o cumpri-
mento de decisão adotada na Supe-
rior Instância, em recurso de agravo
de instrumento, contra a qual não fo-
ram interpostos recursos de embar-
gos de declaração e especial, este
para o Superior Tribunal de Justiça,
tendo transitado livremente em jul-
gado a decisão. Alega a agravante
que a decisão agravada merece re-
forma eis que determinou o cumpri-
mento de uma decisão colegiada,
cujo cumprimento se faz impossível.

Afirma que, na ação de interdito
proibitório que a agravada propôs
contra a agravante, o Juízo mono-
crático indeferiu a medida liminar
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postulada pela autora, fato esse que
motivou a interposição, pela mesma,
de recurso de agravo de instrumento
.Processado e julgado o recurso, na
Superior Instância, foi ele provido,
sendo assim expressa a decisão
constante do venerando acórdão de
nº 30.658, deste Egrégio Tribunal de
Justiça (2ª Câmara Cível Isolada):

"...Concede-se a liminar de Inter-
dito Proibitório, proibindo a ré,
ora agravada, de efetuar trans-
missão, através de televisão, de
programação que inclua obra
musical ou fonograma em seu
estabelecimento, enquanto não
cumprir a obrigação de recolher o
respectivo direito autoral e, as-
sim, obter autorização da agra-
vante (ECAD), como dispõe a Lei
nº 5.988, de 1973, aplicando-lhe,
ainda, por cada violação consta-
tada, a multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do direito
autoral devido..."
Entende, então, a agravante que

a decisão referenciada não pode ser
cumprida exatamente diante da ine-
xistência da fixação do valor a ser
atribuído a título de direito autoral.

Em sua resposta, a agravada, in-
vocando a norma do artigo 473, do
Código de Processo Civil, pela qual
é defeso à parte discutir, no curso
do processo, as questões já decidi-
das, a cujo respeito já se operou a
preclusão, postula o indeferimento
do recurso.

Quanto ao mérito, postula a im-
procedência do agravo , por falta de
amparo legal.

Recurso tempestivo, com prepa-
ro comprovado na data de sua inter-
posição, tendo o Excelentíssimo Se-
nhor Vice-Presidente deste Egrégio
Pretório deferido, no período das fé-
rias do Colegiado, em julho de 1997,
o efeito suspensivo ao mesmo agra-
vo.

Incabe recurso de despacho que
não se caracteriza como decisão
interlocutória, exatamente por não
resultar dele qualquer lesividade à
parte.

O despacho agravado, simples-
mente, determinou o cumprimento
de decisão adotada nesta Superior
Instância, em recurso de agravo de
instrumento, contra a qual não foram
interpostos recursos de embargos
de declaração e especial, este para
o Superior Tribunal de Justiça, tendo
transitado livremente em julgado a
decisão que, como tal, pelo princípio
exposto no artigo 473,do Código de
Processo Civil, não está sujeita a
reexame, devendo ser cumprida na
sua exata dimensão. Bem caracteri-
zada se faz a manifesta improce-
dência do recurso, que, assim, pela
norma expressa em o artigo 557, do
Código de Processo Civil, deve ser
indeferido, com a aplicação da for-
mula correntia de não conhecimento
do mesmo.

Pelo exposto, diante da eviden-
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tíssima improcedência do recurso,
dele não se conhece, pelo que fica
cassada a decisão, inicialmente e

inidoneamente adotada, pela qual foi
atribuído, ao mesmo recurso, o
efeito suspensivo.

Belém, 05 de fevereiro de 1998.

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Presidente
Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.030 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Jari Celulose S/A.
Agravado: Flávio Quinderé Tavares da Silva
Relator: Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva

Recurso - Agravo de Instrumento - Ação de reparação
de danos - Inobservância da regra prescrita em o ar-
tigo 331, "caput", do Código de Processo Civil, omi-
tindo-se a magistrada de designar audiência de con-
ciliação, depois de verificar que o caso não é de ex-
tinção do processo nem de julgamento antecipado da
lide, para, desde logo, em o despacho, com o qual a
ré não se conforma, designar audiência de instrução
e julgamento, decidindo, aleatoriamente, questões
processuais pendentes, sem fixar os pontos contro-
vertidos, sobre os quais deve recair a prova - Decisão
insustentável - Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Agravo de Instrumen
to da Comarca de Belém , em que é
agravante Jari Celulose S/A. e agra-
vado Flávio Quinderé Tavares da
Silva.

ACORDAM, os Desembargado-
res que integram a 1ª Turma Julga-
dora da 2ª Câmara Cível Isolada do
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, por unanimidade de votos, dar
provi mento, em parte, ao recurso,
para, anulando, totalmente, o des-
pacho aqui impugnado, cassar a de-
cisão nele exposta, pela qual foi de-

signada a audiência de instrumento
julgamento do feito, devendo a ma-
gistrada proferir outro despacho,
nele designando audiência de conci-
liação, obedecidas, que devem ser,
as regras todas do "caput" e dos §
1º e 2º do artigo 331, do Código de
Processo Civil.

Trata-se de agravo de instru-
mento, interposto da respeitável de-
cisão que, em ação de reparação de
danos, invertendo a ordem proces-
sual correta, designou, desde logo,
depois de oferecida a contestação e
de operada, aleatoriamente, uma
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prova pericial, audiência de instru-
ção e julgamento, eliminando a au-
diência de conciliação, que se tor-
nou obrigatória, - não sendo o caso
de extinção do processo nem de jul-
gamento antecipado da lide -, pelas
normas expostas em o artigo 331,
do Código de Processo Civil, com a
redação que lhe foi dada pela Lei nº
8.952, de 1994.

Alega a agravante, em síntese,
que, depois de oferecida a contesta-
ção, realizou-se uma perícia, nula de
pleno direito, por motivos vários, fa-
zendo-se necessária a realização de
nova perícia, para a correção das
omissões e/ou inexatidões dos re-
sultados a que conduziu a primeira.

Afirma, também e primordial-
mente, que o despacho agravado de
ve ser desconstituído, pois, nele, a
magistrada:

1 - Indeferiu uma prova indispen-
sável à elucidação de pontos neces-
sários ao deslinde da questão;

2 - Designou audiência de instru-
ção e julgamento sem haver feito a
de conciliação, pecando, ainda, pela
omissão de duas medidas indispen-
sáveis, como a determinação da in-
timação dos Peritos e Assistentes,
para. essa audiência, a fim de pres-
tarem os esclarecimentos requeri-
dos pela ré, nos termos do artigo
435, do Código de Processo Civil, e
a formal intimação das partes, para
prestarem depoimento pessoal, pela
regra especial do artigo 343, do Có-

digo de Processo Civil, desde que,
em se tratando de depoimento pes-
soal, se faz inidônea a intimação pe
la simples publicação no órgão ofici-
al, como é a regra geral do artigo
236, do mesmo diploma legal já refe
rido anteriormente;

3 - Deixou de apreciar aspecto
relevantíssimo, suscitado pela ré,
respeitante à continuidade ou extin-
ção do processo, eis que a ação re-
paradora de danos, movida pelo
autor, ora agravado, está prescrita
por força do que dispõe o inciso IX
do § 10º do artigo 178, do Código
Civil, dado que decorreram mais de
cinco anos entre o acidente cuja
responsabilidade é atribuída a ré,
ora agravante, e a propositura do lití
gio, bastando, para isso considerar
que o sinistro ocorreu em 26 de fe-
vereiro de 1984 e a ação somente
foi proposta quase dez anos depois,
em 01 de dezembro de 1993.

Recurso tempestivo, com prepa-
ro comprovado na data de sua inter-
posição e não respondido, sendo a
ele atribuído efeito suspensivo.

As informações prestadas pelo
magistrado que, na época, respon-
dia pelo Juízo de Direito da 10ª Vara
Cível da comarca de Belém, quase
nada esclarecem sobre os defeitos
processuais denunciados neste re-
curso, mas, também, não desmen-
tem as afirmações da agravante,
estas quase todas comprovadas
pelas peças exibidas com a petição
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recursal.
No que diz respeito à extinção do

processo pela prescrição, como pre
tende a agravante, matéria essa que
a MMª Juíza “a quo” deixou de apre-
ciar, incabe, na espécie, a hipótese
do inciso IX do § 10º do artigo 178,
do Código Civil.

Tal disposição legal impõe a
prescrição, em cinco anos, da Ação
por Ofensa ou Danos Causados ao
Direito de Propriedade; Contado o
Prazo da Data em que se deu a
mesma Ofensa ou Dano.

Não é bem este o caso que se
aprecia na ação de reparação de
danos que o agravado move contra
a agravante, eis que o direito de
propriedade de que cogita tal dispo-
sitivo legal se refere, em específico,
não resta dúvida, a imóveis, tanto
que o texto se reporta às disposi-
ções dos artigos 554 e 555, do
mesmo Código Civil.

0ra, não sendo previsto, no Códi-
go Civil, o caso de prescrição de
ação reparadora de danos, nos mol-
des da proposta pelo agravado con-
tra a agravante, nos termos do artigo
179, do mesmo diploma legal, tal
caso deve sei: regulado, quanto ao
prazo, pelo artigo 177 dessa mesma
lei.

Improcede, assim, essa preten-
são da agravante, dispondo apesar
do entendimento aqui exposto, a
MMª Juíza que vai proferir a senten-
ça final, de liberdade para apreciar,

na sua decisão, essa matéria, eis
que, a rigor, não deveria ela ser
suscitada neste recurso de agravo
de instrumento, pela sua evidente
impropriedade.

Quanto à inobservância da regra
prescrita em o artigo 331, "caput",
do Código de Processo Civil, omitin-
do-se a magistrada de designar au-
diência de conciliação, depois de ve-
rificar que o caso não é de extinção
do processo sem julgamento do mé-
rito, nem de julgamento antecipado
da lide, para, desde logo, em o des-
pacho, com o qual a ré não se con-
forma, designar audiência de instru-
ção e julgamento, decidindo, aleato-
riamente, questões processuais pen
dentes, sem fixar pontos controverti
dos, sobre os quais deve recair a
prova, errou, gravemente, a digna
Juíza, erro esse que denuncia nuli-
dade processual e, assim, deve ser
devidamente corrigido.

É certo que não sendo o caso de
extinção do processo (artigo 329, do
CPC), nem de julgamento antecipa-
do da lide (artigo 330, do CPC), o
juiz designa audiência de concilia-
ção, em qualquer causa, mesmo na
quelas que versam sobre direitos in-
disponíveis suscetíveis de composi-
ção.

A audiência de conciliação deve-
rá realizar-se no prazo máximo de
30 dias, da data de sua designação,
que haverá de ser feita no prazo de
que dispõe o Juiz para cumprir o
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prazo do artigo 328, da nossa lei
processual civil.

Comparecem à audiência de
conciliação as próprias partes, junto
com seus procuradores (artigo 36,
do CPC), ou somente representadas
por eles, munidos de poder expres-
so para transigir, salvo se este já
constar da procuração junto aos
autos.

Na audiência de conciliação, o
juiz buscará levar as partes a um
acordo, Se não for obtida a concilia-
ção, então o juiz decidirá as ques-
tões processuais pendentes, fixará
os pontos controvertidos, sobre os
quais deve recair a prova, determi-
nará as provas a se produzirem e
designará a audiência de instrução e
julgamento, se necessário, tudo isso
na própria audiência de conciliação.

Tais providências, impostas pelo
estatuto processual civil em vigor,

bem demonstram a absoluta neces-
sidade da realização da audiência
de conciliação, isoladamente, em
momento processual próprio, não se
fazendo possível eliminá-la, procu-
rando, como no caso que se aprecia
no presente recurso, absorvê-la, ini-
doneamente, pela audiência de ins-
trução e julgamento.

Por tais razões, dá-se provimento
parcial ao presente recurso, para,
anulando, totalmente, o despacho
aqui impugnado, cassar a decisão
nele exposta, pela qual foi designa-
da a audiência de instrução e julga-
mento do feito, devendo a magistra-
da proferir outro despacho, nele de-
signando audiência de conciliação,
obedecidas,que devem ser, as re-
gras todas do "caput" e dos § 1º e 2º
do artigo 331,do Código de Proces-
so Civil.

Belém, 05 de fevereiro de 1998.

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Presidente
Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.040 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Banco Bamerindus do Brasil S/A
Apelado: Silvino Carlos Girard Martins
Relator: Desembargador Ricardo Borges Filho

Apelação Cível - Ação de indenização por dano de-
corrente de acidente de trânsito.- Preliminar de de-
serção do recurso. Comprovada a tempestividade do
pagamento das custas do preparo da apelação im-
procede a preliminar de deserção. Decisão unânime.
Preliminar de extinção do processo por inadequação
do procedimento ordinário. A adoção do procedimen-
to ordinário não prejudicou o direito das partes. Pre-
liminar rejeitada unanimemente. Preliminar de ilegiti-
midade de parte. a precariedade do argumento jurídi-
co torna ineficaz a preliminar argüida. Preliminar
unanimemente rejeitada. - Mérito. não merece reforma
a decisão prolatada de acordo com a lei e as provas
dos autos. Recurso improvido à unanimidade de vo-
tos.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Apelação Cível da
Comarca da Capital em que é Ape-
lante Banco Bamerindus do Brasil
S/A e Apelado Silvino Carlos Girard
Martins.

ACORDAM, os Desembargado-
res da 1ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado, em turma, à
unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de deserção do recur-
so, de extinção do processo por ina-

dequação do procedimento ordinário
e, também, de ilegitimidade de parte
e em conseqüência a extinção do
processo sem julgamento do mérito.
ainda à unanimidade de votos, a
colenda Turma Julgadora conheceu
da apelação e negou-lhe provimen-
to.

Relatório
Em junho de 1989, Silvino Carlos

Girard Martins, brasileiro, casado,
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funcionário da CEASA, residente e
domiciliado nesta cidade, através de
advogado legalmente habilitado,
propôs, perante o Juízo de Direito da
5ª Vara Cível da Comarca da Capi-
tal, contra Banco Bamerindus do
Brasil S/A, representado por sua ge-
rência local, Ação Ordinária de Co-
brança de Indenização por Dano em
acidente de trânsito, com funda-
mento no art. 282 e seguintes do
Código de Processo Civil.

Diz o Autor na inicial que no dia
04 de julho de 1987 foi um veículo
de sua propriedade abalroado por
outro de propriedade do Réu, tudo
conforme consta do processo de
Produção Antecipada de Prova le-
vado a efeito no mesmo Juízo de Di-
reito, com requerimento de 25 de
agosto seguinte, devidamente con-
cluído e apenso a estes outros; que,
nesse processo comprovados fica-
ram os resultados do nefasto aci-
dente com danos materiais no au-
tomóvel e pessoais no Autor, ficando
convenientemente comprovada a
responsabilidade do Réu, através de
perícia judicial e exames médicos;
que, conforme o intensivo e cuida-
doso tratamento, não conseguiu re-
cuperar-se da paralisia facial, da
perda da visão do olho esquerdo,
bem como da capacidade auditiva
do ouvido esquerdo e também pre-
judicado na perfeita locomoção, bem
assim de dirigir veículo, com desas-
trosa repercussão para um homem

de 49 anos, executivo de uma em-
presa estatal como é a CEASA.

Concluiu o Autor dizendo que
através desta Ação busca indenizar-
se das perdas e danos detalhada-
mente especificados. com os res-
pectivos valores às fls. 04 e 05 da
inicial, querendo receber do Réu a
quantia liquida de NCZ 25.576,36
(Vinte e Cinco Mil Quinhentos e Se-
tenta e Seis Cruzados Novos e
Trinta e Seis Centavos), mais o que
for apurado pelos ilíquidos, retroati-
va a julho de 1987, tudo corrigido
pelas OTN'S até 15 de janeiro de
1989 e pelo BTN (Bônus do Tesouro
Nacional) ou outro indexado de atu-
alização que seja aplicável, dessa
data até a ocasião em que for sa-
tisfeito o ressarcimento. Juntou do-
cumentos de fls. 11/44.

Regularmente citado, o Réu ofe-
receu contestação às fls.47/54, ar-
güindo, em primeira preliminar, a
extinção do processo sem julga-
mento do mérito, de acordo com o
disposto no art. 267, I, c/c com o art.
295, v, do CPC, tendo em .vista que
o procedimento ordinário escolhido
pelo Autor é desenganadamente
inadequado, por, no caso, seria o
sumaríssimo e, em segunda prelimi-
nar, também a extinção do processo
por ilegitimidade da parte, no caso,
qualquer uma das seguradoras, es-
tas sim, obrigadas à indenização
dos danos pessoais. No mérito, pela
improcedência da Ação.
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Concomitantemente com a con-
testação, o Réu argüiu Exceção de
Incompetência, declinando como
competente o Juízo de Direito da 6ª
Vara Cível, que foi processada e jul-
gada por sentença às fls. 26 dos
respectivos autos, também apensa-
dos aos presentes, que transitou em
julgado em razão da pena de deser-
ção aplicada, por falta de agravo in-
terposto pelo excipiente.

Às fls. 74 e 75, Autor e Réu
apontaram as provas que deseja-
vam produzir, deferidas em despa-
cho de fls. 78.

A audiência de instrução e julga
mento foi realizada conforme se ve-
rifica às fls. 93/96 e às fls. 97/98. o
Réu requereu a oitiva dos peritos,
formulando seus quesitos às fls. 99/
100, prestando os mesmos os escla-
recimentos solicitados às fls.
104,106, seguindo-se às fls. 107,
108, a oitiva das testemunhas arrola
das pelo Réu.

Autor e Réu apresentaram seus
memoriais às fls.109/113 e 114/120,
respectivamente.

O doutor Juiz, em sentença de
fls.127/130, concluiu:

"Julgo procedente a presente
ação e condeno o réu Banco
Bamerindus do S/A a indenizar o
autor na quantia líquida de NCZ
25.576,36 (Vinte e Cinco Mil Qui-
nhentos e Setenta e Seis Cruza-
dos Novos e Trinta e Seis Centa-
vos), padrão da época, acrescida

de juros e correção monetária,
devidamente convertida para o
atual padrão.Condeno ainda o
réu a indenizar o que for apurado
em liquidação, com correção e
juros retroativos ao mês de julho
de 1987, tudo de acordo com o
pedido. Condeno, também, ao
pagamento das custas e honorá-
rios que arbitro em 20% sobre o
total que for apurado”.
Banco Bamerindus do Brasil S/A,

inconformado com a respeitável de-
cisão, interpôs o recurso de apela-
ção para o Egrégio Tribunal de Jus-
tiça, oferecendo as razões de fls.
132/140, argüindo as mesmas pre-
liminares levantadas na contestação
e, no mérito, pede o provimento do
recurso, com a reforma da sentença
e total improcedência da Ação.
Conta às fls. 142.

Recebida a Apelação em ambos
os efeitos, com vista ao Apelado es
te, nas contra-razões de fls.147/150
suscita a preliminar de intempestivi-
dade do recurso, rebate as prelimi-
nares argüidas pelo Apelante e, no
mérito, pede a manutenção da sen-
tença em todos os seus termos e
conseqüente improvimento da Ape-
lação.

Voto
Tratam os presentes autos de

uma Ação de Indenização por Dano
decorrente de Acidente de Trânsito
ajuizada por Silvino Carlos Girard
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Martins contra o Banco Bamerindus
do Brasil S/A.

1ª Preliminar de Deserção do
Recurso.

Em suas Contra Razões ao re-
curso de Apelação Silvino Carlos Gi-
rard Martins argüi mencionada Pre-
liminar, dizendo:

"Como se constata pelo petitório
de fls. 131, foi a Apelação justa-
mente ajuizada no dia 02 de fe-
vereiro (último dia do prazo), sem
a prova completa do pagamento
das custas do preparo, eis que
embora haja, às fls. 145, recibo
das custas de Cartório datada de
02 de fevereiro, o recibo das
custas do Contador (que inte-
gram o preparo) está datado de
03 de fevereiro (fls.143) ".
A Apelação foi protocolada na

Secretaria do Fórum, às 17:21horas,
do dia 02 de fevereiro de 1996
(sexta-feira), data na qual foi expe-
dida a “Guia de Recolhimento de
Taxas/Custas Processuais e Emo-
lumentos” (doc. Fls. 142) - O docu-
mento datado de 03 de fevereiro de
1996 é pertinente ao recolhimento
pela contadoria do juízo ao Depar-
tamento da Receita da Secretaria de
Finanças do Estado dos Emolu-
mentos Judiciais.

Tal argüição ante a fragilidade de
seus argumentos é, por isso mes-
mo, de ser rejeitada.

A Colenda Turma Julgadora,
unanimemente, rejeitou tal Prelimi-

nar.
2ª Preliminar de Extinção do Pro-

cesso por Inadequação do Procedi-
mento Ordinário.

Não só na contestação como,
também, no recurso de Apelação o
Banco Bamerindus do Brasil S/A ar-
güi a presente preliminar com o pe-
dido de extinção do processo sem
julgamento do mérito em face da
inadequação do Procedimento Ordi-
nário acolhido ou escolhido pelo
Autor para a obtenção de seu pre-
tendido direito.

Argumenta o Réu Apelante:
"Trata-se de cobrança de danos
que o demandante alega ter so-
frido, em razão de acidente de
veiculo materiais e pessoais,
conforme se depreende da inici-
al.
Logo, não cabe o procedimento
ordinário, pois o art. 275, II, letra
"e" do CPC é claro em estabele-
cer o procedimento sumaríssimo,
qualquer que seja o valor da cau-
sa, para a hipótese. "
Em sua Exposição de Motivos do

Projeto do Código de Processo Civil,
diz o saudoso jurista Alfredo Buzaid:

"O processo de conhecimento,
elaborou-o o legislador segundo
os princípios modernos de ciên-
cia do processo. Serviram-lhe de
paradigma os Códigos da Áus-
tria, da Alemanha e de Portugal;
nesses diplomas, bem como nos
trabalhos preparatórios de revi-
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são legislativas feitos na Itália, foi
o legislador brasileiro buscar a
soma de experiências e encon-
trar os altos horizontes, que a ci-
ência pudera dilatar, a fim de
construir uma sistemática de fe-
cundos resultados práticos.”
No antigo direito luso brasileiro, o

procedimento era ordinário, sumário,
sumaríssimo e executivo (cf. Neves
de Castro, "Manual do Processo Ci-
vil ordinário, 2ª ed. nº 2, nota 5; Pe-
reira e Souza, "Primeiras Linhas so-
bre o Processo Civil", § 7º, Correia
Telles, "Doutrinas das Ações, § 15;
Paula Batista, "Processo Civil", §;
Ramalho, "Praxes", § 298; Gusmão
"Processo Civil e Comercial", cap.
17). A virtude do procedimento su-
marríssimo está em que ele se des-
envolve simpliciter et de plano ae si-
ne strepitu. O que o caracteriza é a
simplificação de atos, de modo que
as demandas sejam processadas e
decididas em curto espaço de tempo
e com o mínimo de despesa.(in Re-
vista Forense, Vol. 246, pags. 07 e
segs., Forense, 1974).

Instituiu, assim, o chamado Có-
digo Buzaid os Procedimentos Su-
marissimo, hoje Sumário e Ordiná-
rio, diferindo-os, fundamentalmente,
a Simplicidade Processual tendo em
vista forçar a celeridade processual.

Os procedimentos não se anta-
gonizam e nem repudiam dentro de
uma rígida sistemática suas trans-
formações a ponto de eivar de nuli-

dade o processo.
In casu”, a adoção do procedi-

mento ordinário nenhum gravame,
nenhuma diminuição de situação
processual trouxe ao Banco Réu
Apelante; muito pelo contrário, no
mais amplo campo probatório que
propicia, o procedimento ordinário
garantiu ao ora Apelante a mais am-
pla defesa.

Conforme afirma a respeitável
sentença apelada:

"A alegada troca do procedi-
mento Sumaríssimo pelo ordiná-
rio não causou nenhum prejuízo
ao réu. Processando-se a ação
pelo procedimento ordinário, a
avaliação das provas foi muito
mais abrangente, do que seria,
se o procedimento fosse Suma-
rissimo."
A Colenda Turma Julgadora,

unanimemente rejeitou esta Prelimi-
nar.

3ª Preliminar de Ilegitimidade de
Parte e em Conseqüência a Extin-
ção do Processo sem Julgamento
do Mérito.

Também como a Preliminar ante-
rior, esta foi argüida na contestação
e rechaçada pela respeitável sen-
tença é novamente apresentada
nesta fase recursal. O Banco Bame-
rindus do Brasil S/A argüi a ilegitimi-
dade de Parte para integrar o polo
passivo da presente demanda por-
quanto tanto o veículo do Autor
como o do Réu estavam à época,
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cobertos por seguro obrigatório de
danos pessoais (Lei nº 6.194 de 19
de dezembro de 1974).

Ao se pronunciar sobre a Preli-
minar de Ilegitimidade de Parte diz o
respeitável decisum apelado:

"Quanto a segunda preliminar de
ilegitimidade de parte, é de ser
rejeitada também, uma vez que o
réu poderia, se assim quisesse,
denunciar à lide as seguradoras
para integrarem a lide no polo
passivo."
O antigo chamamento à Autoria

do Código de 1939, rotulado pelo
atual diploma de Denunciação à
Lide, matéria de defesa, poderia ter
sido utilizada pelo Réu Apelante
chamando as companhias segura-
doras para integrarem a demanda.

In casu, a denunciação não é
obrigatória mas facultativa pois
como ensina Celso Agrícola Barbi:

“Assim, na expressão “ação re-
gressiva” só devem compreender
os casos em que o direito pro-
vém de outra pessoa, isto é, que
foi cedido ou transferido por al-
guém ao que deve denunciá-lo.
É o que se dá no caso da evicção
e nos previstos no item II.
Ora, no caso do seguro, a segu-
radora não cedeu ou transferiu
qualquer direito ao denunciante.
Apenas se obrigou a indenizá-lo,
em caso de ser ele constrangido
a pagar prejuízos a outrem. Não
existe, portanto o direito de ga-

rantia que, normalmente, justifica
a denúncia da lide; por esses
motivos, entendemos que a nor-
ma do item III não se aplica ao
segurado que for acionado pela
vítima para pagamento de quan-
tias por dano que causou. Não é
ele obrigado a denunciar a lide à
companhia onde se segurou para
a hipótese de ocorrer aquele pa-
gamento".
(in Comentários ao Código de

Processo Civil, Vol. I, Tomo II,
pags.342 e sgs., Ed. Forense,
1975).

Assim, a Denunciação à Lide,
como matéria de defesa, deveria ser
promovida pelo Réu Apelante.

A Colenda Turma Julgadora, à
unanimidade de votos, rejeitou men-
cionada Preliminar.

Mérito
Trata-se de uma Ação de Indeni-

zação por Ato Ilícito proposta por
Silvino Carlos Girard Martins contra
o Banco Bamerindus do Brasil S/A -
Antecedeu-a uma Ação Cautelar de
Produção Antecipada de Provas
com a realização de Perícia e oitiva
de testemunhas, procedimento esse
julgado a 09 de junho de 1989 pela
então titular da 5ª Vara Cível da
Comarca da Capital e presente-
mente Desembargadora Albanira
Lobato Bemerguy.

A respeitável sentença apelada
levando em conta as provas carrea-



JURISPRUDÊNCIA 135

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº74 1998

das para os autos julgou procedente
a indenizatória para condenar o
Banco Bamerindus do Brasil S/A a
indenizar Silvino Carlos Girard Mar-
tins na quantia liquida de NCZ
25.576,36 (Vinte e Cinco Mil, Qui-
nhentos e Setenta e Seis Cruzados
e Trinta e Seis Centavos), padrão
monetário da época, acrescidos de
juros e correção monetária devida-
mente convertido para o padrão
atual. Condenou, ainda o magistrado
"a quo" a indenizar o Autor no que
for apurado em liquidação com cor-
reção e juros retroativos ao mês de
julho de 1987, conforme o pedido,
custas e honorários advocaticios ar-
bitrados em 20% sobre o valor apu-
rado.

Em seus fundamentos a respei-
tável sentença se arrima no depoi-
mento de Luiz Cláudio Ribeiro de
Souza (doc. fls. 42) e Luiz Silva de
Souza(doc. fls. 44) que ressaltam a
velocidade com que trafegava a
kombi de propriedade da Ré Ape-
lante.

Na Produção Antecipada de Pro-
vas Luiz Cláudio Ribeiro de Souza,
afirma:

"Que o veiculo Gol vinha pela
primeira pista, do lado direito da
Almirante Barroso e o veiculo
Kombi pela segunda pista; que o
veículo gol encontrava-se parado
no sinal aguardando para ingres-
sar à esquerda para a Travessa
Tavares Bastos; que o condutor

do veículo gol aguardou a passa-
gem do ônibus Sacramenta-
Nazaré que também pretendia
ingressar para a Travessa Tava-
res Bastos e, logo após o ônibus,
o veiculo Gol ingressou em dire-
ção à esquerda e, nessa ocasião
foi abalroado pela Kombi; que o
veículo não estava parado vinha
transitando pela pista central e o
depoente acha que pela veloci-
dade desenvolvida a Kombi não
teve condições de parar no cru-
zamento, daí o choque violento;
que logo em seguida o depoente
aproximou-se do local constatan-
do o estado grave do condutor do
veículo pois julgou até que esti-
vesse morto; que o condutor do
veículo Gol foi retirado do carro
por jornaleiros que se encontra-
vam no local e colocado em um
taxi; que o depoente não reparou
quem estava dirigindo a Kombi já
que a aglomeração maior foi pró-
ximo ao veículo Gol; que pelo
que assistiu o depoente o con-
dutor do veiculo Kombi desenvol-
via certa velocidade e não teve
condições de obedecer a sinali-
zação, daí o choque ocorrido no
cruzamento; que o sinal estava
aberto para o veiculo Gol tanto
que o ônibus ingressado na pis-
ta,(SIC) e os veículos que vi-
nham em sentido contrário, en-
contravam - se estacionados”.
(doc. fls. 42)



136 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

Por sua vez Luiz Silva de Souza,
afirma:

"que o depoente na manhã de
quatro de julho, entre seis e meia
e sete horas vinha sendo condu-
zido, como passageiro, de um
ônibus Cidade Nova que trafega-
va no sentido de Entroncamento-
São Braz, Que um pouco antes
do cruzamento da Av. Almirante
Barroso com a Av.Tavares Bas-
tos o ônibus estacionou, pois o
sinal fechara; Que o depoente vi-
nha próximo ao motorista e per-
cebeu quando um ônibus Sacra-
menta/Nazaré ingressou na pista
para o sentido da Tavares Bastos
e logo em seguida o veiculo Gol;
Que o veiculo Kombi vinha des-
envolvendo certa velocidade pela
pista central e o depoente teve
impressão que seu condutor não
conseguiu freiar e atingiu o veí-
culo Gol; Que o choque foi vio-
lento tanto que jogou o Gol mais
adiante.
Que tudo que assistiu o depoente
concluiu que o acidente foi ocasi-
onado pelo veículo Kombi que
ultrapassara o cruzamento com o
sinal fechado". (doc. fls. 44).
Ressalta a bem elaborada deci-

são monocrática:
O réu tentou mas não conseguiu

utilizar esses depoimentos. Diz o réu
que na posição em que se encontra-
vam as testemunhas, estas não ti-
nham visão para o semáforo e as-

sim não poderiam afirmar para
quem o mesmo estava aberto, se
para o motorista da Kombi ou se
para o motorista do Gol. É verdade
que ambos não possuíam visibilida-
de para o sinal, mas as evidências
no momento é que levaram as tes-
temunhas afirmarem que o sinal
estava fechado para o motorista da
Kombi.

Ora, pelas declarações da teste-
munha, o condutor do gol encontra-
va-se atrás do ônibus da linha Sa-
cramenta-Nazaré, e ambos parados
aguardavam a abertura do sinal para
seguirem à esquerda em direção a
Av. Tavares Bastos. Aberto o sinal
verde ambos seguiram, indo o ôni-
bus na frente e o gol atrás, e nesse
momento ocorreu o acidente.

Desta forma está evidente que o
motorista da Kombi avançou o sinal
vermelho, provocando o acidente.

Mas não é só. A velocidade in-
compatível desenvolvida pelo moto-
rista da Kombi também evidenciada.

Ambas as testemunhas se refe-
rem que o mesmo desenvolvia certa
velocidade por isso não conseguiu
freiar e por isso o choque foi violen-
to. Outro elemento que comprova a
alta velocidade desenvolvida pelo
empregado do réu, e o estado pre-
cário em que ficou o carro, transfor-
mado em sucata, como se vê pelo
laudo pericial.

Não há dúvida que o Laudo Peri-
cial elaborado pelo Departamento de
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Trânsito do Estado do Pará seria o
documento principal e mais impor-
tante para aferir a responsabilidade
civil, porém, tal documento de fls.62
a 66 finaliza com a seguinte obser-
vação:

"Ante o exposto, em se tratando
de cruzamento controlado por si-
nalização eletro automática (se-
máforo) e que achava-se funcio-
nando em condições normais por
ocasião dos exames periciais,
não pode este perito, por falta de
provas técnica-materiais, precisar
com exatidão, à quem pertencia

a preferência de passagem, de
acordo com aquela sinalização,
se ao veiculo 1 ao veiculo 2, fi-
cando para as provas testemu-
nhais, a elucidação em definitivo
dos fatos. Ressaltando que não
foi arrolada testemunha, nem de
um lado nem de outro."
Efetivamente, essa foi a orienta-

ção seguida pelo Juízo monocrático.
A Colenda Turma Julgadora,

unanimemente, conheceu do recur-
so de Apelação interposto pelo Ban-
co Bamerindus do Brasil S/A porém
negou-lhe provimento.

Belém, 09 de fevereiro de 1998.

Desa. Maria Lúcia Gomes dos Santos - Presidente
Des. Ricardo Borges Filho - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.071 - PEDIDO DE HABEAS-CORPUS
LIBERATÓRIO DA COMARCA DA CAPITAL

Impetrante : Bel. Emanoel de Jesus Campos
Paciente: Jesus Anjos Pinheiro
Relator Desembargador Ary da Motta Silveira

Habeas-Corpus Liberatório. Crime de Roubo em con-
curso de agentes. Habeas-Corpus concedido anteri-
ormente a dois outros membros do grupo, por falta
de fundamentação da decretação de prisão preventi-
va, decisão que agora se aplica em favor do paciente,
eis que, idênticas a situação deles no mesmo proces-
so. Ordem concedida. unânime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Habeas-Corpus
Liberatório da Comarca da Capital,
em que é impetrante o Bel. Emanoel
de Jesus Campos, sendo paciente
Jesus Anjos Pinheiro.

Relatório
O impetrante requer uma Ordem

de Habeas-Corpus Liberatório em
favor do paciente Jesus Anjos Pi-
nheiro, alegando que o mesmo está
sendo acusado como incurso nas
penas; do Art,157, § 2º, incisos I e II
(roubo), combinado com o art. 29
(concurso de pessoas), todos do
Código Penal Brasileiro, encontran-
do-se preso e recolhido no xadrez
do Centro de Recuperação feminino
no bairro do Coqueiro, desde o dia
02 de abril do corrente ano, em ra-
zão da prisão preventiva decretada

pela doutora Juíza de Direito, sem
entretanto constar na mesma, a mí-
nima fundamentação exigida por lei,
tomando como base apenas a re-
presentação formulada pela autori-
dade policial.

Alega, ainda, o impetrante, que o
paciente está sendo violentado em
todos os seus direitos, ainda mais,
considerando que os dois outros
acusados pela prática do mesmo
crime e arrolado no mesmo proces-
so já foram liberados, em decorrên-
cia do julgamento do Habeas-
Corpus Liberatório por estas Egré-
gias Câmaras Criminais Reunidas,
que, à unanimidade de votos, con-
cederam a Ordem, em face da falta
de fundamentação da Prisão Pre-
ventiva.

Ao concluir suas alegações, o
impetrante pede a extensão do be-
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nefício já concedido, conforme está
comprovado nos presentes autos às
fls.05 a 07, com as xerocópias dos
Alvarás de Soltura.

O doutor Juiz de Direito, informa,
em síntese, que o paciente, junta-
mente com outros quatro acusados,
foram denunciados como incursos
nas sanções punitivas dos artigos
157, § 2º, incisos I e II, combinado
com o 29, todos do Código Penal
Brasileiro.

Informa, ainda, o magistrado, que
a materialidade do delito está com-
provado através do Auto de Apreen-
são e apresentação e Auto de En-
trega.

Diz ainda o magistrado, que
quanto à autoria, existem indícios
suficientes de participação do paci-
ente no evento criminoso, como foi
observado no Termo de Acareação.
A Prisão Preventiva foi decretada
pela MMª Juíza, quando no exercício
da 2ª Vara Distrital de Icoaraci.

Nesta Instância Superior, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pela
concessão da ordem.

Mérito
O impetrante requer uma Ordem

de Habeas-Corpus Liberatório, pe-
rante estas Câmaras Criminais, em
favor do paciente Jesus Anjos Pi-
nheiro, alegando que o mesmo está
preso ilegalmente.

O paciente foi preso, juntamente
com outros quatro elementos, acu-

sados pela prática de roubo, por te-
rem assaltado, portando arma de
fogo, a residência da vítima Van Den
Bergh Macel Mathilda, de onde leva-
ram jóias de ouro, filmadora, apare-
lhos de som, roupas e objetos de
decoração.

Estas Egrégias Câmaras Crimi-
nais, em Sessão Ordinária realizada
no dia 27 de setembro do corrente
ano, à unanimidade de votos, con-
cederam Habeas-Corpus em favor
de dois dos quatro acusados, to-
mando por base, para a concessão
da ordem, a falta de fundamentação
para a decretação da prisão preven-
tiva.

Na realidade, o impetrante está
requerendo é a extensão do benefí-
cio, considerando que dois dos qua-
tro acusados já foram beneficiados
pela concessão da ordem.

O pedido do impetrante é proce-
dente, considerando que a situação
entre os acusados são idênticas na
prática do mesmo crime.

A douta Procuradoria de Justiça
opinou pela concessão da ordem e
reproduziu em seu parecer a se-
guinte Jurisprudência:

“A decisão em favor de um réu
só poderá ser estendida a outros
se forem idênticas as situações
de ambos no mesmo processo”.
(STF - RT. 67/685).
À vista de tais considerações,

ACORDAM,os Senhores Desem-
bargadores componentes das Câ-
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maras Criminais Reunidas, à una-
nimidade de votos, concederam a

ordem impetrada.

Belém, 29 de dezembro de 1997.

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente
Des. Ary da Motta Silveira - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.076 - PEDIDO DE HABEAS-CORPUS
PREVENTIVO DA COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Bel. Ary José Gouvêa Dercy
Paciente: Carlos Magno Baiense Hora
Autoridade coatora: A Doutora Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Para-

gominas
Relator: Desembargador Ary da Motta Silveira

Habeas-Corpus Preventivo. Não é o Habeas-Corpus
meio suficiente para demonstrar o devedor de pensão
alimentícia a impossibilidade de pegá-la, de sorte a
obter a revogação da prisão civil contra si decretada.
Ordem negada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes; autos de Habeas-Corpus
Preventivo da comarca da capital,
em que é impetrante o Bel. Ary José
Gouvêa Dercy, sendo paciente Car-
los Magno Baiense Hora.

Relatório
O impetrante requer uma Ordem

de Habeas-Corpus Preventivo da
comarca da capital, alegando que o
mesmo foi condenado de forma ar-
bitrária ao pagamento de pensão
alimentícia em favor de sua esposa
e seus filhos, em valor equivalente a
10 (dez) salários mínimos. A condi-
ção de simples lavrador diarista,
sem a anotação na carteira de tra-
balho e Previdência Social, caracte-
rizando, de plano, sua condição de

bóia-fria. O paciente só recebe 02
(dois) salários mínimos, conforme
doc. de fls. 08.

Alega o impetrante que, embora
o paciente tenha sérias dificuldades
e privações de toda sorte, tem hon-
rado seus compromissos de pai e
marido, bastando verificar nas guias
de depósito bancário, referente à vá-
rios pagamentos (documentos. de
fls. 08), para de concluir a veracida-
de da afirmação.

Alega ainda o impetrante que o
paciente foi citado para pagar pen-
são de alimentos em atraso, no valor
aproximado de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), ou justificar o motivo de
não tê-lo feito, tendo o paciente, no
prazo legal, informado a impossibili-
dade de quitar o alegado débito, ar-
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güindo de plano uma questão preju-
dicial de excesso de execução, uma
vez que os cálculos foram elabora-
dos duplamente, isto é, na Contado-
ria da Comarca de Paragominas e,
depois, na Contadoria da Comarca
de Presidente Kennedy -ES.

Por outro lado, diz o impetrante,
que sua esposa, em represália à se-
paração de fato, e diante do valor
elevadíssimo da pensão arbitrada,
não aceita qualquer diálogo, no sen-
tido de parcelar o pretenso quantum
ou mesmo discutir um valor de pen-
são alimentícia dentro da real possi-
bilidade financeira do paciente, que
inclusive está sendo ameaçado de
prisão civil.

Ao final de suas alegações, o im-
petrante pede a concessão da Or-
dem, expedindo-se em favor do pa-
ciente o Salvo-Conduto.

A doutora Juíza de Direito da
Comarca de Paragominas informou
que foi arbitrada a pensão alimentí-
cia provisória em valor de 05 (cinco)
salários mínimos e, após a Contes-
tação, foi expedida Cana Precatória
para a Comarca de Presidente Ken-
nedy, no Estado do Espírito Santo,
onde o réu reside, para que o mes-
mo procedesse o pagamento da
pensão atrasada, sob pena de pri-
são.

O paciente apresentou justificati-
va, alegando que vem pagando a
pensão mas não juntou documentos
suficientes para a comprovação do

fato. Novamente a autora se mani-
festou, dizendo que a pensão não ti-
nha sido paga e renovou o pedido
da prisão do paciente. Foram feitos
os cálculos da pensão devida e inti-
mado o paciente, que mais uma vez
apresentou como justificativa que
está desempregado, sem comprovar
o alegado.

A magistrada conclui suas alega-
ções, dizendo que decretou a prisão
do paciente e que foi expedida a
Carta Precatória com o respectivo
mandado de prisão para a Comarca
onde o réu reside.

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

Mérito
O impetrante requer uma Ordem

de Habeas-Corpus Preventivo nes-
tas Câmaras Criminais, em favor do
paciente Carlos Magno Baiense
Hora, alegando que este está amea-
çado de prisão.

Pelo que se observa nos autos, o
paciente não vem honrando o pa-
gamento da pensão alimentícia em
favor de sua mulher e filho, valor
esse fixado em 05 (cinco) salários-
mínimos e não 10 (dez) como alega
o impetrante e isso, desde dezem-
bro de 1995.

A fixação dos cinco salários mí-
nimos foi feita somente a título pro-
visório, e só na ação principal e que
se vai determinar o valor definitivo
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da pensão alimentícia.
O paciente desde o dia da audi-

ência da tentativa de conciliação,
ocorrida em 21 de dezembro de
1995, tomou conhecimento da fixa-
ção de pensão provisória e não vem
cumprindo a decisão da MM. Juíza,
apenas juntou aos autos os recibos
de pagamento através do Banco do
Brasil, referente aos meses de mar-
ço, junho e julho do corrente ano.

Na realidade, o impetrante em
seu pedido, traz argumentos que
envolvem questões de mérito e o

Habeas-Corpus não é o meio ade-
quado para apreciação de mérito,
senão vejamos:

“Não é o Habeas-Corpus meio
suficiente para demonstrar o de-
vedor de pensão alimentícia a
impossibilidade de pagá-la, de
sorte a obter a revogação da pri-
são civil contra si decretada” (RT.
442/351).
Por tais motivos, ACORDAM,os

senhores Desembargadores mem-
bros das Câmaras Criminais Reuni-
das em negar a Ordem Impetrada.

Belém, 22 de dezembro de 1997.

Des. Alberto Soares Maia - Presidente
Des. Ary da Motta Silveira - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.101 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: UNICAR - Administração Nacional de Consórcios Ltda.
Apelado: Luis Roberto Miranda Barbosa
Relatora: Desembargadora Climeniè Bernadette de Araújo Pontes

Apelação - Documentos Novos - Transcrições de
Arestos - Consórcio - Prestações Suplementares -
Portaria Ministerial nº 377/86 - Autorização da Assem-
bléia Geral. Transcrições de arrestos não se encai-
xam no enunciado de documento novo. As Adminis-
tradoras de Consórcios, sem a devida autorização
dos consorciados, não podem alterar unilateralmente
o Contrato de Adesão.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Desembargado-

res componentes da Terceira Câma-
ra Cível Isolada, à unanimidade de
votos, rejeitar a preliminar suscitada
e conhecer do recurso, mas negar-
lhe provimento nos termos do voto
da Desa. Relatora.

Relatório
Tratam os autos de um Recurso

de Apelação interposto por Unicar -
Administração Nacional de Consór-
cio Ltda., inconformada com a Sen-
tença prolatada pela MM. Juíza de
Direito da 10ª Vara Cível da Capital,
que julgou procedente a Ação Ordi-
nária de Prestação de Fato Com
Preceito Cominatório Cumulada
Com Restituição de Indébito, pro-

posta por Luiz Roberto Miranda Bar-
bosa.

A MMª Juíza de Direito “a quo”
julgou estar perfeito e acabado o
Contrato entre as partes, não po-
dendo ser alterado por Portaria Mi-
nisterial, sendo indevidos os paga-
mentos efetuados além dos estipu-
lados inicialmente.

A Apelante nas razões do recur-
so, alega estarem as prestações su-
plementares cobradas, vinculadas
diretamente ao Contrato de Adesão,
e que a ampliação do plano de con-
sórcio deu-se em conseqüência da
elevação do preço do bem, pela
Portaria do Ministério da Fazenda -
GB nº 377, de 23/12/1986, com apli-
cação do Dec-Lei nº 2.303, de
21/11/1986 e Resolução do CIP nº
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192 de 25/11/1986.
Esclarece que o aumento de de-

zesseis (16) prestações para o gru-
po, está de acordo com o art. 11, do
Contrato de Adesão e da Portaria
Ministerial às fls. 236 a 261, juntou
xerox de vários Acórdãos referentes
à Administradoras de Consórcios.

Requer a Apelante seja dado
provimento ao Recurso de Apela-
ção, para reformar a Sentença re-
corrida e inverter o ônus da sucum-
bência.

Nas contra-razões o Apelado
preliminarmente requer sejam de-
sentranhados dos autos os papéis
de fls. 236 a 261, argumentando que
a Apelação não é o momento para
juntar documentos novos, por ser
fato posterior à Sentença de Primei-
ra Instância. Acrescenta ser pacífica
em nosso Egrégio Tribunal, a in-
constitucionalidade da Portaria nº
377/86, no que se refere a modifica-
ção unilateral de Contratos de Con-
sórcios perfeitos e acabados, e
transcreve alguns arrestos sobre a
matéria.

Requer seja negado provimento
ao apelo, por improcedente, para ser
mantida a sentença de Primeira
Instância.

Voto
O Apelado nas contra-razões, em

preliminar, requer sejam desentra-
nhados dos autos, os documentos
de fls. 236 a 261, que contém trans-

crições de Acórdão referentes a
Administração de Consórcios, ale-
gando não ser o momento para
juntar documentos novos.

Os mesmos são apenas transcri-
ções de alguns arrestos sobre a
matéria, e o próprio Apelado nas
contra-razões também anexou ou-
tros. Esse fato não se encaixa no
enunciado de documento novo, ra-
zão pela qual, rejeito esta Preliminar.

A Apelante irresignada com a
Sentença de Primeira Instância, que
julgou perfeito e acabado o Contrato
de Consórcio e indevidos os paga-
mentos efetuados além dos estipu-
lados inicialmente, recorreu à esta
Superior Instância, tentando modifi-
car a decisão.

Alega que as firmas administra-
dora deste ramo de negócio, foram
autorizadas, através da Portaria Mi-
nisterial nº 377/86, à ampliar planos
de Consórcios. Entretanto, a citada
Portaria Ministerial não possui res-
paldo legal capaz de alterar um
contrato, por ser ato jurídico perfeito
e acabado. Para isso deveria haver
deliberação em Assembléia Geral,
com participação de todos os con-
sorciados, para a emissão das
prestações adicionais, e efetiva-
mente isto não ocorreu.

As Decisões deste Egrégio Tri-
bunal, em relação a matéria enfoca-
da, são no sentido de que as Admi-
nistradoras de Consórcios, sem a
devida autorização dos Consorcia-
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dos, não podem alterar unilateral-
mente o Contrato de Adesão.

Por tais razões, conheço do re-

curso, para negar-lhe provimento,
mantendo a sentença de primeira
instância em todos os seus termos.

Belém, 19 de dezembro de 1997.

Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalves - Presidente
Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.102 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE
TOMÉ - AÇU

Apelante: Ieda Kyomi Taketa e José Alves Bezerra
Apelados: Giuseppe Cicatello e Therese
Relator: Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves

Apelação Cível. Preliminar de Cerceamento de Defesa
Rejeitada. No Mérito. Caminhões Entregue Desonera-
dos de Débitos Comprovados Pelos Documentos Ex-
pedidos Pelo DETRAN. Pagamento do Lucro Cessan-
te em Virtude dos Prejuízos Causados. Decisão da
Juíza Baseada em Documentação Acostada aos Au-
tos. Recurso Conhecido e Improvido.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Exmos. Desem-

bargadores das Egrégias Câmaras
Cíveis lsolada do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, adotando o re-
latório integrante, à unanimidade,

rejeitaram a preliminar de cercea-
mento de defesa. No mérito, por
maioria de votos, negaram provi-
mento ao recurso para confirmar a
decisão de 1º grau, contra o voto do
Des. Relator.

Relatório
Trata-se de Ação Ordinária de

Ressarcimento por Perdas e Danos
e Lucros Cessantes, ajuizada por
Giuseppe Cicatello e Therese Mar-
celle Cicatello contra José Alves Be-
zerra e Ilda Kyomi Taketa, com ful-
cro nos arts. 159, 160, 1.060 e 1.
518, do Código Civil, c/c o art. 282 e
ss., do CPC, julgada procedente e
improcedente a reconvenção conso-
ante sentença de fls. 190/197, cujo
relatório se adota.

Inconformados com o decisum,

apeIaram os vencidos (fls. 198/211),
alegando, em resumo, que a r. sen-
tença que os condenou a pagar a
indenização pelo dano sofrido, cor-
respondente aos caminhões vendi-
dos por força do contrato firmado
entre as partes, no valor grafado na
inicial, e acréscimos legais, a partir
da data efetiva da busca e apreen-
são dos veículos, a serem apurados
em liquidação de sentença se acha
totalmente divorciada da prova car-
reada aos autos, merecendo total
reforma, Suscitaram preliminar-
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mente, o cerceamento de Direito de
Defesa. É que a Magistrada, após
deferir todas as provas úteis reque-
ridas tempestivamente (fls 87/89),
desconsiderou aquela relativa à alte-
ração contratual referente à mudan-
ça da Razão Social da empresa
transacionada, devidamente arqui-
vada na Junta Comercial (fls. 88,
item 05). De modo igual, deixou de
inquirir testemunha regularmente ar-
rolada, fazendo constar em ata a
desistência de sua oitava, sem aca-
tar o protesto de seu patrono; e, ain-
da, indeferiu o pedido de realização
de nova perícia, fatos que caracteri-
zaram a nulidade do processo.
Transcreveram Jurisprudência em
reforço de seus argumentos.

Voto Vencido
As partes litigantes celebraram

entre si um contrato particular de
venda de sociedade mercantil e ou-
tros bens, no qual pactuaram a
compra e venda da razão social de-
nominada Madeireira Jaber Indústria
e Comércio, sociedade por cotas de
responsabilidade limitada, mediante
posterior; alteração no contrato so-
cietário na Junta Comercial do Esta-
do, com a retirada dos sócios ven-
dedores e ingresso dos comprado-
res, pactuando, também, que o pas-
sivo da sociedade até 27 de feverei-
ro de 1990, seria de responsabilida-
de dos primeiros, e a partir 1º de
março daquele mesmo ano, os

compradores assumiriam esse en-
cargo.

Agora, pela presente ação, pre-
tendem os vendedores aqui apela-
dos haver os valores correspon-
dentes a dois veículos que integra-
vam o acervo vendido, ambos adqui-
ridos, ainda, pelos vendedores, atra-
vés de financiamentos com garantia
de alienação fiduciária, com presta-
ções a vencer, e que, por falta de
pagamento nos respectivos venci-
mentos, foram objeto de busca e
apreensão .movida pelos credores
fiduciários; após a vigência do con-
trato que foi celebrado entre partes,
acrescidos das perdas e danos, de-
mais cominações legais e das ver-
bas de sucumbência.

Com visto, cuida-se de litígio em
que se, contende acerca da respon-
sabilidade dos débitos contraídos
pela sociedade, face ao antes aludi-
do contrato particular. de venda e
compra, com cláusula de expectati-
va futura de alteração contratual. É o
que se deflui de seu contexto às fls.

Tem-se admitido, nesses casos,
em que há retirada de sócios para
admissão de outros, como se de-
nota do contrato sub judicie, que é
aplicável ;as normas pertinentes ao
processo de dissolução total do vín-
culo societário, em que, antes de
qualquer providência, os interessa-
dos, como manda a lei e a prudên-
cia, devem, em caráter preliminar,
promover a um levantamento do
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valor real do acervo da sociedade,
abrangendo a situação jurídica dos
bens patrimoniais que o integram,
para que não se possa posterior-
mente alegar ignorância; e o que é
mais importante, para determinar
com precisão os direitos e obriga-
ções dos sócios entre sí, proceder
ao balanço contábil, apto a retratar o
ativo e o passivo existente a época
da alteração, etc,. Tal não ocorreu
no caso vertente, pois, no contrato
atípico de fls., as partes contratantes
não usaram dessas cautelas, Res-
tringiram-se a amolar os bens obje-
tos do negócio, e de forma ampla,
dispuseram que as dívidas societá-
rias, até fevereiro de 1990, competi-
riam aos vendedores, e que, a partir
de 1º de março daquele mesmo ano,
os compradores as assumiriam;
sem especificar o "quantum" devido
e o montante das obrigações que
caberia a cada deles, observadas as
datas limites estabelecidas no con-
trato, a fim de que se pudesse atri-
buir o, justo e igualitário, como se
dissolução se cuidasse.

Logo, não se pode aceitar o en-
tendimento esposado pela sentença
recorrida.

Segundo me parece, ao dar pre-
cedência, no que laborou em rema-
tado equívoco, aos elementos de
que se utilizou para julgar Proce-
dente a ação, apresentados posteri-
ormente, sem que ficasse demons-
trada a dificuldade e ou impossibili-

dade de instrução no começo:
"Teremos de referir a espécie
relativa à dificuldade ou impossi-
bilidade de instrução no começo",
cf. Pontes de Miran-
da/Comentários ao Art. 397 do
CPC, t. IV, p.381),
o Magistrado, fez tabula rasa do

contrato que presidiu o negócio jurí-
dico objeto da lide, além de violar,
frontalmente, o princípio obrigatório
dos contratos, que se funda na pró-
pria autonomia da vontade que dei-
xou de observar.

Logo, não se pode dizer, a esta
altura, da existência de Lei que pos-
sa viabilizar a tese defendida pelos
apelados de que ignoravam a situa-
ção dos veículos questionados, por
terem sido enganados pelos ape-
lantes. Antes;, pelo contrário o De-
creto nº 3.708/19, que rege as soci-
edades por cotas de responsabilida-
de limitada, nos termos de seu art.
2º, dispõe que seu título constitutivo
deve observar os ditames dos art.
300 e 302 do Código Comercial,
como também, que por força dos
itens 6 e 7 da disposição por último
aludida, o contrato deverá dispor
sobre a liquidação e partilha da so-
ciedade e conter todas as demais
cláusulas e condições necessárias
para determinarem com precisão os
direito e obrigações dos sócios entre
si o que incorre com o mal elabora-
do e atípico contrato sobre que ver-
sa em realidade na controvérsia
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instalada nestes autos.
Por essas razões, conheço do

recurso e lhe dou provimento inver-
tendo o ônus da sucumbência .

Belém, 13 de fevereiro de 1998.

Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Relator

Voto Vencedor
Cuida de apelo provocado pelo

inconformismo dos Apelantes diante
da decisão de primeiro grau, que
julgou procedente o pedido, conde-
nando os Recorrentes ao paga-
mento da indenização e lucros ces-
santes pedidos na exordial.

O litígio gira em torno de um
contrato de compra e venda de uma
sociedade denominada de Maderei-
ra Jaber Industria e Comércio Ltda.,
pertencentes aos Apelantes e ven-
didas aos Apelados através de Con-
trato de Venda de Sociedade Mer-
cantil e outros bens, cujo o contrato
se encontra nos autos às fls. 10 a
14.

No citado contrato estão relacio-
nados todos os bens transacionados
constantes de imóveis, bens da Ser-
raria I, bens da Serraria II, máquinas
para extração de madeiras, bens di-
versos e propriedade rural.

Pelo citado contrato, verifica-se
na cláusula 1, que a razão social
dar-se-ia mediante alteração con-
tratual na Jucepa, através do qual os
sócios vendedores se retirariam da
sociedade; ingressando os compra-
dores, ficando estabelecido entre as

partes que os sócios vendedores fi-
cariam responsáveis por quaisquer
débitos em repartições Federais,
Estaduais ou Municipais relativos a
taxas impostos ou outras obriga-
ções, assim como, por débitos de
qualquer natureza com instruções
bancárias ou de terceiros, que inci-
diu ou recaiam sobre a empresa até
a data de 28 de fevereiro, sendo que
a partir de 1º de março, os débito de
quaisquer natureza que venham re-
cair sobre a firma, seria de única e
exclusiva responsabilidade dos
compradores.

Após a transação, apareceram
dívidas não mencionadas, inclusive
com Banco do Brasil, onde segundo
é alegando, está hipotecada a sede
da empresa mas como este assunto
não poderá ser apreciado no litígio,
uma vez que a exordial é clara
quando solicita indenização dos ca-
minhões que foram entregues como
pertencentes a empresa, porém es-
tavam alienadas fiduciariamente,
tanto, que a alienante Rodobens
Administrações e Promoções, in-
gressou com a devida busca e apre-
ensão dos veículos, por falta de pa-
gamento, tendo obtido a apreensão
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dos mesmos, razão da presente
ação, e somente sobre este fato
será apreciado, sob pena da decisão
se tornar extra petita.

Analisando de início a preliminar
de cerceamento de defesa, em vista
da magistrada ter deferido todas as
provas pedidas e não ter deferido o
que solicitaram na petição de folhas
88 e 89. Verificando o pedido alega-
do vemos que os Apelantes requere-
ram como prova:

1 .Testemunhas,
2. Vistorias e perícias in loco;
3, Apresentação de todos os do-

cumentos e livros da empresa;
4. Oitiva dos autores;
5. Alteração da razão social.
Sobrem esta preliminar temos a

dizer que houve o devido atendi-
mento, só não fazendo a magistrada
aquelas que julgou desnecessárias,
pois para o deslinde do presente lití-
gio desnecessário seria vistoria in
loco, apresentação de documentos e
livros, assim como a alteração da
razão social, pois a matéria gira em
torno dos caminhões que foram en-
tregues como pertencentes a firma,
completamente desonerados, e isto
se pode ver no contrato, e que esta-
vam sob cláusula de alienação fidu-
ciária. Por outro lado, se por acaso
entendessem que a magistrada ao
deferir o pedido, obrigatoriamente
teria de cumprir com o seu deferi-
mento, o devido requerimento, pro-
vocando a realização do pedido,

caso não fosse atendido, entrariam
com o recurso cabível, não o fazen-
do entendo precluso a alegação, ra-
zão porque rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, provado está
que os caminhões constates do
contrato foram entregues desonera-
dos de qualquer débito, tanto é que
os comprovantes do pagamento do
IPVA e Seguro Obrigatório expedido
pelo DETRAN, não constando que
os mesmos estavam com reserva
de domínio; portanto não prospera a
legação de que nas notas fiscais
constam que os mesmos estavam
com a devida reserva, uma vez que
tal documento não foi repassado aos
a Apelados, tanto é que os Apelan-
tes fizeram juntadas de fotocópias
do citado documento na contrata-
ção, o que vem provar que, de fato,
as notas fiscais permaneceram em
mãos dos vendedores sem o devido
conhecimento dos compradores.

Quanto aos lucros cessantes,
sendo os citados caminhões desti-
nados aos serviços de madeira, é
lógico que a apreensão desses veí-
culos veio causar prejuízos aos Re-
querentes, pois eles faziam serviços
de transporte de madeira do local
onde eram extraídas para o benefi-
ciamento, e ao serem retirados da
empresa pela. apreensão por falta
de pagamento da compradora ven-
dedora, que usou de má-fé, e lógico
que tal fato veio não só transtorno
como prejuízo, uma vez que os
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Apelados tiveram que suprir essa
falta através de outros meios que lhe
oneraram, devendo assim serem
ressarcidos.

A magistrada em sua decisão,
fundamentou muito bem a sentença,

demonstrando o cabimento do pedi-
do baseado na documentação
acostadas aos autos, razão porque,
data vênia do digno relator, conheço
do recurso e nego provimento para
manter a decisão recorrida.

Belém, 20 de fevereiro de 1998.

Des. Pedro Paulo Martins - Presidente
Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalves - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.128 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE
SANTARÉM

Apelante:  M. L. de Oliveira Neto
Apelada:  Mara Regina de Sá Silva
Relatora:  Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery

Responsabilidade civil - Acidente de trânsito, envol-
vendo veículo de propriedade da Ré, locado a terceiro
e, ao condutor do veículo, imputada a culpa exclusiva
pelo sinistro, por excesso de velocidade e invasão da
via preferencial. - Denunciação da lide pela Ré ao lo-
catário do veículo. Admissibilidade. 1. Preliminar
suscitada pela Ré - Ilegitimidade passiva, requerendo
sua exclusão da lide - Inacolhida. Aplicação da Sú-
mula 492 do Supremo Tribunal Federal, à espécie. In-
duvidosa a responsabilidade civil e solidária da Ré,
sendo por conseguinte, parte legitima para figurar no
polo passivo solidariamente com o litisdenunciado. 2.
Provas suficientes existem nos autos de que o ato ilí-
cito ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veí-
culo de propriedade da Ré , cabendo a esta a respon-
sabilidade de indenizar a Autora, dos danos sofridos
pela mesma, em seu veículo, nos termos do art. 159,
c/c o art. 1.518, ambos do Código Civil Brasileiro. 3.
Não foi apresentado pelo Apelante, sequer, resquício
de prova, a colocar em dúvida os valores orçados
pelas oficinas especializadas, devendo prevalecer por
conseguinte, o valor da condenação. 4. Não merece
reforma a decisão do juízo “a quo”, diante das consi-
derações ao caso em julgamento e constante deste
Acórdão - Decisão que se confirma na Superior Ins-
tância, diante da substancial fundamentação. Apela-
ção improvida - Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Civil,
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da Comarca de Santarém, em que é
apelante M. L. de Oliveira Neto,
sendo apelada Mara Regina de Sá
Silva.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargares componentes da
Egrégia 2ª Câmara Cível Isolada, do
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, em Turma, por unanimidade, co-
nhecer do recurso mas negar-lhe
provimento, nos termos do voto da
Desa. Relatora, que fica fazendo
parte integrante deste julgado.

Relatório
Mara Regina de Sá Silva, identifi-

cada na exordial, através de procu-
rador regularmente habilitado, ajui-
zou Ação de Reparação de Danos
causados em acidente de veículo,
contra M. L. de Oliveira Neto, pes-
soa jurídica, também identificada na
peça inaugural, com fulcro nos ter-
mos do art. 159 do Código Civil,
combinado com o art. 275, inciso II,
alínea “e” do Código de Processo
Civil, sob os argumentos seguintes:

Que no dia 03.03.92, trafegava
pela travessa Francisco Corrêa, na
cidade de Santarém, sentido de ida
ao cais de arrimo, em seu automó-
vel marca Ford Escort, ano 1991 de
placa SU 1677, e quando atingia a
altura do cruzamento com a Rua
Galdino Veloso, foi atingida frontal-
mente pelo automóvel marca Vo-
lkswagem Passat, cor bege, chapa
SU 0599, de propriedade de M. L. de

Oliveira Neto, Locadora São Cristó-
vão, carro esse que no momento da
colisão estava sendo dirigido por um
menor o qual fugiu do local, deixan-
do a requerente e mais duas pesso-
as feridas.

Registrada a ocorrência na Dele-
gacia de Trânsito, que efetuou a pe-
rícia tendo o Sr. Manoel Lins de Oli-
veira, proprietário da firma requerida
se recusado terminantemente a fa-
zer qualquer composição amigável,
visto que o veículo de sua proprie-
dade, por ocasião do acidente, esta-
va sob a responsabilidade do Sr.
Francisco Frota Rolo Lima, a quem
havia locado referido veículo. Que o
Réu dessa forma, assumiu por sua
conduta voluntária a responsabilida-
de pelos danos causados por ato do
locatário a terceiros, no caso a Su-
plicante.

Pleiteou indenização pelos danos
causados em seu automóvel, e por
depreciação deste, pagamento das
despesas processuais custas e ho-
norários advocatícios em 20% (vinte
por cento) relativos a Ação.

Requereu a citação da Ré para
contestar e juntou documentos às
fls. 06/26.

Audiência de Instrução e julga-
mento realizada sem conciliação,
com apresentação da contestação,
pela Ré, denunciando à lide o Sr.
Francisco Frota Rolo Lima, denunci-
ação essa que foi deferida pelo juiz
“a quo”.
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Suspensa a audiência para
oportunizar defesa do litisdenuncia-
do e marcada desde logo data e
hora para continuação da mesma,
com ciência a todos os presentes,
devido impasse surgido foi nova-
mente remarcada a continuação da
audiência que afinal foi realizada, na
qual foi procedida a oitiva da Autora,
Ré, na pessoa de seu representante
legal e testemunhas, não tendo
comparecido o litisdenunciado Fran-
cisco Frota Rolo Lima, embora re-
gularmente citado e, também, não
apresentando contestação.

A Ré na sua peça contestatória
(fls. 36 a 43) argüiu Preliminar de
Ilegitimidade Passiva, requerendo
sua exclusão da lide, e no Mérito, se
insurge, inicialmente, a respeito do
“quantum” exigido pela indenização
dos danos causados no veículo da
Autora, a inexistência de três orça-
mentos, as conclusões da perícia, e
quanto a responsabilidade pelo
evento, que houve culpa concor-
rente dos motoristas, já que, pelas
evidencias, os dois contribuíram de
forma culposa para o acidente.

Alegações finais apresentadas,
Autora em audiência e, manifesta-
ção da Ré, pelo memorial de fls.
54/55.

O MM. Dr. Juiz “a quo” proferiu
decisão às fls. 67/74, julgando pro-
cedente a ação, condenando a Ré
ao pagamento referente aos danos
causados no veículo da Autora, ao

pagamento por depreciação do veí-
culo, em virtude da colisão, na base
de 20% (vinte por cento) sobre a
avaliação do automóvel e ao paga-
mento referente às despesas pro-
cessuais relativos à perícia, face a
comprovação da existência de da-
nos e o valor do prejuízo, de con-
formidade com o que foi reclamado
na inicial, com a devida atualização
monetária e juros legais, quando do
seu efetivo pagamento, sendo certo
que os itens pleiteados restaram su-
ficientemente demonstrados nos
autos. Condenou ainda a Ré, no pa-
gamento dos honorários advocatí-
cios que arbitrou em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da conde-
nação e nas custas processuais.

No que tange à denunciação da
lide proposta pela ré contra Francis-
co Frota Rolo Lima, julgou proce-
dente a ação declarando a respon-
sabilidade do denunciado frente ao
denunciante, condenando-o a pagar
tudo quanto o vencido na ação prin-
cipal dispender para satisfação do
julgado, mais honorários advocatí-
cios de 15%, sobre o valor da con-
denação sofrida pela Ré, além das
custas e despesas processuais com
a denunciação à lide.

Irresignada com a r. sentença
que lhe foi desfavorável, a Ré, atra-
vés de seu Procurador, apelou para
este Egrégio Tribunal, repetindo as
razões expostas na peça contestató-
ria e sob alegação de que a decisão
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proferida deva ser reformada por ter
havido equívoco do Magistrado, que
não atentou para os fatos e as pro-
vas contidas nos autos, tais como:

1- Ficou provado que a Apelante,
checou todas as condições do loca-
tário, agindo com prudência, diligên-
cia e cautelas normais, portanto,
sem estar enquadrado nos casos
que inspiram os acórdãos da súmula
492/STF.

2- Em nenhum momento ficou
claramente provada a culpa exclusi-
va do veículo da Apelante , face o
laudo pericial ter sido elaborado
apenas sob o aspecto unilateral,
sem examinar o veículo da Apelan-
te, e determinar a culpabilidade de
uma das partes.

Requereu afinal, a total reforma
do r. decisum, decretando-se a total
improcedência da Ação e impondo-
se à Autora, o pagamento das cus-
tas, honorários de sucumbência e
demais encargos.

Recurso recebido em ambos os
efeitos.

A Apelada contra-arrazoou às fls.
103/106, pugnado pelo improvi-
mento do recurso e confirmação da
r. decisão recorrida.

Encaminhados os autos a este
Egrégio Tribunal, coube-me por dis-
tribuição a relatoria deste feito.

Voto
A Apelante, na qualidade de em-

presa locadora de veículos firmou
contrato de locação com Francisco
Frota Rolo Lima, tendo por objeto o
veículo marca Passat VW - placa
SU 0599, de sua propriedade, que
foi entregue ao locatário.

Tal veículo, estando assim loca-
do, envolveu-se no acidente viário,
ao norte narrado, quando era dirigi-
do, inclusive por um menor, pessoa
estranha à relação contratual mas
possivelmente parente do locatário,
que após causar o acidente, evadiu-
se do local, sendo-lhe imputada a
culpa exclusiva pelo sinistro, por ex-
cesso de velocidade e invasão da
via preferencial conforme laudo téc-
nico oferecido pelo DETRAN (fls.
18).

M. L. de Oliveira Neto, a empresa
locadora do veículo causador do
acidente, ora apelante, e contra
quem foi acionada, pela Autora Mara
Regina de Sá Lima, a Ação Suma-
ríssima de Reparação de Dano cau-
sado em acidente de veículo, em
sua defesa suscitou a Preliminar de
Ilegitimidade Passiva sob a alega-
ção que não é parte legítima no feito
e contestando a aplicabilidade da
Súmula nº 492 do Supremo Tribunal
Federal, por entender que referida
Súmula não se refere a noção de
culpa e consagra a responsabilidade
objetiva do locador, quer tenha agido
culposamente, quer não. Pretende
que seja ignorada tal Súmula do Su-
premo Tribunal Federal para transfe-
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rir a responsabilidade civil exclusi-
vamente ao locatário e litisdenunci-
ado, e em conseqüência, excluí-la
do polo passivo da demanda.

A Súmula 492 do Supremo Tri-
bunal Federal, contrariamente ao
que defende a Apelante, aplica-se à
espécie.

Eis a Súmula:
“A empresa locadora do veículo
responde, civil e solidariamente
com o locatário pelos danos por
este causados a terceiros, no uso
do carro locado”.
A decisão reproduzida na aludida

Súmula 492, do Supremo Tribunal
Federal, vem sendo acolhida pacífi-
ca e irrestritamente pelos Tribunais
inferiores.

Então vejamos: Julgado do Tri-
bunal de Justiça de Santa Catarina,
reproduzido à fl. 3.991 - Volume V,
da obra “Danos e Indenizações In-
terpretados pelos Tribunais” - 2ª edi-
ção, de autoria de Wilson Busada:

“Acidente de Trânsito - Locadora
de veículos. Culpa atribuída ao
condutor do veículo alvejado.
Distinção entre “leasing” e loca-
ção. Aplicação da Súmula 492 do
Supremo Tribunal Federal. Pro-
vimento parcial provido.
A empresa locadora de veículos
responde, civil e solidariamente
com o locatário, pelos danos
causados por este a terceiros, na
utilização do carro locado” (Ap.
Civ. - 30.810, JC 66/348, de

06.03.90).”
“Julgado do C. Tribunal de Alça-

da do Paraná, por sua 1ª Câmara
Cível (ADCOAS 1988, p. 218, nº
118.084) observa:

“O fundamento da responsabili-
dade da locadora de veículos
está no fato de que lhe cabe pre-
ver, traduzir em custo operacio-
nal e, enfim, suportar o risco
econômico da circulação dos
veículos que aluga a terceiros.
Em outras palavras, cabe-lhe
controlar e administrar o risco,
valendo-se, por exemplo, de um
adequado sistema de seguro”.
Não há dúvida, pois, sobre a res-

ponsabilidade civil e solidária da
Apelante, sendo por conseguinte,
parte legítima para figurar no polo
passivo, solidariamente com o litis-
denunciado. Daí, improvejo a Preli-
minar.

Mérito
Revelam os autos que no dia

03.03.92, a Autora ora Apelada -
Mara Regina de Sá Silva dirigia seu
veículo marca Ford Escort, ano
1991, de placa SU 1677, trafegando
pela Trav. Francisco Corrêa, na ci-
dade de Santarém, sentido de ida ao
cais de arrimo, e quando atingiu a
altura do cruzamento com a Rua
Galdino Veloso, foi atingida frontal-
mente pelo automóvel marca Vo-
lkswagem Passat, cor bege, chapa
SU 0599, de propriedade da empre-
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sa locadora M. L. de Oliveira Neto e
locado ao litisdenunciado Francisco
Frota Rolo Lima, carro esse que no
momento da colisão estava sendo
dirigido por um menor, o qual fugiu
do local deixando, a Autora - Apela-
da e mais duas pessoas, feridas
além de causar sérios danos no veí-
culo.

O evento danoso segundo consta
dos autos ocorreu por volta das
21:00 horas.

Pleiteou a Autora - Apelada inde-
nização referente aos danos causa-
dos no veículo sinistrado, referente
aos valores devidamente descritos
na exordial.

Ocorrida a colisão dos veículos
apurar-se-á a culpa de seus condu-
tores, para então, definir-se as res-
ponsabilidades.

A ocorrência do acidente foi de-
vidamente levada ao conhecimento
da autoridade competente em San-
tarém, as vítimas submetidas a
exame de corpo de delito e feita a
devida perícia, esta configurada nos
documentos juntados pela Autora,
com a exordial, às fls. 12 a 18, onde
conclue pela culpa exclusiva do
condutor do veículo de propriedade
da Suplicada ora Apelante.

A peça norteadora das decisões
em delito de trânsito, o “Laudo Peri-
cial” elaborado pela Polícia, goza de
presunção “Juris Tantum” e, se não
elidida essa presunção, caracteriza-
da a culpa como é o caso do pre-

sente feito.
Vasta é a jurisprudência dos Tri-

bunais a respeito do assunto, mere-
cendo citação, a seguinte:

“Nas ações de cobrança por
abalroamento por acidente de
tráfego, a melhor prova é a ofe-
recida pela Perícia Técnica feita
pela Polícia de Trânsito. Tal perí-
cia só pode ser desprezada com
apoio em prova robusta e inso-
fismável em contrário” (da lavra
do Des. Halley Pinheiro Monteiro,
da Magistratura Capixaba).
Improcede como se vê, o pedido

de reforma da r. sentença, especi-
almente, na alegada falta de culpa
do condutor do veículo Passat placa
SU - 0599, no dia do evento danoso.
Provas suficientes existem, da análi-
se das testemunhas oculares de
Fábio Argento Camargo Filho (fl. 51)
e Joselma das Graças Freitas (fls.
51 e 52) de que a Autora-Apelada
trafegava em velocidade reduzida
com prudência e cautela necessária.
Já o motorista que guiava o carro
causador do acidente trafegava em
alta velocidade, avançando a prefe-
rencial, imprudentemente e fugindo
inclusive, do local do acidente.

Substancialmente, provado nos
autos que o ato ilícito ocorreu por
culpa exclusiva do condutor do veí-
culo de propriedade da Ré, cabe a
esta a responsabilidade de indenizar
a Autora, dos danos sofridos pela
mesma, em seu veículo, nos termos
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do art. 159, combinado com o art.
1.518 do Código Civil Brasileiro.

Insurge-se ainda a Ré - Apelante
quanto ao valor da condenação, ale-
gando que, nas Ações de reparação
de danos, há que ser fixado “initio li-
tis”, com base em três orçamentos
de firmas idôneas e assim mesmo
se não for impugnado os orçamen-
tos apresentados. Aduz ainda que a
doutrina e a jurisprudência são far-
tas no sentido de se exigir vários or-
çamentos de várias oficinas idôneas
e especializadas.

Não merece prosperar tal alega-
ção.

A Autora-Apelada apresentou
dois orçamentos de oficinas idôneas
e especializadas Coimbra Lobato &
Cia Ltda. e MECSAN - Mecânica
Santarém.

Se houve com acerto o MM. Juiz
monocrático acatando, para efeito
de indenização, o orçamento apre-
sentado pela oficina Coimbra Lobato
& Cia Ltda., não só por se tratar de
oficina especializada e autorizada
pela Ford, como por apresentar o
valor menor.

Por outro lado, conforme citação

jurisprudencial feita pelo MM. Juiz
em sua bem elaborada sentença; “a
apresentação de três orçamentos
não é pressuposto essencial à pro-
positura da Ação de reparação de
danos decorrentes de acidente de
trânsito, constituindo apenas, um
meio de provar, para a aferição dos
danos, proveniente de construção
jurisprudencial. O escopo dessa
construção pretoriana é evitar a pe-
rícia e conseqüente demora na
composição do litígio”.

Além do mais, o Apelante não
apresentou sequer, resquício de
prova, a colocar em dúvida os valo-
res orçados pelas oficinas especiali-
zadas devendo prevalecer por con-
seguinte, o valor da condenação.

Do expositado, creio que a r.
sentença resistida deva ser confir-
mada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, ressaltando apenas
dever constar da mesma, que o va-
lor da indenização deve ser pelo
atribuído no orçamento de menor
valor.

Pelo exposto, conheço do recur-
so mas nego provimento ao apelo,
confirmando a sentença guerreada.

Belém, 19 de fevereiro de 1998.

Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Presidente
Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.135 - REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO
DA COMARCA DA CAPITAL

Sentenciado/Apelante: CELPA - Centrais Elétricas do Pará
Sentenciado/Apelada: Agência de Segurança Tapajós Ltda.
Relatora: Desembargadora Albanira Lobato Bemrguy

Recurso de Apelação - Ação Ordinária de Cobrança.
O princípio da Obrigatoriedade do Contrato não pode
incompatibilizar-se com o equilíbrio e harmonia que
devem respaldar as cláusulas avençadas nem divor-
ciar-se das normas legais. 1) Prejudicada a eficácia
da cláusula contratual face à limitação do direito do
contraente-autor à comprovação dos prejuízos re-
clamados, improcedem os descontos efetuados à sua
revelia. 2) Inobservadas as cautelas destacadas no
Decreto 1.110/94 e Lei 8.880/94 que procuraram res-
guardar os direitos dos contraentes e o equilíbrio
contratual, improcedentes se tornaram a conversão
dos preços contratados e os descontos efetivados à
pretexto da aplicação da medida provisória 434/94.
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de recurso de Reexame
de Sentença e Apelação Cível da
comarca da Capital em que é sen-
tenciante o MM. Juiz de Direito da
15ª Vara Cível da Capital e Senten-
ciada/Apelante CELPA - Centrais
Elétricas do Pará e Sentencia-
da/Apelada Agência de Segurança
Tapajós Ltda.

ACORDAM, os Exmos. Srs. De-
sembargadores componentes da
Egrégia 2ª Câmara Cível Isolada do
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-

rá, à unanimidade de votos, em co-
nhecer de ambos os recursos, po-
rém lhes

Relatório
Tratam os autos de Ação Ordiná-

ria de Cobrança, proposta por Agên-
cia de Segurança Tapajós Ltda.
contra CELPA - Centrais Elétricas
do Pará S.A., tendo por objetivo o
valor de R$ 640.407,60 (seiscentos
e quarenta mil, setecentos e sete
reais e sessenta centavos) referen-
tes a serviços que prestara à Supli-
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cada, correspondente a diferença
indevidamente glosada pela ré de
fatura dos meses de março a outu-
bro/94, já que nesse período o valor
da fatura correspondeu a R$
1.601.272,00 (um milhão seiscentos
e um mil, duzentos e setenta e dois
reais) do que recebeu apenas R$
960.564,40 (novecentos e sessenta
mil, quinhentos e sessenta e quatro
reais e quarenta centavos) daí a
propositura da ação pleiteando o
valor da retenção indevida, juros e
correção monetária.

Citada, a Suplicada formalizou
sua defesa alegando ser indevida a
quantia reclamada, pois teria pago
os serviços prestados com o devido
desconto, face a prejuízos causados
apelos empregados da Autora, e, in-
vocando a MP nº 434/94, o Dec.
1.110/94 e a Lei 8.880/94, destaca
ter ocorrido a conversão de preços
nos meses de abril e agosto/94,
sendo também inaplicável a corre-
ção monetária por força do art. 5º do
Dec. 1.110/94, e que os descontos
envolveram prejuízos acarretados à
CELPA, cujo ressarcimento foi efe-
tuado na conformidade da cláusula
contratual.

Juntou documentos fls. 186 a
776.

Oferecida a contraminuta de fls.
788 a 799 insistindo nos termos da
inicial, foi ouvido o Representante do
Ministério Público que, posicionan-
do-se no sentido de que a Suplicada

não teria respeitado os interesses
econômicos legítimos do A. que
modificara unilateralmente os preços
do contrato, manifestou-se pela pro-
cedência da Ação.

Após o parecer Ministerial o MM.
Juízo “a quo” julgou procedente a
ação, condenando a Suplicada a
restituir à A. o valor de R$
640.707,60 (seiscentos e quarenta
mil setecentos e sete reais e ses-
senta centavos),a ser monetaria-
mente corrigido à partir da data das
faturas, na conformidade do contrato
celebrado, impondo também o ônus
de sucumbência.

Inconformada, a Suplicada in-
gressou com recurso de Apelação
sustentando que a MP 434/94, não
considerada pelo Mm. Juízo “a quo”
e a legislação dela decorrente, obje-
tivou a adequação do plano real ex-
purgando a inflação dos contratos,
não ferindo preceitos constitucionais
sendo improcedente a alegação de
que não poderia fazer unilateral-
mente a conversão daí porque o
valor seria Cr$ 437.663,36 e não R$
640.707,60, eis que os demais des-
contos teriam se referido à falta de
vigilantes ao serviço e prejuízos
causados pela deficiência de vigi-
lância que ocasionou desapareci-
mento de aparelhos de TV e vídeos,
além de material.

Recebida a Apelação, conforme
despacho de fls. 845, e intimada a
apelada, manifestou-se à fls.
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846/860, invocando a inconstitucio-
nalidade da Medida Provisória
434/94, eis que não poderia alvejar
contrato formalizado antes de sua
vigência; que o contrato não poderia
ser unilateralmente modificado pela
Apelante; como também, que os
descontos referentes aos alegados
prejuízos são indevidos posto que,
não teve oportunidade de defender-
se de tal alegação.

O Órgão Ministerial através do
bem elaborado parecer da Dra.
Wanda Luczynski, respaldando-se
em posicionamentos doutrinários e
jurisprudênciais, concluiu pelo co-
nhecimento e provimento do recurso
para a reforma da sentença, julgan-
do-se improcedente a Ação de Co-
brança.

Voto
Analisando-se os pressupostos

de admissibilidade do presente re-
curso de Apelação, constata-se que
foram observados os pressupostos
legais, encontrando-se caracterizada
a tempestividade e preparo devido.

Consoante relatado através do
ajuizamento de Ação Ordinária de
Cobrança, pretende a A., o paga-
mento do valor de R$ 640.707,60
(seiscentos e quarenta mil, sete-
centos e sete reais e sessenta cen-
tavos), acrescido de juros e corre-
ção monetária, multa e ônus de su-
cumbência que fora indevidamente
descontado das faturas correspon-

dentes a prestação de serviços à
suplicada, nos termos do contrato
celebrado entre as partes.

A suplicada contestou a cobran-
ça, reputando-a como improcedente,
procurando resguardar-se nas dis-
posições da MP 434 de 27.02.94,
Decreto 1.110 de 13.04.94 e Lei
8.880 de 27.05.1994, invocando a
necessidade de expurgar a inflação
dos contratos celebrados. Sustentou
a regularidade dos descontos, não
só em face da aplicação das dispo-
sições legais invocadas, como tam-
bém, por prejuízos a serem ressar-
cidos em decorrência de atos e
omissões de empregados da A., na
conformidade das cláusulas estipu-
ladas no contrato.

A respeitável sentença prolatada
pelo MM. Juízo “a quo” às fls.
806/811, reiterando posicionamento
do representante do Ministério Pú-
blico de 1º grau , concluiu que os
descontos foram efetivados ao arre-
pio das disposições legais e inver-
são da hierarquia das leis, julgando
procedente a ação e impondo a
apelante suplicada o pagamento re-
clamado e o ônus de sucumbência.

Inconformada, a empresa supli-
cada formalizou o recurso de Apela-
ção, em que sustenta a regularidade
do desconto; enquanto que, respon-
dendo, a apelada insiste nos funda-
mentos que ensejaram a propositura
da Ação.

O Órgão Ministerial, através da



JURISPRUDÊNCIA 163

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº74 1998

Exma. Procuradora de Justiça, Dra.
Wanda Luczynski, concluiu pelo
provimento do recurso e reforma da
sentença prolatada, sustentando
que os descontos efetivados encon-
tram-se respaldados no contrato
celebrado e nas disposições invoca-
das pelo suplicado, referentes a MP
434/94, Decreto 1.110/94, que a re-
gulamentou e sua transformação em
lei conforme Lei 8.880/94.

Evidenciado, portanto, que o jul-
gamento refere-se a discussão so-
bre os descontos referentes aos
prejuízos causados por omissões e
atos praticados pelos empregados
da A., e os descontos em que a su-
plicada procura respaldar-se nas
disposições legais invocadas e apli-
cação da MP 434/94.

Analisando-se os descontos que
se referem aos prejuízos, constata-
se que sua caracterização foi per-
feitamente prevista em ambos os
contratos celebrados entre as partes
pois conforme a cláusula 5.1, letra
‘d’ do Contrato 022/94, as partes
voluntariamente estabeleceram que:

“Constituem-se obrigações da
contratada:
d- responder por quaisquer da-
nos e/ou prejuízos que seus em-
pregados venham a causar à
contratante, aos seus emprega-
dos e/ou a terceiros, devendo
ainda providenciar de imediato
reparos e/ou indenizações que se
façam necessários , podendo

esta ressarcir-se diretamente de
quaisquer créditos da contratada,
uma vez comprovados pela fis-
calização e a área jurídica con-
tratante os danos e/ou prejuízos
causados.”
Não podemos deixar de reco-

nhecer que, embora a Autora tenha
formalizado o contrato com a supli-
cada, conferindo-lhe poderes para o
ressarcimento de quaisquer danos
ou prejuízos causados por seus em-
pregados, bastando a constatação
por parte de sua fiscalização, há ne-
cessidade de que busquemos as re-
gras de hermenêutica contratual
para a aplicação da justiça.

Embora nosso direito positivo te-
nha sido considerado parco em rela-
ção às regras de interpretação dos
contratos, constatamos através dos
arts. 85 e 1.090 do Código Civil a
necessidade de identificar o equilí-
brio e harmonia entre a intenção dos
contraentes e o sentido literal das
cláusulas avençadas.

Caio Mário da Silva Pereira em
sua obra Instituições de Direito Civil,
vol. III, 10ª edição, assim destaca:

“O princípio da obrigatoriedade
do contrato não admite que, a tí-
tulo de ‘construção’ da vontade
contratual sejam invocados prin-
cípios ou fatos estranhos, uma
vez que tal ‘construção’ somente
é lícita na medida em que é go-
vernada pelas normas legais. A
regra preponderante na her-
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menêutica da vontade é esta: o
que o contrato significa é uma
questão de direito. Desenvolven-
do a ‘Teoria da Construção’ o
clássico Parsons preleciona que
se trata de matéria de lei (Cons-
tructions is governed by fixed
principles) ou em outras palavras
é matéria de lei. Daí emerge a
primeira verdadeira regra: o que
o contrato significa é questão de
Lei (What a contract means is a
question of law).”
No que se refere a cláusula em

apreciação, resultou caracterizada a
imposição de limitação a direito da
contraente-autora, o que implica em
desequilíbrio contratual, pois a con-
traente-suplicada não poderia exi-
mir-se do ônus de comprovar idone-
amente os prejuízos imputados aos
prepostos da A. para exigir-lhe o
ressarcimento, em face do que, re-
puto ilegais e arbitrários os descon-
tos efetuados a título de ressarci-
mento de prejuízos.

Conforme se constata do art. 62
e seu parágrafo da Constituição Fe-
deral, em caso de relevância e ur-
gência o Presidente da República
poderá adotar medida provisória
com força de lei, devendo submetê-
las de imediato ao Congresso Naci-
onal objetivando disciplinar as rela-
ções delas decorrentes.

A disposição constitucional des-
taca, portanto, dois elementos que
definem o instituto que são a rele-

vância e a urgência que, no caso ora
enfocado, envolveu a necessidade
de um tratamento de choque no
combate à inflação galopante que
assolava nosso país, ensejando a
medida em referência convertida em
lei.

Pelas provas produzidas nos
autos conclui-se que em 01/08/89 foi
celebrado entre as partes o contrato
062/89, objetivando a prestação de
serviços de guarda e vigilância em
unidades da suplicada, sobre o qual
sucederam-se os termos aditivos:
045/89 - alterando prazo de paga-
mento 035/91 prorrogando sua vi-
gência por dois anos; 022/92 - vol-
tando a alterar o prazo de paga-
mento. Expirado, o prazo de sua vi-
gência; e, no sentido de contornar
problemas internos da contratante,
foi formalizado o termo de renova-
ção 004/93, estabelecendo a prorro-
gação de vigência do contrato até
28/10/93, entretanto, permanecendo
os problemas da contratante, foi
formalizada mais uma prorrogação
através do Termo Aditivo 101/93 até
janeiro de 1994.

Em virtude dos procedimentos li-
citatórios na concorrência pública
014/93 que ensejou a desclassifica-
ção dos licitantes, face a proposição
de preços elevados ensejando nova
licitação, respaldando-se no art. 94,
inciso IV da Lei 8.666/93, a suplica-
da houve por bem contratar a supli-
cada, o que resultou no 2º contrato
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sob o nº 022/94, com vigência de 90
(noventa) dias, ou seja, 31/01/94 a
02/05/94, com a permanência dos
mesmos preços; entretanto, após
essa data, mesmo sem contrato a A.
prosseguiu prestando serviços até
outubro de 1994, até a celebração
do contrato com a Empresa vence-
dora sob nº 189/94.

Esclarecido, portanto, que a A.
prestou serviços sucessivamente
sem interrupções desde 01/08/89 a
10/10/94, o que implica em reconhe-
cer, que, na verdade, de 01/08/89
ocorreram sucessivas prorrogações
de interesses da contratante que
passaram a fazer parte do patrimô-
nio da apelada.

Através das disposições legais
invocadas que, segundo à ré-
apelante, respaldam os descontos
formalizados em harmonia com o
objetivo de cumprimento do progra-
ma de estabilização econômica,
destacamos o art. 1º do Dec.
1.110/94 que regulamentou a MP
457/94 e estabeleceu que:

“Os contratos para a aquisição
de bens para entrega futura,
execução de obras, prestação de
serviços, locação, uso e arren-
damento vigentes em 1º de mar-
ço de 1994, em que foram con-
tratantes órgãos e entidades da
Administração Pública Federal di-
reta, autarquias, inclusive as es-
peciais, fundações, empresas
públicas, sociedades de econo-

mia mista e demais entidades
controladas direta ou indireta-
mente pela União, terão seus
valores convertidos em Unidade
Real de Valor mediante negocia-
ção (o grifo é nosso) entre o
contratante e o contratado nos
termos estabelecidos neste de-
creto.”
O art. 15 da Lei 8.880/94, diplo-

ma legal que converteu a MP em lei
dispondo sobre o programa de esta-
bilização econômica e instituiu a
unidade real de valor URV - reiterou
a disposição supra, estabelecendo
que, os contratos serão repactua-
dos, tendo seus valores convertidos
em URV, estabelecendo ainda em
seu § 7º faculdade ao contratado de
não repactuação possibilitando,
nesta hipótese, à administração pú-
blica a rescisão ou modificação uni-
lateral do contrato nos termos dos
arts. 58, I e § 2º da Lei 8.666/93 que
dispõe sobre licitações e contratos
administrativos.

Cabe ressaltar que as referidas
disposições procuraram preservar
os direitos dos contratados e res-
guardar o equilíbrio contratual, pre-
venindo inclusive a possibilidade de
ressarcimentos.

Através desta trajetória jurídica,
observamos que sob o respaldo do
contrato celebrado entre as partes
em que foram observadas as condi-
ções extrínsecas e intrínsecas, ca-
racterizando-o como ato jurídico
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perfeito, a A. desde 01.08.89, pas-
sou a prestar serviços à suplicada,
recebendo a contraprestação do
preço, tudo respaldado através das
cláusulas livremente celebradas.

Embora a MP 434 de 27.02.94,
tenha estabelecido disposições so-
bre o programa de estabilização
econômica impondo a conversão
para a unidade real de valor aos
contratos vigentes em 01.04.94, res-
saltou em sua regulamentação a
possibilidade de negociação e re-
pactuação entre as partes a qual,
tornando-se inviável ensejaria a res-
cisão ou modificação unilateral do
contrato através de termo aditivo ao
contrato original, ressalvando en-
tretanto, a observância das disposi-
ções da Lei 8.666/93, que estabele-
ceu a adequação às finalidades do

interesse público com resguardo dos
direitos dos contratados e equilíbrio
contratual.

No caso sub-judice, não tendo
sido oportunizada a negociação ou
repactuação que, não alcançada,
ensejaria a atuação unilateral da
contratante, e tendo sido imediata-
mente impingidos os descontos à
contratada com agressão aos direi-
tos conquistados através do ato jurí-
dico perfeito estabelecido entre as
contraentes, tal operação implicou
em ilegalidade ensejando a proce-
dência da ação.

Isto posto, e pelo que mais
consta, conheço dos recursos, en-
tretanto nego-lhes provimento,
mantendo a sentença recorrida em
todos os seus termos.

Belém, 19 de fevereiro de 1998.

Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Presidente
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.147 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Requerente: Vera Lúcia Machado Borges
Requerido: O Exmo. Senhor Comandante Geral da Polícia Militar do Estado

do Pará
Litisconsorte Passivo Necessário: O Estado do Pará.
Relator: Desembargador Ricardo Borges Filho

Mandado de Segurança - Preliminar de incompetência
do Tribunal de Justiça do Estado Rationae Personae.
A Emenda Constitucional nº 08/97, de 03 de abril de
1997, concedeu ao Comandante Geral da Polícia Mili-
tar do Estado do Pará o foro privilegiado do Tribunal
de Justiça do Estado para julgar Mandado de Segu-
rança contra atos dessa Autoridade Policial Militar.
Preliminar rejeitada unanimemente. - Preliminar de
inépcia da petição inicial. Não pode ser havida como
inepta a petição inicial que expôs o fato e requereu a
solução legal para o mesmo. Preliminar rejeitada à
unanimidade de votos. - Preliminar de carência da
ação. Não há carência de ação quando o autor carreia
para os autos as provas necessárias à configuração
de seu direito. Preliminar rejeitada à unanimidade de
votos. - Mérito. Ao Poder Judiciário cabe, exclusiva-
mente, analisar a parte formal do processo disciplinar
não podendo adentrar no mérito da pena aplicada.
Não comprovada a existência de direito líquido e cer-
to da requerente é de ser negado o mandamus. Deci-
são unânime.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos: de Mandado de Segu-
rança da Comarca da Capital em
que é Requerente Vera Lúcia Ma-
chado Borges e Requerido o Exmo.

Senhor Comandante Geral da Poli-
cia Militar do Estado do Pará, Litis-
consorte Passivo Necessário o es-
tado do Pará.

ACORDAM, os Desembargado-
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res das Câmaras Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado
Rationae Personae, de Inépcia da
Petição Inicial e de Carência da
Ação. No mérito, ainda à unanimi-
dade de votos, negar a segurança
ante a ausência de Direito Liquido e
Certo da Requerente.

Relatório
Em março de 1997, Vera Lúcia

Machado Borges, brasileira, divorci-
ada, militar, residente e domiciliada
nesta cidade, por seu advogado de-
vidamente constituído, com funda-
mento no art.1º da Lei 1.533/51, im-
petrou, perante o Excelentíssimo
Senhor Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado, Mandado de Se-
gurança, com pedido liminar, contra
ato do Exmo. Sr. Comandante da
Policia Militar do Estado que a licen-
ciou, a bem da disciplina das fileiras
da corporação. Diz a Impetrante, na
inicial, que foi incorporada como
soldado da Polícia Militar do Estado,
sendo lotada no 2º batalhão desde
1991. Após relatar uma série de fa-
tos com ela ocorridos nos Municí-
pios de Xinguara e Mãe Maria, para
onde se dirigira, em companhia de
uma colega, para visitar seu pai que
se encontrava doente, inclusive com
assédio sexual por parte de um sar-
gento a acusações contra ela de
furto de um cheque, havendo instau-
ração de sindicâncias a respeito, foi
surpreendida com o ato ora impug-
nado. Juntou procuração e docu-

mentos de fls. 09/23.
Os autos foram distribuídos a

estas Egrégias Câmaras sendo de-
signada relatora, a Exma. Desem-
bargadora Climeniè Bernadette de
Araújo Pontes que, às fls.24, deu-se
como impedida, por motivos de foro
intimo, recaindo em nós a redistri-
buição.

Às fls.27, denegamos a Medida
Liminar pleiteada e determinamos a
notificação da autoridade tida como
coatora a, após o cumprimento des-
sa diligência, fosse aberto vista ao
órgão do ministério Público nesta
Superior Instância.

O Exmo. Sr. Coronel Fabiano Jo-
sé Diniz Lopes, Comandante Geral
da Policia Militar, nas informações
de fls.31/43, suscitou as prelimina-
res de inépcia da petição inicial, com
a extinção do processo sem julga-
mento do mérito, da carência da
ação com a impossibilidade de dila-
ção probatória em sede de Mandado
de Segurança e da impossibilidade
jurídica do mandamus para aprecia-
ção de ato disciplinar.

No mérito, após referir-se às
onze (11) punições aplicadas à Im-
petrante, afirma a inexistência de di-
reito líquido e certo à sua reintegra-
ção, sendo legítimo e legal o ato im-
pugnado, devendo a segurança ser
denegada.

Citou jurisprudência e juntou do-
cumentos de fls.44/133.

O Estado do Pará requereu sua
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admissão na Lide na qualidade de
Litisconsorte necessário.

Às fls.137/143, a Exma. Promoto-
ra de Justiça convocada, Alayde
Teixeira Corrêa, em seu Parecer,
após manifestar-se pela rejeição das
preliminares argüidas pela autorida-
de tida como coatora em suas in-
formações, no mérito, concluiu pela
concessão da segurança, para que
seja anulado o ato disciplinar que
puniu a impetrante com a pena de li-
cenciamento, a bem da disciplina
das fileiras da Polícia Militar do Es-
tado do Pará, por observância da
norma do art.125, § 4º, da Constitui-
ção Federal, que conferiu ao Tribu-
nal poder de decidir sobre a perda
da graduação da impetrante.”

Voto
Tratam os presentes autos de

Mandado de Segurança requerido
por Vera Lúcia Machado Borges
contra ato do Exmo. Senhor Co-
mandante Geral da Policia Militar do
Estado que veio a atingir-lhe direito
líquido e certo.

Preliminar de Incompetência do
Tribunal de Justiça do Estado Ratio-
nae Personae.

Em seu bem elaborado parecer a
digna representante do Parquet,
doutora Alayde Teixeira Corrêa, ar-
güi esta Preliminar nos seguintes
termos:

"A Constituição do Estado do Pa-
rá, por sua vez, cumprindo a de-
terminação da Lei Maior, esta-

beleceu no art. que: Além das
outras atribuições previstas nesta
Constituição, compete ao Tribu-
nal de Justiça processar e julgar,
originariamente, os Mandados de
Segurança contra atos do Go-
vernador do Estado, da Mesa e
do Presidente da Assembléia Le-
gislativa, do próprio Tribunal de
Contas dos Municípios, inclusive
de seus Presidentes, do Procu-
rador Geral de Justiça, dos Jui-
zes de Direito, do Procurador Ge-
ral do Estado.
Recentemente, foi promulgada a
Emenda Constitucional nº 08/97,
de 03 de abril de 1997, publicada
no DOE de 08 do mesmo mês,
inserindo no Texto Constitucional
Estadual o art. 338, com a se-
guinte redação:
Art. 338 O Chefe da Casa Civil, o
Chefe da Casa Militar, o Consul-
tor Geral do Estado, o Coman-
dante Geral da Policia Militar, o
Comandante Geral do Corpo de
Bombeiros Militar e o Delegado
Geral da Policia Civil, nos cri-
mes;. comuns e de responsabili-
dade, serão processados e jul-
gados pelo Tribunal de Justiça do
Estado e, nos de responsabilida-
de conexos com os do Governa-
dor, pela Assembléia Legislativa.
Pela nova regra constitucional o
Comandante-Geral da Policia Mi-
litar do Estado do Pará, passou a
ter foro privilegiado do Tribunal
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de Justiça, para os crimes co-
muns, não havendo, portanto,
nenhuma modificação do art.
161, antes citado, permanecen-
do, de acordo com essa norma o
afastamento da competência do
Tribunal de Justiça, para os jul-
gamentos originários de atos su-
jeitos a Mandado de Segurança
provenientes do Comandante-
Geral da Polícia Militar do Estado
do Pará.
Embora tenha esse Egrégio Tri-
bunal de Justiça através da re-
solução nº 025/96 - GP, de
18/09/96, expressado entendi-
mento diverso ao atribuir às Câ-
maras Cíveis Reunidas compe-
tência para conhecer, processar
e julgar, originariamente, os
efeitos de Mandados de Segu-
rança em que figurem como au-
toridades coatoras o Coman-
dante Geral do Corpo de Bom-
beiros Militar e o Procurador Ge-
ral da Defensoria Pública, é a
nossa interpretação de que as
normas constitucionais enfoca-
das não conferem ao Tribunal de
Justiça a competência para apre-
ciar e julgar Mandados de Segu-
rança contra atos do Coman-
dante Geral da Policia Militar,
pois que, sujeitos à competência
do Juízo Singular, por força, re-
petimos, do mandamento cons-
titucional, o que nos conduz ao
posicionamento de que essa

Egrégia Corte, data vênia, é in-
competente para apreciar e julgar
o presente writ.”
O assunto é polêmico e seu jul-

gamento não é inédito nestas Egré-
gias Câmaras Cíveis Reunidas, que
tem se pronunciado à respeito da
referida competência. A jurisprudên-
cia local, porém, tem se posicionado
diversamente ao ponto de vista da
digna representante do Parquet.

De lege ferenda! A Lei Estadual
nº 4.521, de 20 de Julho de 1974,
que dispõe sobre a organização bá-
sica da Milícia Estadual, com a nova
redação que lhe foi dada pela Lei
Estadual nº 5.248, de 18 de Julho de
1985, que conferiu ao Comandante
Geral da Policia Militar as “honras e
regalias de Secretário de Estado” é
que serviu de sucedâneo para a Re-
solução nº 025/96-GP., de 18 de
Setembro de 1996, que concedeu
foro especial ao Comandante Geral
da Policia Militar do Estado do Pará.
Tal disposição legal gera direitos até
que seja declarada, por Ação Pró-
pria sua inconstitucionalidade.

As Colendas Câmaras Cíveis
Reunidas, à unanimidade de votos,
rejeitaram mencionada Preliminar.

Preliminar de Inépcia da Petição
Inicial e Conseqüente Extinção do
Processo sem Julgamento do Méri-
to.

Diz o Comandante Geral da
PMPA:

"Nos termos em que está vazada
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a petição inicial não merece ser
admitida por esse douto e res-
peitável Juízo, porque ausentes
da peça vestibular os requisitos,
elencados nos incisos III e IV do
art. 282 do CPC., in verbis:
“Art. 282 - A petição inicial indica-
rá:
III - o fato e os fundamentos jurí-
dicos do pedido.
O fato de se incluir na categoria
dos chamados remédios consti-
tucionais não lhe desnatura a ori-
gem como ação que é, nem tam-
pouco afeta sua natureza pro-
cessual como ação civil de rito
sumário especial.
Assim, como em todas as de-
mais ações civis, a petição inicial
do Mandado de Segurança so-
mente poderá ser admitida, uma
vez atendidos os pressupostos
enumerados no diploma proces-
sual pátrio, os quais, como se
passará a demonstrar, não se
configuram no caso, sub judice.
O vocábulo fato e fundamentos
jurídicos da disposição legal retro
transcrita indica que o autor deve
expor o fato gerador do direito
reivindicado e a razão de sua in-
vocada titularidade. Ou seja, o
Código de Processo Civil exige
que o Autor decline a causa pe-
tendi, ou a causa de pedir.
No caso do Mandado de Segu-
rança, há de haver além desses
requisitos, necessariamente um

coator in concretu, que a petição
inicial não identifica."
Os requisitos para a petição inici-
al são os exigidos pelos artigos
282 e 283 do atual Código de
Processo Civil, mutatis mutandi.
In casu , a petição inicial preen-
che os requisitos exigidos por lei.
Conforme salientou o órgão mi-
nisterial:
“...não restou caracterizada a au-
sência ou a incompreensão do
que ali está expressado, para fins
do pedido, sendo possível saber
que a impetrante tem a preten-
são de ser reintegrada às fileiras
da Policia Militar do Estado do
Pará, por entender que não é de
competência da autoridade im-
petrada determinar a sua exclu-
são das fileiras da Policia Mili-
tar...”
A jurisprudência chega a ser

bastante benigna quanto à causa
petendi quando declara:

“Segundo esmerada doutrina,
“causa petendi” é o fato ou o
conjunto de fatos suscetível de
produzir, por si, o efeito jurídico
pretendido pelo autor”. (S.T.J. 4ª
Turma. R. Esp. 2.403 - RS. Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo, j.28-8-
90 , não conheceram, v.v. D.J.U
24-9-90, pag. 9.983, I col. em)”
(in Theotonio Negrão, CPC. pag.
268, 28ª ed.).
“A lei não exige a declinação do
fundamento legal, mas, sim, os
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fatos e fundamentos jurídicos do
pedido que constituem a causa
de pedir” JTA 120/277, maioria.
No mesmo sentido: R.T 696/158)
(Ibiden, pag. 268).
As Egrégias Câmaras Cíveis

Reunidas, unanimemente, rejeita-
ram esta preliminar.

Preliminar de Carência da Ação
Motivada pela Impossibilidade de
Dilação Probatória em Sede de
Mandado de Segurança.

Diz a autoridade Impetrada:
“Tratando-se como efetivamente
se trata de pedido de reintegra-
ção, que visa logicamente a
anulação de ato disciplinar com
outorga de vencimentos durante
o período de afastamento, com-
pete ao Autor comprovar, à prima
facie, o licenciamento. Dos do-
cumentos acostados aos autos
não consta o respectivo Boletim
Geral, ou qualquer outro docu-
mento hábil para comprovar a
existência do ato coator.
Destarte, à mingua de tal docu-
mento, inviável a ação eleita, de
dez que o Mandado de Seguran-
ça é ação de rito sumário cujo
procedimento sumário inadmite a
dilação probatória e afasta a apli-
cação do art. 284 do CPC e im-
pondo-se a decretação da carên-
cia da ação.
Em assim sendo, não pode a Im-
petrante alegar fatos sem imedi-
ata comprovação dos mesmos,

sob pena de ser considerada ca-
recedora da segurança.”
A presente Ação Mandamental

veio instruída com os documentos
de fls. 09 a 23 que ilustram, perfei-
tamente, o alegado por Vera Lúcia
Machado Borges, sendo, assim,
desnecessária a dilação probatória
para alicerçar o alegado.

Diz a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:

“Aplica-se ao mandado de segu-
rança o disposto no art. 284 do
Código de Processo Civil. A inici-
al só será indeferida se não su-
prida a falta que importava inép-
cia (STJ.-3ª Turma, R. Esp.
8.634 - AM., Rel. Min. Eduardo
Ribeiro, j . 21-9-93, conheceram
como recurso ordinário e deram
provimento, v.u, DJU. 4-10-93. p.
20.551, 1ª col. em) (in Código de
Processo Civil e legislação pro-
cessual em vigor, Theotônio Ne-
grão, pag. 1125, 28ª ed., 1997).”
Já ficou demonstrada, a bom

valer, que a exordial não pode ser
acoimada de inepta. Sobre tal Preli-
minar assim se pronunciou o Minis-
tério Público nesta instância:

“... é sabido, que estando os do-
cumentos de prova em poder da
autoridade impetrada, tem a im-
petrante à sua disposição norma
jurídica (Parágrafo Único, do art.
6º da LMS) para sustentar o seu
pedido no sentido de que a auto-
ridade impetrada, com as infor-



JURISPRUDÊNCIA 173

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº74 1998

mações, faça a remessa dos do-
cumentos requerido pela impe-
trante”.
As Colendas Câmaras Cíveis

Reunidas, à unanimidade de votos,
rejeitaram tal preliminar.

Mérito
Trata-se de Mandado de Segu-

rança requerido por Vera Lúcia Ma-
chado Borges, já identificada nos
autos, SD PM , lotada no 2º Bata-
lhão da Militar deste Estado, contra
ato do Exmo. Senhor Comandante
Geral da Policia Militar do Estado do
Pará que após sindicância resolveu
licenciá-la, a bem da disciplina, das
fileiras da já mencionada milícia ,
sem que fosse resguardado e asse-
gurado o seu constitucional direito
de ampla defesa.

Em suas Informações o Coman-
dante Geral da Policia Militar deste
Estado procura caracterizar o pro-
cedimento da Requerente não como
crime militar ou, mesmo, como cri-
me funcional mas como transgres-
são de natureza disciplinar, regula-
mentar “cuja sanção respectiva é de
natureza estatutária e não criminal,
razão pela qual o dispositivo consti-
tucional invocado na exordial não
ampara a pretensão ora deduzida.

Continua S. Exa.:
“Tais atos, somente admitem o
controle de legalidade ou de legi-
timidade pelo Judiciário, que é o
que objetiva verificar unicamente
a conformação do ato ou do pro-

cedimento administrativo com as
normas legais que o regem e
quanto ao controle de mérito, que
é de todo aquele que visa a com-
provação da eficiência, do resul-
tado, da conveniência ou oportu-
nidade compete exclusivamente
à Administração.
Com efeito, os atos punitivos
deste Comando, são, na forma
regimental, publicados em Bole-
tins Gerais e divulgados interna
corporis para conhecimento de
todos os integrantes desta Policia
Militar. As reiteradas e injustifica-
das faltas da Impetrante e ao
serviço são certamente o motivo
pelo qual nem soube dizer na pe-
tição inicial se havia sido licenci-
ada.
Como se observa, os motivos
determinantes do licenciamento
foram todos de natureza discipli-
nar, competindo ao judiciário
apenas o controle de sua legali-
dade.
Assim, descabe o presente man-
dado de segurança, na medida
em que o ato inquinado de ilegal,
qual seja, licenciamento a bem
da disciplina, é ato disciplinar, in-
cidindo na vedação de que trata
o art. 5º, inc. III da Lei nº
1.533/51.
Nesse sentido, afirma Celso Bar-
bi, in verbis:
“A restrição legal é devida à natu-
reza discricionária do ato discipli-



174 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

nar, que não se coaduna com o
exame do mérito da pena, seja
qual for a via processual escolhi-
da. A intervenção do Poder Judi-
ciário é, assim, limitada ao exa-
me apenas da legalidade do ato
disciplinar e não de sua justiça.”
(in do Mandado de Segurança -
Rio de Janeiro, Forense, 1984,
p.p. 122-3).
No caso dos autos prevalece a
vedação legal, vez que a alega-
ção de violação a direito liquido e
certo não se funda em matéria de
direito, uma vez afastada a apli-
cação do § 4º do art. 125 da
CF/88, sendo necessária, outros-
sim, dilação probatória, incabível
em sede de writ, como visto alhu-
res.
Na aplicação da pena de “licenci-
amento a bem da disciplina” à
impetrante foram atendidas todas
as normas legais aplicáveis à es-
pécie obedecida a forma regi-
mental. (Lei nº5.251/85 e no De-
creto nº 2.479/82).
No caso dos policiais militares
ainda não contemplados com a
estabilidade, como é a situação
da impetrante, o licenciamento a
bem da disciplina, nos termos do
§ 1º do art. 31 do Decreto
2.479/82, não está condicionado
à instauração de procedimento
administrativo, podendo ser leva-
do a efeito mediante simples
análise de suas punições, o que

de fato ocorreu, e consequente-
mente nenhum dos aspectos ex-
trínsecos que confere validade a
esse ato administrativo foi desa-
tendido.
Compulsando os presentes autos

encontraremos as fls. 48 a Portaria
nº 039/96, de 02 de dezembro de
1996, pela qual o Ten. Cel. QO PM -
Comandante Lenildo Antônio Holan-
da determina ao 2º Ten. QOAPM.
RG.6.759, José Flávio Miranda a
Instauração de Sindicância Regular
“para no prazo da Lei, apurar a ve-
racidade dos feitos, etc.”. Às fls.66
deparamos com uma Carta Precató-
ria dirigida pelo 2º Ten. QOPM -
RG.6759 José Flávio Miranda, En-
carregado da Sindicância, ao Ten.
Cel. QOPM - Cmt. do 17 BPM - Ba-
talhão Carajás, solicitando a oitiva
das pessoas citadas na Parte
nº023/96, de 18 de novembro de
1996, sendo ouvidos na cidade de
Xinguara José Gonçalves da Silva
(fls. 68) e Valter de Souza (fls.69).
Já nesta capital, isto é, em Belém,
foram ouvidas Herilana de Fátima
Barros da Silva, SFPM (fls.76) e a
Requerente deste mandamus. Vera
Lúcia Machado Borges (fls.77/78).

O Parecer de fls. 80/81, que seria
o Relatório, conclui:

"Diante do que foi apurado con-
clui-se: Que o fato não há indí-
cios de crime por parte das SDS.
PM. FEM. RG.16545 Vera Lúcia
Machado Borges e RG.19.536
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Herilana de Fátima Barros da Sil-
va, pertencentes ao efetivo da 3ª
Cia. do 2º BPM.
Houve transgressão da disciplina
militar por parte das policiais em
tela, que estando com dispensa
médica pela J/SG, viajaram para
o interior do Estado, sem permis-
são de quem de direito e que a
SD PM FM. Herilana, além de vi-
ajar sem autorização, portava
uma arma revolver cal. 32, sem o
conhecimento do Comando do 2º
BPM.
Pelo que sou de parecer que o
fato atribuído à responsabilidade
das SDS PM FEM RG 16545 Ve-
ra Lúcia Machado Borges e RG
19536 Herilana de Fátima Barros
da silva, pertencentes ao efetivo
da 3ª Cia., salvo melhor juízo,
que seja solucionado à luz do
RDPM.
Belém, 17 de janeiro de 1997.
José Flávio Miranda - 2º Ten.
QOAPM RG 6759 - Enc. da Sin-
dicância."
O documento intitulado “Solução

de Sindicância Regular”, datado de
20 de janeiro de 1997, assinado pelo

Ten. Cel. QOPM RG 15792 - Lenildo
Antônio Lima, puniu com oito dias de
detenção Herilana Silva e Vera Bor-
ges (fls.82).

Por motivo de faltar vários dias
ao serviço foi determinada nova
Sindicância Regular contra Vera Lú-
cia Machado Borges (fls.85 e 86). A
indiciada foi notificada a comparecer
para ser ouvida, devendo ser acom-
panhada de seu advogado. (fls.98).

Devidamente assistida de seu
patrono a ora Impetrante foi ouvida a
20 de março de 1997. (fls. 99,100).

Como se verifica trata-se que a
penalidade imposta à Impetrante o
foi com a observância das formali-
dades extrínsecas que a lei exige,
isto é, a Requerente não teve des-
respeitado o seu direito de defesa.

Quanto à dosagem da punição
foge ao âmbito do mandamus dada
a natureza administrativa da pena.

As Colendas Câmaras Cíveis
Reunidas, à unanimidade de votos,
negaram a Segurança ante a au-
sência de direito líquido e certo da
Requerente Vera Lúcia Machado
Borges.

Belém, 02 de dezembro de 1997.
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente

Des. Ricardo Borges Filho - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.159 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelantes: Vicente Celestino L. de Almeida, Milton de Souza Pastana e José
Augusto Viana David

Apelada: A Justiça Pública
Relatora: Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza

Apelação Criminal. Crime de Assalto - A acusação
cabe o ônus de provar a existência de um fato ilícito,
a sua realização pelo acusado e a culpa (strito sen-
su). As alegações relativas a fatos impeditivos devem
ser provadas pelo réu. Recurso conhecido e improvi-
do. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelação Crimi-
nal da Comarca da Capital em que
são apelantes Vicente Celestino L.
de Almeida ,Milton de Souza Pasta-
na e José Augusto Viana David, vul-
go “Ninja” e apelada A Justiça Públi-
ca.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Criminal Isolada
do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, adotado o relatório
de fls., à unanimidade de votos, co-
nhecer do presente recurso e negar-
lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.

Relatório
Adoto o relatório de fls.da Douta

Procuradoria de Justiça.

Voto
Apelação Criminal interposta por

Vicente Celestino L. de Almeida, Jo-
sé Augusto Viana David, vulgo
“Ninja” e Ayrton Nelson Reis e Silva,
este último apresentou desistência
ao recurso que foi homologada às
fls. 292/296, dos presentes autos.

Segundo a exordial, no dia
03.11.92, a vítima Lucyenne Maria
Siqueira Consolação, então diretora
da Escola Estadual “João Apolinário
Batista Pamplona”, no Município de
Santa Cruz do Ararí, dirigiu-se à
Agência do BANPARÁ na Av. Sena-
dor Lemos, nesta Capital, em com-
panhia do vice-diretor da escola,
onde recebeu a importância de no-
venta e oito milhões, trezentos e
sessenta e cinco mil cruzeiros, que
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eram destinados ao pagamento do
funcionalismo da escola. Ao chegar
em frente à sua residência, quando
ainda encontrava-se no taxi que a
transportou, sofreu um assalto a
mão armada, perpetrado por José
Augusto Viana David, conhecido
pela alcunha de “Ninja”, que após
praticar o delito empreendeu em
fuga no mesmo veículo, sendo que
após a distanciar-se dois quarteirões
do local do crime, desceu do referido
veículo.

Investigações efetuadas por poli-
ciais da Delegacia onde a vítima re-
gistrou o ocorrido, levaram ao acu-
sado Milton de Souza Pastana, co-
nhecido pela alcunha de “Mil”, vizi-
nho da vítima, o qual confessou sua
participação e apontou Vicente Ce-
lestino Leal de Almeida, amásio da
vítima, e Ayrton Nelson Reis e Silva,
como mentores e instrutores ao cri-
me.

Em Juízo, Vicente Celestino,
amásio da vítima, alegou que Milton
Pastana Júnior o acusou por vin-
gança, por não ter lhe atendido ao
seu pedido que consistia em com-
prar um taxi para que Milton pudes-
se trabalhar, uma vez que a família
de Vicente Celestino encontrava-se
em boa situação financeira. Todavia
verifica que tais alegações não se
coadunam com os depoimentos co-
lhidos da testemunha referencial
Nazaré Silva Pastana, esposa de
Milton Pastana, e do acusado "Nin-

ja", conforme a seguir transcrito:
E seu depoimento, a testemunha

Nazaré Silva Pastana declarou: “que
só tomou conhecimento do fato com
a prisão de seu marido, o qual lhe
disse que Vicente Celestino o procu-
rara em sua casa para expor ao
mesmo o plano do assalto a vítima,
confirmando realmente a declarante
que Vicente Celestino estivera em
sua residência conversando com
seu marido.que Vick, como é co-
nhecido Vicente Celestino, pediu a
Milton que contratasse pessoas para
realizarem o assalto, que Milton
nessa época estava desempregado,
mas mesmo assim entregou para a
declarante a importância de dez mi-
lhões de cruzeiros, e ao lhe pergun-
tar a origem do dinheiro este lhe jus-
tificou que era proveniente de bicos
que fazia como motorista e conser-
tos de telefones,.que Milton fez uma
ligação para Santa Cruz do Ararí
para falar com Vicente Celestino.”

José Augusto Viana David, vulgo
“Ninja” , declarou que foi contratado
por Ayrton Nelson que também for-
neceu-lhe a arma e deu-lhe todas as
coordenadas; que conheceu Nelson
em um bar onde foi convidado pelo
mesmo para fazer um assalto, tendo
no dia marcado se encontrado com
aquele em frente ao BANPARÁ da
Av. Senador Lemos, onde se daria o
assalto; que ficaram aguardando,
mas como demorou muito, Nelson
achou que a vítima deveria ter ido
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embora, e resolveram esperá-la em
frente a residência daquela; que
Nelson já havia passado o revólver
calibre 38 para “Ninja” e lhe disse
que não poderia participar do as-
salto em frente à casa da vítima
porque era conhecido ali; quando
chegaram na rua da casa da vítima,
o acusado ficou na esquina e Nelson
foi verificar se a vítima já havia che-
gado, tendo Nelson mandado que o
acusado esperasse em frente à
casa da vítima e quando ela che-
gasse lhe daria o sinal; que após a
prática do delito, o mesmo encon-
trou-se com Nelson na residência
dele, na Trav. Pe. Eutíquio, em
frente ao Corpo de Bombeiros, onde
dividiram o dinheiro, tendo este
(Ninja) ficado com trinta milhões e o
restante Nelson levou”.

Esses fatos juntamente com as
demais provas constantes nos pre-
sentes autos, evidenciam de forma
inconteste a autoria e materialidade
do delito tipificado (documentos de
fls. 11,12, 13), no artigo 157, § 2º,
incisos I, II e III, do Código Penal
pelo qual foram apenados Celestino
e Milton Pastana Júnior, a pena de 5
anos e 4 meses de reclusão e multa
no valor de R$ 32,00 (trinta e dois
reais), equivalentes a quarenta dias-
multa, Ayrton Nelson Reis e Silva a
6 anos e 8 meses de reclusão e
multa de R$ 40,00 (quarenta reais)
correspondente a cinqüenta dias-
multa e José Augusto Viana David,

vulgo “Ninja”, este último incurso
também nas sanções dos artigos 69
e 229 do mesmo diploma legal (fal-
sidade ideológica), por haver apre-
sentado carteira de Identidade falsa,
a pena de 9 anos de reclusão e
multa de R$ 70,00 (setenta reais),
relativo a cinqüenta dias-multa.

Com efeito, os argumentos sus-
tentados pela defesa de Vicente
Celestino, que consistem na ausên-
cia de provas e do in dubio pro reo,
em razão de que a responsabilidade
do mesmo estar alicerçada unica-
mente na acusação feita pelo tam-
bém acusado Milton Pastana Júnior,
não pode prosperar, eis que a juris-
prudência é pacífica no entendi-
mento de que as declarações do co-
réu de delito tem valor quando,
confessado a parte que teve no fato
incriminatório, menciona também os
que nele cooperam como autores,
especificando o modo em que cons-
titui essa assistência ao delito (RT
419/295).

Ademais, o apelante não cumpriu
com seu ônus de provar fatos impe-
ditivos da pretensão punitiva.

Em suas lições, Alberto José
Camargo, ensina que “a acusação
cabe o ônus de provar a existência
de um fato ilícito, a sua realização
pelo denunciado e a culpa (strito
sensu); a defesa compete demons-
trar a inexistência do dolo, causas
extintivas da punibilidade, causas
excludentes da antijuridicidade e
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eventuais excluidoras da culpabili-
dade”.

Sobre o mesmo tema, Hélio Tor-
naghi tem o mesmo entendimento,
quando ensina que o sentido do arti-
go 156 deve ser: “Ressalvadas as
presunções que intervêm o ônus da
prova, as alegações relativas ao fato
constitutivos da pretensão punitiva
tem de ser provadas pelo acusador
e as referentes a fatos impeditivos
devem ser provadas pelo réu”.

Em relação ao acusado José Au-
gusto Viana David, vulgo “Ninja”, sua
defesa interpôs recurso postulando
pela apresentação das razões nesta
Instância, e sendo regularmente in-

timado, não o fez, impondo-se o co-
nhecimento total da matéria por for-
ça do artigo 601 do Código de Pro-
cesso Penal.

O acusado foi interrogado tanto
na polícia como em Juízo, onde
confessou sua participação, portanto
réu confesso, o que dispensa maio-
res comentários tendo em vista o
reconhecimento das infrações pe-
nais pelo apelante, o que demonstra
que a decisão recorrida não merece
qualquer reparo.

Pelas razões expostas, conheço
do recurso porém, nego-lhe provi-
mento para manter a decisão profe-
rida em grau.

Belém, 16 de dezembro de 1997.

Des. Ary da Motta Silveira - Presidente
Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.163 - RECURSO PENAL EM SENTIDO
ESTRITO DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

Recorrente: José Marques Ferreira
Recorrido: A Justiça Pública
Relatora: Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza

Recurso Penal em Sentido Estrito. Crime de Homicí-
dio Qualificado. Preliminar de Nulidade Processual.
Mérito: Legítima Defesa- Inocorrência- Segundo o
Princípio da Instrumentalidade das Formalidades
Processuais, sempre que o ato atingir: o fim a que é
destinado, inexiste nulidade - Para justificar a pro-
núncia nos termos do artigo 408 do CPP, basta a ma-
terialidade do crime e a existência de indícios de que
o réu seja autor. Recurso conhecido e improvido. De-
cisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Recurso Penal
em Sentido Estrito da Comarca de
Parauapebas, em que é recorrente
José Marques Ferreira e recorrida a
Justiça Pública.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Criminal Isolada
do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade de
votos, conhecer do recurso e negar-
lhe Provimento, nos termos do voto
da relatora.

Relatório
José Marques Ferreira qualifica-

do às fls.02, inconformado com a
decisão proferida pelo MM. Juízo da

Comarca de Parauapebas que o
Pronunciou pela prática do crime ti-
pificado no artigo 121 § 2º, incisos
11 e IV, do Código Penal Brasileiro,
recorre a esta Superior Instância,
buscando a reforma da sentença de
Primeiro Grau.

Em sua razões aduz, preliminar-
mente, nulidade processual em vista
da defensora do acusado não ter
sido intimada da audiência de inqui-
rição de uma testemunha (fls.37),
que resultou na nomeação de De-
fensora Pública que desconhecia a
causa, resultado em prejuízo à defe-
sa do acusado. Alega a ausência da
oitiva da testemunha de acusação
Edivan Leite Pereira, a qual presen-
ciou os fatos. No mérito, requer a
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absolvição sumária do recorrente
por estar extreme de dúvidas a legí-
tima defesa.

Em contra-razões, o represen-
tante do Ministério Público contestou
os argumentos da defesa, alegando
que o acusado foi devidamente inti-
mado da audiência, e por não ter
comparecido, foi nomeada uma
Defensora Pública e que posterior-
mente, este compareceu em Juízo
acompanhado do Advogado Serafim
Gonçalves Meira (fls. 41). Argu-
menta que a audiência marcada
para o dia 17/05/95 foi adiada para
dia 13/09/95; sendo que ambos não
se realizaram em virtude da ausên-
cia do acusado e de seu irmão, tes-
temunha arrolada em Juízo
(fls.44/46); que a Juíza determinou a
condenação da testemunha faltosa,
porém o acusado não se encontrava
no Município, apesar de intimado,
sendo em conseqüência nomeado-
lhe uma defensora pública (fls.50). e
quanto a ausência da testemunha
Edivan, ressalta que não foi locali-
zada por não possuir residência fixa,
e considerando não ter o represen-
tante do Ministério Público insistido
em sua oitiva, tacitamente manifes-
tou sua desistência.

Prossegue esclarecendo, que o
acusado tinha pleno conhecimento
de que a Advogada Joara Roberta
de Brito: deixara de atuar naquela
Comarca por ocasião da prisão pre-
ventiva de seu esposo, tendo muda-

do para. local ignorado, tanto que o
mesmo comparece em Juízo acom-
panhado do advogado Serafim Gon-
çalves Meira. Conclui requerendo a
manutenção da r. decisão , e res-
salta que o recorrente não se reco-
lheu à prisão.

Manifestando-se, a eminente
Procuradora de Justiça opinou pelo
conhecimento da preliminar de nuli-
dade processual pela ausência de
intimação da advogada do réu, e no
mérito pelo improvimento do recur-
so.

Voto
Trata-se de recurso sentido es-

trito interposto contra decisão que
pronunciou o réu pela prática de
Crime de Homicídio Qualificado que
vitimou Joaquim José Cardoso, fato
ocorrido em 25 de julho de 1993.

Inicialmente, passarei ao exame
da Preliminar de Nulidade Proces-
sual, argüida pela defesa do acusa-
do, por ocasião da interposição do
presente recurso.

Nem todas as nulidades tem ca-
ráter absoluto; ou seja, há vícios que
não são declarados porque a eiva
não foi alegada oportunidade ou foi
sanada pelas formas estabelecidas
em lei. Dispõe o artigo 572, inciso
11, que são consideradas sanadas
as nulidades referidas no artigo 564,
inciso IV (omissão de formalidade
que constitua elemento essencial do
ato), se, praticado por outra forma, o
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ato tiver atingido seu fim. Pela pre-
valência do princípio da instrumen-
talidade das formas processuais,
estabelece-se que o fundo prevalece
sobre a forma, evitando a declara-
ção de nulidade quando o ato atingiu
o fim a que é destinado. (in Proces-
so penal, 3ª edição, Júlio Fabbbrini
Mirabete.

No caso em apreciação, não
restou demonstrado o alegado pre-
juízo à defesa do recorrente pela
falta de informação de sua advoga-
da para audiência de oitiva de uma
testemunha, eis que a MMª Magis-
trada nomeou-lhe uma Defensora
Pública. Considere-se, ainda, o fato
de que embora regularmente inti-
mado, o mesmo por diversas vezes
deixou de compareceu às audiênci-
as, obstruindo o andamento da ins-
trução processual. Assim sendo,
correta foi a posição da douta Ma-
gistrada em nomear defensora pú-
blica para dar continuidade à instru-
ção.

Por essas razões rejeito essa
preliminar.

Quanto à ausência. da oitiva da.
testemunha Edivan Leite Pereira,
não há que se falar em nulidade,
haja vista que referida testemunha
foi arrolada apenas pelo Ministério
Público, não havendo prejuízo pelo
acusado, que indicou suas testemu-
nhas na defesa prévia.

Dessa forma, rejeitou também,
esta preliminar.

Acerca da nulidade pretendida
pela Procuradoria de justiça, de nu-
lidade da sentença por ter se afas-
tado do requisitório da acusação, de
igual forma é incabível, eis que o
princípio da correlação entre a im-
putação e a sentença, a que se refe-
re o estudioso Júlio Fabbrini Mira-
bete, em sua obra Processo Penal,
3ª edição, p.440, citado pela culta
Procuradora, refere-se a sentença
condenatória e não de Pronúncia
que encerra um mero juízo de ad-
missibilidade de acusação. Por-
quanto as qualificadoras devem ser
mantidas, uma vez que a aborda-
gem e o exame da ocorrência das
mesas deve caber ao júri, só sub-
traindo deste a oportunidade de
apreciá-las caso forem manifesta-
mente improcedentes, o que não é o
caso nos presentes autos.

Pelo exposto, rejeito a preliminar
No mérito, não é demais registrar

que o "in dúbio pro réo" é incompatí-
vel com o Juízo da Pronúncia, posto
que, se dúvida existe, cabe ao júri
dirimi-la, considerando ser ele o Juí-
zo constitucional dos processos por
crime contra a vida, competindo-lhe
conhecer ou não a culpabilidade do
acusado.

À propósito, transcrevemos a se-
guinte Ementa:

"Pronúncia. Legítima defesa não
demonstrada cumpridamente.
Materialidade e autoria do crime,
entretanto, induvidosas. Inteli-
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gência dos Artigos 408, 409 e
410 do CPP. Não havendo dúvi-
das a respeito da materialidade e
autoria do crime imputado ao réu
e não provada, cumpridamente, a
legitima defesa por ele invocada,
impõe-se a sua pronúncia. Tra-
tando-se de decisão provisória,
proferida nos processos de com-
petência do Júri, no juízo de for-
mação de culpa, vige o princípio
"ln dúbio pro societate". RT 503,
p. 328.
Realmente, não pode prevalecer

os argumentos articulados pela de-
fesa do acusado, de configuração da

legítima defesa, posto que não está
comprovada. Para justificar a Pro-
núncia nos termos do artigo 408 do
CPP, basta a materialidade do crime
e indícios de que o réu foi seu autor.
Ora, a absolvição sumária do réu só
pode ocorrer, se a prova dos autos,
livre de dúvidas, demonstra que ele
agiu eni defesa de sua pessoa ou de
outrem, injjusta o violentamente
agredida pela vítima.

Assim sendo, conheço do recur-
so, porém nego-lhe provimento,
mantendo "in totum" a r. decisão do
Juízo "a quo".

Belém, 18 de novembro de 1997.

Des. Ary da Motta Silveira - Presidente
Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.166 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARA
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Bel. Manoel Marques da Silva Neto
Paciente: João Batista Tonini e Outros
Relator: Desembargador Jaime dos Santos Rocha

Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal -
Pacientes denunciados por crime de Sonegação Fis-
cal - Diante da celebração de um acordo de parcela-
mento do débito tributário com a Instituição Fazendá-
ria e do comprovado pagamento regular das parcelas
antes do recebimento da denúncia, cumprido está,
estreme de dúvidas, o requisito exigido pelo art. 34
da Lei nº 9.249/95, inexistindo pois, menor delito a
punir. Resta clarificado, constituir-se a ação penal em
constrangimento ilegal aos pacientes. À unanimida-
de, concedida a ordem.

ACORDAM, os Exmos. Senhores
Desembargadores deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, integrantes às Câmaras Crimi-
nais Reunidas, à unanimidade, em
conceder a presente Ordem de Ha-
beas Corpus, para que seja estan-
cada a ação penal instaurada em
desfavor dos pacientes, na forma do
art. 648, VII, do CPB.

Relatório
Trata-se de uma ordem de ha-

beas corpus para trancamento de
ação penal, impetrada pelo Bel. Ma-
noel Marques da Silva Neto, advo-
gado regularmente inscrito à secio-

nal da OAB/Pa, sob o nº 4843, com
escritório profissional nesta cidade,
em face dos nacionais João Batista
Tonini, Frederico Engels Tonini,
Carlos Mary Tonini e Conceição Pe-
reira Tonini, devidamente qualifica-
dos nos autos, indigitando como
autoridade coatora, a MM. Juíza de
Direito da 16ª Vara Penal da Co-
marca da Capital.

Em síntese, aduz o impetrante
em seu arrazoado, que os pacientes
acham-se denunciados desde
23/08/95 perante o Juízo dito coator,
por crime de Sonegação Fiscal.

Que, os pacientes estavam dis-
cutindo administrativamente a sub-
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sistência da autuação da fiscaliza-
ção fazendária, já tendo inclusive
firmado um acordo de parcelamento
do suposto débito tributário apre-
sentado pela SEFA, quando foram
surpreendidos pelo oferecimento da
exordial acusatória contra os mes-
mos,

Que, em 26/03/97, os pacientes
quitaram totalmente a dívida imposta
pelo Fisco, razão pela qual, peticio-
naram ao Juízo competente, solici-
tando fosse declarada a extinção da
punibilidade nos termos do art. 14,
da Lei nº 9.245/95 e art. 61 do Códi-
go de Processo penal, porém, a
MMª Juíza deu prosseguimento ao
aludido processo, sem manifestar-se
sobre o pedido,

Que, a denúncia oferecida em
desfavor dos pacientes é nula por-
que inepta, haja vista, ter o Repre-
sentante do Órgão do Ministério Pú-
blico formulado-a simplesmente com
base em uma autuação fiscal, sem
que se observasse o término do
procedimento fiscal ou instauração
do competente inquérito policial. Ve-
rificando-se que a referida denúncia
noticia apenas uma autuação fiscal,
sem a menor preocupação em des-
crever o suposto delito e a participa-
ção dos denunciados no mesmo,

Refere por fim, que não fora ob-
servado o esgotamento do procedi-
mento administrativo, partindo o Re-
presentante do Órgão Ministerial,
para o oferecimento imediato da

descabida e inoportuna denúncia em
desfavor dos pacientes, ao inteiro
revés dos hodiernos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, ca-
racterizando assim, o constrangi-
mento ilegal, pelo que socorrem-se
no "Remédio Heróico" objetivando
seja estancada a ação penal darde-
jada contra os mesmos.

Trouxe à colação dos autos farto
ementário jurisprudencial e trechos
doutrinários, os quais entende como
perfeitamente aplicáveis na espécie.

Juntou à impetração os docu-
mentos de fls. 18 usque 33 dos au-
tos.

Em Câmaras de Férias, os pre-
sentes Autos lograram de ser distri-
buídos ao Exmo. Des. Humberto de
Castro, que, mediante o despacho
de fls. 35, determinou fossem soli-
citadas as devidas informações á
autoridade inquinada coatora.

Mediante o ofício de nº 01/98,
datado de 09/01/98, a autoridade
dita coatora, prestou as necessárias
informações, onde expende o se-
guinte a resumidamente:

Os acusados foram denunciados
em 10/08/95, como incursos nas
sanções punitivas do art. 1º, inciso
II, da Lei nº 8.137/90, aplicada na
forma do art. 71 do Código Penal
Brasileiro;

Recebida a promoção penal em
desfavor dos mesmos, em data de
31/08/95, foi designado o interroga-
tório destes para o dia 21/09/95, às
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10:30 horas;
Que, o patrono dos denunciados

requereu fosse declarada a extinção
da punibilidade e consequênte extin-
ção do feito, com fundamento no art.
34, da Lei nº 9.249/95, o que segun-
do o entendimento da autoridade
informante e do representante do M.
Público, não deve ser acatada, haja
vista que à época do fato, estava em
vigor o art. 14 da Lei Nº 8.137/90;

Que o processo a que respon-
dem os pacientes perante aquele
Juízo, encontra-se atualmente em
fase de sentença, somente aguar-
dando o resultado de habeas corpus
impetrado em face dos mesmos.

Instado o Órgão Ministerial nesta
superior instância, através de seu
Procurador Geral, Dr. Manoel Santi-
no Nascimento Junior, manifestou-
se pela concessão da ordem impe-
trada mediante o parecer de fls. 40
usque 43, dos autos.

Voto
Com efeito, como bem fez res-

saltar o ilustre Procurador Geral de
Justiça, a ação penal dardejada
contra os pacientes mostra-se des-
cabida e inoportuna, haja vista que,
muito antes de oferecida a exordial
acusatória pelo douto Representante
do Ministério Público, os acusados,
já haviam negociado o cébito fiscal
perante o Fisco Estadual, celebran-
do um acordo de parcelamento, cuja
xerocópia fizeram anexar à impetra-

ção.
Destarte, aplica-se estreme de

dúvidas ao caso concreto, o dis-
posto no art. 34 da Lei nº 9.249/95,
in verbis:

“Art. 34. Extingue-se a punibilida-
de dos crimes definidos na Lei nº
8.137, de 27 de dezembro de
1990, e na Lei nº 4.729, de 14 de
julho de 1965, quando o agente
promover o pagamento do tributo
ou contribuição social, inclusive
acessórios, antes do recebimento
de denúncia”.
Dessume-se assim, que em ple-

no vigor efeito extintivo da punibili-
dade para os chamados Crimes
Contra a Ordem Tributária, por força
do aresto supra citado, valendo infe-
rir que o parcelamento de débito,
está entre aquelas condutas que o
autorizam, segundo os mais hodier-
nos posicionamentos doutrinários e
jurisprudenciais, como aliás, logrou
em demonstrar o impetrante em seu
arrazoado de impetração,

Ressalte-se, que o Colendo STF,
mediante o voto proferiiio pelo Jfi-
nistro Carlos Velloso, no Inquérito nº
7631DF, publicado no DJU
03/11/94, p. 29.733, reconheceu o
parcelamento do débito, com a
pr<>va do regular pagamento das
primeiras parcelas, como conduta
inerente ao disposto no art. 14 da
Lei nº 8.137/90, por refletir o ato de
pagar, ainda que fracionado, cons-
tituindo-se assim, em causa extintiva
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de punibilidade.
No caso sub examine, os paci-

entes, além de comprovarem a ocor-
rência do parcelamento do débito
tributário, de igual modo, fizeram
comprovar o pagamento por inteiro
da dívida, inexistindo pois, menor
delito a punir.

No que tange às alegações de
inépcia da denúncia e de que se fa-
zia necessário o esgotamento do
procedimento administrativo antes

do ajuizamento da ação penal, en-
tendo prejudicados, ante a evidente
causa de extinção de punibilidade.

Ita est, restando clarificado o
constrangimento ilegal aos pacien-
tes, somos de voto pela concessão
da ordem de habeas corpus impe-
trada, estancando-se a ação penal
instaurada em desfavor dos mes-
mos, na forma do art. 648, Vll, do
Código de Processo Penal Brasilei-
ro,

Belém, 02 de março de 1998.

Desa. Maria de Nazaré Brabo - Presidente
Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.168 - HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM
PEDIDO DE LIMINAR DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO
TAUÁ

Paciente: Adalberto Coelho de Amorim Filho
Impetrante: Bel. Joaquim Coelho Neto
Relatora: Desembargadora Yvonne Santiago Marinho

Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar -
Liminar negada - Constrangimento Ilegal - Inexistên-
cia - Excesso de prazo no encerramento da instrução
criminal - Demora que não ultrapassa os limites da
razoabilidade, além de conter pluralidade de réus -
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos em que são partes as
acima indicadas.

ACORDAM, os Membros das
Câmaras Criminais Reunidas do
Tribunal de Justiça do Estado, por
votação unânime, em denegar a or-
dem, nos termos do voto da Desa.
Relatora.

Relatório
O pedido de Habeas Corpus Li-

beratório com Liminar impetrado
pelo Advogado Joaquim Coelho
Neto em favor do paciente Adalberto
Coelho de Amorim Filho, recolhido
ao Presídio São José, faz-se sob a
alegação de estar sendo vítima de
constrangimento ilegal por parte da
MMª Juíza de Direito da Comarca de
Santo Antônio do Tauá, neste Esta-

do, em face do excesso de prazo na
conclusão do processo.

O fundamento que aponta o im-
petrante para requerer a ordem libe-
ratória é de que o paciente foi preso
no dia 11.12.96, ou seja, há mais de
um ano, sem que houvesse termi-
nado a fase instrutória do processo
crime respectivo, havendo com isso
visível excesso de prazo, constituin-
do-se em ilegalidade ensejativa da
concessão da medida, requerendo
portanto a ordem mandamental.

Alega ainda que o paciente teve
forjado contra si três inquéritos em
Comarcas diferentes, dos quais dois
se encontram em fase final de eluci-
dação, estando porém o terceiro que
deu origem ao processo na Comar-
ca de Santo Antônio do Tauá sem
tramitação prejudicando o paciente



JURISPRUDÊNCIA 189

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº74 1998

face a caracterização do excesso de
prazo culminando com o constran-
gimento ilegal.

Juntou documentos de fl. 05/18.
Oficiou-se à MMª Juíza de Direito

da Comarca de Santo Antônio do
Tauá para que apresentasse infor-
mações sobre o fato narrado na ini-
cial.

A autoridade coatora prestou in-
formações, vistas à fls. 23, anexan-
do documentos e relatando a trami-
tação normal do processo, apre-
sentando a justificativa de que se
ainda não acabou é em razão das
testemunhas de defesa não residi-
rem na Comarca. Aguarda a devolu-
ção das Cartas Precatórias expedi-
das.

Informa ainda que o paciente foi
denunciado como infrator dos arti-
gos 288, 157 § 2º, incisos I, II e III
c/c o artigo 14, todos do Código Pe-
nal, juntamente com mais (07) sete
elementos, por terem no dia
09.12.96, tentado assaltar um carro
forte da Empresa de Transporte de
Valores Puma.

Prossegue, que através de des-
pacho determinou o desmembra-
mento do processo, a fim de que o
presente feito prosseguisse exclusi-
vamente em relação ao paciente e
Wendel Marlon Ferreira Farias

A liminar face as informações foi
negada e a douta Procuradoria de
Justiça instada a manifestar-se opi-
nou pela denegação da ordem.

Às fls. 49, o impetrante peticio-
nou requerendo a juntada da cópia
de sentença prolatada pelo Conse-
lho Permanente da Justiça do Exér-
cito da 8ª Auditoria Militar que absol-
veu o paciente da imputação do
roubo dos fuzis, fato ocorrido em
Santa Maria do Pará.

Voto
Capitulação Penal - Artigo 157, §

2º, incisos I, II e III c/c o Artigo 14 e
Artigo 288, todos do Código Penal.

Fundamento deste 2º pedido:
Excesso de prazo na conclusão do
processo.

Pelo que se depreende das in-
formações da MMª Juíza de Direito
da Comarca de Santo Antônio do
Tauá e mormente dos documentos
anexados aos autos, o paciente está
preso, há algum tempo, porém a
instrução criminal está praticamente
terminada, restando apenas o retor-
no de Carta Precatória expedida
para oitiva das testemunhas de de-
fesa, prova requerida e de interesse
da própria defesa.

Entendo que o constrangimento
ilegal inexiste porque a delonga do
feito não ultrapassou os limites da
“razoabilidade” e a custódia não dei-
xou de ser amparada em lei, além
da pluralidade de réus.

Ademais, a Súmula 64 do Su-
premo Tribunal de Justiça é taxativa
ao emitir que

“não constitui constrangimento
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ilegal o excesso de prazo na ins-
trução provocada pela defesa”.
Pelo exposto, denego a ordem li-

beratória ao paciente, recomendan-

do a autoridade coatora que seja so-
licitado, com urgência, o retorno da
ou das precatórias expedidas.

Belém, 02 março de 1998.

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente
Des. Yvonne Santiago Marinho - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.190 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Consorbras - Consórcio Nacional de Veículos Ltda.
Apelado: Recon - Comércio e Representações Ltda.
Relatora: Desembargadora Maria Helena d’Almeida Ferreira

Apelação - Ação Declaratória - Consórcio de veículos
- Desistência - Parcelas pagas - Atualização - Devolu-
ção após o encerramento do plano. 1- Ao participante
de consórcio que dele se afasta é devida a devolução
das parcelas pagas, após o encerramento do plano.
2- A atualização dos referidos valores é tida como
certa. 3- Os juros moratórios, somente após a mora
da administradora, são cabíveis. 4- Recurso conheci-
do e improvido para manter a decisão recorrida por
seus fundamentos legais.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Apelação, da Comar-
ca da Capital, em que é apelante
Consorbras - Consórcio Nacional de
Veículos - Ltda. e apelado Recon -
Comércio Representação Ltda:

ACORDAM, os Desembargado-
res que integram a 5ª Turma Julga-
dora da 2ª Câmara Cível Isolada do
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, por Unanimidade de votos, em
conhecer do recurso mais negar
provimento, na forma do voto da re-
latora.

Relatório
Recon Comércio e Representa-

ção Ltda., firma comercial, propôs
contra Consorbrás - Consórcio Na-
cional de Veículos Ltda, ação decla-
ratória, narrando em síntese: que
firmou com a requerida contrato de
adesão para aquisição de veículo,
pelo prazo de quarenta (40) meses e
igual número de prestações; que,
posteriormente o contrato foi altera-
do aumentando o número de parce-
las para sessenta e duas; que efetu-
ou o pagamento de nove parcelas
normais e uma de complementação
e não mais podendo honrar a obri-
gação assumida foi sumariamente
retirado do grupo consorcial.

Afirma, entretanto, que apesar de
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retirado do grupo, tentou negociar
com a requerida a devolução das
quantias pagas, devidamente corri-
gidas, não obtendo êxito.

Instruiu o pedido com documen-
tos.

Citada, a requerida contestou a
ação alegando em preliminar a ex-
tinção do processo sem julgamento
do mérito, por ilegitimidade de parte;
como segunda preliminar, diz que a
autora é carecedora do direito de
ação e no mérito, refuta os termos
do pedido.

Em réplica, manifestou-se a auto-
ra reafirmando alegado.

Instruída a ação, prolatou a Se-
nhora Magistrada, sentença em que
não acolhendo as preliminares, jul-
gou procedente o pedido, conde-
nando a requerida a devolver a
quantia paga pela autora com
acréscimos legais e após o encer-
ramento do grupo.

Inconformada a requerida inter-
pôs recurso de apelação, argüindo
como preliminar a extinção do pro-
cesso, por não ter a autora-
consorciada ajustado no contrato
clausula prevendo a devolução das
quantias pagas, em caso desistência
com os acréscimos legais. Como
segunda preliminar alega que os
valores pagos e a serem devolvidos,
objeto da ação, deveria ser exigido
do grupo de consórcio a que perten-
cia a autora e não da apelante, mera
administradora.

No mérito, reafirma os argu-
mentos expendidos nas prelimina-
res, procurando em extensa petição
demonstrar que a autora não possue
o direito a ter parcelas devolvidas
devidamente corrigidas e com os
acréscimos legais.

Contra-razões da apelada, rea-
firmando os fatos alegados no pedi-
do inicial e pedindo a confirmação
da sentença.

Devidamente preparado, os au-
tos foram encaminhados a este
Egrégio Tribunal de Justiça.

Voto
A apelante argüi em preliminar, a

ilegitimidade de parte, afirmando
que é simples administradora do
consórcio.

Tal preliminar de ilegitimidade
passiva é totalmente desprovida de
fundamento. A matéria esposada,
encontra-se perfeitamente analisada
na Apelação 4.449/94, do Tribunal
de Justiça de Rondônia, em que foi
Relator Desembargador Sebastião
Teixeira Chaves.

“Consórcio - Administradora -
Parte legitima para demandar ou
ser demandada em Juízo em
face de sua capacidade jurídica
postulatória.
Ementa Oficial: Como pessoa ju-
rídica responsável pelo gerenci-
amento dos negócios jurídicos do
consórcio, é a administradora do
consórcio parte legitima para



JURISPRUDÊNCIA 193

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº74 1998

demandar ou ser demandada em
Juízo, em face de sua capacida-
de jurídica postulatória”.
O contrato celebrado com a par-

ticipante foi com a Consorbrás -
Consórcio Nacional de Veículos
Ltda., a qual tem personalidade jurí-
dica e é encarregada de dirigir o
grupo, administrando interesses, re-
cebendo remuneração com sua ati-
vidade, e responsabilizando-se pela
entrega de bens, sendo assim, parte
legitima para ser acionada, justa-
mente quando o objeto desta ação é
definir as relações contratuais cele-
bradas com a administradora.

Vale transcrever as anotações de
Theotonio Negrão, em seu Código
de Processo Civil, 25º edição que ao
comentar o art. 12 do Código de
Processo Civil transcreve:

“Art. 1.222. O representante de
consórcio de automóveis sem
personalidade jurídica tem quali-
dade para estar em Juízo em
nome do consórcio” (RO
476/153, JTA 24/120).
Desta forma, rejeito a preliminar

de ilegitimidade passiva.
A segunda preliminar da apelante

tem fundamento no art. 46 do Re-
gulamento para formação de Gru-
pos, que prevê a restituição das
quantias pagas sem juros e corre-
ção monetária, dentro de 30 dias do
encerramento da operação do gru-
po, eduzido taxa de administração e
acrescida do saldo remanescente no

fundo de reserva, proporcionalmente
as contribuições recolhidas.

A jurisprudência do Superior Tri-
bunal de Justiça é pacifica no senti-
do de:

“Não constituindo a correção
monetária um plus, mas mero
instrumento de atualização da
moeda desvalorizada pela infla-
ção, deve incidir mesmo nos
contratos pactuados sem sua
previsão”.
RT. 661/181.
No mesmo sentido é a jurispru-

dência de que:
“Atualizam-se as quantias pagas
desde a data de cada pagamen-
to”.
STJ, 3ª Turma, Resp. 22.729 de
10.8.92, p 11.952.
Para ilustração, tomo liberdade

de transcrever parte do voto do De-
sembargador Eliseu Fernandes de
Souza, na apelação cível 2.138/93 :
“Decerto que, devida a restituição do
valor das parcelas do consórcio, pa-
gas por membro desistente do gru-
po, devem ser atualizadas a partir
da data se seu efetivo pagamento, e
não do ajuizamento da ação, o que
seria não apenas injusto, como imo-
ral, por motivar enriquecimento sem
causa. De modo que, indiscutivel-
mente, a restituição das parcelas
deve ser corrigida.”

Rejeito também a segunda preli-
minar.

No mérito as alegações esposa-
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das pelo apelante, são reafirmações
das preliminares. A matéria em
exame, veio a ser consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula 35, com a seguinte redação:

“Incide correção monetária sobre
as prestações pagas, quando de
sua restituição, em virtude da re-
tirada ou exclusão do participante
de plano de consórcio”.
Do mesmo modo, devo transcre-

ver, entre outros julgados, o Resp.
7.326, assim ementado pelo Exmo.
Sr. Ministro Athos Carneiro, perante
a 4ª Turma, ano 1991:

“Consórcio de automóveis. De-
volução das prestações já pagas
pelo participante desistente ou
excluído. Correção monetária. Ao
participante de consórcio que
dele se afasta é devida, quando
do encerramento do plano, a de-
volução das prestações pagas,
com correção monetária. A cláu-
sula do contrato de adesão, que
exclui a atualização da quantia a
ser restituída, é de ser conside-

rada leonina e sem validade, im-
portando em locupletamento da
Administradora; não pode ser
tida, outrossim, como cláusula
penal, pois ser proporcional à
graveza do inadimplemento con-
tratual. A correção monetária não
é um plus que se acrescenta ao
crédito, mais um minus que se
evita.
Juros moratórios cabíveis so-
mente após a mora de adminis-
tradora, encerra o plano e não
devolvidos corretamente as
prestações.”
Bem decidida a ação, com a re-

jeição das preliminares e estabeleci-
do corretamente a devolução das
quantias pagas, devidamente corri-
gidas, após o trigésimo dia do encer-
ramento do grupo ao qual perten-
cente a autora-apelada e a partir de
quando fluirão os juros ( a partir de
quando ocorreria a mora).

Conheço do recurso, mas nego
provimento para manter a sentença
recorrida.

Belém, 19 de fevereiro de 1998.

Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Presidente
Desa. Maria Helena d’Almeida Ferreira - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.205 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
COMARCA DE ANANINDEUA

Embargante: Engecasa - Engenharia e Construção Ltda.
Embargado: Janete do Vale Miranda de Azevedo e José Maria Alves de Aze-

vedo
Relator: Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves

Embargos de Declaração. Inexistência de omissão no
acórdão. Tentativa de rediscussão da matéria julgada.
Ação possessória . Troca indevida de lotes. Interdito
proibitório antes a ameaça da embargante. Má fé do
vendedor primitivo. Embargos conhecidos e rejeita-
dos.

Vistos , etc...
ACORDAM, os Exmos. Desem-

bargadores componentes das Egré-
gias Câmaras Cíveis Isoladas do
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, adotando relatório integrante
deste à unanimidade , conheceram
dos embargos ,porém os rejeitaram.

Relatório
Engecasa - Engenharia e Cons-

truções Ltda, devidamente qualifica-
da na Ação de Interdito Proibitório
proposto por José Maria Alves de
Azevedo e sua mulher, também de-
vidamente qualificados, apresenta
Embargos de Declaração com fulcro
nos incisos I e II do artigo 535 do
Código de Processo Civil, contra a
decisão exarada no Acórdão nº
32.587/97, devidamente publicada
no Diário oficial, fazendo uma expla-
nação inicial sobre o assunto para
dizer que o Juízo deveria se pronun-
ciar a respeito dos títulos em poder

das partes , pois não se trata de tí-
tulo definitivo de área dado errone-
amente , visto que ambas as partes
possuem transcrição no registro de
imóveis.

Que o que é discutido nos autos
é a localização dos lotes, e que o
lote de José Maria Alves de Azevedo
e sua esposa é o 29 e o embargante
é o número 56, então se verifica que
não há erro e sim localização dife-
rente dos títulos de propriedade ,
sendo que na Comarca de Ananin-
deua o Juízo suprimiu a fase de ins-
trução processual, ficando o embar-
gante impedido de oferecer as pro-
vas do alegado.

Que não se pronunciou o Juízo
sobre a tentativa de desocupação no
Venerando Acórdão, é que o próprio
autor José Maria Azevedo e sua es-
posa ingressaram com o pedido de
providência junto ao Iterpa, para de-
finir a localização exata dos dois
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imóveis, ficando sobrestado o pro-
blema, não havendo caracterização
de desocupação.

Que o acórdão quis transferir
para o Embargante a má fé que
possa haver nos presentes autos,
apenas conseguiu que fosse reco-
nhecida a primeira preliminar, em
que ficou provado em que o Juiz su-
primiu fases processuais, logo o co-
nhecimento da localização ainda não
estava definido, justamente porque o
Juiz não saneou o processo, assim
espera conhecimento e que seja
pronunciado a respeito do assunto.

Voto
Cuida de Embargos de Declara-

ção apresentado pelo apelante em
que alega omissão no Acórdão e
pede que o mesmo seja esclarecido

Não existe nenhuma omissão, e
sim tentativa de discussão sobre o
assunto julgado, pois seus embar-
gos se resumem em três pontos, a
saber:

a) que o Juízo se pronunciasse
sobre os títulos definitivos;

b) que não houve esbulho ca-
racterizado pela tentativa de deso-
cupação;

c) que não houve má fé da em-
bargante.

Analisando os pontos alegados,
temos a dizer que a Ação é posses-

sória de interdito proibitório em que
o autor comprou a área ocupada há
muitos anos pelo vendedor , cujo di-
reito possessório lhe foi transmitido,
tendo o Estado regularizado essa
ocupação, porém o órgão compe-
tente ao expedir os títulos , fez troca
indevida e tudo isto constada perícia
feita pelo próprio órgão, logo se tra-
tando de Ação Possessória , não
interessa para questão os títulos e
sim a prova da ocupação pela pos-
se.

Quanto ao segundo item, temos
a dizer que não havia necessidade
de desocupação, mas sim da amea-
ça, e esta existia, tanto que houve a
ação de interdito, quando ficou pro-
vado que o beneficiário de má fé
vendeu um lote que tinha conheci-
mento que não lhe pertencia, pois
vendeu também o que legalmente
possuía pela posse, logo existiu má
fé , não da empresa embargante ,
mas do vendedor, que terá que ser
responsabilizado.

Assim sendo, não havendo omis-
são no julgado, pois o magistrado
não é obrigado a falar sobre todos
os pontos alencados, desde que não
sejam necessários ao julgamento,
como no presente caso, razão por-
que conheço dos embargos para
rejeitá-los.

Belém, 13 de fevereiro de 1998.
Des. Pedro Paulo Martins - Presidente

Des. Carlos Fernando de Sousa Gonçalves - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.206 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE
REDENÇÃO

Apelante: Edvaldo Sousa Lustosa
Apelada: A Justiça Pública
Relatora: Desembargadora Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz

Apelação - Crime de Tráfico de Drogas - Provas - De-
poimentos Policiais.Depoimentos isolados de polici-
ais, perdem o valor probatório, não sendo suficientes
para conduzirem a uma condenação.Recurso conhe-
cido e provido.Decisão Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelação, em
que é Apelante Edvaldo Sousa Lus-
tosa e Apelada a Justiça Pública.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores da 3ª Câmara
Criminal Isolada do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará, por unani-
midade de votos, em conhecer do
recurso e lhe dar provimento, para
reformar a decisão recorrida, absol-
vendo o apelante do crime previsto
no art.12, parágrafo 1º, II da Lei nº
6.368/76.

Relatório
O R. do MP apresentou denúncia

contra Edvaldo Sousa Lustosa,
como incurso nas penas do art. 12,
parágrafo 1º, inciso II da Lei nº 6.368
de 21/10/67, mediante as razões
seguintes:

Relata que de acordo com a

peça informativa, no dia 13/03/92, foi
encontrada uma plantação de Erva
Sativa Linneu vulgarmente conheci-
da como “maconha”, composta de
trinta e cinco (35) pés, no local de-
nominado “Chácara de Sebastião
Barela”, conforme auto de apresen-
tação e apreensão.

Diz que a erva era cultivada pelo
denunciado e mais dois elementos
que não foram identificados, sendo
que Edvaldo foi preso em flagrante.
Que o laudo de exame toxicológico
constatou que se tratava da erva
Cannaleis Sativa Linneu. Mediante
tal fato requereu o recebimento da
denúncia e os trâmites legais cabí-
veis.

O acusado prestou depoimento e
negou ser o proprietário da planta-
ção de “maconha” encontrada. Que
dita erva foi encontrada em uma
roça na propriedade de seus pais,
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mas que essa parte do terreno esta-
va arrendado por terceiros, que não
sabia informar a identidade destes.
Após o seu depoimento, o denunci-
ado se absteve de apresentar defe-
sa prévia se reservando para as
alegações finais, mas arrolou teste-
munhas.

Requerendo a liberdade provisó-
ria esta foi concedida, com parecer
favorável do R. do MP.

Prestaram depoimento três (03)
testemunhas de acusação, as de
defesa não foi possível encontrá-las.
As ditas testemunhas de acusação
foram exatamente os investigadores
da Polícia que realizaram a diligên-
cia e prenderam o acusado.

Esses policiais, em seus depoi-
mentos são unânimes em afirmar
que quando já estavam próximo do
local, onde se encontrava a planta-
ção de maconha, em alta madruga-
da, o carro que utilizavam bateu em
um toco e disparou a buzina, o que
espantou as pessoas das duas ca-
sas que haviam no terreno, sendo
impossível perseguí-las devido a es-
curidão, ficando somente o acusado,
que os levou à plantação da erva
referida.

 Afirmam, ainda, esses investiga-
dores que no momento de chegada
ao local da erva, o acusado lhes
confessou ajudar na plantação da
mesma, mas quando chegou na
Delegacia negou tudo. Declaram
ainda que no referido terreno existi-

am outras plantações de arroz e
milho. Que não conheciam o denun-
ciado, somente o pai deste Sr. Se-
bastião, como traficante.

Em alegações finais o R. do MP
afirmou estar provada a culpabilida-
de do acusado por isso deveria o
mesmo ser condenado na forma da
lei.

O réu por seu procurador, afir-
mou em sua tese, inocência, pois a
referida plantação da erva já citada
pertencia ao seu Pai, e que no perí-
odo de sua prisão, estava de férias,
pois tem profissão definida de ca-
traieiro, daí porque não se pode lhe
atribuir como sua residência o local
de plantação de “maconha”. Assim
requereu a improcedência da de-
núncia.

Sentenciado o feito, julgou o Juí-
zo procedente a denúncia e conde-
nou o réu a pena de quatro (04)
anos de reclusão, a ser cumprida
em regime fechado.

O réu inconformado recorreu a
esta Corte de Justiça, argumentando
que em momento algum assumiu a
autoria delituosa que lhe imputam, e
nem mesmo afirmou participação na
plantação de “maconha”.

Que a sentença se baseou uni-
camente nos depoimentos de polici-
ais, que embora tentassem envolvê-
lo não diligenciaram no sentido de
efetuar a prisão dos verdadeiros
culpados. Ressalta que é injustificá-
vel a atitude da nobre promotora de
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Justiça, quando alega, que não po-
deria aditar a denúncia, para incluir
os reais culpados, em razão da difi-
culdade de qualificar tais pessoas.
Mas que não se pode aceitar essa
razão, pelo fato dos verdadeiros
réus, serem seu pai e irmão.

 Diz que as testemunhas faltaram
com a verdade, quando afirmaram
que o apelante cultivava a plantação
de “maconha”, mas ao mesmo tem-
po foram claras ao afirmar que os
proprietários de tal plantação eram o
seu o pai e irmão. Uma dessas tes-
temunhas declarou que já existia
prisão preventiva decretada contra o
genitor do apelante.

Após todas essa considerações,
argüi a nulidade da decisão, em ra-
zão do Juiz não ter obedecido os
critérios do art. 59 e art. 68 do Códi-
go Penal, para fixar a pena conde-
natória.

Ao final requereu, a reforma da r.
sentença para absolvê-lo, ou então,
a nulidade da sentença na forma do
art. 564, IV do CPP, em razão do
descumprimento às formalidades
essenciais da sentença.

O R. do MP se manifestou e,
preliminarmente, alegou que:

A presente apelação é intempes-
tiva, pois foi apresentada após estar
certificado nos autos o trânsito em
julgado da r. decisão condenatória.
Que o Juiz resolveu receber a ape-
lação em virtude, de ter determinado
a expedição de mandado de prisão

contra o réu e não constar qualquer
certidão do oficial de justiça, que
afirmasse não ter sido o mesmo en-
contrado, e por isso entendeu o r.
julgador que a decisão não transita-
ra em julgado, porque o réu não foi
intimado de tal decisão, não haven-
do, assim, o cumprimento de exi-
gências do art.322, III do CPP, tor-
nando ineficaz a referida intimação.

Que essa providência não se en-
quadra na situação do acusado, pois
este respondeu o processo em li-
berdade, pois embora tenha sido
citado pessoalmente, uma vez que o
correto seria intimá-lo para presen-
ciar a oitiva de testemunhas, mas
que o mesmo não compareceu e em
conseqüência foi decretada a sua
revelia. Assim não havia necessida-
de do senhor oficial de justiça certifi-
car que o acusado não fora encon-
trado, uma vez que era revel, por
isso bastava somente a intimação
do seu defensor, o que ocorreu em
28/07/93.

Mérito
Diz que lamentavelmente se veri-

fica nos autos, a ausência de laudo
toxicológico definitivo. Que a sen-
tença condenatória possui como es-
copo somente o laudo de constata-
ção realizado na Delegacia de Polí-
cia de Marabá, quando o art.25 da
Lei de Tóxicos, não dá espaço a in-
terpretação dúbia, pois assim de-
termina:
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“Art.25. Remessa dos autos de
flagrante ou de inquérito a juízo,
far-se-a sem prejuízo das dili-
gências destinadas ao esclare-
cimento do fato, inclusive a ela-
boração do laudo de exame toxi-
cológico e, se necessário, de de-
pendência, que serão juntados
ao processo até a audiência de
instrução e julgamento.”
Aduz que mesmo a defesa silen-

ciando sobre esse fato em suas ra-
zões finais, e ainda nada alegando
em seu recurso de apelação quanto
a ausência desse requisito indispen-
sável (laudo toxicológico definitivo)
para a prolação de sentença, sendo
representante da Promotoria de
Justiça, exercendo a função de
custus legis, não podia deixar de ar-
güir tal nulidade. Apresenta jurispru-
dência que fundamenta a sua posi-
ção.

Esclarece que a Promotoria re-
quereu a realização do exame toxi-
cológico definitivo, tendo reiterado
tal providência. Que a autoridade
policial quando foi requerida sobre
tal formalidade, respondeu que para
se realizar o laudo definitivo, seria
necessário encaminhar a erva para
a Polícia Federal de Marabá e para
o Instituto de Criminalistica Renato
Chaves.

Que consoante se vê às fls.
72/74, novamente foi realizado exa-
me de constatação provisório ao in-
vés de definitivo, servindo o primeiro

ao juízo “a quo” como referência
fundamental ao seu decreto senten-
cial.

 Apesar de toda a fama de al-
guns dos familiares próximos do réu
(genitor e irmão) de serem grandes
traficantes de maconha na região sul
paraense, que, inclusive, se encon-
tram com prisão preventiva decreta-
da, mas que não há necessidade de
se aprofundar nessas matérias pro-
bantes em virtude da nulidade já ar-
gumentada.

Assim, requereu a decretação da
nulidade e de todos os atos posterio-
res ao interrogatório do acusado e
requereu a realização do exame to-
xicológico definitivo conforme dispõe
o art. 25 da referida Lei. Finalmente
opina pela liberdade do denunciado
em face da nulidade existente.

Nesta Instância Superior, a Douta
Procuradoria de Justiça se mani-
festou e opinou pela nulidade do
processo a partir do início da instru-
ção, devendo os autos serem en-
caminhados à Instância de origem,
para renovação dos atos, na forma
da legislação aplicável. Que, em ra-
zão dessa questão levantada pelo R.
do MP de 1º grau, ser prejudicial,
deixava de se pronunciar sobre o
mérito.

Voto
Tratam os presentes autos de

crime previsto no art. 12, parágrafo



JURISPRUDÊNCIA 201

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº74 1998

1º, inciso II, da Lei 6.368, de
21/10/67, pelo qual se encontra indi-
ciado Edvaldo Souza Lustosa, bra-
sileiro, solteiro, catraieiro, de 24
anos de idade, residente no municí-
pio de Redenção, tendo havido pri-
são em flagrante através de cir-
cunstâncias curiosas.

Contam os autos que cerca de
uma e trinta do dia treze de março
de 1992, uma diligência policial
constituída de dois investigadores e
um motorista policial, atendendo a
uma denúncia de plantação de ma-
conha executada pelos proprietários
da “Chácara de Sebastião Barela”
situada na área rural daquele muni-
cípio, para lá se dirigiu, encontrando,
porém, na mesma, apenas o indici-
ado, sendo que os dois outros mo-
radores, Sebastião Ferreira Lustosa
e seu filho de nome Luis de Souza
Lustosa, teriam se evadido.

No terreno foi constatada a exis-
tência de uma plantação de trinta e
cinco pés de maconha, sendo todos
apreendidos e conduzidos à polícia.
No seu depoimento de flagrante o
preso peremptoriamente negou o
crime, atribuindo a plantação à pro-
priedade de seu pai e irmão, dizen-
do, inclusive, que vive honestamente
da profissão de catraqueiro, sendo
empregado de um senhor chamado
Benedito.

 No interrogatório, o indiciado re-
petiu o teor de seu depoimento poli-
cial, reafirmando que não é trafi-

cante, que a roça da maconha per-
tenceria a seu pai, que é o proprietá-
rio do terreno; que naquele mo-
mento, estava no local acidental-
mente, pois residiria na cidade de
Redenção, com mulher e filhos e
que, embora não tenha carteira as-
sinada, trabalha em extração de
madeira com um senhor de nome
Benedito, em frente ao Hotel Aqua-
rius. Afirmou também nunca ter sido
preso antes ou processado, e que
não fuma nem usa entorpecente.

Houve preliminar levantada pelo
Ministério Público através de sua
ilustre representante, no sentido de
ser decretada a nulidade processual,
eis que não teria havido a comple-
mentação laboratorial do exame
tecnológico, o que deveria ser fun-
damental.

Para chegar a essa conclusão a
zelosa representante do “parquet”
citou várias jurisprudências, entre as
quais a de que o laudo independente
de título, para que seja considerado
de exame toxicológico, deve deter-
minar a presença do princípio ativo
ou toxidez do entorpecente.”

É de nosso dever, portanto, ana-
lisar essa preliminar com preferên-
cia, eis que, como observamos, é
prejudicial, e dela dependerá a aná-
lise do restante da questão.

Penso, porém, que a análise da
nulidade criminal terá de ser feita de
forma específica, face às suas pe-
culiaridades, eis que apresenta ela,
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partículas independentes, que de-
vem ser vistas com critério especial.
O art. 563 do Código de Processo
Penal, diz o seguinte:

”Nenhum ato será declarado
nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para
a defesa.”
Submetendo-se assim, pelo espí-

rito de dispositivo, que as nulidades
de ordem formal são afastadas, de-
finitivamente, da figura da nulidade
criminal, se delas não resultarem
prejuízo para a acusação ou para a
defesa. Constata-se, no levanta-
mento da ilustre representante do
Ministério Público, que com esse
pronunciamento quis Sua Excelên-
cia funcionar apenas como custus
legis, não afirmando que com isso
teria havido prejuízo para a acusa-
ção. A defesa por sua vez, não le-
vantou nenhuma vez esse fato.

O laudo toxilógico na realidade
houve (fls. 5), constatando-se o
material, mesmo de forma aparente,
como com toda a característica da
maconha, não tendo havido, porém,
a complementação laboratorial do
mesmo. O próprio delegado do feito,
em seu despacho de fls. 015, diz
que o material foi periciado, ficando
constatado no teste da substância
vegetal denominada vulgarmente
“maconha”.

Por estes argumentos acima ex-
postos recuso a preliminar.

Passo a votação da presente

preliminar levantada.

Mérito
Quanto ao mérito, o qual passo a

apreciar, constata-se dentro dos
critérios atuais de julgamento de ca-
sos dessa natureza, uma absoluta
deficiência de comprovação, que
sequer induza à condenação do réu,
ora apelante.

Efetivamente, o processo se
constitui em três testemunhas, Rai-
mundo Nonato Rivas Pinheiro, Os-
car Jorge Corrêa da Silva e Pedro
Paulo da Costa Conde, que são, in-
clusive, as mesmas testemunhas do
sumário, e que são dois investigado-
res de polícia e um motorista polici-
al.

É pacífico na Jurisprudência que
os depoimentos policiais têm abso-
luto valor, desde que não estejam
isolados, desde que as suas afirma-
tivas possam estar de acordo com
outras provas do processo.

In casu constata-se que eles es-
tão rigorosamente isolados; eles são
na realidade o processo, no que diz
respeito à sua parte probatória. E
nada, absolutamente nada mais.

Por outra, o próprio fato em si,
não induz de forma clara e eficiente,
à responsabilidade criminal do réu,
ora apelante.

Vejamos: foi preso alta hora da
madrugada, dormindo na chácara
de propriedade de seu pai, onde
existia uma pequena plantação de
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maconha, 35 pés.
Ele negou desde o primeiro mo-

mento qualquer participação nessa
empreitada, e ficou provada que a
propriedade era de seu pai, não sua,
criando-se assim desde logo uma
dúvida, insuficiente, portanto, para
que o direito admita uma condena-
ção. Ainda mais provou que tinha
ocupação decente, indicando inclu-
sive seu empregador, que não foi lo-
calizado porque a Polícia não quis e,
assim, aceitou pacificamente a in-
formação.

Na instrução não foi ouvida ne-
nhuma testemunha de defesa, fi-
cando assim patente, a ausência de
defesa com à sua pessoa, o que

nesta altura do direito, é profunda-
mente incorreto.

Ademais, o réu, ora apelante,
não possui nenhum antecedente
quer criminal ou mesmo policial. O
processo não tem, por certo, con-
forme comprovamos, elementos ne-
cessários para conduzir-nos à con-
denação do réu, ora apelante, pois o
direito, para isso, só admite o fato
induvidoso e concreto no que diz
respeito à sua prova.

Ex-positis, conheço da presente
apelação, para reformando in totum
a sentença ora apelada, e absolver
o réu ora apelante, Edvaldo Sousa
Lustosa do crime previsto no art.12,
§ 1º, II, da Lei 6.368/76.

Belém, 21 de novembro de 1997.

Des. Jaime dos Santos Rocha - Presidente
Desa. Lúcia Clairefont Seguin Dias Cruz - Relatora.
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ACÓRDÃO Nº 33.209 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Ministério Público
Apelado: Jaime Cordovil Cereja
Relatora: Desembargadora Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz

Apelação Penal - Julgamento popular distanciado à
prova dos autos. Anula-se a decisão popular que
considera o delito como privilegiado, quando inexis-
tem nos autos provas que demonstre a ocorrência de
tal circunstância.Recurso conhecido e provido. Deci-
são unânime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelação, em
que é Apelante a Justiça Pública e
Apelado Jaime Cordovil Cereja.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores da 3ª Câmara
Criminal Isolada do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará, por unani-
midade de votos, em conhecer do
recurso e lhe dar provimento, para
anular a decisão do júri, por estar
ostensivamente contrária à prova
dos autos, a fim de que o réu seja
submetido a novo julgamento.

Relatório
O R. do Ministério Público apre-

sentou denúncia contra Jaime Cor-
dovil Cereja, como incurso nas pe-
nas do art.121, § 2º, IV do Código
Penal, mediante as razões seguin-
tes:

Que na entrada do ano novo
(1982), o acusado, juntamente com
um primo seu chamado Joaquim
dos Santos Simões Neto e ainda a
vítima Walter Ferreira Lopes, feste-
javam na residência da Srª Inácia
dos Santos Simões, com quem resi-
diam, na Pass. São Benedito, no
bairro da Sacramenta. Por volta de
uma hora, a vítima saiu e tomou
rumo ignorado, e o acusado e seu
primo foram a outros locais da cida-
de, como na sede do “Quem São
Eles” e depois a outra festa.

Às oito (08) horas da manhã do
mesmo dia, o acusado, seu primo e
a vítima se reencontraram, passan-
do os três a ingerirem bebida alcoó-
lica pelos bares da redondeza. Logo
depois a vítima novamente se afas-
tou dos dois amigos. Acerca de
15:00 horas do mesmo dia, o acu-
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sado e seu primo estavam em um
bar, quando chegou a vítima com
uma caneca de chope, tendo Jaime
tomado um pouco de bebida e dei-
xado cair a caneca, quebrando-a.
Em decorrência desse fato ocorreu
um desentendimento entre ambos,
chegando à luta corporal, mas Joa-
quim conseguiu separar os dois.

O acusado foi à sua casa armou-
se de um revólver marca Rossi, Ca-
libre 38, e voltou ao bar, onde ainda
se encontrava a vítima, embora te-
nha ainda sido obstado por Ed-
milson da Silva Baltazar e por seu
primo, que tentavam contê-lo, o
acusado se desvencilhou e atirou à
queima roupa na vítima, não lhe
dando qualquer chance de defesa,
provocando-lhe a morte, (laudo às
fls. 08).

Ao final, requereu o recebimento
da denúncia e o procedimento legal
cabível.

O acusado prestou depoimento,
e confessou que atingiu a vítima
acidentalmente, em decorrência
desta ter chutado o seu revólver e
este disparou, ferindo-a mortalmen-
te.

Em defesa prévia, o acusado
apenas se reteve à ilegalidade de
sua prisão e requereu a revogação
de sua prisão preventiva, para se
defender em liberdade.

Prestaram depoimento três (03)
testemunhas de acusação, sendo
que uma na condição de informante.

Em 21/05/84, a prisão preventiva do
acusado foi revogada.

Em alegações finais, o R. do MP,
argumentou que as provas dos au-
tos demonstram a culpabilidade do
acusado, que no decorrer da instru-
ção criminal, o réu não conseguiu
provar a sua inocência, e assim en-
sejar uma absolvição liminar, com
fundamento no art.411 do CPP, pois
tal providência só é cabível quando
existe prova clara e inquestionável
da excludente esposada.

Assim, estando provada a res-
ponsabilidade do acusado como in-
frator do art. 121, § 2º, inciso IV do
Código Penal, requereu a sua pro-
núncia. Após essa manifestação do
R. do MP, o acusado, constituindo
novo defensor, requereu novo inter-
rogatório, diante de uma confissão
feita por seu próprio punho que ane-
xou no seu petitório (fls. 74/75).

O Juiz em exercício, acatou o
referido petitório e realizou novo in-
terrogatório do acusado e este de-
clarou que confirmava em parte o
seu depoimento anterior, mas que
retificava quanto à parte final dizen-
do que atirou na vítima para se de-
fender pois estava caído no chão e
ia ser golpeado.

O R. do Ministério Público se
pronunciou e alegou a nulidade do
novo interrogatório em razão de não
ter se manifestado sobre tal provi-
dência e nem intimado para partici-
par, assim como não havia ocorrido
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qualquer das circunstâncias res-
guardadas na lei, para que se reali-
zasse novamente esse ato proces-
sual.

A Juíza Titular assumiu e deferiu
o requerido pelo R. do MP, anulando
o reinterrogatório do acusado.

Em alegações finais, a defesa se
manifestou e afirmou que em decor-
rência da precariedade da prova
material, representada pelo laudo
cadavérico de fls. 08, assim como a
prova testemunhal colhida, a denún-
cia não restou provada.

Sentenciado o feito, o MM. Juízo
julgou procedente a denúncia e pro-
nunciou o réu, como incurso nas pe-
nas do art. 121, § 2º, IV do Código
Penal, devendo ser submetido ao
julgamento popular.

Apresentado libelo crime acusa-
tório na forma da lei, a defesa desis-
tiu de contrariá-lo, deixando para se
defender em plenário.

Realizado o Júri Popular, esta
aceitou a tese apresentada pela
defesa, de homicídio culposo.

O r. julgador condenou o réu a
pena de dois anos de detenção, e
declarou que conforme consta nos
autos, já havia sido cumprida tal
pena.

O R. do MP, inconformado, apela
a esta Corte de Justiça, alegando
que haviam ocorrido as circunstân-
cias do art.593, III “d” do CPP, pois a
decisão tomada pelo júri popular é
totalmente contraditória às provas

que se encontram nos autos. Assim,
requereu a nulidade da decisão po-
pular, para se realizar novo Júri.

O réu se manifestou e apresen-
tou várias citações de personagens
históricas, para argumentar que a
decisão dos jurados foi de acordo
com as provas dos autos, e que
precisa lutar para se manter em li-
berdade, dada a insistência do MP
em querer fazer prevalecer a sua
tese. Requereu o conhecimento do
apelo e o seu improvimento.

A Douta Procuradoria se mani-
festou e opinou pelo conhecimento e
provimento do presente apelo.

Voto
Pelos elementos que os autos

nos fornecem, o presente caso está
merecendo análise eficiente com
relação às suas provas, eis que ele
na realidade não se passou exata-
mente de acordo com a decisão re-
corrida, e todo fato que resulta numa
ocorrência tão grave como a perda
de uma vida humana, não pode se
limitar a uma análise simples e des-
preocupada.

Comecemos pelo interrogatório
do acusado, onde está o crime
confessado, e aí mesmo o acusado
revela coisas muito importantes, que
não podem deixar de ser considera-
das, no momento em que se está
avaliando uma conduta criminosa,
que redundou na eliminação de uma
vida humana.
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Sem sair desse episódio proces-
sual, vamos constatar que o réu, ora
recorrido, confessa o crime, pratica-
do contra uma pessoa que inclusive
encontrava-se desarmada, não sen-
do possível admitir-se, pacifica-
mente, a decisão recorrida, partindo-
se, inclusive, do depoimento do réu.

Relata ele, às fls. 46, entre outras
coisas, que deveria haver entre o
réu, ora apelado, e a vítima, uma
rixa antiga , embora evidentemente
sem motivo significante, meros xin-
gamentos, onde o réu, ora apelado,
seria objeto de apelidos desairosos,
o que o enraivecia cada vez mais.
Na tarde do crime chegou a haver
entre os dois luta corporal, o que re-
sultou no balanceamento e morte da
vítima.

Observando-se provas paralelas
constata-se, sem nenhuma dúvida,
que o crime ocorreu sem nenhum
motivo forte, e que se diz teria sido
em razão de uma caneca de bebida
que foi deixada cair involuntaria-
mente e se quebrou. A testemunha
visual João de Nazaré Silva Teixeira,
às fls. 66, informa que vítima e acu-
sado eram amigos e chegaram a
morar juntos.

A sentença de pronúncia de fls.
95/96 é uma peça suscinta, porém
eficiente, onde abordadas estão as
questões mais importantes do caso,
deixando clara a responsabilidade
do réu, ora recorrido, pelo evento
criminoso.

A decisão do Júri consagrou a
tese do homicídio privilegiado, con-
denando o réu à pena de dois anos
de detenção.

Irresignado com essa decisão o
MP apelou com base no art. 593, in-
ciso III, do Código Penal, pedindo a
reforma da decisão apelada, com a
ida do réu, ora apelado, a novo júri.

Apoia-se o recurso visando a re-
forma da decisão apelada, princi-
palmente no fato de que a argüição
aceita pela Tribuna Popular era de
homicídio privilegiado, impelido por
relevante valor moral, e é totalmente
descabida, pois não há indício, por
menor que seja, que isso tenha
ocorrido, tudo levando a crer que os
jurados, in casu, devem ter praticado
um evidente equívoco, que pode ser
remediado pela via da apelação,
como pretende o Ministério Público,
através do presente recurso.

Por outra, é inquestionável que
há comprovações nos autos, que o
réu, ora apelado, depois do entrevé-
ro que teve com a vítima, foi em sua
casa se armar, e veio depois para
matar a vítima. Esse episódio, devi-
damente comprovado, repele, efici-
ente, qualquer hipótese de homicídio
privilegiado, ou sequer, legítima de-
fesa.

Ex-positis, conheço do presente
recurso, e lhe dou provimento, para
reformar a sentença apelada, anu-
lando a decisão do Júri, por estar ela
ostensivamente contrária à prova
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dos autos, a fim de que o réu, ora
apelado, seja submetido a novo jul-

gamento.

Belém, 19 de dezembro de 1997.

Des. Jaime dos Santos Rocha - Presidente
Des. Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz - Relatora.
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ACORDÃO Nº 33.243 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Edvaldo Jorge de Souza
Apelado: A Justiça Pública
Relatora: Desembargadora Yvonne Santiago Marinho

Apelação - Atentado violento ao pudor - Lei nº
8.072/90 - Exacerbação da pena aplicada - Agravantes
inaplicáveis - Para que seja aplicável o art. 9º da Lei
8.072/90 é necessário a prova de que da violência te-
nha resultado lesão de natureza grave ou a morte da
vítima - Segurança das provas - Condenação - Recur-
so provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos em que são partes as
acima indicadas.

ACORDAM, em 1ª Câmara Cri-
minal Isolada, por votação unânime,
prover parcialmente o recurso para
reduzir a pena aplicada ao Réu, nos
termos do voto da Desa. Relatora.

Relatório
Peço permissão para adotar a

parte expositiva contida no parecer
do eminente Procurador de Justiça
Luís César Tavares Bibas, que as-
sim diz:

Acrescento que S. Exa. mani-
festa-se pelo conhecimento e provi-
mento parcial do recurso de Apela-
ção, para ser feito o acerto jurídico
penal da r. sentença de 1º grau no
respeitante ao quantum da pena.

Voto
Edvaldo Jorge de Souza, foi con-

denado pelo Juízo de Direito da 4ª
Vara Penal desta Comarca à pena
de 12 (doze) anos de reclusão, por
infração ao art. 214 c/c o art. 224,
letra a, todos do Código Penal Bra-
sileiro, cuja sentença ao final diz:
(fls. 101).

“Isto posto, julgo procedente em
parte a denúncia promovida con-
tra o réu Edvaldo Jorge de Sou-
za, qualificado às fls. 02, para
condenar nas penas do artigo
214 c/c 224, “a”, do Código Penal
Brasileiro.
Atendendo as circunstâncias
formais do artigo 59 do Código
Penal, passo a fixar a pena:
A culpabilidade do réu, grau mé-
dio; antecedentes, nada regis-
trando, teoricamente primário; à
conduta social, trabalha como
autônomo, técnico em eletrônica,
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tem o 1º grau completo; a perso-
nalidade do agente, normal; mo-
tivação do crime indesculpável,
tara sexual; circunstâncias e
conseqüências do crime desfavo-
ráveis ao réu, o delito ocorreu no
próprio lar da vítima, onde o réu
coabitava; a vítima ficou com se-
qüelas que guardará para o resto
de sua existência, hei por bem fi-
xar a pena base entre o grau mí-
nimo e médio do artigo 214, do
Código Penal Brasileiro, ou seja,
07(sete) anos de reclusão.
Inexistindo circunstâncias ate-
nuantes, e sim agravantes do ar-
tigo 61, II, c (ou outro recurso
que dificultou a defesa da ofendi-
da, alínea h (contra criança),
agravo a pena a 08 (oito) anos de
reclusão.
Ausentes causas especiais de
diminuição de pena, e sim de
aumento prevista no artigo 9º, da
Lei nº 8.072/90, elevo a pena de
08 (oito) anos, para 12 (doze)
anos de reclusão, impondo-a de-
finitiva, concreta e final.
Regime inicial do cumprimento
de pena é o fechado, junto a Pe-
nitenciária de Americano, neste
Estado
Expeça-se o competente Manda-
do de Prisão”.
Inconformado, apelou procuran-

do descaracterizar as provas perici-
ais, faltar na sentença fundamenta-
ção para o estabelecimento da pena

base entre os graus mínimo e médio
bem como quanto as circunstâncias
judiciais. Ainda que no delito não
cabem os agravantes do artigo 61
do Código Penal; prisão não funda-
mentada e finalmente que por ter
respondido o processo em liberdade
postula a mesma.

A sua aspiração é inteiramente
descabida, vez que, compulsando-
se os autos, dele se colhe que o
apelante praticou, em verdade, o
delito pelo qual foi condenado.

Vê-se que a R. decisão “a quo”
está perfeita no seu aspecto formal
e na apreciação das circunstâncias
fáticas, demonstrando que as suas
argumentações defensivas pecam,
data vênia, pela insegurança e fragi-
lidade.

A matéria está satisfatoriamente
clara, não se denotando presentes
quaisquer elementos que visam
abalar a certeza da prova acusatória
com relação ao acontecimento que
os autos retratam a natureza e o tipo
de delito dificultam ou impedem a
sua exteriorização, dado o zelo do
agente na prática delituosa objeti-
vando ficar ao abrigo de qualquer
comprometimento.

Neste sentido a Jurisprudência é
clara:

“Nos crimes contra os costumes
quase sempre praticado sem a
presença de testemunhas as de-
clarações da ofendida têm valor
probante máximo quando encon-
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tram apoio em outros elementos
de provas existentes nos autos”
(RT 614/333).
Sobre a postulação de que deve

aguardar em liberdade o julgamento
do recurso, a Jurisprudência predo-
minante é que cabe ao Juiz da ape-
lação manifestar-se pelo deferi-
mento ou não, nos termos do art.
594 do Código de Processo Penal,
entendimento que acompanho “in
totum”.

Todavia, se a condenação foi
corretamente imposta o mesmo não
aconteceu com a dosimetria de
pena ao considerar as agravantes, e
art. 9º da Lei 8.072/90, por tornar a
pena definitiva em 12 anos.

A propósito S. Exa. Dr. Procura-
dor de Justiça Luiz Cezar Bibas as-
sim pronunciou-se:

“O MM. Juiz ao prolatar a r.
Sentença, houve por considerar
agravantes contidas no art. 61, II,
alínea c (a traição, de embosca-
da, ou mediante dissimulação, ou
outro recurso que dificultou ou
tornou impossível a defesa do
ofendido); f (com abuso de auto-
ridade ou prevalecendo-se de
relações domésticas, de coabita-
ção ou de hospitalidade); h (con-
tra criança, velho, enfermo ou
mulher grávida), aumentando a

pena para oito anos. Também,
elevou a pena em razão do art.
9º, da Lei nº 8.072/90, tornando-a
concreta e final em doze anos .
A respeito das agravantes, vênia
concessa, não cabem as conti-
das nas alíneas c e f, do art. 61,
do Código Penal, porquanto, ina-
plicáveis no caso, a primeira, que
exige para sua configuração a
surpresa, é incabível; a Segunda,
face ser elemento constitutivo do
tipo, face a violência presumida
(art. 224, a, CP), não é de ser
considerada.
No que se relaciona, ao art. 9º,
da Lei nº 8.072/90, é prevalente
hodiernamente o entendimento
de que só é cabível o aumento
da pena quando ocorrer lesões
corporais graves ou morte da ví-
tima.
Atentado violento ao pudor - Ví-
tima menor de 14 anos - Ausên-
cia de lesões corporais graves -
Inaplicabilidade do aumento de
pena previsto no art. 9º da Lei nº
8.072/90”.
Em face desta exposição, pro-

vejo parcialmente o recurso para re-
duzir a condenação à 07 anos de
reclusão (art. 214 c/c 224, letra a do
Código Penal) mantido o regime fe-
chado.

Belém, 10 de março de 1998.
Des. Ary da Motta Silveira - Presidente

Desa. Yvonne Santiago Marinho - Relatora



212 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

ACÓRDÃO Nº 33.245 - RECURSO DE APELAÇÃO DA
COMARCA DA CAPITAL

Apelante: Ministério Público
Apelado: José Luiz Lobato
Relator: Desembargador Felício de Araújo Pontes

Apelação Penal. Preliminar de intempestividade rejei-
tada. Decisão proferida pelo Egrégio Tribunal do Júri
que desclassificou conduta delituosa (homicídio
simples) praticada pelo réu-recorrido, para Homicídio
Culposo, tipificado no art. 121, § 3º do CPB. Decisão
dos jurados contrária as provas dos autos. Excesso
doloso do réu não questionado. Demonstração ine-
quívoca de que o apelado agiu com fúria agressiva e
clara intenção de matar a vitima desarmada . Anula-
ção da decisão atacada. Submissão do réu a novo
julgamento perante o Júri Popular. Recurso conheci-
do e provido. Decisão unânime.

ACORDAM, os Desembargado-
res componentes da Segunda Câ-
mara Criminal Isolada, por decisão
unânime, conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos d.o voto do
Des. Relator.

Relatório
Nos presentes autos a douta Dra.

Promotora do Tribunal do Júri, in-
conformada com a decisão proferida
pelo Conselho de Sentença, que
desclassificou o crime de 'Homicídio
Simples (Art. 121, caput do CPB),
praticado pelo réu José Luiz Lobato,
para Excesso Culposo (Art. 121 § 3º

do CPB), interpõe Recurso de Ape-
lação perante este Egrégio Tribunal
de Justiça, no entendimento de que
o veredicto que contesta, contrariou
a prova carreada aos autos durante
a instrução criminal e o Plenário do
Júri, pugnando pela anulação do
antedito veredicto e consequente
sujeição do recorrido a novo julga-
mento.

Em suas considerações fáticas e
jurídicas, a nobre autoridade minis-
terial, demonstra que o recorrido
confessou ter desferido vários gol-
pes a faca na vítima Raimundo Silva
Barbosa, que inclusive estava de-
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sarmado, e que provocaram sua
morte, como premeditado pelo re-
corrido, por ter a vítima tentado pos-
suir sexualmente sua companheira
de nome Tina.

Aduz. que tal procedimento, não
se compatibiliza aos requisitos exi-
gidos para a configuração da tese
de Legítima Defesa, consubstancia-
dos no uso moderado dos meios
necessários para repelir injusta
agressão injusta agressão, atual ou
iminente a direito seu ou de outrem
(Art. 25 do CPB), fato reconhecido
pelo próprio Conselho de Sentença,
visto que, a intenção do réu, foi, efe-
tivamente, de matar a vítima Rai-
mundo Silva Barbosa.

Ressalta, que na formulação dos
quesitos do julgamento, não foi feita
a propositura atinente ao “Excesso
Doloso" que restringiu o julgamento
dos jurados no concernente à possi-
bilidade de rejeição da absurda tese
da Legítima Defesa Putativa, admiti-
da.

Assevera ser inadmissível, no
caso, a tipificação de "Excesso Cul-
poso" (Homicídio Culposo), tão pre-
sente e deliberada estava a vontade
de matar, do recorrido, o que se
pode aferir pelo número de facadas
que desferiu na vítima e que acar-
retaram sua morte.

Em seu termo final, requer, a
douta 3ª Promotora de Justiça pelo
recebimento e provimento. do Re-
curso por este Egrégio Tribunal de

Justiça, para que a decisão contes-
tada, seja anulada, e que o réu re-
corrido José Luiz Lobato enfrente
novo julgamento no E. Tribunal do
Júri. Nas contra-razões da Apela-
ção, a defensora pública, alega in-
tempestividade do Recurso de Ape-
lação, manifestando-se ainda, pela
manutenção da sentença de primei-
ro grau.

O ilustre representante do Minis-
tério Público, nesta Superior Instân-
cia, opinou pelo conhecimento e
provimento do Recurso interposto,
desconsiderando a preliminar de in-
tempestividade alegada.

Voto
Rejeito a preliminar de intempes-

tividade da presente Apelação, ar-
guida pela defensora do Réu, en-
tendendo convincentes as razões e
justificativas oferecidas pelo Douto
Procurador de Justiça, destacando o
fato comprovado nos autos, de que
o termo de Apelação, foi apresenta-
do dentro do prazo exigido pelo Có-
digo de Processo Penal, conforme
Certidão de fls.167.

Do detido exame dos presentes
autos, que tratado crime de Homicí-
dio praticado pelo réu-recorrido, Jo-
sé Luìz Lobato, tendo como vitima
Raimundo Barbosa da Silva ressai,
induvidosamente, que a decisão
profetrida pelo Egrégio Tribunal do
Júri, ao desclassificar o crime de
Homicídio simples capitulado no art.
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121 do CPB, para o delito de Homi-
cido Culposo, art. 121, do mesmo
diploma legal, contrariou frontal-
mente as provas insítas no processo

Com efeito, as circunstâncias em
que ocorreram os atos delituosos
motivadores do crime perpetrado,
carecem de suporte necessário exi-
gido para a caracterização de Leigí-
tima Defesa Putativa, bem como de
Excesso Culposo, equivocadamente
acolhido pelo Conselho de Sentença
e que determinaram a desclassifica-
ção acima noticiada, visto que, o
temor do réu - recorrido, de ser ata-
cado pela vítima em nenhum mo-
mento foi concretizado.

Na realidade, os fatos sobeja-
mente descritos no Processo - Ho-
micídio praticado com requintes de
crueldade, 10 facadas, em pessoa
desarmada, e sem evidência de ata-
que iminente ao acusado - já enseja-
riam o questionamento nos quesitos
apresentados aos jurados, além da
tese de legitima defesa, o" excesso
doloso" de relevantíssima importân-
cia para fazer emergir decisão mais
consentânea com as provas exis-
tentes nos autos, e por conseguinte,
a correta tipificação do crime prati-
cado.

Tal não ocorreu, e as razões da
Apelação Penal aqui examinadas,
visando a anulação da irregular de-
cisão, é de procedência irrefutável.

Por absoluta pertinência e ainda
corroborando as razões da Apelação

intentada, é imperativo ressaltar a
confissão do acusado " que buscou
a arma em sua residência porque
avistou seu desafeto (no caso, a ví-
tima) e temeu por ele ser atacado A
legítima defesa, seja ela própria ou
putativa, encontra-se automatica-
mente, afastada, com relata com
absoluto descontino, o douto Procu-
rador de Justiça em sua. abalizada
manifestação.

E mais traz à colação, arresto
antijuricidade - legítima, que se
amolda ao caso. presente, desfa-
zendo eventual dúvida quanto a
matéria, que por sua relevância,
faço a transcrição:

"A excludente de antijuricidade -
legítima defesa, não protege
quem se arma para vir ao en-
contro do ofensor" (Tacrim -SP -
AC. Rel. Pedro Gagliardi - Juta-
crim 89/426)
Quanto à fúria do réu na perpe-

tração do crime, demonstra:
"O número desusado de facadas
desferidas pelo réu na vitima,
matando-a, .já de sí é fator(;-.que
afasta a legítima defesa poi' ele
"invocada; pois revela fúria
agressiva" (TJSP - Rec. Rel.
Mendes França -RT 409/129)
Por todo o exposto, evidenciada

está, que a decisão combatida, con-
trariou as provas dos autos e por
isso deve ser anulada, pelo que co-
nheço do Recurso de Apelação Pe-
nal, lhe dou provimento e voto para
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que o réu recorrido José Luiz Loba-
to, seja novamente julgado perante
o Egrégio Tribunal do Júri, para,
anulando a combatida decisão, de-

terminar seja o réu submetido a
novo julgamento pelo Tribunal Po-
pular.

Belém, 12 de março de 1998.

Des. Werther Benedito Coelho - Presidente
Des. Felício de Araújo Pontes - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.246 - RECURSO PENAL EM SENTIDO
ESTRITO DA COMARCA DE CURIONOPOLIS

Recorrentes: Mário Colares Pantoja, Raimundo José Almendra Lameira e Ou-
tros; Manoel Mendes Melo e Outros; Januário de Jesus Souza
Trindade e Outros; José Antônio Pinheiro e Outros; Maurílio da
Silva Soares e Outros

Recorrida: A Justiça Pública e Assistente de Acusação - Alderino Alves Pe-
reira

Relator: Desembargador Werther Benedito Coêlho

Penal. Processual. Recurso em Sentido Estrito, pre-
visto no Art. 581, IV, do CPP. Sentença de Pronúncia
dos Acusados, Mário Colares Pantoja, PM, e outros
oficiais e Soldados PM, como incursos nas sanções
do Art. 121, § 2º, III e IV, sendo vítimas, José de Ri-
bamar Alves Souza e outros sem-terra, e Art. 129 C/C
o Art. 29, todos do Código Penal, sendo vítima, Antô-
nio Alves de Oliveira e outros sem-terra. Pronúncia
também dos infratores, Maurílio da Silva Soares e ou-
tros sem-terra, armados com respectivos revólveres,
como incursos nas sanções do Art. 129 C/C Art. 29 do
mesmo Diploma, sendo vítima Carlos Noleto de Ara-
újo, Sd. PM e outros Policiais Militares, a quando da
operação militar, como bombas de efeito moral, para
a desobstrução da Rodovia Pa - 150, Km - 96, da co-
marca de Eldorado dos Carajás, deste estado, no dia
17.04.96, preliminares delineadas pelos recorrentes,
suspeição do Sr. Juiz de Direito, da comarca de Curi-
onópolis, deste Estado, Dr. Laércio Laredo, ofensa do
princípio do Juiz Natural, cerceamento de defesa,
suspeição do Sr. Juiz de Direito, pronunciante Dr.
Otávio Maciel. Inépcia da denúncia, por falta de expo-
sição individualizada do fato criminoso, nulidade da
pronúncia, por falta de motivação e valoração da pro-
va, falta de condição de procedibilidade da ação pe-
nal, por ausência de representação, decadência de di-
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reito por decurso de prazo e extinção da punibilidade.
Preliminares rejeitadas. No mérito, não estão prova-
das exaustivamente as excludentes criminais: Legi-
tima Defesa, Estado de Necessidade, Estrito Cumpri-
mento do Dever Legal e Obediência a Ordem Hierár-
quica Superior. Assim, persistem até prova em con-
trário, os indícios de autoria e co-autoria e a prova da
materialidade do crime, recursos conhecidos. Impro-
vidos os recursos interpostos, pelo Sr. Mário Colares
Pantoja, Cel. PM; o Sr. Raimundo José Almendra,
Tem. PM Sr. José Maria Pereira Oliveira, Major PM Sr.
Januário de Jesus Souza Trindade; Sgt. PM Sr. José
Antônio Pinheiro Cb. PM e outros provido o recurso
do Sr. Manoel Mendes de Melo, Ten. Cel. PM, por ter
sido vítima, por uma pedrada, no inicio do tiroteio
pelo que saiu do local em busca de tratamento médi-
co excluído da pronúncia.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores com-
ponentes da 2ª Câmara Criminal
Isolada, à unanimidade de votos, em
rejeitar as preliminares de suspeição
do MM. Juiz de Direito Titular da
Comarca de Curionópolis, ofensa ao
princípio do Juiz Natural, cercea-
mento de defesa, suspeição de MM.
Juiz pronunciante; inépcia da de-
núncia por falta de exposição indivi-
dualizada do fato criminoso, nulida-
de da pronúncia por falta de motiva-
ção e valoração da prova, falta de
condição de procedibilidade da Ação
Penal, por ausência de representa-
ção e perda do direito pela deca-
dência por decurso do prazo, culmi-
nando com a extinção da punibilida-

de. No mérito, à unanimidade, em
conhecer dos recursos, dando pro-
vimento ao recurso de Manoel Men-
des de Melo, despronunciando-o,
por insuficiência de provas e negan-
do provimento aos demais recor-
rentes, mantendo a sentença de
pronúncia, “in totum”, conforme o
voto do Des. Relator.

Relatório
Mário Colares Pantoja, Raimun-

do José A. Lameira, Raimundo de
Souza Oliveira, Jorge Nazaré A. dos
Santos, Natanel Guerreiro Rodri-
gues e Mauro Sérgio M. da Silva,
Manoel Mendes de Melo e José Ma-
ria P. de Oliveira, Januário de Jesus
S. Trindade e outros, José Antônio
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Pinheiro e outros, Maurílio da S. So-
ares, Júlio César Barbosa da Silva e
Crenon Ferraz de Maia, por seus
procuradores judiciais, inconforma-
dos com a decisão do MMº Juiz de
Direito da l4ª Vara Penal que os
pronunciou: aos policiais militares
como incursos no art. 121, §2º, inci-
sos III e IV C/C o art. 29 do Código
Penal e os civis integrantes do MST,
nas sanções jurídicas do art. 129 c/c
o art. 29, do mesmo diploma legal,
interpuseram, Recurso em Sentido
Estrito, com fundamento no art. 581,
inciso IV, do Código de Processo
Penal, objetivando o reexame do
decisum pelo Juízo“ a quo” ou a re-
forma pela Instância Superior.

Em razões recursais, o recor-
rente Mário Colares Pantoja, Co-
mandante do Batalhão da PM em
Marabá, quando da eclosão do con-
flito em Eldorado de Carajás, na
curva do “S” , alegou, através de seu
advogado, Dr. Américo Leal, que
não estava armado e apenas co-
mandou uns soldados que portavam
cassetetes e escudos, sendo que
estes apareceram numa fita de ví-
deo, sendo agredidos pelos inte-
grantes do MST com armas de toda
sorte.

Suscitou as seguintes prelimina-
res:

Preliminar de nulidade do pro-
cesso , por suspeição, a partir dos
atos praticadobs pelo Juiz Dr. Laér-
cio Laredo, após o pedido de sus-

peição.
Preliminar de nulidade, por in-

competência , a partir da admissão
do Dr. Otávio Marcelino Maciel nos
autos.

Preliminar de nulidade do pro-
cesso, por cerceamento de defesa,
a partir da fase de instrução.

No mérito, face a não comprova-
ção nos autos, da autoria da mortes
e ferimento das pessoas que se le-
sionaram no conflito, face a falta de
individualização de participação bem
como análise da intensidade de par-
ticipação de cada um no evento.
Pediu, por fim, o despronunciamento
do recorrente, por falta de provas.

O Promotor de Justiça requereu
fosse rejeitadas as preliminares ar-
güidas, por absoluta falta de funda-
mentação legal. No mérito, requereu
seja negado o provimento ao pre-
sente recurso.

Em suas razões recursais, o Re-
corrente Manoel Mendes de Melo,
por seus advogados, Dr. Jânio Si-
queira e Simone Oliveira, argüiu as
seguintes preliminares:

Preliminar de inépcia da denún-
cia:

Alegou falta de exposição indivi-
dualizada da participação do réu, ora
recorrente, no fato criminoso, acar-
retando a nulidade absoluta.

Preliminar de nulidade da sen-
tença de pronúncia:

No seu entender, há inexistência
de motivação e valoração da prova.
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No mérito, disse que o recorrente
não participou do evento criminoso,
haja vista que sua participação limi-
ta-se na simples convocação para
acompanhar o Coronel Pantoja ao
lugar do conflito, e lá chegando foi
atingido por uma pedra na perna e
de imediato, retornou para a sede do
Batalhão de Marabá, conforme pro-
va testemunhal.

Pediu, afinal, o despronuncia-
mento do recorrente, com funda-
mento no art. 409 do Código de Pro-
cesso Penal.

O “parquet” ao se manifestar
acerca do recurso de Manoel Men-
des de Melo, Tenente Coronel, Sub -
Comandante do 4º BPM de Marabá,
à época do fato, pediu a rejeição das
preliminares suscitadas, por falta de
amparo legal. No mérito, pediu o im-
provimento do recurso.

Em razões recursais, os recor-
rentes Raimundo José de Almendra
Lameira, Raimundo de Souza Olivei-
ra, Jorge Nazaré Araújo dos Santos,
Natanael Guerreiro Rodrigues e
Mauro Sérgio Marques da Silva,
através de advogado devidamente
habilitado, Dr. Luís Alberto Abdoral ,
suscitaram preliminares:

Preliminar de incompetência:
No seu entender, o juiz compe-

tente seria o Dr. Laércio Larêdo,
haja vista que o juiz do feito é o juiz
da Comarca de Curionópolis, de
acordo com o princípio do juiz natu-
ral .

Preliminar de suspensão:
Alega que há suspensão , por ter

o juiz monocrático publicado uma
foto com a seguinte frase: “Julga-
mento do massacre de Eldorado do
Carajás e abaixo da foto o título“
Decisão do juízo da instrução .

No mérito, nem o “ parquet ” e
seu assistente de acusação carrea-
ram aos autos qualquer prova ou
evidência da participação dos acu-
sados no delito, bem como, não fi-
cou provado o vínculo psicológico
que marca o concurso de pessoas.
Requereu, afinal, o reexame da de-
cisão.

O Promotor de Justiça, Dr. Marco
Aurélio Lima do Nascimento, pediu
fosse negado provimento ao pre-
sente recurso dos ora recorrentes, a
fim de que a impunidade não sirva
de estímulo para a prática de delitos
como este.

Ao apresentar as razões recur-
sais, o recorrente Januário de Jesus
Souza Trindade e outros, através de
seu advogado, Dr. Vandir Paulo Sil-
va, argüiu a preliminar de cercea-
mento de defesa, por ter sido nega-
da a reinquirição de testemunhas .
No mérito, disse que há falta de pro-
vas no que diz respeito a autoria dos
crimes, ora enfocados, devendo os
mesmos serem impronunciados.

O Promotor de Justiça, pediu a
rejeição das preliminares de cerce-
amento de defesa, legítima defesa,
do estrito cumprimento do dever le-
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gal e da obediência a ordem de su-
perior hierárquico, por serem incabí-
veis. No mérito, o improvimento dos
recursos, ora enfocados.

José Maria Pereira de Oliveira,
por seus procuradores judiciais, Dr.
Jânio Siqueira e Dra. Simone Olivei-
ra, preliminarmente, argüiu:

1º - Inépcia da Denúncia, por não
apresentar a sua formalidade e seu
requisito mais essencial, qual seja: a
exposição individuada do fato crimi-
noso, conforme art. 41, do CPP, o
que viria a impossibilitar ao acusado
o exercício de seu direito de ampla
defesa constitucional; e

2º - Nulidade da sentença de
pronúncia, por inexistência de moti-
vação e valoração da prova, con-
forme o art. 381, inciso III, pois em
relação ao Recorrente José Maria
Pereira de Oliveira é feita uma mera
alusão que não traduz qualquer juízo
comparativo, qualquer juízo crítico,
quanto à prova colhida em prol do
Acusado - Recorrente.

No mérito, o Recorrente José
Maria, por seus causídicos, ressalta
que no caso presente, ao se analisar
a postura, o comportamento e a
atuação do mesmo, ao longo de
todo o conflito fundiário que culmi-
nou na tragédia do dia 17 de abril de
1996, nota-se desde o princípio,
uma linha de conduta conciliadora,
que ficou atestada nas declarações
inseridas no bojo deste processo.

Aduziu ainda, que não houve

participação do Acusado, José Ma-
ria, nas mortes havidas na tarde de
17 de abril de 1996, pois ao longo da
instrução criminal ficou patente-
mente demonstrado que a tropa
comandada pelo acusado, Batalhão
de Parauapebas, não teve participa-
ção direta na tragédia do dia 17 de
abril de 1996, pois supracitada tropa
comandada pelo acusado atuou
somente como “tropa de apoio”,
atuando operacionalmente como
auxiliar à tropa de Marabá e que a
participação da tropa de Parauape-
bas, comandada pelo Major Oliveira,
não deu causa, nem início, nem foi
responsável por qualquer agressão
aos integrantes do Movimento dos
“sem-terra”, instalados na “curva do
S”.

Alegou ainda, que não prosperou
durante a instrução judicial, a acu-
sação que lhe foi imputada de auto-
ria de homicídio contra o “sem-terra”
Oziel, havendo, inclusive pareceres
tanto do Representante do “Parquet”
como dos Assistentes de Acusação,
no sentido de inocentar o Recor-
rente.

Após ressaltar a conduta concili-
adora do Recorrente, Major Oliveira,
seu advogado observa que não
consta contra o mesmo nenhuma
acusação direta, frontal, individuali-
zada, que possa colocar em dúvida
sua isenção de culpa nos desdo-
bramentos daquela operação polici-
al. Que ao acusado não pode ser
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imputada conduta criminosa, pois
não se provou que dele tivesse par-
tido qualquer ação deste talante, e
que não se pode esquecer que a
culpabilidade penal é pessoal, pró-
pria, não se transmitindo a quem
não contribuiu para o evento crimi-
noso, e, portanto, não pode ser res-
ponsabilizado criminalmente, em co-
autoria, por práticas a que subjeti-
vamente não desejava que ocorres-
sem.

Ao fim requer a despronúncia por
entender que há dúvida no tocante à
autoria, pois não há indícios vee-
mentes nesse sentido, havendo so-
mente presunções, conjecturas e
suspeitas inverossímeis, que não fo-
ram corroboradas pelas provadas
carreadas durante a instrução crimi-
nal.

O Ilustre Promotor de Justiça em
suas Contra-Razões, considerando
provada cabalmente a materialidade
do delito, através do laudo de exame
de corpo de delito constante dos
autos, como indícios suficientes de
autoria, requisito exigido pela Lei
para que sejam os réus pronuncia-
dos.

Em relação à preliminar de inép-
cia da denúncia, diz que diante dos
crimes cometidos em Eldorado do
Carajás, jamais o Representante do
Ministério Público poderia tergiver-
sar, que a fez-se necessária, diante
de tão contundentes provas, lembra
que a sentença de pronúncia é mero

juízo de admissibilidade da ação,
que "para decretá-la bastam a prova
da materialidade do delito e indícios
de autoria, não se exigindo certeza
de culpa ainda que relativa" (Ac.
TJSP\RC 109.992-J. 15.05.1992-
Rel. Ary Belfort-RT 686/321).

Quanto à preliminar de nulidade
da sentença de pronúncia, por falta
de motivação e valoração da prova,
ressalta o digno representante do
"Parquet" que a função precípua do
Juiz é verificar a existência do "fu-
mus boni iuris" que justifique o jul-
gamento do réu pelo Júri, e que a
prova indiciaria da autoria (art. 408,
do CPP) basta para fundamentar a
sentença, logo, não pode ser pejada
de superficialidade a redação do
"decisum" atacado, fazendo obser-
var, citando doutrina, que a singele-
za de expressões é recomendada;
tanto mais que ao Júri é que com-
pete, exclusivamente apreciar as
provas por seu merecimento, e que
foi cumprido o que determina a le-
gislação processual penal.

No mérito, não obstante os ante-
cedentes do acusado, o Promotor de
Justiça é de parecer que não é a
sentença de pronúncia a oportuni-
dade para tal análise, devendo-se
levar em consideração os antece-
dentes do réu quando de sua julga-
mento pelo Tribunal do Júri.

Que as alegações da defesa de
não participação do acusado, Major
Oliveira, são infundadas pois du-
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rante a instrução judicial ficou claro
que os soldados sob o comando do
Acusado, Batalhão de Parauapebas,
participaram do episódio incrimina-
do, que conforme depoimento da
testemunha Marisa Romão as duas
tropas se misturaram poucos minu-
tos depois do primeiro tiro, e não
após o fim deste, como alega o Re-
corrente, que segundo inúmeras
testemunhas, inclusive do Cinegra-
fista Oswaldo Araújo, para o lado da
tropa de Parauapebas é que tomba-
ram a maioria dos mortos e feridos,
aduziu ainda, que o deslocamento
da tropa foi comandado pelo Major
Oliveira, que se posicionou no meio
dos subordinados. Durante o deslo-
camento da tropa, em várias oportu-
nidades o recorrente vinha dando
ordens, inclusive ele mesmo afirmou
em interrogatório que deu ordens
para o Tenente Jorge atirar para o
alto e em um outro momento deu
ordens para o Tenente Sérgio atirar
em direção ao capinzal.

Ao fim o representante do MP
alega que a impronúncia, de acordo
com o STF, só deve ser admitida no
caso de não ter ficado perfeitamente
provada a existência da infração pe-
nal na sua materialidade ou de não
haver uma indicação suficiente de
autoria(in Damásio E. de Jesus -
Código de Processo Penal Anotado,
p. 275), requerendo enfim o impro-
vimento do recurso.

José Antônio Pinheiro e Outros,

por seus advogados, Dra. Maria de
Nazaré Santana de Souza, Dra.
Eloisa Elena da Silva S. e Dr. Paulo
Ronaldo Monte de Mendonça Albu-
querque, alegaram que não ficou
demonstrado no bojo dos autos,
nem na sentença de pronúncia, a
circunstância provada reveladora de
indícios de autoria, bem como não
ficou provado o dolo, a vontade livre
e consciente do agente para, com a
sua ação, concorrer para a ação
criminosa.

Os Acusados, em suas Razões
Recursais, por seus causídicos,
aduziram que não ficou provado nos
autos o liame subjetivo, onde ficasse
devidamente demonstrado ter os
militares agido unidos, em co-autoria
para a prática dos crimes de homi-
cídios praticados em Eldorado dos
Carajás.

Contrarrazoando a defesa, o di-
gno Promotor de Justiça alude a
dois depoimentos, do Major Oliveira
e do Soldado PM Claudionor Gomes
dos Santos, que respectivamente às
fls. 4.423 e 4.454, informam que re-
ceberam ordens, da tropa de Pa-
rauapebas, de efetuarem desloca-
mento assim que ouvissem os tiros
a serem deflagrados pela tropa de
Marabá, depoimentos estes que en-
sejariam indício veemente de que
não havia nenhuma disposição em
dialogar com os integrantes do MST
e conseguir a desobstrução pacífica
da rodovia, que havia uma predispo-
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sição ao confronto e à violência,
como realmente aconteceu.

Após minuciosa descrição da
ação policial incriminada, observa o
Promotor de Justiça que certamente
os milicianos escolheram suas víti-
mas de homicídio entre os homens
adultos, poupando mulheres e crian-
ças, que estavam em número pro-
porcional ao de homens adultos, que
a maioria da tropa retirou a identifi-
cação do uniforme, certamente
conscientes que poderiam ser reco-
nhecidos e posteriormente respon-
sabilizados.

Que a alegação dos recorrentes,
que o que houve na “curva do S” no
fatídico dia 17.04.96, foi tão somente
um tiroteio não prospera, uma vez
que só houve mortos de um lado,
tendo ficado estabelecida uma des-
proporção de 69 (sessenta e nove)
“sem-terra” feridos e de outro lado
apenas 5 policiais atingidos, pelo
que conclui que houve não um tiro-
teio, mas sim um massacre.

Alegou ainda, o Representante
do MP, que as mortes dos integran-
tes do MST não resultaram de con-
fronto, que a perícia técnica, robus-
tecida pela prova testemunhal, auto-
riza a constatação de que houve
execução sumária revelada por tiros
de precisão, inclusive, à queima-
roupa, por corpos retalhados a gol-
pes de instrumentos cortantes, in-
clusive com esmagamento de crâ-
nios e mutilações que evidenciam o

"animus necandi" dos executores da
ação criminosa.

Conclui então que a unicidade de
condutas restou provada nos autos,
não só pelo depoimento das teste-
munhas, como pelo próprio interro-
gatório dos réus, havendo verdadei-
ra divisão de tarefas entre os polici-
ais militares. Por tudo isso considera
que a pronúncia da totalidade dos
réus foi necessária, diante de tão
contundentes provas constantes dos
presentes autos, que para a pronún-
cia a lei exige apenas seja provada
a materialidade e haja indícios sufi-
cientes de autoria.

Não obstante a alegação dos
defensores dos recorrentes, que os
depoimentos das testemunhas não
devem ser levados em considera-
ção, pois ora pertencem à Corpora-
ção Militar, ora pertencem ao Movi-
mento dos sem-terra, e portanto tais
depoimentos seriam suspeitos, ob-
serva o Promotor de Justiça que
além de integrantes do MST e Poli-
ciais Militares, o processo foi instruí-
do pelo depoimento de moradores
da PA-150, pelos jornalistas Oswal-
do Araújo e Marisa Romão, terceiros
e por diversas perícias técnicas.

Ao fim, requer seja negado pro-
vimento ao presente recurso, com
relação a todos os recorrentes.

Maurílio da Silva Soares, Júlio
César Barbosa da Silva e Crenon
Ferraz de Maia, por seu advogado,
Dr. Carlos Guedes do Amaral Júnior,
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alegaram com fundamento no art.
564, III, "a" do CPP c/c o art. 88 da
Lei nº 9.099/95, ter ocorrido a deca-
dência do direito de representação
dos ofendidos, e a conseqüente ex-
tinção da punibilidade, uma vez que
foram denunciados pela prática do
crime de lesões corporais e resis-
tência, além de porte ilegal de arma,
tendo sido pronunciados somente
pela prática de lesões corporais, ex-
cluindo os crimes de resistência e a
contravenção de porte de arma.

O digno representante do "Par-
quet", em suas contra razões, infor-
ma que a conduta dos denunciados
integrantes do MST consistiu em,
utilizando-se de revólveres, atirar em
direção ao Policiais Militares, cau-
sando lesões corporais em 11
(onze) Soldados PM.

Diz o Promotor de Justiça que
razões jurídicas não assistem aos
recorrentes, pois todos os onze
ofendidos manifestaram-se dentro
do prazo legal o seu desejo de ins-
tauração e prosseguimento da "per-
secutio criminis" contra os ora recor-
rentes. Isto ocorreu tanto na fase de
inquérito quando na fase judicial,
assim o fizeram ao prestarem de-
poimento, haja vista a lei não exigir
nenhuma forma especial para a re-
presentação, podendo a mesma ser
apresentada até mesmo oralmente.

Que as lesões corporais pratica-
das contra os onze policiais militares
foram produzidas pelas ações con-

jugadas dos réus ora recorrentes,
condutas criminosas que foram pra-
ticadas em conexão causal com os
crimes de homicídio perpetrados
pelos policiais militares, sendo todos
processados conforme o procedi-
mento dos processos de competên-
cia do Júri.

Alegou ainda, que a pronúncia
dos réus deveu-se a constatação da
existência de indícios suficientes de
autoria, haja vista as provas cons-
tantes nos presentes autos, exigin-
do-se para a pronúncia apenas seja
provada a materialidade e haja indí-
cios suficientes de autoria, como se
verifica no caso “sub examen”.

Ao fim, constatando não haver
sido elidida em qualquer momento, a
fundamentação jurídica que culmi-
nou na pronúncia dos ora recorren-
tes, o Ministério Público requereu
seja negado provimento ao presente
recurso.

O MM. Juiz monocrático, Dr.
Otávio Marcelino, manteve a pro-
nuncia de todos os recorrentes, re-
metendo referidos autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado.

Nesta Instância Superior, o douto
Procurador de Justiça , Dr. Luiz Cé-
sar Bibas, em seu parecer, mani-
festou-se pelo conhecimento e im-
provimento dos Recursos em Senti-
do Estrito interposto, mantendo-se in
totum a escorreita sentença de pro-
núncia
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Voto
Preliminares
Em face da sentença de pronún-

cia , prolatada pelo MM. Juiz Otávio
Maciel, em 12.11.97, pronunciando
os acusados Mário Colares Pantoja,
Cel PM e outros militares, como in-
curso nas sanções do art. 121, §2º,
inciso III e IV, C/C o art. 29, todos do
Código Penal e os acusados, Júlio
César Barbosa da Silva, Crenon
Ferraz Maia e Maurílio da Silva Soa-
res, como incurso nas sanções do
art. 129 c/c o art. 29, todos do Códi-
go Penal, cometidos em Eldorado
dos Carajás, à partir das l6:30, do
dia l7 de abril de l996, na “curva do
S” km 96, da Rodovia Pa 150, sendo
vítimas 19 pessoas, José de Ri-
bamar Alves de Souza e outras, fo-
ram interpostos sete recursos, em
sentido estrito, pelos pronunciados
Mário Colares Pantoja, Cel. PM e
outros militares.

O advogado, Dr. Américo Leal,
patrono do réu, Mário Colares Pan-
toja, Cel. PM, elenca as prelimina-
res, a seguir:

Preliminar de nulidade do pro-
cesso devido à exceção de suspei-
ção do Sr. Juiz, Dr. Laércio Laredo,
argüida ao tempo em que presidia a
instrução.

Sua Excelência não acatou a
suspeição argüida, remetendo-a ao
T.J.E. - Pa, que até a presente data
não a julgou, porém o Sr. Juiz Laér-
cio não paralisou a marcha proces-

sual, instruindo o processo até ser
substituído pelo MM. Juiz da 14ª
Vara Penal da Capital, Dr. Otávio
Maciel, que prolatou a sentença de
pronúncia .

A suspeição do MM. Juiz Titular
da Comarca de Curionópolis, Dr.
Laércio Laredo, não aceita por esse
magistrado, foi autuada em apartado
e remetida ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado, na forma do art.
100 do Código de Processo Penal,
como diz o Sr. Procurador de Justi-
ça, Dr. César Bibas.

A exceção, de regra, não sus-
pende o andamento da ação penal,
conforme a norma do art. 100 da Lei
Adjetiva Penal. Não sendo caso de
nulidade, portanto e insubsistente a
argüição.

Rejeito a preliminar supra.
Preliminar de nulidade do pro-

cesso, devido a inobservância do
princípio do juiz natural, ínsito no art.
5º, LIII, da Constituição Federal.

Diz o recorrente que a Comarca
de Curionópolis tem seu Juiz de Di-
reito, com jurisdição na Comarca lo-
cal.

Este processo foi parcialmente
instruído e decidido pelo Dr. Otávio
Maciel, Juiz da 14ª Vara Penal da
Capital, designado por S. Excia., o
Sr. Presidente do TJE - Pa, Des.
Romão Amoedo Neto, pelo que in-
voca a nulidade do processo, após a
admissão do Dr. Otávio Marcelino
Maciel, nos autos.



226 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

Diz o Sr. Procurador de Justiça,
Dr. César Bibas, que é insubsistente
a falada ofensa ao art. 5º, LIII, da
C.F, em razão da vacância do único
cargo de Juiz da Comarca de Curio-
nópolis, pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente do TJE, Des. Romão
Amoedo, foi designado o Dr. Otávio
Maciel, Juiz da 14ª Vara Penal da
Capital, para responder interina-
mente por aquela Comarca, não
sendo caso de violação ao preceito
constitucional citado, inocorrendo
qualquer nulidade, pois o ato do Sr.
Presidente tem amparo legal.

Evidentemente, o ato de desi-
gnação do Dr. Otávio Maciel para
exercer, em caráter interino, o cargo
de Juiz da Vara Única, da Comarca
de Curionópolis, em decorrência da
vacância do mesmo cargo, é autori-
zado pelo art. 281, da Lei nº 5.008,
de 10.12.81 (Código Judiciário do
Estado) e o art. 51, IV, c, do Regi-
mento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará.

O Dr. Laércio Laredo foi, na épo-
ca, removido, a pedido, e por satis-
fazer os requisitos legais para a
Comarca de Gurupá, e até os dias
atuais, nenhum juiz concursado se
inscreveu para ser removido pelo
Tribunal Pleno, para a Comarca de
Curionópolis.

Preliminar de nulidade do pro-
cesso, por cerceamento de defesa,
pois o advogado do recorrente, ficou
impedido de fazer perguntas às

testemunhas que não arrolou no
processo.

Esse impedimento resultou do
que ficou deliberado pelo Sr. Juiz,
Dr. Otávio Maciel, determinando que
as testemunhas de defesa seriam
inquiridas pelo Juiz, Promotor, de
Justiça, Assistente de Acusação e
pelos advogados que arrolaram as
mesmas, constante de fls. 5 da
sentença de pronúncia, causando
incomensurável prejuízo à defesa do
recorrente.

Diz o Sr. Promotor de Justiça, Dr.
Marco Aurélio, que além de não ser
indicado o dispositivo legal violado,
também não houve a indicação do
momento preciso em que a defesa
do recorrente foi cerceada ou em
que consistiu exatamente o prejuízo
do recorrente. Ilustra o seu parecer
com o argumento de Fernando da
Costa Tourinho Filho In Processo
Penal, vol. III, Ed. Saraiva - 19ª edi-
ção: Em matéria de nulidade e para
simplificar o rigorismo formal, foi
adotado o principio do “pas de nutité
sans grief”. Não nulidade sem pre-
juízo. Para que o ato seja declarado
nulo, é preciso que haja entre sua
imperfeição ou atipicidade e o pre-
juízo das partes, um nexo efetivo e
concreto. Se a despeito de imper-
feito o ato atingiu o seu fim, sem
acarretar-lhe prejuízo, não de cui-
dar-se de nulidade. A não ser que se
trate de nulidade absoluta.

Ora, não está provado pelo re-
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corrente, que seu patrono requereu,
no decorrer da inquirição das teste-
munhas que arrolou, a providência
para que fosse consignado no ter-
mo, as perguntas formuladas, con-
sideradas impertinentes pelo Sr. Juiz
Dr. Otávio Maciel.

A par dessa omissão em docu-
mentar a preliminar, o recorrente in-
dicou os fatos do episódio, que de-
sejava esclarecer através das reper-
guntas.

Rejeito a preliminar focalizada.
O advogado, Dr. Luís Alberto de

Abdoral Lopes, patrocinando os réus
Raimundo José Almendra Lameira e
outros militares, invoca as prelimina-
res, assim elencadas:

Preliminar de incompetência do
Sr. Juiz da instrução, Dr. Otávio Ma-
ciel, designado pelo Des. Romão
Amoedo Neto, Presidente do Tribu-
nal de Justiça do Estado, pois o juiz
natural é o titular da Comarca de
Curionópolis, Dr. Laércio de Almeida
Laredo.

Como diz o ínclito Sr. Procurador
de Justiça, Dr. Luís César T. Bibas:
é insubsistente a falada ofensa ao
art. 5º, LIII, da CF., pois ocorrendo a
vaga na Comarca de Curionópolis
pelo Excelentíssimo Senhor Presi-
dente do TJE, como faculta o art.
281, da Lei nº 5.008, de 10.12.81
(Código Judiciário do Estado do Pa-
rá) e o art. 51, IV, c, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, foi designado Juiz

da Comarca da Capital, Dr. Otávio
Maciel, para responder interina-
mente por aquela, não sendo caso
de violação ao art. 5º, LVI, da C.F.

Rejeito a preliminar supra.
Preliminar de suspeição do Sr.

Juiz Otávio Maciel.
O Sr. Juiz emitiu julgamento pré-

vio sobre os fatos que provavel-
mente poderá julgar, ao tratar do
conflito havido e que ora pronuncia,
como massacre, que segundo Auré-
lio Buarque de Holanda quer dizer:
“ato ou efeito de massacrar; massa-
crar; matar; chacinar”. Além de emi-
tir juízo de valor sobre o que poderá
julgar, o Sr. Juiz teria extraído dos
autos para exibi-la, o fato chocante
dos mortos em Eldorado dos Cara-
jás, empilhados na carroceria de um
caminhão, encimando a capa da sua
sentença. A exibição da foto, contra-
riando a ética e o direito, influencia-
ria emocionalmente em favor da
acusação com irreparável prejuízo à
defesa, o que autoriza a suspeição
por fato superveniente.

A foto, em apreço, além de ine-
xistir nos autos, tem demonstrado
sua total irrelevância, por não se en-
quadrar dentre as situações legais
contidas no art. 254, do CPP, o que
fez ser rejeitada In limine pelo Dr.
Otávio Maciel, como facultado pelo
parágrafo 2º, do art. 100 , do CPP.

Rejeito a preliminar acima.
O advogado, Dr. Vandir Prado

Silva, patrono dos acusados, Januá-



228 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

rio de Jesus Trindade, SGT PM e
outros ajuizou este recurso em sen-
tido estrito, da sentença de pronún-
cia, prolatada pelo Sr. Juiz Otávio
Maciel, que os pronunciou como co-
autores de crime de homicídio quali-
ficado e lesões corporais, praticados
pelos PM, na “curva do S”, Km da
Rodovia PA 150, a quando da de-
sobstrução da mesma no dia 17 de
abril de 1996.

Formula a preliminar de cercea-
mento de defesa.

Diz o patrono dos recorrentes
que foi tolhido do direito de reinquirir
qualquer testemunha arrolada no
processo, impedido de exercer a
ampla defesa.

Argumenta o Sr. Promotor de
Justiça, Dr. Marco Aurélio Nasci-
mento, que o advogado Dr. Prado,
no prazo legal, teve a oportunidade
de arrolar as testemunhas que lhe
aprouvessem, entretanto, não o fez
por sua exclusiva conveniência.

Acrescenta que em nenhum
momento, aquele procurador judicial
apontou o dispositivo legal violado e
constantes do Livro III do CPP, refe-
rente às nulidades.

Fernando da Costa Tourinho Fi-
lho, In Processo Penal, Vol. III, Sa-
raiva, São Paulo, apud o Sr. Pro-
motor de Justiça, Dr. Marco Aurélio,
ensina:

“Não há nulidade sem prejuízo.
Para que o ato seja declarado
nulo é preciso que haja entre a

imperfeição ou atipicidade do ato
e o prejuízo da parte, um nexo
efetivo e concreto. Se a despeito
de imperfeito o ato atingiu o seu
fim sem acarretar-lhe prejuízo
não há de cuidar-se de nulidade.
A não ser que se trate de nulida-
de absoluta “ .
No caso, o advogado, Dr. Prado

pretendia inquirir as testemunhas de
defesa arroladas pelos advogados
de outros réus, o que só teria possi-
bilidade jurídica, direito a ser exerci-
do, se outros advogados tivessem
requerido ou Sr. Juiz designado aca-
reação entre as testemunhas arrola-
das pelos mesmos e as arroladas
pelo Dr. Prado.

Rejeito a preliminar enfocada.
O advogado Dr. Jânio Siqueira,

patrono do Tenente Cel. Manoel
Mendes de Melo, pronunciado como
co-autor do crime de homicídio qua-
lificado, articula as seguintes preli-
minares:

Inépcia da denúncia.
Ausência de exposição individua-

lizada do fato criminoso imputado ao
Cel. Manoel de Melo.

Consta dos autos, que referido
recorrente participou da operação de
desobstrução da Rodovia PA 150,
na “curva do S” Km 96. Fez-se pre-
sente à ação, realizada à partir das
16:30 h do dia do conflito.

Fiscalizou a entrada em ação dos
soldados da tropa de Marabá e bus-
cava o Capitão Abelardo para socor-
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rer no veículo do mesmo, os milita-
res feridos no início do tiroteio,
quando foi alvejado por uma pedra-
da, que lhe tirou do combate.

“A inépcia da denúncia deve ser
alegada, na defesa prévia e nas
alegações finais. STF RT 538 -
464 “ .
Sendo extemporânea a argüição

dessa preliminar, no recurso, rejeito-
a.

Nulidade da sentença de pronún-
cia.

Inexistência de motivação e valo-
ração da prova.

Ausência dos motivos de fato e
de direito.

Diz o advogado, Dr. Jânio Siquei-
ra:

A acusação concernente ao re-
corrente Manoel Mendes de Melo -
Tenente Coronel da PM, baseia-se
no seguinte depoimento.

Tenente Cel. Manoel Mendes de
Melo:

“Que não sabe o motivo por que
a tropa atirou nos integrantes do
MST, assim como não sabe
quem determinou esta ação” (fls.
4.420 ).
O pretendido confronto das pro-

vas ofertadas pelas partes proces-
suais, não constituiu o objeto do ju-
dicium acusationis. Não se caracte-
rizando, desde logo, exaustiva prova
das descriminantes.

Rejeito a preliminar supra.
O advogado, Dr. Jânio Siqueira,

defensor do réu, José Maria Pereira
de Oliveira, formula as preliminares
que adiante se lêem:

Inépcia da denúncia:
Diz que não apresenta a sua

formalidade e seu requisito mais es-
sencial, qual seja: a exposição indi-
vidual do fato criminoso, conforme o
art. 41 do Código de Processo Pe-
nal.

De sorte que o acusado ficou im-
possibilitado de exercer o direito de
ampla defesa sem o elemento que
propicia o contraditório, ante a au-
sência da exposição individualizada
do fato imputado ao Major Oliveira.

Diz o Sr. Promotor de Justiça, Dr.
Marco Aurélio do Nascimento, que o
caráter meramente declaratório da
decisão de pronúncia é sempre
acentuado na Jurisprudência, no-
tando-se que então o juiz apenas
proclama admissível a acusação,
para que seja decidido apenas a
convicção sobre a existência do cri-
me e indícios de autoria (RT 697 -
284, Adriano Marrey, Alberto Silva
Franco e Eri Stoco - Teoria e Prática
do Júri. Ed. Revista dos Tribunais -
6ª edição).

Para a nossa Lei, todos os que
concorrem à produção do resultado
são participantes (autores ou partici-
pes).

Contrariando frontalmente o ale-
gado pelo recorrente, sobre o alega-
do pelo recorrente, sobre a partici-
pação da tropa de Parauapebas na
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operação de desobstrução da rodo-
via interditada pelo MST, o Ten.
Guerreiro, em interrogatório às fls.
4.429 - 4.428, diz que houve encon-
tro entre o Major Oliveira e o Cel.
Pantoja, bem como, falou sobre a
situação do acampamento do MST,
quando a tropa de Parauapebas
chegou na área interditada havia al-
guns corpos, assim como, pessoas
feridas no chão, no meio da estrada.
Que quando a tropa de Parauape-
bas chegou na área interditada, se
dirigiu ao local onde se encontravam
o Major Oliveira e Cel. Pantoja, ten-
do a tropa de Parauapebas se posi-
cionado à margem da estrada. Que
neste local o clima ainda era bas-
tante agitado, pois havia muitos in-
tegrantes do MST.

A seu turno, o Sr. Procurador de
Justiça, Dr. Cezar Bibas argumenta
que o art. 41 do CPP, dita as regras
para a feitura da denúncia. in casu,
devido as proporções do evento e
do número de agentes no polo ativo
do crime, tornou-se impossível uma
descrição pormenorizada de cada
conduta, o que todavia, não invalida
a peça exordial da ação penal, refe-
ridos os elementos essenciais, ad-
mitido é quanto às circunstâncias do
fato, uma menção genérica em rela-
ção a todos os agentes. Ainda mais,
a argüição dessa tema foi feita ex-
temporaneamente.

Assim sendo, existem indícios
apurados durante a instrução judici-

al, no concernente à imputação ao
Major Oliveira, de concorrer para os
excessos delituosos, desnecessári-
os, em parte, durante o cerco das
tropas de Marabá e Parauapebas,
conforme os fatos episódicos des-
critos na sentença de pronúncia e
nas contra - razões ofertadas pelo
Sr. Promotor de Justiça.

Acresce que essa invocação de
inépcia da denúncia, não foi articu-
lada na defesa prévia nem nas ale-
gações finais escritas.

Rejeito a preliminar em evidên-
cia.

Preliminar de nulidade da sen-
tença de pronúncia, devido à ine-
xistência de motivação e valoração
da prova.

Diz o Sr. Procurador de Justiça,
que o art. 408 do Código de Proces-
so Penal, para a prolatação da pro-
núncia, exige o convencimento do
julgador sobre a existência do crime
e de indícios de autoria. Não se im-
põe na pronúncia a necessidade de
um profundo exame e de análise
crítica da prova, pois tal foge ao âm-
bito desse decisum que é simples
admissão da acusação.

Assim nos ensina o saudoso
mestre Frederico Marques:

“A sentença de pronúncia é uma
decisão processual, apenas de
mérito sobre a pretensão punitiva
deduzida na acusação, e sim a
respeito da admissibilidade des-
ta” .
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Além do depoimento do Major
Oliveira, transcrito pelo Sr. Juiz Otá-
vio Maciel, na sentença de pronún-
cia, em que o réu, José Maria Olivei-
ra descreve a ordem dada ao Te-
nente Jorge para atirar para o alto
na direção de barraco ocupado pe-
los sem - terra e por trás de um mi-
lharal, outros fatos episódicos cir-
cunstanciais , estão narrados, nas
contra - razões do Sr. Promotor de
Justiça, referente a participação da
tropa de Parauapebas, orientada
pelo ora recorrente para intervir no
conflito.

Dentre o elenco de tais fatos epi-
sódicos, o Juiz prolator escolheu o
próprio depoimento do Sr. Oliveira
que confessa ter mandado o Sr.
Ten. Jorge, fazer disparos intimidati-
vos e a esmo.

Nesta condições, rejeito a preli-
minar como tal.

O advogado, Dr. Carlos Guedes
do Amaral Júnior, patrono dos réus,
Maurílio da Silva Soares, Júlio César
Barbosa da Silva e Crenon Ferraz
Maia articulou as preliminares adi-
ante descritas.

Nulidade absoluta da ação penal,
em relação aos citados recorrentes,
por ausência de condição de proce-
dibilidade, ex vi do art. 564, III, a, do
CPP e art. 88 da Lei nº 9.099 de
1995, representação dos 12 policiais
lesionados, Carlos Noleto de Araújo
e outros.

Decadência pelo decurso do pra-

zo.
Extinção de punibilidade, con-

forme o art. 107, IV, do Código Pe-
nal c/c o art. 61 do CPP.

Dizem os acusados, em foco,
que o Senhor Juiz, Dr. Otávio Maci-
el, em sua sentença de pronúncia,
considerando necessária a intima-
ção e representação do ofendido
somente até o recebimento da de-
núncia criminal entendeu por bem
não declarar a nulidade absoluta da
imputação de lesões corporais e não
reconheceu a extinção da punibili-
dade.

Quanto a nulidade por falta de
representação, argüida pela defesa
dos integrantes do MST, prevê o art.
91 da Lei nº 9.099, de 1995, que nos
casos em que esta lei passa a pro-
positura da ação penal pública o
ofendido ou seu representante legal
será intimado para oferece-la no
prazo de trinta dias, sob pena de de-
cadência.

Diz o Sr. Procurador de Justiça,
Dr. Cezar Bibas que:

“É pacífica a aplicação da Lei nº
9.099, de 26.09.95, na situação
dos autos no que concerne às le-
sões leves imputadas aos recor-
rentes civis. Todavia, incoerente
é a exigência do excessivo rigo-
rismo emprestado pelos recor-
rentes à representação, vez que
é entendimento pacífico na dou-
trina e jurisprudência, padecer o
ato de representar, pedindo pro-
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vidências jurídico legais ao Esta-
do-Juiz, de forma rígida e sacra-
mental. O Colendo STF, de há
muito já assentou que as decla-
rações pelo ofendido ou seu re-
presentante, no inquérito policial
supre a representação necessá-
ria à ação da justiça pública, por
força de lei, forma especial, ou
obedece a requisitos formalísti-
cos”.
Passo a decidir:
Tratando-se de processo - crime

já instruído com as informações das
vítimas policiais militares, Carlos
Noleto de Araújo, é evidente os
mesmos manifestaram em seus
termos de declarações que assina-
ram, a intenção e a vontade de pro-
cessar e punir os seus ofensores,
ora recorrentes, sendo os referidos
PM, pessoas sui juris e por sua for-
mação, reprovadores de ações de-
lituosas, no convívio social, tendo
saído vítimas do conflito.

Os réus focalizados foram vistos
por testemunhas, disparando revól-
veres, em direção daqueles PM,
quando eles procuravam afastar os
sem-terra, para desobstruir a estra-
da.

Rejeito as preliminares, em tela.

Mérito
No mérito, o recorrente, Mário

Colares Pantoja, Coronel PM, por
seu advogado, requer a despronún-
cia.

Diz que era o Comandante do
Batalhão da PM, em Marabá, que
não estava armado e apenas co-
mandou uns soldados que portavam
cassetetes e escudos, sendo estes
que apareceram em uma fita de ví-
deo, sendo agredidos pelos inte-
grantes do MST com armas de toda
a sorte, inclusive arma de fogo.

Acrescenta que ele em momento
algum provocou o conflito e, de ou-
tra banda, os reais provocadores e
agressores são os que agora se
passam por vítimas.

Concomitantemente, não ficou
comprovado, no processo quem foi
autor das mortes e ferimento em to-
dos aqueles que se lesionaram no
conflito, o que não autoriza a deci-
são de pronúncia dada a falta de in-
dividualização da participação de
cada um no evento, bem como aná-
lise da intensidade da participação
de cada um no evento.

A acusação fala em excessos,
porém não apontou quem agiu den-
tro dos limites da lei e tampouco
quem praticou os excessos, de for-
ma que difícil se torna apresentação
de defesa porque a acusação é ge-
ral e de forma vaga e imprecisa.

Não ficou provada no processo, a
participação do recorrente.

Diz o Sr. Promotor de Justiça, Dr.
Marco Aurélio, que considerando
cabalmente provada a materialidade
do delito, através dos laudos de
exame de corpo de delito constantes
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nos autos, apontou o depoimento de
diversas testemunhas, como indí-
cios suficientes da autoria, requisitos
exigidos pela Lei para que sejam os
réus pronunciados, ou seja, subme-
tidos a julgamento pelo Júri Popular.

A participação do Cel. Pantoja,
no cerco e perseguição desnecessá-
rios, em parte, aos sem-terra, está
caracterizada através dos seguintes
indícios:

No dia 17 de abril de 1996, o Cel.
Pantoja e o Ten. Cel. Melo, ora re-
correntes, respectivamente, Co-
mandante e Sub-Comandante do 4º
BPM de Marabá, receberam ordens
do Sr. Comandante Geral da Polícia
Militar, Cel. PM Fabiano Diniz Lopes,
por telefone, para desobstruírem a
Rodovia PA-150.

Para cumprir ordem superior, o
Cel. PM Pantoja mobilizou a tropa,
locou dois ônibus da Empresa
Transbrasiliana e partiu para a “cur-
va do S”, por volta das 14h.

Antes de partir para a “curva do
S”, o Cel. Pantoja juntamente com
outros oficiais, também denuncia-
dos, deu instruções aos seus subor-
dinados. Segundo o Sgto. Getúlio
Marques, às fls. 5.069 a 5.071, o
Comandante determinou para a tro-
pa que só atirasse com a ordem su-
perior.

O Ten. Raimundo de Souza Oli-
veira, ás fls. 5.144 a 5.147 diz:

“que no dia 17, antes da tropa
sair do quartel, o Cel. Pantoja

reuniu o depoente e o Capitão
Almendra e informou que iam
sair numa missão.”
Sobre a forma como a operação

militar seria desenvolvida, o recor-
rente Cel. Pantoja teria determinado:

“Que a progressão seria feita da
seguinte maneira: os militares
entravam em forma, iam cami-
nhando paulatinamente em dire-
ção aos sem-terra, pedindo para
desobstruir a estrada. Que o de-
poente recebeu a incumbência
de comandar a tropa que estava
de escudo e cassetete. Que o
Cap.Almendra ficou com o co-
mando da tropa com arma de
fogo.”
Afirma o Major PM Oliveira nos

autos do IPM e no interrogatório, às
fls. 4.423, que a ordem do Cel.
Pantoja, foi a seguinte:

“desloca sua tropa que você vai
atuar como tropa de apoio,
aguarda no local mantendo uma
distância necessária e quando da
minha chegada eu vou posicionar
a minha tropa, aguarda 15 a 20
minutos, que eu vou chamar as
lideranças para propor uma de-
sobstrução pacífica; que o depo-
ente ainda questionou: Coronel,
nós não temos comunicação, eu
não vou saber o que está acon-
tecendo do outro lado e ele então
disse: aguarda o tempo que eu
estou determinando e se por-
ventura passado esse tempo e
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você ouvir tiros, você saberá que
começou a ação de desobstru-
ção.”
Embora o Major Oliveira, em seu

último depoimento, tenha negado
essa combinação com o Cel. Pan-
toja, vários PMs afirmaram que essa
orientação foi inclusive repassado a
eles na “curva do S”.

O SD. PM Claudionor Gomes
dos Santos em interrogatório às fls.
4.454, assim diz:

“Que o Comandante de Paraua-
pebas instruiu sua tropa dizendo
que quando a tropa de Marabá
chegasse e se ouvissem tiros, a
tropa de Parauapebas, deveria
se deslocar para a estrada inter-
ditada pelos integrantes do MST.
Que ao ouvirem os tiros a tropa
de Parauapebas se dirigiu para o
local interditado”.
É provável que o Cel. Pantoja e

seus comandados não tivessem tido
condições de dialogar com os sem-
terra, nesse momento, pois os sem-
terra perceberam o espancamento
da vítima, Amâncio dos Santos Sil-
va, conhecido por “Surdo”, que, por
não entender o que estava aconte-
cendo e sofrer de problemas men-
tais, aproximou-se do carro boiadei-
ro sendo espancado e morto, razão
pela qual os sem-terra investiram
armados com instrumentos de tra-
balho, revólveres e pedra, contra os
PMs.

Por volta das 16h, o Major PM

Oliveira chegou à “curva do S” e po-
sicionou sua tropa a certa distância
dos integrantes do MST e assim que
chegou a tropa de Marabá, foram de
encontro dos sem-terra. Os PMs da
10ª CIPM vinham durante todo o
deslocamento, atirando violenta-
mente em direção aos integrantes
do MST e até para o mato.

A equipe de televisão de “O Libe-
ral” foi detida logo no início do con-
flito, conforme relatam seus inte-
grantes e o próprio Cel.Pantoja. Se
a Sra. Marisa Romão falou com o
Ten. Sérgio neste momento, é por-
que as duas tropas se misturaram
poucos minutos do primeiro tiro e
não após o fim, como quizeram fa-
zer crer os integrantes da 10ª CIPM
durante a instrução processual.

Após a detenção dos jornalistas
no ônibus da Empresa Transbrasili-
ana, onde permaneceram durante
aproximadamente 40 minutos, ainda
continuou intenso o tiroteio conforme
relatam as testemunhas Marisa Ro-
mão e Oswaldo Araújo. Mesmo de-
pois da rodovia desobstruída, libera-
da para o trânsito de veículos, o Ci-
negrafista Oswaldo Araújo ainda ou-
viu tiros esparsos, disparados dentro
do mato.

A tropa de Marabá composta de
85 homens, chegou na “curva do S”,
por volta das 16:30h, sob as ordens
do Cel. Pantoja, ora recorrente, ime-
diatamente, começou a operação
militar. Em interrogatório, diz o CB
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Estevam Batista dos Santos:
“Que o Cap. Almendra, ao che-
gar com a tropa na “curva do S”,
determinou que os PMs saltas-
sem, os que portavam escudos e
cassetetes ficassem próximo ao
caminhão que obstruía a estrada.
Que atrás deste, ficaram os mili-
tares que portavam metralhado-
ra, fuzis e revólveres; que quan-
do o Capitão foi conversar com
os sem-terra, estes avançaram
em direção àqueles”.
Diz a testemunha, Pedro Alípio

da Silva, motorista de um dos ônibus
da Empresa Transbrasiliana, que
conduzia a tropa, depôs às fls. 4.956
a 4.962, que ao descer o último sol-
dado do ônibus, o Cel. Pantoja sina-
lizou para seus subordinados, le-
vantando a mão e em seguida os
policiais militares se deslocaram em
direção aos integrantes do MST.

Os manifestantes dividiram-se e
formaram duas barreiras humanas,
uma de frente para o sentido de Ma-
rabá e outra no sentido de Eldorado
dos Carajás, e nesta primeira barrei-
ra, ainda colocaram um caminhão
boiadeiro atravessado na pista, des-
de as 12 horas, que era dirigido pelo
motorista Manuel Lima Souza, que
atendeu ao pedido dos sem-terra,
para interditar a estrada.

Quando chegaram na “curva do
S”, lê-se no depoimento de diversas
testemunhas e do próprio Ten.Cel.
Melo, assim que desceram do ôni-

bus da Empresa Transbrasiliana, os
PMs pertencentes ao 4º BPM, corre-
ram em direção aos integrantes do
MST, não chegando sequer a entra-
rem em forma ou tentarem alguma
negociação com os integrantes do
MST.

Primeiramente, em torno de 20
PMs avançaram contra os manifes-
tantes, armados de cassetetes, me-
tralhadoras, fuzis, revólveres e al-
guns protegidos por escudos. Ultra-
passaram o caminhão boiadeiro e
atacaram os sem-terra com bombas
de efeito moral e disparos de arma
de fogo, o que inicialmente provocou
uma reação dos sem-terra, confor-
me as imagens contidas na fita de
vídeo, a repóter Marisa Romão, as-
sim como o Cinegrafista Oswaldo
Araújo viram apenas três integrantes
do MST portando revólver, atirando
em direção dos PMs, nenhum deles,
entretanto, portando espingarda.

Na hora do confronto, percebe-
mos na fita de vídeo que registrou
parte dos acontecimentos, que al-
guns PMs atiraram para o alto, ou-
tros nas perna dos manifestantes.
Diz o réu Eduardo Carlos Ribeiro de
Jesus, depondo ás fls. 4.829:

“Que os militares que estavam
com arma de fogo atiraram para
o alto, conforme ordem que lhes
foi dada, pelo Comandante, Cel
Pantoja”.
Vários integrantes do MST inves-

tiram contra os PMs atacando-os
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com os seus instrumentos de traba-
lho, como facões, foices, machados,
enxadas, além de paus, pedras, co-
quetéis molotov e até com revólve-
res.

Diz o Sgt. José Antônio Garcia
Caldas, pertencente ao 4º BPM:

“que ficou por trás do caminhão
boiadeiro até que cessou o tiro-
teio do qual não participou, e fi-
cou ali aguardando porquê se os
integrantes do MST ultrapassas-
sem o caminhão, o declarante
naturalmente teria também de
agir de alguma forma, mas feliz-
mente tudo acabou sem que eles
ultrapassassem o caminhão”.
Diz o Sr. Promotor de Justiça, Dr.

Marco Aurélio, que ao invés de usar
moderadamente, os meios necessá-
rios, a tropa do 4º BPM depois de
atacada e revidar atirando para alto
e nas pernas dos manifestantes,
protegeu-se atrás do carro boiadei-
ro, cessando momentaneamente o
tiroteio, e, em seguida, avançou vi-
olentamente contra os sem-terra
que já estavam se dispersando, que
ao mesmo tempo, foram cercados
pela tropa da 10ª CIPM de Paraua-
pebas. Desta vez, ao invés de um
confronto começou uma carnificina e
uma caçada.

Os PMs atiraram indiscrimina-
damente, em todas as direções, in-
clusive nas residências localizadas
às margens da Rodovia, atingindo
pessoas pelas costas, perseguidas

até pelo meio do mato.
Conforme depoimento das tes-

temunhas, Rita Monteiro dos Reis,
às fls. 4980 e José Luiz de Melo, às
fls. 4.975, moradores da PA-150.

Ten. Raimundo de Souza Olivei-
ra, pertencente ao 4º BPM de Mara-
bá, diz, às fls. 5.144 a 5.147:

“Que o Cel.Pantoja, durante o
conflito dava as ordens para a
tropa de Marabá com aceno ou
gritando para a tropa”.
As mortes dos 19 sem-terra, Jo-

sé Ribamar e outros ocorreram em
local e circunstâncias diversas do
registrado na fita de vídeo.

Ao analisar os laudos necroscó-
picos, os peritos da Unicamp cons-
tante de fls. 1.159 a 1.171, constata-
ram que 42% das vítimas morreram
com extensos ferimentos produzidos
por armas brancas.

O Cel. Pantoja durante a opera-
ção policial, quando o tiroteio arrefe-
ceu, continuou dando ordens aos
seus subordinados. Assim descreve
o Sd Antônio Wilson Reis Santos:
“Viu o Cel Pantoja determinar que se
tirasse a carreta que estava atraves-
sada no meio da pista e ao mesmo
tempo se dirigiu ao declarante e dis-
se: ‘Vá lá e diz para o pessoal do
carro que já podem passar e assim
o declarante fez indo até onde os
carros estavam, há cerca de 2km do
local”.

Diz o Major Oliveira:
“Que com a saída do Coronel do
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local, o depoente procurou con-
trolar a situação, chamando o
Cap. Almendra e o Ten. Souza
que eram Oficiais do 4º BPM,
para que eles parassem com
aquele tiroteio desnecessário,
porquê a estrada já estava de-
sobstruída, e assim os Oficiais
reuniram a tropa do 4º BPM, de
Parauapebas, transmitindo a
mesma ordem para que man-
dasse parar de atirar uma vez
que a estrada já havia sido de-
sobstruída”.
Postos em fuga, o Cel. Pantoja,

devia ordenar o recuo das tropas
para proteger o deslocamento ime-
diato do caminhão boiadeiro, que
interditava a pista de rolamento da
PA-150, pios é por demais provável,
que os integrantes do MST, apavo-
rados com o poder de fogo da PM,
não ousassem interditar outra vez a
estrada, e dispensariam como dis-
pensaram mais tarde a exigência de
20 ônibus e mantimentos ao Sr. Go-
vernador Almir Gabriel, para alcan-
çarem Marabá e os líderes a esta
Capital, com o objetivo de reivindica-
rem o assentamento da fazenda de
Macaxeira, oferecida pelo proprietá-
rio, Dr. Plínio Pinheiro, em desapro-
priação.

Evidente o excesso do cerco e
perseguição desnecessário aos
sem- terra, em fuga, quando foram
ceifadas a vida de 19 pessoas, e
elevando o número de vítimas lesio-

nadas, Antônio Alves Oliveira, e ou-
tros para 69.

Tais mortes e parte das lesões
corporais, foram realizadas durante
cerco e perseguição em parte, des-
necessário, para afastar os mani-
festantes do local a fim de possibili-
tar o deslocamento da carreta que
interditava a estrada, neutralizando a
ação dos sem-terra.

Não há testemunhas visuais de
todas as execuções das 19 vítimas.
Somente 2 execuções foram vistas.

As testemunhas Valdereis Tava-
res da Silva, em depoimento presta-
do no IPC, bem como perante o Juiz
da Auditoria Militar do Estado, nos
autos da ação cautelar de Produção
Antecipada de Provas, diz que o Sgt.
PM Leopoldo, da 10ª CIPM
CIPOMA, disparou sua arma contra
três pessoas que estavam no chão,
tendo a testemunha reconhecido
uma delas como sendo Robson Vi-
tor Sobrinho.

As testemunhas Valdereis Tava-
res Silva e Maria Áurea Rocha Ma-
ciel, às fls. 818 a 821 do IPC, dizem
que a vítima, Oziel Alves Pereira foi
presa, algemada e espancada pelos
PMs Pargas, Pinho, Vanderlan e
mais dois PMs não identificados,
sendo conduzida arrastada pelos
cabelos até um ônibus da Empresa
Transbrasiliana. Durante sua condu-
ção recebeu uma coronhada de fuzil
nas costas, que o levou ao chão, e
neste momento, diz a testemunha,
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Maria Abadia Barbosa, às fls. 378 do
IPM, um dos policiais que o condu-
ziam, segurou Oziel, pelos cabelos,
enquanto outro que estava a sua
frente disparou sua arma em direção
à cabeça da vítima.

Com relação às outras 17 víti-
mas, José de Ribamar Alves de
Souza e outros, inexistem testemu-
nhas de sua morte, nos autos, con-
figurando-se a figura da autoria in-
certa.

Ensina Damásio E. de Jesus, In
Código Penal Anotado, que autoria
incerta:

"dá-se, quando na autoria colate-
ral, não se apura a quem atribuir
a produção do evento.
Autores colaterais.
Ocorrem quando os agentes,
desconhecendo cada um a con-
duta do outro, realizam atos con-
vergentes à produção do evento
a que todos visam, mais que
ocorre em face do comporta-
mento de um só deles. No senti-
do do texto TJDF, RCrim 666,
RTJTJDF, 20-303. Se entretanto,
há vínculo psicológico entre eles,
todos respondem pelo resultado,
ainda que não se apure a con-
duta causal. Nesse sentido TA-
CrimSP, Acrim 514-773, JTA-
CrimSP 96-71”.
Nesse caso, não há autorias co-

laterais e sim co-autoria.
Tendo em vista os fatos narrados

referentes à operação militar orien-

tada pelo Cel. Pantoja, existem sim
indícios da co-autoria dos excessos
desnecessários, ocorridos durante o
cerco aos sem-terra, para desobs-
truir a estrada PA-150, ao desfechar
o ataque aos sem-terra em fuga,
enquanto ele permaneceu no local,
quando podia ordenar que fosse
sustado aquele cerco e aquela per-
seguição em parte desnecessários.

É provável que o Coronel PM
Pantoja tivesse previsto que o cerco
realizado pelas tropas de Marabá e
Parauapebas, se limitaria a disper-
sá-los e feri-los, se resistissem à
prisão, pois estavam armados com
revólveres e instrumentos perfuro
cortantes, perfuro contudentes e
cortantes de alto poder ofensivo,
sem cogitar que os soldados, cabos
e sargentos matassem sem-terra
presos, o que é assunto a ser deci-
dido pelo Júri, por ser matéria ínsita
ao mérito causal.

É provável que os recorrentes te-
nham prosseguido a perseguição,
aos sem-terra em fuga, até as últi-
mas conseqüências, sob a influência
de seus superiores e da multidão
concentrada e manipulada através
de auto-falante instalado em um car-
ro, pelo MST, a ser dispersada.

É também possível que tenham
querido assentir na execução de
crime menos grave, pois o objetivo
imediato era desobstrução, mas a
desclassificação do crime é inerente
ao “Judicium causae”, e não ao Juí-
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zo "acusationis".
Nestas condições, em parte, fa-

zia-se necessário o subsequente
cerco e perseguição da PM, já con-
tando com a presença da 10ª CIPM-
CIPOMA, de Parauapebas, orienta-
da pelo Major Oliveira, desde que
com o fim preciso, específico e limi-
tado de afastamento definitivo dos
sem-terra, para locais mais distantes
e maior dispersão dos mesmos,
mediante a só exibição das armas e
eventual uso contra os sem-terra
agressivos.

Não estando provada resistência
armada, pelos integrantes do MST,
alcançados e presos, posto que feri-
dos, é de se aceitar os indícios de
execução sumária através dos lau-
dos inclusos, conquanto não fossem
tais mortes, decorrência necessária,
das referidas tropas da PM, visto
que visavam de imediato, intimidá-lo
com tiros para o alto e a esmo, por
trás das casas e em capinzal, e
eventualmente ferir os agressivos,
pois estavam armados com revólve-
res e instrumentos perfuro-
contundentes, perfuro-cortantes,
corto-contudentes e bombas molo-
tov de fabricação caseira.

De sorte que o "animus necandi"
e o "animus vulnerandi" deviam ser
imputados somente a quem matou
ou feriu, desnecessariamente,
quando os PMs, que alcançaram e
prenderam as vítimas, depois mor-
tas, cujos executores não foram

identificados, a não ser com relação
às vítimas Robson e Oziel, sendo tal
assunto, parte do mérito, a ser diri-
mido pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, não foram identifica-
dos os demais componentes dos
grupos a que pertenciam os execu-
tores individualizados ou não e os
respectivos Oficiais orientadores das
ações policiais, aos quais deveria
ser distribuído concretamente, a co-
autoria, com nexo psicológico, de
assentimento ou de mandante da-
quelas execuções sumárias.

É ainda provável que o
Cel.Pantoja tenha agido com erro de
cálculo, do esforço necessário, da
PM para desalojar os 800 sem-terra
acampados na confluência da PM-
150, com a estrada vicinal, que dá
acesso para a Comarca de São Ge-
raldo do Araguaia.

O certo é que o Cel. Pantoja po-
dia sustar o tiroteio desnecessário,
muito antes de sair do local.

Porém a desclassificação do ex-
cesso delituoso, também cabe ao
Júri. Entretanto, havendo verossi-
milhança, no referente ao nexo psi-
cológico de adesão àqueles exces-
sos criminosos, por parte dos com-
ponentes dos outros grupos de PMs,
inclusive o Cel.Pantoja.

Decide-se, de regra, nesta fase
recursal do "judicium acusationis",
pelo critério "pro societate".

Em decorrência das razões deli-
neadas, conheço do recurso e lhe
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nego provimento.
No mérito, o Sr. Advogado dos

réus, Januário de Jesus Trindade e
outros, diz que os recorrentes são
inocentes, vez que em nenhum
momento foram citados os seus
nomes como autores dos crimes
ocorridos na “curva do S”. O acusa-
do Getúlio Marques se tornou vítima
fatal, pela perda de suas atividades
laboriais, alcançado pela invalidez.

Na fundamentação da sentença
não foram apreciadas as hipóteses,
de legítima defesa, estrito cumpri-
mento do dever legal e a obediência
à ordem de superior hierárquico.

A decisão de irem para a “curva
do S”, foi tomada entre os coman-
dantes, em reunião própria, sem que
pudesse escolher ou optar.

Argumenta que em sã consciên-
cia quem viesse saber os riscos de
uma pronúncia e do conseqüente
julgamento, por certo, encontraria
legalmente meios para não empre-
enderem a missão suicida.

Salienta que seria incoerência
oferecer ou provocar depoimentos
de testemunhas pertencentes a uma
das partes , para compor um proce-
dimento por demais conhecido em
todo mundo, mesmo porque as ima-
gens divulgadas pela imprensa, em
especial pela televisão, nos dá conta
da verdade dos fatos no dia e hora,
através de filmagens.

Acrescenta que não se admite
que tendo uma cadeia de autoridade

legitimamente constituída , os recor-
rentes, em foco, pudessem quebrar
este elo e comandar isoladamente.

O Sr. Promotor de Justiça, Dr.
Marco Aurélio, diz que a fita de ví-
deo a que se referiu o defensor dos
referidos recorrentes, não foi a única
prova e sim apenas uma das inúme-
ras provas relevantes constantes
neste processo.

Apenas o princípio do conflito foi
registrado pela câmara de televisão,
conforme relatam os jornalistas Ma-
risa Romão e Oswaldo Araújo.

Esta fita não registrou os primei-
ros tiros e sim momentos depois
destes, mas que ainda podemos
considerar como o início do tiroteio,
já que há uma hora do início do con-
flito ainda ouviam-se tiros.

Nas imagens da fita de vídeo da
televisão Liberal, não vimos nenhum
dos integrante do MST ser atingido
mortalmente, percebemos inclusive
algumas poucas pessoas serem
atingidas nas pernas. Isto quer dizer
que esta fita não explica a morte dos
l9 integrantes do MST, José Ri-
bamar e outros.

A agressão empreendida pelos
integrantes do MST contra os PM,
que aparece nas imagens, de forma
alguma caracteriza uma legítima
defesa, com relação aos crimes de
homicídio praticados naquele local,
no avanço subseqüente.

Segundo laudo, seguramente
estas mortes ocorreram em outros
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momentos ou até locais diferentes
dos apresentados pelo vídeo.

Enfatiza o Sr. Promotor de Justi-
ça, que as hipóteses de legítima
defesa, estrito cumprimento do de-
ver legal, ou de inimputabilidade são
contrárias frontalmente à prova dos
autos.

Logo que os PM chegaram na
“curva do S”, partiram em direção
aos sem- terra, que reagiram contra
os mesmos.

Após este fato, os PM recuaram,
efetuaram disparos para o ar e nas
pernas dos manifestantes , atingindo
vários deles.

Depois ultrapassaram o cami-
nhão boiadeiro e o tiroteio cessou
por alguns instantes . No confronto
foram lesionados 11 PM, sendo que
apenas cinco deles foram atingidos
por arma de fogo.

Opina que os PM agiram com
excesso de violência, pois consuma-
ram 19 mortes contra os sem-terra e
elevaram o número de vítimas do
MST, devido a lesões corporais le-
ves para 69, no decorrer do segundo
avanço.

Ao invés de usar moderada-
mente dos meios necessários , a
tropa do 4º BPM, depois de atacada,
avançou violentamente contra os
sem-terra que já estavam se disper-
sando, que ao mesmo tempo, foram
cercados pela tropa da 10ª CIPM, de
Parauapebas. Desta vez, ao invés
de um confronto, começou uma ver-

dadeira carnificina.
A excludente de antijuricidade,

estrito cumprimento do dever legal,
não deve ser levada em considera-
ção. O dever dos réus, era tentar
uma desobstrução pacífica da rodo-
via, nunca praticar os hediondos
crimes, na “curva do S”.

Quanto à obediência hierárquica
à ordem de superior hierárquico,
somente isenta o subordinado se
referida ordem não é manifesta-
mente ilegal.

O recorrente Sargento Leopoldo
foi acusado pela testemunha Valde-
reis Tavares da Silva como tendo
desferido três tiros na vítima Robson
Vitor Sobrinho, quando estava deita-
da no chão, sem chance de defesa.
Corroborando o depoimento dessa
testemunha, o laudo de fls. 115 a
121, dos autos, demonstra ter sido
Robson assassinado com 4 projéteis
de arma de fogo.

Outra testemunha, Manuel Paula
da Silva, em depoimento constante
de fls. 5.128 a 5.130, também viu o
Sargento Leopoldo atirando em di-
reção aos sem-terra:

“Que viu o Sargento Leopoldo
para o rumo dos sem-terra. Que
conhece o Sgt Leopoldo de Eldo-
rado dos Carajás. Que o Sgt. Le-
opoldo atirava em direção aos
sem- terra, adoidado“.
Consta do aditamento à denún-

cia, a referência as testemunhas vi-
suais do crime de homicídio cometi-
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do contra o sem- terra Oziel Alves
Pereira, preso, algemado e espan-
cado e conduzido em um ônibus,
pelos PM Pargas, Pinho, Wanderlan
e mais dois PM, um dos quais dispa-
rou sua arma em direção a cabeça
da vítima.

O Sr. Valdereis Tavares da Silva
e Maria Áurea Rocha Maciel, às fls.
818 e 824 dos autos testemunharam
a prisão da vítima Oziel, e s teste-
munha Maria Abadia Barbosa viu o
crime praticado dentro do ônibus.

A ocorrência dos demais l7 ho-
micídios e 69 infrações de lesões
corporais leves, caracterizam a auto-
ria incerta, com elemento psicológi-
co, de assentimento dos recorrentes
também com relação aos crimes
apurados através dos laudos inclu-
sos, cujos executores não foram
identificados.

Assim sendo, os recorrentes, em
sua conduta, também assentiram,
como participantes da operação mi-
litar, no resultado delituoso perpe-
trado pelos executores identificados
ou não.

Ensina Damásio E. de Jesus, in
Código Penal Anotado, Saraiva,
l996, que autoria incerta

“Dá-se, quando na autoria colate-
ral, não se apura a quem atribuir
a produção do evento.
Autorias colaterais. Ocorrem
quando os agentes desconhe-
cendo cada uma conduta do ou-
tro, realizam atos convergentes,

à produção do evento a que to-
dos visam, mas que em face do
comportamento de um só deles.
No sentido do texto TJDF, R
Crim. 666, RTJ TJDF 20-303. Se
entre eles todos respondem pelo
resultado, ainda que não se apu-
re a conduta causal. Nesse sen-
tido TA Crim. SP, A Crim.
514.473”. Nesse caso não há
autorias colaterais e sim co-
autoria “
Tendo em vista os fatos episódi-

cos circunstanciais narrados na
sentença de pronúncia prolatada
pelo Dr. Maciel e o luzido parecer do
Sr. Promotor de Justiça, Dr. Marco
Aurélio, existem sim numerosos in-
dícios de co-autoria nos excessos
acontecidos, na investida, em parte,
desnecessária, quanto à sua dura-
ção, aproximadamente, 1 hora, para
dispersar e afastar os sem-terra o
mais longe possível, a fim de ser re-
alizada a deslocação da carreta que
a parte contrária havia atravessado
na rodovia para interditá-la, na “cur-
va do S”, Km 96.

Os próprios recorrentes, estavam
no seu alcance, podiam determinar ,
sem insubordinação a volta dos sol-
dados PM, integrantes de seus gru-
pos, que voltassem ao local da in-
terdição, para assegurá-la.

Nestas condições, em parte, era
indispensável o avanço subsequente
da PM já contando com a presença
na “curva do S”, da l0ª CJPM -
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CJPOMA, orientada pelo Major Oli-
veira, com o objetivo que devia ser
delineado, preciso, específico e li-
mitado, de afastamento definitivo
dos sem-terra, para locais mais dis-
tante, quanto possível, em mais
acentuada dispersão do que a al-
cançada em conseqüência do con-
fronto inicial.

Não estando provada resistência
armada, pelos integrantes do MST,
alcançados e presos, posto que feri-
dos, é de se aceitar os indícios de
execução sumária através dos lau-
dos inclusos conquanto não se inte-
grem tais mortes se não pelo dolo
eventual ou culpa consciente, na
perspectiva do ataque subsequente
e perseguição, realizados em con-
junto, pelas tropas da PM, visto que
o objetivo imediato dessa ofensiva
era intimidá-los com tiros para o alto
e eventualmente ferir os sem terra,
de alta agressividade, pois estavam
armados com revólveres e instru-
mentos contundentes e cortantes,
coquetéis molotov, de fabricação
caseira, pelo que o “animus necandi”
devia ser imputado tão somente a
quem matou as vítimas José Ri-
bamar e outros, desnecessaria-
mente , quando os PM alcançaram e
prenderam as vítimas, em vida, cu-
jos executores não foram identifica-
dos, a não ser com relação as víti-
mas Robson e Oziel.

Outrossim, não foram identifica-
dos os demais integrantes dos gru-

pos a que pertenciam os executores
individualizados ou não e os respec-
tivos oficiais orientadores das ações
policiais, in loco, aos quais deveria
ser atribuído concretamente a co-
autoria , com vínculo psicológico de
assentimento naquelas execuções
sumárias.

Entrementes, havendo verossi-
milhança, no referente ao nexo psi-
cológico, derivado do assentimento
genérico, sem prévio ajuste, no iter,
dos integrantes dos outros grupos,
aos executores criminosos, identifi-
cados ou não, decide-se, de regra,
nesta fase recursal, do judicium
acusationis, pelo critério pro socie-
tate.

Em razão da fundamentação su-
pra, conheço do recurso e lhe nego
provimento.

No concernente ao mérito do re-
curso do Sr. Raimundo José Almen-
dra Lameira e outros, dizem que não
foi carreada para os autos, qualquer
prova ou evidência da participação
dos recorrentes no delito e o indício
de autoria.

Os depoimentos pinçados dos
autos, que nortearam o convenci-
mento do magistrado, na elaboração
da sentença, só alicerçam a convic-
ção do conflito generalizado, e a im-
possibilidade da individualizar qual-
quer conduta típica delitiva, tanto
dos integrantes da tropa da PM
quanto dos integrantes do MST.
Acrescentam que o magistrado fala
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em vínculo psicológico para induzir à
co-autoria ou participação dos PMs,
mas, na verdade, como demonstram
os depoimentos, quem estava muni-
do por vínculos subjetivos, eram os
sem-terra, cujos pensamentos e
vontades norteavam-se para um
único objetivo, ou seja, a posse da
terra, a reforma agrária, mesmo que
para isso tivessem de cometer cri-
mes como o esbulho possessório,
interdição de rodovias, saques, re-
sistência, lesões corporais e outros.

Diz o Ministério Público, que a
afirmação do Cel. Pantoja, em inter-
rogatório judicial, de que ordenou a
seus subordinados que não atiras-
sem nos sem-terra, entra em frontal
contradição com a realidade dos fa-
tos.

Ao invés disso, o que mais os
subordinados do cel.Pantoja, fize-
ram na “curva do S”, foi exatamente
atirar nos sem-terra, que tiveram
suas vidas ceifadas brutalmente,
sem qualquer chance de se defen-
derem.

Salienta o Sr. Promotor de Justi-
ça, Marco Aurélio, que no mesmo
interrogatório, o CEL. Pantoja afir-
mou que durante todo o desenrolar
da operação militar, jamais perdeu o
controle da tropa, ou seja, tudo que
lá aconteceu, foi controlado e coor-
denado pelo mesmo e demais ofici-
ais.

Até porque, conforme também
disse, não houve nenhum ato de in-

subordinação por parte de qualquer
Policial Militar naquele episódio.

Infere o Sr. Promotor de Justiça,
que se trata de prova incontrastável,
de que as mortes e lesões corporais
de que foram vítima os integrantes
do MST, foram executadas sob o
comando e controle dos recorrentes.

Argumenta que no concurso de
pessoas, acontece exatamente isso:
é como se todos acionassem, con-
correndo direta e indiretamente,
para o acionamento do gatilho das
armas.

No que tange ao vínculo psicoló-
gico, aponta o representante do MP,
junto ao Juízo "a quo", que a causa-
ção subjetiva deflui dos fatos adiante
narrados:

Em razão de não serem atendi-
das as suas reivindicações, os sem-
terra, no dia 17 de abril de 1996, por
volta das 11:30h, resolveram inter-
ditar a Rodovia PA-150, mais preci-
samente no km 96, na denominada
“curva do S”, em Eldorado dos Ca-
rajás, deste Estado.

Após a comunicação da nova
interdição da Rodovia PA-150, hou-
ve a montagem de uma operação
policial militar, para desobstruí-la, já
planejada desde o dia anterior, que
seria comandada pelo Cel. PM Mau-
ro Colares Pantoja. Segundo decla-
rações do Major Oliveira, nos autos
de IPM, por volta de 12:30h, o Cel.
Pantoja fez contacto telefônico com
o mesmo, determinando para que
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preparasse tropa da 10ª CIPM e fi-
zesse o deslocamento imediato para
o local interditado pelo MST.

Os ora recorrentes Ten. PM Sér-
gio e Ten. Guerreiro providenciaram
a mobilização da tropa (de Paraua-
pebas) conforme as ordens do Major
Oliveira, tendo este dado orienta-
ções como a tropa deveria se com-
portar durante a operação militar,
sendo advertido da seguinte forma:
"que estavam prestes a se deparar
com uma situação de fato, porque
mediante a ordem recebida, ordem
emanada do Cel. Pantoja, poderiam
correr risco de vida aos Policiais Mi-
litares, e que naquele momento, o
depoente recomendou principal-
mente cautela e prudência nas
ações dos Policiais Militares e tam-
bém, a partir daquele momento, eles
só agiriam sob o comando do depo-
ente e dos Oficiais que o acompa-
nhariam".

Ressalta aquele Promotor de
Justiça, que:

"fica bem claro nas declarações
do Major Oliveira, que o mesmo
já antevia um situação de confli-
to, de violência, além disso,
chama para si e para os Oficiais,
a responsabilidade da coordena-
ção da operação e controle sobre
cada ato a ser praticado pelos
seus subordinados".
Antes de partir para a “curva do

S”, o Cel.Pantoja juntamente com
outros Oficiais, deu instruções aos

seus subordinados. Segundo o
Sgto.Getúlio Marques, às fls. 5.069
a 5.071, o Comandante determinou
para a tropa que só atirasse com or-
dem superior.

O Ten. Raimundo de Souza oli-
veira, ora também recorrente, às fls.
dos autos, 5.144 a 5.147, informou:
que no dia 17, antes da tropa sair do
quartel, o Cel. Pantoja reuniu o de-
poente e o Capitão Almendra e in-
formou aos mesmos que iam sair
numa missão.

Sobre a forma como a operação
militar seria desenvolvida, o Coman-
dante teria determinado:

”Que a progressão seria feita da
seguinte maneira: "os militares
entravam em forma, iam cami-
nhando paulatinamente em dire-
ção aos sem-terra, pedindo para
desobstruir a estrada". Que o de-
poente recebeu a incumbência
de comandar a tropa que estava
de cassetete e escudo. Que o
Capitão Almendra ficou com o
comando da tropa de arma de
fogo".
Diz o Major PM Oliveira nos au-

tos do IPM e no interrogatório, em
Juízo, às fls. 4.423, a ordem do Cel.
PM Pantoja foi a seguinte:

"desloca sua tropa que você vai
atuar, como tropa de apoio,
aguarda no local mantendo uma
distância necessária e quando da
minha chegada eu vou posicionar
a minha tropa. Aguarda 15 a 20
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minutos que vou chamar as lide-
ranças para propor uma desobs-
trução pacífica, que o depoente
ainda questionou, CEL nós não
temos nenhum meio de comuni-
cação, eu não vou saber o que
está acontecendo do outro lado",
e ele então disse: "Aguarda o
tempo que estou determinando e
se por ventura passado esse
tempo e você ouvir tiros, saberá
que começou a ação de desobs-
trução".
Embora o Major Oliveira em seu

último depoimento tenha negado
essa combinação com o Cel. Pan-
toja, vários Policiais Militares afirma-
ram que essa orientação foi inclusi-
ve repassada a eles na “curva do S”.

O SD. PM Claudionor Gomes
dos Santos, em interrogatório às fls.
4.454, dos autos, assim diz:

"Que o Comandante de Paraua-
pebas instruiu sua tropa dizendo
que quando a tropa de Marabá
chegasse e se ouvissem tiros, a
tropa de Parauapebas deveria se
deslocar para a estrada interdita-
da pelos integrantes do MST.
Que ao ouvirem os tiros a tropa
de Parauapebas se dirigiu para o
local interditado".
Os réus, Antônio Rosário Araújo,

em interrogatório às fls. 4.450, dos
autos, Carlos Cezar Pinho, às fls.
4.552, Eli Cavalcante da Silva, às fls.
5.449, Elian Quirino Cabral, às fls.
4.576, dentre outros, confirmaram a

versão de que não havia nenhuma
disposição dos Comandantes da
operação em dialogar com os inte-
grantes do MST e conseguir a de-
sobstrução pacífica da rodovia.

O Major PM Oliveira deslocou
sua tropa composta de 69 homens
até a “curva do S”, em quatro viatu-
ras: um Volksvagem, que conduziu o
Comandante Oliveira, o Sgto. J. Oli-
veira, Cb. Jailton e dirigido pelo mo-
torista, Sd Alan Jones; uma camio-
nete D-20, que conduziu o Ten. Jor-
ge, dirigida pelo Sd. Edson e dois
ônibus da empresa Transbrasiliana,
o primeiro sob o comando do Ten.
Guerreiro e o segundo sob o co-
mando do Ten.Sérgio.

Por volta das 16 horas, o Major
PM Oliveira chegou à “curva do S”, e
posicionou sua tropa a certa distân-
cia dos integrantes do MST. Assim
que a tropa de Marabá chegou ao
local, a tropa de Parauapebas co-
meçou a se deslocar em direção aos
sem-terra.

Os Policiais Militares da 10ª
CIPM, vinham durante todo o deslo-
camento, atirando violentamente em
direção aos integrantes do MST, e
até para o mato.

Segundo inúmeras testemunhas
ouvidas durante a instrução, inclusi-
ve o Cinegrafista Oswaldo Araújo,
para o lado da tropa de Parauape-
bas é que tombaram a maioria dos
mortos e feridos.

A repórter Marisa Alves Romão
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Pereira, às fls. 4.964 a 4.971, diz
sobre a participação da tropa de Pa-
rauapebas no episódio:

"Que os policiais de Parauape-
bas também atiraram. Que ao
deixar a casa onde estava abri-
gada, encontrou o Ten. Sérgio,
ao qual pediu que não atirassem
mais nas casas, pois só havia
mulheres e crianças".
O cinegrafista Raimundo Oswal-

do dos Anjos Araújo, às fls. 4.992 e
4.997, diz:

"Que depois do primeiro interva-
lo, de tiros, chegou a tropa de
Parauapebas, reiniciando a ação,
fazendo o efeito sanduíche, ou
seja, os sem-terra entre as tro-
pas de Marabá e Parauapebas.
Que a tropa de Parauapebas
chegou ao palco dos aconteci-
mentos, aproximadamente 15
minutos, após ter ouvido estouro
de bomba. Que a tropa de Pa-
rauapebas estava atirando em di-
reção aos sem- terra. Que o
tempo decorrido entre o primeiro
e o último tiro é de aproximada-
mente uma hora. Que a tropa de
Parauapebas atirou com mais
intensidade que a tropa de Mara-
bá porque o número de feridos
vinham daquele lado".
O deslocamento da tropa foi co-

mandado pelo Major Oliveira, que se
posicionou no meio de seus subor-
dinados, acompanhado de perto
pelo Sgto. Joseli Rodrigues de Oli-

veira e o Cb. Jailton Ferreira da Sil-
va. Durante o deslocamento da tro-
pa, em várias oportunidades o Co-
mandante vinha dando ordens, in-
clusive ele mesmo afirmou em inter-
rogatório que deu ordens para o
Ten. Jorge atirar para o alto e em
outro momento deu ordens para o
Ten. Sérgio atirar em direção ao ca-
pinzal.

À frente da tropa ficaram os re-
correntes Ten. Jorge, Ten. Guerreiro
e Ten. Sérgio. Segundo declarou o
Ten. Guerreiro em depoimento de
fls. 5.252, os avanços e paradas da
tropa de Parauapebas eram todas
coordenadas pelos Oficiais, sendo
que cada Oficial comandava uma
fração da tropa.

A tropa de Marabá composta por
85 homens, chegou à “curva do S”,
por volta das 16:30 horas, e sob as
ordens do Coronel Pantoja, imedia-
tamente, começou a operação poli-
cial militar. Em interrogatório, diz o
Cb. Estevam Batista dos Santos:
"Que o Cap. Almendra, ao chegar
com a tropa na “curva do S”, deter-
minou que os militares saltassem,
os que portavam escudos e casse-
tete ficassem próximo ao caminhão
que obstruía a estrada. Que atrás
deste ficaram os militares que porta-
vam metralhadoras, fuzis e revólve-
res. Que quando o Cap. Almendra
foi conversar com os sem- terra,
estes avançaram em direção da-
queles.”
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Além da munição de reserva, ha-
via dentro de um dos ônibus, armas
de reposição. Continua a testemu-
nha, Oswaldo Araújo às fls. 4.992 a
4.997:

"Que eram muitos policiais que
recarregavam as armas; que um
entregava a aram já carregada e
o que fazia a entrega recebia a
arma para recarregar novamente.
Que havia poucas armas, pois
era feita apenas troca de armas
carregadas por não carregadas".
 Além de munição de reserva, a

tropa ainda levou armas de reserva
também.

Tais indícios denotam que os po-
liciais militares foram para a “curva
do S”, preparados para uma verda-
deira guerra.

Os próprios réus não negam a
grande quantidade de munição de
reserva, levada para o local, como
Sd. Orlando Pereira dos Santos, às
fls. 5.072 a 5.074 e o Sgto. Getúlio
Marques, em depoimento às fls.
5.069 a 5.071, que diz:

"Que a tropa de Marabá levou no
ônibus uma caixa de munição de
reserva; Que a caixa era de ma-
deira. Que tem oitenta centíme-
tros de comprimento por cin-
qüenta de largura e vem de fábri-
ca. Que a munição era de fuzil".
A repórter Marisa Romão viu du-

rante a operação policial, o Cel.
Pantoja, armado com uma pistola na
mão. Percebeu a repórter ainda que

o Major Oliveira também estava ar-
mado, não sabendo identificar a
arma que portava.

O encontro dos comandantes
das duas tropas, segundo o Major
Oliveira, aconteceu durante o tiro-
teio:

Que naquela ocasião pode ouvir
tiros esparsos de policiais perten-
centes à tropa de Marabá. Que com
a saída do Coronel, do local, o de-
poente procurou controlar a situa-
ção, chamando o Cap. Almendra e o
Ten. de Souza, também ora recor-
rentes, que eram Oficiais do 4ª BPM
para que eles parassem com aquele
tiroteio desnecessário, porque a es-
trada já estava desobstruída e assim
os Oficiais reuniram a tropa do 4º
BPM. Que para o mesmo procedi-
mento, o Major Oliveira chamou o
Ten. Jorge, da CIPM, Parauapebas,
transmitindo-lhe a mesmo ordem,
para que mandasse parar de atirar
uma vez que a estrada já havia sido
desobstruída.

Como prova de que o Oficial,
Ten. Jorge Nazaré Araújo dos San-
tos, juntamente com outros Oficiais,
detinha o controle da situação na
“curva do S”, temos o depoimento
da testemunha Maria Áurea Rocha
Maciel às fls. 5.017, onde diz que o
Ten. Jorge deu ordens aos seus su-
bordinados, aos gritos, inclusive com
palavras de baixo calão.

Outra testemunha Avelino Gemi-
niano, conhecido como "Gaúcho", às
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fls. 5.148, diz que ficou detido no
interior de um dos ônibus da Empre-
sa Transbrasiliana, e que não foi
morto por outros Policiais Militares,
em virtude da interferência do Ten.
Jorge, que era seu conhecido.

Esse fato, semelhantemente de-
monstra a truculência dos PMs, e a
forma coordenada como as coisas
iam acontecendo. Os praças agiam
sempre monitorados pelos Oficiais
que determinavam o que , como,
onde e contra quem deveriam usar
de violência.

Entre os integrantes do MST, fo-
ram mortas 19 pessoas e 69 saíram
lesionadas.

Outras testemunhas indicadas
pelo Sr. Promotor de Justiça, Dr.
Marco Aurélio, esclareceram com
detalhes como foram mortas as ví-
timas, Oziel Alves Pereira e Robson
Victor Sobrinho, apontando como
um Sargento e seis Soldados como
responsáveis diretos pela execução
das mesmas, depoimento de fls.
367, 369, 378, 389, 382, 405, 561,
569 e 656 do IPM, e às fls. 818 a
821 do IPC.

Ensina a Jurisprudência:
"Em Doutrina e Jurisprudência
apresenta-se pacificamente
aceita a co-autoria moral ou in-
telectual, hipótese do mandante
do crime, hipóteses ainda da
prática do ato pelo executor di-
reto enquanto os demais obser-
vam, prontos a coadjuvá-los.

Nessas formas de co-autoria não
se requer a participação ativa de
cada agente em cada ato execu-
tivo, bastando sua aprovação
consciente a todos eles. É isso
que constitui o vínculo psicológi-
co que informa a co-autoria"
(TACRIMSP - HC- Rel. Silva
Leite - JUTACRIM 44-82).
Até na hipótese de participação

quando redunda em força moral co-
operativa, como no caso, por exem-
plo, de quem com só a sua presen-
ça ao lado do executor o acoroçoa e
encoraja, pela certeza de sua solida-
riedade e esperança de sua eventu-
al ajuda (TJSP - AC Rel. Des. Edu-
ardo Luz RT 441-461).

É evidente a preocupação dos
militares em preservar a sua integri-
dade física, ante eventual ataque
dos sem-terra, armados de revólve-
res e de foices e outros instrumen-
tos utilizados como armas.

Por mais que as investigações
não tivessem identificado todos os
autores das execuções sumárias
das mortes dos 19 sem-terra, é
acentuadamente provável que a co-
ordenação dos acusados subalter-
nos, pelos Srs. Oficiais também de-
nunciados, revela o vínculo psicoló-
gico, de causação motivacional das
execuções sumárias daquelas víti-
mas.

A prova testemunhal e os inter-
rogatórios dos réus, demonstram
que os PMs agiram consciente-
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mente, em conjunto, em grupos co-
mandados pelos Oficiais, ora pro-
nunciados, determinados também a
produzir ofensa violenta, com em-
prego de arma de fogo, para afastar
os sem-terra do local, assumindo
risco de causar mortes e ferimentos,
impossibilitando-os de voltarem a
obstruir a PA-150, que prejudicava o
transporte intermunicipal e interes-
tadual.

Os laudos evidenciam que as ví-
timas, José de Ribamar Alves de
Souza e outros não foram mortos
por balas perdidas, e sim várias das
quais, a queima-roupa, outras, por
meio de armas brancas, provavel-
mente abandonadas no local, pelos
sem-terra, em fuga, e outras por
traumatismos craniano produzidos
por vibrações de instrumento con-
tundente.

Visavam os PMs afastar, em de-
finitivo, a formação de outra interdi-
ção da PA-150, ou seja, na situação
de fato e de risco para os PMs.

Entretanto, tal objetivo não auto-
rizava o sacrifício de vidas para pre-
servar a desobstrução através de
ofensiva contra a parte adversa, em
fuga, apesar de agirem como vân-
dalos do domínio territorial do Esta-
do ou integrantes de grupo de pres-
sões ilegais pelo que deviam ser al-
cançados e presos.

A situação de fato a remover a
interdição de estrada, não autorizava
o aniquilamento, pois era desneces-

sário, da vida da parte adversa, não
obstante a possível existência de
1.500 integrantes do MST na área,
em atitudes de infratores da ordem
pública.

A ocorrência de provável exces-
so doloso ou culposo, nessa opera-
ção ofensiva e cerco dos PMs, con-
tra os sem-terra, em fuga, cabe ao
Júri.

Trata-se de mérito causal.
Sem embargo da inspiração de

comunismo cubano, que rege o
MST, este em Eldorado dos Cara-
jás, não estava organizado em guer-
rilha urbana ou rural.

Não passava de massa de ma-
nobra, pelas manipulas de líderes
que tentam assumir contornos de
grupos de pressão e alcançar a re-
presentação política, da categoria
dos trabalhadores rurais. Malsinada
representação não é recomendável
ao Estado de Direito vigente no país,
pois o MST os leva a proceder com-
portamentos ilegais e injustos, sob o
acicate da luta de classes da já su-
perada dialética marxista-leninista,
movida através do ódio sanguinário
e anarquizante.

Maior foi o esforço suposto e es-
quematizado na ofensiva da PM, do
que a capacidade de resistência
instalada pelo MST, "in loco", para
opor-se ao cerco das tropas estadu-
ais.

Mesmo admitindo que os sem-
terra, voltariam a interditar a Rodo-
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via PA-150, outra vez, no dia se-
guinte ao do conflito, não se justifi-
caria a ofensiva por demais demo-
rada realizada, para extinguir a ca-
pacidade instalada do MST, "in lo-
co", culminando em mortes e feri-
mentos de seus integrantes, depois
de presos ou feridos.

Os PMs acusados podem ter
querido assentir em crime menos
grave, cuja desclassificação, com-
pete ao Tribunal do Júri, pois nesta
fase recursal referente à pronúncia,
prima o princípio do "judicium pro
societate".

Em decorrência das razões su-
pra, conheço do recurso e lhe nego
provimento.

No mérito, ao concernente ao
réu, Manoel Mendes de Melo, o Sr.
Promotor de Justiça, Marco Aurélio
Nascimento, participou nos crimes
de homicídio e de lesões corporais
perpetrados pelos PMs na “curva do
S”, km 96 da PA-150, no dia 17 de
abril de 1996, através dos indícios e
circunstâncias, assim descritos: "O
Cel Pantoja e Obrigado(a), Ten Cel
Melo, respectivamente, Comandante
Geral e Sub-Comandante do 4º BPM
de Marabá receberam ordens do
Comandante Geral da Polícia Militar
do Estado, Cel. Fabiano Diniz Lo-
pes, por telefone, para desobstruir a
Rodovia PA-150, ocupada pelos in-
tegrantes do Movimento sem-terra,
e interditada desde as 12 horas,
para fazer reivindicações de cessão

de 20 ônibus e mantimentos, não
atendidas pelo Senhor Governador
Almir Gabriel, pois desejavam des-
locar os trabalhadores rurais para
Marabá, e, em 5 ônibus, os dirigen-
tes queriam ir a Belém, negociar
com o INCRA, o assentamento na
Fazenda Macaxeira, de propriedade
do Dr. Plínio Pinheiro.

Para cumprir a ordem superior o
Cel. PM Pantoja mobilizou a tropa,
locou dois ônibus da Empresa
Transbrasiliana e partiu para a “cur-
va do S”, em Eldorado dos Carajás,
por volta das 14 horas do dia 17 de
abril de 1996.

O Ten. Raimundo de Souza Oli-
veira, às fls. 5.147, dos autos, afirma
que no dia 17, antes da tropa sair do
quartel, Obrigado(a), Cel. Pantoja
reuniu o depoente e o Capitão Al-
mendra e informou aos mesmos que
iam sair numa missão.

"Que o depoente recebeu a in-
cumbência de comandar a tropa
que estava de escudo e casse-
tete. Que o Capitão Amendra fi-
cou com o comando da tropa
com arma de fogo".
O Sd. PM Claudionor Gomes dos

Santos em interrogatório às fls.
4.454, dos autos, assim informa:
"Que o Comandante de Parauape-
bas instruiu sua tropa dizendo que
quando a tropa de Marabá chegasse
e se ouvissem tiros, a tropa de Pa-
rauapebas deveria se deslocar para
a estrada interditada, pelos inte-
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grantes do MST. Que ao ouvirem os
tiros, a tropa de Parauapebas se di-
rigiu para o local interditado".

Trata-se de um indício veemente
de que não havia nenhuma disposi-
ção do Comandante da operação
em dialogar com os integrantes do
MST e conseguir desobstrução pa-
cífica da rodovia. Havia uma predis-
posição de confronto e violência.

Consoante o parecer do Sr. Pro-
motor de Justiça, Marco Aurélio
Lima do Nascimento

Os manifestantes dividiram-se e
formaram duas barreiras humanas,
uma de frente para o sentido de Ma-
rabá e outra no sentido de Eldorado
dos Carajás, e nesta primeira barrei-
ra, ainda colocaram um caminhão
boiadeiro atravessado na pista, des-
de as 12 horas, e que era dirigido
pelo motorista Manuel Lima de Sou-
za, que atendeu ao pedido dos sem-
terra.

Quando chegaram na “curva do
S”, segundo o depoimento de diver-
sas testemunhas e do próprio Ten.
Cel. Melo, ora recorrente, assim que
desceram dos ônibus da Empresa
Transbrasiliana, os Policiais Militares
pertencentes ao 4º BPM, correram
em direção aos integrantes do MST.

Primeiramente em torno de 20
Policiais Militares avançaram contra
os manifestantes, armados de cas-
setetes, metralhadoras, fuzis, revól-
veres e alguns protegidos por escu-
dos. Ultrapassaram o caminhão boi-

adeiro e atacaram os sem- terra,
com bombas de efeito moral e dis-
paros de arma de fogo, o que inici-
almente provocou uma reação dos
manifestantes.

Na hora do confronto, percebe-
mos inclusive na fita de vídeo que
registrou parte dos acontecimentos,
que alguns Policiais Militares atira-
ram para o alto, outros na perna dos
manifestantes.

Segundo o réu Eduardo Carlos
Ribeiro de Jesus, depoimento às fls.
4.827 dos autos, diz:

"Que os militares que estavam
com arma de fogo atiraram para
o alto conforme ordem que lhes
foi dada pelo Comandante, Cel.
Pantoja.”
Alguns integrantes do MST in-

vestiram contra os Policiais Militares,
atacando-os com os seus instru-
mentos de trabalho, com facões, foi-
ces, machados, enxadas, além de
paus, pedras, coquetéis Molotov e
até com revólveres. Dizem, em seus
depoimentos, as testemunhas Ozé-
lio Brito Ferreira, constante nos au-
tos, às fls. 5.114, Fabiano Carneiro
de Oliveira, às fls. 5.123 a 5.125,
Manuel Paulo da Silva, às fls. 5.128,
Avelino Geminiano, às fls. 5.141 a
5.150, os manifestantes só tomaram
essa atitude, porque viram próximo
ao caminhão boiadeiro, os militares
agredindo o sem-terra, Amâncio dos
Santos Silva, vulgo "Surdo", e por
esta razão, foram em cima dos mili-
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tares.
Como Amâncio era surdo-mudo

e aparentava ter problemas mentais,
não ouviu o barulho dos tiros e
bombas de efeito moral, disparados
pelos Policiais Militares que avança-
ram em direção ao acampamento do
MST. Por não entender o que estava
acontecendo, foi o primeiro a mor-
rer, sem chance de defesa, caiu a
poucos metros do caminhão boia-
deiro, para o lado da cabine do
mesmo.

Dizem também os sem-terra e
Obrigado(a), Sgto. José Antônio
Garcia Caldas, pertencente ao 4º
BPM:

"Que ficou por trás do caminhão
boiadeiro até que cessou o tiro-
teio do qual não participou, e fi-
cou ali aguardando por que se os
integrantes do MST ultrapassas-
sem o caminhão, o declarante
naturalmente teria também de
agir de alguma forma, mas feliz-
mente tudo acabou sem que eles
ultrapassassem o caminhão".
Após a reação dos sem- terra, os

Policiais Militares recuaram, efetua-
ram disparos para o alto e nas per-
nas dos manifestantes, atingindo vá-
rios deles. Depois ultrapassaram o
caminhão boiadeiro e o tiroteio ces-
sou por alguns instantes.

No confronto, foram lesionados
11 Policiais Militares, apenas 5 deles
atingidos por armas de fogo.

Entretanto, ao invés de usar mo-

deradamente os meios necessários,
os do 4º BPM, depois de atacada,
avançou violentamente contra os
sem-terra, que já estavam se dis-
persando, que ao mesmo tempo fo-
ram cercados pela tropa da 10ª
CIPM de Parauapebas. Desta vez,
ao invés de um confronto, começou
uma verdadeira carnificina.

Começava uma caçada sangui-
nária. Os Policiais Militares atiravam
indiscriminadamente em todas as di-
reções, inclusive nas residências lo-
calizadas às margens da rodovia,
assim como atingindo pessoas pelas
costas, as quais eram perseguidas
até pelo meio do mato, conforme as
testemunhas Rita Monteiro dos Reis,
às fls. 4.980 e José Luiz de Melo, às
fls. 4.975, moradores na PA-150.

Integrantes do MST foram deti-
dos e sumariamente executados,
outros humilhados e obrigados a
correr em direção ao mato. Para re-
alizar seus intentos os acusados uti-
lizaram-se de revólveres, fuzis, me-
tralhadoras e até de instrumentos
corto-contudentes, armas brancas
abandonadas pelas vítimas, confor-
me depreende-se dos resultados
das perícias técnicas realizadas,
constantes às fls. 06 a 292 dos au-
tos.

Para reabastecer a tropa de mu-
nição, durante a operação policial,
foi para a “curva do S”, até o armeiro
do 4º BPM, o Cb. Rosivaldo Leandro
Sobrinho, que ficou responsável
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pelo remuniciamento das armas dos
Policiais Militares dentro de um ôni-
bus da Empresa Transbrasiliana.

As mortes dos 19 integrantes,
Oziel e outros, ocorreram em local e
circunstâncias diversas do registra-
do na fita de vídeo. A agressão em-
preendida pelos integrantes do MST
contra os Policiais Militares que apa-
receram nas imagens de vídeo, não
caracteriza legítima defesa, pois fo-
ram provocados pelos Policiais Mili-
tares.

Diz o laudo de fls. 1.159 a 1.171,
dos peritos na Unicamp: "segura-
mente estas mortes ocorreram em
outros momentos ou até locais dife-
rentes dos apresentados pelo vídeo.

Ao analisar os laudos necroscó-
picos, os peritos constataram que
42% das vítimas morreram com ex-
tensos ferimentos produzidos por
armas brancas.

No Inquérito Policial Civil, o re-
corrente Ten. Cel Melo confessa
estar exercendo o comando da tro-
pa, cumprindo as ordens que lhe fo-
ram previamente dadas, dirigiu-se
aos ônibus que transportavam a tro-
pa para fiscalizar os seus subordi-
nados, verificando se alguns deles lá
teriam permanecido, desertado da
operação policial. Ressalta também
o recorrente, que recebeu ordens
expressas do Comandante, sobre as
providências que deveria tomar na-
quele local.

Continua o recorrente: "tentava

localizar o Capitão Abelardo, para
que ajudasse com seu veículo, a
socorrer os feridos. Que logo, em
seguida, o declarante levou uma pe-
drada que o deixou meio tonto. O Sd
Geovane procurou auxiliar o decla-
rante, e correram no sentido contrá-
rio ao conflito.

A partir desse momento, Cel.
Melo informa que abandonou o local
do conflito, e por ser hipertenso e
diabético, seguiu para Marabá, para
buscar atendimento médico, no
Hospital Celina Gonçalves.

Como prova de que os Oficiais
comandantes da operação, deti-
nham o controle da situação na
“curva do S”, temos o depoimento
da testemunha Maria Áurea Rocha
Maciel às fls. 5.017, onde informa
que o Tenente Jorge deu ordens aos
seus subordinados aos gritos, inclu-
sive com palavras de baixo calão.

Outra testemunha, Avelino Ge-
miniano, vulgo "Gaúcho", depoi-
mento às fls. 5.148, que ficou detido
no interior de um dos ônibus da Em-
presa Transbrasiliana, afirmou não
ter sido morto por outros Policiais
Militares, em virtude da interferência
do Tenente Jorge, que era seu co-
nhecido de Parauapebas.

As mortes dos integrantes do
MST, José Ribamar Alves de Souza
e outros 18 trabalhadores rurais não
resultaram do confronto. A perícia
técnica robustecida pela prova tes-
temunhal, autoriza a constatação de
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uma desmedida e injustificável exe-
cução sumária revelada por tiros de
precisão, inclusive à queima-roupa,
por corpos retalhados a golpes de
instrumentos cortantes, inclusive
com esmagamento de crânio e mu-
tilações que evidenciam o "animus
necandi" dos executores da ação
criminosa.

A unicidade de condutas ficou
sobejamente demonstrada nos au-
tos, através não só do depoimento
das testemunhas como também no
interrogatório dos réus.

Constatamos que houve uma
verdadeira divisão de tarefas entre
os Policiais Militares, como relatou
em interrogatório, às fls. 4.633, o Sd
Raimundo Nonato Oliveira de Sou-
za: "tendo o declarante integrado um
cordão de segurança para evitar ou
verificar se vinham tiros de dentro da
mata ou se havia reação de dentro
da mata. Que no local viu pessoas
feridas.

No caso, constata-se a presença
do Ten. Cel. Melo, "in loco", o seu
desempenho na fiscalização da en-
trada em movimentação dos subal-
ternos, até o início do tiroteio quando
alcançado por uma pedrada na per-
na, foi forçado a afastar-se do com-
bate.

Nestas circunstâncias, tendo o
réu, Manuel de Melo se deslocado
da “curva do S”, amparado pelo Sd.
Geovane caminhou cerca de 2 km,
onde apanhou um carro para Mara-

bá, para tratamento médico, pois
sofre de diabete e hipertensão.

Como se deslocou da “curva do
S”, por motivo de saúde, antes do
cerco dos sem-terra em dispersão;
pelas tropas de Marabá e Paraua-
pebas, a imputação de concorrer
para aquele cerco violento e desne-
cessário, em parte, ficou sem o su-
porte físico de sua presença, assen-
tindo no ataque subsequente.

Estando provada a sua ausência
do local, por motivo de força maior,
não há que lhe fazer aquela imputa-
ção de assentir nos excessos delitu-
osos praticados por executores dos
crimes, identificados ou não.

Fora do local, lhe era vedado
perceber a violência desnecessária
ocorrida e tomar qualquer providên-
cia para fazer cessá-la como mais
tarde o Major Oliveira ordenou, por
mais que o Ten. Cel. Melo estivesse
ciente do concerto entre o Cel.
Pantoja e o Major Oliveira, para o
cerco dos sem-terra, pelas tropas de
Marabá e Parauapebas, se o Major
Oliveira e seus comandados ouvis-
sem tiroteio entre a tropa de Marabá
e os integrantes do MST.

De sorte que não concorreu para
os excessos delituosos acontecidos
na “curva do S”, na sua ausência.

"Ex positis", conheço do recurso
e lhe dou provimento, despronunci-
ando o Ten. Cel. Melo, por insufici-
ência de prova.

Arrazoando o mérito do seu re-
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curso diz o réu, José Maria Pereira
de Olivera, por seu advogado:

Que seus antecedentes trazem a
isenção de capacidade para delin-
qüir.

Demonstrou ao longo de todo o
conflito, uma postura conciliadora,
afeta ao diálogo, tendo transmitido
na véspera da operação militar, as
reivindicações dos sem-terra, aos
Srs. Prefeitos daquelas micro-
regiões e ao Sr. Comandante Geral
da Pm, Cel. Fabiano, as quais não
foram aceitas pelo Senhor Governa-
dor Almir Gabriel, nem pelos Senho-
res Prefeitos de Parauapebas, Curi-
onópolis, Redenção e outros, pelo
que os integrantes do MST, voltaram
a interditar a PA-150, no dia 17 de
abril.

No dia 17 comunicou às lideran-
ças do MST, sobre a impossibilidade
de atendimento de suas reivindica-
ções, na mesma manhã, por volta
das 11 horas, através do Ten. Pm
Jorge, o qual avisou ainda aos líde-
res para não interditarem novamente
a pista da rodovia.

Enfatiza que ao longo da instru-
ção criminal, ficou patentemente
demonstrado que a tropa comanda-
da pelo Major Oliveira não teve par-
ticipação direta na tragédia san-
grenta de 17 de abril, pois, foi con-
vocada pelo Cel. Pantoja, como tro-
pa de apoio.

A tropa de Parauapebas, coman-
dada pelo ora recorrente, não deu

causa, nem início, nem foi respon-
sável por qualquer agressão aos in-
tegrantes do MST, instalados na
“curva do S”. Traz à colação tam-
bém, o depoimento da testemunha
Raimundo Oswaldo dos Anjos Ara-
újo: "Que não viu o Major Oliveira na
ocasião do tiroteio e somente depois
já no ônibus.

Que quando o depoente ouviu o
primeiro estouro de bomba, a tropa
de Parauapebas estava a seiscentos
metros do local do conflito".

Com referência ao assassinato
da vítima, Oziel, o Sr. Assistente de
Acusação e o Sr. Promotor de Justi-
ça, Dr. Marco Aurélio, o imputam
aos Soldados PM, Pargas, Arruda,
Vanderlan, Ademar, Edson e Pinto,
conforme os depoimentos das tes-
temunhas Valdereis e Áurea, e não
ao Major Oliveira.

Diz o defensor Dr. Jânio, que se
excessos houve, tais excessos não
podem ser imputados ao Major Oli-
veira.

Argumenta que não está provado
que o Major Oliveira participou indi-
vidualmente ou acessoriamente em
algum suposto homicídio.

Ao Major. Oliveira, não deveria
ser imputada a responsabilidade
pelos excessos, a quando da execu-
ção de suas ordens, por seus su-
bordinados.

O Sr. Promotor de Justiça res-
salta, nas contra- razões, que o re-
corrente, Major Oliveira chegou na
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“curva do S” e posicionou sua tropa
a certa distância dos integrantes do
Mst e assim que chegou a tropa de
Marabá, foram de encontro aos
sem-terra.

A Repórter Marisa Alves Romão
Pereira, às fls. 4.960 a 4.971, diz
quanto a participação da tropa de
Parauapebas no episódio:

"Que os Policiais de Parauape-
bas também atiraram. Que ao
deixar a casa onde estava abri-
gada, encontrou o Ten. Sérgio,
ao mesmo pediu que não atiras-
sem mais nas casas, pois só ha-
via mulheres e crianças.”
Os policiais militares da 10ª

CIPM vinham durante o desloca-
mento atirando violentamente em di-
reção aos integrantes do MST e até
para o mato. Segundo inúmeras
testemunhas ouvidas durante a ins-
trução processual, inclusive o Cine-
grafista Oswaldo Araújo, para o lado
da tropa de Parauapebas é que
tombaram a maioria dos mortos e
feridos.

O Cinegrafista Raimundo Oswal-
do dos Anjos Araújo, às fls. 4.992 a
4.997, diz:

"Que depois do primeiro interva-
lo, de tiros, chegou a tropa de
Parauapebas, reiniciando a ação,
fazendo o efeito sanduíche, ou
seja, os sem-terra entre as tro-
pas de Marabá e Parauapebas.”
"Que a tropa de Parauapebas
chegou ao palco dos aconteci-

mentos, aproximadamente 15
minutos após ter ouvido estouro
de bomba. Que a tropa de Pa-
rauapebas estava atirando em di-
reção aos sem-terra. Que o tem-
po decorrido entre o primeiro e o
último tiro é de aproximadamente
uma hora. Que a tropa de Pa-
rauapebas atirou com mais in-
tensidade que a tropa de Marabá
porque o número de pessoas fe-
ridas vinham daquele lado.”
Em interrogatório, quase à una-

nimidade dos Policiais Militares di-
zem que por ordem do Comandante
Oliveira deslocaram-se para a área
interditada, assim que ouviram tiros
para o lado de Marabá, sendo um
deslocamento lento, mas normal,
segundo esses mesmos policiais.
Estes fatos contrariam de forma evi-
dente, a versão de que a tropa de
Parauapebas não teve qualquer par-
ticipação, na desobstrução da Ro-
dovia PA-150.

Vários Policiais Militares, perten-
centes à tropa de Parauapebas,
afirmaram que de onde estavam po-
sicionados dava para ver o local
onde a estrada estava interditada
pelos integrantes do MST e podia
haver alguma agitação no meio de-
les.

O deslocamento da tropa foi co-
mandado pelo Major Oliveira, que se
posicionou no meio de seus subor-
dinados. Durante o deslocamento da
tropa, em várias oportunidades, o
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recorrente vinha dando ordens, in-
clusive, ele mesmo disse em inter-
rogatório que deu ordens para o
Ten. Jorge atirar para o alto e em
outro momento deu ordens para o
Ten. Sérgio atirar em direção ao ca-
pinzal.

À frente da tropa ficaram os Srs.
Oficiais, Ten. Jorge, Ten. Guerreiro
e Ten. Sérgio. Diz o Ten. Guerreiro,
em depoimento de fls. 5.252 a
5.259, que os avanços e paradas da
tropa de Parauapebas eram todas
coordenadas pelos Oficiais, sendo
que cada Oficial comandava uma
fração da tropa.

Passo a decidir.
Justa ou não a reação do 4º

BPM, de Marabá, para preservar
integridade física dos PMs, e sinali-
zar, por meio de tiros para o alto, a
intervenção da tropa de apoio de Pa-
rauapebas, estacionada na outra
extremidade da “curva do S”, diante
do ataque realizado pela vanguarda
do MST, vitimando 5 PMs, à bala e
mais 5 PMs, feridos a pedrada e ou-
tros instrumentos contundentes, re-
ação como tal, só ao Júri cabe res-
ponder se caracteriza legítima defe-
sa.

Semelhantemente, compete ao
Tribunal do Júri Popular decidir se a
intervenção da tropa de apoio, de
Parauapebas, para o cerco e subse-
quente perseguição aos sem-terra,
juntamente com a tropa de Marabá,
caracterizou uma manobra necessá-

ria para força-los a desocupar a área
e fugir para longe, desistindo de
defender a interdição, instigada por
um líder do MST, através de um
auto-falante instalado em um carro.

Se terá sido necessária a opera-
ção militar, no caso, decidirá o Júri,
pois a decisão sobre excludente de
criminalidade, é inerente ao mérito
da causa.

O mérito do recurso não se con-
funde com o mérito da causa.

O mérito do recurso refere-se à
verificação da existência de indícios
verossímeis da autoria e co-autoria,
bem como da materialidade do cri-
me, em seus aspectos objetivos, por
intermédio do laudo, elementos in-
vocados pelo Sr. Juiz Otávio Maciel.

Não estando provado exaustiva-
mente, qualquer descriminante com
relação aos excessos delituosos
ocorridos, é verossímil que todos os
integrantes da operação militar, in-
clusive o recorrente, Major Oliveira,
assentiam durante o avanço, nas
mortes e nas lesões corporais prati-
cadas, em parte desnecessaria-
mente, ao que tudo indica, por exe-
cutores identificados ou não, con-
forme o princípio pro societate.

De sorte que não é aplicável
nesta fase recursal da pronúncia o
princípio "in dubio pro reo", ínsito no
mérito da causa, a cargo do Júri.

Em conseqüência das razões
supra, conheço do recurso e lhe
nego provimento.
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Os advogados Maria de Nazaré
S. de Souza e outros, patronos dos
réus José Antônio Pinheiro, Cbpm, e
outros , propuseram este recurso
em sentido estrito, da sentença de
pronúncia que os pronunciou pela
prática de crime de homicídio quali-
ficado e lesões corporais leves,
contra vítima José Ribamar e outros
no decorrer do conflito de Eldorado
de Carajás, em 17.04.96.

Dizem os recorrentes, no con-
cernente à fundamentação da sen-
tença de pronúncia, que há insegu-
rança em depoimentos em que de
um lado, temos testemunhas per-
tencentes à Corporação Militar e de
outro testemunhas pertencentes ao
MST, como se depreende dos de-
poimentos das testemunhas Sgt.
Gilberto Veras de Carvalho e Júlio
César Barbosa da Silva.

Ressaltam que não está individu-
alizado o nexo causal entre a con-
duta dos postulantes, realizando a
adesão subjetiva de uns na conduta
de outros, para a execução do
evento, em co-autoria, pelo que pe-
dem a impronúncia.

Relata O Sr. Promotor de Justiça,
Dr. Marco Aurélio Lima do Nasci-
mento, que se dessume o nexo psi-
cológico genérico da co-autoria, dos
defendentes dos fatos episódicos do
conflito, adiante descritos.

Diz o Major Oliveira , Coman-
dante da Tropa de Parauapebas, em
depoimento às fls. 5.270 a 5.274,

que enquanto permaneceu na ”Cur-
va do S “, a tropa esteve sob seu
controle.

Infere-se que os atos praticados
pelos PM estavam sendo controla-
dos por seus superiores. Mataram e
lesionaram os integrantes do MST,
obedecendo ao comando dos Srs.
Oficiais.

Salienta o Sr. Promotor de Justi-
ça, nas contra-razões de recurso,
que este fato não isenta de forma
alguma os recorrentes da responsa-
bilidade criminal, sobre o ocorrido na
“curva do S”, pelo contrário, se eles
não concordassem com as ordens
absolutamente ilegais deveriam as
ter desobedecido e desertado da
operação policial, o que não ocorreu
com nenhum deles .

Diz a testemunha Pedro Alípio da
Silva, motorista de um dos ônibus
que conduziu a tropa , dep. às fls.
4.956 a 4.962, que ao descer o últi-
mo soldado do ônibus, o Cel. Pan-
toja sinalizou para seus subordina-
dos levantando a mão e em seguida
os policiais se deslocaram em dire-
ção aos integrantes do MST.

Os manifestantes dividiram-se e
formaram duas barreiras humanas,
uma de frente no sentido de Marabá
e outra no sentido Eldorado dos Ca-
rajás, e nesta primeira barreira, ain-
da colocaram um caminhão boiadei-
ro atravessado na pista de rola-
mento , desde às l2 horas, que era
dirigido pelo motorista Manuel Lima
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de Souza.
Os manifestantes estavam ar-

mados com facões, foices, macha-
dos e até revólveres. Desde a che-
gada da PM, eram incitados a resis-
tir a desobstrução da rodovia, atra-
vés do alto falante de um carro-som
que se encontrava no meio deles.

Quando chegaram na “curva do
S”, conforme o depoimento do Ten.
Cel. Melo, assim que desceram do
ônibus da empresa Transbrasiliana,
os PM pertencentes ao 4º Batalhão
de Marabá, correram em direção
aos integrantes do MST.

Primeiramente, em torno de 20
PM avançaram contra os manifes-
tantes armados com cassetetes,
metralhadoras, fuzis, revolveres e
alguns protegidos por escudos. Ul-
trapassaram o caminhão boiadeiro e
atacaram os sem-terra com bombas
de efeito moral e disparos de arma
de fogo, o que inicialmente provocou
uma reação dos manifestantes.

O Sr. Júlio César Barbosa da Sil-
va, do MST Diz:

“que quando viu o início do tiro-
teio e caindo sem-terra morto,
correu por dentro de uma casa,
onde havia um revólver em cima
da mesa, pegando o mesmo,
saiu de casa, porém foi agarrado
por sua mãe e outros companhei-
ros, que embora tenha tentado
disparar para o alto, não conse-
guiu, que não fez nenhum dispa-
ro (fls. 4918).”

O 3º Sgt. Gilberto Veras de Car-
valho diz que: atribui aos motivos da
tropa de Marabá, atirarem em dire-
ção ao acampamento dos sem-terra,
a forma como esses integrantes do
MST receberam os policiais de Ma-
rabá.

Na hora do confronto, percebe-
mos inclusive na fita de vídeo que
registrou parte dos acontecimentos,
que alguns PMs atiraram para o alto,
outros na perna dos manifestantes.

Alguns poucos integrantes do
MST investiram contra os PMs, ata-
cando-os com os seus instrumentos
de trabalho, como facões, foices,
machados, enxadas, além de paus,
pedras, coquetéis molotov e até com
revólveres.

As testemunhas, Ozilio Brito Fer-
reira, às fls. 5.114, Fabiano Carneiro
de Oliveira, às fls. 5.128, Avelino
Geminiano, às fls. 5.141 a 5.150, di-
zem que os manifestantes só toma-
ram essa atitude, porque viram pró-
ximo ao caminhão boiadeiro, os mi-
litares agredindo o sem-terra Amân-
cio dos Santos Silva, conhecido por
“Surdo”, e por esta razão, foram em
cima dos PMs.

Por Ter também problemas
mentais e não entender o que esta-
va acontecendo, Amâncio foi o pri-
meiro a morrer, caiu a poucos me-
tros do caminhão boiadeiro, para o
lado da cabine do mesmo.

Após a reação dos sem-terra, os
PMs recuaram, efetuaram disparos
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para o alto e nas penas dos mani-
festantes, atingindo vários deles.
Depois, passaram para trás do ca-
minhão boiadeiro, e o tiroteio cessou
por alguns instantes.

No confronto inicial, foram lesio-
nados 11 PMs, apenas cinco deles
foram atingidos por arma de fogo.

Entretanto, ao invés de usar mo-
deradamente os meios necessários,
a tropa do 4º BPM, depois de ataca-
da, avançou violentamente contra os
sem-terra que estavam se disper-
sando, que ao mesmo tempo foram
cercados pela tropa da 10ª CIPM, de
Parauapebas. Desta feita, ao invés
de um confronto, começou uma ver-
dadeira carnificina.

Alguns integrantes do MST foram
perseguidos até pelo mato conso-
ante os depoimentos das testemu-
nhas, Rita Monteiro dos Reis, fls.
4.980 e José Luis Melo, fls. 4.975,
moradores da Rodovia PA-150.

Integrantes do MST foram deti-
dos e sumariamente executados,
outros foram humilhados e obriga-
dos a correr em direção ao mato.
Para realizar seus intentos, os crimi-
nosos utilizaram-se de revólveres,
fuzis, metralhadoras e até dos ins-
trumentos corto contundentes, ar-
mas brancas abandonadas pelas ví-
timas, conforme se infere dos laudos
de fls. 06 a 292, dos autos.

Passo a decidir.
Só existem, nos autos, depoi-

mentos de testemunhas visuais com

referência às vítimas Oziel e Rob-
son, caracterizando-se a autoria in-
certa com vínculo psicológico gené-
rico, com relação às 19 vítimas de
homicídio, José Ribamar e outras.

Semelhante, configura-se a auto-
ria incerta com vínculo psicológico
genérico, no que tange às 69 vítimas
de lesões corporais leves, Antônio
Alves Oliveria e outros.

A morte de 18 vítimas, José Ri-
bamar e outras, ocorreram durante o
ataque subsequente, contra os sem-
terra, em fuga quando os recorrente,
sem cometer insubordinação, podi-
am desistir da perseguição e voltar
ao local para proteger e garantir o
deslocamento da carreta que inter-
ditava a estrada satisfazendo ao
Cel.Pantoja que aguardavas o mo-
mento propício para desobstruir a
PA-150.

Como diz Júlio Fabrini Mirabete
citado pelo Sr. Promotor de Justiça,
Dr. Marco Aurélio Nascimento, indi-
cando áureos suprimentos, in Ma-
nual de Direito Penal, Vol. I:

“Aceita a teoria monista, o Códi-
go resolve qualquer problema
com relação à autoria incerta,
determinando que todos respon-
dem pelo resultado, ainda que
não se possa saber quem prati-
cou a ação prevista no núcleo do
tipo. Ainda que ignorado, por
exemplo, quem desferiu o golpe
fatal na vítima, todos os que con-
correram para o fato responderão
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pelo homicídio. São também co-
autores de latrocínio, todos os
agentes que assumiram o risco
da efetivação do resultado letal,
sendo irrelevante mesmo, a
identificação daquele que dispa-
rou a arma contra a vítima”.
Nestas condições, em parte, fa-

zia-se necessário, sim, o ataque
subsequente da Pm, já contando
com a presença da 10ª CIPM-
CIPOMAR de Parauapebas, orien-
tada pelo Major Oliveira, com o ob-
jetivo preciso, específico e limitado,
de afastamento definitivo, dos sem-
terra, para locais mais distantes, o
quanto possível, e maior dispersão
dos mesmos.

Não estando provada resistência
armada, pelos integrantes do MST,
alcançados e presos, é de se aceitar
os indícios de execução sumária,
através dos laudos inclusos, con-
quanto não se integrem as mortes
ocorridas e as lesões corporais so-
fridas pelas vítimas senão com dolo
eventual ou culpa consciente na
perspectiva do querer cumprir o de-
ver legal de quase todos os PMs,
visto que o objetivo imediato do
avanço era a desobstrução da es-
trada pelo que passaram a intimidá-
los com tiros para o alto e ferir pro-
vavelmente os agressivos, pois es-
tavam armados com revólveres e
instrumentos perfuro- incisos, e
corto-contudentes e contundentes e
bombas molotov, de fabricação ca-

seira e revólveres.
Assim, o “animus neicandi” e o

“animus vulnerandi” deviam ser im-
putados a quem realmente matou ou
feriu desnecessariamente, quando
os PMs alcançaram e prenderam as
vítimas mortas mais tarde, cujos
executores não foram identificados,
a não ser com relação às vítimas
Robson e Oziel, com referência às
quais, constam nos autos, depoi-
mentos de testemunhas visuais de
sua execução.

Outrossim, não foram identifica-
dos os demais integrantes dos gru-
pos a que pertenciam os executores
individualizados ou não e os respec-
tivos Oficiais que os orientavam, aos
quais poderiam ser atribuído, con-
cretamente, a co-autoria, com vín-
culo psicológico.

Entrementes, havendo verossi-
milhança, no referente ao nexo psi-
cológico, derivado do assentimento
genérico, dos integrantes dos outros
grupos de PMs, aos executores dos
crimes, identificados ou não, decide-
se de regra, nesta fase recursal, do
judicium acusationis, pelo critério pro
societate.

Em decorrência das razões ora
articuladas, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

No mérito, dizem os recorrentes,
Maurílio, Júlio Cesar e Crenon, que
nos dias 16 e 17 de abril de 1996
estavam acampados na “curva do
S”, km-96, da PA-150, acompa-
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nhando como cozinheiros, cerca de
800 integrantes do MST.

O MST reivindicava não só a de-
sapropriação da fazenda Macaxeira,
para assentamento, mas também 20
ônibus e alimentação, para o deslo-
camento dos sem-terra até Marabá,
sendo que 5 ônibus conduziriam os
representantes, para Belém, a fim
de negociarem o assentamento com
o INCRA.

Assim, ocuparam a pista da Ro-
dovia, interditando-a sem agressivi-
dade, novamente no dia 17, às 12
horas, pois o Major Oliveira enviara
mensagem, através do Tenente,
comunicando que o Senhor Gover-
nador Almir Gabriel não poderia
atendê-lo e que deviam desobstruir
a estrada.

Para concretizar a obstrução da
pista, colocaram um caminhão boia-
deiro atravessado na pista, pois o
motorista do mesmo também estava
aguardando que o trânsito ficasse li-
vre.

A vítima Oziel, em vida, induzia
os sem- terra a permanecer na obs-
trução, falando através de um auto-
falante, incentivando-os com músi-
cas e canções do MST, sugerindo-
lhes que fizessem atividades de la-
zer conforme a orientação dos mo-
nitores.

Nestas circunstâncias, os inte-
grantes do MST foram surpreendi-
dos com a tropa de Parauapebas,
orientada pelo Major Oliveira que a

estacionou às proximidades da “cur-
va do S”.

Ás 16:30h. chegou a tropa de
Marabá, sob o comando Cel Pantoja
e teve início a operação de desobs-
trução, com lançamentos de grana-
das de efeito moral e tiros para o
alto.

Diz o recorrente Maurílio que ha-
via se deslocado antes da chegada
da tropa de Marabá, pois o recor-
rente Júlio César também estava
acampado, quando hora antes da
operação militar, recebeu a visita de
sua mãe, Maria Abadia, e saíram a
localizar a irmã, Maria de Fátima ou-
viram o auto-falante anunciar o de-
sembarque da tropa de Parauape-
bas.

Quando estavam dentro de um
barraco, buscando informações so-
bre Maria de Fátima, ouviram o es-
trondo de pequenas explosões,
desfazendo a esperança de negoci-
ação, através do Major Oliveira.

Enquanto fugiam do local, estan-
do de costas, fora em busca de uma
filha menor que sua esposa deixara
na casa da testemunha Maria Áurea
que reside à margem da “curva do
S”, antes de ir para Curionópolis, em
busca de tratamento médico.

Como a filha estava dormindo,
tentava voltar ao acampamento, ou-
viu o estrondo das bombas, então
correu para o barraco onde estava,
3 PMs investiram e lhe espancaram
e feriram-no. A seguir, os PMs pas-
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saram a perseguir a vítima fatal
Lao(?) Carneiro da Silva.

Assim fugiu para a mata Júlio
Cesar e Maria Abadia foram alveja-
dos pelos PMs. conforme laudo.

Ao observar sua mãe ferida, sem
poder caminhar, entrou em uma re-
sidência abandonada e pegou revól-
ver que estava sobre uma mesa e
saia para fora exibindo a arma e car-
regou os braços a Sra. Maria para o
mato.

Nesse ínterim, Maria Abadia
abraçou-se com Júlio Cesar para
não separar-se dela, sendo essa
cena gravada pelo cinegrafista Rai-
mundo Oswaldo.

O recorrente Crenon Ferraz de
Maia, no dia 17 de abril de 1996,
estava na cozinha montada para
servir aos cem trabalhadores do
Projeto de Assentamento Palmares,
ali também acampados.

Crenon havia presenciado a che-
gada da tropa de Parauapebas.

Encontrou na cozinha a Tia Ester
que o ajudava desde criança.

Na cozinha, Crenon ouviu o es-
trondo de explosões de granadas de
efeito moral e percebe uma extensa
área de fumaça próximo ao carro
boiadeiro.

Voltou ao barraco e não encon-
trou a Sra. Ester.

Na estrada de acesso a São Ge-
raldo, a Repórter Marisa aconse-
lhou-o a retirar-se do local da inter-
dição.

Preocupado com a Sra. Ester,
Crenon tentou voltar ao acampa-
mento, mas percebeu lá a presença
das tropas de Parauapebas e Mara-
bá, pelo que resolveu internar-se na
mata.

Diz o Sr. Promotor de Justiça,
Marco Aurélio, que a conduta dos
denunciados integrantes do MST,
consistiu em, utilizando-se de revól-
veres, atirar em direção aos Policiais
Militares, causando-lhes lesões cor-
porais. A Polícia Militar estava com a
missão de desobstruir a PA-150 e
até este momento, ato revestido da
mais perfeita legalidade, em cum-
primento à determinação superior.

A Denúncia proposta contra Mau-
rílio de Silva Soares e outros com
base em depoimentos das testemu-
nhas, os adolescentes informantes,
Luiz Vanderlei Ribeiro da Silva, às
fls. 285 a 291, dos autos do Inqué-
rito Policial Civil e Ana Paula Santa-
na da Silva, às fls. 256 do IPC, os
quais informaram terem os réus
Crenon, Maurílio e Júlio Cesar per-
tencentes ao Movimento dos sem-
terra, utilizando revólveres atirado
em direção aos PMs, praticando le-
sões corporais nos mesmos.

Foram lesionados os PMs, Car-
los Nobeto de Araújo e outros.

Com relação ao réu, Maurílio da
Silva, o Dr. Marco Aurélio não pro-
pôs a concessão do benefício de
suspensão do processo, por estar
sendo processado por outro crime,
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na Comarca de Parauapebas, não
enquadra-se no disposto no art. 89,
da Lei 9.099, de 1995, portanto deve
ser julgado pelo Egrégio Tribunal do
Júri.

Ocorre que o Juízo a quo ao
prolatar a sentença de pronúncia
não considerou a proposta de sus-
pensão para os réus Crenon e Júlio
Cesar e os pronunciou também.

As lesões corporais praticadas
contra os onze Policiais Militares,
Carlos Nobeto e outros, resultaram
das ações conjugadas dos aludidos
réus.

Caracterizou-se o nexo de cau-
salidade entre a conduta deles e os
ferimentos produzidos aos 11 PMs,
descritos no laudo incluso.

Magalhães Noronha apud Marco
Aurélio Nascimento, ensina:

“Existe co-deliquência quando
mais de uma pessoa, ciente e
voluntariamente, participa da
mesma infração penal. Há con-
vergência de vontades para um
fim comum, aderindo uma pes-
soa à ação da outra, sem que
seja necessário prévio concerto
entre eles.”
Prorroga-se a competência em

virtude da conexão quando, ocor-
rendo duas ou mais infrações, hou-
verem sido praticadas, ao mesmo
tempo, por várias pessoas reunidas
em concurso, embora diversos o
tempo e o lugar, ou por várias pes-
soas, umas contra outras (CPP, art.

76, I).
No caso, sub examen devido os

crimes cometidos pelos integrantes
do MST estarem conexos com os
crimes de homicídio praticados pe-
los Policiais Militares, foram todos
processados conforme o procedi-
mento dos processos da competên-
cia do Tribunal do Júri, de acordo
com o disposto no art. 78, do mes-
mo diploma.

Se dois são os réus, um proces-
sado, por homicídio e outro por le-
sões corporais, em conexão, não é
lícito o Juiz pronunciar o autor do
homicídio e absolver ou condenar o
outro. O Tribunal do Júri é que deve
julgar os dois crimes.

No caso, não há indícios que se
correlacionem, configurando plena-
mente a ocorrência de qualquer ex-
cludente de criminalidade. Con-
quanto os réus, Júlio Cesar, Maurílio
e Crenon foram vistos, por testemu-
nhas informantes, disparando revól-
veres, em direção aos PMs, alcan-
çando 5 vítimas, Carlos Nobeto e
outros, que sofreram lesões corpo-
rais leves, causadas por ferimento à
bala, quando se movimentavam
cumprindo ordem legal superior, ar-
remessando bombas de efeito mo-
ral, contra os sem-terra, para forçá-
los à distanciar-se da pista, a fim de
ser realizada a desobstrução da PA-
150, km96, na “curva do S”.

Em razão dos argumentos acima,
conheço do recurso e lhe nego pro-
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vimento.

Belém, 05 de março de 1998.

Des. Elzaman da Conceição Bittencurt - Presidente
Des. Werther Benedito Coêlho - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.247 - RECURSO DE APELAÇÃO DA
COMARCA DE BAIÃO

Apelante: Gratuliano Pinto da Rocha Lima
Apelado: A Justiça Pública
Relator: Desembargador Felício de Araújo Pontes

Apelação Penal. Estupro. Alegação de que a imputa-
ção irrogada ao réu, não se compatibiliza com a tipifi-
cação exigida no art. 213 c/c o art.224 “c” do CPB,
visto que a prática do ato sexual. foi feita sem violên-
cia e com o consentimento da vítima. Argumentação
inconsistente que desmerece provimento. Conjunção
carnal com vítima portadora de paralisia e oligofrenia.
Ato repulsivo praticado contra a ofendida, não deixa
dúvida quanto a tipificação de violência presumida,
ínsita na alínea "c" do art. 224 do CPB. Cerceamento
de defesa, alegado sem razão. Correta e compatível
com as provas dos autos; a configuração do ilícito
penal na forma prevista no art. 213 e 224, “c”, do
CPB. Manutenção da Sentença de 1º Grau, modifi-
cando-se apenas o regime prisional, que deverá, ser,
inicialmente, em regime fechado. Recurso conhecido
e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Desembargado-

res componentes; da Segunda Câ-
mara Criminal Isolada, por decisão
unânime, conhecer e negar provi-
mento ao Recurso, nos termos do
voto do Relator.

Relatório
Gratuliano Pinto da Rocha Lima,

devidamente qualificado nos autos,

foi denunciado pelo Ministério Públi-
co, como incurso nas penas dos
art.213 c/c 224, "c" do Código Penal
Brasileiro.

Diz a denúncia que o acusado,
no dia 10.08.93, na localidade "En-
genho", no Município de Baião, vio-
lentou sexualmente Dorcirene Dias
Pereira, no interior da residência da
mesma. A vítima é paralítica, mora
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com sua irmã que também é paralí-
tica e o acusado esperou que a mãe
de Dorcirene saísse, penetrou na
casa, retirou as vestes da deficiente
e violentou-a na sala da casa. A
irmã da vítima receosa de ser tam-
bém violentada, manteve-se silente
no interior da casa. Após o fato, o
denunciado abandonou a vítima e
fugiu.

Requer o Ministério Publico a oi-
tiva da vítima e de sua irmã e a pri-
são preventiva do acusado.

O acusado foi interrogado em
Juízo tendo seu advogado desistido
da defesa prévia, reservando-se
para a fase das alegações finais e
apresentando rol de três (3) teste-
munhas.

A materialidade do crime está
comprovada às fls. 13, pede exame
de conjunção carnal e pelo depoi-
mento do acusado.

No curso do processo foram ou-
vidas as testemunhas indicadas pelo
Ministério Público, fls.64 e 65 e às
de defesa, fls. 69 e 70.

Em alegações finais, o Ministério
Público requereu a condenação do
acusado, alegando que a autoria e
materialidade do crime estão com-
provados e que a vítima além da pa-
ralisia de que sofre há doze (12)
anos é oligofrênica e o denunciado
prevaleceu-se do livre acesso que
tinha na casa da vítima.

Alega mais que os depoimentos
consistentes da vítima, quer na fase

policial, quer na fase judicial, tem
valor probante consagrado nos Tri-
bunais pátrios e as testemunhas de
defesa não apresentaram fatos no-
vos que inocentassem ou colocas-
sem em dúvida a culpabilidade do
denunciado, corroborando a tese de
abuso de confiança aliada a enfer-
midade física grave da vítima.

Pugna pela condenação do réu
nas penas dos arts. 213 e 224, "b"
do Código de Processo Penal.

Nesta fase a defesa, postulou a
absolvição do réu, alegando que ele
não usou de violência ou grave
ameaça mas praticou o ato com o
consentimento da vítima.

A Juíza "a quo" em sentença de
fls. 84/88 analisa profundamente a
questão, principalmente os argu-
mentos da defesa e conclui por con-
denar o réu à pena de oito (8) anos
de reclusão na forma do disposto no
art. 59, "caput" e arts. 213 e 224 alí-
nea “c” do Código Penal Brasileiro,
que ordena seja iniciado em regime
semi-aberto e na Colônia Heleno
Fragoso, em Americano- PA.

Inconformado com a decisão o
réu apelou da mesma, dizendo que
foi processado e condenado mais
pela pressão da mãe da vítima que
não estava presente no local onde
ocorreu o fato. Alega que qualquer
autoridade se comove com a idade
da mãe da vítima e estado de saúde
desta. Cita decisões e manifesta-
ções da jurista Ada Pellegrine Gui-



JURISPRUDÊNCIA 269

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº74 1998

nover e requer sua absolvição.
O Ministério Público apresentou

contra-razões reafirmando ter o réu
se aproveitado da confiança que go-
zava na casa, pelas três(3) mulheres
ali residentes e estuprou uma delas
quando sua mãe não estava em
casa. Pede o improvimento do re-
curso.

A Procuradoria de Justiça mani-
festou-se sobre os pontos alegados
no recurso, rejeitando todos e por
fim opinou pelo conhecimento e im-
provimento do recurso.

Voto
Fato inquestionável de expressa

comprovação no laudo pericial, é de
que a vítima é portadora de doença
mental, além de acentuada debilida-
de física, fato observado pelas auto-
ridades que acompanham o proces-
so, emergindo daí, a provada im-
possibilidade da mesma oferecer
qualquer resistência aos criminosos
propósitos do réu-apelante, ficando
assim patenteada, a presunção de
violência antes referida.

Ainda dentro de tal contexto, a
douta sentenciante, traz à colação,
Jurisprudência que se amolda ao
caso presente, a qual, por sua ine-
gável relevância, a seguir transcre-
vemos:

“É presumida a violência sempre

que a vítima, seja qual for a cau-
sa (enfermidade, paralisia dos
membros, embriaguez, etc.) não
tenha podido oferecer resistên-
cia.”
Quanto ao alegado cerceamento

de defesa não procede que a visto
que, pelo que se vislumbra da tra-
mitação dos atos processuais, aqui
examinados, a digna Magistrada "a
quo", cônscia do poder discricionário
de que é detentora, observou em to-
dos os seus atos, os limites impos-
tos pela Lei e em nenhum momento,
criou obstáculos para a ampla e ir-
restrita defesa do réu.

O pedido, contrariado, de acare-
ação entre; a vítima e o réu-
apelante, não implicaria na formação
de fatos novos ou elementos de
convicção que beneficiassem o
mesmo, o que descaracteriza o cer-
ceamento equivocadamente alega-
do, entendimento ratificado pelo no-
bre Procurador de Justiça em sua
manifestação, acolhida por este
Relator.

Por todo o exposto, conheço do
presente Recurso de Apelação e lhe
nego provimento, mantendo-se a R.
Sentença, modificando-se apenas o
regime prisional, que deverá ser, ini-
cialmente, em regime fechado.

Belém, 12 de março de 1998.
Des. Werther Benedito Coelho - Presidente

Des. Felício de Araújo Pontes - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.258 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Alambique Ltda.
Agravado: Francisco Sabino V. da Costa e Outros.
Relatora: Desembargadora Climeniè Bernadette de Araújo Pontes

Ação Cominatória - Mau Uso da Propriedade - Esta-
belecimento Comercial Licenciado - Tutela Antecipa-
da. O fato de portar o comerciante licença para funci-
onamento expedido pelo ente público, não torna lícito
que use e abuse dessa concessão, infringindo nor-
mas legais atinentes à espécie. Requerida a tutela e
oferecendo-se os elementos probatórios, pode ser
concedida in limine litis. Recurso conhecido e impro-
vido.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Desembargado-

res componentes da Terceira Câma-
ra Cível Isolada, à unanimidade de
votos, conhecer do recurso, mas
negar-lhe provimento nos termos do
voto da Desa. Relatora.

Relatório
Alambique Ltda., firma devida-

mente representada pela sócia Jane
Maria Covre, inconformada com a
decisão da Juíza de Direito da 9ª
Vara Cível, que concedeu liminar
inaudita altera pars de antecipação
de tutela proibindo-a de ocupar cal-
çadas e meios fios com mesas, ca-
deiras, aparelhagem sonora e equi-
pamentos semelhantes sob pena de
multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil

reais) na ação cominatória movida
por Francisco Sabino Vasconcelos
da Costa e outros, interpõe agravo
com pedido de suspensividade.

Alega a agravante que está le-
galmente autorizada a funcionar e
que a liminar feriu seu direito de
usar as calçadas, além de não estar
fundamentada na regra contida no
art. 461 do CPC.

O então Des. Relator ao mani-
festar-se sobre a suspensividade do
presente recurso, observou que a
existência de alvará não interfere no
direito resguardado pelo art. 554 do
Código Civil, porém, mesmo pre-
sentes os requisitos para concessão
da liminar, a magistrada deveria ter
ouvido os agravantes/réus, assim,
concedeu o efeito suspensivo pleite-
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ado.
Foram prestadas as informações

de praxe.
Interposto agravo regimental, por

unanimidade os componentes da
Terceira Câmara CÍvel negaram im-
provimento. Em seguida, os agrava-
dos apresentaram contra-razões
pugnando pelo improvimento do re-
curso.

A douta Procuradora de Justiça,
manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento do recurso, mantendo-
se in totum a decisão agravada.

Voto
São dois os argumentos desen-

volvidos pela agravante para refugar
o despacho interlocutório exarado
de concessão de tutela antecipada,
nos autos de ação Cominatória que
lhe movem Francisco Sabino V. da
Costa e outros, no juízo da 9ª Vara
Cível e Comércio da Capital: a) que
a firma Alambique Ltda., está devi-
damente licenciada pela municipali-
dade e órgãos públicos, portanto le-
galmente autorizada a funcionar e b)
que a concessão de liminar feriu seu
direito de usar as calçadas e meio
fio para colocação de mesas, cadei-
ras, aparelhagem sonora e equipa-
mentos semelhantes.

Em princípio, é preciso ser dito
que o uso da propriedade encontra
limites, quanto ao seu exercício, de
diversa ordem, consagrados no di-
reito positivo como o princípio da

relatividade do direito de proprieda-
de. O que encerra esse princípio?
Que ao proprietário ou possuidor só
é lícito o uso regular do imóvel. Sem
abuso ou excesso na função de seu
direito. Assim toda a utilização que
exceder a normalidade, erige-se em,
mau uso, e como tal pode ser impe-
dido pelo vizinho.

Denotam os autos que a agra-
vante a pretexto de licenciamento
pelo poder público municipal, desvi-
ou a finalidade concessiva, para
além da normalidade ensejando que
moradores vizinhos ao estabeleci-
mento, requeressem a tutela jurisdi-
cional, apontando as infringências
cometidas pela agravada.

A teoria da normalidade consa-
grada no direito positivo exige mode-
ração no exercício do direito de pro-
priedade.

Hely Lopes Meirelles (Direito de
Construir, pág. 15/16) assim se ma-
nifesta:

“O conceito de normalidade no
direito de construir abrange todas
as formas e modalidades de uso
da propriedade. Normal é o exer-
cício de construir sem lesão para
a vizinhança; anormal é toda a
construção ou atividade que lese
o vizinho na Segurança do pré-
dio, ou no sossego ou na saúde
dos que o habitam. Tudo que
prejudica a vizinhança além dos
incômodos próprios da comuni-
dade, entende-se anormal e,
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portanto, enquadrável no con-
ceito de mau uso da propriedade,
repudiado pelo direito (C.C. art,
554).”
Adiante acentua: O conceito de

normalidade é relativo e contigente,
variando com as circunstâncias
ocorrentes em cada caso, segundo
os limites de incômodos ou danos
admitidos como ônus da vizinhança.
Mas é inegável que o vizinho tem o
direito de impedir que os outros da-
nifiquem a sua propriedade, prejudi-
quem o seu sossego, ou ponham
em risco a sua saúde com obras no-
civas, trabalhos perigosos, ruídos
intoleráveis, emanações molestas,
vibrações insuportáveis, odores
nauseabundos, e quaisquer outras
atividades ou emissões prejudiciais
à vizinhança, sendo permitido aos
lesados vedar essa utilização anor-
mal da propriedade vizinha e obter a
reparação dos danos consumados.

A agravante diz-se amparada por
autorização do Poder Público. Toda-
via, qualquer licenciamento concedi-
do pelo ente público, não pode ex-
trapolar as raias da normalidade,
partindo-se do princípio universal-
mente aceito da relatividade dos di-
reitos.

A lei civil dispensa proteção es-
pecial em pról da Segurança do
Sossego e da Saúde, consequente-
mente restringindo o direito do uso
da propriedade.

Dessas limitações interessa par-

ticularmente a solução da lide o sos-
sego.

Valendo-nos ainda dos ensina-
mentos do Saudoso mestre Hely,
referenciado ao Norte, é interes-
sante registrar a seguinte passa-
gem:

Sossego - O sossego que o Có-
digo Civil visa a assegurar nas
relações de vizinhança é relativo,
e verificável em cada caso pelo
critério da normalidade do ruído
ou de qualquer outra emissão in-
cômoda, entrando sempre em li-
nha de conta a destinação do
bairro, o horário em que é produ-
zido, a natureza das emanações
molestas e demais circunstânci-
as ponderáveis em todo conflito
de vizinhança...
À noite, porém, o trabalho ruido-

so e incômodo para a vizinhança
tem sentido diverso, apresentando-
se como ato antijurídico e ofensivo
do direito ao descanso, irrecusável a
todos que labutam durante o dia.

Ninguém pode pretender, sob a
invocação do direito ao descanso,
que tudo em derredor se imobiliza e
cale. O que a lei confere ao vizinho é
o poder de impedir que os outros o
incomodem em excesso, com ruídos
intoleráveis, que perturbem o sosse-
go natural do lar, do escritório, da
escola, do hospital, na medida da
quietude exigível para cada um
destes ambientes.

É salutar e deve ser transcrito



JURISPRUDÊNCIA 273

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº74 1998

trechos do parecer Ministerial que
trata da limitação:

A agravante postula em seu favor
o fato de estar respaldada por auto-
rização do Poder Público, todavia,
não se olvide que tal autorização
compreende tão somente o funcio-
namento normal da referida casa de
diversão, assim entendido aquele
exercido sem exagero, uma vez que
não se concebe que a municipalida-
de autorize a intensidade do exercí-
cio do direito da propriedade. Até
porque o Código de Postura do Mu-
nicípio de Belém regula tais situa-
ções objetivando justamente a segu-
rança e o sossego alheio.

Como já foi confirmado nos au-
tos, a concessão do alvará de funci-
onamento, expedido pela Prefeitura,
não interfere com o direito expresso
no art. 554, do Código Civil, pois
está claro que a agravada, com sua
atividade está retirando de modo vi-
olento o sossego e a segurança dos
moradores das proximidades de seu
estabelecimento, dando ensejo à re-
ação destes, uma vez autorizados
pelo Direito Civil no que concerne ao
direito de vizinhança.

Art. 554 O proprietário, ou inquili-
no de um prédio tem o direito de im-
pedir que o mau uso da propriedade
vizinha possa prejudicar a seguran-
ça, o sossego e a saúde dos que o
habitam.

Acentue-se, que o uso regular do
direito da propriedade é consentâ-

nea com o Sistema Jurídico, pois o
art. 160, inciso I do Código Civil
protege o seu exercício regular ou
normal.

Diz o citado dispositivo legal:
“Art. 160 Não constituem atos ilí-
citos:
II - Os praticados em legítima
defesa ou no exercício regular de
um direito reconhecido.”
Maria Helena Diniz, ao escrever

sobre a matéria explicita que:
Dentro de sua zona o proprietário

pode, em regra, retirar da coisa que
é sua todas as vantagens conforme
lhe for mais conveniente ou agradá-
vel, porém, a conveniência social
não permite que ele aja de tal forma
que o exercício de seu direito passe
a importar em grande sacrifício ou
dano ao seu vizinho.(In Curso de Di-
reito Civil Brasileiro, 4º vol., pp.
171/172).

Por seu turno, os ilustrados Dar-
cy de Arruda Miranda Júnior, Darcy
de Arruda Miranda e Luiz Alexandre
Faccin de Arruda Miranda, in Código
Civil nos Tribunais - 1996 - vol. II p.
953, ao citarem Uderico Pires dos
Santos, anotam:

“O uso da Propriedade, já disse-
mos não é absoluto, seu titular
ou quem a utilizar em seu nome,
tem de fazê-lo em conformidade
com o indispensável à sua ser-
ventia e à utilidade que ela possa
lhe proporcionar, sem contudo
ultrapassar a barreira do natural,
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do justo, do adequado.
Quando o seu uso extrapola es-
ses padrões, postergando-se e
ofendendo o direito de outrém,
caracteriza-se o mal uso. E , pois
a falta de comedimento deste
que traduz os limites de sua utili-
zação normal (Dir. De Vizinhan-
ça, Doutrina e Jurisprudência,
Forense, 1990, p. 21).”
Vê-se com clareza que o fato de

portar a agravante licença para fun-
cionamento expedido pelo ente pú-
blico, nem por isso lhe é lícito usar e
abusar dessa concessão, infringindo
normas legais atinentes a espécie.

Quanto a segundo argumento -
tutela antecipatória:

Com o advento da Lei 8.992/94,
inaugurou-se no contexto da refor-
ma do CPC, a incorporação de um
novo texto redacional e extraordiná-
rio, ínsito no art 273, conhecido por
antecipação de tutela ou tutela ante-
cipatória. A inovação respaldou-se
na necessidade imperativa e agiliza-
ção da prestação jurisdicional, ante-
cipando-a, ainda que alude à maté-
ria probatória, não abrangida no
CPC 73, de julgamento antecipado
da lide.

Embora inserido no ordenamento
jurídico desde 94, esse instituto ain-
da não atingiu seu clímax. Mas, a
par das críticas que lhe são assaca-
das, deve ser reconhecido que sua
introdução no CPC denota uma
permanente preocupação com a

presteza da tutela jurisdicional, equi-
vocadamente conduzida sob os
auspícios de impróprias providênci-
as de cunho cautelar.

Reis Friede, jurista, professor e
magistrado, ao tratar da matéria as-
sim se pronuncia:

A problemática da tutela anteci-
patória requer seja posto em evi-
dência o seu eixo central: o “tempo”.
Se o tempo é a dimensão funda-
mental na vida humana, no processo
ele desempenha idêntico papel, pois
processo também é vida. O tempo
do processo angustia os litigantes;
todos conhecem os males que a
pendência da lide pode produzir. Por
outro lado, a demora processual é
tanto mais insuportável quanto me-
nos resistente economicamente é a
parte, o que vem a agravar a quase
que insuperável desigualdade
substancial no procedimento. O
tempo, como se pode sentir, é um
dos grandes adversários do ideal de
efetividade do processo.

Mas o tempo não pode servir de
empeço à realização do direito. Ora,
se o Estado proibiu a autotutela, ad-
quiriu o poder e o dever de tutela e
de forma efetiva todas as situações
conflitivas concretas. O cidadão co-
mum, assim, tem o direito à tutela
hábil á realização do seu direito, e
não somente um direito abstrato de
ação. Em outras palavras, tem o di-
reito à adequada tutela jurisdicional.

O princípio da inafastabilidade
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não garante apenas uma resposta
jurisdicional, mas a tutela que seja
capaz de realizar, efetivamente, o di-
reito afirmado pelo autor, pois o pro-
cesso, por constituir a contrapartida
que o Estado oferece ao cidadão di-
ante da proibição da autotutela, deve
chegar a resultados equivalentes
aos que seriam obtidos se esponta-
neamente observados os preceitos
legais. Dessa forma, o direito à ade-
quada tutela jurisdicional garantido
pelo princípio da inafastabilidade é o
direito à tutela adequada à realidade
de direito material e à realidade so-
cial.

A partir do momento em que foi
proibida a ação privada, surgiu a
ação processual como veículo desti-
nado a sua realização. A ação pro-
cessual, contudo, para poder reali-
zar as diversas ações de direita
material, precisa a elas adaptar-se.
Devemos ter não somente uma
ação processual, mas várias ações
processuais. Nessa perspectiva,
como se percebe, a ação não se
exaure com a sua mera propositura
ou com a constatação dos seus re-
quisitos existenciais, mas configura
direito ao procedimento, à cognição,
ao provimento e aos meios coerciti-
vos adequados à pretensão de di-
reito material.

Ao estudar a matéria que é relati-
vamente nova, verifica-se ser in-
conteste a forma de provimento ju-
risdicional de conhecimento de cog-

nição sumária, relativamente exauri-
ente de cunho satisfativo do direito
reclamado, ainda que com matizes
de restrita provisoriedade e relativa
reversibilidade.

O despacho atacado está corre-
to, e preenche os requisitos neces-
sários, do art. 273, inclusive com as
razões de convencimento de seu
prolator.

O que é vedado ao magistrado é
conceder ex officio a tutela anteci-
patória. Mas, sendo requerida e ofe-
recendo-se os elementos probatóri-
os, pode ser concedida, in limine li-
tis.

A douta procuradora aborda esse
tema com segurança:

Quanto à antecipação da tutela
faz-se mister acrescentar que o § 3º
do art. 461 do Código de Processo
Civil, autoriza ao magistrado agir nos
limites do seu poder discricionário
para conceder a tutela antecipada
sem a ouvida da parte, entretanto
impõe-lhe a observância da relevân-
cia do fundamento do pedido, ou
seja, que esteja presente no pleito a
probabilidade da existência do di-
reito posto em juízo e o periculum in
mora.

Diante do fundamento contido na
ação intentada pelos agravados, e
da comprovação dos fatos que a
ensejam, deve o julgador utilizar
desse poder para antecipar proviso-
riamente, a solução definitiva espe-
rada no processo.
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Nelson Nery Júnior, anota ao
comentar sobre o adiantamento da
tutela:

A antecipação pode ser dada
inaudita altera parte ou depois da
justificação prévia, caso o juiz a en-
tenda necessária. A liminar dada
sem a ouvida da parte contrária
deve ser concedida quando a cita-
ção do réu puder tornar ineficaz a
medida ou quando a urgência for de
tal ordem que não pode esperar a
citação e resposta do réu. A conces-
são da medida sem a ouvida do réu
não constitui ofensa, mas limitação
imanente ao contraditório, que fica
postergado para momento futuro (in
Código de Processo Civil Comenta-

do, 3ª Edição RT, p. 673).
Destarte, diante das razões rele-

vantes dos agravados, e em conso-
nância com o direito aplicado à es-
pécie, confirmada pela doutrina e ju-
risprudência, não vislumbra-se qual-
quer reparo a ser efetuado na v.
sentença recorrida, pois tal decisão
jamais caracterizou ilegalidade ou
lesão, a direito da agravante, posto
que a douta julgadora decidiu com
arrimo no § 3º do art. 461 do Código
de Processo Civil, atendendo aos
pressupostos indicados pelos mes-
mos dispositivo legal.

Ante o exposto, conheço o recur-
so, mas lhe nego provimento, man-
tendo in totum a decisão impugnada.

Belém, 06 de março de 1998.

Des. Pedro Paulo Martins - Presidente
Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.291 - REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÀO
CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

Sentenciante: MMª Juíza de Direito da 14ª Vara Cível da Comarca da
Capital

Sentenciada/apelante: Maria Ferreira Castelo Branco
Sentenciado/apelado: IPASEP - Instituto de Previdência e Assistência Servi-

dores do Estado do Pará
Relator: Desembargador Pedro Paulo Martins

Reexame de sentença - Mandado de Segurança con-
tra o IPASEP - Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado do Pará que negou à impe-
trante o benefício de 100% (cem por cento) da pensão
por morte de seu ex-marido, na forma do disposto
pelo artigo 37, inciso XI e § 5º do artigo 40, ambos da
Constutuição Federal Brasileira - Foi violado direito
líquido e certo - A jurisprudência é pacífica no senti-
do de julgar procedente o pedido - Recurso provido -
Unanimidade de voto.

Vistos, etc...

ACORDAM, os Desembargado-
res Membros da Terceira Câmara
Cível Isolada do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará através de sua
Terceira Turma Julgadora à unani-
midade de votos, em conhecer do
recurso e dar-lhe provimento para
reformar a sentença em reexame e
Apelada, devendo o cálculo da pen-
são do servidor falecido ser baseado
na totalidade de seus vencimentos.

Relatório
Os presentes autos, tratam de

Reexame de Sentença de acordo
com o parágrafo único do artigo 12,
da Lei nº 1.533/51, e Apelação em
Processo de Mandado de Seguran-
ça, contra ato do Presidente do Ins-
tituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado do Pará -
IPASEP. A Apelante Maria Ferreira
Castelo Branco, já qualificada nos
autos, através de seu Advogado, ir-
resignada com a Sentença de Pri-
meira Instância que deferiu parcial-
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mente seu pedido, requer lhe seja
paga:

 "a pensão equivalente ao valor
integral da remuneração que
percebia seu falecido marido",
isto é, o percentual de 100% da

ultima remuneração percebida pelo
servidor.

A MMª Juíza de Direito da 14ª
Vara Cível da Capital, em sua Sen-
tença diz:

"por força do artigo 40, inciso IV
da Constituição Federal, defiro
parcialmente o writ para majorar
o percentual de pensão, de 70%
para 85%, afastada a hedionda
discriminação imposta pela Lei nº
5.599/91, nesse particular ins-
trumental."
O Apelado nas contra-razões

alega ter sido a pensão arbitrada de
acordo com a Lei nº 5.011/81, já
com a nova redação dada pela Lei
nº 5.301/85. Que o § 5º, do artigo
40, da Constituição Federal, quando
utiliza a expressão, "até o limite es-
tabelecido em lei", refere-se à Lei nº
5.011/81, dispondo para pensão por
morte de 70%, da remuneração do
servidor. Requereu o improvimento
da Apelação, para que a Sentença
de Primeira Instância seja mantida.

A Exma. Dra. Vânia Fortes Bitar
em seu Douto Parecer, opinou pelo
provimento dos recursos, "para re-
formar-se "in totum" a decisão "a
quo", nos termos pleiteados às fo-
lhas 46.

Voto
Tratam os autos de Reexame de

Sentença, em Processo de Manda-
do de Segurança impetrado contra
ato do Presidente do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servi-
dores do Estado do Pará IPASEP, e
Apelação.

A Apelante Maria Ferreira Cas-
telo Branco, requereu lhe seja paga
integralmente a pensão que perce-
bia seu falecido marido, no percen-
tual de 100% da ultima remuneração
percebida pelo servidor, e a MM.
Juíza de Direito "a quo" em sua
Sentença concedeu a majoração do
percentual de pensão de 70% para
85%.

Foi proferida uma bem elaborada
Sentença de Primeira Instância, en-
tretanto, este Egrégio Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento
de que o cálculo da pensão de ser-
vidor falecido deve ser efetuado em
sua totalidade de vencimentos, e
aplicação imediata da ordem Cons-
titucional, segundo Acordãos com
decisões unânimes, das Egrégias
Câmaras desta Côrte de Justiça.

A previsão legal da Constituição
Federal, segundo o disposto no arti-
go 40, § 5º, é a seguinte:

§ 5º O benefício da pensão por
morte corresponderá à totalidade
dos vencimentos ou proventos do
servidor falecido, até o limite es-
tabelecido em Lei, observando o
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disposto no parágrafo anterior.
Justifica-se o pedido, inclusive o

fiel cumprimento do disposto no re-
ferido artigo citado, já que a carta
Magna se sobrepõe a todas as ou-
tras Normas Estaduais, não poden-
do conflitar, nem ter interpretação
diversa.

Segundo a Jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça, é pacifi-
co o entendimento para julgar pre-

cedente o pedido, fazendo-se o cál-
culo da pensão de servidor falecido
baseado na totalidade de seus ven-
cimentos, aplicando a norma cons-
titucional.

Por tais razões, conheço do Re-
curso para dar-lhe provimento, de-
vendo ser o cálculo da pensão do
servidor falecido, baseado na totali-
dade de seus vencimentos.

Belém, 13 de março de 1998.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Des. Pedro Paulo Martins - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.299 - RECURSO DE APELAÇÃO DA
COMARCA DE ANANINDEUA

Apelantes: Elcimar Alves de Oliveira, Rivelino Ribeiro da Costa e João Eu-
frasio Santos Souza

Apelado: A Justiça Pública
Relator: Desembargador Felício de Araújo Pontes

Apelação Penal. Alegação de que Sentença baseou-
se unicamente em confissão extra judicial, contradi-
tória e imprestável para a finalidade. Participação dos
réus no crime de que são acusados, plenamente evi-
denciada. Confirmação da confissão extrajudicial,
pelos demais elementos de prova contidos nos au-
tos, afasta eiva de ilegalidade da decisão guerreada,
sem razão. Evidente configuração de crime de latro-
cínio praticado pelos réus. Autoria e materialidade do
delito devidamente comprovadas. Sentença plena-
mente fundamentada, baseada no conjunto probató-
rio dos autos, devendo ser integralmente mantida.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Desembargado-

res componentes da Segunda Câ-
mara Criminal Isolada, por decisão
unânime, conhecer e negar provi-
mento ao Recurso, nos termos do
voto do Des. Relator.

Relatório
Elcimar Alves de Oliveira, Riveli-

no Ribeiro da Costa e João Eufrásio
Santos Souza, inconformados com a
r. sentença proferida pelo MM. Dr.
Juiz de Direito da 3ª Vara Penal da

Comarca de Ananindeua, que os
condenou a 25 anos e 20 dias multa,
22 anos e 10 dias multa e 22 anos e
10 dias multa, respectivamente, pela
prática de crime previsto no art. 157
§ 3º c/c art. 29 “caput” do CPB, efe-
tivaram a interposição do Recurso
da Apelação a este Egrégio Tribunal
de Justiça.

Os reus-apelantes foram denun-
ciados em 6.10.95 acusados da prá-
tica de crime previsto no art. 157 §
2º, I e II, C/C o § 3º do antedito arti-
go do CPB, vez que, armados com



JURISPRUDÊNCIA 281

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº74 1998

revolver calibre 38 e uma escopeta
calibre 22, invadiram o mercadinho
Menino Deus, oportunidade em que
o assaltante Rivelino, que portava o
revolver, atingiu com dois disparos o
caixa Edilberto Cesar Pinheiro Coe-
lho, causando-lhe a morte, tendo os
denunciados fugido com certa im-
portância em dinheiro.

Em suas razões recursais, enfa-
tizam os réus-apelantes, que a deci-
são combatida, louvou-se nos de-
poimentos prestados perante as
autoridades policiais, sob coação ir-
resistível, como ressaltam, e por via
de conseqüência, imprestáveis, e
ainda, que as contradições existente
no inquérito o tornam ineficaz, pug-
nando por seu arquivamento.

Acrescentam comentários insub-
sistentes quanto a aplicação das
Leis 9.455/97 e 8.072/90, culminan-
do com pedido de liberdade.

Nesta Superior Instância, após
longo e percuciente Exame das pe-
ças inseridas nos autos, a autorida-
de ministerial ratifica o douto enten-
dimento da Representante do Par-
quet de 1ª Instância, quanto ao des-
cabimento do confuso Recurso dos
réus-apelantes, e entendendo pro-
vada a autoria e materialidade do
delito que praticaram, opina pelo co-
nhecimento e improvimento do pre-
citado Recurso, mantendo-se, em
conseqüência, integralmente, a de-
cisão guerreada.

Voto
O exame atento das provas coli-

gidas nos presentes autos, revela,
induvidosamente, a inconsistência
do confuso e despropositado Recur-
so dos réus-apelantes Elcimar Alves
de Oliveira, Rivelino Ribeiro da
Costa e João Eufrásio Santos Sou-
za, que, sem razão, se contrapõem
à correta decisão do Douto Juízo “a
quo”, que os condenou pela prática
dos delitos capitulados no art.157, §
3º c/c com o art. 29, “caput” do CPB.

Com efeito, deflui das peças do
processo, farta comprovação de que
os acusados, planejaram e executa-
ram assalto ao mercadinho Menino
Deus, que culminou com a morte da
vítima Edilberto Cesar Pinheiro Co-
elho.

A autoria e a materialidade do
crime objeto da denúncia estão so-
bejamente comprovados. Todas as
circunstâncias que envolveram o ato
delituoso, foram amplamente anali-
sadas pelo magistrado sentenciante
e mais, a contundência das provas
testemunhais, com relevo para os
depoimentos de Raildo Fernandes
Martins e Eliomar Antônio Dias Co-
queiro, não deixa qualquer margem
de dúvida de que os réus-apelantes,
associaram-se para praticar o crime
pelo qual foram penalizados, inobs-
tante a frustrada tentativa do acusa-
do Rivelino de inocentar seu com-
parsa Elcimar Alves de Oliveira, que
aliás já havia apresentado álibi, para
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furtar-se da responsabilidade de sua
participação no lamentável evento
criminoso, álibi, todavia anulado pe-
las provas irrefutáveis carreada aos
autos.

A participação de cada acusado
no crime de cuja decisão se insur-
gem, está perfeitamente definida no
bojo da sentença do magistrado “a
quo” e o que daquela lúcida decisão
emerge, não enseja juízo de absol-
vição, ao revés, conduz à inabalável
certeza de suas culpabilidades e

conseqüente condenações nas pe-
nas do art.157, 3º c/c o art. 29 “ca-
put” do CPB.

Desse modo, sufragando a cir-
cunstanciada e correta manifestação
das autoridades ministeriais de am-
bas as instâncias e ante a irretorquí-
vel fundamentação da sentença
combatida conheço do Recurso e
lhe nego provimento, mantendo-se,
por conseguinte, em sua integralida-
de, a decisão, do digno Magistrado,
de 1º grau.

Belém, 12 de março de 1998.

Des. Werther Benedito Coelho - Presidente
Des. Felício de Araújo Pontes - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.316 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrante Homero Fortunato da Silva
Impetrado: Secretária de Estado de Administração
Relatora: Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos

Mandado de Segurança. Preliminar de Carência da
Ação Mandamental. O Impetrante não pretende co-
brar e sim ver reconhecido seu direito ao recebimen-
to de licença prêmio convertida em dinheiro. Rejeita-
da à unanimidade. Mérito: Reconheceram o direito do
impetrante em ver ajuntado aos seus proventos o úl-
timo triênio de licença prêmio não gozada. Decisão
unânime.

Vistos, etc...
Relatório
Adoto o Relatório do ilustre Dr.

Procurador de Justiça Antonio da
Silva Medeiros.

"Homero Fortunato da Silva, bra-
sileiro, casado, servidor público es-
tadual aposentado, impetrou o pre-
sente Mandado de Segurança, vi-
sando atacar ato da Exma. Sra. Se-
cretária de Estado de Administração,
por não ter concedido ao impetrante
a conversão de licenças prêmios
não gozadas, em remuneração adi-
cional.

Esclarece o requerente que, em
junho de 1994,pediu a sua aposen-
tadoria no cargo de Técnico "13"do
Instituto de Desenvolvimento Eco-
nômico Social do Pará (IDESP),
ocasião em que pleiteou todas as

vantagens, às quais se achava com
direito, inclusive a transformação em
pecúnia dos 18 meses de licenças
prêmios não gozadas, tendo o De-
partamento Jurídico da SEAD con-
firmado esse direito, porém, so-
mente após o ato da aposentadoria.

Consumada a aposentadoria do
postulante, este através do pedido
que se transformou no Processo n.
9269/91-SEAD, pleiteou aquela
vantagem para a conversão em re-
muneração adicional das licenças
prêmio não gozadas, consoante
prevê o art. 99, II, da Lei 5.810/94,
recebendo na época o parecer jurí-
dico daquela Secretaria, no sentido
de que a previsão legal carecia de
regulamentação para a correta con-
cessão, o que foi acolhido pela auto-
ridade impetrada em data de
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12/03/96, indeferindo a pretensão do
interessado.

Houve a solicitação de revisão do
processo, tendo a Diretoria do Sis-
tema de Recursos Humanos da
SEAD opinado favoravelmente ao
pedido e aprovado pelo Secretário
Adjunto, indo o processo ao IDESP
para as providências cabíveis, pro-
cedido o cálculo da conversão de 16
meses de licença prêmio em pe-
cúnia e preparado o recibo de pa-
gamento, encaminhando o assunto
a SEPLAN, no sentido de autorizar o
descongestionamento do valor refe-
rente a vantagens a ser paga culmi-
nando, no entanto, pela decisão de
descabimento do pleito em 24/04/97,
ante a revisão da questão pela
SEAD, com base em parecer da
Consultoria Geral do Estado naquele
sentido.

No que tange à matéria de direi-
to, sustenta a ilegalidade do ato im-
pugnado, sob a argumentação de se
achar amparado pela Lei n. 5.810/94
(RJU), ao prescrever no art. 99, II,

"que a licença prêmio será con-
vertida obrigatoriamente em re-
muneração adicional, na apo-
sentadoria ou falecimento...".
Por não ter gozado as licenças

que adquiriu na ativa, nem foram
convertidas em tempo de serviço,
considera-se com o direito liquido e
certo da conversão em pecúnia por
parte da administração pública do
Estado, como uma obrigação im-

posta pela Lei no momento da apo-
sentadoria, o que espera lhe seja
conferido por meio deste remédio
heroico, inicialmente com o deferi-
mento da liminar e ao final, pela
concessão da segurança em defini-
tivo.

Pretendendo comprovar as alega
ções da exordial, instruiu o pedido
com os documentos de fls."

Pelo despacho de fls. 72, foram
solicitadas informações, tendo a au
toridade impetrada se manifestado,
conforme expediente de fls. 76, ar-
güindo, preliminarmente, o incabi-
mento do "mandamus', sob a alega-
ção de não poder ser substituto de
ação de cobrança. Quanto ao méri-
to, sustenta o ponto de vista da ine-
xistência do direito adquirido para a
percepção em pecúnia, dos perío-
dos de licenças prêmio não goza-
das.

O Estado do Pará habilitou-se,
ratificando todos os termos das in-
formações apresentadas pela auto-
ridade tida como coatora.

O estudioso membro do "Par-
quet", após estudo, opinou no senti-
do de que faz jús o impetrante á
conversão da licença-prêmio não
gozada, porém, não em todos os pe-
ríodos, conforme pretende e sim, do
último triênio completo próximo a
aposentadoria, manifestando-se pe
la concessão em parte do presente
"mandamus".

Voto



JURISPRUDÊNCIA 285

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº74 1998

Preliminar de Carência da Ação
Mandamental

O impetrado baseia sua argüição
de carência da ação na Súmula 269
do STF que estabelece o seguinte:

"Súmula 269 - O mandado de se
gurança não é substitutivo de
ação de cobrança."
Entretanto, analisando-se com

mais percuciência o pedido, verifica-
se que o que pretende o impetrante
é ser reconhecido o seu direito à
conversão das licença prêmios não
gozadas em dinheiro. Tal direito se
acha previsto e garantido no art. 99,
inciso II da Lei 5.810/94; assim, é
evidente não se trata de ação de co
brança. Daí rejeito.

ACORDAM,os desembargadores
membros das Câmaras Cíveis Reu-
nidas, á unanimidade de votos em
rejeitar a presente preliminar.

Mérito
Nos autos se verifica que o im-

petrante não gozou 16 meses de li-
cença prêmio, nem os teve contados
em dobro.

A respeito da matéria, reza a Lei
5.810/94 em seu art. 99, inciso II:

Art. 99 - A licença será:
II - convertida, obrigatoriamente,
em remuneração adicional, na
aposentadoria ou falecimento,
sempre que a fração de tempo
por igual ou superior a 1/3 (um

terço) do período exigido para o
gozo da licença-prêmio.
É lição do estudioso Dr. Antonio

da Silva Medeiros, digno Procurador
de Justiça:

"É sabido que a licença-prêmio é
uma concessão traduzida em um
prêmio pela assiduidade e disci-
plina do servidor público. É um
direito disponível dele, para o
gozo a qualquer tempo, a conta-
gem em dobro, ou, se não ocor-
rerem as situações em referên-
cia, poderá ser transformada em
indenização nos termos da lei, na
ocasião da aposentadoria ou fa-
lecimento, face a inviabilidade de
gozo na inatividade." (fls. 82 dos
autos).
Assim, havendo lei clara a res-

peito do assunto nada mais a discu-
tir.

Conheço do mandado de segu-
rança para deferi-lo, em parte, de-
vendo ser incluído aos proventos do
impetrante o último triênio completo
próximo à aposentadoria.

ACORDAM, os Desembargado-
res membros das Câmaras Cíveis
Reunidas, à unanimidade de votos,
em deferir em parte o pedido, de-
vendo ser incluído aos proventos do
impetrante o último triênio completo
próximo à aposentadoria.

Belém, 10 de março de 1998.
Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.325 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Soma Clube de Seguros
Apelada: Maria de Nazaré Oliveira de Almeida
Relator: Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim

Civil. Contrato de Seguro por Mortes Natural e Aci-
dental e Invalidez. Morte de segurado por atropela-
mento. Ingestão de bebida alcoólica, tanto pela víti-
ma, como pelo motorista. Pagamento da indenização
relativa à morte natural e não acidental. Execução
forçada para a cobrança da diferença da indenização.
Embargos à execução julgados improcedentes. Ape-
lação. Preliminar de ilegitimidade de parte do apelan-
te, por ser mero estipulante não segurador, rejeitada,
por ser aquele co-responsável.
Havendo perplexidade em se apurar quem foi o ver-
dadeiro responsável pelo sinistro, deve a controvér-
sia favorecer a parte mais fraca, no caso, a apelada.
Apelação improvida.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Desembargado-

res integrantes da Egrégia Primeira
Câmara Civil Isolada, do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, por unanimidade de votos de
uma de suas Turmas Julgadoras,
rejeitar a preliminar de ilegitimidade
de parte, por entender ser a ape-
lante co-obrigada nos efeitos do
contrato.

E no mérito, negar provimento ao
recurso, a fim de confirmar a sen-
tença recorrida.

O relatório de fls., as notas taqui-
gráficas e o voto deste relator, ficam
fazendo parte integrante deste
aresto

Relatório
Adoto como relatório o que dos

autos consta às fls. 47/49, acres-
cendo que:

Entendendo a MMª Juíza a quo,
não haver necessidade de produzir
provas em audiência, resolveu julgar
antecipado a lide, em conformidade
com o art. 330, inciso I do CPC.
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De plano resolveu não acatar ne-
nhuma das preliminares argüidas
pelas partes, para no mérito julgar
improcedente os presentes embar-
gos e, em conseqüência, subsis-
tente a penhora, aduzindo, basica-
mente, as seguintes razões:

I - Que em nenhum momento a
Companhia Soma Clube de Se-
guros, comprovou haver ajustado
com a seguradora contrato con-
tendo cláusula excludente de in-
denização no caso de morte re-
sultante de embriaguez da vítima;
o que à luz do artigo 1.434 do
Código Civil, deveria vir expres-
samente consignada na apólice.
II - Que a vítima está sendo tra-
tada como réu , não levando a
seguradora em consideração que
o condutor do veículo causador
do sinistro, também havia ingeri-
do bebida alcoólica.
III - E por último ressalta, que a
portaria editada em 1991 e que
serviria de escopo à inserção da
cláusula excludente no contrato
celebrado, não poderia prevale-
cer porque muito posterior à con-
sumação desse ato jurídico, rea-
lizado em 1986.
Às fls. 54 dos autos, consta cópia

da decisão proferida nos autos de
Pedido de Providência, formulada
pela ora embargada, em que a emi-
nente Corregedora recomenda o
agilizamento no julgamento dos em-
bargos do devedor.

Às fls. 55 - inconformada com a
decisão proferida contra si - Soma
Clube de Seguros interpôs o pre-
sente recurso de apelação, com
base nos artigos 523 e seguintes do
CPC.

Em suas razões recursais, em
petição bem fundamentada, a ape-
lante alerta que o capital segurado
sub judice é garantido por oito segu-
radores nominados no frontispício
do cartão-proposta acostado à inicial
dos embargos, assim como no certi-
ficado individual de seguro que foi
entregue ao segurado; donde con-
clui-se que este subscreve, em ver-
dade, oito contratos de seguro, sen-
do todos instrumentalizados por úni-
co documento.

Tenta com isso demonstrar, ser
parte ilegítima ad causam, pois en-
tende ser mero estipulante do segu-
ro, e não o segurador; não podendo
por isso, cumprir obrigação que não
contraiu.

Já no que se refere ao mérito, o
apelante conclui que a MMª Juíza
decidiu açodadamente, no momento
em que antecipou o julgamento da
lide desprezando provas indispensá-
veis, que acabaram por comprome-
ter a sentença proferida, uma vez
que a própria magistrada erigiu
como ponto fundamental da causa,
o fato de se saber se o acidente foi
ou não provocado pelo segurado.

E por fim, alega que não houve
omissão de informações ao segura-
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do no momento da assinatura do
cartão-proposta, pois referido con-
trato é regulado pelo órgão compe-
tente (SUSEP), que impõe as condi-
ções gerais para a referida matéria
de seguro de vida em grupo e aci-
dentes pessoais coletivos.

Às fls. 71, sem nada a acres-
centar, pediu a parte apelada pela
manutenção da sentença, em seu
inteiro teor.

Às fls. 72, após deferir o pedido
de extração da carta de sentença
para sua execução provisória, de-
terminou a MMª Juíza a subida dos
autos a esta superior instância, e a
nós chegaram conclusos.

Voto
Trata-se portanto de apelação

interposta pela Empresa Soma Clu-
be de Seguros, contra sentença
prolatada pela MMª Juíza da 20ª
Vara Cível, de Belém, que julgou
improcedentes os embargos de de-
vedor, que interpôs, defendendo-se
de execução forçada, que lhe foi
proposta pela embargada apelada,
Maria de Nazaré Oliveira de Almei-
da.

Em suas razões de apelação, a
apelante argüi a preliminar de ilegi-
timidade para figurar no pólo passivo
da demanda, argumentando, não
ser empresa seguradora, mas, tão
somente a estipulante, representan-
do um conglomerado de oito segu-
radoras, as quais estão nominadas

no cartão-proposta, assim como no
certificado individual.

 Informa que foi firmado contrato
de seguro em grupo entre ela, esti-
pulante, com as empresas segura-
doras, ficando ela com a apólice-
mestra, a qual o segurado adere ao
assinar o cartão-proposta.

E que recebe os prêmios e os
entrega às seguradoras e quem
paga a indenização não é ela, esti-
pulante, mas aquelas (as segurado-
ras) e que tal mecanismo não o tor-
na co-obrigado.

A preliminar, entretanto é de ma-
nifesta improcedência, já que a
apelante por ser a celebrante do
contrato com o segurado, se equipa-
ra às seguradoras nos efeitos do
contrato, ficando, portanto, co-
responsável pelo pagamento da in-
denização, pela ocorrência do sinis-
tro.

Tanto assim, que foi ela apelante
quem efetuou o pagamento da inde-
nização que entendeu ser de direito,
não podendo agora se eximir de ser
acionada para complementar a in-
denização.

Por outro lado, não podem os
segurados, e no caso, a sucessora-
apelada, ficarem sujeitos às normas
não constantes expressamente e vi-
sivelmente no contrato.

Aliás, o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, proíbe cláu-
sulas contratuais que transfiram
responsabilidades a terceiros (art.
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51, inc. III).
Ora, no caso, o segurado con-

tratou com a apelante, seguro por
morte natural, por acidente e invali-
dez.

Portanto, é a apelante quem
deve responder aos termos da ação,
tanto assim que pagou aquilo que
julgou ser o certo, não podendo ale-
gar ilegitimidade de ser acionado
para pagar o que a apelada entende
ter direito.

Por isso rejeito a preliminar.
Quanto à preliminar levantada

pela apelada de extinção dos em-
bargos, por deficiência do mandato,
tendo sido julgada improcedente
pela sentença e não tendo sido le-
vantada na contraminuta ao recurso,
tornou-se preclusa.

Mérito
A recorrente argumenta que ten-

do o segurado ingerido bebida alco-
ólica, conforme consta do laudo ne-
croscópico, ocorreu o agravamento
do risco, causa excludente de co-
bertura, conforme rezam as condi-
ções gerais estabelecidas na apólice
e impõe o poder público, através do
Código Civil (art. 1.454).

Invoca também, as condições ge-
rais constantes da circular da
SUSEP, nº 29, de 20.12.91, onde a
ingestão de álcool pelo segurado,
exclui a cobertura.

Ocorre, que sendo a circular de
1991, enquanto que o contrato é de

01/06/86, não pode retroagir para
alcançar o contrato.

Ocorre também, que o motorista
do veículo atropelador, ao prestar
informações perante a autoridade
policial, ao ser tomado o seu depoi-
mento no inquérito, alegou haver
antes ingerido algumas cervejas.

Assim, há dúvida em se saber se
foi a bebida alcoólica ingerida pela
vítima a causadora do acidente, ou
as cervejas bebidas pelo motorista
do veículo atropelador. Tanto mais,
quando não houve testemunhas do
acidente e tanto mais ainda e princi-
palmente, quando o referido moto-
rista afirmou no inquérito policial o
seguinte:

“Que retornava do município de
Pirabas, e ao alcançar a altura do
Km 18 da BR-316, pressentiu
que havia atropelado alguma coi-
sa, mas continuou o seu destino,
parando na barreira da Polícia
Rodoviária Federal no município
de Ananindeua, comunicando
àqueles policiais...”
Ora tais declarações, aliadas ao

fato da confissão de que havia inge-
rido momentos antes algumas cer-
vejas, justifica supor estar com a
sua capacidade de percepção alte-
rada, podendo ter dado causa ao
acidente.

Assim sendo, havendo perplexi-
dade em se saber quem foi o verda-
deiro responsável pelo sinistro, evi-
dentemente que o desate da contro-
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vérsia deve favorecer a parte menos
favorecida, no caso, a apelada.

Ante o exposto, nego provimento

ao recurso, a fim de manter a deci-
são recorrida.

Belém, 17 de março de 1998.

Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Presidente e Relator



JURISPRUDÊNCIA 291

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº74 1998

ACORDÃO Nº 33.326 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
COMARCA DA CAPITAL

Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargados: V. Acordão nº 32.399
Relatora: Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos

Configurado erro é de ser corrigido mediante Embar-
gos de Declaração - Conhecidos e providos para mo-
dificar a expressão "improvido" Para "provido" - De-
cisão unânime.

Vistos, etc...

Relatório
Banco do Brasil S/A opõe Em-

bargos de Declaração contra o V.
Acordão 32.399, que julgou o Re-
curso de Agravo, em que é Agra-
vante o ora Embargante Banco do
Brasil e agravados InteInave e ou-
tros, alegando o seguinte: que houve
contradição no Acórdão referìdo,
pois depoìs de concluir pelo erro que
seria o Juìz aumentar ou diminuir
prazos peremptórios, concluiu na
Ementa que o Recurso de Agravo
deveria ser ìmprovìdo.

Voto
Tem razão o embargante. Real-

mente na Consignação em paga-
mento que InteInave promoveu con-
tra Banco do Brasil, a Dra. Juíza,
atendendo pedido da Autora InteIna-
ve, consìgnante marcou outra data

para o depósito, ultrapassando o
prazo

Vejamos:
O art. 522 do CPC:
"Art. 522 Das decìsões interl cu-
tórias caberá agravo de dez dias
retidos nos autos ou por instru-
mento."
Após estudar e definir o que é

despacho interlocutórìo, ìnclusive
com citações doutrìnárias e concluir
que se trata, ìn casu, realmente de
decìsão interlocutórìa, a decìsão
proferlda no agravo, conta-nos que,
após determinar o prazo, a Dra. Juí-
za, atendendo petição do consig-
nante determìnou outra data que ul-
trapassava o prazo legal estabele-
cìdo na Leì Processual Civil, que é
de 5 dias.

Sabemos que é defeso alterar
prazos peremptórios. O art. 182 do
CPC estabelece:

"Art. 182 É defeso às partes, ain-
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da que todas estejam de acordo,
reduzir ou prorrogar os prazos
peremptórios. O juiz poderá, nas
comarcas onde for difícil o trans-
porte, prorrogar quaìsquer pra-
zos, mas nunca por maìs de ses-
senta dias."
O voto explica:
"Ora, nada foì alegado sobre a
cìtada dificuldade de transporte,
mas, sìm, que como o Banco
custa a pagar, os consignantes
também poderiam fazer o mes-
mo.
O prazo do art. 893 do CPC é in-
duvidosamente peremptório; não
se o pode alargar, nem mesmo o
juìz. lmagine-se o juìz a seu bel
prazer, aumentando ou dìminuido
os prazos - seria o caos proces-
sual. A nossa jurìsprudêncìa já
estabeleceu:
"Os prazos dìtos peremptórìos
são legais. Não podem ser am-
pliados, nem encurtados, aìnda
que as partes estejam de acordo
e o juiz admita." (Ac. unan. 1.095
do TJRJ - 11/06/80, agr. 32 rel

des. Jader Barros Eiras - Adcoas
1989 nº 74.0751.
Explicam as agravantes que que-
rem a transferêncìa de data por-
que somente agora foram re-
alìzados seus embarques de ex-
portação (orìgem de suas recei-
tas comerciais) e levando-se em
conta que a ìnstituìção bancárìa
negociadora dos respectìvos do-
cumentos apenas libera os re-
cursos financeiros após 20 dias,
em média, contados da entrega
dos mesmos."
Por conseguinte, tinha razão.

Não poderia haver, como se viu
exaustivamente, extrapolação do
prazo legal. Daí o recurso ser co-
nhecido e provido.

Acolho os presentes Embargos
Declaratórios para corrigir a expres-
são "improvido" para "provìdo".

ACORDAM,os Desembargadores
Membros da 1ª Câmara Cível Isola-
da, em turma, à unanimide de votos
em corrigir a expressão "improvido"
para "provido".

Belém, 16 de março de 1998.

Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Presidente
Desa. Maria Lúcìa Gomes Marques dos Santos - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.337 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: C.C.A. - Construções Civis da Amázônia Ltda.
Agravado: Emílio Silva Castelo Branco
Relator: João Alberto Castello Branco de Paiva

Agravo de Instrumento. Acolhimento de incompetên-
cia suscitada pela agravante. Tratando-se de questão
relacionada com o sistema financeiro de habitação,
na qual figura a Caixa Econômica Federal, como ges-
tora do sistema e credora hipotecária da construtora
portanto, litisconsorte necessária a competência para
processar e julgar o feito originário é da Justiça Fe-
deral. Recurso provido.

Vistos, etc...

ACORDAM, os Senhores De-
sembargadores componentes da
Turma Julgadora da 3ª Câmara Cí-
vel Isolada, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe pro-
vimento.

Relatório
Trata-se de agravo de instru-

mento, sob o rito antigo, interposto
por C.C.A - Construções Civis da
Amazônia Ltda. contra despacho
exarado pela Dra. Juíza de Direito
da 1ª Vara do Cível e Comércio da
Comarca da Capital, nos autos dos
embargos de devedor que opôs à
ação de execução que lhe move

Emílio Silva Castelo Branco.
Alega a agravante, em resumo,

que o despacho agravado; de forma
implícita, indeferiu exceção de in-
competência absoluta do Juízo sus-
citada na exordial dos embargos, ao
efeito de que fosse declarada a
competência da justiça Federal para
decidir o feito. Afirma que tendo sido
implícita a rejeição da matéria preli-
minar, o despacho não apresentou
qualquer fundamentação para apoiar
a declaração de sua competência
violando os arts. 93, seu inciso lX da
CF e 165 do CPC, razão pela qual
justifica a legitimidade para opor o
presente recluso, e para requerer a
desconstituição da decisão atacada.

Formado o instrumento, junta-
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mente com as contra-razões do
agravado, e mantido o despacho
agravado pela Magistrada “a quo”,
os autos, após o devido preparo, su
biram a esta superior instância para
julgamento do feito, incumbindo-me
a sua relatoria.

Voto
A preliminar de incompetência

absoluta do Juízo singular para
apreciar e decidir o feito merece intei
ra acolhida.

Realmente, tratando-se de ques
tão relacionada com o Sistema Fi-
nanceiro de Habitação, em que se
discute acerca do cumprimento de
obrigações clausuladas em contrato
de compra e venda de imóvel urba-
no em construção, no qual figura a
Caixa Econômica Federal, como
gestora do sistema e credora hipo-
tecária da construtora portanto litis-
consorte necessária é inegável que,
por força da disposição contida no
art. 109, I, da Constituição Federal,
a competência para processar e jul-
gar este feito é da Justiça Federal.

Há jurisprudência do Colendo
STJ a respeito do tema, verbis:

“Competência - SFH - Reajuste
de prestação. - CEF - Litiscon-
sórcio ne cessário “quando mu-
tuários acionam agente financei-
ro questionando cláusulas con-
tratuais de reajuste de presta-
ções, a CEF, como gestora do
Sistema, será litisconsorte ne-
cessário, competindo aos Juizes
Federais processar e julgar os
feitos” (Ac, un. da 1ª S. do STJ,
c.comp. 7068-6/RJ, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j.
10.05.1994)”.
Ao exposto, considerando que o

Juiz incompetente nunca se legitima
para a causa ainda que haja cone-
xão, continência ou acordo entre as
partes, acolho a preliminar de in-
competência absoluta do Juízo sin-
gular suscitada pela agravante, para
dar provimento ao recurso, reme-
tendo-se os autos da ação principal
à Justiça Federal, que é competente
para julgá-la (CPC, art. 113, p. 2º).

Belém 13 de fevereiro de 1998.

Des. Pedro Paulo Martins - Presidente
Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.338 - AGRAVO DE INTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Centrais Elétricas do Norte do brasil S.A.
Agravado: Companhia Vale do Rio Doce - CVRD
Relator: João Alberto Castello Branco de Paiva

Agravo de Instrumento. ICMS. Incidência sobre o for-
necimento de energia elétrica. A preliminar de ilegiti-
midade de parte suscitada pela agravada foi rejeitada:
a entrada de energia no estabelecimento do consu-
midor se constitui o fato gerador do tributo. Impossi-
bilidade de sua cobrança pelo somatório do consumo
energia com a demanda de potência. A base do cál-
culo é o valor da operação (valor da conta de consu-
mo). Recurso Improvido.

Vistos, etc.
ACORDAM, os Senhores De-

sembargadores componentes da
Turma Julgadora da 3ª Câmara Cí-
vel Isolada, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso mas negar-lhe
provimento.

Relatório
Companhia Vale do Rio Doce -

CVRD promoveu medida cautelar
inominada contra Centrais Elétricas
do Norte do Brasil S.A - Eletronorte,
visando eximir-se da cobrança do
ICMS que vem incidindo sobre a to-
talidade do preço, ou seja sobre o
somatório dos valores da energia
elétrica consumida e da demanda de

potência, à alegação de que inexiste
norma legal que ampare a base de
cálculo adotada pela vendedora.

A Dra. Juíza “a quo”, consideran-
do a concorrência dos requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in
mora, atendeu ao pleito de liminar
formulado pela autora e ora agrava-
da, sem audiência da parte contrá-
ria, suspendendo a cobrança dita in-
devida.

Irresignada, a vencida manifesta
agravo de instrumento, alegando
que a decisão recorrida afrontou os
arts. 12 e 14 do Decreto nº
62.7114/68, que definiu a composi-
ção da tarifa a ser aplicada aos con-
sumidores do Grupo A, que é o caso



296 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

da agravada que dá respaldo à co-
brança do imposto sob aquele crité-
rio, que corresponde, explica, ao va
lor da operação da qual decorreu a
entrega da energia ao consumidor
(Convênio ICM 66/88, art. 40., inc.
III). Aludiu que a legislação estadual
relativa ao ICMS (Lei 5.530/91, art.
28), praticamente repetiu a disposi-
ção contida no Convênio ICM/66/88,
e que em face do art. 60, do referido
Convênio, repetido pela Lei estadual
antes citada, seu art. 17, I, integram
o cálculo do imposto, além dos se-
guros e juros, as demais importânci-
as recebidas ou debitadas ao com-
prador da mercadoria. No mais, pro-
curou mostrar que inexiste o sus ci-
tado periculum in mora, para justifi
car a concessão liminar da cautela ci
tando cifras e dados, a indicar que
as importâncias cobradas no curso
da ação poderão ser facilmente re-
cuperadas pela agravada.

Juntou documentos, fls.
O recurso foi admitido pelo emi-

nente Desembargador Pedro Paulo
Martins, relator então designado,
sem concessão do efeito suspensivo
pleiteado pela agravante. A recorrida
contra-arrazoou, fls., suscitando, pre
liminarmente, a ilegitimidades da re-
corrente para interposição do agravo
de instrumento, e, no mérito, defen-
deu a manutenção da decisão agra-
vada, por seus fundamentos. De seu
turno, a Juíza da causa prestou as in
formações, e o ilustre Relator do fei

to manifestou seu impedimento de
continuar oficiando neste processo,
por motivo de licença e da própria vi
gência requerida ao julgamento dos
recursos desta natureza (art. 528,
CPC).

Assim, efetivada nova distribui-
ção, os autos vieram-me conclusos
para julgar o feito, e facultada "vista"
à douta Procuradoria Geral de Justi-
ça, esta, através da culta Procurado-
ra de Justiça, Dra. Wanda Luzynski,
em bem lançado parecer, opinou pe
lo conhecimento e improvimento do
recurso.

Voto
A agravada levanta preliminar de

ilegitimidade da empresa ré aqui
agravante para interpor o presente
recurso, aduzindo para justificar o
que pretende, que interessado na ar
recadação do tributo é o Estado do
Pará, inexistindo vínculo de natureza
jurídica tributária entre este e a recor
rente, quanto ao fornecimento de
energia elétrica.

A preliminar desmerece acolhida,
porque como dispõe o art. 21 do
Convênio 66/88, contribuinte é qual-
quer pessoa física ou jurídica, que
realiza operação de circulação de
mercadoria ou prestação de servi-
ços descritas como fato gerador do
imposto.

Deste modo, a recorrente, embo-
ra não tenha relação tributária direta
com a Fazenda estadual, é indireta
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mente contribuinte do imposto e par
te legítima para questioná-lo, como
responsável que é pelo pagamento
do crédito tributário, que correspon-
de ao valor do tributo que está embu
tido na conta de consumo.

Rejeito a preliminar.
No mérito, parece-me sem razão

a agravante.
Penso, como a ilustrada repre-

sentante do "Parquet", que a legisla
ção aplicável, inclusive a estadual
(Lei nº 5.530/89 e Convênio 66/88),
regulou claramente a matéria de
acordo com os princípios delineados
pelo CTN, definindo, no caso, a ba
se de cálculo da alíquota; orientação
seguida mais recentemente pela Lei
Complementar 87/96, que dispôs
que a base do cálculo do ICMS está
ligada ao momento da em que ocor-
re o fato gerador, que, no caso, co
mo bem observou a culta parece-
rista citada, se dá com a entrada da
energia no estabelecimento da
agravante.

Sufragado pela Constituição Fe-
deral, no preceito citado, que definiu
a energia elétrica como mercadoria,
para efeito da incidência do ICMS,

porque suscetível de circulação eco
nômica, o conceito do fato gerador
desse tributo inviabiliza a possibilida
de da sua incidência sobre o somató
rio do consumo de energia com a de
manda de potência; isso porque, co
mo de curial sabência equiparando-
se a energia elétrica à mercadoria,
nos termos da norma constitucional,
o seu fornecimento ao usuário, cara
cteriza uma operação de circulação
(ou saída) de mercadoria, sujeita ao
ICMS, cuja base de cálculo é o valor
da operação (valor da conta de con-
sumo). Ou, como com propriedade
acentuou o parecer ministerial, ver-
bis: Assim deve ser, diante da regra
básica para aferimento do tributo,
que se revela quando ocorre o fato
gerador, isto é, quando o produto ne
gociado passa das mãos do vende-
dor para as do comprador. No caso
específico dos autos, quando a
agravada passa a consumir a ener-
gia fornecida pela Agravante. Daí
dever o ICMS incidir tão-somente
sobre a componente de consumo de
energia.

Por essas razões, conheço do
recurso, mas nego provimento.

Belém, 06 de fevereiro de 1998.

Des. Pedro Paulo Martins - Presidente
Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.354 - RECURSO PENAL DE APELAÇÃO DA
COMARCA DE SANTARÉM

Apelante: Raimundo Darlan de Oliveira
Apelado: A Justiça Pública
Relator: Desembargador Jaime dos Santos Rocha

Réu incurso nas penas do art. 157, § 3º - Primeira par-
te do CPB, condenado a 06 (seis) anos de reclusão e
multa, irrigando pugna por sua total absolvição. Ape-
nas a alegação de não observância da atenuante da
menoridade encontra amparo legal. Recurso parcial-
mente provido, à unanimidade.
“A menoridade, ainda que não mencionada, constitui
circunstância atenuante obrigatória” (TACRIM - SP -
Rev. - Rel. Geraldo Terrari - 56/389)

Vistos, etc...
ACORDAM, os Exmos. Senhores

Desembargadores integrantes à 3ª
Câmara Criminal Isolada do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado, à
unanimidade, em conhecer do re-
curso interposto para conceder-lhe
provimento parcial, com base no re-
latório e voto deste Relator, para tão
somente acatar a reclamada atenu-
ante da menoridade e reduzir-lhe a
pena em 1/6 (um sexto) , para torná-
la total e definitiva em 05 (cinco)
anos de reclusão e 120 (cento e
vinte) dias-multa, deixando íntegro o
que mais consta na respeitável
sentença de mérito do juízo “a quo”.

Relatório

Trata-se de Recurso Penal de
Apelação, interposto pelo acusado
Raimundo Darlan de Oliveira, devi-
damente qualificado nos autos, con-
tra decisão de primeiro grau, de la-
vra do Juízo de Direito da 1ª Vara
Penal da Comarca de Santarém-Pa,
que o condenou à pena de seis anos
de reclusão e multa.

Narra a denúncia oferecida em
desfavor do ora apelante, que, no
dia 13 de outubro de 1994, junta-
mente com os elementos conheci-
dos como Negão e Neguinho, abor-
daram o Sr. Mário Antônio Willers,
tomando-lhe de assalto e subtrain-
do-lhe um relógio e certa quantia em
dinheiro, bem como, obrigando-o a
seguir com o trio, em seu automóvel
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tipo D-20, pela cidade de Santarém,
até caírem em um bueiro, oportuni-
dade em que o carro estancou,
permitindo assim que a vítima fosse
socorrida por seus irmãos, sendo
que, apenas indivíduo Décio Sousa
Lima, permaneceu no local, en-
quanto os demais assaltantes fugi-
ram, e, como a vítima esboçou rea-
ção, tentando escapar do carro, Dé-
cio disparou contra a mesma um tiro
de arma caseira, denominada "bu-
fete", acertando-lhe na face externa
do terço distal da pema direita en-
quanto um dos irmãos que partiram
em socorro da vítima, acabou acer-
tando letalmente o dito assaltante
com um tiro no pescoço.

O denunciado foi preso em fla-
grante delito e confessou ter partici-
pado do assalto, restando incurso
nas sanções punitivas do art. 157, §
2º, incisos I e II e 288, Parágrafo
Único do CPB.

O RMP arrolou três testemunhas
de acusação, as quais foram ouvi-
das em juízo, às fls. 58, 59 e 61, dos
autos.

O RMP arrolou três testemunhas
de acusação, as quais foram ouvi-
das em juízo, às fls.58, 59 e 61, dos
autos.

Às fls. 05, usque 12, dos autos,
consta o auto de prisão em flagrante
delito lavrado em desfavor do acu-
sado.

A denúncia foi recebida em data
de 25/11/94, tendo designado o in-

terrogatório do acusado, para o dia
02/12/94, às 10:00 horas.

Às fls. 31 dos autos, consta o in-
terrogatório do acusado em Juízo,
onde reputa como verdadeira a acu-
sação que lhe era feita pelo RMP,
narrando com riqueza de detalhes o
iter criminis, bem como o momento
exato da consumação do delito e a
sua participação nele.

Às fls. 35 dos autos, consta a
defesa prévia oferecida pela defen-
sora do acusado, onde arrolou qua-
tro testemunhas a serem ouvidas
durante a instrução processual.

As testemunhas arroladas pela
acusação e defesa foram ouvidas ás
fls. 58, 59, 60, 61, 72, 73, 74, 75, 76,
83 e 84, dos autos.

Em Alegações Finais, a acusa-
ção pugna pela procedência da ação
penal movida em desfavor do acu-
sado a defesa pela absolvição deste

Às fls. 103, usque 107, consta a
rspeitável sentença de mérito de la-
vra do Juízo “a quo”, que julgando
procedente em parte a denúncia
ofertada contra o réu, condenou-o à
pena de seis anos de reclusão, sob
o regime semi-aberto e ao paga-
mento de cento e vinte dias multa.

Inconformado o acusado apelou
para esta 3ª Câmara Criminal Isola-
da, onde pugna por sua absolvição,
sustentando em síntese: ausência
de dolo em sua conduta, a não não
consumação do crime e que não
fora aplicada a atenuante, ante o
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fato de ser o réu menor de vinte e
um anos de idade, à época do delito.

Em contra-razões, às fls. 115/116
dos autos, a Promotoria de Justiça
pugna pela manutenção da decisão
recorrida, por restarem provadas,
segundo a mesma, a autoria e a
materialidade do delito.

Instalado o Órgão Ministerial,
nesta superior instância, foi de pare-
cer pelo improvimento do recurso
interposto.

Voto
O apelante foi denunciado pela

prática dos crimes previstos em os
arts. 157, § 2º , incisos I e II e 288 ,
parágrafo único, todos do CPB.

A respeitável decisão de mérito
do ilustre Juízo “a quo” julgando
procedente em parte a denúncia
contra o réu, condenou-o a 06 (seis)
anos de reclusão e multa no valor de
120 (cento e vinte) dias - multa, in-
curso nas sanções punitivas do art.
157, § 3º - primeira parte - do CPB
em todos os seus elementos, haja
vista que a ação criminosa foi prati-
cada em co-autoria com emprego de
violência física e moral, que resultou
em lesão corporal de natureza gra-
ve.

Irresignado, o réu - apelante
pugna por sua total absolvição ,
contudo, as razões por ele sustenta-
das contra a decisão de 1º grau, tais
como ausência de dolo em sua con-
duta e a não consumação do crime,

não encontram amparo fático-
jurídico nos autos, uma vez que as
provas a eles carreadas vem corro-
borar a materialidade, a tipicidade, a
autoria, a presença de dolo e a con-
sumação do crime.

Clama ainda o réu, que na ocasi-
ão do delito, dia 13/10/94, era menor
de 21 anos, fazendo prova com sua
certidão de nascimento (fls. 77 dos
autos) e que essa atenuante não foi
considerada pelo MM. Juiz “a quo”
ao dosar a pena definitiva.

A douta representante do Órgão
Ministerial opina pelo conhecimento
e improvimento do presente recurso,
para manutenção “in totum” da
sentença recorrida parecer que não
acolhemos diante da prova cons-
tante às fls. 77 dos autos e do que
prevê a Lei Penal Substantiva em
seu art. 65, I.

Diante do exposto, somos de
voto pelo provimento parcial do pre-
sente apelo, tão somente para que
seja aplicada a atenuante suso refe-
rida, a qual não foi observada pelo
Juiz “a quo” na sentença condenató-
ria.

Assim sendo é que diminuimos
em 1/6 (um sexto) a pena base que
lhe foi aplicada, estabelecendo-a em
05 (cinco anos) de reclusão e multa,
tornando-a total e definitiva por não
existirem circunstâncias agravantes
ou relevantes e nem causas de di-
minuição ou aumento de pena, dei-
xando íntegro o que mais consta na
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respeitável sentença de mérito do juízo de 1º grau.

Belém, 20 de março de 1998.

Des. Benedito de Miranda Alvarenga - Presidente
Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.375 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE
ITAITUBA

Apelantes: Firma Santos e Macedo Ltda., Raimundo Nonato dos Santos e
sua mulher Dulcinéia Macedo dos Santos

Apelado: Banco da Amazônia S/A
Relatora: Juíza convocada Marta Inês Antunes Jadão

A multa contratual respaldada no art. 58 do Decreto-
Lei nº 413/69, se não houve procedimento administra-
tivo anterior à ação de execução, só deve incidir a
partir do primeiro despacho nessa ação. Também é
leonina a cláusula contratual que fixa honorários ad-
vocatícios, a contar da inadimplência, porque, a su-
cumbência é o substrato dessa cobrança.

ACORDAM, os Desembargado-
res que compõem a turma julgadora
da 1ª Câmara Cível Isolada, Nelson
Silvestre Rodrigues Amorim e Stélio
Bruno de Menezes, por unanimidade
de votos, conhecer do recurso e lhe
dar parcial provimento para excluir
da dívida a multa e os honorários
correspondentes ao período anterior
ao ajuizamento da execução.

Relatório
Inconformados com a sentença

proferida nos autos de Embargos à
Execução que contra eles contra o
Banco da Amazônia & Cia, Santos e
Macedo Ltda, empresa de minera-
ção e comércio, inscrita no MF,
CGC de nº 05.450.259/0001-58,
Raimundo Nonato dos Santos e sua

mulher Dulcinéia Macedo dos San-
tos, interpõem a presente Apelação
buscando anular ou modificar a de-
cisão recorrida, alegando que tive-
ram, no curso dos embargos, trata-
mento desigual, pois nunca foram
intimados de qualquer despacho ou
decisão proferida nesses respecti-
vos autos, enquanto o apelado, que
também têm escritório em outra ci-
dade, era de pronto cientificado des-
ses atos, a exemplo da sentença,
intimação que se fez por via postal.

 Dentre as razões do recurso,
informam os apelantes que o apela-
do não pagou a taxa judiciária alusi-
va ao ajuizamento da ação; que seu
patrono (dele, apelado) não tem ha-
bilitação nos autos pois da procura-
ção ali existente consta como outor-
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gante procurador, erro que não foi
sanado, tornando juridicamente im-
possível o pedido.

Questionam, destarte, os ape-
lantes o excesso de execução, devi-
do a cobrança de valor muito acima
dos constantes nos títulos e que
nem sequer correspondem aos pe-
didos acessórios, confundindo o
exequente - apelado o valor do título
com o valor da dívida, dívida unilate-
ralmente calculada, faltando-lhe pois
além da liquidez a certeza, requisitos
essenciais, na forma do artigo 586
do CPC, à execução forçada.

Pugnam, no recurso interposto,
pela extinção do processo, porque
ao advogado falta habilitação e pa-
gamento da taxa judiciária, pressu-
postos de constituição e de desen-
volvimento válido e regular da rela-
ção processual, concernente aos
embargos, e pela nulidade da exe-
cução que contém, segundo os
apelantes, excesso de juros morató-
rios e outras parcelas não contidas
expressamente no título, não tendo
por isso respaldo legal a cobrança
de multa, no bojo de ação de execu-
ção, só devida na forma do art. 58
do Decreto-Lei 413/69, a partir do
primeiro despacho da autoridade
competente.

Aludem, no apelo, que a situação
de inadimplência a que chegaram
teve como causa a própria política
econômica do governo, sobretudo
no Plano Bresser em que perdeu o

controle da inflação, ensejando a
famigerada correção monetária que
retirou dos devedores qualquer pos-
sibilidade de saldarem seus com-
promissos junto às Instituições Fi-
nanceiras.

E se dizem surpresos, os ape-
lantes, com a sentença recorrida
porquanto esta, tomando por pre-
missas afirmações que os embar-
gantes não fizeram, chegou a con-
clusão de que uma vez satisfeitos os
requisitos da cártula os outros ques-
tionamentos perdiam sentido, dei-
xando de lado a suscitada discussão
acerca da possibilidade jurídica de a
referida instituição bancária cobrar
IOF e multa contratual e outras par-
celas, citando, nesse sentido, juris-
prudência. Consideram os apelantes
também estranho que sem ajuda do
Contador do Juízo tivesse a Magis-
trada sentenciante afastado o ale-
gado excesso.

E finalizam o recurso destacando
a omissão do julgado no tocante à
falta de pagamento da taxa judiciária
e da regularidade da procuração ad
judicia, requerendo, inclusive, dili-
gências para se constatar se o pa-
trono do apelado - embargado real-
mente esteve naquele cidade em
período que menciona.

O apelado, ao contraminutar o
recurso, informa que a dívida con-
traída pelos apelantes foi formaliza-
da através de cédulas de crédito
comercial, uma, a Crege RN 87/002,
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no valor nominal de Cz$
2.500.000,00 (dois milhões e qui-
nhentos mil cruzados), padrão mo-
netária à época, emitida esta em 06
de janeiro de 1987, com vencimento
para 06 de abril subsequente; a ou-
tra, CREGE- RN 87/005, no valor
nominal de Cz$ 8.000.000,00 (oito
milhões de cruzados), emitida em 22
de janeiro de 1987, com vencimento
para 22 de abril desse ano, tendo
termo aditivo de re-retificação, alte-
rando o vencimento para
20/julho/87, da primeira cédula, e da
outra para 21 desse mês e ano, tudo
de conformidade com o disposto na
Lei nº 6.840, de 03.11.80, que em
seu artigo 5º determina a aplicação
às cédulas de crédito comercial das
normas do Decreto-Lei nº 413, de
09.01.69.

Uma vez vencidas e não pagas,
ajuizou-se a ação de execução em
1988, para cobrar uma dívida de
Cz$ 152.222.763, 64 (cento e cin-
qüenta e dois milhões, duzentos e
vinte e dois mil, setecentos e ses-
senta e três cruzeiros e sessenta e
quatro centavos). No entanto, com o
intuito meramente protelatório, os
executados opuseram embargos de
devedor, sem que a inicial dessa
ação fixasse o valor da causa e
houvesse o pagamento do preparo,
fatos que deveriam ensejar o can-
celamento da distribuição e a con-
seqüente extinção dos embargos,
até porque estes não atacaram a re-

gularidade dos títulos executivos;
trouxeram apenas argumentos des-
providos de validade jurídica, reque-
rendo diligência para atacar matéria
probatória já preclusa.

No que pertine ao excesso de
execução, estando a dívida calçada
em título de crédito, ao ver do ape-
lado, a matéria refoge ao campo do
exame da matéria cambial que só
admite defesa fundada em direito
pessoal do réu contra o Autor, em
defeito de forma do título e falta de
requisito necessário ao exercício da
ação, segundo dispõe o art. 51 do
Decreto-Lei nº 2.044, de 1908, art.
5º da Lei nº 6.840/40 c.c. o art. 52
do Decreto-Lei nº 413/69 e Dec. nº
57.663/66. Sustenta que é devida a
cobrança da multa contenciosa ou
não, judicial ou administrativa, co-
brada cumulativamente com os ho-
norários do advogado.

Também o Imposto Sobre Ope-
rações de Crédito (IOF), instituído
pela Lei 5.143, de 20.10.66 e, poste-
riormente regulado pelo Código Tri-
butário Nacional, Lei 5.172/66, é le-
gal, disciplinado pelo Banco Central
através da Resolução 1.301, de
06.04.87, conforme permite o art. 9º
da Lei 4.995, de 31.12.64.

Respondendo pela Comarca de
Itaítuba, em nov/92, determinei a
subida do recurso a esta Colenda
Corte de Justiça, ato processual
que, despido de qualquer cunho de-
cisório, não nos torna impedida de
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funcionar nesse recurso.

Voto
O erro na procuração é datilográ-

fico, sem nenhuma relevância para
o desate da causa.

Há a apreciação desta Colenda
Corte a preliminar de cerceamento
de defesa, decorrente do trato desi-
gual, segundo os apelantes, conferi-
do às partes, no curso da lide. En-
globam nessa consideração que a
inicial da execução foi despachada
sem o recolhimento da taxa judiciá-
ria, fato levantado como preliminar
nos embargos de devedor opostos à
execução, mas não apreciado pela
sentença recorrida. Sustentam que a
guia da taxa foi fabricada posterior-
mente e adulterada, preenchida e
assinada por pessoa estranha ao
Distribuidor, com numeração tam-
bém estranha, constando nos autos
ao invés da primeira, a terceira via.

Examinando as guias de reco-
lhimento da taxa judiciária e as devi-
das à Associação dos Magistrados e
a do Ministério Público, verifica-se
que a grafia é a mesma, com data
anterior ao ingresso da ação de
execução, constando em todas o
visto do Distribuidor do Juízo, visto
que esgota a discussão, porque co-
berto pela presunção juris tantum e
porque não se apresenta adulterado,
inexistindo a concessão de privilégio
ao exeqüente que recolheu as taxas
regularmente. Quanto ao fato de a

numeração das guias não coincidir,
a taxa judiciária tem bloco distinto
dos demais, como é distinto o for-
mulário das referidas associações.

Destarte o alegado trato diferen-
ciado não encontra correspondência
nos autos, cujo processamento foi
regular. Se um procurador tomou ci-
ência deste ou daquele ato proces-
sual antes do outro, a fluência do
prazo processual só contaria a partir
da intimação de ambos, afastando a
alegação de prejuízo, único a justifi-
car a nulidade do procedimento.

Voto, pois, pela rejeição dessas
preliminares, analisadas em con-
junto, porque ligadas ao alegado
cerceamento de defesa que o trato
diferenciado poderia ter causado.

Outra preliminar, levantada pelo
apelado na contraminuta, diz res-
peito a falta de pagamento da taxa
judiciária nos embargos opostos e
na ausência de menção ao valor da
causa, requisito da inicial, levantada
na contestação e não apreciada pela
sentença recorrida.

A falta da especificação do valor
da causa é simples irregularidade,
principalmente porque o valor dos
embargos que abrangem a totalida-
de da cobrança corresponde ao va-
lor da ação de execução. Quanto a
falta do pagamento da taxa, a maté-
ria suscita controvérsia e já foi, in-
clusive, objeto de estudo pelo XVIII
Seminário Regional de Magistratura
Paranaense, que conclui que na vi-
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gência do código anterior (o de
1939) o único título que comportava
verdadeira a execução era a sen-
tença, porque os títulos extrajudici-
ais eram cobrados por via de ação
executiva., cuja defesa era efetuada
em forma de contestação. Na vigên-
cia do código de 1973, houve a uni-
ficação das vias executivas, quer o
título seja judicial ou extrajudicial.
Em ambos a defesa se faz por em-
bargos de devedor e o caráter dessa
defesa, nisso são unânimes os co-
mentaristas assumem na lei proces-
sual a forma de ação, um processo
separado que se liga ao processo
executivo pelos laços da conexão. É
pois uma ação incidental de conhe-
cimento, cujo objetivo é desconstituir
o título em que se embasa a execu-
ção forçada. Há Estados, a exemplo
do Paraná, em que a própria Corre-
gedoria Geral de Justiça, mediante
provimento, que sendo o Regimento
de Custas do Estado omisso, de-
terminou a cobrança de custas nos
embargos à execução,

No âmbito da Justiça Federal, há
antecipação do preparo dos embar-
gos, por força da Súmula 111 do ex-
tinto Tribunal Federal de Recursos,
que dispunha: os embargos do de-
vedor devem ser previamente prepa-
rados no prazo de trinta dias, conta-
dos da intimação do despacho que
determinar o seu pagamento”.

 Compulsando dois trabalhos so-
bre a matéria, o do Juiz Paranaense,

Tadaaqui Girose, publicado na Re-
vista da Associação dos Magistra-
dos do Paraná, e Wilson Ninno, este
Juiz de Direito em Itápolis- SP, am-
bos considerando a natureza dos
embargos, no CPC vigente, defen-
dem o pagamento de custas nestas
ações de conhecimento.

Wilson Ninno traz à colação de-
cisão da 3ª Câmara de Alçada Civil
do Estado de São Paulo, definindo
os embargos como “ação de oposi-
ção à execução” (RT 517/158) e
conclui:

“Nessa ordem de raciocínio afi-
gura-se irreversível que os em-
bargos do executado estão su-
jeitos ao pagamento antecipado
de custas, pois, sendo eles uma
verdadeira ação, ao embargante
aplicam-se “ todas as disposi-
ções concernentes ao Autor”.
 Há, contudo, uma corrente que

defende entendimento contrário por-
que a matéria compete ao legislador
processual e este não determinou o
seu pagamento antecipado, embora
o fizesse para outras situações. As
custas seriam pagas somente a final
(RT 507/216). Esse é o entendi-
mento, salvo engano, deste Tribunal
porque sua o Regimento de Custas
não é explícito nesse sentido.

Os tribunais, porém, vêm enten-
dendo que

“se a lei não prevê nem obriga o
pagamento das custas, nos em-
bargos à execução, antes do
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exame final pelo Juiz (RT
507/26). O pagamento não é
obrigatoriamente imposto com o
ajuizamento da inicial, pode ser
efetuado posteriormente”.
Voto, portanto, em consonância

com esse entendimento, pela rejei-
ção da preliminar de irregularidade
da petição inicial.

Afastadas as preliminares, no
mérito, o excesso de execução de-
corre, segundo o apelante, da co-
brança excessiva de juros moratóri-
os e outras parcelas não contidas no
título, inclusive sobre a cobrança de
multa que os apelantes só conside-
ram devida a partir do primeiro des-
pacho da autoridade competente
(art. 58 do DL nº 413/69).

Servem de suporte à execução
forçada cédulas de crédito comercial
firmadas em mil novecentos e oi-
tenta e sete (1987). Segundo a exe-
cução, com a retificação dessas cé-
dulas os juros passaram a ser de
36% ao ano, eleváveis em 1% ao
mês, em caso de mora, reajuste
com base no LBC fiscal, multa con-
tratual de 10% e mais honorários
advocatícios de 20% sobre o valor
da dívida.

Há parcelas, porém, que não po-
dem ser questionadas. A taxação
dos juros é uma delas, porque ante-
cede à Carta Federal de 1988, que
trouxe a fixação da taxa de juros,
abrindo a polêmica acerca da auto -
aplicabilidade do artigo que a esta-

belece. Também a correção da dívi-
da deve ter por base o indexador
oficial vigente à época do contrato e
a duração deste.

Quanto à multa, o artigo 58 do
DL nº 413/69 dispõe:

“Em caso de cobrança em pro-
cesso contencioso ou não judicial
ou administrativo, o emitente da
cédula de crédito industrial res-
ponderá, ainda, pela multa de
10% dez por cento) sobre o prin-
cipal e acessórios em débito, de-
vida a partir do primeiro despa-
cho da autoridade competente na
petição de cobrança ou de habi-
litação do crédito”.
Inexiste prova nos autos de exe-

cução de que tenha o exequente se
valido de qualquer outro procedi-
mento administrativo ou judicial para
cobrança da dívida. E se não houve
a multa deve ser acrescida ao cál-
culo da dívida só após o primeiro
despacho da execução proposta.

Também os honorários advocatí-
cios, fixados adredemente, em cláu-
sula leonina, incorporados ao cál-
culo, é ilegal porque

“somente em ação judicial são
devidos honorários de advoga-
dos”. Nelson Nery Júnior, CPC
Comentado, pág. 377, 2ª edição.
Theotônio Negrão elenca sobre o

assunto inúmeras jurisprudências,
tais como:

“Para a existência de verba hono-
rária é necessário existir sucum-
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bência de parte contrária, Ine-
xistente esta, inexiste aquela
(STJ - 3ª Turma, REsp 26.120.3.
SP, rel. Min, Cláudio Santos j. em
25.10.93.
“Por outras palavras, é preciso
que haja vencedor e vencido
para que se aplique o art. 20, ou
seja, que tenha havido litígio”
(RJTESP 93/96).
“O fundamento da condenação
em honorários é o fato objetivo
da derrota (RT 591/140)”
A fixação desses honorários,

destarte, ficam a critério do Juiz que
vai aferir o percentual devido, sope-
sando circunstâncias relacionadas
com o zelo profissional do advoga-
do, o trabalho realizado, etc. (art. 20,

§ 3º, e alíneas do CPC).
Incluir no cálculo da dívida hono-

rários, a partir do vencimento da dí-
vida, ainda que cláusula leonina o
estabeleça, afronta o princípio que
veda o enriquecimento sem causa.
No caso em apreciação, prevaleceu-
se o Credor de sua posição privile-
giada, como detentor do dinheiro, na
elaboração do contrato de mútuo.

Ademais só são devidos os ho-
norários na execução depois de ar-
bitrados pelo Juiz da causa.

Assim é que, conheço do apelo e
lhe dou parcial provimento para ex-
cluir da dívida a multa e de honorá-
rios advocatícios correspondente a
período anterior ao ajuizamento da
ação.

Belém, 22 de março de 1998.

Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Presidente
Juíza convocada Marta Inês Antunes Jadão - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.381 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Lojas Brasileiras S/A
Apelada: Maria do Socorro Nascimento da Silva
Relatora: Juíza convocada Marta Inês Antunes Jadão

Direito Civil e Processual Civil - 1) Configurada a cul-
pa in vigilando, a rersponsabilidade civil do empre-
gador se imõe por força do Art. XXVIII da Constituição
Federal e 159 do Código Civil, abraçando os danos
dela decorrentes. 2) Em se tratando de dano moral, a
fixação do quantum indenizatório se impõe ao juizo
monocrático. Também se recomenda, havendo dano
moral e material, cuja cumulatividade é indiscutida,
que a verba seja fixada conjuntamente.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Desembargado-

res que compõem a Turma Julgado-
ra da 1ª Câmara Cível Isolada, Ri-
cardo Borges Filho e Maria Helena
Couceiro Simões, por unanimidade
de votos, conhecer do recurso e lhe
dar parcial provimento para fixar a
verba indenizatória, referente ao
dano material, incluídos os lucros
cessantes e ao dano moral recla-
mados.

Relatório
Inconformada com a condenação

que lhe foi imposta pela sentença
exarada nos autos de Ação de Inde-
nização Por Perdas e Danos Decor-

rente de Acidente de Trabalho, em
que figura como Autora Maria do
Socorro Nascimento da Silva, as
Lojas Brasileiras S/A interpõe a
vertente apelação buscando a re-
forma do julgado.

Em suas razões, suscita, prelimi-
narmente: a) nulidade do processo,
a partir da fl. 119 dos autos, alegan-
do que houve cerceamento de defe-
sa, reivindicação que é objeto de
agravo retido; b) nulidade do laudo
pericial porque o perito não respon-
deu aos quesitos formulados pela
ré-apelante, apesar de insistente-
mente instado para tal, quesitos di-
retamente relacionados com o ale-
gado defeito físico, aleijão ou defor-
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midade, e que, segundo a Autora,
teria sido conseqüência do ato cirúr-
gico.

No mérito a apelante sustenta
que a Autora não comprovou os fa-
tos alegados na inicial da ação, su-
portes da indenização reclamada,
nem comprovou que o alegado aci-
dente de trabalho realmente aconte-
ceu no interior da firma apelante,
faltando também prova de que hou-
ve a culpa grave do empregador ou
de seu preposto no acidente de que
se diz vítima.

Destaca no apelo o fato de ter o
INSS custeado o tratamento da Au-
tora. No tocante à prova testemu-
nhal colhida, cotejando depoimen-
tos, busca afastar a culpa “ in vigi-
lando” à apelante atribuída na sen-
tença recorrida, porque o escorre-
gão que a Autora sofreu não decorre
do descumprimento de qualquer
norma de segurança do trabalho.

Defende, também, no recurso,
que ainda que tivesse realmente
ocorrido o alegado acidente de tra-
balho a indenização acidentária ex-
cluiria qualquer outra reparação por
parte do empregador, a menos que
patente a presença de dolo ou culpa
grave.

Ainda que o recorrente tivesse
responsabilidade pelo evento, ja-
mais a indenização dar-se-ia na
forma fixada, porque a indenização
por danos morais deve ser arbitrada
pelo próprio Juiz da causa, atenden-

do a repercussão econômica, a pro-
va da dor e o grau de dolo ou culpa
do ofensor. Jamais por arbitramento
como determina a sentença, apro-
veitando do ensejo para trazer à co-
lação a doutrina de Caio Mário da
Silva Pereira lembrando que a repa-
ração da dor moral não deve con-
verter o sofrimento em móvel de
captação de lucro (de lucro capien-
do).

 Por fim requer o apelante, com
respaldo no artigo 379 do Código de
Processo Civil, a juntada de docu-
mento novo, que se reporta à reabi-
litação da apelada para as suas ati-
vidades normais, declarada pelo
INSS.

Contraminutando o recurso, a
apelada refuta as preliminares por-
que ao tempo da instrução proces-
sual foram sanadas in totum as nuli-
dades estranhamente argüidas. O
Juiz designou nova diligência perici-
al. Os quesitos da apelante foram
satisfatoriamente respondidos. No
mérito pondera que a tentativa re-
cursal de descaracterizar a culpa e
seu conseqüente dever de indenizar
os danos psicossomáticos causados
à apelada, é inútil, porquanto o arti-
go 7º, inciso XVIII, da Constituição-
cidadã assegura a indenização e a
jurisprudência sumulada do STF (de
nº 341) encaminha-se no sentido de
presumir a culpa do patrão, ou co-
mitente, pelo ato culposo que prati-
cou.
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Destaca a apelada, para configu-
rar a culpa da apelante, a relação de
causa e efeito, proveniente do es-
corregão na escada interna suja de
restos de alimentos prontos e no
impedimento imposto à apelada, por
preposto da empresa, de socorrer-
se, causando-lhe danos materiais,
estéticos e morais. Embora o INSS
tenha atendido a apelada, esta reali-
zou despesas pessoais, cujo mon-
tante está comprovado nos autos.

Informa, destarte, que a reabilita-
ção da apelada, referida no docu-
mento novo fornecido pelo INSS, se
deu em outra função e que portando
esse documento procurou o escritó-
rio da apelante na esperança de as-
sumir seu trabalho, embora em ou-
tra função, mas ali teve tratamento
deselegante, indo o documento pa-
rar na lata do lixo, onde depois foi
encontrado por terceiros, também
funcionários da firma.

Voto
Há à mercê de apreciação, neste

apelo, duas preliminares.
A primeira, versando sobre nuli-

dade do processo por cerceamento
de defesa, alegação que é objeto de
agravo retido, constante de fl, 120
destes autos. Diz respeito ao despa-
cho que não designou data para a
realização da perícia, dificultando a
apresentação de quesitos suple-
mentares necessários ao esclareci-
mento dos fatos a fim de propiciar a

ampla defesa da apelante;
A segunda, sustentada também

na alegação de nulidade da senten-
ça, agora porque o perito não res-
pondeu aos quesitos formulados
pela apelante, relacionados com o
defeito físico, aleijão, ou deformida-
de de que a apelada se diz vítima.

No tocante à primeira, logo a se-
guir a interposição do agravo retido,
o Juiz do feito designou a data para
perícia, no despacho de fl. 122. Se
este era o motivo da nulidade, foi
suprido tempestivamente, sem que
se cogite de prejuízo processual em
que possa se arrimar o alegado cer-
ceamento de defesa, decorrente da
quebra do princípio do contraditório
e da ampla defesa com os princípios
e meios a ela inerentes.

Concernetemente à segunda, a
alegação de que o perito não res-
pondeu aos quesitos formulados
pela apelante, relacionados com a
deformidade física de que a apelada
se diz portadora, às fls. 127 e 128
dos autos estão os questionamentos
respondidos, reportando-se direta-
mente ao assunto, basta que se
confronte o requerimento contendo
os quesitos (p.118 com a resposta
complementar de fl. 127). O que se
precisa esclarecer é que o exame foi
realizado pelo Instituto Renato Cha-
ves e quando os quesitos da ape-
lante ingressaram nos autos, já nele
contavam os laudos periciais. Houve
então pedido de esclarecimento so-
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bre os questionamentos levantados
e a resposta está no bojo dos autos.

Voto, assim, pela rejeição dessas
preliminares alusivas ao alegado
cerceamento de defesa, afastando a
nulidade reclamada.

No mérito, a alegação de que a
apelada não se desemcumbiu sa-
tisfatoriamente do ônus de compro-
var os fatos alegados na inicial, ou
seja, que o acidente de trabalho
ocorreu no interior da loja e que a
empregadora se houve com culpa in
vigilando, para o resultado lesivo,
esbarra na farta prova testemunhal
que, subsidiando a prova documen-
tal, torna inquestionável a ocorrência
do acidente no dia 27 (vinte e sete)
de outubro de mil novecentos e no-
venta e dois (1992), por volta das
11h e 20 min, constando dos autos,
inclusive, a comunicação do aci-
dente pela própria empresa ao
INSS, embora ressaltasse que era a
empregada a informante, e tivesse o
cuidado de enfatizar que não havia
prova testemunhal, faz referência ao
fato de ter ela escorregado na esca-
da, naquele dia.

Porém dos depoimentos colhidos
evidencia-se:

Pág. 221 dos autos - depoimento
de Luiz Humberto Cordeiro da
Mota:
“...teve a oportunidade de assistir
a requerente sofrer uma queda
no interior da loja em uma esca-
da que dá acesso para o vestiá-

rio; que o depoente procurou so-
correr a requerente quando um
outro colega de serviço chamado
Monteiro disse que o depoente
fosse trocar de roupa para dar
início a seu trabalho que ele iria
socorrer a moça; que depois o
depoente já encontrou a moça no
refeitório e estava com dificulda-
de para almoçar e foi o depoente
quem a auxiliou cortando a carne
de seu almoço: que no dia se-
guinte o depoente viu a reque-
rente com o braço enfaixado, a
qual informou-lhe que um de
seus nervos havia atrofiado em
razão da queda; que não sabe
informar se a requerente procu-
rou assistência médica junto a
empresa... que a escada onde a
requerente caiu estava suja por
alimentação ali caída, pois a
mesma era transportada por ali
da lanchonete para o refeitório”.
Alexandre Ferreira de Oliveira,

depoimento de fls. 222, esclarece:
“que os dois foram companheiros
de viagem no mesmo ônibus
quando a depoente deslocava-se
para a empresa; que o depoente
seguiu no ônibus e quando co-
meçou seu trabalho às dezesseis
horas, viu a requerente com a
mão visivelmente inchada; que o
depoente procurou saber com a
requerente o que havia aconteci-
do e esta informou-lhe que havia
caído na escada que estava suja,
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com resto de comida: que atra-
vés da própria requerente soube
que a mesma continuava no seu
posto de trabalho por ordem su-
perior; que naquele mesmo dia,
por volta das vinte e uma horas,
o depoente teve um segundo
contato com a requerente quan-
do esta solicitou-lhe que fosse
até sua residência informar a
seus familiares que iria chegar
mais tarde de vez que iria até a
Clínica dos Acidentados em bus-
ca de assistência médica... que
no dia seguinte o depoente viu a
requerente no interior da loja com
o braço enfaixado”.
Há, nesse sentido, tornando in-

questionável o acidente de trabalho,
comprovante do atendimento da
apelado na Clínica dos Acidentados,
naquele dia.

O depoimento de Nilton Santos
Costa de Brito, pág. 223:

“...que ao retornar o refeitório já
encontrou a requerente com na
mesa de revista, já acidentada;
que a lesão sofrida pela reque-
rente não era visível e que foi a
requerente que informou ao de-
poente que sofrera uma queda
em uma escada no interior da
loja... que não se lembra se a re-
querente retornou ao posto de
serviço... que dias depois do aci-
dente encontrou a requerente no
interior da loja quando esta se di-
rigia para o Departamento Pes-

soal. Ao patrono da requerente
respondeu: que na época em que
ocorreu o acidente, a escada em
que a requerente caiu servia de
corredora transportar a refeição
da cozinha para o refeitório: que
a alimentação que era derrama-
da durante o trajeto, custava a
ser limpa...”
Outros depoimentos colhidos re-

portam-se ao fato. Embora todos
sejam de ex-funcionários da empre-
sa, essas testemunhas não foram
contraditadas e há prova documen-
tal corroborando tais afirmações.

A sentença recorrida destaca:
“A queda é atribuída ao fato da
escada encontrar-se escorrega-
dia, por conter alimentação der-
ramada, quando conduzida da
cozinha para o restaurante da
empresa demandada, o que está
plenamente comprovado pelo
depoimento testemunhal e a falta
de cuidados com a limpeza da
escada, pode ser tida como ne-
gligência que constitui um dos
elementos constantes do art. 159
do Código Civil”.
A responsabilidade civil decor-

rente do acidente de trabalho está
ressalvada na parte final do art. 7º,
inc. XXVIII da Constituição Federal,
quando há risco extra, além dos
comuns à atividade desempenhada
pelo empregado. Não há negar a
negligência das normas de seguran-
ça no trabalho, decorrente da falta
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de higienização adequada das ins-
talações ambientais, e as circuns-
tâncias que se seguiram ao aciden-
te, o fato de a apelada ser obrigada
a trabalhar com dor, a recusa em
não aproveitá-la quando declarada
reabilitada pelo INSS, para trabalhar
em outra atividade, tudo concorre
para a configuração do dano moral.
A insensibilidade dos prepostos da
firma, gerando o nexo de causalida-
de que vincula esta (a firma) a exa-
cerbação do sofrimento de Socorro,
configura a hipótese de responsabi-
lidade civil tratada na súmula 341 do
Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“É presumida a culpa do patrão
ou comitente pelo ato culposo do
empregador ou preposto.”
A alegação de que o INSS custe-

ou o tratamento da Autora e de que
a firma não descumpriu nenhuma
norma de segurança do trabalho e,
finalmente, de que a indenização
acidentária exclui qualquer outra re-
paração por parte do empregador,
considerando que a responsabilida-
de descamba para o direito cível,
perquirindo a responsabilidade com
base na teoria subjetiva, da culpa da
empresa pelo resultado, perde sen-
tido. Aliás a apelada diz ter custeado
seu tratamento cirúrgico e terâpico,
reclama indenização desse trata-
mento, lesão patrimonial, envolven-
do a lesão física, a incapacidade
parcial para o trabalho, lucros ces-
santes decorrentes do redutor sala-

rial que lhe fora aplicado em face da
percepção de benefícios pagos pelo
INSS, não compensáveis, e busca
também a indenização por danos
morais, não só decorrente do dano
físico, como da dor e da humilhação
por que tem passado e que se es-
tenderá por toda a sua vida.

Aliás não há como fugir a res-
ponsabilidade civil no caso em apre-
ciação, porque

“A voluntariedade da conduta não
se confunde com a projeção da
vontade sobre o resultado: que
assumir o risco de produzi-lo, de
não querê-lo, mas, ainda assim,
atuar com afoiteza, com indolên-
cia ou com incapacidade mani-
festa. O querer intencional é
matéria atinente à culpabilidade
“latu sensu”. Stoco, Rui, “Res-
ponsabilidade Civil e sua Inter-
pretação Jurisprudencial”, Re-
vista dos Tribunais, pág. 42.
Nesse sentido, Caio Mário da Sil-

va Pereira, citado na mesma obra,
preleciona, litteris:

“cumpre, todavia, assinalar que
se não insere no contexto de “
voluntariedade” o propósito ou a
consciência do resultado danoso,
ou seja, a deliberação ou a cons-
ciência de causar prejuízo. Este é
um elemento definidor do dolo. A
voluntariedade pressuposta na
culpa é a da ação em si mesma.
Quando o agente procede vo-
luntariamente... Mas a vontade
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do sujeito, no ato culposo, vai
endereçada à sua realização,
mas não a conseqüência nociva”.
O fecho da sentença diz, apenas:
“Isto posto, julgo procedente a
presente ação, para condenar a
ré a pagar por indenização em
favor da autora, requerido nas
alíneas d, e, f, g, h e i, constante
do item referente ao pedido, tudo
por liquidação de sentença no
que couber.”
 Aliás a apelação não discute

apenas a comprovação da culpa in
vigilando. Levanta, também, no caso
desta prevalecer, outro questiona-
mento, acerca da necessidade de o
Juiz fixar na sentença o dano moral,
citando inúmeras jurisprudências e a
recomendação da III Conferência
Nacional de Desembargadores, rea-
lizada no Rio de Janeiro, em 1965.

Ao contraminutar o apelo, a ape-
lada é concorde nesse pleito, que-
rendo que seja fixada, nesta via re-
cursal, o quantum devido a título de
indenização.

Quanto às despesas realizadas,
na verdade o INSS e a Golden
Cross custearam grande parte do
tratamento, conforme se vê dos do-
cumentos carreados aos autos. Há
despesas, porém, feitas por ela,
pessoalmente, impondo o Juízo mo-
nocrático a indenização em dobro.
Nessa parte, embora não haja im-
pugnação específica desses docu-
mentos, mister que se apure o devi-

do, em liquidação.
A indenização, na forma do artigo

1.538 do Código Civil, envolve além
das despesas com o tratamento
(dobro, mais juros e correção Mo-
netária), valores remuneratórios atu-
alizados.

Quanto à indenização por dano
moral, cuja cumulabilidade com a
patrimonial é inquestionável, princi-
palmente depois do advento da nova
Carta Fundamental (inc. X do art.
5º), deve o Juiz - inquestionavel-
mente - fixá-la na sentença, usando
de prudente arbítrio ao quantificar o
pretium doloris, de forma que a in-
denização não se converta em lucro.

Afora a negligência com a higie-
ne da escola, suporte da indeniza-
ção material, a falta de respeito com
a dor dos hipossuficientes, sobretu-
do pelo fato da apelante ocasionar o
rompimento do plano de saúde que
ainda assistia a apelada, por força
da rescisão do contrato de trabalho
que poderia, com um pouco de boa
vontade, ser dilargado, com o sim-
ples aproveitamento da acidentada,
em outro serviço; os fatos desagra-
dáveis referidos em documentos so-
bre a maneira como era a apelada
tratada na firma onde buscava uma
saída para sua amarga sorte, passo
a fixar o valor da indenização de
dano moral, mais lucros cessantes,
abraçando este a incapacidade par-
cial definitiva que dificulta os movi-
mentos da mão direita da apelada,
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relevantes no caso em apreciação,
porque sua atividade profissional (de
telefonista) exigia cálculo em con-
junto para que não se considere a
indenização moral como verba autô-
noma.

 É certo que a Súmula 37 do STJ
afastou a ardorosa discussão que se
tratava na doutrina e na jurisprudên-
cia acerca da possibilidade de se
cogitar de dano moral, desvinculado
de outros pedidos, aliás a Constitui-
ção pátria assim preceitua. Neste
feito, porém, a interligação do dano
moral com os demais pedidos não
justifica a fixação de verba isolada.

Para abraçar o dano material in-
cluindo os lucros cessantes e o dano
moral, fixo a indenização em um
salário mínimo e meio (1 ½), ora vi-
gente, a contar da data do acidente,
devendo o período pretérito ser
pago integralmente, de uma só vez,

acrescidos de juros legais, a contar
do trânsito em julgado da sentença,
de 6% ao ano, acrescida de custas e
honorários advocatícios. A correção
está implícita na fixação do Salário
mínimo, porquanto este se atualiza
periodicamente, verba indenizatória
que deve se estender ao longo da
vida da apelada, sendo responsável
pelo pagamento a firma ou sua su-
cessora a qualquer título, ou no caso
de extinção da firma, seus sócios,
porquanto nosso sistema positivo
admite a desconsideração da pes-
soa jurídica, em hipóteses como a
vertente.

Assim é que, conheço do recurso
e lhe dou parcialmente provimento
para fixar a verba indenizatória, refe-
rente ao dano material, incluindo lu-
cros cessantes, e ao dano moral re-
clamados.

Belém, 22 de março de 1998.

Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Presidente
Juíza convocada Marta Inês Antunes Jadão - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.385 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
COMARCA DA CAPITAL

Embargante: Antônio Andrade Ribeiro
Embargado: V. Acórdão de nº 32.928 de 04/02/98 do Egrégio Órgão Especial

do TJE/Pará
Relator: Desembargador Pedro Paulo Martins

Embargos de Declaração - O Julgador encontrando
motivo suficiente para fundamentar sua decisão, não
é obrigado a responder a todos os argumentos enu-
merados pelas partes. Os Embargos de Declaração
não podem sob pretexto de completar ou esclarecer
alterar o que já foi julgado - A Matéria enfocada foi
apreciada, discutida e julgada à unanimidade de vo-
tos, e exaurido tudo aquilo a ser julgado nesta supe-
rior instância - Embargos rejeitados por improceden-
tes - Unanimidade de votos.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores Mem-
bros do Órgão Especial do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, por unanimidade de votos, em
rejeitar os presentes Embargos de
Declaração.

Relatório
Adoto o Relatório de fls. 48, dos

autos, tendo a acrescentar, que o
ora Embargante inconformado com
a Decisão emanada do Venerando
Acórdão nº 32.928, de 04 de Feve-
reiro de 1998, interpôs Embargos de

Declaração, reiterando o que anteri-
ormente havia argumentado no de-
correr do Processo e requerendo
efeito modificativo. O julgamento,
efetuado por este Egrégio Órgão
Especial, ocorreu por Decisão Unâ-
nime.

Voto
O Embargante Antônio Andrade

Ribeiro, requer que este Egrégio Ór-
gão Especial se manifeste sobre
matéria que já foi apreciada e julga-
da à Unanimidade de Votos.

Através “De Iure Constituto" deve
ser atingido o "Meta Optata", para
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que a Lei seja cumprida, entretanto,
a função dos Tribunais, nos Embar-
gos de Declaração não é responder
a questionários sobre fatos que já
foram apreciados e julgados, deven-
do ser opostos apenas em casos
excepcionais, quando houver obscu-
ridade, contradição ou omissão na
Decisão, caso contrario são mera-
mente protelatórios. .

Os Embargos de Declaração não
podem sob pretexto de completar ou
esclarecer, alterar o que já foi julga-
do.

A Jurisprudência Pátria nos diz o
seguinte:

"Os Embargos de Declaração
não constituem recursos idôneos
para corrigir os fundamentos de
uma Decisão. (Bol.
AASP1.536/122).
"O juiz não está obrigado a res-
ponder todas as alegações das
partes, quando já tenha encon-
trado motivo suficiente para fun-
damentar a Decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a

responder um a um todos os
seus argumentos." (RJTJESP
115/207).
O art. 535, incisos I e II, do CPC,

preceitua que os Embargos de De-
claração somente são admissíveis
se na Decisão contestada houver
"obscuridade”, dúvida ou contradi-
ção, ou for omitido ponto sobre que
devia pronunciar-se o Tribunal". No
julgamento do presente processo
não houve qualquer obscuridade,
dúvida ou contradição, e nem foi
omitido ponto sobre o qual deveria
manifestar-se o Tribunal. A matéria
foi apreciada, discutida e julgada à
Unanimidade de Votos, sendo o jul-
gamento correto e justo.

Carnelutti sobre o versado, assim
se reporta:

“Não se pode confundir omissão
de pronunciamento com omissão
de motivação."
À luz destas considerações Re-

jeito os presentes Embargos de De-
claração, por Improcedentes, e ha-
ver sido exaurida a matéria a ser jul-
gada por esta Superior Instância.

Belém, 18 de março de 1998.

Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente
Des. Pedro Paulo Martins - Relator



JURISPRUDÊNCIA 319

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº74 1998

ACÓRDÃO Nº 33.431 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: VIVENDA - Associação de Poupança e Empréstimo
Apelados: Cândido Paraguassu de Lemos Elleres e Cecília Machado Elleres
Relatora: Desembargadora Maria Helena d'Almeida Ferreira

Apelação - Ação de Execução Hipotecária - Lei nº
5.741/71 - Embargos do devedor, art. 5º - Correção
Monetária - Acréscimos Legais - Incidência. 1. A ação
de execução hipotecária, contratos vinculados ao
S.F.H., é regida pela Lei 5.741/71. 2. A defesa do exe-
cutado, na forma do art. 5º, é efetuada através de
Embargos. 3. A dívida referente a prestações venci-
das e impagas, em execução, devem ser devidamente
corrigidas, Lei 6.899/81, e demais acréscimos legais.
4. Recurso conhecido e provido, para modificar a de-
cisão recorrida, para que incida a correção monetária.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Apelação Cível, da
Comarca da Capital, em que é ape-
lante Vivenda - Associação de Pou-
pança e Empréstimo, e apelados
Cândido Paraguassu de Lemos Élle-
res e Cecília Machado Élleres:

ACORDAM, os Senhores De-
sem-bargadores que integram a 5ª
Turma Julgadora da 2ª Câmara Cí-
vel Isolada do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado, por unanimidade
de votos, em conhecer do recurso e
lhe dar provimento, para reformar a
decisão do juízo monocrático.

Relatório

Trata-se de recurso de apelação
da sentença (fls.69/75), que julgou
procedentes os embargos à execu-
ção hipotecária opostos por Cândido
Paraguassu de Lemos Elleres e sua
mulher, Cecília Machado Elleres,
contra Vivenda Associação de Pou-
pança e Empréstimos; para deter-
minar a não incidência da correção
monetária e a incidência da multa
apenas sobre o débito pago com-
preendendo os juros de mora, a
multa, custas processuais e honorá-
rios advocatícios.

A apelante, Vivenda - Associação
de Poupança e Empréstimos, agen-
te integrante do Sistema Financeiro
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de Habitação, firmou com o embar-
gante-apelado, contrato de financi-
amento com garantia hipotecária
para construção de unidade resi-
dencial (fls.11/20), no valor corres-
pondente a 3.500,00000 UPC's e
equivalente à Cr$ 1.707.405,00
(hum milhão, setecentos e sete mil,
quatrocentos e cinco cruzeiros), pa-
drão monetário vigente à época,
sendo o pagamento do valor, finan-
ciado com 180 prestações, tudo
conforme consta do contrato.

O financiado, deixou de pagar
trinta e três prestações mensais, ra-
zão pela qual foi proposta ação de
execução.
Após a citação e penhora, os exe-
cutados ofereceram embargos, de-
positando o valor exigido na inicial,
na forma do que dispõe a Lei
5.741/71, em seu art. 5º, I.

Em sua defesa, o embargante
alega que a embargada pretende na
execução, cobrar além das presta-
ções vencidas, correção monetária
sobre elas e encargos incidentes
sobre o saldo devedor e não sobre
as prestações que fundaram a exe-
cução, ocorrendo pois o excesso de
execução.

Com referência à correção mo-
netária, afirma que não tem aplica-
ção; que a Lei 4.380 de 21.08.69,
que instituiu a correção monetária
nos contratos vinculados ao Sistema
Financeiro de Habitação, foi sob a
forma de atualização da quantia

mutuada e nada mais, não podendo
pois incidir no valor das prestações
em atraso; que da mesma forma, no
contrato firmado pelas partes não
existe tal previsão, sendo pois, inde-
vida e em extensa petição, discorre
sobre a matéria, mantendo seu po-
sicionamento.

Contesta ainda a multa contratual
de 10%, incidindo sobre o saldo de-
vedor e não sobre o valor da co-
brança.

Recebidos os embargos, apre-
sentaram os embargados, impugna-
ção, afirmando que os argumentos
expendidos não são verdadeiros:
que não pretende cobrar acessórios
sobre o valor do saldo devedor e sim
sobre o valor das prestações em
atraso e vincendas no decorrer da
lide; que correta a incidência da cor-
reção monetária sobre o valor das
prestações devidas; que o acórdão
invocado pelos embargantes diz
respeito a matéria diversa da discu-
tida e da impossibilidade de paga-
mento das prestações em atraso em
seu valor singelo, além do que,
consta do teor do contrato, cláusula
vigésima sétima, os acréscimos co-
brados.

Após réplica da embargante, a
ação foi sentenciada, na forma do
anteriormente referido.

Inconformada a embargada-
vencida interpôs apelo pedindo a
reforma da decisão, pelas razões
anteriormente expostas, reafirmando
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ser correta a correção monetária e
os acréscimos cobrados , pois
constantes de cláusulas contratuais.

Contra-razões da embargante,
refutando os termos do apelo e rea-
firmando sua posição.

Voto
Trata-se de recurso de apelação,

interposto por Vivenda - Associação
de Poupança e Empréstimos, irresi-
gnada com sentença prolatada nos
autos de Embargos à Execução Hi-
potecária, que foram interpostos por
Cândido Paraguassu de Lemos Élle-
res e sua mulher Cecília Machado
Élleres.

Verifica-se dos autos que os
apelados-embargantes vieram a
construir um imóvel, através de
contrato de mútuo, com garantia hi-
potecária submetido às normas do
Sistema Financeiro de Habitação,
sendo que, em razão da inadimplên-
cia no pagamento das parcelas a
que se obrigaram, tiveram contra si
promovida execução, com funda-
mento na Lei 5.741 de 01.12.1971.

Para concretizar o sonho da casa
própria, a Lei 4.380/64, instituiu o
Plano Nacional da Habitação no
Brasil, estabelecendo benefícios de
ordem social e introduzindo instru-
mentos e medidas de ordem eco-
nômica, jurídica e administrativa ino-
vadores, iniciando revisão de velhas
fórmulas e antigos conceitos. E, o
homem comum submeteu-se a con-

tratos de cláusulas preestabeleci-
das, de adesão, de modalidades
contratuais diversas, mas que tem
em comum a circunstância do pa-
gamento em parcelas, sujeitas a ín-
dices de reajustes inviáveis.

Em pouco tempo, o considerável
volume de operações realizadas, a
situação desequilibrada de nossa
economia acarretou o descumpri-
mento contratual das mesmas.

O Governo, procurando um me-
canismo mais célere para a execu-
ção de tais contratos, passou a criar
leis que viessem atender a seus
propósitos. De tal forma, as execu-
ções hipotecárias do Sistema Finan-
ceiro passaram a ter procedimentos
especiais, na forma da Lei 5.741 de
01.12.1971.

“Art. 1º Para a cobrança de cré-
dito hipotecário vinculado ao
Sistema Financeiro de Habitação
criado pela Lei 4.380, de 21 de
agosto de 1964, é lícito ao credor
promover a execução de que
tratam os arts.31 e 32 do Decre-
to-lei nº 70, de 21 de novembro
de 1966, ou ajuizar a ação exe-
cutiva na forma da presente lei.”
Assim é que, a ação de execu-

ção hipotecária proposta pela ape-
lante contra os apelados, o foi na
forma do estabelecido na Lei
5.741/71.

A ação foi proposta por petição
escrita, com os requisitos do art. 282
do Código de Processo Civil, (art.
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2º), em três vias e instruída com os
documentos necessários: título da
dívida devidamente inscrita (I); indi-
cação do valor das prestações e en-
cargos cujo não pagamento deu lu-
gar ao vencimento do contrato (II); o
saldo devedor, discriminadas as
parcelas relativas ao principal juros,
multa e outros encargos contratuais,
fiscais e honorários advocatícios
(III); cópias dos avisos regulamenta-
res, reclamando o pagamento da dí-
vida, expedidos segundo instruções
do Banco Nacional de Habitação
(IV);

Recebida a ação, o devedor foi
citado, para pagar a dívida do cré-
dito reclamado ou depositá-lo em
Juízo, no prazo de vinte e quatro ho-
ras e não o fazendo, foi penhorado o
imóvel hipotecado.

O devedor foi citado, conforme
se constata da certidão do sr. oficial
de justiça, de fls. 27, apondo seu ci-
ente, em data de 13 de setembro de
1988. Da mesma forma, não efeti-
vando o pagamento, foi penhorado o
imóvel hipotecado, fls.21, e da
constrição legal, o executado foi in-
timado, apondo seu ciente em 15 de
setembro de 1988.

O procedimento foi regular de
acordo com as normas que regem o
mesmo. Muito embora a mulher do
executado não tenha sido citada, o §
1º do art. 3º, diz que

"a citação far-se-á na pessoa do
réu, ou do seu representante le-

gal. Mas a do marido dispensa a
da mulher, quando aquele for o
devedor".
Devidamente intimado da penho-

ra, o executado Cândido Paraguas-
su de Lemos Élleres, juntamente
com sua mulher Cecília Machado
Élleres, ofereceram Embargos à
Execução, com fundamento no art.
5º:

"O executado poderá opor em-
bargos no prazo de dez (10) dias
contados da penhora e que serão
recebidos com efeito suspensivo,
desde que alegue e prove:
I. que depositou por inteiro a im-
portância reclamada na inicial.
II. que resgatou a dívida, ofere-
cendo desde logo a prova da
quitação."
Os executados apresentaram

sua defesa, através de embargos,
conforme determina a lei. Em pros-
seguimento, o mesmo artigo esta-
belece o prazo para interposição dos
embargos, de "dez (10) dias conta-
dos da penhora".

A um exame dos autos, verifica-
se que a penhora foi realizada em
15 de setembro de1988 e o execu-
tado intimado no mesmo dia, con-
forme se vê de sua própria assinatu-
ra.

Os embargos do executado e
sua mulher, foram interpostos em 19
de setembro de1988, no prazo certo.
Os embargantes efetuaram o depó-
sito da importância reclamada



JURISPRUDÊNCIA 323

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº74 1998

constante de poupança fls.28/31.
A matéria constante do apelo diz

respeito, unicamente, à incidência
da correção monetária sobre as par-
celas em atraso.

Os contratos imobiliários subme-
tidos ao regime do sistema Financei-
ro de Habitação, obedecem a critéri-
os especiais, como vimos anterior-
mente. O valor do empréstimo con-
cedido, é calculado de acordo com
unidade monetária própria UPC,
OTN e várias outras, com valor pró-
prio. Tais unidades monetárias, vigo-
ravam nos contratos imobiliários e
nas operações de instituições finan-
ceiras.

O contrato efetuado entre as
partes, apelante; e apelado, foi efe-
tuado através de unidade monetária,
que, embora constituindo dívida em
dinheiro, sua operação será efetua-
da através da referida unidade. O
valor das prestações obedecem
também a reajustes determinados
pelo Sistema Financeiro, variáveis e
muitas vezes substituídos. O que se
discute no presente feito, diz res-
peito à correção monetária incidindo
sobre parcelas vencidas e impagas,

A correção monetária, Lei 6.899
de 08.04.81, sempre exigiu um es-
tudo profundo na sua aplicação, A
correção monetária constitui um
instrumento de equilíbrio. correção
monetária.

Os valores das parcelas em atra-
so, constantes da execução, mere-

cem correção monetária
O ilustre Magistrado Lauro Paiva

Restiffe, em sua obra, Tratado de
Correção Monetária, Ed. Revista dos
Tribunais, 1ª edição, 1983, assim
diz:

"Sabe-se que o direito nasce de
um fato ou de um conjunto de
fatos, e que sem o fato a norma
jurídica é mera abstração, pois é
ela que prevê o fato ao qual é
destinada a regular. Este fato ge-
rador, porém, nem sempre é um
acontecimento singular, isolado;
na maioria das vezes, compõem-
se de uma série de fatos, a que
os juristas germânicos denomi-
nam tatbestand e os italianos,
fattispecie, ou seja, um estado de
fato ou um suposto de fato. Con-
seqüentemente, dependendo a
atuação da norma de um fato ou
de um conjunto de fatos, en-
quanto o primeiro não se consu-
ma e o segundo não se completa
não há aquisição de direito, pois
a sua existência depende da-
quela complementação. En-
quanto não se completam os fa-
tos constitutivos do estado de
fato necessário à aquisição do di-
reito, a situação jurídica medio
tempóreo (em que o direito está
em embrião) costuma ser indica-
da correntemente, com expres-
sões gerais, como: expectativas,
.vinculações de vontade, estados
de pendência (Serpa Lopes).
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O direito à cmm, previsto no "pa-
rágrafo primeiro", nasce de um
conjunto de fatos, que são os
pressupostos para a incidência
da norma. São esses fatos os
elementos constitutivos do direito
do credor à cmm. Analiticamente,
tais pressupostos são os se-
guintes: tratar-se de dívida líqui-
da, certa e exigível (vencida); vir
representada por título executivo
pré-constituído por força de lei
(constituição extraprocessual, o
mesmo que extrajudicial), isto é,
não resultante de decisão do
juiz); mostrar-se o titulo apto a
ensejar ao credor a instauração
de processa de execução contra
o devedor, nos termos do art.
580 e 585, I a VII do CPC.”
É de notar que a dívida executa-

da, possui os pressupostos exigíveis
para incidência da correção monetá-
ria.

As alegações do apelado de que
não é impossível a incidência da
correção monetária, por não estar
prevista no contrato, não pode pre-
valecer. O contrato efetuado, data

de janeiro de 1980, bem antes da
Lei 6.899/81. Em julgados anteriores
à lei, era sim necessário, cláusula
contratual expressa.

É fundamental perceber que a lei
6.899/91, é de índole completiva e
ampliativa, e não exaustiva ou res-
tritiva, conforme os ensinamentos de
Lauro Paiva Restiffe:

"Não é exaustiva, pois, se o fos-
se, os muitos casos por ela não
abrangidos estariam excluídos os
benefícios da correção monetária
a partir de sua vigência, o ql. nem
de leve se concebe."
O apelante tem razão quando diz

que o saldo devedor é corrigido e
não a prestação exigida. O saldo
devedor sim, pois é calculado por
unidade monetária específica.

Pelos fatos expostos, conheço do
recurso, e dou provimento, para re-
formar a decisão, julgando improce-
dentes os embargos, considerando
que a execução teve origem em dí-
vida constituída dos pressupostos
exigíveis para incidência da corre-
ção monetária e mais acréscimos
legais.

Belém, 19 de março de 1998.

Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Presidente
Desa. Maria Helena d’Almeida Ferreira - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.432 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: João Domingos do Amaral
Apelado: Eraldo Fernando Lima da Costa
Relatora: Desembargadora Maria Helena d’Almeida Ferreira

Recurso de Apelação - Ação Reivindicatória - Ação de
Direito Real - Art. 524 do CC - Réus - Citação dos
cônjuges - Litisconsortes necessários - Legitimação
ativa - Outorga marital ou uxória - Necessidade - Art.
10, § 1º do CPC. 1 - A ação reivindicatória, é ação real
imobiliária, CC, art. 524. 2 - Na forma do art. 10, § 1º
do CPC, necessária a outorga marital ou uxória para
autor. 3 - Tratando-se de matéria de ordem pública,
pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz.4-Recurso
conhecido, e, de oficio, declarado nulo, pela ausência
de outorga uxória do autor.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Apelação, da Comar-
ca da Capital, em que é apelante
João Domingos do Amaral e apela-
do Eraldo Fernando Lima da Costa.

ACORDAM, os Desembargado-
res que integram a 5ª Turma Julga-
dora da 2ª Câmara Cível Isolada do
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, por unanimidade de votos,em
conhecer do recurso, e de oficio, de-
clarado nulo, na forma do voto da
relatora.

Relatório

Adoto o relatório da sentença de
fls. 72,.

“Eraldo Fernando Lima da Costa,
regularmente individuado e repre-
sentado pelo advogado signatário da
peça inicial, propôs perante este
Juízo, a presente Ação Reivindicató-
ria contra João Domingos do Ama-
ral, também qualificado, alegando,
em síntese, o seguinte:

Que é legítimo proprietário do
domínio de uma área de terras, de-
vidamente matriculada no Cartório
de Registro de Imóveis, 2º Ofício
desta Comarca sob o nº 489, no li-
vro 2-6.5. às fls. 489, acrescentando
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as confrontações e descrições do
perímetro do terreno.

Esclarece que o réu sem qual-
quer título que justificasse o seu
procedimento, passou a ocupar in-
devidamente a propriedade em
questão, alegando que o não deso-
cuparia.

O requerente adota como fun-
damentação jurídica do pedido, o
disposto no art. 542 do Código Civil.

Acosta a promoção vestibular o
instrumento procuratório, cópia da
Escritura Pública de Compra e Ven-
da e Certidão de Propriedade da
área reivindicada.

Após, registrado a autuado, foi
expedido o mandado citatório às fls.,
tendo o suplicado contestado, tem-
pestivamente ação, alegando em re-
sumo o seguinte:

Inicialmente, como matéria pre-
liminar, o Réu se insurge contra o
Autor, porque se encontra precluso
o seu direito em cumprir a determi-
nação judicial, daí porque requer o
indeferimento da inicial, posto que
inepta.

Argüi, ainda, a necessidade da
citação do Cônjuge feminino, na
forma determinada no art. 10, pará-
grafo único do Código de Processo
Civil.

A adjudicação feita pelo autor de
processo trabalhista não se confun-
de com o direito de propriedade, já
que imóvel diverso, uma vez não de-
limitado no documento constante

dos autos, o imóvel apontado na ini-
cial ou, muito menos, ocupado de
forma legítima pelo respondente.

Finalmente, requer a gratuidade
processual, na forma do autorizado
pela Lei nº 7.115/93.

Concomitante, com a contesta-
ção apresentou o réu reconvenção o
que faz com fundamento nos arts.
315 e seguintes do Código de Pro-
cesso Civil, aduzindo em resumo,
que:

O imóvel em tela ocupado pelo
reconvinte é construído em alvena-
ria, com pátio, sala, 02 quartos, co-
zinha, banheiro externo, área de
serviço e em terreno murado, além
de outras especificações próprias.

Diz que originariamente, tal imó-
vel não possuía todas essas aco-
modações, as quais em parte, foram
introduzidas pelo reconvinte, concor-
rendo para maior valorização do
imóvel.

Pleiteia, ressarcimento das ben-
feitorias introduzidas, na forma de
direito, com cominações legais.

Manifestação do Autor sobre a
contestação e reconvenção às fls.

Decidindo as preliminares de
preclusão de direito do autor em ofe-
recer emenda à inicial, considerando
sanada a irregularidade e de citação
do cônjuge do requerido que á ação
é pessoal, não havendo necessida-
de, razão pela qual rejeitou.

No mérito julgou procedente o
pedido, por ter o Autor demonstrado
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do domínio do imóvel.
Inconformado, o requerido inter-

pôs recurso de apelação, reiterando
inicialmente todos os termos de sua
defesa, alegando em preliminar a
inépcia do pedido, pois deferido ao
Autor o prazo de dez (10) dias para
emenda da inicial, deixou ele de
cumprir a diligência e no mérito, por
não ter o autor demonstrado sufici-
entemente ser proprietário do imó-
vel.

Contra razões do apelado, ale-
gando a intempestividade do recurso
e pede a manutenção da sentença.

Voto.
Preliminar de intempestividade -

o apelado, em suas contra - razões
alega que o recurso de apelação é
intempestivo, não merecendo ser
conhecido.

A decisão recorrida, data de 20
de junho de 1996, publicada na re-
senha do Diário da Justiça em 28 de
junho e protocolada em 15 de julho
do mesmo ano.

Considerando que as férias fo-
renses, começam em 01 de julho e
examinando o art. 173 do Código de
Processo Civil, verificamos que ação
reivindicatória , não tem curso nor-
mal durante as férias forenses, logo,
o recurso é tempestivo, conforme
consta de certidão do Senhor Escri-
vão do feito de fls. 91.

Rejeito a preliminar
Tempestiva e devidamente pre-

parada, passemos aos fundamentos
do apelo, que inicialmente reitera, os
constantes em sua defesa.

A primeira preliminar a ser exa-
minada diz respeito a extinção do
processo sem julgamento do mérito,
pois sendo a reivindicatória, ação de
direito real, necessário se faz a cita-
ção da mulher do requerido. Tal pre-
liminar, foi rejeitada, por ter a Juíza
sentenciante considerado a ação de
direito pessoal, afastando pois, a
citação da mulher do requerido.

Assim decidindo, incorreu a Juíza
sentenciante em manifesto equivo-
co.

A professora Maria Helena Diniz,
em seu Curso de Direito Civil Brasi-
leiro, 4º volume, Direito das Coisas,
assim expõe:

“Várias são as medidas defensi-
vas da propriedade.
Quando o proprietário for total-
mente privado de seu bem pode-
rá retomá-lo de quem quer que
injustamente o detenha, por meio
da ação de reivindicação, devido
ao seu direito de seqüela.
Para tanto o proprietário deverá
provar seu domínio, oferecendo
não só prova da transcrição (se
se tratar de reivindicação de bem
imóvel) do titulo translativo no re-
gistro imobiliário competente,
como também da cadeia suces-
sória, pela apresentação de títu-
los aquisitivos registrados du-
rante o período no qual um dos
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transmitentes adquirira a coisa
por usucapião, ainda que não ti-
vesse justo título e nem boa fé, já
que para usucapir somam-se as
posses; se a do proprietário atual
foi havida de possuidores há
mais de vinte anos, dúvida não
há de que o bem lhe pertence”.
Por tal definição, podemos dizer

que a ação reivindicatória é ação
real, porque fundada no domínio e
tal característica encontra-se res-
saltada no art. 524 do Código Civil.
É uma ação de defesa da proprie-
dade, objetivando a sua restituição.

Tal matéria, está dimensionada
no art. 10, § 1º do Código de Pro-
cesso Civil, que diz:

“Ambos os cônjuges serão ne-
cessariamente citados para as
ações”.
A jurisprudência também entende

de tal maneira:

“Nas ações reais imobiliárias, os
cônjuges, como réus, são litis-
consórtes necessários, pois a lei
exige a citação de ambos. No
caso de legitimação ativa, o que
se exige é a outorga marital ou
uxória e não o litisconsórcio.“ JTJ
159/17.
Muito embora, o apelante tenha

razão ao apresentar tal preliminar,
outra deve ser anteriormente anali-
sada e de idêntico teor. Nos autos,
embora conste o Autor como casa-
do, não comprovou a outorga uxória
exigida pelo mesmo art. 10 do Códi-
go de Processo Civil.

Tal nulidade, de ordem pública,
pode ser conhecida em qualquer
instância e de oficio pelo julgador.

Assim, pelos motivos expostos,
considerando ausência de outorga
uxória, decreto de ofício a nulidade
da ação.

Belém, 19 de março de 1998.

Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Presidente
Des. Maria Helena d’Almeida Ferreira - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.466 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE
SANTA IZABEL DO PARÀ

Apelante:  Takenaka S/A Indústria e Comércio
Apelado:  Nutrisal - Nutrição Animal Ltda.
Relator:  Desembargador Pedro Paulo Martins

Apelaçào Cìvel - Embargos à Execução - Nos embar-
gos à execuão foi alegada violação do artigo 1º da Lei
nº 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do
bem de familia - Nessas condições a Lei exclui da pe-
nhora o imóvel residencial de familia - Recurso Im-
provido - Decisão Unânime.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Desembargado-

res membros da Terceira Câmara
Cível Isolada do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, através de sua
Turma Julgadora, à Unanimidade de
Votos em Conhecer do Recurso e
negar-lhe Provimento, para manter
em seu inteiro teor a sentença da
MMª Juíza de Direito da 19ª Vara
Cível da Capital por encontrar-se a
mesma dentro dos seus jurídicos e
legais efeitos.

Relatório
Ao compulsarmos os presentes

autos de Apelação, verifica-se que a
Apelante Takenaka S.A lndústria e
Comércio, inconformada com o de-
cisório recorreu do mesmo.

A ora Apelante ingressou com
Ação de Execução, contra a Apela-

da Nutrisal - Nutrição Animal Limita-
da e seus avalistas José Ferreira
Teixeira e José Ferreira Teixeira
Neto, com a finalidade de cobrar dí-
vida cujo valor monta em nove mil
quatrocentos e trinta e seis reais e
oitenta e oito centavos (R$
9.436,88), tendo como comprovante
da referida dívida na Nota Promissó-
ria de nº 1628, com vencimento em
data de 30/08/1995, não conseguin-
do amigavelmente receber dita dívi-
da, ficando todos em mora, para
com o Apelante, com isso foi obri-
gada e ingressar em Juízo com a já
mencíonada Ação de Execução,
tudo conforme preceitua o artigo
585, inciso I, do Código de Processo
Civil.

Ocorreu a penhora dos bens or-
denada pel MMª Juiza de Direito “a
quo” (fls. 23) e cumprida pelo Oficial
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de Justiça (fls. 26).
Em decorrência da penhora a

Apelada intentou Embargos à Exe-
cução, alegando conexão por haver
outra Ação perante o Juizado de Di-
reito da 10ª Vara Cível, com valor
superior ao seu débito, motivo por-
que foram feitas novas citações sem
recolhimento de respectivo Manda-
do, recaindo a penhora em bem
imóvel sito à Travessa Nove de Ja-
neiro, nº 590 - Edifício Janvier, ale-
gando violação ao preceituado pelo
artigo 1º, da Lei n.º 8.009/90, devi-
damente alterado pela Medida Pro-
visória nº 143, datada de
05/03/1990, e por consequência é
pedido a nulidade da penhora com
sua baixa, aguardando .a suspensão
da execução e julgamento da lide e
demais preceitos na forma da Lei.
sendo ordenado pelo MM. Juízo de
Direito “a quo” a manifestação da
parte contrária, o que aconteceu às
fls. 14 a 16 dos autos, pedindo que
fosse o processo chamado à ordem
e declarada improcedente a impug-
nação, bem como, a nulidade da pe
nhora e a duplicidade de competên-
cia entre os Juízos de Direito da 19ª
e 10ª Vara Cível da Comarca da
Capital, e, a condenação da Embar-
gada/Exequente no pagamento das
despesas e honorários advocatícios,
assim como a junção dos respecti-
vos processos por serem os mes-
mos conexos.

Decidiu a MMª Juíza de Direito “a

quo” referido às fls. 20 e 21 dos au-
tos julgando improcedente a prelimi-
nar levantada pela Embargada, jul-
gando procedentes os Embargos,
condenado esta as combinações le-
gais.

Foram apresentadas que pelo
Apelante como pela Apelada, as fls.
24 a 25, e 35 e 36, respectivamente,
dos autos suas razões e contra-ra
zões, não sendo trazidos como pro-
va péla Apelante a certidão Negativa
do Registro de Imóveis, como sendo
o bem penhorado o único de sua
propriedade., e por sua vez o Apela-
do invocou o preceituado pelo artigo
473, do CPC.

Por tudo que tivemos de obser-
var no presente processo, conheço
do presente recurso, negando-lhe
provimento, para manter a sentença
da MMª Juíza de Direito da 19ª Vara
Cível da Capital em sua inteireza,
por preencher a mesma dentro de
seus jurídicos e legais efeitos.

Voto
A ora Apelante Takenaka S/A In-

dústria e Comércio ingressou com
Ação de Execução contra a Apelada
Nutrisal - Nutrição Animal Limitada e
seus Avalistas José Ferreira Teixeira
e José Ferreira Teixeira Neto, a fim
de cobrar dívida no valor de
R$9.436,88, devidamente repre-
sentada por Nota Promissória nº
1628, vencida em data de
30/08/1995; que apesar de todos os
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esforços despendidos amigavel-
mente não conseguiu, ficando a de-
vedora, bem como, seus avalistas
em mora; que o valor da dívida,
mais correção monetária, juros de
mora e mais protesto, alcançou o
valor de R$ 13.689,90 em seu total;
que pelo exposto e de conformidade
com o preceituado pelo artigo 585,
inciso I, Cod. Proc. Civil, pediu a ci-
tação dos requeridos, para paga-
mento no prazo de vinte e quatro
(24) horas, em sua totalidade.

No decorrer do processo foi re-
querida a penhora, o que foi deferida
pela MMª Juíza de Direito “a quo”,
conforme se vê às fls. 23 dos autos,
e devidamente cumprida pelo se-
nhor Oficial de Justiça às fls. 26 dos
autos.

Por sua vez a Apelada ingressou
com Embargos à Execução, alegan-
do que em data de 07/08/1996, pe-
rante o Juizado de Direito da 10ª
Vara Cível, sendo cobrado pela
Apelante o valor de R$ 20.712,34,
configurando-se duas ações cone-
xas, com isso foram feitas novas ci-
tações, cujo mandado não foi reco-
lhido, recaindo a penhora sobre o
imóvel sito à Travessa 9 de Janeiro,
nº 590 - Edificio Janvier, alegando
com isso violação ao artigo 1º, da
Lei 8.009/90 modificado pela Medida
Provisória nº 143, de 05/03/1990.

Finalizando argüiu que esse pro-
cedimento processual é nulo de ple-
no direito, pedindo a nulidade da pe-

nhora com sua conseqüente baixa,
bem como, fosse declarada a junção
dos processos, aguardando a sus-
pensão da execução e julgamento
antecipado da lide, intimando-se a
Embargada, e o mais direito em
admitido.

Em sua manifestação a Apelante
ora Embargada contrapôs-se às
alegações apresentadas, dizendo
que até a presente data não foi efe-
tuado o pagamento das custas e ta-
xas, não sendo garantido o Juízo.

Ordenou a MMª Juíza de Direito
“a quo”, que o Embargante se mani
festasse sobre a impugnação.

E assim o fez às fls. 14 a 16 dos
autos apresentando suas alegações
sobre a impugnação e em seguida
pediu que o processo fosse chama-
do à ordem e em seguida declarada
a improcedência da impugnação, as
sim como, a nulidade da penhora e
a duplicidade de competência entre
o Juízo 19ª Vara Cível e o Juízo da
10ª Vara Cível, condenando a Em-
bargada-Exequente, do pagamento
das custas judiciais e honorários ad-
vocatícios, e a junção dos processos
por serem conexos

A senhora Escrivã do feito dando
cumprimento ao despacho apresen
tou seus esclarecimentos às, fls. 17
e 17v dos autos.

A MMª Juíza de Direito “a quo”
em sua decisão de fls. 20 e 21 dos
autos, explicitada em detalhes, jul-
gou improcedente a preliminar le-
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vantada pela Embargada, em virtude
de não estarem sujeitos a preparo,
finalizando por julgar procedente os
Embargos, condenando a Embarga-
da ao pagamento das custas do
processo e honorários advocatícios
em 15% sobre valor dado à causa.

A Apelante, inaceitando o Deci-
sório da MMª Juíza de Direito “a
quo” apelou e apresentou suas ale-
gações as fls. 24 e 25 dos autos ra-
tificando o que havia exposto anteri-
ormente, por não ter o Apelado
apresentado provas de que aquele
imóvel penhorado era o único de
sua propriedade como proprietário
da firma, através de Certidão Nega-
tiva de Imóveis, como base de suas
alegações, bem como, o mesmo lhe

servia de residência, pediu o provi-
mento da presente Apelação e re-
formada a Sentença de fls. 20 e 21
dos autos: e demais cominações le-
gais.

O Apelado, por sua vez apre-
sentou sua manifestação às fls. 35 e
36 dos autos, contraponde-se intei-
ramente às razões do Apelante fa-
zendo uma analise detalhada, ao
que por ele foi dito, invocando o arti-
go 473, do CTC, por não ter recorri-
do a nenhum dos despachos profe-
ridos contra suas pretensões, inci-
dindo portanto em preclusão. Ao fi-
nalizar pediu a confirmação da
Sentença re corrida, da MMª Juíza
de Direito da 19ª Vara Cível da Ca-
pital.

Belém, 27 de março de 1998.

Desa. Climeniè Bernadette Pontes - Presidente
Des. Pedro Paulo Martins - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.477 - QUEIXA CRIME DA COMARCA DA
CAPITAL

Querelante:  Antonio Vieira Soares Neto
Querelado:  Paulo Roberto Chaves Fernandes
Relator:  Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga

Lei de Imprensa - Ação Penal - Crimes de injúria, ca-
lúnia e difamação - Preliminares de prescrição da
ação penal e de ilegitimidade de parte ad causam
passiva, desacolhidas - No mérito, rejeita-se a queixa-
crime, eis que embora defendendo-se o querelado
com veemência dos termos contidos na carta que o
querelante fez publicar, por ele considerados ofensi-
vos à sua honra e dignidade, não exorbitou-se no di-
reito de resposta - Decisão unânime.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores que
compõem as Câmaras Criminais
Reunidas do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado, em desacolher as
preliminares de prescrição da ação
penal e de ilegitimidade de parte ad
causam passiva e, no mérito, em
rejeitar por unanimidade a queixa-
crime, nos termos da fundamenta-
ção do voto do Relator.

Relatório
Antônio Vieira Soares Neto, bra-

sileiro, casado, médico e adminis-
trador de empresas, domiciliado e
residente nesta Cidade à Avenida
Conselheiro Furtado, nº 412, fulcra-

do no artigo 40, inciso 1, alínea “c”,
da Lei nº 5.250, de 09 de fevereiro
de 1967, que regula a liberdade de
manifestação do pensamento e da
informação, no dia 05 de dezembro
do ano passado, formulou Queixa-
crime contra Paulo Roberto Chaves
Fernandes, brasileiro, separado ju-
dicialmente, arquiteto, domiciliado e
residente nesta Capital, à Avenida
Roberto Camelier, nº 390, aparta-
mento 1.901, ao mesmo, imputando
os delitos tipificados nos artigos 20,
21 e 22, todos capitulados na referi-
da lei.

Segundo, o Querelante, na edi-
ção nº 170, 1ª quinzena de agosto
de 1997 do "Jornal Pessoal", o que-
relado, no intuito de responder à
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carta publicada no mesmo periódico,
nº 169, editado na quinzena anterior,
fez publicar uma correspondência,
por si subscrita, que o Querelante
considerou ofensiva à sua honra e
dignidade, porquanto, as expressões
pejorativas e outras, revelam sem
dúvida ter o Querelado agido com
"animus caluniandi, difamandi e inju-
riandi", portanto, conscientemente
no sentido ferir a reputação do ofen-
dido e de colocar em dúvida a sua
honestidade e idoneidade moral, as-
sumindo claramente o ofensor o ris-
co de seu ato extremado.

Ao final requer o recebimento da
queixa oferecida, com citação do
Querelado, para querendo, apre-
sentar defesa prévia no prazo legal,
prosseguindo-se nos ulteriores de
direito até decisão a ser proferida,
com a condenação do ofensor nos
termos da legislação atinente à es-
pécie, protestando, especialmente,
pela apresentação de outros docu-
mentos e produção de prova teste-
munhal, cujo rol será apresentado
no momento próprio.

A inicial veio instruída com o
exemplar do jornal referenciado e
vários outros documentos. Distribuí-
dos os autos à 16ª Vara Penal, sua
digna titular, Juíza de Direito Maria
Edwiges de Miranda Lobato, deter-
minou a expedição de mandado de
citação a Paulo Rober to Chaves
Fernandes, que tempestivamente
apresentou sua defesa.

Inicialmente, destaca os diversos
cargos que desempenhou, especial
mente o atual de Secretário de Cul-
tura do Estado do Pará, no qual tem
se havido com total idoneidade e em
decorrência deste, exerce a Vice-
Presidência do Fórum Nacional de
Secretários de Estado de Cultura,
suscitando, em seguida, a preliminar
de prescrição da Queixa-crime “sub-
examen”, por não tê-la exercido o
Querelante no prazo de 03 (três)
meses da data da publicação da no-
tícia por este considerado ofensiva
(ex-vi do art. 41, § 1º, da Lei nº
5.250/67).

No mérito, depois de transcrever
"ipsis litteris", o item III da inicial, diz
que a partir da exposição nela conti-
da, percebe-se que o Querelante ao
afirmar que “os inúmeros processos
judiciais impetrados contra a sua
pessoa não tiveram nenhum resul-
tado prático e objetivo”, sente-se,
então, numa confortável posição
para utilizar os meios de comunica-
ção de massa como instrumento de
difamação, calúnia e injúria, contra
pessoas que não são agradáveis ou
simpáticas a sua crítica, principal-
mente aquelas que exercem cargos
públicos, sendo consideradas alvos
mais significativos.

Prosseguindo, assevera o Que-
relado, que em momento algum a
sua carta teve caráter ofensivo à
honra, muito menos à dignidade do
Querelante, porquanto, ao subscre-
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vê-la cumpriu apenas com o objetivo
de esclarecer à sociedade - maior
interessada no desfecho das acusa-
ções proferidas pelo mesmo - “a
falta de fundamento e procedência
de tais severas agressões que cul-
minaram no abalo da credibilidade
do Querelado e de um considerável
número de pessoas e instituições sé
rias que emprestam seu nome com
a intenção de promover o bem co-
mum.”

Observa, que a missiva conside-
rada pelo Querelante ofensiva à sua
pessoa, tão-somente trouxe à tona a
verdade dos fatos, antes por ele
distorcida na página 06 do Jornal
Pessoal, 2ª quinzena de agosto, que
faz juntar, conforme disposto no ar-
tigo 43 da Lei de imprensa.

Mais adiante, numa seqüência
cronológica rebate as colocações
feitas por Antônio Vieira Soares Ne
to na carta por este firmada e publi-
cada no Jornal Pessoal, edição nº
169, que os trechos utilizados para
tentar demonstrar os crimes de injú-
ria, calúnia e difamação, não o ti-
nham como alvo, mas, o Jornalista
que cedeu espaço em seu Jornal
para a publicação, fato que foi o
Querelante omitido de forma proposi
tal, conforme depreende-se do item
seguinte:

“...Como no meu caso não foi
esse o critério adotado, sinto-me
no direito de repudiar o malaba-
rismo de sua ética ao dar passa-

gem ao próprio Antônio, que
aborda nesta carta questões re-
levantes (sic) a serem retomadas
e esclarecidas”.
Por último, dizendo esperar que

se aceite a defesa, para ser rejeita-
da a Queixa-crime, pela manifesta
ilegitimidade de parte (ex-vi do art.
44, § 1º, da Lei nº 5.250/67, c.c. o
art. 43, inciso III, do Código de Pro-
cesso Penal).

Instado, o Ministério Público sus-
citou a exceção de incompetência
jurisdicional "ratione personae", do
Juízo Criminal de 1º Grau, para pro-
cessar e julgar o feito, por isso que
sendo o Querelado Secretário de
Estado de Cultura, possui o foro es-
pecial de prerrogativa de função,
sendo pois competente, originaria-
mente, o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado, para in casu, processá-lo
e julgá-lo.

Acolhendo a exceção oposta, o
Juízo suscitado, encaminhou os
autos ao TJE, sendo então distribuí-
dos os autos, que vindo-me conclu-
sos, os submeti ao parecer do Pa-
quet de 2º Grau, manifestando-se o
Procurador de Justiça Américo Du-
arte Monteiro pela improcedência de
preliminar de prescrição de Queixa-
crime, silenciando quanto a de ilegi-
timidade de parte e no mérito pela
rejeição e consequentemente arqui-
vamento da mesma, por entender
que as partes acham-se em situa-
ção equânime, ou seja, dispõem de
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razões e direitos idênticos.
Voto
Ao declinar de sua competência,

agiu com acerto o Juízo de Inferior
Instância, porquanto, sobre ser notó-
rio que o Querelado exerce o cargo
de Secretário de Estado de Cultura,
em que pese tal obviedade, o repre-
sentante do ministério Público de 1º
Grau, trouxe aos autos a fotocópia
de fls. 55, contendo a relação do
Secretariado do Governo atual,
constando nesta o nome daquele,
motivando a que aceitasse a decli-
natória fori e, em seguida, subme-
tesse os autos ao parecer do Órgão
Ministerial.

Em sua defesa prévia suscitou o
Querelado as preliminares de pres-
crição do direito de queixa, por não
tê-lo exercido o Querelante no prazo
legal e, de ilegitimidade de parte.

Urge, pois, que ambas sejam
apreciadas e decididas por estas
Egrégias Câmaras:

Quanto à primeira, desprocede,
pois; a carta cujos termos são con-
siderados ofensivos, pelo Quere-
lante, à sua honra e dignidade, foi
publicada no Jornal Pessoal, nº 170
- 1ª quinzena de setembro de 1997
e, a inicial acusatória foi distribuída
no dia 09 de dezembro do mesmo
ano, portanto, na 1ª Quinzena, es-
tando, assim, rigorosamente no pra-
zo de 03 (três) meses da publicação
(ex-vi do art. 41, § 1º, da Lei nº
5.250/67), motivo pelo qual mani-

festo-me pela sua rejeição.
No que pertine à segunda, isto é,

da ilegitimidade de parte ad causam,
que embora não tendo devidamente
esclarecido o Querelado, dessume-
se que seja sua própria para figurar
no polo passivo da relação jurídico-
processual, haja vista, que ao térmi-
no de sua defesa refere que o Que-
relante ao tentar demonstrar os cri-
mes de injúria, calúnia e difamação,
não tinha como alvo, mas, o jorna-
lista que cedeu espaço em seu jor-
nal para a publicação, fato que foi
pelo mesmo omitido de forma pro-
posital, transcrevendo, inclusive, ip-
sis litteris parte do trecho respectivo.

De igual modo, sou pela rejeição,
por entendê-la, também, improce-
dente, posto que, da leitura em refe-
rência, denota-se que esta dirige-se
expressamente ao Secretário de
Cultura, cargo esse exercido pelo
Querelado, tanto assim, que este no
Jornal Pessoal a título de resposta,
teve sua correspondência na íntegra
publicada, no exemplar subsequen-
te, em conseqüência da qual sentin-
do-se ofendido, Antônio Vieira Soa-
res Neto, ajuizou a Queixa-crime em
desate.

Vencidas as preliminares, impõe-
se decidir quanto ao recebimento ou
não, da Queixa-crime em julga-
mento.

ln casu, o Querelado consideran-
do-se ofendido como os termos va-
zados numa carta assinada pelo
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Querelante, publicada na edição
nº169, 2ª Quinzena de agosto do
ano passado no Jornal Pessoal, no
uso do direito de resposta que lhe é
assegurado pela Lei nº 5.250/67,
teve na íntegra, igualmente publica-
da no mesmo periódico, edição nº
170, 1ª Quinzena de setembro, outra
sua, que sob a alegação de os ter-
mos nela insertos serem pejorativos
e visarem atingir a honra e dignida-
de do Querelante, motivaram-no a
ajuizar contra aquele a presente
Queixa-crime.

Convém, por conseguinte, que se
analise o comportamento de ambos
à luz das normas contidas na Lei de
Imprensa.

Cediço é o entendimento juris-
prudencial que o direito de resposta
tem por finalidade a defesa de quem
é acusado ou ofendido por publica-
ção ou transmissão de radiodifusão,
ensejando-lhe apontar erros, inexa-
tidões ou distorções da matéria vei-
culada e restabelecer a verdade pe-
rante a opinião pública, pois a defe-
sa do ofendido e o esclarecimento
ao público são as pedras de toque
do instituto da resposta.

Com efeito, esse direito não é in-
discriminado e ilimitado, mas, guar-
da relação com os fatos referidos na
publicação, mesmo porque, tão-

somente, oportuniza ao ofendido o
restabelecimento da verdade pe-
rante a opinião pública, não se
prestando ao revide e muito menos
a uma contundência muito mais in-
tensa que aquela encontrada na pu-
blicação respondida (TACRIM- SP-
RT 705/348).

Há, contudo, que se convir que
inobstante fixe a jurisprudência pa-
râmetros legais aos quais cinge-se o
direito de resposta, nos crimes con-
tra a honra capitulados na Lei de
imprensa, tanto a doutrina, quanto
apreciável e ponderável corrente ju-
risprudencial, entende que o ofendi-
do na resposta, tem o direito de de-
fender-se no mesmo tom vigoroso
do ataque, o que não constitui ofen-
sa ao responsável pela publicação.

No caso versado nos autos, de
análise ainda que perfunctória, não
é difícil concluir de que os termos
por ambas as partes, reciproca-
mente, tidos como ofensivos, se do-
simetrados, resultam equipolentes.

Do exposto, rejeito a presente
Queixa-crime, porque a meu enten-
der os fatos referidos na exordial
não restaram configurados, inexis-
tindo, assim, crimes a punir, deter-
minando, em conseqüência o arqui-
vamento destes autos.

Belém, 23 de março de 1998.
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente

Des. Benedito de Miranda Alvarenga - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.479 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrantes: Ananias Francisco Carvalho de Paiva e Outros
Impetrado: Doutor Juiz de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Altamira
Relator: Desembargador Ary da Motta Silveira

Mandado de Segurança, Matéria Penal, Visando des-
constituir ato judicial, que determinou o bloqueio de
valores depositados em banco. Pacientes denuncia-
dos como incursos nas penas do art,168, inciso III do
C.P.B. Instrução processual em andamento. Impossi-
bilidade da concessão do mandado de segurança.
Nega-se por unanimidade a segurança.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Mandado de Se-
gurança da Comarca da Capital, em
que são impetrantes Ananias Fran-
cisco Carvalho de Paiva e outros, e,
impetrado, o doutor Juiz de direito
da 3ª Vara Penal da Comarca de
Altamira.

Relatório
Ananias Francisco Carvalho de

Paiva e Outros, impetraram Manda-
do de Segurança contra o despacho
do digno Juiz de direito da 3ª Vara
Penal da Comarca de Altamira,
proferido na Ação Penal, movida
pela Justiça Pública, que determinou
o seqüestro da importância deposi-
tada no Banco Bamerindus do Brasil
S/A, Agência de São Braz, em Be-
lém, no valor de R$ 139.221,46

(cento e trinta e nove mil, duzentos e
vinte e um reais e quarenta e seis
centavos), com fundamento nos
arts. 5º, LXIX da Constituição Fede-
ral e art. 1º da Lei nº 1.533, de 31de
dezembro de 1951, por ofensa ao
art. 125 do Código de Processo Pe-
nal.

Alegam os impetrantes, que fo-
ram denunciados pelo Ministério
Público da Comarca de Altamira,
através de uma denúncia lacônica e
inteiramente inepta, bem como, o
seqüestro da importância depositada
no Banco Bamerindus, com base no
art. 126 do Código de Processo Pe-
nal, por decisão proferida pela digna
autoridade coatora. Acontece, dizem
os impetrantes, que não foram inti-
mados da referida decisão e só vie-
ram a ter conhecimento por informa-
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ções prestadas por seus advogados,
estabelecidos naquela Comarca.

Alegam, ainda, os impetrantes,
que a hipótese contida no despacho
do ilustre Magistrado não se enqua-
dram as regras contidas no art. 125
do Código de Processo Penal, de
sorte que a decretação do seqüestro
da mencionada importância, consti-
tuí constrangimento ilegal, causando
enormes prejuízos ao direito liquido
e certo dos impetrantes, mormente,
que os valores seqüestrados, em hi-
pótese alguma, pertencem ao Muni-
cípio de Altamira, como erronea-
mente conta a representação e da
peça acusatória, por isso mesmo, a
decisão do doutor juiz é ilegal e me-
rece ser reformada.

Por outro lado, promovem os im-
petrantes, diante dessa inusitada
decisão, manifestam o competente
recurso de Apelação Criminal, nos
termos do art. 597 do C.P.P., que
não dispõe: de efeito suspensivo,
nos termos da Lei que rege a maté-
ria e diante da relevância do pedido,
necessário se torna que a liminar
requerida seja deferida, emprestan-
do, assim, efeito suspensivo ao re-
curso que não o tem.

Os impetrantes concluem suas
alegações, pedindo a concessão da
Liminar, sustando, por conseguinte,
os efeitos do seqüestro deferido pelo
magistrado e ao final seja concedida
a segurança.

Os impetrantes, juntaram a Pro-

curação e diversos documentos.
O doutor Juiz de Direito da 3ª

Vara Penal da Comarca de Altamira,
informou que o Ministério Público
ofertou denúncia em 06 de janeiro
do corrente ano contra os impetran-
tes, imputando-os a prática de fato
tipificado como crime do art. 168, III
do C.P.B. (Apropriação Indébita).
Disse o Ministério Público, que os
acusados apropriaram-se indevida-
mente de valores destinados ao
Programa de Atendimento aos Des-
nutridos e as Gestantes de Risco
Nutricionais, pertencentes ao Muni-
cípio de Altamira e adquiridos medi-
ante convênio com a União Federal,
através do Ministério da Saúde.

A denúncia se baseou em Re-
presentação feita pelo Prefeito Mu-
nicipal, pelo Vice-Prefeito e por uma
Conselheira Municipal de Saúde. Foi
requerido o seqüestro de valores
depositados na conta corrente da úl-
tima denunciada, Erundina Slompo,
no Banco Bamerindus do Brasil S/A,
Agência de São Braz, nesta Capital.

Verificado que os fatos coadude-
navam-se os permissivos da Lei e
"ad cautelam”, o doutor Juiz de Di-
reito decretou liminarmente o se-
qüestro requerido e determinou o
bloqueio dos valores constantes na
conta corrente indicada. Foi deter-
minado, também, a expedição da
Carta Precatória à esta Comarca,
para dar cumprimento a decisão do
magistrado.
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Em data de 27 de janeiro do cor-
rente ano, o município de Altamira
requereu a restituição dos valores
bloqueados, o que não foi decidido,
devido a um expediente recebido
naquele Juízo, procedente do Banco
Bamerindus, informando que os va-
lores haviam sido liberados em vir-
tude de Liminar concedida pela MMª
Juíza de Direito da 8ª Vara Cível
desta Capital, em Ação Cautelar
proposta pelos denunciados.

Informa ainda o magistrado, que
o advogado dos impetrantes reque-
reram a concessão de um Habeas-
Corpus para Trancamento a Ação
Penal, porém a Ordem foi negada
pelas Egrégias Câmaras Criminais
Reunidas, em Sessão do dia 28 de
abril do ano corrente.

O Ministério Público manifestou-
se nos autos em 17 de março do
ano corrente e suscitou a incompe-
tência do Juízo de Altamira, em ra-
zão da matéria e requereu que os
autos fossem remetidos à Justiça
Federal, competente para o proces-
samento e julgamento do feito. Esta
Exceção de Incompetência não foi
decidida, em virtude do Exmo. De-
sembargador Corregedor Geral de
Justiça deste Tribunal de Justiça ter
avocado os autos, que foram envia-
dos no estado em que se encontra-
vam.

Nesta Instância Superior, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação do “mandamus”, uma

vez, tido como improcedente e des-
provido da indispensável legalidade.

Mérito
Tratam os presentes autos; de

um Mandado de Segurança, impe-
trado em favor de Ananias Francisco
Carvalho de Paiva, Erundina Slompo
e Sebastião Vanderli Zortéa, que
através de seu advogado, com base
no art. 5º, inciso LXIX da Constitui-
ção Federal, c/c o art. 1º da Lei nº
1.533/51, contra ato do MM. Juízo
do feito, datado, de 06 de janeiro de
1997.

Os presentes autos inicialmente
foram distribuídos à Exma. Desa.
Izabel Vidal de Negreiros Leão, que
devido entrar em gozo de férias, os
autos foram redistribuídos ao Exmo.
Des. Benedito Miranda Alvarenga,
que alegou suspeição. Posterior-
mente, os mesmos foram redistri-
buídos ao doutor Otávio Marcelino
Maciel, Juiz convocado, que por si-
nal foi quem negou o pedido de limi-
nar. Posteriormente, devido o térmi-
no do período de convocação do
doutor Maciel, os autos foram para a
Desa. Rutea Nazaré Fortes, que por
motivo de não mais pertencer as
Câmaras Criminais, os autos foram,
novamente, redistribuídos a este
Relator.

Dizem os impetrantes, que; fo-
ram denunciados pelo Ministério
Público da Comarca de Altamira,
através; de uma denúncia, segundo
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eles, lacônica e inteiramente inepta,
bem como determinado o seqüestro
de valores pertencentes aos mes-
mos, com base no art. 216 do
C.P.P., por decisão proferida pela
doutora Juíza de Direito. Afirmam os
acusados, que os mesmos. não fo-
ram intimados dessa decisão e que
só vieram a tomar conhecimento,
por informações prestadas por seus
advogados estabelecidos naquela
Comarca.

Ocorre, continuam os impetran-
tes em suas alegações, a hipótese
contida no despacho do ilustre ma-
gistrado, não se enquadra às regras
contidas no art. 125 do C.P.P.. A
decretação do seqüestro da impor-
tância de R$ 139.221,46 (cento e
trinta e nove mil, duzentos e vinte e
um reais e quarenta e seis centa-
vos), é constrangimento ilegal, cau-
sando inegáveis prejuízos do direito
líquido e certo dos impetrantes,
mormente, que os valores seqües-
trados, em hipótese alguma, perten-
ciam ao Município de Altamira como
erroneamente consta da represen-
tação e da peça acusatória, por isso
mesmo a decisão do magistrado é
ilegal e merece ser revogada.

Pelas informações do doutor Juiz
de Direito, este declara que os im-
petrantes foram denunciados pelo
Ministério Público, como incursos
nas penas do art. 168, inciso II do
C.P.B. (Apropriação Indébita), acu-
sados de apropriarem-se indevida-

mente de valores destinados ao
Programa de Atendimento aos Des-
nutridos e as Gestantes de Riscos
Nutricionais no Município de Altami-
ra, adquiridos mediante Convênio
com a União Federal, através do Mi-
nistério de Saúde.

A denúncia foi ofertada com base
na representação do Prefeito Muni-
cipal e do Vice-Prefeito e de uma
Conselheira Municipal de Saúde,
tendo sido requerido o seqüestro
dos valores depositados na conta-
corrente da última denunciada.

Os acusados interpuseram o Re-
curso de Apelação.

O Município de Altamira requereu
a restituição dos valores bloquea-
dos, o que não foi decidido, devido a
um expediente recebido por aquele
juízo, proveniente do Banco Bame-
rindus do Brasil S/A - Agência São
Braz - Belém, informando que os
valores haviam sido liberados, em
virtude de Liminar concedida pela
MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Cí-
vel da Capital, em Ação Cautelar
proposta pelos denunciados.

Os denunciados impetraram ain-
da uma Ordem de Habeas-Corpus,
visando o Trancamento da Ação
Penal, porém a Ordem foi negada
por estas Egrégias Câmaras Crimi-
nais.

O Ministério Público suscitou a
incompetência do Juízo da 8ª Vara
Cível, em razão da matéria e reque-
reu a remessa dos autos à Justiça
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Federal, considerada a competente
para processar e julgar o feito. A Ex-
ceção de Incompetência não foi de-
cidida, em virtude do Desembarga-
dor Corregedor da Justiça, haver
avocado os autos e até agora não
haver notícia de alguma decisão a
respeito.

Na realidade, os impetrantes
buscam obter, através de Mandado
de Segurança, a garantia do efeito
suspensivo ao Recurso de Apela-
ção.

O Supremo Tribunal Federal já
se manifestou a respeito da matéria,
ora em julgamento:

“O recurso cabível da decisão
que decreta o seqüestro de bens em
processo crime, nos termos do art.
125 do C.P.P., é a apelação crimi-
nal, nos termos do art. 597, com
efeito simplesmente devolutivo, não
tendo o caracter de recurso os em-
bargos previstos nos arts,129 e 130,
I e II (RT 610/443).

A douta Procuradoria de justiça
em seu parecer de fls. 63, aborda o
assunto em profundidade, quando
assim se manifesta: "Os impetrantes
do Remédio Legal buscam a con-
cessão de Medida Liminar que lhes
dê garantia do efeito suspensivo do
Recurso de Apelação, interposta da
decisão exarada pelo doutor Juízo
processante. Entretanto, consoante
se depreende da norma jurídica per-

tinente à questão, referenciada pela
autoridade dita como coatora, fls.56,
a apelação de decisão sem força de
sentença, somente permite seja re-
cebida em seu efeito devolutivo,
sem defeso, pois o chamado efeito
suspensivo, na forma do art. 597 do
C.P.P., haja vista, que se trata de
seqüestro de bens em processo-
crime, conforme o art. 125 do C.P.P.

Cônscio de que, o art. 597 do
C.P:P, não empresta efeito suspen-
sivo ao Recurso de Apelação inter-
posto, ainda assim, pretendem con-
quistar liminarmente o direito de re-
verter tal procedimento juridico-
processual, uma vez que julgam ser
de grande relevância o pedido ora
formulado.

Em análise dos elementos que
consubstanciam a presente impetra-
ção, concluímos pela improcedência
do pleito, haja vista que a lei é clara
o bastante para ser aplicada em sua
integralidade, não se admitindo em
Direito a interpretação distorcida dos
dispositivos que a contem, sob pena
de se descampar para a ilegalidade
de um ato ou abuso de poder”.

À vista de tais considerações,
ACORDAM, os Excelentíssimos De-
sembargadores componentes das
Egrégias Câmaras Criminais Reuni-
das, à unanimidade de votos, em
negar o presente Mandado de Segu-
rança.

Belém, 23 de março de 1998.
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Des. José Alberto Soares Maia - Presidente
Des. Ary da Motta Silveira - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.495 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Jota Engenharia Ltda.
Apelado: José Maria Teixeira do Rosário
Relatora: Juíza convocada Marta Inês Antunes Jadão

Direito Civil e Processo Civil - Estando ínsita em to-
dos os contratos a cláusula rebus sic stantibus, a
coibir o enriquecimento ilícito, é justa a rescisão do
contrato quando a majoração mensal das prestações,
além do previsto, torna inviável o pagamento das
mesmas, impondo a devolução da quantia paga, de-
vidamente corrigida.

Vistos etc...
ACORDAM, os Desembargado-

res que compõem a turma julgadora
da 1ª Câmara Cível Isolada, Nelson
Silvestre Rodrigues Amorim e Stélio
Bruno de Menezes, por unanimidade
de votos, não conhecer das prelimi-
nares levantadas e no mérito aco-
lher parcialmente do recurso, ape-
nas para excluir da devolução das
quantias pagas, a multa e os juros
relativos ao atraso no pagamento
das parcelas, rateando entre as
partes as custas e impondo que
cada parte responda pelo honorários
de seu patrono.

Relatório
Tratam os autos da Apelação Cí-

vel interposta pôr Jota Engenharia

Ltda., inconformado com a sentença
proferida nos autos da Ação Ordiná-
ria de Rescisão de Contrato cumu-
lada com Perdas e Danos e pedido
de restituição de valores pagos, pro-
posta por José Maria Teixeira do
Rosário, no afã de reformar o deci-
sum e obter a improcedência da
ação, ou pelo menos, o abranda-
mento dos juros moratórios e da
multa acrescida às parcelas pagas
em atraso pelo apelado, porquanto
este só adimpliu temporariamente a
primeira parcela.

Traz a apelante à colação, como
razões do recurso: 1) a inobservân-
cia do art. 318 do CPC, porquanto a
sentença não julgou a reconvenção
oferecida; 2) o julgamento extra e
ultra petita, porquanto a sentença



JURISPRUDÊNCIA 345

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº74 1998

decidiu diferentemente do pedido
formulado pelo apelado. Se este re-
quereu o ressarcimento das impor-
tâncias já pagas com juros e corre-
ção monetária a sentença decidiu
pela devolução de toda e qualquer
importância recebida, com juros e
correção monetária, confundindo
devolução com ressarcimento (este
pura restituição de tudo que já foi
pago, o que é inadmissível); 3) se a
sentença não condenou a apelante
nas perdas e danos, considerando
que não houve ilícito, logo não pode-
ria rescindir o contrato. Devia ter jul-
gado improcedente o pedido contido
na ação; 4) o Código do Consumidor
é posterior à celebração do contrato
não se aplica à rescisão proposta; 5)
as parcelas pagas fora do prazo
apresentavam diferença de valor por
conta dos consectários legais daí
decorrentes.

Recebida a apelação, o apelado
deixou fluir “in albis” o prazo de con-
traminuta do recurso.

Encaminhados os autos a esta
Corte de Justiça, sobre ele pronun-
cia-se a douta Procuradora de Justi-
ça, em abalizado parecer, no qual
defende o julgamento implícito da
reconvenção pelas considerações
tecidas na sentença recorrida, uma
vez que embora não admitindo o ilí-
cito civil, adotou a tese de cláusula
abusiva. Admite, porém, que o jul-
gamento deu-se fora do pedido,
porquanto condenou a apelante a

devolver tudo o que recebeu do
apelado, inclusive os juros moratóri-
os e multas contratuais; pondera
que a rescisão, ao considerar leoni-
na a cláusula que permite duplo in-
dexador, poderia rescindir o contra-
to, mas volta a dar razão ao ape-
lante em afirmar que a diferença dos
valores achados pelo PROCON e os
cobrados pela apelante pode ser
fruto dos consectários legais, uma
vez que não juntou o autor/apelado
aos autos comprovante da elabora-
ção dos cálculos de qualquer par-
cela pôr ele paga.

Opta, afinal, o Parquet, pela re-
forma parcial da sentença para que
dela se desconte o valor correspon-
dente a juros e multa cobrados do
pagamento intempestivo das presta-
ções.

Os autos noticiam a pacta sund
servanda entre as partes, em no-
vembro de 1990, a compra e venda
de um apartamento no edifício Ver-
des Mares em Salinas, parcelando
em 36 meses a poupança, com re-
ajuste sujeito à variações de dois in-
dexadores: O IPC (índice de preço
ao Consumidor) e o fator de reajuste
do Sindicato de construção civil do
Estado, sendo aplicado sempre o
maior, valores que aumentados em
demasia, levaram o autor ao
PROCON e motivaram a propositura
da ação de rescisão contratual.

A apelante - ré contestou a ação
para suscitar a absolvição de instân-
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cia devido a ausência de justo moti-
vo para a ação, porque os índices
adotados para o reajuste não foram
extintos e sempre foi empregado o
menor indexador; 2) a impossibilida-
de jurídica do pedido porquanto o
contrato, por força de sua cláusula
14ª, já está rescindido pelo inadim-
plemento do autor.

Quanto ao mérito o apelante-réu
defendeu que, sem ilícito civil, ine-
xiste prejuízo e consequentemente
causa da ação. No entanto, recon-
veio pedindo também a rescisão do
contrato.

A sentença condenou a ré a de-
volver tudo o que recebeu, todavia
não reconheceu as perdas e danos,
advindo daí a insatisfação da ape-
lante.

Voto
Conforme o relatório, a apelação

questiona:
1ª Preliminar: A inobservância do

art. 318 do Código de Processo Ci-
vil, porquanto a sentença não julgou
a reconvenção.

Nesse sentido, realmente a sen-
tença não foi explícita. No entanto, a
digna representante do Ministério
Público, Dra. Wanda Luczynski de-
fende o julgamento implícito da re-
convenção pelas considerações so-
bre ela tecidas no julgado, porque
embora não admitindo o ilícito civil
adotou a tese da cláusula abusiva e
rescindiu o contrato.

“Cremos, entretanto, que a re-
convenção não deva prevalecer.
É que o comprador deixou de
pagar descumprindo o contrato,
mas por força dos abusivos au-
mentos havidos no valor das par-
celas que tiveram por base, índi-
ces de acordo com a inflação
galopante existente na época. Se
assim não fosse, certamente que
o comprador teria cumprido todo
o contrato. Isso quer dizer que a
inadimplência ocorreu por culpa
do alto índice inflacionário, o
qual, no entanto, não era repas-
sado aos salários do apelado.
Daí a impossibilidade de continu-
ar cumprindo o acordo.
Assim, se o apelado não teve
culpa, improcede a reconven-
ção”.
Examinando a reconvenção, esta

defende a rescisão pleno jure do
contrato com base a cláusula legal
nele insculpida, na Lei 459/64, art.
63 e Lei 4.864/65, porque o apelado
estava em mora de três prestações.

Ora, a única reivindicação conti-
da no contra-ataque, buscava tam-
bém a rescisão do contrato, e isso
foi objeto da sentença que em seus
fundamentos destacou:

“Repele-se a preliminar de ca-
rência da ação eis que na mora
solvendi não se encontrava o su-
plicante porque o problema esta-
va sub judice desde que havida
de sua parte, em andamento e
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isso foi comprovado eficiente-
mente, ação de consignação em
pagamento e por isso julgo pro-
cedente, em parte, a presente
ação de rescisão do contrato”.
Ademais, se não há prejuízo ao

apelado, porque seu pleito contido
na reconvenção foi apreciado não se
pode cogitar de nulidade a sentença
recorrida.

Voto pois, pelo inacolhimento da
preliminar de nulidade da sentença,
por inobservância do art. 318 do
CPC.

2ª Preliminar: Nulidade da sen-
tença por julgamento extra e ultra
petita - a alegação de que a senten-
ça julgou diferentemente do pedido
formulado pelo apelado, de devolu-
ção das quantias pagas, a elas
acrescendo os juros de mora e a
multa aplicada nas prestações pa-
gas com atraso, perfilhamos o en-
tendimento do Parquet que conside-
ra incorreto o pagamento dessas
parcelas, já que não deve premiar o
atraso praticado pelo apelado, de-
vendo, assim, serem excluídas da
condenação essas parcelas.

Mesmo que se releve que o atra-
so foi causado pelo aumento das
prestações, basta a devolução da
quantia paga, devidamente corrigi-
da, para satisfação do autor que, in-
clusive só cogitou disso em seu pe-
dido. Os juros de mora a que faz jús
só incidiria após o trânsito em julga-
do da sentença, por força do art.

1.064 do Código Civil.
Assim é que voto pelo acolhi-

mento parcial, dessa preliminar para
excluir da restituição os juros de
mora e a multa contratual referidas.

3ª preliminar: Nulidade da sen-
tença - sob a alegação de que esta
não admitiu o ato ilícito, não poderia
condenar o apelante. Mas, a ação
não questiona a nulidade do contrato
e sim a sua rescisão, atacando,
apenas a cláusula 5ª do contrato
que permite duplo indexador. Estan-
do a matéria relacionada com o mé-
rito, remeto o exame dessa prelimi-
nar para apreciação posterior. Idem
a consideração da inaplicabilidade à
questão em julgado do Código do
Consumidor porquanto o contrato a
ele antecede.

Com relação ao mérito, a cláu-
sula do contrato celebrado pelas
partes, além de prever duplo inde-
xador, ainda admite que o índice a
ser escolhido seja sempre o maior
entre os dois, isso na época da in-
flação galopante, que em nosso pa-
ís, ensejou um reajuste mensal das
prestações, de maneira exorbitante.
O Ministério Público, aliás, destaca:

“A primeira parcela vencida em
05.12.90 foi de Cr$ 69.155,00
(sessenta e nove mil, cento e
cinqüenta e cinco cruzeiros), en-
quanto a 10ª paga, de Cr$
363.788,74 (trezentos e sessenta
e três mil, setecentos e oitenta e
oito cruzeiros e setenta e quatro
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centavos), num reajuste, em
doze meses, de 500%, enquanto
o salário do apelado, com toda
certeza, não sofreu reajustes
mensais na mesma proporção”.
Também o apelado procurou o

PROCON para questionar o reajuste
e esse Órgão concluiu que as par-
celas foram majoradas excessiva-
mente.

O apelante vem e alega que o
excesso deve ser considerado juros
de mora e multa, mas não justifica
tal alegação mediante cálculo con-
vincente, pois o quadro apresentado
à fl. 52 não resiste no confronto com
o de fl. 95, ainda que se tome como
indexador o fator de reajuste do
SINDUSCON.

A inicial da ação esclarece tam-
bém que o PROCON tentou uma
audiência com a representante da
firma apelante mas esta não compa-
receu no dia aprazado.

Quanto à consideração de que o
Código do Consumidor não se aplica
a matéria de direito intertemporal
que embora pertinente, não prejudi-
ca a pretensão do apelado porque o
art. 924 do Código Civil cobre a
matéria.

“Art. 924 - quando se cumprir em
parte a obrigação poderá o Juiz
reduzir proporcionalmente a pena
estipulada para a pena estipulado
para o caso de mora ou de ina-
dimplemento.”
É preciso considerar que sequer

houve a entrega do imóvel ao apela-
do e que as cláusulas 5ª e 7ª, in-
sertas no contrato, são leoninas e
nessa condição sempre foram repu-
diadas pelo direito positivo pátrio. A
5ª, que trata do reajuste já referido,
e a 17ª, que assegura a rescisão
pleno jure, se houver inadimplência,
e a conseqüente perda do que foi
pago, a título de indenização por
perdas e danos.

Destarte nosso sistema positivo
admite a cláusula rebus sic stantibus
como forma de cobrir o enriqueci-
mento sem causa e assegurar o
equilíbrio contratual, quebrantando a
autonomia da vontade consagrada
na pacta sunt servanda. Ora, no
caso vertente, não podia prever o
apelado que, em doze meses, o re-
ajuste da prestação mensal atingis-
se 500% do pactuado. E essa im-
previsão o beneficia.

Por sua vez, a inclusão no con-
trato da rescisão pleno jure, esbarra
no princípio de ordem pública da
inafastabilidade do controle judicial
previsto no art. 5º, inc. XXXV da
Carta Federal.

Assim a sentença, embora não
admitindo o ato ilícito considerou a
relevância da causa de pedir e nisso
está correta. Apenas se deve res-
salvar a devolução do valor pago a
título de juros e multas contratuais.
A devolução deve incidir sobre o
valor pago, sem acréscimos mais
correção monetária.
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Voto pelo conhecimento do apelo
e seu provimento parcial para excluir
da sentença os juros moratórios in-
cluindo nas parcelas pagas admitin-

do porém, a incidência desses juros
de 6% ao ano, a partir do trânsito
em julgado da sentença.

Belém, 30 de março de 1998.

Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Presidente
Juíza convocada Marta Inês Antunes Jadão - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.507 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Importadora e Exportadora Taperebá Ltda
Impetrado: Secretário de Estado da Fazenda do Pará
Relatora: Desembargadora. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes

Mandado de Segurança - Cobrança antecipada de
ICMS - Substituição Tributária - Fato Gerador Poste-
rior - Distribuidor de Bebidas - Legalidade - Prelimina-
res: 1. Legitimidade Passiva “Ad Causam” da Secre-
taria de Estado da Fazenda. 2. Competência deste
Egrégio Tribunal para o feito. No Mérito, a matéria é
pacífica perante nosso Tribunal, como também face à
recente legislação decorrente da edição da Lei Com-
plementar nº 87/96 e da Lei Estadual nº 6.012 de 27 de
dezembro de 1997, que alterou a vigente Lei nº 5.530
do ICMS em nosso Estado, adequando-a às exigênci-
as da Lei complementar supra. Sistemática que não
ofende os princípios da cumulatividade nem da lega-
lidade. segurança denegada à unanimidade.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Civeis Reu-
nidas do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade
de votos, denegar a segurança im-
petrada, nos termos do voto da Re-
latora.

Relatório
Importadora e Exportadora Tape-

rebá Ltda., firma identificada nos
autos, por seu advogado legalmente

habilitado, impetrou Mandado de
Segurança Preventivo, com conces-
são de liminar, perante este Egrégio
Tribunal, com fulcro no art. 5º, LXIX
da Constituição Federal, e no art. 1º
da Lei Federal nº 1.533/51, contra
ato do Exmo. Sr. Dr. Secretário de
Estado de Fazenda, devidamente
representado nos autos.

Aduz a impetrante que é pessoa
jurídica que comercializa bebidas
em geral, e que seus produtos são
adquiridos no Pará, como também
em outras Unidades da Federação,
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porém o imposto, em qualquer caso,
é devido ao Estado do Pará, por ser
o destinatário das mercadorias.

Entretanto, a partir do convênio
ICMS nº 10, de 28.03.89, e altera-
ções posteriores, os Estados Mem-
bros da Federação ficaram autoriza-
dos a atribuir aos remetentes de
mercadorias situados em outras
Unidades da Federação, a condição
de responsáveis, para efeito de pa-
gamento do ICMS, porém, o Estado
do Pará só implementou essa sis-
temática com a publicação do De-
creto Regulamentador do ICMS.

Em virtude disso, a impetrante,
na qualidade de adquirente, estava
obrigada a promover a retenção e o
recolhimento do ICMS relativo às
operações anteriores e posteriores
ao citado decreto, tendo de suportar
em acréscimo ao preço dos produ-
tos, a retenção do imposto relativo
às operações subsequentes, exigida
que era dos fornecedores e/ou re-
metentes, dentro ou fora do territó-
rio, sempre pela aplicação da siste-
mática de substituição tributária.

Alega ser absurdo o recolhimento
de um imposto antes da ocorrência
do fato gerador que lhe obrigue, ain-
da mais quando calculado com base
em valores fixados pelo Poder Exe-
cutivo, com aplicação de percentuais
de margem de lucros fixados no
RICMS, ou seja, com base de cál-
culo dimensionada e fixada por um
decreto e não por lei.

Alega, ainda, que a base de cál-
culo do ICMS exigido antecipada-
mente, se desvincula do valor das
respectivas operações subsequen-
tes, em que o valor real e efetivo
não é uniforme, daí, desatende ao
princípio da não cumulatividade do
ICMS, na medida em que transfor-
ma um tributo, que por definição é
plurifásico e não cumulativo, em im-
posto monofásico (pois é cobrado
de um vez em relação a todo ciclo) e
cumulativo.

Pede a concessão de medida li-
minar, independente de qualquer
caução, para que a autoridade im-
petrada se abstenha de exigir o re-
colhimento antecipado do ICMS,
bem como se abstenha também de
exigir a retenção do imposto dos
remetentes, como consta do
RICMS, ficando a salvo, em qual-
quer hipótese, da lavratura de auto
de infração ou qualquer outra medi-
da tendende à cobrança do imposto
e acréscimo legais, reconhecendo o
direito líquido e certo do impetrante
de recolher diretamente ao Fisco o
ICMS efetivamente devido, em fun-
ção das operações mercantis que
realizar, calculado sobre sua mar-
gem de comercialização, após a de-
vida apuração mensal.

Juntou farta documentação, das
fls. 57 a 150.

Notificada a autoridade coatora,
esta defendeu-se informando que a
impetrante, na qualidade de distri-
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buidor de bebidas, é contribuinte do
ICMS, e os produtos que ditribui,
cervejas e refrigerantes, encontram-
se inscritos, de acordo com a Le-
gislação Tributária Estadual, sob o
regime de antecipação tributária, fi-
cando atribuída a ele a condição de
responsável pela arrecadação e pa-
gamento antecipado do imposto, na
condição de substituto tributário.

Alegou, preliminarmente, ilegiti-
midade passiva “ad causam”, haja
vista que a competência executória
para a cobrança antecipada do
ICMS ocorre no âmbito das Delega-
cias Regionais da Secretaria de Es-
tado da Fazenda, sendo que, no
caso, a autoridade que poderia res-
ponder por ato ilegal ou abusivo se-
ria o Delegado da Fazenda Estadual
da Região Fiscal em que circunscre-
ve a atuação da impetrante, ou ain-
da, o Sr. Delegado da 17ª Regional
Fiscal, especializada nos casos de
Substituição Tributária, jamais o Se-
cretário de Estado de Fazenda, ex-
tinguindo-se o feito por força do art.
267, VI do CPC.

Ainda preliminarmente, alegou a
incompetência absoluta do Tribunal
de Justiça, pois, em virtude do ex-
posto supra, se no polo passivo es-
tão os Delegados Regionais, então,
atribui-se a competência residual
aos Magistrados de 1º Grau. Extin-
guindo-se novamente o efeito com
fundamento no item I, do art. 267 do
CPC.

Quanto ao mérito, aduz que, a
cobrança antecipada do ICMS en-
contra-se perfeitamente adequada à
sistemática da Constituição Federal
e da legislação infraconstitucional,
que são, segundo exigência da
Constituição Federal, arts.155, I, b,
34, § 8, do ADC além da Lei Com-
plementar nº 87/96, e da Lei Esta-
dual nº 6012 de 27.12.96, que alte-
rou a vigente Lei do ICMS, no Esta-
do do Pará, de nº 5.530/89, ade-
quando-a às exigências da Lei
Complementar supra.

Concluiu pela extinção do pro-
cesso sem julgamento do mérito, ex
vi do art. 267, incisos IV e VI do
CPC.

Anexou documentos às fls.
169/278.

Juntou farta jurisprudência.
O Douto Procurador de Justiça

Dr. Ailson Peixoto, opinou pela de-
negação da segurança, visto que a
exigência da cobrança antecipada
de ICMS mediante substituição tri-
butária, encontra amparo na legali-
dade

1ª - Preliminar de ilegitimidade
passiva “ad causam”.

Diz a impetrada que ocorre essa
ilegitimidade, tendo em vista que
competência executória para a co-
brança antecipada do ICMS ocorre
no âmbito das Delegacias Regionais
da Secretaria de Fazenda, e assim,
a legitimação para a ação seria do
delegado da Região Fiscal.
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Ocorre que o referido delegado,
assim como as Regiões Fiscais, são
órgão da administração da Secreta-
ria Estadual da Fazenda e obede-
cem as normas da mesma, e dela é
que emanam as ordens a serem
cumpridas pelos delegados e Regi-
ões Fiscais. Sendo que estas bus-
cam apenas facilitar o serviço de
competência da aludida Secretaria.

Rejeito a preliminar
2ª - Preliminar de incompetência

do Tribunal de Justiça para julgar o
feito, tendo em vista que, sendo, os
delegados de Regiões Fiscais os le-
gitimados passivamente para a de-
manda, a competência e dos Juizes
de 1º grau.

Já analisei a legitimidade passiva
da impetrada Secretária de Estado
da Fazenda, e sendo esta parte le-
gítima no polo passivo, “ipso fato”
este Egrégio Tribunal tem compe-
tência para apreciar e julgar o man-
damus.

Rejeito a preliminar
Mérito
O instituto da substituição tributá-

ria, há muito vem sendo acolhido, na
legislação brasileira, como também
na Jurisprudência.

O art. 28 do Código Tributário
Nacional, inserido no Capitulo V, da
“Responsabilidade Tributária”, pres-
creve in verbis:

Art. 28 - “Sem prejuízo do dis-
posto neste Capítulo, a lei pode atri-
buir de modo expresso a responsa-

bilidade pelo crédito tributário à ter-
ceira pessoa, vinculada ao fato ge-
rador da respectiva obrigação, ex-
cluindo a responsabilidade do con-
tribuinte ou atribuindo-a a este em
caráter supletivo do cumprimento
total ou parcial da referida obriga-
ção”.

Antes mesmo da edição da Lei
Complementar nº 87/96, assim tem
se manifestado a Jurisprudência:

“Ementa Tributário. ICMS. Re-
venda de veículos automotores.

Substituição tributária para frente.
Legalidade”.

In Rec. Esp. nº 0035571, STJ,
Rel. Min. Peçanha Martins, DJ
21.10.96.

“Ementa Tributário. ICMS. Re-
colhimento Antecipado. Substitui-
ção Tributária. Exigência Legíti-
ma”.
1- O Recolhimento antecipado do

ICMS pelo tributário, não caracteriza
pagamento do imposto antes da
ocorrência do fato gerador.

2- O momento de incidência da
lei para fazer gerar a obrigação tri-
butária não se confunde com o ato
de recolhimento do tributo.

3- O DL nº 406/68, recepcionado
pela CF/88, alterado pela Lei Com-
plementar nº 44/83, e tendo convi-
vência harmônica com o art. 128 do
CTN, consagra a regra de substitui-
ção tributária.

4- O regime de recolhimento do
ICMS antecipado por substituto tri-
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butário não pratica ofensa ao Princí-
pio da Legalidade, da Capacidade
Contributiva e da Não Cumulativida-
de do Tributo. Não caracteriza, tam-
bém, vinculação do substituto tribu-
tário com o fato gerador.

5- A Emenda Constitucional nº
3/93, veio reafirmar a sistemática da
antecipação do recolhimento do tri-
buto instituída por convênio.

6- Recurso improvido.
(Recurso Especial nº 82.279-SP,

Relator Min. José Delgado, Revista
Superior Tribunal de Justiça, ª 8,
(81): 41-140, maio 1996.

A Ementa Constitucional nº 3, de
1993, ao inserir o § 7º ao art. 150,
da Constituição Federal, assim pon-
tifica:

“A lei poderá atribuir ao sujeito
passivo de obrigação tributária a
condição de responsável pelo
pagamento de imposto ou contri-
buição, cujo fato gerador deva
ocorrer posteriormente, assegu-
rada a imediata e preferencial
restituição da quantia paga, caso
não se realize o fato gerador pre-
sumido”.
Como se vê, além de permitir a

substituição Tributária, prevê ainda
que o fato gerador poderá ocorrer
“posteriormente”.

Dispõe o item XII, letra “b”, do
art. 155, da Magna Carta que, “cabe
à lei complementar dispor sobre
substituição tributária”.

Já o art. 34, § 3º, dos Atos das

Disposições Constitucionais Transi-
tórias, prevê que os Estados pode-
rão editar as leis necessárias à apli-
cação do sistema tributário previsto
na Carta Régia, aduzindo o § 8º, do
referido dispositivo que:

“ Se no prazo de sessenta dias
contados da promulgação da
Constituição, não for editada a lei
complementar necessária à ins-
tituição do imposto de que trata o
art. 155, I, b, os Estados e o Dis-
trito Federal, mediante convênio
celebrado nos termos da Lei
complementar nº 24, de
07.01.1975, fixarão normas para
regular provisoriamente a maté-
ria”.
Peço vênia para citar, neste sen-

tido, o item I da ementa do S.T.J.,
em acórdão unânime nos Embargos
de divergência nº 35.958, in D.J. de
16.09.96:

I- “Assentou-se, no âmbito da 1ª
Seção do S.T.J., a orientação de
que, tratando-se de operações de
venda de veículos automotores, é
admissível a exigência do recolhi-
mento antecipado do ICMS pelo re-
gime de substituição tributária. Inte-
ligência do art. 155, § 2º, XII, b da
CF/88, do art. 34, §§ 3º e 8º, do
A.D.C.T., dos arts. 121 e 128 do
C.T.N., do Dec. Lei nº 406/68, da Lei
Complementar nº 44/83, dos Con-
vênios nº 66/88 e 107/89, e da Lei
do Estado de São Paulo nº 6.374/89.

Nosso Egrégio Tribunal assim
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tem decidido:
Ac. nº. 31.633, de 23.05.97, Re-

latora: Desª. Climeniè Pontes:
“Ementa: ICMS - Cobrança Ante-

cipada - Legalidade - Distribuidor -
Substituição Tributária - Decreto
Estadual nº 6911/90 - Decreto Esta-
dual nº 7.153/90”.

- É Legal a Cobrança Antecipada
de ICMS, Arrimada em Decretos
Estaduais Albergados pela Consti-
tuição Federal.

- O Decreto Estadual nº 7.153/90,
Ampliou os Limites do Decreto Esta-
dual nº 6.911/90, Trazendo para o
Campo da Substituição Tributária o
Distribuidor, com a Conseqüente
Obrigação de Antecipação do Pa-
gamento do Imposto. Recurso de
Apelação Conhecido e Provido.

O Acórdão nº 25.756, de
16.12.94, da lavra da Desembarga-
dora-Relatora Izabel Vidal de Ne-
greiros Leão, em sua ementa, assim
decidiu:

ICMS - Cobrança Antecipada -
Tendo em Vista que o Superior Tri-
bunal de Justiça já Decidiu Pela Ie-
galidade e Constitucionalidade do
ICMS Antecipado, e Diante Reitera-
das Decisões desta Corte Sobre a
Mesma Matéria, Aceitando como
Legal Decreto nº 709/92, Impõe-se o
Provimento do Recurso, para Re-
formar a Decisão “a quo”, e, em
Consequência, Negar a Segurança -
Decisão Unânime

O Acórdão nº 28.035, de

21.11.95, da lavra do Desembarga-
dor-Relator Ricardo Borges Filho,
em sua ementa, assim decidiu:

“Mandado de Segurança - Co-
brança de ICMS - não é Arbitrária
nem Ilegal a Cobrança de ICMS
Efetuada de Acordo com a Lei
Estadual Vigente - Segurança
Denegada - Decisão por Maioria
de Votos”.
Atualmente, a matéria me parece

absolutamente pacífica face, não só
a jurisprudência de nosso Egrégio
Tribunal, como também face a re-
cente legislação decorrente da edi-
ção não só da Lei Complementar nº
87/96, como também da Lei nº
6.012, de 27.12.1997, que alterou a
vigente Lei do ICMS no Estado do
Pará, de nº 5.530, adequando-a às
exigências da mencionada Lei Com-
plementar, inclusive no que diz res-
peito à substituição tributária. Assim,
tornou-se indiscutível a legalidade
da aplicação da mesma.

Prescreve o art. 6º, § 2º, da Lei
Complementar nº 86/96:

Art. 6º: “Lei estadual poderá atri-
buir a contribuinte do imposto ou
a depositária a qualquer título a
responsabilidade pelo seu paga-
mento, hipótese em que o contri-
buinte assumirá a condição de
substituto tributário”.
§ 2º: “A atribuição da responsabi-
lidade dar-se-á em relação a
mercadorias ou serviços previs-
tos em lei de cada Estado”.
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Em nosso âmbito, a Lei nº 5.530,
que rege o ICMS no Estado do Pará,
recentemente foi alterada pela Lei nº
6.012, de 27.12.1997, para adequá-
la à citada Lei Complementar nº
87/96, dispondo no art. 39:

Art. 39: “A responsabilidade dar-
se-á em relação às mercadorias
e serviços previstos no Anexo
Único desta Lei e não exclui a
responsabilidade solidárias do
contribuinte substituído pela sa-
tisfação integral ou parcial da
obrigação tributária, nas hipóte-
ses de erro ou omissão do subs-
tituto”.
Ocorre que cervejas e refrige-

rantes, objetos de comercialização
da impetrante, estão expressamente

incluídos entre as mercadorias pre-
vistas no item 09, do Anexo Único,
da Lei 6.012/97.

Portanto, no âmbito estadual,
esta lei, no seu art. 39, dispôs sobre
a substituição tributária, cuja siste-
mática não ofende o princípio da
não Cumulatividade além de que o
fato gerador pode ser posterior. Em-
bora o imposto esteja sendo cobra-
do antecipadamente, não há dupla
incidência do ICMS. Assim, embora
o nosso sistema tributário seja rígi-
do, o princípio da legalidade está
perfeitamente observado.

Por todas esta razões, não há di-
reito líquido e certo da impetrante,
pelo que nego a segurança.

Belém, 24 de março de 1998.

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente
Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.508 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Maria de Nazaré Gusmão Falcão
Advogado: Cláudio Mendonça Ferreira de Souza e outros
Impetrado: Exma. Secretária de Estado de Administração
Relatora: Desembargadora. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes

Mandado de Segurança - Servidora Pública Estadual.
Vencimentos - Incorporação de Percentual Relativo a
Exercíco de Cargo em Comissão. Preliminar de Deca-
dência do Direito de Impetração, por Excesso de Pra-
zo: -Tratando-se de Direito de Trato Sucessivo este
se Renova a Cada Mês. Preliminar Rejeitada.Mérito:
Direito Adiquirido da Impetrante na Égide das Leis
5.020/82 e 5.232/85. Inteligência do Artigo 5º, item
XXXVI da CF/88, e art. 6º, Parte Final, da LICC. Segu-
rança Concedida, à Unanimidade.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Cíveis Reu-
nidas do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade
em conhecer o mandamus nos ter-
mos do voto da Relatora.

Esta Sessão foi presidida pelo
Exmo. Sr. Des. José Alberto Soares
Maia.

Sala de Sessões do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos trinta
e um dias do mês de março de mil
novecentos e noventa e oito.

Relatório
Nazaré Gusmão Falcão, identifi-

cada nos autos, por seu advogado
legalmente constituído, e com fulcro
nos incisos LXIX e LIV do art. 5º, art.
7º, item X e art. 37, item XV, todos
da Constituição Federal, combinado
com as disposições da Lei nº
1.533/51 e diplomas legais que
posteriormente a alteram, impetrou
Mandado de Segurança, contra ato
do Exmo. Sr. Secretário de Estado
de Administração, por não haver
procedido a incorporação do adicio-
nal previsto no art. 130, da Lei nº
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5.810/94, aos seus vencimentos.
Aduz a impetrante que é servido-

ra pública estadual desde 18.12.66,
inicialmente lotada na antiga Secre-
taria de Estado de Obras e Terras,
hoje Secretaria de Estado de Trans-
portes, onde exerceu cargos de di-
reção e assessoramento superior
durante mais de 14 anos, o que lhe
deu direito à incorporação do citado
adicional previsto na Lei supra, se-
não vejamos:

- Diretor de Divisão de Estudos e
Projetos - Cód.CC-10 - (SEOTE) -
de 07.11.66 a 18.06.73;

- Chefe de Serviço de Cadastro
de Rodovias da Divisão de Conser-
vação - Cód.6-C - (DER) - de
01.08.80 a 07.02.86;

- Chefe da Divisão de Coordena-
ção Auxiliar da Diretoria de Admi-
nistração - Cód.DAS-03 - de
07.02.86 a 04.07.89;

- Chefe da Divisão de Serviços
Gerais do Departamento Adminis-
trativo, na SETRAN - de 01.07.93 a
04.11.93.

Aduz ainda a impetrante que com
o advento da Lei nº 5.810/94, a qual
determina a incorporação aos ven-
cimentos do servidor público do adi-
cional pelo exercício de cargos em
comissão, a impetrante requereu pe-
rante o Exmo. Sr. Secretário de Es-
tado de Administração, a incorpora-
ção do benefício em seus venci-
mentos. Entretanto, apesar de seu
direito líquido e certo, jamais rece-

beu resposta a sua solicitação, ten-
do, então, que considerar negado o
pleito, nos termos do art. 102, pará-
grafo único, da Lei supra. Daí a im-
petração do presente “writ”.

Requereu liminar.
Anexou farta documentação

comprovando suas alegações.
O pedido de liminar foi indeferido,

por força do que dispõe o art. 5º da
Lei 4.348/64 e § 4º do art. 1º, da Lei
nº 5.021/66.

A autoridade coatora, em suas
informações, alegou preliminar-
mente a decadência do direito de
ação, tendo em vista que o ato con-
siderado lesivo ao direito líquido e
certo da impetrante datar de
04.11.93, e a impetração ocorreu
em 16.10.97, já ultrapassado o pra-
zo de 120 dias para a utilização do
mandamus.

No mérito, alega que há direito lí-
quido e certo, mas a ocorrência de
um ato legal, haja vista encontrar-se
o mesmo respaldado nas Constitui-
ções Federal e Estadual, bem como
no próprio art. 130 da Lei Estadual
nº 5.810/94 e no caput do art. 6º da
Lei de Introdução ao Código Civil.
Portanto, por tratar-se de benefício
novo e, por não haver o exercício de
cargo comissionado após o advento
da Lei 5.810/94, não há de haver
dúvidas quanto à impossibilidade de
contar-se, para seus efeitos, perío-
dos de exercício de função gratifica-
da ou cargo comissionado anterior à
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data de sua entrada em vigor, sob
pena de ferir-se o princípio da irre-
troatividade das leis.

Aduziu ainda que a Administra-
ção Pública pode anular os seus
próprios atos eivados de ilegalidade,
além de que, o Mandado de Segu-
rança não pode ser utilizado como
ação de cobrança, tudo conforme as
Súmulas nº 473 e 269 do STF.

O Orgão Ministerial, através da
douta Procuradoria de Justiça, opi-
nou pela denegação do “writ”, por ter
ocorrido a desinvestidura da função
gratificada antes da vigência da Lei
5.810/94.

Voto
A hipótese dos autos já não é

nova nesta Câmara, porque outras
semelhantes já foram julgadas.

Passemos a preliminar:
Em suas informações, alega a

autoridade coatora, preliminarmente,
decadência do direito de impetração,
por excesso de prazo, dizendo que
este é initerrupto e improrrogável de
120 dias, nos termos do disposto no
art.18 da Lei 1.533/51, o qual deve-
ria ser contado a partir da ciência,
pelo interessado, do ato impugnado,
e este data de 04.11.93, tendo sido
este prazo ultrapassado em muito e,
mesmo havendo pedido administra-
tivo, este não tem o condão de inter-
romper o prazo decadencial.

Ora, essa preliminar não pode
prevalecer, pois tratando-se de di-

reito de trato sucessivo, este se re-
nova a cada mês, como inúmeras
vezes tem julgado essa Egrégia
Corte.

Rejeito a preliminar.
Mérito
Entendo que a razão assiste ao

impetrante e estas Egrégias Câma-
ras Reunidas assim já julgaram em
outros casos semelhantes.

Com efeito, o art. 130, parágrafos
1º e 2º, da Lei nº 5.810/94, estabele-
ce, “in verbis”:

Art. 130 - Ao servidor será devido
o adicional pelo exercício de cargo
em comissão ou função gratificada.

§ 1º - O adicional corresponderá
10% da gratificação pelo exercício
do cargo ou função, em cada ano de
efetivo exercício, até o limite de
100%.

§ 2º - O adicional será automáti-
co, a partir da exoneração do cargo
comissionado ou da dispensa da
função gratificada.

De acordo com as provas cons-
tantes dos autos, a impetrante foi
designada para exercer cargos de
direção e assessoramento superior
na então Secretaria de Estado de
Obras e Terras, Seote, hoje Secre-
taria de Estado de Transportes, nos
períodos de 07.11.66 a 18.06.73, de
01.08.80 a 07.02.86, de 07.02.86 a
04.07.89 e de 01.07.93 a 04.11.93,
totalizando mais de 14 anos. A im-
petrante requereu a incorporação do
adicional perante o Exmo. Sr. Se-
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cretário de Estado de Administração,
porém, jamais recebeu resposta,
sendo considerado o pleito negado,
nos termos do art. 102, parágrafo
único da Lei 5.810/94.

 Na verdade, a requerente tem o
direito adquirido na égide das Leis:
5.020/82 e 5.232/85.

Para melhor compreensão, vale
transcrever dispositivos da Lei nº
5.232/85, a seguir:

Art. 1º- O funcionário público efe-
tivo, regido pela Lei 749/53, que te-
nha o exercício do cargo em comis-
são, integrante do Grupo de Direção
e Assessoramento Superior, código
GEP-DAS-010 ou de função gratifi-
cada, prevista no art. 138, I, da Lei
749/53, fará jus, após a desinvesti-
dura do referido cargo ou função, à
incorporação da respectiva repre-
sentação ou gratificação, aos termos
definidos nesta Lei.

Art. 2º- Para efeito do disposto no
artigo anterior, a representação ou a
gratificação de função serão devidos
na proporção de 10% por ano de
exercício consecutivo ou não de
cargo em comissão ou função grati-
ficada até o limite máximo de 100%
do valor das referidas vantagens.

Art. 4º- Quando mais de um car-
go ou função tiver sido exercido,
será considerado o de maior padrão.

Art. 6º- O benefício instituído na
presente lei, incorporará aos venci-
mentos, inclusive para efeitos de
aposentadoria e disponibilidade, não

sendo cumulativo com os previstos
nos artigos 163 e 164 da Lei 749/53.

Os benefícios destas leis não se
perderam no mundo jurídico, por
força do disposto no art. 5º, item
XXXVI, da Constituição de 88, se-
gundo o qual:

“A lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito,
e a coisa julgada”.
Outrossim, o art. 6º da Lei de In-

trodução ao Código Civil, assim de-
termina:

“A lei em vigor terá efeito imedi-
ato e geral, respeitados o ato ju-
rídico perfeito, o direito adquirido
e a coisa julgada”.
Quando o mencionado artigo

determina o efeito imediato e geral,
expressa a regra geral. Porém, abre
a exceção, quando diz: “respeitado o
ato jurídico perfeito, o direito adqui-
rido e a coisa julgada”, o que aliás,
se constitui repetição do disposto na
Constituição vigente.

Com efeito, a irretroatividade e a
retroatividade não são princípios ab-
solutos. A lei nova em alguns casos
retroage, sempre para respeitar o di-
reito adquirido, o ato jurídico perfeito
e a coisa julgada.

Maria Helena Diniz, em “Lei de
Introdução ao Código Civil Brasileiro
Interpretado”, Ed. Saraiva, pág.
175/176, esclarece:

“Em regra, a norma só diz res-
peito a comportamentos futuros,
embora possa referir-se a condutas
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passadas, tendo, então força retroa-
tiva . É retroativa a norma que atinge
os efeitos de atos jurídicos pratica-
dos sob o império da lei revogada...
Não se pode aceitar a retroatividade
e a irretroatividade como princípios
absolutos. O ideal será que a lei
nova retroaja em alguns casos e
outros não. Foi o que fez o direito
pátrio ao prescrever que a nova
norma em vigor tem efeito imediato
e geral, respeitando sempre o ato ju-
rídico perfeito, o direito adquirido e a
coisa julgada ( C.F. de 88, art. 5º,
XXXVI, L.I.C.C., art. 6º, § 1º a 3º,
com a redação da Lei nº 3.238/57).
Logo, sob a égide da nova lei, caí-
ram os efeitos presentes e futuros
de situações pretéritas, com exce-
ção do direito adquirido, do ato jurí-
dico perfeito e a coisa julgada. Além
disso, será preciso lembrar que o
problema da irretroatividade é irrele-
vante na seara jurisprudêncial e
consuetudinária. Isto é assim, por-
que o judiciário resolve as questões
de direito intertemporal caso por
caso, fundado, às vezes, sobre o
interesse geral, a ordem pública, as
exigências fático-axiológicas do sis-
tema jurídico, etc. A irretroatividade
das leis é somente um princípio de
utilidade social, daí não ser absoluto,
por sofrer exceções, pois, em certos
casos, uma nova lei poderá atingir
situações passadas ou efeitos de
determinados atos. (Revista de Di-
reito, 97; 465, 86, 415 e 98, 180. AJ.

1/4, 2 e 48, 3, 112, 419 e 8/481. RF.
1/12, 8/501, 25, 432, 26/160 e
356.RT 684/111)”.

Estas Egrégias Câmaras, através
Ac. nº 31.215, de 23.04.97, da lavra
do eminente Des. Stélio Bruno de
Menezes, julgou situação seme-
lhante, concedendo a segurança.
Em seu bem prolatado voto, trans-
creve trecho do douto Procurador de
Justiça do Estado, a seguir:

“...a respeito do assunto, já existe
jurisprudência firmada por este
Tribunal, quando do julgamento
do servidor Edson Silva Jorge
contra o Presidente da Assem-
bléia Legislativa, e que foi relator
o eminente Des. Ricardo Borges
Filho, com a seguinte ementa:
“Mandado de Segurança - Reco-
nhecimento do exercício de car-
go em comissão em período an-
terior a lei 5.810/94, sob o regime
da lei 5.207/84, para percepção
de adicional - Segurança conce-
dida à unanimidade de votos”.
Ac. nº 29.016, D.J de 16.05.96.
Igualmente o Acórdão unânime,

de nº 29.914, de 09.10.96, da lavra
do eminente Des. Romão Amoedo
Neto, também acolheu a retroativi-
dade da Lei 5.810/94. Em trecho de
seu voto, aduz que “o assunto já é
bastante conhecido desta Corte, não
comportando nenhuma discussão,
sendo que o último julgado, à época,
é do eminente Des. Wilson Mar-
ques, reconhecendo o direito do im-
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petrante”. Transcreve parte do bri-
lhante parecer do douto Procurador
Geral da Justiça, assim emitido:

“O adicional pelo exercício de
cargo em comissão só se efetiva,
quando o servidor já o tenha
exercido, sendo que o direito se
expressa por fato gerador ocorri-
do no passado. Logo, só aqueles
que exerceram cargo comissio-
nado ou função gratificada fazem
jus ao adicional. Percebe-se que
a própria natureza jurídica do
adicional é de caráter retroativo,
portanto, qualquer pagamento só
ocorrerá pelo exercício do cargo
ou comissão exercida no passa-
do.A Lei reconhece no presente
como direito o exercício de cargo
ou função efetivada no passado”.
Concluindo o seu voto, o emi-

nente relator assim conclui:
“Dessa forma, o tempo de servi-
ço em cargo comissionado,
constitui-se em situação jurídica
já estabelecida, alcançável pela
lei nova. A retroatividade nesse
caso é inerente à Lei nº 5.
810/94, posto que a natureza ju-
rídica do adicional de cargo em
comissão é retroativa, logo, imi-
nente sua retroação pela lei
nova, posto que o direito se ins-
taura exatamente por já ter havi-
do o exercício do cargo comissi-
onado, o direito se projeta no
presente por uma situação jurídi-
ca, existente necessariamente no

passado. A lei nova veio apenas
garantir o pagamento, por situa-
ção jurídica constituída no pas-
sado, sendo dessa forma auto-
aplicável”.
Recentemente no S.T.F., o mi-

nistro, Sepúlveda Pertence, citado
pela inteligente Des. Isabel Leão, no
Ac. unânime nº 29.994, desta Corte,
pontificou:

“Não é plausível a objeção básica
do Estado de que a lei nova não
poderia retroagir para alcançar o
tempo de exercício de cargos em
comissão ou funções gratificadas
anterior à sua vigência. De logo,
a situação não parece ser de re-
troação, mas de aplicação imedi-
ata; de outro lado, quando se
entendesse ser o caso da cha-
mada ‘retroatividade mínima’,
(Matos Peixoto, apud Moreira Al-
ves, Adim 493, RTJ 14/724,
744),O certo é que a proibição
constitucional da lei retroativa
não é absoluta, mas restrita às
hipóteses de prejuízo ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito
e à coisa julgada. (Pontes de Mi-
randa, Comentários à Constitui-
ção de 146, IV, 126)”.
Por derradeiro, o Ministro Edson

Vidigal, do S.T.J., no Ag. nº 111.613,
Agravante o Estado do Pará e Agra-
vado Ricardo José Lopes Batista,
apesar de não ter conhecido do
Agravo, pelas razões que expõe em
seu voto, adentrou no mérito assim
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se expressando:
“O direito adquirido, definido na
L.I.C.C., é aquele direito subjeti-
vo, oriundo de uma circunstância
idônea a produzi-lo segundo os
preceitos da lei vigente ao tempo
em que ocorreu, e incorporado
ao patrimônio individual, e que a
lei nova não pode ofender. Logo,
a hipótese de ter o ora agravado

exercido o cargo comissionado
em período anterior à edição da
lei não influi na incorporação do
direito ao patrimônio do impe-
trante, mesmo porque a lei deve-
ria ser clara neste sentido”.
Por todas estas razões, conheço

do mandamus e concedo a ordem a
partir da impetração.

Belém, 31 de março de 1998.

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente
Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.523 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL

Agravante:  Luciano da Silva Maia
Agravado:  Maria de Lourdes Ferreira Maia
Relatora :  Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy

Ação de Inventário - Recurso de agravo - Exclusão de
herdeiro. Preliminar: Ofensa ao Princípio da Consu-
mação. Não caracterização. Agravo retido que teve
por objeto decisão anterior. Rejeição. Mérito: embora
presente a separação de fato do casal com processa
mento de litígio judicial para a dissolução do vínculo
conjugal, tratando-se de casamento convolado sob
comunhão universal de bens, persiste em favor da
agravada o direito à partilha dos bens de seu sogro,
eis que presente a expectativa de direito, por ser o
regime matrimonial imutável e a dissolução conjugal
só poder operar-se nas hipóteses previstas no art.
267 do CCB. Improvimento.

Vistos, relatados discutidos estes
autos de Agravo da comarca da Ca-
pital em que é Agravante Luciano da
Silva Maia e Agravada Maria de
Lourdes Ferreira Maia.

ACORDAM, os Exmos. Srs. De-
sembargadores Membros da Colen-
da 2ª Câmara Cível Isolada do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos em conhe-
cer do presente recurso, entretanto,
negar-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.

Relatório
Tratam os autos de Recurso de

Agravo, interposto com fundamento
no art. 522 e seguintes do CPC, por
Luciano da Silva Maia, contra a de-
cisão prolatada às fls. 44 dos autos
de inventário do espólio de Luciano
Dias Maia, que julgou improcedente
a impugnação formalizada contra a
habilitação da agravada Maria de
Lourdes Ferreira Maria no referido
inventário.

Ressalta que, desde 1989 a
Agravada ingressou com a Ação de
Separação Judicial sob alegação de
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já encontrar-se separada de fato
desde 1987, entretanto, em 1991
desistiu do prosseguimento da Ação
de Separação, ingressando com a
Ação de Divórcio. Destaca que a
mera separação de fato basta para
que qualquer dos cônjuges perca o
direito a herança, eis que teria de-
saparecido o dever de vida em co-
mum, a intimidade de ambos, pois a
própria agravada teria sustentado
que o Agravante vive com outra
mulher.

Ressalta, ainda, que o MM. Juízo
louvou-se em decisões jurispruden-
ciais já ultrapassadas, eis que a
Constituição de 1988 estabeleceu
inovações prejudiciais a pretensão
da agravada. Transcreve decisões
jurisprudenciais e protesta pelo pro-
vimento do recurso e reforma da de-
cisão agravada com a exclusão da
Agravada dos autos de inventário.

O pedido veio instruído com os
documentos de fls. 10/41, tendo sido
cumpridas as providências para o
seu processamento.

 A MMª Juíza prestou informa-
ções às fls. 45/46, e a Agravada ofe-
receu contra razões de fls. 47/58,
instruídas com os documentos de
fls. 59/83.

Em suas razões, a Agravada
sustentou preliminar de ofensa ao
principio da consumação, eis que o
Agravante formalizara Agravo retido
protestando pelo indeferimento limi-
nar do recurso nos termos do art.

527 c/c 557 do CPC.
No mérito, ressalta haver compa-

recido para integrar regularmente o
inventário depois de citada na condi-
ção de casada sob regime de co-
munhão universal de bens, pleitean-
do o Agravante sua exclusão pelo
fato de estar separada há cerca de
08 (oito) anos, entendendo não mi-
litar em seu favor direito à herança
de seu sogro, o que não foi conside-
rado pelo MM. Juízo “a quo”. Imputa
ao Agravante a culpa pela não con-
clusão do processo de separação, já
que mantém em sua posse todos os
bens do casal, esclarecendo, tam-
bém, haver sido abandonada junta-
mente com a filha, deixando o agra-
vante de cumprir seus deveres de
marido e pai. Ressalta que o agra-
vante habilitou-se no inventário do
espólio do genitor da Agravada, seu
sogro, pretendendo inclusive a des-
tituição da inventariante, genitora do
Agravada.

Respaldando-se no art. 1º da Lei
6.515/77, invoca a permanência da
sociedade conjugal sob regime da
comunhão universal de bens e pro-
testa pelo improvimento do recurso.

O Órgão Ministerial, através do
parecer de fls. 85/89, da lavra da
eminente Dra. Wanda Luczynski,
concluiu pelo conhecimento e im-
provimento do recurso e manuten-
ção da decisão agravada.

Voto
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O Recurso foi tempestivamente
oposto, preparado na data de sua
interposição, encontrando-se devi-
damente instruído, cumpridos, por-
tanto, os requisitos de admissibilida-
de que ensejam seu conhecimento.

Conforme relatado, a insatisfação
do Agravante se refere a decisão do
MM. Juízo monocrático, que julgou
improcedente a impugnação por si
oferecida no sentido de excluir a
Agravada, sua mulher, do inventário
dos bens pertencentes ao espólio de
seu genitor.

Analisando-se inicialmente a pre-
liminar sustentada pela Agravada de
ofensa ao princípio da consumação
por haver se operado a preclusão
pelo fato do Agravante haver forma-
lizado agravo retido, concordo com a
conclusão da douta Procuradora de
Justiça de que não caracterizada,
eis que encontra-se patente o equí-
voco em que incorrera a Agravada,
pois a decisão impugnada anterior-
mente se refere à fls. 121, e não à
decisão agravada de fls. 144 dos
autos de inventário, pelo que, rejeito
a preliminar argüida.

Quanto ao mérito, resulta com-
provado nos autos que o Agravante
é casado com a Agravada e, embo-
ra separados de fato, sustentando
litígio judicial para a dissolução do
vínculo conjugal, esta permanece
intocável em seus legais efeitos.

Cabe salientar também, que o
casamento que ainda os vincula foi

celebrado sob o regime da comu-
nhão universal de bens, o que im-
porta na comunicação de todos os
bens presentes e futuros dos cônju-
ges, logo, a propriedade e posse
dos referidos bens é comum, eis
que, o regime matrimonial é imutá-
vel, e a dissolução dessa comunhão
só pode operar-se nas hipóteses de
morte de um dos cônjuges, pela
sentença anulatória do casamento,
pela separação judicial e pelo divór-
cio, tudo na conformidade da legis-
lação civil, ex vi arts. 262, 266 e 267
do Código Civil.

Evidenciado, portanto, que os
bens adquiridos após a separação
de fato, porém antes da dissolução
da sociedade conjugal, pertencem à
comunhão.

Quanto ao direito de herança
após a separação de fato, cabe
destacar que havia expectativa de
direito, exatamente levando em
conta o regime de comunhão uni-
versal.

Segundo ensinamentos de Caio
Mário da Silva Pereira em institui-
ções de Direito Civil, vol. V - Direito
de Família, Ed. Forense 7ª ed., pag.
120 e 122:

“No regime de comunhão univer-
sal de bens comunicam-se os
bens móveis e imóveis que cada
um dos cônjuges traz para a so-
ciedade conjugal e bem assim os
adquiridos na constância do ca-
samento, tornando-se os cônju-
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ges meeiros em todos os bens
do casal, posto que somente um
deles os haja trazido e adquirido,
ou seja, reconhece-se aos cônju-
ges a propriedade e a posse de
todas as coisas móveis e imóveis
atribuídas a um e a outro por
metade como quota ideal”
Por sua vez a Jurisprudência de

nossos Tribunais, assim tem orien-
tado:

“No regime da comunhão univer-
sal de bens, se sobrevier a sepa-
ração de fato do casal, os bens
adquiridos após essa separação,
porém antes da dissolução da
sociedade conjugal, pertencem à
comunhão, ainda que adquiridos
apenas com o produto do traba-
lho do marido”
RTJ - 103/1236
CPC - Theotonio Negrão - 29ª
ed., pag. 894.
Com maior precisão destacamos:
“Divórcio: Casamento pelo regi-

me da comunhão universal. Ex-
clusão da partilha de bens her-
dados após separação do casal.
Inadmissíbilidade. Expectativa de
direito à herança anterior à sepa-
ração de fato do casal.”
Recurso não provido
Ap. C nº 225.837-1/4 São Vicente
Apte. GCS- Apelada JAS
Revista Trimestral; de Jurispru-
dência.
Evidenciado, portanto, que o

aresto em que procurou respaldar-
se o Agravante não se amolda na
hipótese sub-judice, eis que sendo o
regime matrimonial imutável e não
estando caracterizada nenhuma das
hipóteses para a dissolução da socie
dade conjugal, inviável se torna a ex
clusão da agravada do inventário
dos bens do espólio do genitor do
Agravante.

Isto posto, conheço do recurso,
entretanto, nego-lhe provimento man
tendo a decisão agravada.

Belém, 02 de abril de 1998.

Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Presidente
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.525 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Condomínio do Edifício Via Venetto
Apelados: Márcia Lages Correia e Raimundo Braga Sampaio
Relatora: Desembargadora Maria Helena Couceiro Simões

Ação de Interdito Proibitório. Vaga de Garagem fal-
tantes. Sorteio determinado pela Assembléia Geral.
Impossibilidade. I. As garagens destinadas à utiliza-
ção de um apartamento, constante no contrato de
compra e venda e inscrito no Registro de Imóveis, a
ele se liga como acessório. II. Cabível o interdito
proibitório, quando há receio de ser molestada a pos-
se, em razão de decisão da Assembléia Geral sorte-
ando entre todos os condôminos as vagas existen-
tes. III. Decisão unânime.

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

sembargadores componentes da
colenda 1ª Câmara Cível Isolada do
Egrégio Tribunal de Justiça do Esta-
do do Pará, à unanimidade, em co-
nhecerem da apelação mas lhes
negar provimento para manter a
sentença recorrida por seus funda-
mentos.

Relatório
Márcia Lages Correia e Raimun-

do Braga Sampaio, identificados na
inicial, propuseram contra o Condo-
mínio do Edifício “Via Venetto”, tam-
bém identificado na inicial Ação de
Interdito Proibitório com fundamento
no art. 928 e 932, do C.P.C., com

pedido de liminar.
A primeira requerente alega que

é proprietária do imóvel localizado
na Tv. 3 de Maio 1452, aptº 1201, e
das garagens de números 02 e 12,
do pavimento térreo e o segundo re-
querente é proprietário do imóvel lo-
calizado no mesmo endereço aptº
602 e das garagens de números 19
e 20 no nível da garagem, e que ad-
quiriram os imóveis da viúva Eliza
Matos Baena, com a interveniência
e anuência da Construtora Almirante
Ltda, conforme transcrição no Re-
gistro de Imóveis do 2º Ofício da
Capital.

Ocorre que o condomínio do Ed.
Via Venetto conforme ata da Reuni-
ão da Assembléia Geral Extraordiná-
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ria realizada em 27.11.1996, resol-
veu sortear as garagens, não res-
peitando a lei, a posse e propriedade
dos requerentes, os quais sempre
ocuparam as referidas vagas de ga-
ragens.

Juntaram os documentos de
fls.9/27.

Foi deferida a medida liminar.
Contestando o pedido, alegou o

suplicado:
A improcedência da ação, face a

ausência do “periculum in mora” e
do “fumus boni juris”, que autorizari-
am a concessão da medida liminar.

Que face a comunicação feita
aos condôminos do edifício de que
as vagas de garagem eram insufi-
cientes, no decorrer de diversas As-
sembléias Gerais Extraordinárias
realizadas, onde o assunto foi
exaustivamente discutido pelos pre-
sentes para a solução amigável. As-
sim, na Assembléia Geral Extraordi-
nária de 30.10.1996, foi sugerida a
redistribuição das vagas de gara-
gens através de sorteio entre os
condôminos que ainda não estives-
sem com suas vagas devidamente
habilitadas, ficando de fora aqueles
que contassem de escritura originá-
ria de primeira aquisição das unida-
des autônomas sendo a proposta
aprovada por maioria de votos, o
que torna legítimo o sorteio e obriga
todos os condôminos.

As vagas ocupadas pelos reque-
rentes, não continham as exigências

de serem aceitas, sem concorrerem
ao sorteio e em Assembléia Geral
Extraordinária realizada em
27.11.1996, foi efetivado o sorteio
das vagas remanescentes, de acor-
do com a sistemática adotada ante-
riormente.

Logo que surgiu o problema das
vagas de garagem alguns condômi-
nos escolheram as vagas que iriam
ocupar, através de secreta negocia-
ção com a Construtora Almirante,
pessoa não mais legitimada para
dispor das vagas, uma vez que o
Condomínio já estava constituído dai
porque foram rejeitados tais docu-
mentos e as vagas incluídas no
sorteio.

A solução da Assembléia Geral
foi tranqüila e aceita pela maioria
dos condôminos que concordaram
com uma medida que beneficiasse a
todos, sem privilegiar ninguém em
particular, constituindo casos isola-
dos as opiniões contrárias como os
requerentes.

Foi concedida medida liminar,
suspendendo a decisão no Agravo
de Instrumento interposto contra
despacho da mesma natureza exa-
rado pela MMª Juíza da 18ª Vara
Cível, que concedeu medida liminar
proibitória contra a posse das vagas
de garagem de nºs 26 e 27 dos pre-
sentes autos.

Juntou: os documentos de
fls.35/52.

Foi oferecida a réplica, na qual os
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autores alegam a ilegitimidade “ad
causam”, o condomínio deveria aci-
onar a Construtora Almirante Ltda e
não sortear as vagas.

A MMª Juíza, sentenciou julgan-
do procedente a ação.

Inconformado, o Condomínio,
apelou requerendo a reforma da de-
cisão, alegando em suas razões de
apelação os mesmos argumentos
constantes na contestação.

Em contra-razões de apelação
alegou a apelada:

Em Preliminar - a ilegitimidade
passiva “ad causam”, para discutir a
propriedade no caso as garagens
em questão, pois, originariamente
nunca possuía ou vendeu as mes-
mas.

O Condomínio do Edifício Via
Venetto, equivocamente sorteou
quase todas as vagas de garagem,
inclusive dos proprietários acima,
sob a alegação de solucionar pro-
blemas que não é de sua alçada ou
competência o que causou inúmeros
transtornos aos apelados.

O Condomínio nem sequer está
regularizado.

Repete os mesmos argumentos
constantes da petição inicial e de
réplica quanto aos seus direitos de
terem adquiridos as propriedades
das vagas, através de escritura pú-
blica devidamente transcritas no
Registro de Imóveis, sendo a aquisi-
ção de boa fé.

Voto
A preliminar se confunde com o

mérito e assim será analisada:
“O problema de garagem tem
sido objeto de muitas cogitações
doutrinárias e legislativas um
tanto inseguramente. Ora se
considera como direito de propri-
edade autônoma, ora como di-
reito real de uso, ora como aces-
sório da propriedade, ora como
parte do uso comum do edifício.
A Lei nº 4.591/64, ao tratar do
assunto, atribuiu-lhe o caráter de
vinculação à unidade, havendo o
Presidente da República aposto
veto ao inciso que reconhecia um
direito real de uso. A Lei nº 4.864,
de 29 de novembro de 1965,
voltou ao tema, com visível infeli-
cidade, todavia. Os Tribunais tem
entendido que o seu caso se su-
bordina ao que dispõe a Conven-
ção do Condomínio (Condomínio
e Incorporação - Caio Mário da
Silva Pereira - pág.74)”.
O mesmo autor ensina:
“Vejamos como se conceitua em
face da nova lei: como direito
acessório adere à unidade. Mas,
desta é destacável para efeito de
sua cessão a outrém”.
“Se a ele não estiver atribuída
fração de terreno, somente pode
o direito ser capitulado como
elemento acessório típico, efeito
alienatório. Haverá maior mobili-
dade, mais nítida flexibilidade,
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mas, não ocorre liberdade de
transferir, o que é razoável, à
vista da natureza do complexo
condominial”. (pág.74/75).
Na espécie dos autos o apelante

não juntou a cópia da Convenção do
Condomínio e conforme alegam os
apelados na réplica, o Condomínio
do Edifício Via Venetto, sequer esta-
va regularizado, o que, se enten-
dendo como não tendo ainda elabo-
rado a sua Convenção, a qual deve-
rá conter as normas obrigatórias,
constantes no § 3º, do art. 9º da Lei
nº 4.591/64.

A nossa jurisprudência vem en-
tendendo que:

“Na falta de disposição convenci-
onal que fixe determinada vaga
para condômino, compete à As-
sembléia ou ao Síndico praticar
os atos necessários à utilização
das vagas pelos condôminos
com direito a isso, inexistindo di-
reito à vaga certa” (T.A. RJ- Ap.
Cível nº 26.157 de 28.12.1978)
Na espécie dos autos verifique-

se que:
A apelada Márcia Lages Correia,

adquiriu por compra e venda de Eli-
za Matos Baena a fração ideal do
aptº nº 1.201, com direito a duas (2)
vagas de garagens consignadas
pelos nºs 02 e 12, localizadas no
pavimento térreo do citado Edifício,
conforme consta na Escritura Públi-
ca de fls.10/10 vº, datada de
05.06.1996 e Certidões do Registro

de Imóveis às fls.11 inclusive, uma
de retificação e ratificação.

O apelado Raimundo Braga
Sampaio, também adquiriu por
compra de Eliza Matos Baena, a fra-
ção ideal do aptº nº 602, com direito
a duas (2) vagas de garagens nº 19
e nº 20, no nível de garagem, con-
forme Certidão do Registro de Imó-
veis constante às fls.14, dos autos,
inscrição datada de 13.09.1996.

A ata da Assembléia Geral Ex-
traordinária que decidiu sobre a ne-
cessidade de ser feito o sorteio das
vagas de garagem dos apelados
está datada de 30.10.1996.

Já a única Convocação para a
Assembléia Geral Extraordinária,
onde seriam sorteados as vagas de
garagens disponíveis, isto o é,
aquelas que não tivessem os núme-
ros de garagem já definidas, quando
da 1ª transferência, venda efetivada
pela Construtora Almirante de seu
apartamento está datada de
01.11.1996.

Assim, se os apelados, conti-
nham as suas vagas de garagem já
com os números definidos, inclusive,
com Escritura Pública inscritas no
Registro de Imóveis, não poderia a
Assembléia Geral considerá-los
como, não fossem tais vagas certas
a não ser que, através de ação pró-
pria, anulassem, o Registro de Imó-
veis, por vício.

Logo, poderiam os apelados usar
do interdito proibitório, face a deci-
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são da Assembléia Geral Extraordi-
nária de sortear as suas vagas de
garagem.

Nesse sentido:
“É cabível o interdito proibitório
quando há justo receio de ser
molestada a posse, em razão de
decisão írrita da Assembléia Ge-
ral, proibindo a cessão de posse
direta de vaga de garagem” (1ª
T.A. RJ- Ap. Cível nº 4.046-78 -
in “Condomínio- Doutrina Juris-
prudência - Legislação” - Jorge
A. M. Machado- pág.167).
No caso em tela, caberia aos

condôminos que não receberam as
vagas de garagem constantes em
suas Escritura Pública, reclamá-las
da Incorporadora.

Nesse sentido, também vem en-
tendendo nossa jurisprudência:

“A construtora de apartamento
que inclui no preço do contrato a

vaga de garagem, e deixa de en-
tregar o acessório responde por
perdas e danos” (TA - GB-
Ap.14.816 de 02.10.69 - ob.
cit.pág.167).
Leve- se ainda em consideração

que a decisão não foi por unanimi-
dade mas por maioria dos condômi-
nos.

 A sentença, reconhecendo aos
apelados como legítimos possuido-
res das vagas de garagem supra
citadas, objeto da lide, e conse-
quentemente a ilegalidade da As-
sembléia e Adminsitração do Con-
domínio em dispor das mesmas, por
ferir o direito dos apelados, não me-
rece ser reformada.

Isto posto.
Conheço da apelação mas lhe

nego provimento para manter a
sentença recorrida por seus funda-
mentos.

Belém, 06 de abril de 1998.

Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Presidente
Desa. Maria Helena Couceiro Simões - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.527 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Leonam Gondim da Cruz
Apelado: Hélio Mota Gueiros
Relator: Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim

Mandado de Segurança. Lei Municipal que impõe
obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. deca-
dência do direito de ação. Impropriedade do mandado
de segurança contra Lei em tese e como sucedâneo
de ação direta de inconstitucionalidade. Extinção do
processo sem julgamento do mérito, EX VI do art.
267, VI. Apelação - Nulidade da sentença por inapli-
cabilidade de norma invocada, do CPC. Retorno ao
juízo de 1º grau, para exame de mérito.O artigo 267
do CPC é aplicável em Mandado de Segurança, por
ser o CPC, fonte subsidiária de todas as leis especi-
ais, no que com elas não conflitem.Tendo sido o
Mandado de Segurança interposto muito além de 120
dias da vigência da lei, decaiu o impetrante do direito
de ação, e consequentemente fica o processo extinto
com julgamento do mérito, ex vi do art. 269, inciso IV
do CPC.

Vistos, etc...

ACORDAM, os Desembargado-
res da Egrégia Primeira Câmara Ci-
vil Isolada, do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, por deci-
são unânime de uma de suas Tur-
mas Julgadoras, em negar provi-
mento ao recurso, não pelos funda-
mentos da sentença, mas porque,

tendo sido o Mandado de Segurança
ajuizado muito além de 120 dias,
após a vigência da lei impugnada,
decaiu o impetrante do direito de
ação, ficando o processo extinto
com julgamento do mérito, ex vi, do
art. 269, IV do CPC.

Relatório
Leonam Gondim da Cruz, devi-
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damente qualificado à inicial, inter-
pôs recurso de apelação contra de-
cisão proferida pela MMª Juíza da
14ª Vara Cível de Belém, em Man-
dado de Segurança, que o ora ape-
lante impetrou contra ato do então
prefeito Hélio da Mota Gueiros.

Visava o impetrante com o supra
citado remédio constitucional, impe-
dir o uso obrigatório do cinto de se-
gurança em veículos automotores;
tal obrigação havia sido inserida no
mundo jurídico através da lei muni-
cipal nº 7.752/95, sancionada e pu-
blicada no dia 16 de abril de 1995 , e
publicada no Diário Municipal Oficial,
de 17.11.95

Inicialmente, o impetrante alegou
que, sendo o fato o substrato do di-
reito, em qualquer sociedade mo-
derna, a lei para ter vigor e sanidade
jurídica teria que enquadrar-se na
contextura social, a fim de que ga-
nhasse a legitima ressonância nos
preceitos da Carta Magna.

Desta feita, lembrando a limita-
ção do Estado na tutela dos interes-
ses individuais, argumentou que o
Estado não poderia impedir cada um
a fazer o que quisesse; ainda mais
quando fatos públicos e notórios
demonstravam que este mecanismo
de segurança, muitas vezes acaba
contribuindo para o infortúnio das
vítimas, ao invés de salvá-las.

No aspecto eminentemente jurí-
dico, afirmou que a lei é flagrante-
mente inconstitucional, porque o

município invadiu atribuição privativa
da União Federal, inclusive na área
da arrecadação tributária, tendo - no
seu entendimento - os magistrados,
o poder difuso de impedir a sua apli-
cação.

À inicial vieram os documentos
de fls. 14/19.

Ao prestar informações, a autori-
dade coatora levantou as prelimina-
res de descabimento do mandado
de segurança contra lei em tese e
descabimento do mandado de segu-
rança como sucedâneo do pedido
de direito de decretação de incons-
titucionalidade. No mérito, alegou
ausência total de direito liquido e
certo do impetrante.

Às fls. 63/71, em sentença bem
fundamentada, a Dra. Marta Inês,
acolheu as preliminares suscitadas e
julgou o impetrante carecedor do di-
reito de ação, extinguindo o proces-
so sem julgamento do mérito.

Vindo os autos a esta superior
instância, foram inicialmente distri-
buídos ao eminente desembargador
Ricardo Borges, que se julgou impe-
dido de atuar no feito. Ato seguinte,
vieram os autos conclusos a nós, e
após, submetidos à representante
do Ministério Público.

Em seu não menos apreciável
parecer, a Dra. Procuradora de Jus-
tiça, Wanda Luczynski, opinou pelo
conhecimento e improvimento da
presente apelação.
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Voto
Abordam os presentes autos,

Mandado de Segurança interposto
contra o Dr. Hélio Mota Gueiros,
então Prefeito Municipal de Belém,
em face da vigência da lei 7.752, de
18 de abril de 1995, publicada no
Diário Oficial do Município, de 09 de
maio de 1995, tornando obrigatório
no município de Belém, o uso do
cinto de segurança, para quem via-
jar no banco dianteiro dos veículos
automotores.

Em suas informações a autorida-
de coatora argüiu duas preliminares:
decadência do direito de ação, em
face do ajuizamento do Mandado de
Segurança, após o prazo de 120 di-
as, previsto no art. 18 da Lei
1.533/51; e carência do direito de
ação, por dois fundamentos, impro-
priedade do uso de Mandado de Se-
gurança contra lei em tese e como
sucedâneo de ADIN.

A sentença de lavra da MMª Juí-
za Marta Inez Antunes Jadão, apre-
ciando o tema da carência, julgou o
impetrante carecedor do direito de
ação, por ambos os fundamentos e,
consequentemente extinto o proces-
so sem julgamento do mérito, ex vi
do art. 267, inc. VI do CPC.

A sentença foi lavrada em 25 de
novembro de 1996 e a apelação
ajuizada, no prazo legal, em
13.12.96.

Com o advento da Lei Federal
9.503, de 23.09.97, que criou o novo

Código Municipal de Trânsito, é evi-
dente que este Mandado de Segu-
rança perdeu o objeto, na medida
em que o impetrante visa, por este
meio, desobrigar-se do uso do cinto,
considerando ser a lei municipal im-
pugnada manifestamente inconstitu-
cional, por isso não estaria obrigado
a obedecê-la.

Mas, com o advento da referida
lei, criando o novo Código Municipal
de Trânsito, é evidente que este
Mandado de Segurança perdeu o
seu objeto, já que o Código em arti-
go 65 obriga o uso do cinto, aos
condutores e aos passageiros em
geral.

Contudo, o impetrante insiste na
apreciação de suas teses defendi-
das em suas razões de recurso, isto
é, na impossibilidade da aplicação
da norma prevista no art. 267 do
CPC, argumentando, que sendo o
Mandado de Segurança regulado
por lei especial, aquele dispositivo
da lei geral (CPC) não tem aplica-
ção.

Também sustenta não se tratar
de lei em tese, o que ocorreria,
caso, embora em vigor a lei não o
atingisse, e através de Mandado de
Segurança pretendesse escapar de
seus efeitos futuros.

Argumenta ainda que a constitu-
cionalidade argüida deveria ter sido
abordada e decidida a priori; e nem
poderia a sentença ter se furtado a
apreciar o mérito da questão.
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Por isso pugna pelo provimento
do apelo, a fim de que a magistrada
decida o mérito da demanda.

E em memorial há dias a mim
entregue, volta a insistir em suas te-
ses, demonstrando ainda o seu inte-
resse pelo deslinde do recurso,
inobstante a superveniente perda do
real objetivo do Mandado de Segu-
rança.

Acontece, que a preliminar de
decadência do direito de ação, que é
questão prejudicial, tem inteira pro-
cedência. E, assim sendo, a MMª
Juíza não poderia ter apreciado an-
tes a tese da carência de ação, já
que procedente aquela. O impe-
trante não tinha nem o direito a pro-
por a própria ação.

E a preliminar de decadência
procede porque a lei impugnada foi
publicada em 09.05.95, entrando em
vigor nesta mesma data, conforme
dispõe o seu art. 5º, enquanto que o
Mandado de Segurança só foi proto-
colado neste tribunal, em 28.12.95,
portanto 233 dias após o termo inici-
al do prazo de lei.

Assim, tendo o impetrante decaí-
do de seu direito de propor o remé-
dio heróico irrelevante saber, se se
trata de lei em tese ou em concreto,
se o Mandado de Segurança pode
ou não substituir a ADIN, muito me-

nos saber se a lei impugnada ofende
ou não direito líquido e certo do im-
petrante.

Assim sendo, nego provimento à
apelação, por haver o apelante de-
caído do direito de ação, ficando o
processo extinto com julgamento do
mérito, por força do disposto no art.
269, inc. IV do CPC, o qual ao con-
trário do entendimento do eminente
impetrante tem aplicação ao caso
por ser o CPC fonte subsidiária de
todas as leis especiais, desde e na-
quilo que com elas não conflitem.

Aliás a eminente Procuradora de
Justiça, Wanda Luczynski, em seu
judicioso parecer, traz à colação
aresto do Colendo STJ, no julga-
mento do Mandado de Segurança nº
4.720-CE, do seguinte teor:

“Antes de ingressar na aprecia-
ção do mérito da causa, incumbe
ao Judiciário, mesmo de ofício
(CPC, arts. 267 e 301), examinar
os requisitos de admissibilidade
da tutela jurisdicional, a saber,
pressupostos processuais e con-
dições da ação.” (STJ 4ª Turma -
Resp. 4.720 - CE, Rel. Min. Sál-
vio de Figueiredo, j. em 15.04.91,
não conheceram, DJU de
20.05.91, p. 6.533.”
Ante o exposto, voto no sentido

do não conhecimento do apelo.

Belém, 06 de abril de 1998.

Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Presidente e Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.528 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Rosa Maria Silva de Lima e Samir Kalume Bestene
Impetrado: Exma. Secretária de Administração do Estado do Pará
Litisconsorte Passivo Necessário: O Estado do Pará
Relatora: Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy

Mandado de Segurança.I)Preliminares:Inexistência de
direito líquido e certo, face a impossibilidade de dila-
ção probatória.Arguição inadequada por constituir
matéria de mérito.Rejeição.Inviabilidade de utilização
do “mandamus” Como meio de cobran-
ça.Interpretação distorcida, eis que o objeto da ação
mandamental é o reconhecimento do direito líquido e
certo ao adicional de interstício de referência promo-
cionais.II) Mérito:Encontrando-se os impetrantes ao
abrigo de disposições constitucionais e legais, evi-
denciado resultou o direito líquido e certo à vanta-
gem que lhes foi indevidamente subtraida.segurança
concedida em parte.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Mandado de Segu-
rança da comarca da Capital em
que é Impetrante Rosa Maria Silva
de Lima e Samir Kalume Bestene,
Impetrada Exma. Sra. Secretária de
Administração do Estado do Pará e
litisconsorte passivo necessário o
Estado do Pará.

ACORDAM, os Exmos. Srs. De-
sembargadores membros da Egré-
gia Câmara Cíveis Reunidas do Tri-

bunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, em conce-
der em parte a segurança, nos ter-
mos do voto da Desa. Relatora.

Relatório
Tratam os presentes autos de

Mandado de Segurança impetrado
com fundamento nos arts. 5º, inciso
LXIX e 1º da Lei 1.533/51 por Rosa
Maria Silva Lima e Samir Kalume
Bestene contra a Exma. Sra. Se-
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cretária de Estado de Administração
que não efetivou o pagamento de
interstícios a que fariam jus.

Alegam que são Servidores Pú-
blicos Civis, lotados no Instituto de
Previdência e Assistência dos Servi-
dores do Estado - IPASEP, sendo
que a 1ª foi admitida em 28.03.66 e
redistribuída para o referido órgão
através da Portaria 1.030/89 de
11.05.89, onde passou a ocupar o
cargo técnico nível “E” - referência
XIX, lotada no Departamento de
Administração; e que o segundo fora
admitido em 04.05.1977 através da
Portaria nº 72 ocupando o cargo
técnico nível “D” - referência XIV
contado na Assessoria de Coopera-
ção e Acompanhamento. Sendo,
portanto, ambos integrantes do qua-
dro de pessoal efetivo do IPASEP.

Ressaltam que os referidos car-
gos outorgam-lhes direito ao rece-
bimento de interstícios relativos as
referências promocionais dos níveis
da classe de técnicos na base de
5% (cinco por cento) sobre o inters-
tício de cada referência, na confor-
midade da Resolução do IPASEP nº
054 de 22.06.94, art. 1º, alinea b,
entretanto, à partir de outubro/95 até
a presente data a impetrada vem
pagando apenas o percentual de
3,94% (três ponto noventa e quatro
por cento ) o que implica em dife-
rença de 1.06% (um ponto zero seis
por cento), o que foi reconhecido em
parecer do Dr. José Cleber N. San-

tos, procurador do Órgão nos pro-
cessos administrativos 81.238/96 e
91.603/96, e não tendo sido cumpri-
do o pagamento, implicou em ofen-
sa a direito líquido e certo, ensejan-
do a impetração do presente “man-
damus” com pleito liminar, objeti-
vando pagamento retroativo e pos-
síveis indenizações.

O pedido veio instruído com os
documentos de fls. 07/58.

Recebido o pedido e indeferida a
liminar foram cumpridas as provi-
dências para seu processamento.

A autoridade impetrada formali-
zou as informações de fls. 63/75, em
cujas razões arguiu preliminares de
impossibilidade de utilização do
“mandamus” como substitutivo de
cobrança, e inexistência de direito
líquido e certo ante a impossibilida-
de de dilação probatória.

Quanto ao mérito, destaca que a
impetrante ingressou no órgão como
professora primária, tendo sido re-
distribuída em cargo diverso para o
IPASEP, sem concurso público vio-
lando o art. 37, II do CF. 88.

Ressalta que dos autos não
constam provas referentes ao efeti-
vo exercício de serviço público pelos
impetrantes e que a competência
para a fixação de vencimentos é da
Assembléia Legislativa, sendo que
mesmo autorizado por lei qualquer
reajuste teria que ser aprovado pelo
Conselho de Política de cargos e
Salários.
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O Estado do Pará, habilitando-se
como litisconsorte passivo necessá-
rio, aderiu as informações.

O Órgão do Ministério Público
em parecer de fls. 78/82, firmado
pela Dra. Alayde Texeira manifes-
tou-se pela rejeição das prelimina-
res, e, quanto ao mérito, pela con-
cessão parcial da segurança impe-
trada.

Voto
Consoante relatado, através da

presente impetração, buscam os
Impetrantes o reconhecimento de di-
reito líquido e certo quanto ao per-
centual de 5% correspondente ao
adicional de interstÍcio relativos a
referências promocionais dos níveis
da classe de técnicos que vem sen-
do cumprido em apenas 3,94% e
possiveis indenizações por fatos
prejudiciais em decorrência do ato.

A autoridade impetrada argüiu
duas preliminares invocando: a ine-
xistência de direito líquido e certo
face a impossibilidade de dilação
probatória em mandado de segu-
rança e o descabimento do manda-
do de segurança para fins de co-
brança.

Quanto a primeira preliminar,
trata-se de matéria que deverá ser
analisada no mérito da ação, sendo
inadequada sua argüição como pre-
liminar por envolver o mérito do lití-
gio, em face do que merece rejei-
ção.

Com relação ao descabimento da
ação mandamental, também merece
rejeição, eis que o objeto da ação
mandamental, conforme se vê das
razões iniciais, se refere ao reco-
nhecimento do direito líquido e certo
ao pagamento de 5% (cinco por
cento) sobre os interstícios de cada
referência e possíveis indenizações
decorrentes dessa omissão, obvia-
mente cabe ressaltar que embora tal
pretensão possa ensejar uma ação
de cobrança, não inviabiliza a impe-
tração quanto a caracterização dos
direitos dos impetrantes.

Isto posto, acompanho o posicio-
namento do Órgão Ministerial e
também rejeito a 2ª preliminar.

Com relação ao mérito, procuram
os impetrantes o abrigo da Resolu-
ção nº 054 de 22.06.94, expedida
pelo IPASEP - que estabelece re-
gras concorrentes à promoção por
tempo de serviço na conformidade
dos arts. 35/39 da Lei 5.810/94, que
é o Regime Jurídico Único dos Ser-
vidores Civis do Estado, entretanto,
a impetrada procura demonstrar que
ambos não ostentam a condição de
direito líquido e certo.

Com relação a Rosa Maria Silva
de Lima, alega que o seu acesso ao
órgão foi irregular, eis que exercia o
cargo de professora primária, tendo
sido admitida em 28.03.66, e redis-
tribuida para o cargo técnico de nível
E - referência XIX sem o necessário
concurso público, violando portanto
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o art. 37, inciso II da Constituição
Federal, sendo, portanto, nulo o ato
de redistribuição não gerando em
consequência qualquer efeito jurídi-
co .

Ressalta que ambos não apre-
sentaram prova pré-constituida de
que tenham sido nomeados em ca-
ráter efetivo no serviço público, o
que afastaria a incidência da Reso-
lução 054/94, e que a fixação de
vencimentos relativos aos cargos
empregos e funções é de compe-
tência da Assembléia Legislativa do
Estado, ainda assim, deveria passar
necessariamente pelo Conselho de
Política de Cargos e Salários do
Estado, conforme o Dec 4.725/87, o
que, entretanto, não foi observado
quanto a referida resolução.

Do exame da prova documental
constata-se que a Impetrante Rosa
Maria Silva de Lima foi admitida pelo
Governo Estadual em 28.03.1996,
para exercer o cargo de Professor
interino de 3ª entrância, nível 6, pe-
rante a Secretaria de Educação e
Cultura, conforme Decreto gover-
namental (fls. 09), e em 07.07.69 foi
nomeada para exercer efetivamente
o cargo de professor de 3ª entrân-
cia, nível 4 (fls. 11).

Em 17.01.86, através da Portaria
nº 98 formalizada pela Secretaria de
Administração, foi redistribuida ”ex
oficio” da Secretaria de Estado de
Educação para a Secretaria de Es-
tado de Administração e, posterior-

mente, através da Portaria 1.030
expedida pelo SEAD; em 11.05.89,
foi redistribuida para o Instituto de
Previdência Social, sendo atual-
mente ocupante do cargo de técnico
nível “E” - referência XIX, do quadro
de pessoal efetivo.

A prova documental carreada
para os autos evidencia que, embo-
ra a impetrante não tenha prestado
concurso público no cargo de técni-
co de Administração, foi beneficiada
pelo art. 19 dos Atos das Disposi-
ções Transitórias da Constituição
Federal de 1988, além do que, con-
soante se constata dos autos do
procedimento administrativo - fls. 25,
resultou destacado:

“A servidora é ocupante do cargo
técnico nível E - referência XIX e
integra o quadro de pessoal efe-
tivo do Instituto com lotação no
Departamento de Administração”
Conforme manifestação do Pro-

curador Chefe do Órgão expedida
em 17.06.96, fls. 28 esclarece:

“Atualmente o interstício entre as
referências é pago na razão de
apenas 3,94% (três ponto no-
venta e quatro por cento), defa-
sado, portanto, com relação ao
disposto na Resolução que re-
gulamenta a questão em 1.06%
(um ponto zero seis por cento)
sendo este percentual que se re-
quer nos autos.
O caso em tela já foi objeto de
estudo por parte da Comissão
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anteriormente constituida, o que
culminou no ofício nº 190/96
Gab. Pres. dirigido a Secretaria
de Administração - SEAD solici-
tando correção de distorção veri-
ficada”
Com relação ao 2º impetrante

Samir Kalume Bestene, foi admitido
como servidor público estadual atra-
vés da Portaria nº 72 de 04.05.72,
expedida pela Superintendência do
Instituto de Previdência e Assistên-
cia dos Servidores do Estado do Pa-
rá, para exercer o cargo em comis-
são de Assistente de Administração
do Departamento de Previdência e
Assistência e, conforme informação
expedida no Processo administrativo
em 29.08.96, cuja cópia esta acos-
tada às fls. 47, consta:

“Atualmente o servidor após
prestar concurso interno e as-
cenção funcional ocupa o cargo
técnico nível D referência XIV
lotado na Assessoria de Comuni-
cação e Acompanhamento ACA”
Quanto ao direito à diferença, foi

emitido parecer em 16.10.96 - fls.
50, também reconhecendo em favor
do 2º impetrante o direito ao paga-
mento do percentual de 5%, reco-
nhecendo da distorção caracterizada
com ofensa a direito líquido e certo
do Impetrante.

Evidenciado, portanto, o direito
dos impetrantes na conformidade do
art. 35 e seguintes do Decreto Lei
5.810/94 e art. 1º da Res. 054/94.

Cabe ressaltar, também, tratar-
se de adequação de vencimentos
em razão da progressão funcional
do servidor público que foi observa-
do até setembro de 1995, e a partir
de outubro/95 reduzido de 5% para
3.94%, e não reajuste ou fixação de
vencimentos, data venia, como
equivocadamente interpretou a auto-
ridade demandada, não podendo o
servidor ser promovido para cargo
mais elevado e continuar auferindo
vencimentos referentes ao cargo
anterior.

Comungo do posicionamento da
estudiosa Procuradora de Justiça
que assim destacou:

“Não se trata, como quer fazer
crer a autoridade impetrada, de
aumento ou reajuste de venci-
mentos salários e vantagens do
quadro pessoal da Administração
Estadual direta ou indireta, como
também de criação de cargos e
realização de reenquadramentos
ou reclassificações funcionais
que importem, de algum modo,
em acréscimo da despesa públi-
ca uma vez que o que o que
ocorreu foi a promoção do servi-
dor dentro da mesma categoria
funcional, não podendo o servi-
dor, ao ser promovido para o
cargo mais elevado, continuar
percebendo o mesmo venci-
mento do cargo anterior, in casu
não existe contrariedade às dis-
posições do Dec. 4.275/87.
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Merece acolhimento em parte a
impetração, eis que o direito lí-
quido e certo que autoriza o
mandamus diz respeito aos fatos
comprovados de plano, estabele-
cida a relação fático - jurídica,
com a delimitação do direito
subjetivo, caracterizado resulta o
direito à concessão da segurança
impetrada”.
Quanto ao pedido de pagamento

de indenização, e diferença de adi-
cionais não encontra respaldo na via

estreita do mandamus e sim através
da Ação Ordinária.

Isto posto, concedo em parte a
segurança impetrada, apenas no
sentido de reconhecer em favor dos
Impetrantes o direito ao recebimento
aos interstícios relativos as referên-
cias promocionais dos níveis da
clásse de técnicos, no percentual
correspondente a 5% a partir da im-
petração, quanto a existência de di-
ferenças pretéritas poderão ser ob-
jeto de procedimento ordinário.

Belém, 07 de abril de 1998

Des. José Alberto Soares Maia. - Presidente
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.533 - REEXAME DE SENTENÇA DA COMARCA
DA CAPITAL

Sentenciante: MMª Juíza de Direito da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital
Sentenciados: São Domingos Comercial Ltda., Dias & Aguiar Comércio Ltda e

Delegado da 1ª Região Fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda
Relatora: Desembargadora Maria Helena Couceiro Simões

Reexame de Sentença. Mandado de Segurança. Co-
brança antecipada do ICMS. I. Preliminar de ilegitimi-
dade da autoridade coatora - sendo o ato impugnado
um mero lançamento tributário, a autoridade que dire-
tamente pratica o ato, considerado lesivo a direito do
contribuinte é que deve responder ao “Mandamus”.
Preliminar rejeitada a unanimidade. II. Mérito. Legali-
dade e Constitucionalidade da cobrança antecipada
do tributo, em face da Lei Estadual nº5.530, de
13.01.1989, convalidada pela Emenda Constitucional
nº 3, de 17.03.1993. Decisão afinada com a jurispru-
dência pátria. Conhecimento do Reexame para refor-
mar a decisão e denegar a segurança. III. Decisão
unânime.

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

sembargadores componentes da
colenda 1ª Câmara Cível Isolada do
Egrégio Tribunal de Justiça do Esta-
do do Pará, à unanimidade, em co-
nhecerem do reexame para refor-
mando a decisão, denegar a segu-
rança.

Relatório

Tratam os presentes autos de
Reexame de Sentença da MMª Juí-
za de Direito da 14ª Vara Cível, da
Comarca da Capital, exarada nos
autos do Mandado de Segurança
ajuizado pela firma São Domingos
Comercial Ltda, representada por
seu titular Dr. Naif Daibes Neto,
contra ato do Delegado da 1ª Região
Fiscal - Órgão da Secretaria Esta-
dual da Fazenda, com fundamento
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no art.5º, item LXIX, da C.F. e Lei nº
1.533/51.

Alega a impetrante, que não
exerce atividade industrial, não fa-
brica e não é varejista. Apenas
exerce atividade de atacadista de
produtos de higiene, limpeza hospi-
talares e perfumaria em geral, e as-
sim foi registrado o Contrato Social e
arquivado na Junta Comercial do
Estado do Pará - JUCEPA.

O Governo do Estado do Pará,
através do Decreto nº 76, de
30.06.1994, nas mesmas circuns-
tâncias que o havia feito quando da
adesão ao Protocolo nº 10/85, atra-
vés do Protocolo 14/85, vem obri-
gando a empresa prejudicada ao re-
colhimento do ICMS, antecipada-
mente, relativo a operações subse-
quentes, cujas responsabilidades
seriam da indústria e do comércio
varejista.

De forma ilegal, e arbitrária a
autoridade coatora impôs à impe-
trante e empresas similares, a con-
dição de Contribuintes e Substitutas
não atendendo ao princípio legal de
que o fato gerador está diretamente
vinculado às saídas ou vendas das
mercadorias, conforme arts. 97 e
113, do CNT.

A figura do contribuinte substituto
do ICMS, antecipando-o, antes do
fato gerador, já foi objeto de De-
mandas nos Juízos de Primeira
Instância às Cortes Superiores.

Transcreve alguns julgados do

TRF - 2ª Região - do STJ.
Juntou: os documentos de fls.

5/29.
Ingressa na relação processual

na condição de litisconsorte ativa, a
firma Dias e Aguiar Comércio Ltda.,
com os mesmos objetivo e nas
mesmas condições da autora.

Juntou: os documentos de fls.
33/45.

Foi concedida a medida liminar.
Prestadas as informações pela

autoridade dita coatora, alega:
Em Preliminar: A ilegitimidade da

autoridade tida como coatora Dele-
gado da 1ª Região Fiscal da Secre-
taria Estadual da Fazenda o qual se
limita a executar as ordens do
Exmo. Sr. Secretário de Estado da
Fazenda, que, é a autoridade que
dita a execução e o cumprimento da
Política Fiscal e Financeira do Esta-
do, único competente.

Transcreve aresto neste sentido.
No mérito:
Alega que, a autora e a litiscon-

sorte tentam ignorar a eficiência da
Lei Estadual nº 5.530 de 13.01.1989,
convalidada pela Emenda Constitu-
cional nº 03, de 17.03.1993 e ro-
bustecida pela jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
e Superior Tribunal de Justiça.

Que a sistemática legal da subs-
tituição tributária não fere e nem
agride o princípio de não cumulativi-
dade.

Alega mais, que, a impetrante e o
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litisconsorte, comercializam produtos
passíveis da cobrança do ICMS an-
tecipado, conforme Cláusula Tercei-
ra da alteração do contrato social-
constante às fls.6 e 7 dos autos, que
enuncia: “ permanecendo o mesmo
ramo de atividades do comércio de
armarinhos, pilhas, laternas, lâmpa-
das, perfumaria, produtos químicos
e farmacêuticos, por atacado e a va-
rejo”.

A Lei nº 5.530/89, expressa e de-
fine o fato gerador do ICMS, de for-
ma antecipada (substituição tributá-
ria), em seu art. 2º e 3º, garantindo
assim a constitucionalidade e legali-
dade da cobrança do tributo. E ain-
da, a citada Lei, no seu art.39, item
II, confere a condição de responsá-
vel pela arrecadação e pagamento
do imposto como contribuinte subs-
tituto, o produtor, extrator, gerador,
industrial, distribuidor ou comerci-
ante transportador, pelo pagamento
do imposto devido nas operações
subsequentes, em consonância com
as disposições do art. 128 do CTN,
o qual também trata da substituição
tributária, como presunção jurídica
do fato gerador do substituto.

O Ministério Público, no primeiro
grau, manifesta-se pelo indeferi-
mento da preliminar de ilegitimidade
e no mérito pela concessão da segu-
rança.

O Exmo. Sr. Presidente do Egré-
gio Tribunal de Justiça sobrestou os
efeitos da liminar concedida.

A MMª Juíza, sentenciou no feito
rejeitou a preliminar de ilegitimidade
passiva.

No mérito:
Considerando que a antecipação

do fato gerador por convênio é im-
possível, porquanto somente lei
complementar pode tratar dessa
matéria e com fundamento no
art.155, I, e art. 145 § 1º, da Consti-
tuição Federal, c/c art.97, III e IV e
113, § 1º, do C.T.N., concedeu a
Segurança.

A Dra. Wanda Luczynski, digna
Procuradora de Justiça, em seu bem
lançado parecer, opina:

Quanto a preliminar de ilegitimi-
dade passiva, da relação processu-
al, não pode prosperar sendo que tal
matéria já possui entendimento pa-
cífico nos tribunais que consideram,
como autoridade coatora, aquela
que ao executar o ato, materializa-o
(RTFR - 152/271).

No mérito, opina pela reforma da
sentença, considerando que a exi-
gência da antecipação do ICMS,
pela substituição tributária, com
base no art.34, § 8º, do ADCT (atos
das disposições constitucionais
transitórios), no Decreto - Lei nº406
de 1968, recepcionado pela Lei
Complementar nº44/83 e no art.128,
do C.T.N, não se reveste de ilegali-
dade, tornando-se definitiva com a
emenda nº 03/93, que acrescentou o
parágrafo 7º, ao art.150, da Consti-
tuição Federal.
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Voto
A Preliminar de ilegitimidade ad

causa passiva, não tem procedên-
cia.

Como bem analisou a sentença
ora em reexame, citando Hely Lopes
Meireles.

“Considera-se autoridade coatora
a pessoa que ordena ou omite a
prática do ato impugnado, e não
o superior que o recomenda ou
baixa normas para a sua execu-
ção. Não há porque confundir,
entretanto, o simples “executor
material” do ato com a “autorida-
de por ele responsável”. Coator é
a autoridade superior que pratica
ou ordena concreta e especifi-
camente a execução ou ordena
concreta e especificamente a
execução ou inexecução do ato
impugnado e responde pelas su-
as conseqüências administrativa;
executor é o agente subordinado
que cumpre a ordem por dever
hierárquico sem se responsabili-
zar por ela. Exemplificando:
numa imposição fiscal ilegal, ata-
cável por Mandado de Seguran-
ça, o coator não é nem o Ministro
ou Secretário de Fazenda que
expede instruções para arreca-
dação de tributos, nem o funcio-
nário subalterno que cientifica o
contribuinte da exigência tributá-
ria; o coator é o chefe do serviço
que arrecada o tributo e impõe as

sanções fiscais respectivas,
usando do seu poder de decisão”
(in Mandado de Segurança. Ação
Popular, Ação Civil Pública -
Mandado de Injunção, Habeas
Data, 15ª Ed. 1994, pág.42).
Logo, a autoridade pública que

ordena a prática dos atos relativa a
exigência, a cobrança e arrecada-
ção, antecipada do ICMS, no caso
em tela, é o Sr. Delegado da 1ª Re-
gião Fiscal da SEFA, sendo, por-
tanto, ele corretamente apontado
pela impetrante, como autoridade
coatora.

Neste sentido decisão jurispru-
dêncial:

“Sendo o ato impugnado um
mero lançamento tributário, a
autoridade que diretamente prati-
ca aquele ato, considerado lesivo
a direito do contribuinte, é que
deve responder ao Mandado de
Segurança. O Secretário que ex-
pediu a Resolução de caráter ge-
nérico e abstrato é parte ilegíti-
ma” (S.T.J- 2ª- Turma- Resp.
1.485- RJ- relator Min. Hélio Mo-
siman, julgado em 06.03.91, de-
ram provimento, V.U. D.J.U-
08.04.1991- pág.38.969- 2ª col.).
Daí porque rejeito a preliminar de

ilegitimidade da parte passiva.
No mérito:
Pretendem os impetrantes não

serem compelidos ao recolhimento
por antecipação do ICMS, incidente
sobre as operações de venda de
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produtos que comercializam, dizem
eles como atacadistas, conforme
lhes é imposto através da adesão do
Convênio nº76/94.

Hugo Brito Machado, ensina so-
bre o ICMS:

“Na Constituição de 1988, ele
está entre os impostos da Com-
petência dos Estados e do Dis-
trito Federal, e teve o seu âmbito
ampliado, passando a abranger,
também, as prestações de servi-
ço de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação.
Com isto a sigla ICM, foi substi-
tuta por ICMS”- (Curso...
pág.255/56).
“A Constituição, aliás, não colo-
cou ela própria desde logo, as
questões relativas ao fato gera-
dor, base de cálculo e contribu-
intes, aos artigos da reserva legal
(art.146, III, “a”, 150, I e III). Mas,
“ao instituir o imposto sobre ope-
rações relativas à circulação de
mercadorias e prestações de
serviços remeteu à lei comple-
mentar a tarefa de disciplinar as
normas gerais do imposto, inclu-
sive, a base do cálculo e contri-
buição” (art.146, III, a) e também
especificamente, “dispor sobre
substituição tributária (art. 155, §
2º, item XII, “a” e “b”), permitindo
evidentemente, que este sistema
fosse adotado, sem estabelecer-
lhe restrições, não sendo correto
que o art.155, inciso I, letra “b”,

contenha qualquer balizamento
daquelas matérias”.
“Ocorre que o art.34, § 8º, das
Disposições Constitucionais
Transitórias de 1988, autorizou
os Estados, na ausência de lei
complementar, a regularem pro-
visoriamente a matéria, mediante
convênios para a instituição do
imposto implicando em poderes,
inclusive para romper com o sis-
tema jurídico do Convênio 66/88,
deferindo os fatos geradores, ba-
ses de cálculo e contribuintes e
dispondo sobre substituição tri-
butária, cumprindo com força de
lei complementar, a tarefa que
lhe fora conferida pela regra
constitucional”.
Inúmeras decisões dos nossos

Tribunais de Justiça, no período de
omissão legislativa, reconheceram a
validade do citado convênio confe-
rindo-lhe inclusive o “status” de lei
complementar (RT.657/89;660/104).
Havia entretanto, outras contrárias a
substituição tributária.

O Convênio 66/88, autorizou a
instituição da substituição tributária
para operações subsequentes, re-
gulando-as, nos arts.2º, § 3º, 15, 17
e 25, II.

O art.25, dispõe:
“A lei poderá atribuir a condição
de substituto tributário a:
I .................................................
II. produtor, extrator, gerador, in-
clusive de energia, industrial,



388 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

distribuidor, comerciante ou
transportador, pelo pagamento
do imposto devidos nas opera-
ções subsequentes”.
Afinal, foi editada a Emenda

Constitucional nº03/93, acrescen-
tando o § 7º, no art.150, da Consti-
tuição Federal, com a seguinte re-
dação:

“Art.150.......................................
§ 7º A lei poderá atribuir ao su-
jeito passivo de obrigação tributá-
ria a condição de responsável
pelo pagamento de imposto ou
contribuição, cujo fato gerador
deva ocorrer posteriormente, as-
segurada a imediata e preferen-
cial restituição da quantia paga,
caso não se realize o fato gera-
dor presumido”.
O Superior Tribunal de Justiça,

decidiu que:
“a substituição do ICM, depende
de Convênio entre os Estados
interessados (Lei Complementar
44/83) e não de protocolo” (Resp:
3.582- relator o Min. Pedro Acioli,
da 1ª Turma Julgadora, em
06.05.1991- R.S.T.J. 46/583).
Por outro lado, a substituição nas

operações subsequentes, como
evolução da política tributária, já
existia desde o CTN - (art.58, § 2º,
II, posteriormente revogado pelo
art.13, do DL 406/68 e restabelecido
pela Lei Complementar 44/83, que
acrescentou aos arts. 2º, 3º e 6º,
dispondo sobre a substituição.

Como bem frisa a competente
Dra. Wanda Luczynski, digna Procu-
radora de Justiça em seu bem lan-
çado parecer:

“Ocorre que, aos poucos os Tri-
bunais Superiores e paulatina-
mente, o Superior Tribunal de
Justiça, vem entendendo que a
cobrança do ICMS por substitui-
ção tributária, cujo imposto incide
na operação subsequente e o re-
colhimento é antecipado, tem
força de lei, em decorrência da
própria norma constitucional. É
cobrado antes do fato gerador,
restando este antecipado no
tempo”.
“O estabelecimento é assim, res-
ponsável pela retenção e reco-
lhimento do ICMS devido à con-
seqüente saída dos produtos,
não havendo pois, que se falar
em ofensa ao princípio da não
cumulatividade ou confisco, por-
que, a Constituição Federal vi-
gente, estabelece essa obrigato-
riedade”.
“Essa exigência não se reveste,
pois, de ilegalidade ou de abusi-
vidade, porque, o momento de
incidência da lei para fazer gerar
a obrigação tributária não se
confunde com o ato de recolhi-
mento do imposto”.
A seguir, faz a demonstração de

todo o trajeto, da instituição de figura
da cobrança do ICMS, por substitui-
ção tributária, desde o Código Tri-
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butário Nacional, na redação originá-
ria do seu art. 58, § 2º, item II, a re-
dação dada pelo ato Complementar
nº 34/1967, o qual foi revogado pelo
art.13 do Decreto-Lei nº 406/68. En-
campado novamente, pelo art.155, §
2º, “b”, pelo Convênio 66/88, consi-
derado com força de lei comple-
mentar a vista do art.34, § 8º, do
ADCT, teve incluído no seu texto as
normas da Lei Complementar
nº44/83. Finalmente a Emenda
Constitucional nº 03, de 1993, que
acrescentou ao art. 150, da Consti-
tuição Federal, o § 7º.

Quanto a nossa legislação, a Lei
nº 5.530/89, permite expressamente
a cobrança antecipada do imposto,
no art.2º e § 3º, o qual dispõe:

“O Estado poderá exigir o paga-
mento antecipado do imposto,
com a fixação, se for o caso, do
valor da operação ou da presta-
ção subsequente, a ser efetuado
pelo próprio contribuinte”.
E, no art.39, item II:
“Art.39 Será atribuído, a condição
de responsável pela arrecadação
o pagamento do imposto como
contribuinte substituto:
I .................................................
II. O produtor, extrator, gerador,
industrial, distribuidor, ou comer-
ciante, transportador pelo paga-
mento de importância devido nas
operações subsequentes”.
O nosso Tribunal, em inúmeros

julgamentos, tem entendido a legiti-

midade da cobrança antecipada do
I.C.M.S.- em face da Lei nº5.530/89,
do Convênio 66/88.

Neste sentido:
Acórdão nº 24.756 da 1ª Câmara
Cível, a unanimidade sendo re-
lator Desembargador- Ricardo
Borges Filho; Acórdão nº23.102,
da 3ª Câmara Cível Isolada, re-
lator o Desembargador Romão
Amoedo Neto; Acórdão nº
22.833, das Egrégias Câmaras
Cíveis Reunidas, relator Desem-
bargador Manoel de Christo Al-
ves Filho, etc...
Ainda, decisão recente, do Supe-

rior Tribunal de Justiça, favoráveis a
antecipação do ICMS, através da
substituição tributária, trazida à cola-
ção pela Dra. Procuradora de Justi-
ça:

“Imposto sobre circulação de
mercadorias e serviços. Reco-
lhimento Antecipado- Substitui-
ção Tributária- Exigência Legíti-
ma”:
Processo nº 97 - 3.0477/98 - MP-
(Reexame de Sentença).
“O recolhimento antecipado do
ICMS, pelo substituto tributário,
não caracteriza pagamento do
imposto antes da ocorrência do
fato gerador. O momento da inci-
dência da lei para fazer gerar a
obrigação tributária não se con-
funde com o ato do recolhimento
de tributo. O Decreto Lei nº 406,
de 1968, recepcionado pela
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CF/88, alterado pela Lei Com-
plementar nº 44/68, e tendo con-
vivência harmônica com o art.128
do CTN, consagra a regra de
substituição tributária. O regime
de recolhimento do ICMS, ante-
cipado por substituto tributário
não pratica ofensa ao princípio
da legalidade, da capacidade
contributiva e da não cumulativi-
dade do tributo. Não caracteriza
também vinculação do substituto
tributário com o fato gerador. A
Emenda Constitucional nº 03/93,
veio reafirmar a sistemática da
antecipação do recolhimento do
tributo instituído por Convênio”
(STJ - Ac. Unân. da 1ª Turma -
publicado em 26.08.96- Resp.
91.670- S.P- Rel. Min. José Del-
gado- Inf. Sen. 02/97-
ADV/COAD- Verbete 76.722).
“Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços. Revenda
de veículos Automotores. Subs-
tituição Tributária para Frente”.
 “A legislação infra constitucional
atinente, à chamada substituição
tributária para frente continua em
vigor, hoje com endosso da
Emenda Constitucional nº03/93.
Não é por isso, ilegal a exigência
do recolhimento antecipado, pela
empresa fabricante, do ICMS de-
vido pela concessionária...”
(STJ - Ac. Unân. da 2ª Turma-
pub. Em 11.11.96- Resp. nº
48.330- S-P-Rel. Min. Pádua Ri-

beiro (Informação sem. 08/97-
ADV/COAD- Verbete 77.143).
Quanto ao § 1º, do art.145, da

C.F, invocado na decisão em ree-
xame, não incide na espécie dos
autos.

“§ 1º Sempre que possível, os
impostos terão caráter pessoal, e
serão graduados segundo a ca-
pacidade econômica do contri-
buinte, facultado a administração
tributária especialmente, para
conferir efetividade a esses obje-
tivos, identificar, respeitados os
direitos individuais, e nos termos
da lei, o patrimônio, os rendi-
mentos e as atribuições econô-
micas, do contribuinte”.
Ocorre que, como ensina o emi-

nente Manoel Gonçalves Ferreira
Filho:

“Nem todo imposto dá lugar a
uma graduação segundo a capa-
cidade econômica do contribuin-
te, conforme já registra de há
muito a doutrina” (ref. Rubens
Gomes de Souza- Compêndio de
Legislação Tributária - 3ª ed. Rio
de Janeiro- Ed. Financeira - 1960
- pág. 145). “Por isso distinguem-
se os impostos de caráter real”
(“lançadas em função do valor da
matéria tributável, mas, sem
atender às condições pessoais
do contribuinte) e impostos de
caráter pessoal (cujo lançamento
também é feito na base do valor
da matéria tributável, porém



JURISPRUDÊNCIA 391

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº74 1998

atendendo às condições pesso-
ais do contribuinte”).
“Ora, em face do exposto, é pa-
tente que o enunciado deste pa-
rágrafo não concerne senão aos
chamados impostos de caráter
pessoal, pois, somente em rela-
ção a estes, é que é possível a
graduação segundo a capacida-
de econômica” (Comentários-
v.3- op. cit. pág.93, in A Consti-
tuição na Visão dos Tribunais -
Interpretação e Julgados artigo
por artigo- pág.145).
Finalmente, as empresas Impe-

trantes, nos termos dos respectivos
contratos de sua constituição, exer-

cem o comércio de diversos produ-
tos, por atacado e a varejo (Cláusula
3ª e Cláusula Segunda, fls. 6 e 35,
respectivamente).

Logo, não há ilegalidade a ser
reconhecida face a legislação em vi-
gor e jurisprudência dominante nos
Tribunais de 2º grau inclusive o nos-
so e os Tribunais Superiores, pelo
que, não há direito líquido e certo do
autor e litisconsorte a ser amparado
através do “Mandamus”.

Isto posto:
Conheço do reexame, para re-

formando a decisão, denegar a se-
gurança.

Belém, 06 de abril de 1998.

Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Presidente
Desa. Maria Helena Couceiro Simões - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.534 - REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO
CÍVEL DA COMARCA DE ÓBIDOS

Sentenciante: MMª Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Óbidos
Sentenciados: Setran - Secretaria de Estado de Transporte e Prefeitura Munici-

pal de Óbidos
Relatora: Desembargadora Maria Helena Couceiro Simões

Reexame de Sentença e Apelação Cível. Ação de
Anulação de Ato Administrativo. Revogação de Lei
através de Decreto. Impossibilidade. I. Preliminar de
ilegitimidade ativa. Rejeitada à unanimidade pelos
fundamentos contidos no acórdão. II. Mérito- A doa-
ção de bem público imóvel, depende de lei mas tem
eficácia com elaboração do Contrato de Escritura Pú-
blica de Doação, transcrito no Registro de Imóveis. III.
Deve ser aceita pelo donatário se for sujeita a encar-
go (art. 1.166, do C.C). IV. Nulidade do ato administra-
tivo decretada. Sentença que deve ser reformada. De-
cisão unânime.

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

sembargadores componentes da
colenda 1ª Câmara Cível Isolada do
Egrégio Tribunal de Justiça do Esta-
do do Pará, à unanimidade, em co-
nhecerem da apelação e lhes dar
provimento para reformar a decisão
apelada, declarar a nulidade do De-
creto nº 017/94, de 07.03.1994, edi-
tada pelo Prefeito Municipal de Óbi-
dos.

Relatório
O Estado do Pará - Secretaria de

Estado de Transporte - Setran -
pessoa jurídica de Direito Público,
por seu procurador legal, propôs

Ação de Anulação de Ato Adminis-
trativo contra a Prefeitura Municipal
de Óbidos, representado pelo atual
gestor Raimundo Nelson Almeida de
Souza, alegando que, através da Lei
Municipal nº 2.897, de 04.11.1981, a
Prefeitura Municipal de Óbidos doou
ao extinto DER, agora SETRAN,
uma área de terra devoluta do pa-
trimônio municipal.

Mas, o atual Prefeito Municipal,
injustificadamente, e sem nenhum
embasamento legal, publicou o De-
creto nº 017/94, de 07.03.1994, re-
vertendo para o patrimônio Munici-
pal a área doada.

Que, a reversão, implica em re-
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vogação de uma Lei Municipal, atra-
vés de um Decreto, em flagrante
desrespeito ao princípio da hierar-
quia legal, o que, é contra o princípio
de legalidade.

Requereu o autor a declaração
de nulidade do referido Decreto.

Juntou: os documentos de fls.
06/8.

Em contestação, a ré alegou em
preliminar, a irregularidade da repre-
sentação do autor, que não juntou a
prova da condição de Procurador
através de Mandato, o que, não au-
toriza o mesmo a defender os inte-
resses do requerente.

No mérito, contesta o pedido de
anulação, do Decreto nº 017, de vez
que, a ré, através do Prefeito, ape-
nas cumpriu a Lei nº 2.897, de
04.11.1981, que autoriza a doação,
a qual no seu art. 2º. prevê, a rever-
são da área ao patrimônio municipal,
se o autor, dentro do prazo de dois
(2) anos, prorrogável por mais um
(1) ano não fizer a construção de um
campo de futebol para os funcioná-
rios do Departamento.

Que, ela tomou todas as provi-
dências preliminares a fim de certifi-
car de ausência do não cumpri-
mento da condição imposta no
art.1º, da citada Lei Municipal, atra-
vés de uma vistoria prévia no local.

Pede a improcedência da ação.
Juntou documentos e fotos às

fls.19/23.
Em réplica, o autor, alegou a

desnecessidade da prova de repre-
sentação para os Procuradores do
Estado, por presunção legal, e jun-
tou o termo de posse do Procurador
que subscreve a inicial.

No mérito, alega que o ato do
Prefeito Municipal, não obedece ao
princípio da obediência hierárquica
das leis, o qual desobedeceu princí-
pios constitucionais, art.37, da C.F.,
pugnando pela procedência da ação
com anulação do decreto ilegal que
revogou uma Lei Municipal.

Atendendo pedido da MMª Juíza,
o Prefeito Municipal informou não ter
havido pedido de prorrogação do
prazo estabelecido na lei.

A MMª Juíza, sentenciou no feito,
analisando o enfoque da legalidade
e concluiu pela improcedência da
ação, submetendo ao reexame da
sentença.

Inconformado, o autor apelou,
alegando em suas razões de apela-
ção.

Que a sentença embora reco-
nhecendo que o aspecto a ser deci-
dido restringia-se ao da legalidade,
nos termos do art. 5º. inc. XXIII, e
art. 37, da C.F., não deu provimento
ao pedido.

Citando Antônio Bandeira de
Melo, descreve o que caracteriza os
princípios da legalidade na adminis-
tração pública, os quais deverão
obedecer a lei, sendo a lei, o limite
para os atos do administrador, con-
forme estatui o art.37, da Constitui-
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ção Federal.
Descreve também sobre a hie-

rarquia das leis, não autorizando a
Constituição que os atos praticados
pela administração pública por lei,
sejam desfeito através de Decreto.

Não pode a lei, cito emanada do
Legislativo, ser revogada por um
Decreto, emanado pelo Executivo.

A vigência da lei, não sendo tem-
porária, irá até que outra a modifique
ou revogue.

No caso, a Lei Municipal nº
2.897/81, não é temporária, por ha-
ver imposto uma condição a ser rea-
lizado dentro de determinado prazo
no caso dois (2) anos, prorrogáveis
por mais (1) ano.

Aliás, no caso, o fim a que foi
destinado (campo de futebol), sem-
pre foi realizado, tanto que foi devi-
damente cercado e tomadas medi-
das de beneficiamento do imóvel.

O artigo 2º, da lei usa a expres-
são “se não for beneficiado”, e não
necessariamente à construção de
campo de futebol. Ele foi beneficia-
do, pois cercado e demais benfeito-
rias circundantes.

Prosseguindo com a tese de hie-
rarquia das leis, transcreve ensina-
mentos doutrinários, de que, a com-
petência para revogar a lei é reser-
vada a fonte de onde ela emana.

Nos termos do art. 84, item IV, da
C.F, o Decreto deve ser usado pelo
Poder Executivo tão somente para a
fiel execução das leis. Logo, não

pode usar decreto para revogar lei.
Pede seja reformada a sentença

para que seja a ação julgada proce-
dente, e consequentemente decla-
rada a anulação do Decreto que re-
vogou a Lei Municipal.

Em contra-razões alegou a ape-
lada, pugnando pela manutenção da
sentença.

Alega que a Lei Municipal nº
2.897/9l, no seu artigo primeiro, dis-
põe que o terreno era destinado à
construção de um campo de futebol,
para funcionários do referido depar-
tamento.

E, no art.2º, estabelece que se
no prazo de dois (2) anos, o terreno
não for beneficiado o Executivo re-
verterá o presente lote de terras ao
patrimônio do Município.

Logo, o que o Decreto nº 017/94,
fez foi proceder a reversão do citado
lote, ao patrimônio Municipal.

A doação foi condicionada, e não
sendo cumprida a condição, a pró-
pria lei, deixou expressamente con-
signado que retornaria ao Município.

Expõe ensinamentos doutrinários
sobre o que seja ato administrativo e
o Decreto.

No caso, o ato atacado não é in-
constitucional pois, autorizado na
própria lei, que impôs uma condição
cujo não cumprimento importaria em
reversão do bem doado ao patrimô-
nio Municipal.

Logo, a própria Lei que doou o
terreno autorizou a cassação da do-
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ação.
No caso foi o Poder Legislativo

que autorizou o Executivo a proce-
der como o fez. Não havendo ne-
nhum vício a ser declarado a nulida-
de no Decreto atacado.

A Dra. Procuradora de Justiça
em minucioso parecer alega:

Em Preliminar a ilegitimidade ati-
va do autor de vez que, não sendo
proprietário do imóvel objeto da lide,
não poderia pleitear a anulação do
Decreto Municipal.

Defende a tese de que, a propri-
edade somente se adquiri através
de uma Escritura Pública, devida-
mente transcrita no Registro de
Imóveis.

No caso em tela, a Lei Municipal
nº 2.897/81, impôs encargos ao Es-
tado do Pará de beneficiar o imóvel
doado para o campo de futebol aos
servidores do antigo DER, fixando
um prazo para o cumprimento do
encargo. Mas, a lei apenas autorizou
o Prefeito a fazer a doação, a qual
não se concretizou, pois, não foi la-
vrada a respectiva Escritura Pública
e transcrita esta no Registro de Imó-
veis, mas, por Decreto.

Logo, não tendo sido feito a
transferência do domínio ao Estado,
e não sendo ele proprietário e parte
ilegítima para propor a ação, o De-
creto de Doação, não é título hábil
para aquisição de domínio sobre
bem imóvel, inclusive porque não foi
transcrito e porque, sendo doação

com encargos teria que haver a
concordância do donatário, (art.
1.166, C.C), e não houve.

No mérito:
Sob o mesmo enfoque, de que,

não tendo havido a concretização da
doação, com a Escritura Pública e
transcrição no Registro de Imóveis,
o prazo não começou a correr para
o Governo do Estado, não podendo
a Prefeitura exigir o cumprimento do
encargo antes de efetivação de doa-
ção. O Decreto, em tela, é uma
mera promessa de doação.

O Decreto atacado, se “reverteu”
ao patrimônio Municipal o terreno
prometido ao Estado, revogou, im-
plicitamente a Lei nº 2.897/81, não
atentando para o princípio das hie-
rarquias das normas jurídicas.

O Prefeito Municipal não poderia
desconstituir a Lei, através de um
Decreto. Ao declarar por decreto a
reversão do bem doado, ao seu pa-
trimônio, está desconstituindo impli-
citamente a Lei, que autorizou a do-
ação, de vez que, esta não se con-
cretizou pela forma legal devida. Na
hierarquia das normas jurídicas a lei
se sobrepõe ao Decreto.

Assim, o Decreto nº 017/94, que
implica automaticamente em revo-
gação da Lei nº 4.897/81, é nulo por
ter invertido a ordem hierárquica.

Voto
A Preliminar de ilegitimidade do

autor, não merece ser acolhida.
O autor, tem interesse na causa.
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Assim, mesmo se presumindo,
como alega a Dra. Procuradora de
Justiça, que o ato de doação da ad-
ministração pública, não tenha se
formalizado, após a autorização pela
Lei nº 2.987/8l e Decreto nº 220/81,
da doação do terreno ali descrito,
com a Escritura Pública e transcri-
ção no Registro Público, porém, o
promitente, não pode responder pelo
inadimplemento, se desconhecia o
vício do direito ou por negligência
grave o desconhecia.

Conforme ensina o eminente
Clóvis Beviláquia:

“Eficácia da promessa do con-
trato de doação, se houve pacto
de demando e não doação con-
trato unilateral, tem o outorgado a
pretensão ao cumprimento”,
(“Tratado de Direito Privado”-
vol.46/261).
E antes, à pag. 229:
“Se há promessa de doar, há
pré- contrato. Tal a solução do
Direito Brasileiro, que não afasta
a doação consensual, mas, pro-
messa de doação, no Direito
Brasileiro, é promessa de con-
trato de doação”.
Logo, houve a lei autorizando a

doação ao autor e o respectivo De-
creto de doação.

É portanto o autor, parte legítima.
Rejeito a Preliminar de ilegitimi-

dade de parte.
Quanto ao mérito:
A Câmara Municipal de Óbidos-

através da Lei nº 2.897, de
04.11.1981, doou ao Departamento
de Estrada de Rodagem - uma área
de terras devolutas do Patrimônio
Municipal, destinada a construção
de um campo de futebol para os
funcionários do referido departa-
mento.

Concedeu, no art. 2º, o prazo de
dois (2) anos, para que fosse o ter-
reno beneficiado, sob pena de ser
revertido o terreno ao patrimônio
Municipal, prorrogável tal prazo por
mais um (1) ano, se for o caso.

O Sr. Prefeito Municipal, em
obediência à lei, através do Decreto
nº 220/81, formalizou a doação, nos
termos da lei.

Após, o decurso de mais de dez
(10) anos a Prefeitura Municipal, re-
verteu ao Patrimônio Municipal, a
referida área de terra, nos termos do
parágrafo 2º, da Lei Municipal nº
2.897/81, através do Decreto nº
017/94.

O Estado, propôs a ação de
anulação do Decreto, por ferir o
mesmo a hierarquia das normas le-
gais.

Hely Lopes Meirelles, sustenta de
que:

“Doação é um contrato pelo qual
uma pessoa (doador) por liberali-
dade, transfere um bem do seu
patrimônio para o de outra (do-
natário), que o aceita”. (Código
Civil, art. 1.165). É contrato civil,
e não administrativo, fundado na
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liberalidade do doador, embora
possa ser como encargos do do-
natário”.
“A doação só se aperfeiçoa com
a aceitação do donatário, seja
pura ou com encargos”,(Direito
Administrativo Brasileiro,
pag.444).
E mais:
“A Administração, pode fazer do-
ação de bens móveis ou imóveis
desafetados do uso público, e
comumente o fez para incentivar
construções e atividades parti-
culares de interesse coletivo. Es-
sas doações podem ser com ou
sem encargos é em qualquer
caso dependem de lei autoriza-
dora, que estabelece as condi-
ções para a sua efetivação e de
prévia avaliação de bem a ser
doado, não sendo exigível licita-
ção para o contrato alienativo”.
Logo, no caso em tela, para que

a doação fosse eficaz, haveria ne-
cessidade do Contrato, no caso de
Escritura Pública de doação e sua
transcrição no Registro de Imóveis.

Após, tal, começaria a correr o
prazo para o donatário, que, no ato
de escritura, aceitaria a doação,
cumpriria o encargo nela constante.

No caso dos autos, não foi feito
realmente o contrato de doação,
mas, apenas, autorizado por Lei e
Decreto, a referida doação.

Logo, a Prefeitura não poderia
através de Decreto revogar a doa-

ção e reverter o imóvel ao seu pa-
trimônio.

Primeiro a Prefeitura teria que fa-
zer o contrato da doação através de
Escritura Pública e somente após,
não cumprido o encargo, faria rever-
são ao patrimônio Municipal, porém,
não através de Decreto.

Mas, através de uma ação de re-
vogação da doação, no caso de não
cumprimento do encargo.

Somente através de uma senten-
ça judicial, poderia ser feita a rever-
são, de vez que, o patrimônio, no
caso já seria do Estado.

Mas, não houve, no caso, a con-
cretização da doação, com o con-
trato, mas, apenas a lei autorizando
tal.

Assim, é que, não tendo havido a
concretização da doação, o prazo
estabelecido na lei, para a constru-
ção do campo de futebol não come-
çou a fluir.

E, nem poderia o Prefeito, des-
constituir a Lei através de um De-
creto.

Como bem frisa a digna Procura-
dora de Justiça - Dra. Wanda
Luczynski em seu bem elaborado
parecer, o chefe do Poder Executivo
extrapolou de suas funções ao des-
constituir uma lei através de um de-
creto.

“Pela hierarquias das normas ju-
rídicas a lei se sobrepõe ao De-
creto, de vez que, a lei é uma
norma coercitiva, emanada pelo
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Legislativo; já o Decreto é ato
administrativo inferior a lei, e
deve se amoldar aos seus limites
quando regulamenta aquela”.
Também, alega o M.P.,
“ao editar a Lei nº 2.897/81, cabia
ao Prefeito, torná-la efetiva não
através de Decreto, mas de Es-
critura Pública de Doação, onde
o donatário manifestaria expres-
samente sua aceitação (art.
1.166, CC) posto que doação
com encargos. Esta escritura se-
ria título hábil para transcrição no
Cartório de Registro de Imóveis,
a partir de quando o bem, passa-
ria ao patrimônio do Estado e
começaria a correr o prazo para
o cumprimento do encargo a ele
imposto”.
“Não estando o Estado do Pará
em mora no cumprimento de ne-
nhuma obrigação, tal fundamento
não pode servir de suporte para,
reverter bem que não chegou a
ser doado, revogou-se a Lei que
autorizou a doação”.
“Entretanto, continua, nas condi-
ções em que tudo ocorreu, a de-
claração de reversão emanada
no Decreto nº017/94, de

07.03.1994, traz implícita e au-
tomaticamente, a revogação da
Lei de nº 2.897 de 04.11.81, que
autorizou o Prefeito Municipal a
doar determinado bem. Por isso
esse decreto é nulo, imprestável
para tal fim posto que, inverteu a
ordem hierárquica das normas
Jurídicas”.
Ao chefe do Poder Executivo só

restam duas saídas:
“Primeira: honrar a Lei autoriza-
dora (nº 2.897/81), celebrando,
em nome do Município de Óbi-
dos, juntamente com o Estado do
Pará, a Escritura Pública de Doa-
ção, com encargos, determinan-
do o prazo para o cumprimento
deste, ou,
Segunda: encaminhar projeto de
Lei à Câmara Municipal de Óbi-
dos, para revogar a de nº
2.897/81”.
Isto posto:
Conheço da apelação e lhe dou

provimento para reformando a deci-
são apelada, declarar a nulidade do
Decreto nº 017/94, de 07.03.1994,
editada pelo Prefeito Municipal de
Óbidos.

Belém, 06 de abril de 1998.

Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Presidente
Desa. Maria Helena Couceiro Simões - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.542 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: James Sylvio de Vita Lopes
Impetrado: Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça
Relator: Desembargador Werther Benedito Coelho

Penal. Mandado de segurança. Pretenso direito líqui-
do e certo, à transferência do impetrante, James Lo-
pes, para a comarca de Piracaia, do Estado de São
Paulo, a fim de cumprir o remanescente da pena. Or-
dem negada.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores com-
ponentes do Órgão Especial, à una-
nimidade de votos, em negar a se-
gurança, conforme o voto do Des.
Relator.

Relatório
James Sylvio de Vita Lopes,

através de seu procurador judicial,
impetrou Mandado de Segurança,
contra ato do Exmo. Sr. Corregedor-
Geral de Justiça, sendo Litisconsorte
passivo o Colendo Conselho da Ma-
gistratura, com fundamento no art.
5º, inciso LXIX da Constituição Fe-
deral c/c o art. 1º e seguintes da Lei
nº 1.533/51.

Alegou o impetrante que com ful-
cro ao preceituado no art. 66, inciso
V, "g", e art. 86 da Lei nº 7.210/84,

postulou perante o Juízo das Execu-
ções Penais, a sua transferência
para o Estado de São Paulo, Muni-
cípio de Piracaia, onde pretende
cumprir o restante de sua pena, em
face do referido Município ser vizi-
nho de Bragança Paulista, onde re-
sidem os seus familiares.

Prosseguiu, aduzindo que o pe-
dido de transferência foi deferido,
entretanto foi impedido de viajar
para São Paulo, em virtude de uma
contra ordem emanada do Desem-
bargador Corregedor Geral de Justi-
ça, dirigida ao Comandante Geral de
Polícia Militar do Pará, suspendendo
os efeitos da citada decisão.

Submetido à apreciação do Con-
selho da Magistratura, o ato impug-
nado obteve aprovação unânime .

Aduziu o impetrante que o ato
praticado pela autoridade coatora é
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abusivo, posto que foi proferido, de
ofício e sem existência de processo
regular com desconhecimento da
causa, pois da decisão cabia recur-
so, bem como, contrário às disposi-
ções previstas na Lei de Execução
Penal e Regimento Interno do Tribu-
nal de Justiça do Estado. Diz ainda,
que o referido ato foi baseado em
exigência alheia à matéria, pois a
Resolução nº 009/97, que deu am-
paro a essa ordem, versa sobre o
disciplinamento de saída temporária
dos presos, prevista no art. 122 da
Lei de Execução Penal.

A autoridade coatora, bem como
o litisconsorte passivo, prestaram
informações de estilo, e confirma-
ram que o ato praticado pelo Corre-
gedor de Justiça está amparado
pela Resolução nº 009/97, deste Tri-
bunal

Nesta Instância Superior, o digno
Procurador Geral de Justiça, Dr.
Manoel Santino Nascimento Júnior,
opinou pela denegação do manda-
mus.

Voto
James Sylvio de Vita Lopes, bra-

sileiro, casado, advogado, condena-
do pelo Tribunal do Júri da Comarca
de Ananindeua, deste Estado, a 21
anos de reclusão, tendo cumprido
1/4 da pena, impetra este mandado
de segurança, contra ato do Exce-
lentíssimo Senhor Desembargador
Humberto de Castro, Corregedor

Geral de Justiça, sendo Litisconsorte
passivo, o Colendo Conselho da
Magistratura na pessoa do Sr. Pre-
sidente, Des. Romão Amoedo.

O impetrante invoca a nulidade
do ato do Senhor Des. Humberto de
Castro, de 01 de julho, sustando os
efeitos da sentença proferida pela
Senhora Juíza, Dra. Maria Angélica
Ribeiro Lopes dos Santos, Juíza das
Execuções Penais, em exercício, de
05 de maio, que deferiu o pedido de
transferência do Sr. James Vita Lo-
pes, para a cadeia pública da Co-
marca de Piracaia, do Estado de
São Paulo.

Sobredita sentença está pen-
dente de agravo, interposto pelo Mi-
nistério Público, conforme o art. 197,
da Lei nº 7.210, de 1984, e art. 205,
do Regimento Interno deste TJE.

Salienta que o Senhor Correge-
dor poderia não sustar a decisão do
Juízo "a quo", pois existe recurso
para aquela decisão, nos termos do
art. 57, § 3º do Regimento Interno.

Acrescenta que o ato impugnado
foi deferido sem qualquer impugna-
ção ou manifestação expressa de
quem de direito.

Argumenta que a Resolução nº
009, de 1997, que deu amparo à or-
dem do Des. Humberto de Castro
versa sobre o disciplinamento da
saída temporária de presos, prevista
no art. 122, da Lei de Execução Pe-
nal, e não sobre o beneficio da
transferência de preso, previsto, no
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art. 66, V, "g", da Lei de Execução
Penal.

Diz também que inexiste lei ou
resolução, que obrigue o Juízo "a
quo" a submeter sua decisão.

Diz também que inexiste lei ou
resolução, que obrigue o Juízo "a
quo" a submeter sua decisão à
apreciação da Douta Corregedoria.

Anteriormente, o Juízo "a quo",
concedeu ao preso de Justiça, Sr.
Osvaldo Rocha Pereira, condenado
a 19 anos de reclusão, semelhante
beneficio pleiteado pelo impetrante,
sem que fosse exigido submeter à
decisão do Juízo "a quo" à Douta
Corregedoria submissão exigida
pelo Resolução n.º 009, apenas para
saída temporária de preso.

Prestando as informações de es-
tilo, diz o Des. Corregedor Geral,
Humberto de Castro que entenden-
do que a transferência do preso,
James Vita: Lopes, ensejaria opini-
ões desairosas contra a Justiça
deste Estado, eis que o crime co-
metido pelo apenado teve repercus-
são em nível nacional, determinou a
suspensão da medida judicial expe-
dida pela Sra. Juíza em exercício,
da Vara das Execuções Penais, ob-
jetivando dessa forma o cumpri-
mento da Resolução nº 009, de
04.06.97, além de resguardar este
Poder da responsabilidade de pro-
vável fuga do condenado, conforme
comentários nos meios de comuni-
cação.

Os autos do processo criminal de
transferência., avocados pelo Se-
nhor Desembargador, será decidido
posteriormente.

A seu turno, o Sr. Presidente e
Desembargador, Romão Amoedo
Neto, diz em seu oficio de informa-
ções, que estava sendo processada
a referida transferência do Sr. Ja-
mes Lopes, cujo crime teve reper-
cussão em nível nacional, e que se
nada fosse feito por parte deste Po-
der, ensejaria acusações contra a
conduta da Justiça do nosso Estado.

Visando o cumprimento da Re-
solução acima referida, foi determi-
nado, por parte da Corregedoria Ge-
ral da Justiça a suspensão da medi-
da judicial expedida pelo Juízo da
Vara Penal da Capital.

Tal decisão foi proferida também
visando resguardar este Poder de
qualquer responsabilidade diante da
possível fuga do impetrante.

A decisão do Excelentíssimo Sr.
Corregedor Geral da Justiça, foi
submetido à apreciação da Egrégia
Câmara de Férias deste Tribunal, na
5ª Sessão Ordinária, realizada em
02.07.97, a qual referendou a mes-
ma, tendo por base o que prevê a
Resolução nº 009, de 1997, e a situ-
ação que se visava resguardar.

Passo a decidir.
Júlio Fabrini Mirabete e Damásio

de Jesus ensinam que não constitui
direito líquido e certo, a transferên-
cia de condenado para cadeia públi-
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ca de Comarca onde residem os
familiares do apenado.

Assim, tal beneficio configura
uma faculdade que à semelhança
da saída temporária de preso, deve
ser comunicada ao Senhor Correge-
dor Geral da Justiça, que poderá
referendá-la ou não, pelo que a
transferência deferida pela Sra. Juí-
za Dra. Maria Angélica dos Santos
só poderia executá-la, após a autori-
zação do Senhor Corregedor, Des.
Humberto de Castro.

Legítima e providencial a inter-
venção do Des. Humberto de Cas-
tro, sustando a decisão da Sra. Juí-
za Dra. Maria Angélica, para que o
Sr. James Lopes, cumpra integral-
mente a sua pena, na jurisdição do
Júri que o condenou.

Tratando-se de co-autor de crime
de larga e profunda repercussão, a
sociedade não perdoaria a falta de
endurecimento do cumprimento da
pena, "in loco", pelo que estaria em
risco o prestígio e a credibilidade da
Justiça, que não pode ser sacrifica-
da nas aras de pretenso direito pe-
nal repressivo do impetrante.

A decisão excepcional com refe-
rência ao Sr, Oswaldo, não é exten-
sível ao impetrante, pois na época,
inexistia texto de organização judici-
ária, estabelecendo o controle inter-
no das liberalidades constantes da
Lei de Execução Penal.

É evidente que o Senhor Corre-
gedor não considerou o pedido ao

Juízo "a quo", como saída temporá-
ria, atentou, sim, para a semelhança
com a transferência, pois esta impli-
ca na deslocação do preso para ou-
tra Comarca do Estado ou do Pais.

O argumento alusivo à humani-
zação da execução penal. através
da proximidade do local da Peniten-
ciária, para a Comarca de residência
de seus familiares, também não
procede, uma vez que os familiares
do Sr. James, dispõem de posses e
podem viajar periodicamente para
Belém, a fim de visitá-lo, contando
ainda, com a progressão do regime
prisional, e a interação afetiva atra-
vés da correspondência epistolar,
comunicação, por fax e telefone.

Não constituindo direito liquido e
certo, cabe o controle judicial interno
da decisão do Juiz monocrático, a
respeito dessa faculdade na fase de
execução penal, em definitivo do
condenado por crime como tal, sem
o que esvaziaria a eficiência do Ju-
diciário, no caso.

O Estado-Juiz através de seus
órgãos colegiados, dispõe sim, de
competência constitucional, para
editar normas de direito judiciário,
referente à organização judiciária a
exemplo da Resolução nº 009, de
04.06.97 em virtude tanto da autori-
zação da Lei Maior da República
quanto da razão moral da Justiça e
de sua função de realizadora dos
ideais éticos comuns, no que tange
à punição do crime doloso contra a
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vida, punição cuja certeza e acom-
panhamento é condição “sine qua”
da segurança pública, que ficaria
também precária, se permitido fosse
a condução do impetrante, por poli-

ciais que avionassem às expensas
do impetrante, despesa sem suporte
de autorização orçamentária. Em
face das razões delineadas, nego o
“mandamus”.

Belém, 17 de novembro de 1997.

Des. Romão Amoedo Neto - Presidente
Des. Werther Benedito Coelho - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.553 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Engeplan - Engenharia e Planejamento Ltda..
Apelado: Condomínio do Edifício Maria Carolina
Relator: Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva

Apelação Cível - Ação de cobrança pelo procedimen-
to sumário - Condomínio - Despesas - Multa pelo
atraso - Resolução da Assembléia - Cobrança em ex-
cesso - Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Apelação Cível, da
comarca de Belém, em que é ape-
lante Engeplan - Engenharia e Pla-
nejamento Ltda. e apelado Condo-
mínio do Edifício Maria Carolina:

ACORDAM, os Desembargado-
res que integram a 1ª Turma julga-
dora da 2ª Câmara Cível lsolada do
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, por unanimidade votos, dar pro-
vimento em parte ao recurso.

Relatório
Trata-se de ação de cobrança de

despesas condominiais (procedi-
mento sumário) julgada procedente
pela respeitável sentença de fls.
53/54, cujo relatório se adota, con-
denada a ré ao pagamento da im-
portância de onze mil setecentos e
cinqüenta e seis reais e cinqüenta e
um centavos, correspondente às
parcelas em atraso, com o acrésci-

mo dos juros de mora, correção
monetária e multa avençada, até a
data do efetivo pagamento, além
das despesas processuais e honorá-
rios advocaticios fixados em 20%
(vinte por cento) sobre o valor da
causa.

Irresignada, a ré manifestou re-
curso de apelação a este Pretório,
aduzindo, em síntese, que, no caso
em discussão, duas razões autori-
zam a modificação do julgado: a
primeira advém da interpretação
equivocada do § 3º do art. 12, da Lei
4.591, de 1964, eis que a multa co-
brada pelo Condomínio ora apelado
o é em valor bem superior a 20%
sobre o débito, ultrapassando, de
muito, o valor da obrigação principal,
apesar do que a respeitável senten-
ça apelada manifesta entendimento
de que dita multa, de natureza niti-
damente penal, está de acordo com
o limite estabelecido pelo dispositivo
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legal acima referido (§ 3º do artigo
12, da Lei nº 4.591, de 1964); a se-
gunda diz respeito à aplicabilidade
da multa que deve estar prevista na
convenção condominial, não se fa-
zendo permitida a sua fixação por
Assembléia Geral.

Recurso tempestivo, com prepa-
ro comprovado na data de sua inter-
posição e respondido.

Voto
É inválida a segunda argumenta-

ção da apelante, eis que, decorren-
do o regime do condomínio da lei e
da convenção e sendo a assembléia
geral a legitima interprete das nor-
mas da Convenção, nada impede
dela emergir decisão sobre parcelas
cobráveis dos condomínios, com
aplicação, inclusive, de multa por
atraso de pagamento, observados,
logicamente, os parâmetros legais.

Ocorre que, com relação à co-
brança da multa em valor superior
àquele que a lei estabelece, assiste
inteira razão à recorrente.

Realmente, em ação de cobran-
ça ao condômino de qualquer quan-
tias devidas ao condomínio, pelo
procedimento sumário, ao pedido do
principal, poderá o condomínio adi-
cionar o de juros moratórios, à razão
de um por cento ao mês, e de multa
de até vinte por cento sobre o valor:
do débito. Se a convenção do con-
domínio o autorizar, esse débito po-
derá ser corrigido monetariamente,

com a aplicação dos índices de cor-
reção monetária pertinentes, no
caso de mora, por período igual ou
superior a seis meses. Essa é a re-
gra do § 3º do artigo 12, da já citada
Lei nº 4.591, de 1964.

Ora, na espécie, como se vê da
demonstração de fls. 4, destes au-
tos, o exato valor do débito é igual a
R$ 5.250,00; o dos juros igual a R$
315,75, porém o valor da multa está
manifestado em R$ 6.190,76, perfa-
zendo tudo a quantia de R$
11.756,51, que o Condomínio ape-
lado cobrou, através da ação de que
se trata, da apelante, com o, apoio
da sentença recorrida que deu pela
procedência da ação.

Está bem claro que o valor atri-
buído à multa, muito superior ao
valor do débito, ultrapassou, afron-
tosamente, o limite que a lei esta-
belece e, dessa forma, deve ser cor-
rigido.

Assim, merece parcial provi-
mento o recurso, para que o valor
cobrável da multa, como determina
a lei, seja de, apenas, vinte por
cento sobre o valor do débito.

Do exposto, dá-se provimento,
em parte, ao recurso, para, refor-
mando a sentença apelada, deter-
minar que a acionada, ora recor-
rente, pague, ao Condomínio acio-
nante e ora recorrido, o valor do dé-
bito, igual a R$ 5.250,00 (cinco mil
duzentos e cinqüenta reais), com o
acréscimo de juros moratórios, à ra-
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zão de um por cento ao mês, e de
multa de 20% (vinte por cento) sobre
o valor do débito, com a devida atu-
alização, até a data do efetivo pa-
gamento, competindo, à ré pagar,
também, as custas e despesas pro-
cessuais e os honorários advocati-
cios, estes fixados em 20% (vinte

por cento) sobre o valor global da
condenação, deixando-se de aplicar,
na espécie, a norma do artigo 21; do
Código de Processo Civil, porque,
calculados os honorários sobre a
condenação, já se terá feito a redu-
ção devida pela sucumbência parci-
al.

Belém, 02 de abril de 1998.

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Presidente
Des. Wilson de Jesus Marques - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.555 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelantes: Lena Maria de Souza Barros e Banco do Estado do Pará S/A
Apelados: Banco do Estado do Pará S/A e Lena Maria de Souza Barros
Relatora: Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery

Ação Ordinária de Indenização. Dano moral. Caracte-
rização. Lançamento indevido, por culpa do Banco
Réu, do CPF da Autora, no rol de emitentes de che-
ques sem fundo. 1 - Positivado ter o CPF da Autora
sido lançado no Cadastro do Banco Central do Brasil,
através de uma Agência do BANPARÁ, por emissão
de cheques sem fundos, causando tal fato, dano mo-
ral à mesma já que seu crédito foi imotivadamente
restringido e teve alvejado seu conceito perante soci-
edade e mesmo sua alto-imagem, cabendo, por con-
seguinte, indenização por dano moral puro, desde
que fixada nos moldes da jurisprudência dominante.
2 - O dano moral tem que ser aferido, em razão da
pessoa ofendida e de repercussão da ofensa no meio
social, merecendo no caso em exame, ser aumentado
o “quantum debeatur” (Lei nº 5.250 de 09.02.1967). 3 -
Recursos conhecidos. Improvido o apelo do Réu e
provido o da Autora. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelações Cí-
veis da Comarca de Belém, em que
são Apelantes: Lena Maria de Souza
Barros e Banco do Estado do Pará
S/A - Banpará, sendo apelados os
mesmos.

ACORDAM, os Exmos. Desem-
bargadores componentes da Egré-

gia 2ª Câmara Cível Isolada, do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Pará,
em Turma, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos, dando pro-
vimento ao apelo interposto pela
Autora Lena Maria de Souza Barros
e improvimento ao apelo interposto
pelo Réu - Banco do Estado do Pará
S/A - BANPARÁ, nos termos do voto
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da Desa. Relatora.

Relatório
Lena Maria de Souza Barros,

identificada na peça inaugural, atra-
vés de Procurador regularmente ha-
bilitado, interpôs Ação de Indeniza-
ção, contra o Banco do Estado do
Pará S/A - BANPARÁ, também
identificado na exordial, pelos fatos
a seguir:

Ser médica e cliente de uma
Agência do BICBANCO, onde veio a
tomar conhecimento de que seu
CGC havia sido lançado no cadastro
do Banco Central do Brasil, por
emissão de cheque sem provisão de
fundos.

Inteirando-se dos fatos constatou
que a tal restrição havia sido reque-
rida pela Agência Nazaré do Banco
do Estado do Pará, que instada, in-
formou a Autora haver lançado a
restrição em seu CGC por engano,
sendo-lhe entregue pelo Requerido,
um formulário que atesta e compro-
va tais fatos.

Que a ocorrência do fato, deu-se
exatamente no período natalino
época em que a Autora costuma fa-
zer suas compras para presentear
seus familiares e amigos, no que foi
obstada passando a sofrer diversas
restrições comerciais tanto junto as
lojas, como perante às administra-
doras de cartão de crédito.

A instituição bancária requerida,
em momento algum se dispôs a re-

parar o dano sofrido pela Autora,
que teve seu conceito alvejado pe-
rante a sociedade e mesmo sua
auto-imagem.

Postulou a condenação do Réu
em uma indenização a seu favor
pelos danos que lhe deu causa.

Regularmente citado, o Réu ofe-
receu contestação às fls. 23/26 ale-
gando, preliminarmente: Impossibili-
dade Jurídica do Pedido, por enten-
der que a Autora não provou a liga-
ção do alegado prejuízo às provas
existentes nos autos. No Mérito
aduziu que a Autora não fez prova
da restrição que alegou haver sofri-
do, pelo contrário, juntou aos autos
uma declaração fornecida pelo
BICBANCO, a qual lhe atribui exce-
lente conceito.

Argumentou ainda, que o fato
acontecido foi um mero lapso de di-
gitação, porém sem repercussão,
eis que facilmente detectáveis pelos
serviços internos da casa bancária,
a qual tomou as providências cabí-
veis.

Que não houve omissão ou eva-
siva de sua parte, pois emitiu em fa-
vor da Autora um documento de-
monstrando que não houve contra
ela nenhuma restrição.

Argumentou ainda, que o dano
moral alegado pela Autora só existe
às custas de suas próprias declara-
ções negativas sobre si mesma, in-
válidas portanto, para o fim buscado
por ela.
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Requereu a extinção do feito sem
julgamento do mérito, como prelimi-
nar, e no mérito, a improcedência da
Ação.

Juntou documentos. Réplica à
contestação, pela Autora-Apelante,
rebatendo os argumentos do Réu,
ratificando os termos da exordial.

Saneador proferido à fl. 45, desi-
gnando audiência de Instrução e
Julgamento, a qual foi realizada,
onde foram ouvidos as partes e as
testemunhas arroladas, tendo sido
uma testemunha dispensada, a re-
querimento da Autora.

Somente a Autora apresentou
memoriais, novamente ratificando os
termos da inicial.

Houve manifestação do Ministé-
rio Público, na instância inferior opi-
nando pela procedência da Ação.

O MM. Juiz “a quo” julgou proce-
dente o pedido condenando a Ré a
pagar à Autora a título de Indeniza-
ção por Danos Morais, o equivalente
a 50 (cinqüenta) salários mínimos,
condenando-o, ainda ao pagamento
das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios em 20%
(vinte por cento) sobre o valor da
condenação.

Inconformada com o valor arbi-
trado na sentença, a título de indeni-
zação, a Autora, através de advoga-
do habilitado, interpôs Recurso de
Apelação a este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado, postulando a ele-
vação do “quantum” indenizatório de

50 (cinqüenta) salários mínimos,
para 100 (cem) salários mínimos,
citando doutrina e jurisprudência
para embasar seu pedido.

O Banco do Estado do Pará, por
sua vez, também apelou para este
Egrégio Tribunal, ratificando os ar-
gumentos por ele exposto no curso
da lide.

Apelações recebidas em seus
efeitos.

Contra-razões às fls. 116/124
apresentada pela primeira Apelante.
Não consta dos autos contra-razões
do BANPARÁ ao primeiro apelo.

Os autos foram encaminhados a
esta superior instância, cabendo-me
por distribuição a relatoria do feito.

Indo ao parecer da douta Procu-
radoria de Justiça, esta através de
sua Procuradora de Justiça, Dr.ª
Vânia Fortes Bitar, emitiu parecer
opinando pelo conhecimento dos re-
cursos interpostos, bem como pelo
improvimento do apelo interposto
por Banco do Estado do Pará S/A -
BANPARÁ e provimento do apelo
interposto por Lena Maria de Souza
Barros, nos termos pleiteados à fl.
93.

Voto
O recurso é tempestivo, adequa-

do à espécie e foi regularmente pre-
parado, o seu conhecimento se im-
põe.

Extrai-se dos autos que Lena
Maria de Souza Barros, manejou
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Ação Ordinária de Indenização,
contra Banco do Estado do Pará S/A
- BANPARÁ, pretendendo indeniza-
ção por danos morais em razão do
Banco réu ter restringido indevida-
mente o crédito junto a diversas lo-
jas e administradoras de cartões de
crédito, sem que desse motivo para
isso, lançando o CPF da Autora no
rol de emitentes de cheques sem
fundo.

O MM. Juízo “a quo” , em traba-
lhosa e bem fundamentada senten-
ça, “julgou procedente o pedido
exordial e condenou o Réu a pagar
a Autora a título de indenização por
danos morais, o equivalente a 50
(cinqüenta) salários mínimos com
apoio nos artigos 76 e 159 do Códi-
go Civil, bem como, no art. 5º, inc.
X, da “Lex Mater”, condenando-o,
ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 20%
(vinte por cento), sobre o valor da
condenação”.

Inconformada com o valor arbi-
trado na sentença a título de indeni-
zação, a Autora interpôs apelação,
para a instância “ad quem”, confor-
me razões de fls. 88/94 postulando a
elevação do “quantun” indenizatório
de 50 salários mínimos para 100
salários mínimos.

Em contrapartida, o Banco do
Estado do Pará, também apelou
para este Egrégio Tribunal, confor-
me razões de fls. 101/108, ratifican-

do os argumentos por ele expostos
no curso da lide e em síntese, ale-
gando que não há prova de dano
causado pelo equivoco de ter sido
lançado o nº do CPF da Apelada
junto ao SERASA.

A Autora/Apelante em a ação
Ordinária de Indenização por si pro-
posta contra o BANPARÁ, objeti-
vando ser indenizada por danos mo-
rais sofridos, aduziu que o seu CPF
foi lançado no Cadastro do Banco
Central do Brasil, através de uma
Agência do BANPARÁ, por emissão
de cheque sem fundos. Que tal fato
lhe causou dano moral, já que seu
crédito foi imotivadamente restringi-
do, e teve alvejado seu conceito pe-
rante a sociedade e mesmo sua
auto imagem.

O Réu em sua defesa, alegou
que a autora pretende obter um en-
riquecimento ilícito com base em
mero lapso de digitação, o que foi
“imediatamente revestido”, ao ser
lançado ao nome de outro corren-
tista, o seu CGC, fato que comu-
mente ocorre por similaridade de
números com finais idênticos, mas
sem repercussões, porque facil-
mente detectáveis pelo serviços in-
ternos, descabendo, pois, o pedido
de indenização.

Objetiva, dessa maneira excluir
sua responsabilidade pelo ato prati-
cado, que alega ter sido “mero equí-
voco”, inclusive, já “reparado”, sem
conseqüências danosas, na sua
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concepção.
Ledo engano. “In casu” , induvi-

dosamente que a atitude do Réu, ao
efetuar o lançamento do nome do
correntista e ex-funcinário Aricles
Teixeira no SERASA que é o Servi-
ço Nacional Controlador de Cheques
sem Fundo, utilizando, indevida-
mente, o número do cadastro de
Pessoa Física - CPF da Autora, lhe
causou um dano moral do que a
mesma deve ser ressarcida.

Como é sabido e ressabido, e
bem lembrado na bem lançada
sentença do Magistrado “a quo”, to-
das as consultas referentes a emis-
são de cheques nos serviços cor-
respondentes, têm como indicativo
Cadastro de Pessoas Físicas. Com-
provado se encontra nos autos, que
a Autora, cliente e correntista do
BICBANCO, sofreu problemas e até
decepções ao emitir cheques do
mencionado Banco que sempre
eram rejeitados, por constar seu
CPF, no SERASA, situação essa
que se configurou no período de ju-
nho/95 a janeiro/1996.

Para constatação do fato supra
referenciado basta ir aos depoi-
mentos tomados em juízo - fls. 54 -
da testemunha Adriana Dahmer; da
representante do réu, gerente da
respectiva agência, fls. 51, que rati-
ficou, inclusão indevida do CPF da
autora na conta de Aricles Teixeira,
ex-funcionário do Banco e demitido
por irregularidades, reconhecendo

ainda, que a pessoa quando tem
seu nome inscrito no SERASA, sofre
restrições quando abre contas e so-
licita crédito e ante o depoimento da
testemunha do réu, Ruth Pimentel
Mello, que inclusive disse, “que no
seu entendimento, pode ter aconte-
cido de que Aricles Teixeira, que era
funcionário do Banco, ao invés de
utilizar o número de seu CPF, utili-
zava indevidamente o CPF da Auto-
ra, e como a inclusão no SERASA
se dá através do CPF é possível que
os problemas da autora tenham sur-
gido a partir desse fato, embora não
soubesse informar se isso foi cons-
tatado pelo Banco (fls. 55).

A inclusão da Autora/Apelante,
no rol dos “clientes negativos” inclu-
são essa injustificada, causou-lhe
sim, indiscutível dano moral, com
inevitável reflexo patrimonial passí-
vel de indenização, pois qualquer
pessoa de bem, que procura honrar
seus compromissos, sentir-se
afrontada, com sua dignidade aba-
lada, diante da situação deste jaez.
Naturalmente que, aquele que deu
causa a tamanha agressão, há de
responder pela dor moral proveni-
ente de seu ato ou omissão.

Do judicioso parecer da eminente
Procuradora de Justiça, Dra. Vania
Fortes colhe-se o seguinte:

“Ora, por engano ou não, a atitu-
de do BANPARÁ causou um
dano moral à Apelante, a qual
deve ser ressarcida pelo ato ilí-
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cito praticado, mesmo que a tí-
tulo culposo, pois a inscrição de
nome ou de dados de qualquer
cidadão em lista ou relação de
restrição de crédito bancário ou
comercial, por se tratar de um
serviço que atinge a idoneidade,
a dignidade, a honra pessoal e
até profissional do cidadão, deve
ser feito com todo o zelo e cuida-
do, de modo a não causar cons-
trangimentos, vexames e humi-
lhações”.
Prosseguindo, analisando a ma-

téria, assim se manifesta:
“Arnold Wald, “in” “Estudos e Pa-
receres de Direito Comercial”, re-
sume a responsabilidade civil dos
estabelecimentos bancários da
seguinte forma, bastante elucida-
tiva:
“o mau funcionamento dos servi-
ços bancários obriga a instituição
financeira a ressarcir os prejuízos
causados aos seus clientes e o
banqueiro responde por dolo e
culpa, inclusive leve, e até pelo
risco profissional assumido, de
acordo com jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal”.
A culpa do réu está, pois, sufici-

entemente demonstrada, havendo o
dever de indenizar.

A condenação se refere, tão so-
mente, ao dano de natureza moral
que, para se configurar, exige tão só
a presença da ofensa.

Diz a jurisprudência:

“O dano simplesmente moral,
sem repercussão no patrimônio,
não há como ser provado. Ele
existe somente pela ofensa e
dela é presumido, sendo o bas-
tante para justificar a indeniza-
ção” (cf. RT. 681/163).
De outro lado, a Doutrina afirma

que os atentados à personalidade, o
chamado dano moral “puro”, não ca-
recem de prova diversa do ato ilícito,
pois se passa no interior da pessoa
(Carlos Alberto Bittar, Reparação
Civil por danos morais, nº 32, p.202,
São Paulo, 1993).

Caio Mário da Silva Pereira, ci-
tando Savatier, esclarece que dano
moral é

“qualquer sofrimento humano
que não é causado por uma per-
da pecuniária e, prossegue: as-
severando que “abrange todo
atentado à reputação da vítima .
ao seu pudor, à sua segurança e
tranqüilidade ao seu amor próprio
estético, à integridade de sua in-
teligência, às suas aferições,
etc...” (Traite de la Responsabilité
Civille, V, II, p. 525)” (cf. Respon-
sabilidade Civil de Acordo com a
Constituição de 1988, p. 54).
“A Constituição Federal no art.
5º, incisos V e X, protege de for-
ma eficaz a honra e a imagem
das pessoas, assegurando direito
à indenização pelo dano material
e moral que lhes forem causado”
Corretíssimo portanto, o digno
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Magistrado “a quo”, ao condenar o
Réu BANPARÁ à reparação por
dano moral sofrido pela Autora.

A boa fama, o conceito comerci-
al, e a honrabilidade são bens preci-
osos do indivíduo, juridicamente tu-
telados.

Assim, sempre que alguém, com
dolo ou culpa age de modo a abalar
o crédito alheio, pode ser levado a
compensar.

Com relação ao “quantun” con-
denatório, na sentença, a título de
reparação de dano moral o equiva-
lente a 50 (cinqüenta) salários míni-
mos, é a alegação apelatória da
Autora Lena Maria de Souza Barros,
se contrapondo ao mesmo, achando
que o valor da indenização, foi arbi-
trado em quantia muito aquém do
que seria hipoteticamente justo,
posto que, embora comprovado o
desgaste moral sofrido pela mesma
e os danos ocasionados, esta so-
mente fez jus a uma percepção que
em nada evitaria que danos seme-
lhantes fosse ocasionados à tercei-
ros.

A respeito de tal apelo a repre-
sentante do “Parquet”, pronunciou-
se e para embasar seu entendi-
mento citou Caio Mário da Silva Pe-
reira, que, em Tratado de Respon-
sabilidade Civil às pg. 59 e 60 ao fi-
nal expressa:

“o problema de sua reparação
deve ser posto em termos de que
a reparação do dano moral, a par

do caráter punitivo imposto ao
agente, tem de assumir sentido
compensatório.
A vitima de uma lesão a algum
daqueles direitos sem cunho pa-
trimonial efetivo, mas ofendida
em um bem jurídico que em cer-
tos casos pode ser mesmo mais
valioso do que os integrantes de
seu patrimônio, deve receber
uma soma que lhe compense a
dor ou o sofrimento a ser arbitra-
da pelo juiz, atendendo às cir-
cunstâncias de cada caso, e ten-
do em vista as posses do ofensor
e situação pessoal do ofendido” .
Opinou a final pelo conhecimento

dos recursos interpostos, bem como
pelo improvimento do apelo pelo
BANPARÁ e provimento do apelo
interposto por Lena Maria de Souza
Barros, nos termos, por ela pleitea-
dos às fl. 93.

O dano moral, mormente em seu
tratando, de uma médica, que natu-
ralmente goza de bom conceito pe-
rante a sociedade, tendo por conse-
guinte posição social destacada,
cabe ser indenizado, em se tratando
de dano moral puro, como hoje é re-
conhecido em face dos preceitos da
Constituição vigente. E o dano moral
tem que ser aferido, em razão da
pessoa ofendida e da repercussão
da ofensa no meio social.

Como já foi ressaltado a Autora
que é médica, tem posição social
destacada e além do que não con-
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tribuiu para as conseqüências da
situação vexatória pela qual passou,
sendo inclusive impedida algumas
vezes de utilizar o cheque do
BICBANCO onde mantinha conta-
corrente, sendo evidente o vexame
moral pelo qual passou. Além do
que, teve grandes despesas com
custas processuais e honorários ad-
vocatícios.

No caso somando todos esses
elementos supra referenciados, e
ainda mais, que desde 09.02.1967,
através da Lei nº 5.250, o teto má-
ximo de 100 salários mínimos, que
era adotado, por faltas de outros pa-
râmetros, através do critério esta-
belecido pelo Código Brasileiro de
Telecomunicação - Lei nº 4.117 de
27.08.62, para indenizar danos ex-
trapatrimoniais, teve seu teto eleva-
do de 100 para 200 salários míni-
mos, entendo que a quantia arbitra-
da pelo juízo “a quo” em 50 (cin-
qüenta) salários mínimos, à titulo de
reparação dos danos morais causa-
dos, é realmente irrisória, devendo a
mesma ser arbitrada pelo menos no
limite de 100 (cem) salários míni-
mos, conforme entendimento do
TJDF, que destaco do bem elabora-

do parecer da digna Procuradora de
Justiça e abaixo transcrevo:

“Responsabilidade Civil. Indeni-
zação (...)
Os critérios a se observar são: a
condição pessoal da vítima, a
capacidade econômica do ofen-
sor, a natureza, a capacidade
econômica do ofensor, a nature-
za e a extensão do dano moral.
Indenização fixada, no caso, pelo
voto médio, em valor igual a 100
salários mínimos” . (TJDF / IOB
3/105.89).
Ante o exposto conheço dos re-

cursos interpostos, improvendo o
apelo interposto pelo BANPARÁ e
dando provimento ao apelo inter-
posto por Lena Maria de Souza Bar-
ros para aumentando o “quantun
debeatur” condenar o Ré, Banco do
Estado do Pará - BANPARÁ, a pa-
gar a quantia equivalente a 100
(cem) salários mínimos, pelo dano
moral, sofrido pela mesma, manten-
do quanto a condenação pelo pa-
gamento das custas e percentual
dos honorários advocatícios, o con-
tido na sentença elaborada pelo juí-
zo monocrático.

Belém 02 de abril de 1998.

Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Presidente
Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora

ACÓRDÃO Nº 33.570 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE
SOURE
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Apelante: Reginaldo Oliveira da Silva
Apelada: A Justiça Pública
Relator: Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga

Apelação Penal - A retratação pelo recorrente de sua
confissão na fase policial de nada vale para inocentá-
lo, porque desacreditada por duas testemunhas que
de modo uníssono e firme o reconheceram como um
dos partícipes do crime, cujos objetos à mão armada
subtraídos da vítima,foram divididos com os demais -
Recurso conhecido e à unanimidade improvido - De-
cisão guerreada mantida integralmente.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores que
compõem a Terceira Câmara Crimi-
nal isolada do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado, em conhecer do
recurso e, à unanimidade, negar-lhe
provimento, nos termos da funda-
mentação do voto do Relator.

Relatório
Reginaldo Oliveira da Silva e

Jorge Luiz Mota de Souza, em 24 de
junho de 1996 foram denunciados
pelo Órgão Ministerial por infração
ao artigo 157, § 2º, incisos I e II,
combinado com o artigo 29, do Có-
digo Penal, por terem juntamente
com o elemento conhecido por
Afonso planejado o assalto à resi-
dência de João de Abreu Corrêa,
ocasião em que ficou acordado que
Reginaldo não autuaria diretamente,

por ser conhecido na redondeza.
O plano idealizado tornou-se rea-

lidade.; no dia 03 de março do refe-
rido ano quando Jorge e Afonso
aproveitando a entrada de Galestina
Neves Beckman, cunhada da vítima,
invadiram-lhe a casa e, armados,
renderam os moradores, trancando-
os num quarto, para em seguida
obrigarem a vítima sob ameaça a
abrir um cofre e como nada de valor
fosse encontrado, roubaram-lhe ou-
tros pertences.

Consumada a ação delitiva, em-
preenderam fuga em um táxi indo
ter ao local em que já os esperava
Reginaldo, seguindo todos ao desti-
no final, onde fizeram a divisão do
produto do crime.

Recebida a peça inaugural da
ação penal, qualificados e interroga-
dos, negaram os acusados a autoria
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do delito..
No tríduo legal, o patrono de am-

bos; desistiu da defesa prévia, não
arrolou testemunhas, mas, reservou-
se para as alegações finais.

No desenrolar da formação da
culpa, inquiridas as testemunhas de
acusação, estas ratificaram o ilícito
descrito na promoção ministerial,
não reconhecendo, no entanto, Re-
ginaldo como partícipe do fato deli-
tuoso, contudo, posteriormente, fi-
cou essa participação devidamente
provada.

Na fase do artigo 499 do CPP,
apenas o dominus litis requereu que
se diligenciasse visando a qualifica-
ção e identificação do elemento de
prenome Afonso, o que foi deferido
e, inobstante não resultasse exitosa
a diligência, ficou constada a prima-
riedade dos denunciados.

Em alegações finais, o Parquet,
com supedâneo nos depoimentos
de Galestina e do motorista Rai-
mundo Colares, que segundo afirma
não deixam dúvidas de ter sido os
denunciados os autores do roubo,
requerendo-lhes, portanto, a conde-
nação nos termos da capitação pe-
nal constante da exordial acusatória.

Contrapondo-se, a defesa depois
de asseverar que Galestina de-
monstrou insegurança no reconhe-
cimento dos acusados, invocando o
princípio do in dubio preo reo, pug-
nou pela absolvição destes.

Decidindo, o Doutor Juiz, enten-

dendo que o reconhecimento dos
acusados como autores do crime,
pelas testemunhas Galestina e Rai-
mundo Colares, revela-se estreme
de dúvidas, julgou procedente a de-
núncia e condenou Reginaldo Olivei-
ra da Silva e Jorge Luiz Mota de
Souza, à pena definitiva de 08 (oito)
anos e 08 (oito) meses de reclusão
e a 10 (dez) dias-multa, cada um,
devendo a restritiva de liberdade ser
cumprida em regime fechado na
Penitenciária Estadual de America-
no.

lrresignado, apelou Reginaldo
Oliveira da Silva, motivando-se na
incerteza com que se houve a tes-
temunha Galestina ao reconhecê-lo
como um dos partícipes do crime
em conseqüência do qual fora con-
denado.

Contra-arrazoando, enfatiza o
Órgão Ministerial de 1º grau, que
Jorge Luiz Mota de Souza e o ora
recorrente, foram reconhecidos de
maneira firme e peremptória, tanto
por Galestina, quanto por Raimundo
Colares, como os autores certos do
crime, em razão do qual restaram
condenados, além de que, o ape-
lante que almeja a sua absolvição,
não provou onde se encontrava no
momento da ação delituosa, deixan-
do, pois, de demonstrar no entre-
choque da prova sua alegada ino-
cência, motivo porque deve ser a
sentença confirmada, posto que
justa, traduz a verdade.
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Nesta Instância "ad quem" o Pro-
curador de Justiça Luiz Cesar T. Bi-
bas, fazendo considerações jurídico-
penais acerca do fato delituoso, diz
que ao teor das provas descabem
os argumentos do apelante de que
não fora reconhecido pela vítima e
de que duvidas restaram no reco-
nhecimento feito pela testemunha
Galestina Beckman, desmerecendo
o seu desideratum - a sua absolvi-
ção amparada no artigo 386, inciso
Vl, do Código de Processo Penal.

Concluindo, opina pelo conheci-
mento e improvimento do apelo, a
fim de que seja confirmada a deci-
são monocrática recorrida.

Voto
O crime imputado a Reginaldo

Oliveira da Silva é o de roubo com o
aumentativo de pena em razão da
violência ter sido exercida com em-
prego de arma de fogo e em con-
curso de dois outros, que junta-
mente com ele foram condenados
pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da
Comarca de Ananindeua, tendo
apenas do decisum recorrido Regi-
naldo.

Do exame desse julgamento de-
nota-se que o seu ilustre portaló
exauriu com superior critério a anali-
se de todas as provas produzidas,
tanto na fase inquistorial, quanto na
judicial e, concluindo de que resulta-
ram à saciedade comprovadas a
autoria do delito irrogado aos acu-

sados e a sua materialidade, ne-
nhuma dúvida teve em condená-los,
por quanto todos os denunciados
participaram da ação delitiva e, no
que peretine a Reginaldo, assim se
refere o digno Magistrado:

"Participou ele da elaboração e
da execução do delito, dando a
devida vigília, acobertando aos,
outros elementos, postando-se
na parte exterior da casa assal-
tada. Não há que se falar em
participação de menor importân-
cia. Concorreu Reginaldo no
mesmo grau para a consumação
do ilícito. Observa-se que foi ele
quem indicou a residência para a
prática do assalto, fez a proteção
na parte de fora do imóvel e auxi-
liou os comparsas na leva dos
objetos, dividindo com estes a
res furtiva. O nexo causal torna-
se inquestionável, transcrevendo
em abono de. seu entendimento
um aresto do Tribunal de Justiça
de São Paulo”.
O Doutor Juiz de modo convicto

e seguro discorre a respeito da não
apreensão da arma utilizada na per-
petração. do crime, alegada pela
defesa, para amparado em farta ju-
risprudência por ele .trazido ao des-
linde da questão, concluir que o fato
de não ter sido encontrada a mesma
com os acusados não se apresenta
como fator de absolvição ou inocên-
cia, eis que, a subtração dos bens
da vítima emerge do contexto pro-
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batório coletado nos autos, o fazen-
do os agentes com animus definiti-
vo.

O apelante em suas razões pro-
cura fazer crer que a confissão em
seu depoimento prestado na Polícia
resultou da coação física, da qual
retratou-se em Juízo, atacando tam-
bém de frágil prova testemunhal,
notadamente o seu reconhecimento
por Galestina Neves Beckman, que
deixou antever dúvidas, porquanto
não foi reconhecido pela vítima João
de Abreu Corrêa e sua esposa Maria
das Graças Siqueira Rodrigues.

Entende o defensor de Reginaldo
que as dúvidas por ele suscitadas
revelam-se suficientes para ser o
mesmo absolvido por esta Egrégia
Câmara.

Extrai-se do inciso referido que a
absolvição somente dar-se-á quan-
do não existir prova suficiente para a
condenação, entretanto, conforme
assevera o Procurador de Justiça
Luiz Cesar T. Bibas:

"esse preceito legal, não há de
ser aplicado no caso presente,
diante do fato Inarredável da re-
conhecida prova de culpabilidade

do apelante no crime, reconheci-
do que fora pelas testemunhas
Galestina Nunes Beckman e
Raimundo da Silva Colares, este
o motorista do táxi apanhado
próximo à casa da vítima após o
crime, pelos agentes da infração
penal, dentre quais figuram o
apelante. Portanto, inaceitável é
a aludida dúvida a ensejar sua
absolvição".
ln casu, há que se convir que se

ajusta como uma luva o aresto do
Tribunal de Justiça de São Paulo,
colacionado pelo diligente parece-
rista, vasado nos seguintes termos:

"exige-se que não militem contra
o agente infrator da lei penal se-
quer Indícios e presunções que
mais não são senão conjecturas
de inequívoca responsabilidade
deduzidas contexto fático" (RT
526/3285).
Assim, do exposto e acolhendo o

judicioso parecer do custus legis,
conheço do recurso e nego-lhe pro-
vimento pra o fim de confirmar em
toda a inteireza. a sentença de 1º
grau guerreada.

Belém, 27 de março de 1998.
Des. Jaime dos Santos Rocha - Presidente

Des. Benedito de Miranda Alvarenga - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.572 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE
BAIÃO

Apelante: A Justiça Pública
Apelada: Terezinha Gaia Lopes
Relatora: Desembargadora Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz

Apelação Penal - Infanticídio. Estando devidamente
caracterizada a prática delituosa, sob o estado puer-
peral, e a autoria inconfundível, verifica-se que a de-
cisão popular contariou as provas dos autos. recurso
conhecido e provido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelação, em
que é Apelante A Justiça Pública e
Apelada Terezinha Gaia Lopes.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores da 3ª Câmara
Criminal Isolada do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará, em conhe-
cer do recurso e lhe dar provimento,
anulando a decisão popular, para
que a ré seja submetida a novo júri.

Relatório
O Representante do Ministério

Público apresentou denúncia contra
Terezinha Gaia Lopes, como infrato-
ra do art. 123 do Código Penal, me-
diante as razões seguintes:

De acordo com a peça informati-
va, no dia 27.10.87, por volta das
17:00 hs, a Sra. Antônia Gaia Lopes,
dirigiu-se à residência da Sra. Teo-

dora Francisca Borges, para fazer o
parto de sua filha Terezinha.

A parteira examinou a acusada e
verificou que esta ainda demoraria
para dar a luz, assim, voltou para a
sua residência. Entretanto, após mi-
nutos de sua visita, o genitor da
acusada, voltou a chamá-la dizendo
que sua filha já estava em trabalho
de parto. Chegando ao local, a par-
teira verificou que a ré não estava
no quarto e sim trancada no sanitá-
rio. Encontrou-se com a mesma que
vinha saindo do sanitário e verificou
que esta já havia tido o bebê, sendo
perquerida sobre a criança, respon-
deu que não havia nenhuma.

A mãe da acusada, juntamente
com a parteira e outras pessoas
passaram a procurar o recém nasci-
do, e o encontraram dentro do sani-
tário, com vários hematomas na ca-
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beça. Que o exame de corpo de de-
lito às fls. 06, demonstra que a cri-
ança sofreu traumatismo crânio-
encefálico e anemia aguda devido a
não ligadura do cordão umbilical, o
que acarretou um quadro clínico ir-
reversível, causando-lhe a morte.

Requereu o recebimento da de-
núncia e o procedimento legal cabí-
vel. A acusada foi interrogada e de-
sistiu da defesa prévia. Prestaram
depoimento três testemunhas de
acusação.

Em alegações finais o R. do MP
se pronunciou e alegou que durante
a instrução criminal ficaram compro-
vadas a autoria e a materialidade do
ato delituoso da acusada.

Ressalta, ainda, a inexistência de
circunstância que exclua o crime e
isente a ré de pena, pois esta mate-
rializou o seu delito conscientemente
e livre de qualquer coação.

A defesa se manifestou e alegou
que a ré não cometeu o crime que
lhe acusam, mas que se trata de
crime acidental, cometido sem dolo
e também sem culpa, portanto ocor-
rido acima da vontade humana. Re-
quereu a sua absolvição.

Sentenciado o feito, foi julgada
procedente a denúncia, sendo pro-
nunciada a ré, a fim de ser submeti-
do ao julgamento popular.

Foi apresentado libelo crime acu-
satório. A defesa se manifestou
apresentando contrariedade a tal ato
processual.

Realizado o julgamento popular,
a ré foi considerada inocente. Sen-
tenciado o feito, o julgador a absol-
veu na forma do art. 386, I do CPP.

O R. do MP, inconformado, apela
a esta Corte de Justiça, alegando
que a decisão popular foi totalmente
contrária às provas dos autos.

Ressalta que a tese da defesa,
de queda acidental do recém-
nascido contraria o raciocínio lógico,
que o mesmo foi encontrado dentro
da fossa sanitária embrulhado em
papel grosso, conforme as declara-
ções comoventes e emocionadas da
testemunha Francisca Lopes Trin-
dade perante o Tribunal do Júri.

Ao final, requereu o provimento
do apelo, para que a decisão popu-
lar fosse anulada a fim de se realizar
novo júri. A defesa se manifestou e
argumentou que a decisão popular
está devidamente coerente com a
realidade dos fatos.

A Douta Procuradoria de Justiça
se manifestou e opinou pelo conhe-
cimento e provimento do presente
apelo.

Voto
É induvidoso que a apelação in-

tentada pelo MP tem absoluto fun-
damento, data vênia, e merece total
acolhida, eis que a decisão recorrida
foi feita sem base jurídica, pois con-
traria totalmente as provas dos au-
tos, enquadrando-se inteiramente na
norma prevista no art. 593, inciso I,
do Código de Processo Penal, eis
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que está clara a contradição frontal
entre a decisão do júri e as provas
carreadas para os autos.

No processo encontra-se devi-
damente positiva a autoria e a mate-
rialidade do delito, não só pela prova
testemunhal, como pela confissão
da ré, ora apelada, que ressalta à
primeira vista, embora tenha ela
tentado encobrir, apresentando
subterfúgios que não convencem,
pelo contrario, ainda mais a incrimi-
nam. Pelo que se constata, apre-
senta ela uma justificativa que nada
convence, eis que, teria dito, em seu
interrogatório, que a vítima teria sido
encontrada no vaso sanitário por
estar ela acometida de diarréia, o
que, na realidade, não justifica, eis
que, nesse caso, deveria ter tido
mais cuidado para que isso não
ocorresse, pois o crime doloso,
conforme a norma do art. 18, inciso
I, do Código Penal, caracteriza não
só quando o agente quer o resulta-
do, mas quando também assume o
risco de produzi-lo.

As provas dos autos são claras
com relação à responsabilidade pe-
nal da ré, ora recorrida, que ressalta
não só do flagrante, como pela tes-
temunha Teodora Francisca Borges
(fls.31), que foi parteira convocada

para assistir o parto, que ao chegar
constatou que a ré, ora recorrida, já
havia tido a criança e que negava o
fato, ficando comprovado pelo choro
dela que ela se encontrava no sani-
tário, de onde foi retirada, apresen-
tando ferimentos, chegando inclusi-
ve a ser alimentada, mas mesmo
assim não resistiu.

O contexto testemunhal que de-
pois se desenvolve, através de
Francisca Lopes Trindade, Raimun-
da Gomes Cabral e Maria Lúcia
Ramos de Lima (fls.31, verso e 32),
não divergia da versão original, res-
saltando de tudo a culpabilidade lato
sensu da ré, ora recorrida.

O crime de infanticídio, portanto
caracterizado principalmente pela
prática sob o estado puerperal, está
provado dentro dos autos e a autoria
estaria inconfundível, estando evi-
dente que a decisão do Tribunal do
Júri contrariou as provas dos autos,
estando o presente recurso devida-
mente configurado no art. 593, I, e
assim penso que o recurso ministe-
rial tem absoluta procedência.

Ex-positis, conheço da presente
apelação para reformar a decisão do
Tribunal Popular, para que a ré, ora
recorrida, seja submetida a novo jul-
gamento.

Belém, 20 de março de 1998.
Des. Benedito de Miranda Alvarenga - Presidente

Desa. Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz - Relatora.
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ACÓRDÃO Nº 33.594 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Banco da Amazônia S/A
Agravados: Refrinorte - Refinaria de Óleos Vegetais Ltda.

José Kleber Braga e Maria das Graças de Almeida Braga
Relator: Desembargador Pedro Paulo Martins

Agravo - Ação de Execução - Agravo interposto con-
tra decisão do juízo de direito "a quo", que deferiu o
pedido de impugnação ao valor da causa, nos termos
o artigo 259, inciso V, do Còdigo de Processo Civil - A
ação de execução tem como objeto o contrato parti-
cular de confissão de dívida, devendo este servir de
base para que seja dado o valor da causa, mesmo em
se tratando de cobrança de dívida - Recurso conheci-
do e improvido - Decisão Unânime.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Desembargado-

res membros da Terceira Câmara
Cível Isolada do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará através de sua
terceira turma julgadora, à unanimi-
dade de votos em conhecer do re-
curso para negar-lhe provimento,
mantendo integralmente a decisão
de primeira instância.

Relatório
Banco da Amazònia S/A, através

de seu advogado, ingressou com
agravo, contra decisão interlocutória
proferida pela MMª. Juìza de Direito
da 19ª Vara Cível da Comarca da
Capital, que na Ação de Execução
determinou, a pedido dos impug-

nastes, a modificação do valor da
causa.

Verifica-se nos autos que existe
um Contrato Particular de Confissão
de Dívida com Garantia Hipotecária,
objeto da Ação de Cobrança de Di-
vida proposta pelo Banco da
Amazônia S/A, contra os ora Agra-
vados, sendo o débito de R$
280.936,54 (duzentos e oitenta mil
novecentos e trinta e seis reais e
cinqüenta e quatro centavos) e o
valor atualizado do débito de R$
1.056,415,61 (um milhão cinqüenta
e seis mil quatrocentos e quinze re-
ais e sessenta e um centavos) .

Na Ação principal os executados
ajuizaram Embargos à Execução e
impugnaram o valor da causa, que
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segundo eles deveria ser o valor es-
tipulado no Contrato Particular de
Confissão de Dívida e não os valo-
res atualizados do débito.

Os agravados apresentaram as
contra-razões alegando serem os
valores cobrados altamente irreais,
principalmente com a estabilização
econômica do Plano Real, e reque-
rendo seja mantida a decisão agra-
vada.

A MMª Juíza de Direito da 19ª
Vara Cível informou (fls. 32) ter jul-
gado procedente a impugnação nos
termos do artigo 259 V do Código de
Processo Civil, e fixado como valor
da causa o valor do Contrato Parti-
cular de Confissão de Dívida firmado
entre as partes.

A DD. Procuradora de Justiça
Dra. Ester M. Neves de Outeiro ma-
nifesta-se pelo conhecimento do
agravo e seu improvimento, man-
tendo a Decisão recorrida.

De conformidade com o artigo
259, do Código de Processo Civil e
inciso V, estabelece normas quanto
ao valor da ação, tendo o mesmo
que devidamente cumprido.

Vê-se que o ora Agravante quer
que lhe seja pago o débito segundo
um Contrato Particular de Confissão
e Composição de Dívida, cujo valor
monta em duzentos e oitenta mil no-
vecentos e trinta e seis reais e cin-
qüenta e quatro centavos (R$
280.936,54), acrescidos de valores
estipulados de conformidade com o

próprio Contrato, apesar disso dá o
valor da causa um valor totalmente
.diverso ao que deveria ser dado, o
que deu condição a ser impugnado
pelos ora Agravados

Referido Contrato em que firma-
ram Credor e Devedores trata de um
titulo executivo extra-judicial, por
conseguinte ser ação de execução
cujo valor tem de ser mencionado
na causa, sendo referido pelo ora
Agravante a quando do ajuizamento
da Ação de Execução o conteúdo do
Contrato. Verifica-se que a Ação
Executiva do mencionado contrato
deu origem à referida ação, por en-
contrar-se o mesmo com os requi-
sitos de certeza, liquidez e exigibili-
dade, para apuração de fatos, res-
ponsabilidade e cumprimento de
clausulas do contrato, o que desca-
racteriza referido contrato como ti-
tulo executivo.

A ação ora analisada nela não se
pode saber das parcelas que foram
pagas pelo Agravados, o que so-
mente poderá ser feito por ocasião
dos Embargos, quando serão dados
os elementos para sua conclusão,
para que assim possa ser feita a de-
vida correção do valor total descrito
na exordial, e que será limitado ao
que será confessado pelos Agrava-
dos, ficando ao seu talante apre-
sentar as provas, para essa finalida-
de.

O valor da causa será aquele que
se encontra no contrato, isso se não



424 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

for demonstrado outro valor, e por
isso será o valor da causa, de con-
formidade com o preceituado pelo
artigo 259, inciso V, do Código de
Processo Civil.

É de ser visto que o Agravante
propôs a Ação Executiva foi basea-
da no Contrato por conseguinte esti-
pulo o valor que servirá de base
para que seja dado o valor da cau-
sa, mesmo em se tratando de co-
brança de dívida, tendo por base o
mencionado contrato.

Por isso é que o presente Recur-

so não encontra qualquer amparo no
inciso I, do artigo 259, mas pelo que
é preceituado no inciso V, do Código
de Processo Civil, por ser este apli-
cável ao caso vertente e ora apre-
sentado.

Por tudo que foi devida e detida-
mente analisado no presente pro-
cesso conheço o presente agravo,
porém nego-lhe provimento, man-
tendo assim integralmente a Deci-
são prolatada pela MMª Juíza de Di-
reito da 19ª Vara Cível da Comarca
de Belém.

Belém, 17 de abril de 1998.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Des. Pedro Paulo Martins - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.599 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE
TUCURUÍ

Apelante: Pedro Ronaldo Vieira Melo
Apelado: Municipio de Novo Repartimento - Prefeitura Municipal
Relatora: Desembargadora Climeniè Bernadette de Araújo Pontes

Funcionário Público em estágio probatório - Exone-
ração por falta grave - desnecessidade de instaura-
ção de processo administrativo disciplinar.- Indepen-
de de instauração de processo administrativo disci-
plinar a exoneração de funcionário público, que co-
meteu falta grave no decorrer do estágio probatório,
assentando-se o ato objurgado em fatos reais, com-
provadas pelos meios administrativos consentâneos,
demonstrada a incapacidade e inadequação à função
exercida no serviço público. Recurso improvido.

ACORDAM, os Desembargado-
res componentes da Terceira Câma-
ra Cível Isolada, à unanimidade de
votos, conhecer do recurso, mas
negar-lhe provimento nos termos do
voto da Desa. Relatora.

Relatório
Pedro Ronaldo Vieira Melo, qua-

lificado à fls. 02, move Ação de Re-
integração no Serviço Público, con-
tra o Município de Novo Reparti-
mento - Prefeitura Municipal, pelos
fatos que passa a discorrer:

O suplicante após aprovação em
concurso público, foi nomeado em
17.01.1994, consoante Portaria nº
494/94, para exercer o cargo de

motorista de veículos leves. Em
10.04.1994, através da Portaria nº
883/94, foi punido com pena de sus-
pensão pelo prazo de 10 (dez) dias,
ainda a 12.04.1994 sofreu advertên-
cia por parte de seus superiores hie-
rárquicos, culminando com sua exo-
neração a 10.05.1994, Portaria nº
1049/94. Porém, ressalta que os
atos administrativos citados, estão
eivados de erros, pois a Ré não
instaurou o competente inquérito
administrativo para a apuração das
faltas cometidas, para após tomar
as providências devidas. Punir sem
processo, caracteriza cerceio de
defesa. A Carta Magna resguarda o
princípio da ampla defesa e do con-
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traditório, princípio este inserido no
Regime Jurídico dos Servidores do
Município Réu.

Comporta-se a administração
municipal como um ente privado que
pode demitir seus empregados
quando entender. O poder público
só pode exonerar ou demitir seus
servidores ao término do processo
administrativo que concluir pela apli-
cação de pena de demissão ainda
que não tenha concluído o estágio
probatório. Insurgiu-se contra esses
atos, mas não foi atendido.

Diante da ilegalidade requer a
reintegração liminar nas suas fun-
ções, suspendendo os efeitos do ato
administrativo. Que ao fim seja jul-
gado procedente a ação tornando
nulo o ato exoneratório.

Indeferida a liminar, o R foi citado
e alegou em sua defesa: que após a
análise da documentação acostada,
pode-se vislumbrar a conduta do
autor na condução e comportamento
do mesmo no desempenho de seu
serviço, colocando em risco sua
própria vida e dos conduzidos, sem
contar o prejuízo material, que acar-
retou ao dirigir embriagado ou sob
efeito de substâncias entorpecentes,
inadequadas a função desempe-
nhada. O art. 131, § 2º da Lei Orgâ-
nica Municipal, prevê que o servidor
só alcança a estabilidade após dois
anos de efetivo exercício, se nome-
ado em virtude de concurso. O autor
estava em pleno estagio probatório,

e mesmo assim em tão pouco tem-
po demonstrou não reunir condições
de permanência no serviço público.

O A. voltou a se manifestar e re-
afirma, que não houve instauração
de processo administrativo nem
produziu defesa, nos moldes pre-
vistos constitucionalmente.

Designada a audiência às partes
não conciliaram, e ouvido o fiscal da
lei, este opinou pelo improvimento
da ação.

Sendo a matéria de direito foi
exarada sentença que concluiu pela
improcedência da ação.

Desconformado o A. apelou, e
insiste na necessidade de instaurar
processo administrativo, com ampla
defesa do servidor, que conclua pela
exoneração.

Pela manutenção da sentença
encerram as contra-razões.

De igual modo opina o douto
Procurador de Justiça, enfatizando a
desnecessidade da abertura de pro-
cesso administrativo, se a exonera-
ção ocorre no estágio probatório.

Voto
A controvérsia que se estabele-

ceu nestes autos, resume-se na
obrigatoriedade da instauração de
processo administrativo para exone-
rar servidor concursado, que comete
faltas graves e foi punido nos primei-
ros três meses do estágio probató-
rio.

O apelante foi nomeado para
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exercer o cargo de motoristas de
veículos leves, em decorrência de
sua aprovação em curso público, re-
alizado pelo Executivo do Município
de Novo Repartimento. O ato de
admissão data de janeiro de 1994.
Como todo servidor público concur-
sado devia saber, que o simples ato
de nomeação não representa muito,
sem a conclusão do estágio probató-
rio, em razão do qual é posto a pro-
va sua idoneidade moral, aptidão,
disciplina, assiduidade, dedicação,
eficiência, etc...

Ainda no limiar de sua vida funci-
onal, não completara três meses de
exercício no cargo e já sofrera puni-
ções graves, plenamente justifica-
das, culminando com sua exonera-
ção, em maio de 1994.

Afirma o A. a necessidade aber-
tura do processo administrativo, com
o mais amplo direito de defesa por
ser concursado.

Refuta a Administração Municipal
tal argumento, ao enfatizar: só no-
meação não impõe a abertura de
processo, faltante o requisito da es-
tabilidade, bastando para o ato exo-
neratório que se configure a falta do
servidor devidamente comprovada a
justificar sua dispensa.

O emérito e saudoso mestre,
cujos ensinamento são invocados
em profusão quando o assunto é o
Direito Administrativo, Hely Lopes
Meirelles sobre o tema Estabilidade
e Estágio Probatório oferece a se-

guinte lição:
Estabilidade - é a garantia cons-

titucional de permanência no serviço
público, outorgada ao servidor que,
nomeado em caráter efetivo, tenha
transposto o estágio probatório. O
estágio probatorio, para os nomea-
dos por concurso, é de dois anos
(C.F. art. 41).

Estágio probatório é o período de
exercício do funcionário, durante o
qual é observado, e apurado pela
Administração a conveniência ou
não de sua permanência no serviço
público, mediante a verificação dos
requisitos estabelecidos em lei para
a aquisição da estabilidade. Com-
provado durante o estágio probatório
que o funcionário não satisfaz a exi-
gência da Administração, pode ser
exonerado justificadamente pelos
dados colhidos no serviço, na forma
estatutária Independente de Inqué-
rito Administrativo isto é de processo
administrativo disciplinar. Essa pe-
nalidade não é demissão; é simples
dispensa do servidor, por não convir
a administração sua permanência
uma vez que se revelaram insatis-
fatórias as condições de seu traba-
lho na fase experimental, sabia-
mente instituída pela Constituição
para os que almejam a estabilidade
no serviço público.

Reafirma o Saudoso Mestre: O
que o Tribunais têm sustentado - e
com inteira razão - é que a exonera-
ção na fase probatória não é arbitra-
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ria, nem imotivada. Deve basear-se
em motivos e fatos reais que reve-
lem a inaptidão ou desídia do servi-
dor em observação, defeitos esses
apenáveis e comprováveis pelos
meios administrativos consentâneos
(ficha de ponto, anotações na folha
de serviço, investigações regulares
sobre a conduta no trabalho, etc...),
sem o formalismo de um processo
disciplinar.

Assim, o apelante não foi dispen-
sado imotivamente ou injustificada-
mente, as provas constante nos au-
tos demonstram o seu perfil, incom-
patível com qualquer função exerci-
da, com mais propriedade a de mo-
torista. Acresce ainda, que de nada
valia o estágio probatório, se a ad-

ministração não pudesse exonerar o
servidor em fase de observação,
uma vez que aquele foi criado com
essa finalidade.

Dirimindo a controvérsia afirma-
se que não há irregularidade a ser
declarada. Diante das faltas graves
cometidas pelo apelante no inicio de
sua vida funcional, o caminho a per-
correr não seria longo, como real-
mente não foi, independente de
instauração de processo administra-
tivo disciplinar, comprovados tão só,
sua incapacidade e inadequação
para o serviço público.

Ante o exposto, conheço o recur-
so mas lhe nego provimento para
manter a decisão impugnada.

Belém, 20 de março de 1998.

Des. Pedro Paulo Martins - Presidente
Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.611 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: José Ricardo da Silva Leal
Apelada: A Justiça Pública.
Relatora: Desembargadora Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz

Apelação - Crime de Homicídio - Intenção de Cometer
o Crime. Quem utiliza arma de fogo em região perigo-
sa demonstra a intenção de matar.Recurso Conheci-
do e Improvido.Decisão Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelação, em
que é Apelante José Ricardo da Sil-
va Leal e Apelada a Justiça Pública.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores da 3ª Câmara
Criminal Isolada do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará, por unani-
midade de votos, em conhecer do
recurso e lhe negar provimento, para
confirmar a decisão recorrida.

Relatório
O representante do Ministério

Público denunciou José Ricardo da
Silva Leal, brasileiro, solteiro, militar,
residente e domiciliado nesta cida-
de, como incurso no art. 121, caput,
combinado com o art. 129, todos do
Código Penal, por ter no dia 27 de
janeiro de 1996, durante uma festa
dançante na “Casa do Bilhar”, situa-
da à passagem Santa Fé, Jurunas,

onde funcionava como segurança,
desferido um tiro em Renato Martins
Lavareda, que em conseqüência fa-
leceu, produzindo também ferimen-
tos de natureza leve em André da
Costa Carvalho, tudo por motivos de
somenos importância.

No interrogatório o réu, ora recor-
rente, negou a prática dos crimes. A
instrução correu normalmente, tendo
prestado depoimento na mesma,
quatro testemunhas arroladas pela
Promotoria e nenhuma de defesa,
que nada arrolou.

Em alegações finais o MP pediu
a pronúncia, enquanto a defesa a
absolvição, alegando a improcedên-
cia da denúncia.

Apreciando o processo, Sua Ex-
celência, o Juiz do feito, decidiu pela
pronúncia do réu, ora recorrente,
depois de fazer uma análise criterio-
sa sobre a prova testemunhal e téc-
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nica, onde existem testemunhas vi-
suais que não teriam vacilado em
apontar o réu, ora recorrente, como
o verdadeiro responsável pelos de-
litos aqui apontados.

Submetido a julgamento o réu,
ora recorrente, houve a condenação
a sete anos de reclusão e seis me-
ses de detenção, a ser cumprida na
Penitenciária de Americano. Incon-
formado com o Júri, o réu, ora ape-
lante, recorreu, e as suas razões de
recurso têm como base o art. 595,
III, alínea d, do Código de Processo
Penal, exatamente o dispositivo que
se refere “a uma decisão contrária”
às provas dos autos, tendo sido
juntadas comprovações que o réu,
ora apelante, é primário, de bons
antecedentes, pedindo também que
possa haver o aguardo da decisão
do recurso em liberdade, o que não
foi deferido, porém houve a remoção
do réu para o Batalhão da PM, onde
deverá guardar a decisão final.

Nas razões da apelação impug-
nou-se a prova testemunhal e prova
técnica, indicando-se nesta, objeti-
vamente, o fato de que nas mãos do
réu não teria sido constatado vestí-
gio de pólvora.

Impugnaram também, nas ra-
zões, o fato de ter sido constatado
no orifício da bala um diâmetro in-
compatível com a espessura do re-
vólver do réu. Por outro lado, bate-
se o recurso pela desclassificação
do delito para lesão corporal seguida

de morte, ponto de vista que teria
sido defendido pela própria acusa-
ção perante o Júri, mas não foi
aceito pelo Conselho de Sentença.

As razões fizeram uma aprecia-
ção íntegra sobre a matéria, pug-
nando finalmente pelo provimento
do recurso, em toda sua integridade.

O MP em contra - razões não
coloca em dúvida a materialidade e
a autoria do delito, inclusive fazendo
longas apreciações sobre o assunto,
face as provas dos autos, mas tam-
bém investe contra a decisão dos ju-
rados que efetivamente estaria con-
tra as provas dos autos, eis que o
crime deveria ser desclassificado
para lesão corporal seguida de
morte. Assim opina pelo conheci-
mento do recurso para que seja o
apelante mandado a novo julga-
mento.

In extremis, ao apreciar a subida
da apelação, o Juiz reconsiderou o
seu despacho anterior, mandando o
réu aguardar em liberdade o resul-
tado de seu recurso de apelação.

Falando nesta instância a ilustre
Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e o provimento da
apelação.

Voto
Penso que as provas, num con-

ceito deste tamanho, e na importân-
cia que na realidade esta matéria
encampa, não podem ser analisa-
das isoladamente; elas teriam de
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sofrer uma visão global, pois daí e
somente daí é que nos viria a ver-
dade jurídica, tão sofridamente bus-
cada por todos. É portanto da sua
essência, enunciada pelo debate,
quando ele se reveste de absoluta
seriedade, que viria o lucro da ver-
dade jurídica tão almejada.

In casu, penso não haver dúvida
quanto a materialidade e autoria dos
delitos, embora o acusado, ora
apelante, tenha procurado eximi-lo,
os elementos dos autos são de mol-
de a não aceitar as suas razões nem
de sua defesa. Por outra, a própria
defesa finalmente a admitiu, quando
esposou finalmente, denodada-
mente, a tese da desclassificação
do delito homicídio, para lesão cor-
poral seguida de morte.

Assim, a materialidade e autoria
dos delitos são pontos pacíficos e
indiscutíveis in casu.

Resta-nos, porém, o debate com
relação à desclassificação do delito
mais grave, para o menos grave, ou
seja de homicídio simples para le-
são corporal seguida de morte.

Definindo o crime capitulado no
art. 129, § 3º, do Código Penal, o
mestre Romeu Júnior, em sua apre-
ciada obra “Curso Completo de Di-
reito Penal” , Pg 164, assim se ex-
pressa:

“É o homicídio preterdoloso ou
preterintencional. O agente atua
no sentido de produzir a lesão,
com dolo. O resultado final

(morte) não é procurado nem di-
reta nem eventualmente. É im-
putado a título de culpa. Existe
dolo quanto ao delito antece-
dente (minus) e culpa quanto ao
conseqüente (majus).”
Penso ser essa definição alta-

mente confiante e feliz, pois nos
apresentaria um quadro que nos
pode dar uma visão exata sobre a
controvertida figura penal.

Imagino ter o nosso legislador de
1940 andado bem quando adotando
a teoria do risco, deu ao intérprete
uma posição cômoda para definir os
delitos e aplicar as penas nas medi-
das certas, fazendo mais difícil a
punição inexata. Como sabemos, o
crime na sua configuração mais pe-
riférica, pode ser doloso e culposo,
sendo a vontade uma configuração
indispensável no seu conceito.

No crime doloso o agente passi-
vo sofre diretamente a vontade do
autor do crime. No crime culposo
essa vontade se expressaria através
da negligência, imprudência ou im-
perícia. Há a presença de um ele-
mento indispensável no crime, que é
a culpa, tanto no doloso, como no
culposo, sendo que o primeiro é a
culpa lato sensu, enquanto que, no
segundo caso, trata-se de culpa
stritu sensu.

Fizemos essa abordagem para
demonstrar, a priori, a complexidade
da questão da desclassificação do
delito, que não é tão simples, como
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se pretende entender no presente
recurso, inclusive sob o placê do
“parquet”, o que não deixa de ser
meritório.

In casu, definida a autoria, não
está simples e seria até mesmo pe-
rigoso para a verdade jurídica, optar-
se pela definição da intenção do
agente ativo do crime, quando sa-
bemos que é assunto de alta subje-
tividade. Em psicologia, define-se
um caso desses com a avaliação do
comportamento da pessoa numa
tentativa, às vezes até mesmo frus-
trada, de saber-se o que está acon-
tecendo de real na sua mente.

É problemático, portanto, dizer-se
com acerto num caso desses, se
houve ou não intenção de matar por
parte do agente ativo do crime. O
animus necandi in casu, no entanto,
precisa, ser detectado com acerto,
porque o direito não pode limitar sua
decisão numa simples possibilidade.

Este caso, porém, precisaria ser
analisado através de suas circuns-
tâncias reais. O autor desde o prin-
cípio nega a autoria, no entanto pro-
vado ficou no decorrer da instrução
que a autoria foi sua. Nega agora,
depois de admitida a autoria, face a
evidência, a sua intenção de matar,
no entanto analisado o fato nos seus
pormenores e usado o raciocínio

exato, chega-se à conclusão diver-
sa.

O crime foi perpetrado por arma
de fogo. É evidente que quem atira
numa pessoa com arma de fogo, já
se presume que tencionou matá-la.
A região atingida, como se observa
pelo laudo de fls. 10/11 foi altamente
perigosa, próxima de ponto crítico
do corpo (região axilar esquerda). É
evidente que o réu, ora apelante,
procedendo como agiu, pelo menos,
se não teve intenção de matar, as-
sumiu o risco de produzir a morte.
Magalhães Noronha, mestre eméri-
to, dirigindo-se sobre o assunto, as-
sim o define magistralmente:

“Age dolosamente quem atua
com conhecimento da antijuridi-
cidade do fato. Esse conheci-
mento é a ciência de que a con-
duta se opõe à ordem jurídica,
não importando o conhecimento
técnico da lei. Dolo é ainda acei-
tação do risco do resultado”.
 Assim, é evidente, não pode di-

zer que não quis matar o agente que
atira com arma mortífera na região
cardíaca da vítima.

Ex-positis, conheço do recurso
para denegá-lo, confirmando in to-
tum a sábia decisão do Tribunal Po-
pular.

Belém, 27 de março de 1998.
Des. Jaime dos Santos Rocha - Presidente

Des. Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.615 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Ian James Ritche
Agravado: The Royal Bank of Scotland
Relator: Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim

Processo Civil. Agravo de Instrumento. Arresto de
barco pesqueiro dado em garantia hipotecária.Sendo
o bem hipotecado o único meio de vida do agravante,
deve o bem ficar em seu poder e uso, até a decisão
final da demanda.Agravo conhecido e provido.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Desembargado-

res da Egrégia Primeira Câmara Ci-
vil Isolada, do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, à unani-
midade de votos de uma de suas
Turmas Julgadoras, em dar provi-
mento ao recurso, a fim de empres-
tar ao agravo efeito suspensivo,
para sustar o despacho agravado e
determinar que o bem arrestado fi-
que em poder do agravante, até a
decisão final da ação principal.

Nos termos do voto deste relator,
e das nota taquigráficas, que ficam
fazendo parte integrante deste
aresto.

Relatório
Agravo de instrumento interposto

por Ian James Rictche, nos autos de
medida de arresto, que lhe foi pro-
posta por The Royal Bank of Sco-
tland, estabelecimento bancário com

sede em Edinburgh, na Escócia,
contra decisão da MMª Juíza da 9ª
Vara Cível, de Belém, que determi-
nou o arresto de um barco de sua
propriedade.

Os fatos devem ser resumidos
da seguinte maneira.

O agravante que é pescador de
nacionalidade escocesa, é devedor
de determinada quantia em libras
esterlinas, equivalente em moeda
nacional a R$ 225.000,00, ao Banco
agravado, dando em garantia hipo-
tecária o barco “Ocean Dawn” de
sua propriedade.

Como a dívida não foi paga e o
agravante tenha se ausentado da
Escócia, o banco agravado o locali-
zou em águas brasileiras, mais pre-
cisamente, neste Estado, em Outei-
ro, atracado no Porto da Sotave, e
solicitou o arresto da embarcação,
cuja medida foi cumprida no dia 24
de outubro de 1996. A seguir o Ban-



434 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

co agravado foi imitido na posse do
bem, que foi rebocado para os es-
taleiros da ENASA.

A MMª Juíza arbitrou a caução
em R$ 5.000,00.

Inconformado o acionado inter-
põe o presente agravo de instru-
mento, visando a liberação da em-
barcação, argumentando ser a sua
única fonte de renda, e que veio ao
Brasil, não fugindo, mas para a pes-
ca na costa brasileira.

O recurso foi inicialmente distri-
buído ao eminente desembargador
José Maia, que se reservou a decidir
acerca da concessão liminar, após
as informações e a manifestação da
parte agravada.

Após as informações o eminente
relator negou a medida liminar.
Posteriormente, o processo nos foi
redistribuído, em virtude daquele
magistrado haver assumido a Vice-
Presidência.

Por despacho datado de 23 de
junho de 1997 determinamos a in-
clusão do processo na pauta de jul-
gamentos da sessão do dia 30, se-
guinte.

Todavia, não tendo se realizada
aquela sessão e para que o feito
não ficasse paralisado durante as fé-
rias do mês de julho, sem, pelo me-
nos uma solução, ainda que provisó-
ria, reconsideramos o despacho
anterior, que negara a medida limi-
nar, e a concedemos, por encontrar
àquela altura, os requisitos do artigo

558 do CPC, já que a apreensão da
embarcação, sem dúvida, estava
causando ao agravante prejuízos ir-
reparáveis.

A seguir o processo ficou parali-
sado desde 09 de setembro de
1997, quando determinamos que
fosse oficiado a MMª Juíza indagan-
do-lhe do andamento da ação prin-
cipal, tendo em vista o desinteresse
das partes, sem jamais obter res-
posta.

Voto
Dúvida não há de que o agra-

vante é pescador e desenvolve a
sua atividade na embarcação objeto
do litígio, única que possui; é verda-
de também que é devedor ao Banco
agravado, de apreciável quantia, que
lhe tomou por empréstimo e está
inadimplente.

Consequentemente, a embarca-
ção que foi hipotecada em garantia,
deve sem dúvida responder pela dí-
vida, podendo ser excutida ao final
da demanda.

Acontece, que estando o barco
apreendido e recolhido ao estaleiro,
desde outubro de 1996 até junho de
1997, quando foi liberado, já apre-
sentava defeitos pela sua inativida-
de, conforme testificou o laudo peri-
cial de fls.

Assim sendo, ambas as partes
vinham tendo prejuízos: o Banco
porque no desembolso da quantia
que lhe é devida e o agravante, por-
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que estava sem o principal instru-
mento do seu trabalho, sem meios
de manter a sua própria sobrevivên-
cia.

Os nossos tribunais, inclusive o
deste Estado, têm entendido que,
em casos como tais, isto é, quando
os bens apreendidos, são indispen-
sáveis ao prosseguimento da ativi-

dade laboral da parte devedora, de-
vem os bens permanecer na posse
e utilização desta até a decisão final
da demanda.

Ante o exposto, dou provimento
ao presente agravo de instrumento,
a fim de manter o bem arrestado na
posse e uso do agravante, até a de-
cisão final da demanda.

Belém, 13 de abril de 1998.

Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Presidente e Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.620 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Banco Meridional do Brasil S/A
Agravada: Pullicar Indústria e Comércio Ltda.
Relator: Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes

I - Agravo de Instrumento. Execução. Despacho "ad
quo" que, a rigor do art. 1368 do CPC e da contrarie-
dade à gradação da penhora por se encontrar o bem
substituinte em foro diverso, mantém indeferimento
de pedido de substituição do bem penhorado por ou-
tro de maior valor, contrariando desejo do exequente
e da executada; II - A substituição do bem penhorado
por outro de maior valor situado em foro diverso, a
requerimento da executada e anuência e empenho do
exequente em efetivá-la, não acarreta qualquer pre-
juízo à execução se não há óbice a impor-lhe nulida-
de, devendo-se nesse compasso dar-se maior rele-
vância aos atos que importem avença entre as partes,
e não torná-los litigiosos.

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

sembargadores membros da colen-
da 1ª Câmara Cível Isolada do E.
TJE/Pa, em turma julgadora à una-
nimidade de votos, conhecer do re-
curso para dar-lhe provimento, re-
formando-se o despacho agravado
no sentido de se permitir a substitui-
ção do bem como requerido pelo
agravante, decidindo o juízo "ad
quo" a forma processual que couber
para a sua efetivação, prosseguin-
do-se na execução como de lei.

Relatório
Banco Meridional do Brasil S/A,

por seu advogado, nos autos de
ação executiva que promove contra
Pullicar Indústria e Comércio Ltda.,
inconformado com o r. despacho
exarado pela MMª juíza de direito da
7ª vara cível da capital que manteve
o indeferimento de pedido de subs-
tituição do bem penhorado, interpôs
contra o mesmo recurso de agravo
de instrumento a teor do art. 522 e
segs. do CPC, com redação anterior
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à lei 9.139/195, visando sua reforma
pelos fundamentos que apresentou,
e que em síntese assim se expres-
sam:

Que em ação principal de execu-
ção ajuizada pelo Banco-agravante
contra a devedora-agravada, foram
penhorados terminais telefônicos
para efeito de garantia do juízo exe-
qüente, tendo sido julgados impro-
cedentes os embargos opostos à
execução.

Que antes das linhas telefônicas
serem avaliadas, concordou com
petição da devedora agravada que
requereu a substituição do bens pe-
nhorados por outros mais valiosos, o
que no entanto foi indeferido pelo
juízo sob o fundamento de que o art.
668 do CPC só permite tal substitui-
ção por dinheiro.

Inconformados, tanto o exe-
quente, quanto a executada, peticio-
naram em conjunto requerendo a
reconsideração do despacho, o que
restou novamente indeferido em de-
cisão confirmatória, elencando a
magistrada outro fundamento: o de
que o bem se encontrava fora da
comarca, havendo necessidade de
expedir-se carta precatória.

Assevera por derradeiro que não
há interesse de menor e nem inte-
resse público a proteger pois ambas
as partes são pessoas jurídicas de
direito privado, sendo injustificado o
indeferimento. E quanto ao fato de
os atos merecerem carta precatória,

tal imperativo não se constitui obstá-
culo para a execução, por ser um
instituto legal e representar extensão
geográfica do poder do juiz através
de outro juiz.

Requer então a reforma do des-
pacho "ad quo" para permitir-se a
substituição aludida, seja por termo
lavrado nos autos, seja por precató-
ria.

Sem contra-minuta nos autos.
Formado o instrumento, a deci-

são foi mantida e o recurso remetido
a este Tribunal para o devido julga-
mento.

Voto
O despacho agravado que inde-

feriu o pedido de substituição dos
bens levados à penhora, mostra-se
sob 2 fundamentos: O primeiro de
que a substituição só pode se dar
por dinheiro (art. 668 do CPC). E o
segundo, de que o bem substituinte,
uma vez situado fora da comarca
onde tramita a ação executiva, não
se presta à substituição requerida
por quanto, além de o processa-
mento ter que ser feito por precató-
ria, contraria igualmente a própria
gradação legal para a penhora, eis
que havendo bens no foro da exe-
cução, a mesma recairia em bens
existentes em foro diverso.

Apesar de as razões do juízo "ad
quo" a rigor não se desencontrarem
com a sistemática legal, entendo
que procedem as razões do agra-
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vante pelo ângulo da efetividade do
processo.

De início é de se dizer que a ju-
risprudência vem abrandando o rigor
contido no art. 668 do CPC, asseve-
rando que a substituição em foco,
além de dinheiro, pode se dar "por
outro bem, desde que não haja pre-
juízo e ouvida a parte contrária" -
(RT.491/124, 579/215).

O objetivo da expropriação dos
bens do devedor é, se não houver
adjudicação, transformá-los em di-
nheiro através da venda judicial.

Por isso que, a possibilidade de
substituí-los por dinheiro, tem a
vantagem de afastar o procedimento
burocrático da alienação, antecipan-
do a realização financeira.

E foi talvez arraigada a tal pen-
samento que a magistrada "ad quo"
apegou-se estritamente ao texto le-
gal, dando até a entender impropri-
amente que a utilização de carta
precatória para levar-se a efeito a
substituição requerida, seria um óbi-
ce legal.

No entanto a situação assim não
se mostra.

O próprio Banco credor, ora
agravante, não só concordou com
tal substituição, como empenhou-se
junto ao juízo "ad quo" para que a
mesma se efetivasse, inexistindo
portanto qualquer prejuízo para a
execução, devendo o Judiciário, a
meu entender, favorecer os atos que
representem avença entre as partes,
e não torná-los litigiosos; o que se
coaduna com a aplicação do princí-
pio da efetividade do processo por
impor solução que se mostra mais
célere, e sinaliza com maior grau de
composição entre as partes.

Nesse sentido não acato a posi-
ção do juízo inferior.

Ante o exposto, conheço do re-
curso e dou-lhe provimento, refor-
mando-se o despacho agravado no
sentido de se permitir a substituição
do bem, nos termos requeridos pelo
agravante, decidindo o juízo "ad
quo" a forma processual que assu-
mirá tal substituição à vista das dis-
posições atinentes do CPC, prosse-
guindo-se na execução como de di-
reito.

Belém, 14 de abril de 1998.

Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Presidente
Des. Steleo Bruno dos Santos Menezes - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.629 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e similares do Estado
do Pará

Impetrado: Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado
do Pará e Ilmo. Sr. Delegado Diretor da Delegacia de Policia Ad-
ministrativa da Segup/Pa

Relator: Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves

Mandado de Segurança impetração por sindicato de
classe. Lei que cria cobrança de taxa de poder de po-
lícia e outros serviços. Preliminar de decadência na
forma do artigo 18 da Lei 1.533/51. Acolhida. Proces-
so extinto.

Vistos, etc...
ACORDAM, em Turma Julgadora

os Exmos. Senhores Desembarga-
dores componentes das Egrégias
Câmaras Cíveis Reunidas do Tribu-
nal de Justiça do Estado do Pará,
adotando relatório integrante deste,
unanimemente, as Egrégias Câma-
ras Cíveis Reunidas, acolheram a
preliminar de decadência do direito,
na forma do artigo 18 da Lei
1.533/51.

Relatório
Sindicato de Hotéis Restauran-

tes, Bares e Similares do Estado do
Pará, por sua presidente, através de
procurador legalmente habilitado in-
gressa com Mandado de Segurança

contra o Exmo. Sr. Dr. Secretário de
Estado de Segurança Pública e Ilmo
Sr. Dr. Delegado Diretor da Delega-
cia de Polícia Administrativa da Se-
gup /Pa., pelo fato de ser o impe-
trante entidade classista que con-
grega associados proprietário de di-
versos estabelecimentos comerciais
de Hotéis, Motéis, restaurantes, Ba-
res e Similares, no Estado do Pará,
e que não é de hoje que vem sendo
seus associados espoliados com
cobrança patrocinadas pelos impe-
trantes, a título de taxas de Polícia,
baseadas no Poder de Polícia que,
no fundo revestem-se de uma bi-
tributação espúria e mais de uma
vez repelida pelo Judiciário Estadu-
al.
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Que a cobrança era praticada
tendo como escopo a Lei Estadual
4.284 de 17.12.68 e Decreto nº 485
de 19.12.79 , os quais foram repeli-
dos pelo judiciário que decretou a
inconstitucionalidade de tais disposi-
tivos legais e concedeu a segurança
no sentido de isentar os associados
do impetrante da cobrança, conso-
ante depreende da leitura do Acór-
dão nº 8.207 de 21.09.82, o qual
transcreve.

Que não satisfeito com a primeira
derrocada, o executivo estadual re-
editou a Lei 4.2884, agora sob o
número 5.055 de dezembro de
1982, cujo objeto não era outro se-
não a perpetuação da cobrança da
taxa de Poder de Polícia e Serviços
Diversos, já considerada então in-
constitucional pelo acórdão citado.

Que atônito com o descaso de-
monstrado pelo Executivo estadual,
com a decisão comentada, impetrou
o ora impetrante, nova segurança,
onde novamente foi postulada a in-
constitucionalidade da Lei 5.055/82
e a concessão de segurança no
sentido de isentar seus tutelados da
paga da malfadada taxa.

Que novamente o judiciário esta-
dual acolhendo o anseio e a argu-
mentação invocada pelo impetrante,
decretou a inconstitucionalidade da
Lei 5.055/82, através do acórdão de
número 21.601 de 16 de dezembro
de 1992, cujo relator foi eminente
Des. Manoel de Cristo Alves cuja a

ementa é devidamente transcrita.
Que irresignado com as decisões

judiciais, que repelem, de forma in-
conteste o embuste, no qual é con-
substanciado a absurda cobrança,
surpreendentemente repetiram os
impetrantes a edição da Lei Nova,
com o mesmo fito, ou seja , de per-
petuar e consagrar a cobrança de
taxa do poder de policia e fiscaliza-
ção de serviços diversos, evidente-
mente agora seu novo número que é
a Lei 6.010 de 27 de dezembro de
1996, publicada no Diário Oficial de
30 de dezembro de 1996.

Que a novidade carreada pela
Lei nova, reside no fato da modifica-
ção da nomenclatura anteriormente
utilizada, para qual é dado novo
nome, ao invés de taxa de polícia,
agora é chamada de taxa de segu-
rança, mas que está claro se tratar
do mesmo objeto anteriormente re-
pelido através dos Venerandos
Acórdãos já transcritos, e que pre-
tendem os impetrados transferirem a
particulares, através de cobrança de
taxa específica , o que é obrigação
do Estado em dar segurança aos
contribuintes, que pagam impostos
para sua manutenção, tanto preven-
tiva quanto regressiva, ou como bem
demonstra o texto da lei ora guerre-
ada, pretende novamente o Estado
arvorar-se e intrometer-se nas fun-
ções eminentemente municipais,
patrocinando a cobrança, em repeti-
ção de taxas, já cobradas pelo mu-
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nicípio, para fiscalização de deter-
minadas atividades, com esteio no
Código de Postura Municipal, e que
não pode silenciar o impetrantes,
face ao descalabro e ao desrespeito
dos impetrado as diversas decisões
judiciais que repeliram in totum sua
nefasta pretensão.

Que quando da impetração da
última segurança, em face da Lei
5.055/92, além da decretação de
sua inconstitucionalidade, termos
que foi concedido o writ através do
Acórdão 22.700/93, cuja ementa
transcreve, a renovação da presente
legislação com o mesmo objeto das
anteriores, visa mascarar o mesmo
tipo de cobrança, que vinha sendo
perpetrado, havendo verdadeiro
desprezo as decisões judiciais, e
demonstra que a mencionada lei
fere frontalmente a legislação muni-
cipal, havendo inequívoca invasão
de competência do Estado, concor-
rentemente com o Município, ao di-
reito que não lhe é conferido, de re-
gularizar e fiscalizar os associados
do impetrante, chegando a cobrar
alvarás, registros bem como vistoria
nas instalações dos associados do
impetrante.

Faz uma exposição sobre o pro-
blema em julgamento para no final
pedir que fosse concedido a liminar
e no final dado a procedência do
pedido com a concessão da segu-
rança.

O pedido foi distribuído ao Des.

Calistrato Alves de Mattos que ne-
gou a concessão e determinou a no-
tificação das autoridades para que
prestassem as devidas informações.

O Secretario de Segurança após
historiar os fatos levanta a preliminar
de decadência uma vez que o ques-
tionamento diz respeito a aplicação
da Lei 6.010 de 27 de 12 de 1996 e
regulamentada pelo decreto nº 1996
de 31.01.97, tendo portanto decaído
do prazo para a impetração do pre-
sente mandado de segurança que
somente ocorreu em 08.08.97, razão
porque deve ser acolhida a prelimi-
nar para extinguir o feito, em face da
decadência do prazo de cento e
vinte (120) dias.

Como Segunda preliminar alega
a ilegitimidade passiva da autoridade
coatora, pois esta é aquela que
pode desfazer o ato praticado ou
que tem competência para executá-
la, que no presente caso, a referida
cobrança da taxa de segurança foi
instituída por lei estadual e cumprida
pelo Diretor de Divisão de Polícia
Administrativa, razão porque o Se-
cretario de Segurança e parte ilegí-
tima no feito.

Como terceira preliminar alega a
ilegitimidade ativa do Sindicato por
violação ao artigo 5º inciso LXX da
Constituição Federal, pois o Sindi-
cato não possui legitimidade para
questionar a cobrança de taxa de
segurança, por se tratar de interesse
de cada associado, de forma indivi-
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dual e particular, pois conforme
preleciona Celso Agrícola Barbi,
normalmente figura como autor nas
ações, a pessoa que se afirma titular
da relação jurídica deduzida. Excep-
cionalmente, porém admite a lei que
uma pessoa ingresse em juízo, em
nome próprio, mas postulando pro-
teção de direito alheio, e neste sen-
tido surgiu o Mandado de segurança
Coletivo, nos termos do artigo 5º
LXX da CF/ 88, para abranger os
referidos casos, contudo a tutela de
interesses alheios à finalidade bási-
ca do sindicato não se pode preten-
der pela via do mandado de segu-
rança coletivo, por essa razão pede
a denegação, fazendo citações de
jurisprudência.

Alega ainda como preliminar a
inaplicabilidade do Mandado de se-
gurança no presente caso em face
da Súmula 266 do STF, pois objetiva
o questionamento da constituciona-
lidade ou não da referida lei, e que
neste sentido, o mandamus não
serve para o desiderato.

Fala da legitimidade da cobrança
da taxa de segurança prevista na Lei
Estadual 6.010/96, por encontrar
ressonância na Constituição Federal
e artigo 145 item II e no CTN artigos
77 e 78, fazendo uma exposição so-
bre o mesmo para no final pedir a
denegação.

O delegado Diretor do departa-
mento de Polícia Administrativa
também prestou as informações le-

vantando as mesmas preliminares e
falando sobre os mesmos fatos no
mérito. O digno Procurador de Justi-
ça em seu parecer, sem falar sobre
as preliminares opinou pela conces-
são da segurança.

Á Secretaria das Câmaras Cíveis
Reunidas para incluir na pauta de
julgamento.

Voto
Cuida de Mandado de Segurança

interposto por Sindicato contra o
Exmo. Sr. Secretário de Segurança
Pública e o Delegado Diretor da
Delegacia de Policia administrativa
alegando que seus associados es-
tão sendo espoliados com cobrança
patrocinadas pelos impetrados, à tí-
tulo de taxa de Polícia, baseadas no
Poder de Polícia, que no fundo re-
veste-se de uma bi-tributação espú-
ria, mais de uma vez já repelida pelo
Judiciário Estadual.

Que inicialmente a malfada co-
brança era praticada com escopo na
Lei Estadual nº 4284/68 e Decreto nº
485/79, os quais foram repelidos
pelo Judiciário, que decretou a in-
constitucionalidade de tais dispositi-
vos, concedendo a segurança no
sentido de isentar os associados do
impetrante da cobrança, através do
Acórdão nº 8.207/82.

Que não satisfeito com a decre-
tação, o Executivo Estadual reeditou
nova Lei, já com o número 5.055/82,
cujo objetivo era a perpetuação da
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cobrança da taxa do Poder de Polí-
cia e serviços diversos, já conside-
rado inconstitucional, sendo impe-
trada nova segurança onde nova-
mente decretada a inconstitucionali-
dade da Lei através do Acórdão nº
21.601/92, cujo o relator foi o emi-
nente Des. Manoel de Cristo Alves.

Que irresignados com as deci-
sões, os impetrantes repetiram a
edição da lei, com o mesmo fito, ou
seja consagrar e perpetuar a co-
brança da taxa do Poder de Polícia
e Fiscalização de serviços diversos,
agora sob o número 6.010 de 27 de
dezembro de 1996, publicada no Di-
ário Oficial de 30 de dezembro de
1996.

As autoridades impetradas em
suas informações levanta as preli-
minares de decadência, ilegitimida-
de ativa do Sindicato, violação do
artigo 5º inciso LXX da CF, inaplica-
bilidade do Mandado de Segurança,
por não caber contra lei em tese,
sendo que o Exmo. Sr. Secretario
alega também sua ilegitimidade no
feito, em vista de ser autoridade co-
atora aquela que pode desfazer o
ato praticado ou que tem competên-
cia para executá-lo, que no presente
a cobrança foi instituída por lei esta-

dual e cumprida pelo Diretor de Divi-
são de Policia Administrativa, diante
do que, o Secretário de Segurança
Pública é parte ilegítima para figurar
no polo passivo do referido manda-
mus.

Analisando o assunto temos que
apreciar a primeiro preliminar que é
a de decadência do pedido, em face
do artigo 18 da Lei 1.533/51, que diz
que o mandamus deve ser impetra-
do até 120 dias, contados da ciência
pelo interessado do ato impugnado.

O Sindicato impetra Mandado de
Segurança contra o conteúdo da Lei
6.010, publicada no dia 30 de de-
zembro de 1996, regulamentada
pelo decreto 1996, de 31 de janeiro
de 1997, e não apresentando outro
qualquer ato referente a cobrança, é
lógico que a contagem contra o ato
que deseja impugnar através de
mandamus, contar-se-a a partir do
dia 01 de fevereiro, assim o prazo
para interposição se extinguiu no dia
1º de junho de 1997, logo, ingres-
sando com o mandamus no dia 08
de agosto, existe a decadência ale-
gada, razão porque acolho a preli-
minar, para extinguir o feito, sem o
julgamento do mérito na forma do
artigo 18 da Lei 1.533/51.

Belém, 31 de março de 1998.
Des. João Alberto Soares Maia - Presidente

Des. Carlos Fernando de Sousa Gonçalves - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.633 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelantes: Empram - Empreendimentos Imobiliários Ltda e Banpará S/A e
Francisco Cid Malato Pinheiro Lopes e Maria Tereza Bacelar Lo-
pes

Apelados: Francisco Cid Malato Pinheiro Lopes e Maria Tereza Bacelar Lo-
pes e Empram - Empreendimentos Imobiliários Ltda e Banpará
S/A

Relatora: Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery

Ação Cautelar Preparatória Inespecífica. Objetivo de
evitar o Registro Imobiliário, pela parte Ré, no Regis-
tro de Imóveis, do Contrato de Financiamento, refe-
rente a unidade habitacional, em via de aquisição
pelos Autores - Alegação de vir causar grandes pre-
juízos e lesão grave e de difícil reparação aos Supli-
cantes. Contestada a Ação. Pedido impossível de
atendimento - Não se susta ato já praticado. Registro
Imobiliário respectivo efetuado antes da citação. Pro-
cesso julgado extinto, sem julgamento do mérito. Re-
cursos de Apelação interpostos, pelos Autores: vi-
sando conhecimento do apelo e reforma do “deci-
sum”, determinando a sustação do ato da matrícula
perante o Cartório Imobiliário e, dos Réus, objetivan-
do a reforma parcial da r. sentença para impor aos
Apelados-vencidos, o ônus da sucumbência, conde-
nando ao pagamento das custas e honorários advo-
catícios. 1 - Comprovado nos autos que a pretensão
dos Autores perdeu o objeto, perdendo a Ação Cau-
telar, o seu objetivo principal, e assim somente resta-
ria extinguir o processo sem julgamento do mérito. 2
- Estabelecendo o contraditório na Medida Cautelar
cabe a condenação em honorários de advogado, im-
posta ao Requerente, se julgada prejudicada a medi-
da. 3 - Apelos conhecidos, com provimento ao Re-
curso de Apelação interposto pela empresa Empram -
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Empreendimentos Ltda. impondo reforma parcial da
Ação dardejada e improvimento ao recurso interposto
pelos Autores. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelações Cí-
veis da Comarca de Belém em que
são Apelantes: Empram - Empreen-
dimentos Imobiliários Ltda. e Banpa-
rá S/A e Francisco Cid Malato Pi-
nheiro Lopes e sua mulher Maria Te-
reza Bacelar Lopes, sendo Apela-
dos: os mesmos.

ACORDAM, os Exmos. Desem-
bargadores, componentes da Egré-
gia 2ª Câmara Cível Isolada, do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Pará,
em Turma, à unanimidade de votos
conhecer dos recursos, dando pro-
vimento ao recurso interposto por
Empram - Empreendimentos Imobi-
liários Ltda., com reforma parcial da
decisão alvejada, para o fim de con-
denar os Autores-Apelados ao pa-
gamento das custas processuais e
honorários advocatícios, fixados no
percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor atribuído à causa, de-
vidamente corrigido; e negar provi-
mento ao recurso interposto pelos
Autores, nos termos do voto da De-
sa. Relatora.

Relatório
Francisco Cid Malato Pinheiro

Lopes e sua mulher Maria Tereza

Bacelar Lopes, qualificados na peça
exordial, através de advogado regu-
larmente habilitado, intentaram Ação
Cautelar Preparatória Inespecífica,
contra Banpará S/A - Crédito Imobi-
liário e Empram - Empreendimentos
Imobiliários, com pedido de liminar,
a fim de evitar que os requeridos
procedessem o Registro Imobiliário
no RT do 2º ofício, referente a uni-
dade habitacional que estava sendo
adquirida pelos AA e identificada
como sendo o Apartamento 101,
Bloco E, 1º andar no Condomínio
“Areia Branca”, situado na Av. Beira
Mar do Chapéu Virado nº 12, na Ilha
do Mosqueiro.

Indeferido a liminar, os requeri-
dos apresentaram contestação.

Após manifestação dos Autores,
foram os autos encaminhados à
apreciação do Ministério Público que
opinou pela improcedência da ação.

A MMª Juíza “a quo” proferiu
sentença julgando extinto o proces-
so, sem julgamento do mérito, pre-
judicando consequentemente, a im-
pugnação do valor da causa.

Inconformado com a decisão que
lhe foi desfavorável, a Requerida
Empram - Empreendimentos Imobi-
liários Ltda., interpôs Recurso de
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Apelação a este Egrégio Tribunal de
Justiça, objetivando alcançar a re-
forma parcial da r. decisão no senti-
do de impor aos Apelados vencidos
o ônus da sucumbência, condenan-
do-os ao pagamento dos honorários
e custas processuais e mais, deter-
minar que o juízo “a quo” julgue a
impugnação como de direito, fixando
o valor da causa, para sobre eles in-
cidir os honorários e as custas ou
alternativamente, até mesmo como
medida de celeridade processual, a
Egrégia Câmara desconstitue a
sentença para arbitrar o valor da
causa nos termos da impugnação
de fls..

Os autores-requerentes, também
apresentaram Recurso de Apelação
demonstrando seu inconformismo
com decisão do Juízo monocrático,
pedindo ao final

“..... que conheça do Apelo de-
terminando que seja sustado o ato
praticado pelo Banpará S/A., perante
o Cartório do Registro de Imóveis do
2º ofício, desta Comarca” - fls. 190 a
194.

Recursos recebidos em ambos
os efeitos.

O Banpará S/A., ofereceu contra-
razões apenas em relação ao Re-
curso interposto por Francisco Cid
Malato Pinheiro Lopes e sua mulher,
pedindo que a ação em referência,
fosse julgada improvida - fls. 205 a
208.

Foram os autos a conta para o

devido preparo (fls. 210 a 217).
Devidamente preparados, os

autos foram encaminhados a este
Egrégio Tribunal de Justiça, caben-
do-me por distribuição, a relatoria do
feito.

Submetidos ao parecer da douta
Procuradoria de Justiça, esta atra-
vés do ilustrado Dr. Procurador de
Justiça Geraldo Magela Pinto de
Souza, às fls. 220 a 225, emitiu pa-
recer, opinando pelo conhecimento
e provimento do recurso interposto
pela empresa Empram - Empreen-
dimentos Imobiliários, com reforma
parcial da decisão, para condenar os
Autores Apelantes ao pagamento de
custas e honorários advocatícios, na
forma do pedido veiculado na peça
recursal.

Quanto ao Recurso interposto
por Francisco Cid Malato Pinheiro
Lopes e sua mulher, opinou pelo im-
provimento, ante a falta de amparo
legal.

Voto
Atendidos os pressupostos re-

cursais, conheço dos Apelos.
Cinge-se a controvérsia em Ação

Cautelar Preparatória Inespecífica,
acionada por Francisco Cid Malato
Pinheiro Lopes e sua mulher Maria
Tereza Bacelar Lopes, com objetivo
de evitar que o Banpará S/A - Cré-
dito Imobiliário e a firma Empram -
Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
procedessem o Registro Imobiliário
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no Registro de Imóveis do 2º Ofício
referente a unidade habitacional que
estava sendo adquirida pelos Auto-
res, e identificada como sendo o
apartamento 101, Bloco E, 1º andar
do Condomínio “Areia Branca”, situ-
ado na Av. Beira Mar do Chapéu Vi-
rado nº 12, na Ilha do Mosqueiro,
visto que, procedido tal registro, do
contrato de financiamento, do imóvel
referenciado, ocasionasse aos Su-
plicantes, grandes prejuízos e lesão
grave e de difícil reparação, diante
dos fatos e fundamentos expostos
na exordial.

A liminar requerida, foi indeferida.
A Ré Empram - Empreendimen-

tos Imobiliários Ltda. contestou di-
zendo: Dois são os pedidos, ambos
impossíveis de atendimento, senão
vejamos:

“O primeiro, porque não se susta
ato já praticado - o imóvel já está
matriculado no Cartório do Re-
gistro de Imóveis do 2º Ofício em
nome dos Autores e com a hipo-
teca devidamente registrada,
consoante matrícula nº 403, à fl.
403, do livro 2-GL e Registro
R.01 e R.02. M.403, logo, a Ação
Cautelar (para sustar o ato do
registro) não tem objeto, .....”
A Magistrada monocrática em a

sentença exarada às fls. 164 a 165,
analisou a matéria, ressaltando na
mesma o seguinte:

“Compulsando os atos verifica-se
que a Ação Cautelar ingressou

em Juízo em vinte e oito (28) de
abril de 1993.
O registro imobiliário respectivo,
deu-se em três (03) de maio
desse ano, após ajuizamento da
Ação, porém antes que a citação
ocorresse, esta realizada so-
mente em treze (13) de maio de
mil novecentos e noventa e três”.
Em outro trecho do “decisum”

destaca-se ainda:
“Entretanto, se o registro imobili-
ário é posterior ao ajuizamento
da Ação, não devem os Reque-
rentes responder pela sucum-
bência. Cada parte assume os
honorários do seu patrono”.
Ao final julgou extinto o processo

sem julgamento do mérito ex-vi do
art. 3º do Código de Processo Civil,
considerando prejudicada conse-
quentemente, a impugnação ao va-
lor da causa.

Inconformado com a r. sentença,
Empram - Empreendimentos Imobi-
liários Ltda. interpôs em tempo hábil,
o Recurso de Apelação a este Egré-
gio Tribunal de Justiça do Estado,
objetivando a reforma parcial da r.
decisão, referente a dois enfoques:
1 - impor aos Apelados-vencidos o
ônus da sucumbência, condenando-
os ao pagamento dos honorários
advocatícios dos patronos dos ora
Apelantes e as custas processuais e
2 - determinar que o Juízo “a quo”
julgue a impugnação como de direi-
to, fixando o valor da causa, para
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sobre eles incidir os honorários e as
custas, ou alternativamente, até
mesmo como medida de celeridade
processual, a Egrégia Câmara des-
continue a sentença para arbitrar o
valor da causa nos termos da im-
pugnação de fls.

Por outro lado Francisco Cid
Malato Pinheiro Lopes e sua mulher
Maria Tereza Bacelar Lopes, mani-
festaram também seu inconformis-
mo quanto à decisão do Juízo mo-
nocrático interpondo Recurso de
Apelação ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado requerendo ao fi-
nal,

“..... que conheça do Apelo de-
terminando que seja sustado o ato
praticado pelo Banpará S/A, perante
o Cartório do Registro de Imóveis do
2º Ofício, desta Comarca” - fls. 190
a 194.

Se houve com acerto, a douta
Magistrada “a quo”, em a r. sentença
dardejada ao “julgar extinto o pro-
cesso sem julgamento do mérito ex-
vi do art. 3º do Código de Processo
Civil”, tendo em vista que os Autores
ajuizaram a Ação Cautelar Inomina-
da em 28.04.93 mas, somente em
13.05.93 foi a Apelada citada para
contestar a aludida Ação, quando o
registro do Contrato firmado entre
eles e a ora Apelada, já havia se
concretizado no dia 03.05.93, antes
por conseguinte, da citação efetiva-
da, quando ainda não havia se con-
cretizado a relação processual.

Diante de tal situação, a preten-
são dos Autores perdeu o objeto,
perdendo a presente Ação Cautelar
o seu objetivo principal, e assim so-
mente restaria extinguir o processo
sem julgamento do mérito, como
medida de prestação da tutela juris-
dicional do pedido cautelar posto em
Juízo.

Cabe portanto o improvimento de
tal apelo, por absoluta falta de am-
paro legal.

Já quanto ao apelo interposto por
Empram - Empreendimentos Imobi-
liários, entendo que razão assiste ao
inconformismo da Apelante, concer-
nente ao fato do “decisum” não im-
por aos Autores o ônus da sucum-
bência, deixando de condená-los ao
pagamento dos honorários advoca-
tícios dos patronos que atuaram na
defesa dos interesses das partes
adversas.

O entendimento da douta Magis-
trada monocrática vem colidir com a
interpretação uníssona, mansa e
pacífica dos nossos Tribunais.

In casu, a Ação foi julgada extinta
sem julgamento do mérito e os Auto-
res foram vencidos, de vez que, não
obtiveram êxito no que pretendiam,
cabendo-lhes por conseguinte, a
responsabilidade pelo ônus da su-
cumbência.

A respeito do assunto transcrevo
as seguintes decisões jurisprudenci-
ais:

“Estabelecendo o contraditório,
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na Medida Cautelar, cabe a conde-
nação em honorários de advogado,
imposta ao Requerente, se julgada
prejudicada a medida” (Ac. Unân. da
1ª Câm. do 1º TA - RJ, de 18.12.75,
na Apel. 50.538, rel. Juiz Sérgio Ma-
riano).

“Não constituindo a Ação Caute-
lar mero incidente mas verdadei-
ra Ação, ainda que de índole de-
pendente, cabem os honorários
advocatícios a cargo do sucum-
bente, aquele que indevidamente
deu causa à prestação jurisdicio-
nal (Ac. Da 2ª Câm. do TA-RS,
de 17.04.78, na Apel. 17.677, rel.
Juiz Milton dos Santos Medina;
Julgs. do TA-RS, vol. 27. p. 315)”
“As normas legais e princípios ju-
rídicos pertinentes à sucumbên-
cia aplicam-se também ao prin-
cípio cautelar. Portanto, cabível é
a condenação do vencido ao pa-
gamento dos honorários do pro-
curador do ex adverso (Ac. da
Câm. Especial do TA-RS, de
16.06.75 na Apel. 9.746, rel. Juiz
Adroaldo Furtado Fabricio; Julgs.
do TA-RS, vol. 19. p. 368).”
Ainda nesse sentido é a jurispru-

dência mencionada por Nelson Nery
Junior e Rosa Maria Andrade Nery -
Código de Processo Civil Comenta-
do - 2ª Edição.

Ação Cautelar. Condenação em
honorários. Definida, a Ação Caute-
lar, como processo cautelar (CPC
270), a sentença que lhe puser ter-

mo - com ou sem julgamento de mé-
rito - condenará o vencido a pagar
ao vencedor as despesas que ante-
cipou e os honorários advocatícios
(CPC 20). Desarrazoado é o afirmar-
se, em antinomia com a legislação
que a cautelar constitui mero inci-
dente da causa principal, quando, o
Código, com indiscutível clareza,
define o processo cautelar e cujo ato
que lhe põe termo é sentença. A
sentença que puser termo à Ação
Cautelar deverá condenar o vencido
a pagar ao vencedor, as despesas
que antecipou e os honorários advo-
catícios (STJ, 1ª T., R. Esp. 70.636,
rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
2.10.1995, DJU 23.10.1995, p.
35.634). No mesmo sentido: RSTJ
48/395; STJ, 1ª T., R. Esp. 57.198-
7-Rj, rel. Min. Garcia Vieira, v.u., j.
6.02.1995, DJU 6.03.1995, p. 4328;
STJ, 1ª T., R. Esp. 57.205-3-RJ, rel.
Min. Humberto Gomes de Barros,
v.u, j. 6.02.1995, DJU 6.3.1995, p.
4328.

É de ressaltar que, com a con-
testação produzida pela Apelante, a
relação tornou-se litigiosa e a extin-
ção do feito sem julgamento do mé-
rito, impõem aos Autores, vencidos,
o ônus da sucumbência, e conse-
qüentemente, a obrigação de pagar
os honorários dos advogados da Ré-
Apelante e as custas processuais.

Quanto ao requerimento da
Apelante Empram - Empreendi-
mentos Imobiliários Ltda. em seu
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apelo para ao final “determinar que o
Juízo “a quo” julgue a impugnação
como de direito, fixando o valor da
causa, para sobre eles incidir os ho-
norários e as custas, laborou em
equívoco a Apelante de vez que,
comprovado se encontra nos Autos
Cíveis de Impugnação ao Valor de
Causa, estes apensos ao processo
principal, às fls. 39 a 41, que aludida
Impugnação ao Valor da Causa foi
processada e devidamente julgada,
consoante sentença prolatada em
data de 22.03.94, mantendo o valor
atribuído à causa e em conseqüên-
cia, rejeitando a impugnação oferta-
da.

Diante do expositado é de con-
cluir-se que o inconformismo da
Apelante Empram - Empreendi-
mentos Imobiliários Ltda. tem razão
de ser, impondo-se por conseguinte
a reforma da r. sentença, quanto a

condenação dos Autores, ao paga-
mento das custas e honorários ad-
vocatícios, como conseqüência da
sucumbência.

Isto posto, conheço dos apelos,
dando provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela empresa
Empram - Empreendimentos Imobi-
liários Ltda., com reforma parcial da
decisão alvejada, para o fim de con-
denar os Autores-Apelados ao pa-
gamento das custas processuais e
honorários advocatícios que fixo no
percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor atribuído a causa, de-
vidamente corrigido; e negar provi-
mento ao recurso interposto pelos
Autores Francisco Cid Malato Pi-
nheiro Lopes e sua mulher Maria Te-
reza Bacelar Lopes, tudo em conso-
nância com o parecer do douto Pro-
curador de Justiça.

Belém, 16 de abril de 1998.

Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Presidente
Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.638 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO DA COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Bel. Joana d’Arc Lima de Souza
Paciente: Nivaldo do Socorro Lopes Gomes
Impetrado: Douto Juízo de Direito da 14ª Vara Penal
Relator: Desembargador Felicío de Araujo Pontes

Habeas Corpus Liberatório. Alegação de erro sobre
erro de elemento do tipo, que exclui o dolo e a tipici-
dade da conduta. Prisão em Flagrante delito Trans-
gressão aos termos do art. 12 da Lei 6.368/76, tráfico
de entorpecentes, crime de natureza hedionda, na
configuração e teor da Lei nº 8.072/90. Impedimento
para a concessão da Liberdade Provisória requerida.
Errônea capitulação do delito, não acarreta a nulidade
do flagrante. Nota de culpa, documento esclarecedor
e justificador da prisão do acusado, constrangimento
ilegal não caracterizado. Em sede de Habeas corpus,
não se cogita de exame de procedência ou não de
acusações atribuídas a acusado. Ordem denegada.
Decisão unânime.

ACORDAM, os Desembargado-
res componentes das Câmaras Cri-
minais Reunidas, por unanimidade,
negar a Ordem, nos termos do Voto.

Relatório
Com base no art. 5º, inciso LXVIII

da Constituição Federal vigente. C/C
os arts. a 647 a 660 do CPPB, a ad-
vogada Joana d'Arc Lima de Souza,
impetrou Habeas Corpus Liberatório
em prol do Paciente Nivaldo do So-

corro Lopes Gomes, apontando
como autoridade coatora o Douto
Juízo de Direito da 14ª Vara Penal.
da Comarca de Belém - Pa.

Alega a impetrante, que o paci-
ente foi preso em flagrante delito,
acusado de transgressão aos ter-
mos do art. 12 da Lei nº 6.368/76,
tráfico de entorpecentes.

Afirma a impetrante, que o paci-
ente guardou a substância tóxica em
sua residência, sem que, efetiva-
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mente, soubesse de que se tratava,
sendo, portanto, envolvido em uma
trama e que por isso o procedimento
se enquadra no art. 20, § 1º do Có-
digo Penal Brasileiro - Erro sobre
elemento do tipo e que segundo a lei
penal, o erro sobre o elemento
constitutivo do tipo legal do crime
exclui o dolo e e por conseguinte,
elide a tipicidade da conduta e ainda
que o paciente foi induzido a assinar
a nota de culpa perante as autorida-
des policiais, em função de sua ig-
norância na área jurídica.

Refere caracterizada a coação
ilegal, contra o paciente, face a au-
sência de fundamentação Legal na
decisão do MM. Juízo indicado
como coator. Prossegue, enfantiza-
do, a ilegalidade de prisão do paci-
ente, que entende destituídas das
formalidades exigidas na Lei Pro-
cessual Penal, possível, portanto, de
nulidade processual. Cita jurispru-
dência, às fls. 05 dos autos.

Em conclusão, requer em favor
do paciente a concessão da ordem
liberatória, sob exame, com vistas a
cessar o constrangimento ilegal
combatido, expedindo-se, em decor-
rência, o Alvará de Soltura compe-
tente para a finalidade.

O Douto Juízo apontado como
coator, prestou as informações soli-
citadas, com ressalto para esclare-
cimento de que a prisão do paciente
não foi decretada por aquele Juízo,
sendo apenas mantido o flagrante

efetuado pela Polícia.
Nesta Superior Instância, a Ilus-

tre Autoridade Ministerial opina pela
denegação do "Mandamus".

Voto
É estreme de dúvidas, que o de-

lito de que é acusado o paciente,
tráfico de entorpecentes, está equi-
pado aos crimes de natureza hedi-
onda, na configuração e teor da Lei
8.072/90, devendo ser registrado
que a efetivação de tal ilícito, afasta
a possibilidade de ser concedida a
Liberdade Provisória, requerida na
impetração aqui examinada.

Ainda assim e mesmo com a
constatação de tal óbice de caráter
legal, a impetrante insiste no equi-
vocado entendimento de concretiza-
ção de constrangimento ilegal, de-
corrente de ato nulo decretado pelo
Ilustre Magistrada "a quo".

É oportuno assinalar, todavia,
que o digno Magistrado, indicado
como coator, ressalta em suas in-
formações, que não houve sequer,
por parte daquele Juízo, decretação
da Prisão Preventiva do Paciente,
pois, ateve-se, pura e simplesmente
a manter o ato flagrancial lavrado
pela autoridade policial, por compa-
tível com o previsto no art. 302 do
CPPB., o que torna ineficaz a impe-
tração e deixa transparecer que a
impetrante não estava no pleno co-
nhecimento da situação do Paciente.

É fato inquestionável, que o Pa-
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ciente foi flagrado com tóxico em
seu poder, guardado em sua resi-
dência, não sendo convincente a
alegação de que o mesmo desco-
nhecia o conteúdo do objeto que lhe
haviam dado para guardar, não ha-
vendo, maiores esclarecimentos
acerca da trama a que o sujeitaram,
como alegado pela Impetrante.

Não procede a alegação de que
assinou a nota de culpa, por de co-
nhecimento de sua finalidade e que
incorreu em erro por parte da autori-
dade policial, até porque, a Jurispru-
dência trazida à colação pela autori-
dade Ministerial, anula tal questio-
namento, face a clareza de seus
termos, a seguir transcritos, no par-
ticular, quando trata da errônea ca-
pitulação do delito, também objeto
de arguição, pela Impetrante sem
razão:

"Finalidade da nota de culpa:
Visa, especificamente, a evitar
que alguém seja mandado em
prisão, ignorando o motivo que a

determinou relevante, pois, que
contenha errônea capitulação do
delito, circunstância que, em ab-
soluto, acarreta a nulidade do
flagrante."(TACRIM SP, RT
529/369)
Por outro lado, em sede de Ha-

beas Corpus, como notoriamente
reiterado em nossa Jurisprudência
não se cogita do exame da proce-
dência ou não das acusações atri-
buidas ao Paciente, o que se con-
cretiza no decorrer da Instrução
Processual.

Assim, torna-se, imperiosa a
constrição preventiva do acusado,
para que seja assegurada a aplica-
ção da Lei Penal, até o final julga-
mento do Processo que ainda en-
contra-se em poder do Ministério
Público, para oferecer ou não a De-
núncia contra o indiciado

Pela absoluta e manifesta impro-
priedade da impetração, denego a
Ordem requerida.

Belém, 20 de abril de 1998

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente
Des. Felício de Araújo Pontes - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.639 - HABEAS-CORPUS COM PEDIDO DE
LIMINAR DA COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Bel. Gabriel Costa da Silva
Paciente: Reinaldo da Cruz Fiel e Gerson da Cruz Fiel
Impetrado: Juízo de Direito da 17ª Vara Penal
Relator: Desembargador Felício de Araújo Pontes

Habeas-Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
Alegação de Excesso de Prazo na formação de culpa
de réu preso. Prisão em Flagrante Delito. Constran-
gimento ilegal não caracterizado. Justificativas con-
vincentes do Douto Juízo indicado como coator. Difi-
culdades na localização de testemunhas imprescindí-
veis ao esclarecimento do feito. Pequeno atraso na
tramitação do Processo. Desconfiguração do excesso
de prazo irrogado. Crime de natureza hedionda, não
autorizativo de Liberdade Provisória. Inteligência do
inciso II do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ordem negada.
Decisão unânime.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Desembargado-

res das Câmaras Criminais Reuni-
das, por unanimidade, negar a Or-
dem, nos termos do voto do De-
sembargador Relator.

Relatório
Com o suporte do art. 5°, inciso

LXIII da Constituição Federal vigen-
te, C/C os artigos 647 e 654, § 2º do
CPPB, o advogado Gabriel Costa da
Silva, impetrou Habeas-Corpus Libe-
ratório com Pedido de Liminar em
favor dos pacientes Reinaldo da
Cruz Fiel e Gerson da Cruz Fiel,
contra ato do Douto Juízo de Direito
da 17ª Vara Penal da Comarca da

Capital.
Aduz, o impetrante que os paci-

entes foram presos e autuados em
flagrante delito no dia 06.11.97, por
infringência ao art. 12 da Lei
6.368/76, correspondente ao tráfico
de entorpecentes.

Acrescenta que o flagrante foi
mantido pela autoridade indicada
como coatora, por estar revestido
das formalidades legais, tendo os
acusados sido denunciados pelo Mi-
nistério Público em 19.11.97 e . in-
terrogados em 02.12.97.

Prossegue, ressaltando que a oi-
tiva de todas as testemunhas de
acusação não se efetivou, em virtu-
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de do não comparecimento de al-
gumas delas, o que determinou a
remarcação de novas audiências em
Juízo.

Assevera, estarem os pacientes
presos há mais de 04 (quatro) me-
ses no Presidio São José; sem que
tenha sido realizada a audiência de
instrução e julgamento, ensejando,
desse modo, constrangimento ilegal
para os mesmos, face a evidente
extrapolação dos prazos, como pre-
visto pela Lei de Tóxicos, em seus
arts. 22 e 23 e art. 1º da Lei 8.072/
90, que dispõe sobre crimes hedion-
dos.

Traz à colação Jurisprudência,
fls.3/4, que entende, vir em socorro
dos pacientes, que esclarece, serem
primários, com bons antecedentes,
profissão lícita e residência própria.

Requer, por fim, o impetrante,
em prol dos pacientes a concessão
.de Medida Liminar da Ordem impe-
trada, enfatizando que o despacho
da digna autoridade tida como coa-
tora, está destituído da fundamenta-
ção exigida por Lei.

Juntou documentos de fls. 07 a
31.

A MMª Doutora Juíza de Direito
da 17ª Vara Penal, relata às fls. 35,
dos autos, que o Processo já se en-
contra em fase de Instrução e Jul-
gamento, havendo pequena demora
de tramitação, face a dificuldade em
localizar todas as testemunhas ar-
roladas na denúncia, as quais, se

configuram como provas importan-
tes para o pleno esclarecimento dos
fatos, estando o feito em andamen-
to, àquela altura, com a designação
para o dia 23.03.98, para a inquiri-
ção das citadas testemunhas.

Nesta Superior Instância, o Douto
Representante do Ministério Público,
opina pela denegação da Ordem
Impetrada.

Face as esclarecedoras informa-
ções prestadas pela MMª Dra. Juíza
de Direito da17ª Vara Penal, indefiro
o pedido de Liminar requerido na
impetração.

Voto
Os argumentos, expendidos pelo

Patrono dos pacientes, estão cen-
trados no excesso de prazo para a
formação de culpa, visto que, os
acusados estão presos há mais de
130 dias, sem que tenha sido con-
cluída a Instrução Processual.

É bem de ver, todavia, que a
Ilustre Magistrada, indicada como
coatora, apresentou convincentes
justificativas para a relativa demora
na tramitação do Processo, con-
substanciadas nas dificuldades en-
contradas para a localização das
testemunhas arroladas pela acusa-
ção; em que pese os esforços des-
envolvidos por aquele digno Juízo,
naquele sentido.

A razoabilidade das justificativas
apresentadas pelo Douto Juiz que
preside a Ação Penal, afasta a irro-
gação de excesso de prazo na con-
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clusão da Instrução Processual.
Além do mais, o crime atribuído aos
pacientes, de natureza hedionda na
conceituação dada pela Lei nº
8.072/90, não autoriza a Liberdade
Provisória requerida, como previsto
no art. 2º inciso II, do antedito Di-
ploma Legal.

Por outro lado, os bons antece-
dentes dos pacientes, apregoados
pelo Impetrante, procedem apenas
em relação ao acusado Reinaldo da
Cruz Fiel, pois seu irmão Gerson da
Cruz Fiel, apresenta em seu Prontu-
ário Penal dois delitos, a saber: Ho-
micídio Tentado e Homicídio Sim-
ples, com tramitação pela 2ª Vara
Penal, como se observa na Certidão
Positiva de fls. 29, dos Autos.

Acresça-se, ainda, o fato rele-
vante e comprometedor de tentativa
de fuga dos acusados ao se virem
acuados pelos policiais civis, cir-
cunstância que, induvidosamente,
vem confirmar o envolvimento dos
mesmos, na prática ilegal da venda
de entorpecentes.

Os pacientes foram presos em
flagrante delito e tal constrição, deve
ser mantida, com vistas a assegurar
a aplicação da Lei Penal, bem como
a garantia da ordem pública e con-
veniência da instrução processual,
conforme previsão legal pertinente a

matéria, como enfatiza o Ilustre Re-
presentante do Ministério Público
em seu bem lançado Parecer.

Os depoimentos das testemu-
nhas arroladas, demonstram o perfil
criminoso e a tendência à criminali-
dade dos pacientes, sendo de des-
tacar o depoimento do Sr. Carlos Al-
berto Corrêa Lopes, que refere o
movimento de pessoas entrando e
saindo da residência de Reinaldo da
Cruz Fiel, onde consta, funciona
uma “boca de fumo”.

Em contraposição a inconvin-
cente impetração feita em prol dos
pacientes, de excesso de prazo e
constrangimento ilegal, de inocor-
rência sobejamente demonstrada, é
mister que se reproduza a seguir,
Jurisprudência que se amolda de
forma irrefutável ao presente caso:

“Habeas-Corpus - Excesso de
prazo - Retardamento judicial. Se o
breve retardo na condução da causa
não pode ser debitado ao juiz, mas a
própria máquina do Judiciário, não
se constitui em constrangimento ile-
gal capaz de ensejar o Habeas-
Corpus” (TJSE/HC. Rel. Des. José
Barreto Prado - ADCOAS 105663).

Isto posto, sufragando o correto
entendimento do Órgão Ministerial,
denego a ordem requerida.

Belém, 20 de abril de 1998.
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente

Des. Felício de Araújo Pontes - Relator
ACÓRDÃO Nº 33.641 - HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM
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PEDIDO DE LIMINAR DA COMARCA DA CAPITAL

Pacientes: Leôncio do Vale Saraiva e Walter Costa da Luz
Impetrante: Bel. Eugênio D. Santos
Relatora: Desembargadora Yvonne Santiago Marinho

Habeas Corpus - Nulidade do flagrante - Flagrante
mantido sem fundamentação - Presentes os pressu-
postos de sua legalidade - Relaxamento do flagrante -
Desclassificação do crime - Pedidos pendentes de
apreciação e julgamento pelo Juízo de 1º grau - Pedi-
do de revogação da prisão preventiva - Inexistente,
sem possibilidade de apreciação - Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos em que são partes as
acima indicadas.

ACORDAM, em Câmaras Crimi-
nais Isoladas, por votação unânime,
denegar a ordem nos termos do
voto da Desa. Relatora.

Relatório
O Dr. Eugênio D. Santos, impetra

a presente ordem de habeas corpus
com pedido de liminar em favor de
Lêoncio do Vale Saraiva e Walter
Costa da Luz, presos no dia
21.03.98, sob a acusação do crime
previsto no art. 157 § 2º, I e II do
Código Penal Brasileiro, objetivando
ao mesmo tempo:o relaxamento do
flagrante a nulidade do flagrante a
desclassificação do delito para o art.
10 da Lei 9.437(que trata do porte

de armas) a revogação da prisão
preventiva, inclusive citando o art.
315 do Código de Processo Penal.

Anexaram aos autos os docu-
mentos de fls. 05/37v.

Solicitadas as informações, as
prestou a autoridade judiciária nos
seguintes termos: fl. 40/42 ler.

Face as informações a liminar foi
negada.

Pronunciou-se a d. Procuradoria
de Justiça representada pelo Dr.
Américo Monteiro no sentido de ser
denegada a ordem dado o pedido li-
beratório ter sido formulado ao arre-
pio de nossa processualística penal.

Voto
Capitulação Penal: Art. 157 § 2º,

incisos I e II do Código Penal Brasi-
leiro.
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Fundamentos do pedido:
Nulidade do flagrante
Flagrante mantido sem funda-

mentação
Relaxamento do flagrante
Desclassificação do crime para o

art 10 da Lei nº 9437 (porte de ar-
mas)

Revogação da prisão preventiva
Examinemos:
1º fundamento:
Afasta-se, desde logo, a preten-

dida nulidade da prisão em flagrante
delito pois o ato que se pretende
cerceador do direito de locomoção
dos pacientes parte da autoridade
judiciária. Ademais, não se vislum-
bra, após exame, nulidade na referi-
da peça procedimental.

2º fundamento:
Também nenhuma razão assiste

aos impetrantes uma vez que o MM.
Juízo coator entendendo presentes

os pressupostos de sua legalidade o
homologou.

3º e 4º fundamentos:
Diz o MM. Juízo coator que não

foram apreciadas, ainda, porque o
Advogado dos pacientes deixou de
assinar os pedidos forçando-o em
baixar em diligência para suprir tal
lacuna e, ao mesmo tempo, ingres-
sou com pedido de Habeas Corpus
perante este Tribunal.

Portanto, entendo que os pedidos
estão pendentes de apreciação e
julgamento pelo Juízo coator.

5º fundamento:
É sabido que não houve a de-

cretação da prisão preventiva, assim
sendo, não há possibilidade de
apreciação do pedido.

Com isso, ficou demonstrado que
a segregação dos pacientes torna-
se necessária, estando, ademais,
quantum satis, fundamentada.

Belém 20 de abril 1998.

Des. Ary da Motta Silveira - Presidente
Desa. Yvonne Santiago Marinho - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.645 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Estado do Pará - SEFA
Apelada: Melamazon Mel da Amazônia S/A
Relatora: Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery

ICMS - Antecipação - Via de substituição tributária
Ação Cautelar Inominada Preparatória e Ação Ordiná-
ria de Inexistência de Relação Jurídica julgadas pro-
cedentes confirmando a Liminar concedida e decla-
rando a inexistência de relação jurídica tributária em
razão de inexistência de norma reguladora da espé-
cie. Apelação Cível. Análise da questão à luz da Lei
Estadual nº 6.012, de 27.12.96. 1. Toda e qualquer le-
gislação estadual reguladora do ICMS editada antes
da Lei Complementar - conforme dispõe o inciso XII,
“b”, do art. 155, da Constituição Federal, sequenciada
por Lei Estadual, dispondo sobre a antecipação do
tributo, há de ser considerada inconstitucional e, por-
tanto, ineficaz. 2. A Lei Estadual nº 6.012, de 27.12.96,
veio suprir os requisitos exigidos pela EC nº 03/93 e
pela Lei Complementar nº 87/96, regularizando dessa
forma, a cobrança por antecipação, do ICMS, no en-
tanto, não pode ter seus efeitos retroagidos diante
dos Princípios: da Anterioridade da Lei Fiscal (art.
150, III, “b”, da Constituição Federal/88); da Irretroati-
vidade Tributária (art. 150, III, “a”, da Constituição
Federal/88) e da Irretroatividade das Leis (art. 5º,
XXXVI - Constituição Federal/88) tudo conforme fun-
damentos constantes deste Acórdão. 3. Provimento
parcial ao recurso, no sentido de ser declarada a ine-
xistência de relação jurídica tributária em razão de
inexistência de Lei específica sobre a matéria, man-
tendo os Autores no regime normal de contribuição
do ICMS, tão somente no período antecedente à vi-
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gência da Lei Estadual nº 6.012, de 27.12.96. Decisão
unânime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelação Cível,
desta Comarca de Belém, em que é
Apelante: Estado do Pará sendo
Apelada: Melamazon Mel da
Amazônia S/A.

ACORDAM, os Exmos. Desem-
bargadores, componentes da Egré-
gia 2ª Câmara Cível Isolada, do Tri-
bunal de Justiça do Estado, em
Turma, à unanimidade de votos, co-
nhecer do recurso, dando-lhe provi-
mento parcial, nos termos do voto
da Desa. Relatora.

Relatório
Melamazon S/A, identificada na

exordial, através de Advogado re-
gularmente habilitado propôs Ação
Cautelar Inominada Preparatória
com base nos arts. 800, 804 e se-
guintes do Código de Processo Civil
contra a Fazenda Pública Estadual -
SEFA, também identificada na inici-
al, alegando para tal, o seguinte:

Que na qualidade de distribuidora
de bebidas, é contribuinte do ICMS
em razão da comercialização dos
aludidos produtos.

Esclarece existir dois procedi-
mentos de apuração desse imposto:
a primeira realizada pelo regime de
apuração normal e a segunda, pela
apuração através da Substituição
Tributária, também denominada de

regime de antecipação tributária;
que a implantação deste ultimo exi-
ge o atendimento de alguns requisi-
tos tal como de Lei Ordinária autori-
zatoria da antecipação do tributo,
conforme estabelece a Emenda
Constitucional nº 03/93. Argüi a Ré,
que mesmo, diante de tal exigência
legal passou a exigir a cobrança
antecipada do ICMS, baseada tão
somente no Protocolo nº 11/91 de
25.05.91.

Tal situação ensejou o autor a
requerer a concessão de medida li-
minar “inaudita altera pars”, que lhe
foi deferido (fl. 32).

Citado, o Requerido ofereceu
Contestação argüindo a improce-
dência da ação e consequentemente
a inviabilidade da liminar concedida,
uma vez que a Fazenda Pública tem
o direito de cobrar antecipadamente
o ICMS de seus contribuintes.

Às fls. 48/50, I.C Ribeiro & Sodré
Ltda., requer participação na lide
como litisconsorte ativo. O MM. Juiz
defere o pedido e estende os efeitos
da liminar.

O Ministério Público através ma-
nifestação de fls. 75/76, opinou pela
improcedência da ação.

A Autora propôs no prazo, a
Ação Principal - Ordinária Declarató-
ria de Inexistência de Relação Jurí-
dica - com os mesmos fundamentos
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da ação cautelar, requerendo ainda,
o julgamento antecipado da lide.

A Fazenda Estadual apresentou
Contestação, às fls. 38/44, sendo
replicada.

O MM. Juiz “a quo” após confir-
mar a liminar à Ação, anteriormente
concedida, julga procedente a Ação
Principal declarando a inexistência
de relação jurídica tributária em ra-
zão de inexistência de norma regu-
ladora da espécie.

A Ré interpôs Embargos de de-
claração, alegando contradição e
omissão no “decisum”, visto que o
seu prolator deixou de considerar ju-
risprudência do S.T.J, bem como a
lei nº 6.021/96 que disciplina a ante-
cipação por substituição.

O douto julgador recebeu e aco-
lheu referido recurso, sem entre-
tanto alterar a substância da decisão
embargada.

Interposto recurso de Apelação,
que recebido em seus efeitos legais
e devidamente contra arrazoado
pelo autores, requerendo ao final a
declaração da inexistência de rela-
ção jurídica até o ano de 1996.

Encaminhados os autos a este
Egrégio Tribunal de Justiça, coube-
me por distribuição a relatoria do
feito.

Submetidos ao parecer da Douta
Procuradoria de Justiça, esta atra-
vés da estudiosa Procuradora de
Justiça Dra. Ester Neves de Outeiro,
emitiu seu parecer às fls. opinando

pelo conhecimento do presente re-
curso e seu provimento parcial, no
sentido de ser declarada a inexis-
tência de relação jurídica tributária
tão somente ao período antecedente
à vigência da lei nº 6.012/96, que
alterou dispositivo da Lei nº
5.530/89, no que pertine a antecipa-
ção do Tributo.

Voto
Extrai-se dos autos que o Estado

do Pará, pessoa jurídica do direito
público, através de seu procurador
legalmente constituído, apela da r.
sentença de primeiro grau que jul-
gou procedentes a Ação Cautelar e
a Principal, confirmando a Liminar
concedida em favor de Melamazon
Mel da Amazônia S/A, e declarando
a inexistência de relação jurídica tri-
butária, em razão da inexistência da
Lei específica reguladora da maté-
ria.

Trata-se, da já conhecida ques-
tão referente a antecipação tributá-
ria.

A Apelada nos autos em exame,
pugna pela ilegitimidade da cobran-
ça antecipada do ICMS, nas opera-
ções realizadas, na qualidade de
distribuidora de bebidas (cerveja,
refrigerante e água mineral), quando
da inexistência de Lei Complemen-
tar exigida pelo art. 155, § 2º, inciso
XII, alínea “b” e Emenda Constituci-
onal nº 3/93 que introduziu o § 7º, do
art. 150, da Constituição Federal/88.
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A legalidade ou não de tal tipo de
tributação tem sido alvo de grandes
debates em todos os Tribunais pá-
trios, inclusive no Superior Tribunal
de Justiça, sendo que, em todos os
Colegiados foram proferidas deci-
sões reconhecendo tanto como de-
vida como indevida a cobrança do
imposto antes do fato gerador, fili-
ando-me, conforme já expus meu
entendimento, em julgamento ante-
rior, perante esta Egrégia Câmara,
aqueles que entendem como in-
constitucional o convênio havido en-
tre o Estado, o que se dera sob ins-
piração de tornar factível a cobrança
do ICMS, instituída pelo art. 155, I,
“b”, da Constituição Federal.

O § 8º do art. 34 do ADCT disci-
plina:

“Art. 34 - (omissis)
§ 8º - Se, no prazo de sessenta
dias contados da promulgação
da Constituição, não for editada a
Lei Complementar necessária à
instituição do imposto de que
trata o art. 155, I, “b”, os Estados
e o Distrito Federal, mediante
convênio celebrado nos termos
da Lei Complementar n.º 24, de
01 de janeiro de 1975, fixarão
normas para regular provisoria-
mente a matéria”.
Ocorre que a competência atri-

buída aos Estados e ao Distrito Fe-
deral para, na ausência da Lei Com-
plementar necessária à instituição
do ICMS, elaborarem convênio para

regular provisoriamente mencionado
imposto, restringe-se às lacunas
existentes e às matérias legais não
recepcionadas pela Constituição vi-
gente (art. 34, § 5º, ADCT).

Assim é que por força do § 5º do
art. 34, supra citado, vigente o novo
sistema tributário nacional ficou as-
segurado a aplicação de toda a le-
gislação anterior, naquilo que não
fosse incompatível com ele e com a
legislação referida nos § 3º e 4º do
citado artigo.

Com isso ficou recepcionado o
Decreto Lei Federal de nº 406/68,
que estabelece normas gerais sobre
tributos, com definição de fato gera-
dor, base de cálculo e outros.

Estabelece o art. 155, XII, “b” da
Magna Carta/88:

“Art. 155 - Compete aos Estados
e ao Distrito Federal instituir im-
posto sobre:
II - operações relativas à circula-
ção de mercadorias e sobre
prestações de serviços de trans-
porte interestadual e intermunici-
pal e de comunicação, ainda que
as operações e as prestações se
iniciem no exterior.
§ 2º o imposto previsto no inciso
II atenderá o seguinte:
XII - cabe a Lei Complementar
b - dispor sobre substituição tri-
butária.
Nos termos da disposição legal

ora aludida, o instituto da antecipa-
ção tributária do ICMS, deve ser dis-
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ciplinado mediante Lei Comple-
mentar e não por Convênios cele-
brados pelos Estados Membros.

Bem a propósito, é a decisão ju-
risprudencial que ora transcrevo:

“Tributário - ICMS - Antecipação
de Fato Gerador por Convênio.
Impossibilidade.
- Somente Lei Complementar
pode definir o fato gerador do
ICMS, não podendo os Estados
fazê-los através de convênio.
Enquanto não editada a Lei
Complementar necessária à ins-
tituição desse tributo, prevalece o
disposto no Decreto Lei nº
406/88”(Incidente de Uniformiza-
ção de REO n.º 90.02. 1607-7,
Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, Apelação Cível em MS
nº 91.02.12778-4).
Conclui-se por conseguinte, que

os convênios celebrados pelas Uni-
dades da Federação, não têm o
condão de alterar os termos de um
Decreto- Lei, em especial quanto a
matéria relativa a cobrança da Ante-
cipação Tributária.

Nem a Emenda Constitucional nº
03/93, editada, diante das divergên-
cias de entendimento dos Tribunais
a respeito da matéria - Substituição
Tributária, acrescentando o § 7º, ao
art. 150, da Constituição Federal vi-
gente, que reforça a antecipação da
substituição mediante Lei específica,
Federal, Estadual ou Municipal, con-
seguiu, como querem os Estados-

Membros, pacificar a matéria.
Entendo pois, que toda e qual-

quer legislação estadual reguladora
do ICMS, editada antes da Lei Com-
plementar (conforme dispõe o inciso
XII, “b”, do art. 155, da Constituição
Federal) sequenciada por Lei Esta-
dual dispondo sobre a antecipação
do tributo, há de ser considerada in-
constitucional e, portanto, ineficaz.

O ora Apelante em suas razões
de Apelação esclarece que interpôs
Embargos Declaratórios, apontando
contradição e omissão na sentença,
posto que deixou de considerar a ju-
risprudência majoritária do Superior
Tribunal de Justiça, em favor da le-
gitimidade da antecipação tributária
e deixou de analisar a questão à luz
da Lei Estadual nº 6.012/96, que
disciplina a antecipação por substi-
tuição tributária no Estado do Pará.

O douto Magistrado “a quo” em
os referidos Embargos assim se
pronunciou:

“Reconhece-se, pois, o lamentá-
vel equívoco do decisum, unica-
mente, por desconhecer a Lei
Estadual recentemente promul-
gada. Realmente, o óbice até
então existente para se reconhe-
cer a substituição tributária em
nosso Estado foi desfeito com o
advento da Lei nº 6.012/96” (fl.
113).
Prosseguindo, em outro trecho

conclue:
“Assim, não se podendo alterar
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na substância a decisão, acolho os
Embargos, devendo a questão ser
suscitada no recurso apropriado”. (fl.
114).

Foi o que fez o Apelante com o
presente recurso.

Ressalta que antes mesmo da
edição da Lei Complementar nº
87/96 e da Lei Estadual nº 6.012/96,
os Tribunais pátrios já vinham deci-
dindo pela constitucionalidade e pela
legalidade do mecanismo da anteci-
pação do pagamento do ICMS por
substituição tributária, havendo cau-
dalosa jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça a res-
peito.

Que a Lei Complementar nº
87/96 veio consolidar esta posição
jurisprudencial, e no Estado do Pará,
a edição da Lei nº 6.012 de 27 de
dezembro de 1996 - “que alterou a
vigente Lei do ICMS no Estado do
Pará, de nº 5.530, adequando-a às
exigências da Lei Complementar nº
87/96, inclusive no que diz respeito à
substituição tributária”.

Diante de tal Lei - nº 6.012, de
27.12.96 que veio suprir os requisi-
tos exigidos pela Emenda Constitu-
cional nº 03/93 e pela Lei Comple-
mentar 87/96, regularizam dessa
forma a cobrança por antecipação,
do ICMS, cabe-nos tão somente o
questionamento quanto à aplicabili-
dade da atual Lei ao caso em exa-
me.

Entendo que a Lei nº 6.012 de

27.12.96, não pode ter seus efeitos
retroagidos diante dos seguintes
preceitos constitucionais: 1- art. 150,
III, “b” Constituição Federal/88 -
Princípio da Anterioridade da Lei
Fiscal, pelo qual fica vedado cobrar
tributos no mesmo exercício finan-
ceiro em que haja sido publicada a
Lei que os instituiu ou aumentou.2-
Art. 150, III, “a” da Constituição Fe-
deral/88 - Princípio da Irretroativida-
de Tributária - há impedimento que
as leis tributárias alcancem fatos ge-
radores ocorridos antes do início da
vigência da Lei que os houver insti-
tuído ou aumentado;

3 - Art. 5º, XXXVI, Constituição
Federal/88 - Princípio da Irretroativi-
dade das Leis - impede tal princípio
que as novas Leis prejudiquem o di-
reito adquirido, o ato jurídico perfeito
e a coisa julgada.

Conclui-se por conseguinte que
se a cobrança antecipada do im-
posto, só podia ser exigido mediante
prévia Lei Estadual que viesse suprir
os requisitos exigidos pela Emenda
Constitucional nº 3/93 e pela Lei
Complementar nº 87/96, logica-
mente que tal cobrança não estava
autorizada antes da vigência da Lei
nº 6.012 de 27 de dezembro de
1996, Lei essa, que conforme consi-
derações ao norte expendidas, não
alcançam os períodos que a antece-
deram, diante do vazio legislativo.

Face ao exposto, é de conside-
rar-se que não merece amparo le-
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gal, a pretensão do Apelante, no que
se refere ao período que vai até de-
zembro de 1996.

Diante do expositado e acatando
o parecer Ministerial, conheço do re-
curso dando provimento parcial, no
sentido de ser declarada a inexis-
tência de relação jurídica tributária
em razão de inexistência de Lei es-

pecífica sobre a matéria, mantendo
os Autores no regime normal de
contribuição do ICMS, tão somente
ao período antecedente à vigência
da Lei Estadual nº 6.012 de 27 de
dezembro de 1996, Lei essa, que
alterou dispositivos da Lei nº
5.530/89, concernente à antecipa-
ção tributária.

Belém, 23 de abril de 1998.

Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Presidente
Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.660 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelantes: Luiz Eugênio Gonçalves da Costa e Eunice de Jesus R. da Costa
Apelados: Manoel Joaquim Fernandes e Maria das Graças P. Fernandes
Relator: Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim

Comercial. Sociedade por quotas de responsabilida-
de limitada. Pedido de dissolução por ausência da
affectio societatis. Sentença antecipada. cerceamento
de defesa. apuração dos haveres com base em ba-
lanço preexistente.Preliminar de cerceamento de de-
fesa rejeitada, ante o evidente desinteresse dos acio-
nantes. A perda da affectio societatis, por si só não
implica necessariamente na dissolução total da soci-
edade, que pode continuar com os sócios remanes-
centes. A apuração dos haveres há de ser efetuada
através de perícia contábil, ou outro meio eficaz, a fim
de serem apurados os reais valores dos bens. Apela-
ção provida em parte, para alterar a forma de apura-
ção dos haveres, mantidos os demais termos de sen-
tença.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Desembargado-

res da Primeira Câmara Civil Isola-
da, do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará, por unanimidade de uma
de suas Turmas Julgadoras, em dar
provimento, em parte à apelação, a
fim de determinar que a forma de
apuração de haveres seja efetuada
através de perícia contábil ou outro
meio eficaz, e não através de balan-
ço preexistente, mantidos os demais
termos da sentença.

Relatório
Adoto o relatório da r. sentença

de fls. 75/76, que abaixo transcrevo:
Luiz Eugênio Gonçalves da

Costa e sua mulher Eunice de Jesus
Rodrigues da Costa, qualificados
nos presentes autos, ofereceram pe-
rante este Juízo Ação de Dissolução
e Liquidação de Sociedade Comer-
cial, contra Manoel Joaquim Fer-
nandes e sua mulher Maria das
Graças Palheta Fernandes, e Duarte
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Fonseca & Cia. Ltda., todos também
identificados nos autos.

Dizem os autores em sua inicial
(fls. 03/04), em ter a sociedade por
quotas de responsabilidade limitada
denominada Duarte Fonseca & Cia.
Ltda. sido constituída em 1934, ori-
ginalmente sob a razão social Du-
arte & Fonseca Ltda., tendo suces-
sivas alterações, datando a última
de 10 de junho de 1997, sendo sóci-
os quotistas os autores e os dois
primeiros suplicados. Continuam a
inicial, dizendo não existir mais a
“affectio societatis”, e em face de tal
circunstância, somente resta aos
postulantes buscar a via judicial es-
correita para o encerramento da so-
ciedade, observadas as cautelas de
estilo, e com o objetivo de fazer-se
plena justiça aos participantes da
mesma. Requereram em forma final
a citação dos réus, e que ao final
seja prolatada a sentença, nomean-
do-se o liquidante e determinando-
se a realização de balanço especial
para apuração do real patrimônio da
empresa para efeito de partilha entre
os sócios. Fundamentam o pedido
nas disposições dos artigos 335,
item 5 do Código Comercial, 655 a
674 do Código de Processo Civil de
1939, cuja vigência foi mantida pelo
artigo 1218 inciso VII do Código de
Processo Civil de 1933. Com a inici-
al vieram documentos.

Os réus, ofereceram contestação
(fls. 50/56), contrariando os termos

da inicial sob alegação inicial, em ter
a ação por fulcro a Dissolução e Li-
quidação da Sociedade Mercantil
denominada Duarte Fonseca & Cia.
Ltda., e, seu fundamento legal, re-
pousa nos arts. 655 a 674, do Códi-
go de Processo Civil de 1973, e que
por tal razão, a tramitação da ação
deverá obedecer o rito especial de-
terminado pelos dispositivos legais
antes referidos, que, de início, é
completamente desvinculado do
processo ordinário, tanto assim que,
de acordo com o parágrafo 2º do ar-
tigo 656, do antigo CPC, o prazo
para que os interessados se mani-
festem sua impugnação é de cinco
(5) dias, findo o qual, o Juiz proferirá
imediatamente sentença, se julgar
provadas as alegações do reque-
rente. Em caso, contrário diz a parte
ré, se as provas não forem sufici-
entes, o Juiz designará audiência de
instrução e julgamento, e procederá
de acordo com o disposto nos arti-
gos 267 a 272. também do antigo
CPC, que correspondem aos artigos
450 a 457, do CPC atual. Informam
fazer tal ressalva preliminar, tendo
em vista que os suplicantes foram
citados para contestar, tendo o Sr.
Oficial de Justiça orientado que o
prazo de defesa seria de 15 (quinze)
dias, conforme lançamento manus-
crito, feito no topo da contrafé do
mandado, o que diz não ser o cor-
reto. No entanto, consideram o pro-
blema ultrapassado.
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Seguem na contestação, dizendo
que os impugnantes Manoel Joa-
quim Fernandes e Maria das Graças
Palheta Fernandes são sócios do
impugnados Luiz Eugênio Gonçal-
ves da Costa e Eunice de Jesus Ro-
drigues da Costa, na sociedade por
quotas de responsabilidade limitada,
denominada Duarte Fonseca & Cia.
Ltda., com igual proporção de cotas
para os sócios varões e, igualmente
para as sócias do sexo feminino,
formando, os quatro (4), o quadro
social da empresa. Surpreenderam-
se pelo pedido dos autores, conside-
rando que o relacionamento com os
mesmos sempre foi honesto e har-
mônico, não se tendo notícia de
qualquer fato que pudesse levar à
quebra de tal situação. A surpresa
maior tem o fato, da justificativa
apresentada pelos autores a preten-
dida dissolução, ou seja, pela au-
sência da “affectio societatis”, no
caso, pela falta de empenho em
manterem-se na sociedade, uma
vez que, os mesmos não têm mais “
interesse de “promover uma colabo-
ração permanente, rumo a um obje-
tivo comum”, conforme leciona Mar-
cus Cláudio Acquaviva - Ed. Jurídica
Brasileira Ltda-verbete “affectio so-
cietatis” - pág. 127 - Dicionário Jurí-
dico Brasileiro Acquaviva.

Fazendo referência a ilustres
doutrinadores e jurisprudência de
nossos Tribunais, oferecem razão
contrariando e impugnando a tese

apresentada pela parte autora. Ao
final de suas razões de contestação,
dizem os réus que a dissolução na
forma pretendida pelos autores,
põem em risco, por força de seus
caprichos, a existência de uma soci-
edade sólida e bem estruturada, da
qual muitos dependem, inclusive os
empregados, como é público e notó-
rio, Não concordando assim, com o
pedido de dissolução plena, formu-
lado pelos autores, sob pena de se-
rem relegados ao descaso e ao ple-
no abandono, anos e anos de tra-
balho honesto e profícuo, sem con-
tar o prejuízo material e moral que
certamente, lhe será imposto, se
referendada tal medida. Por outro
lado, alegam também, que a preci-
pitada intenção dos autores em
promover a dissolução total e liqui-
dação da sociedade Duarte Fonseca
& Cia. Ltda., tornada pública através
da ação ora impugnada, mesmo que
não concretizada, poderá provocar
prejuízos materiais e morais à soci-
edade e aos sócios remanescentes,
os quais, se verificados, deverão ser
reparados civilmente pelos causado-
res do dano, na forma estabelecida
pelo artigo 159, do Código Civil, e
art. 5º, inciso V e X, da Constituição
Federal.

Em forma final requerem os réus
que seja rejeitado de plano, o pedido
de dissolução e liquidação total da
sociedade, sendo decretada a dis-
solução parcial da empresa Duarte
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Fonseca & Cia. Ltda. Com a con-
testação vieram documentos.

Os autores apresentaram mani-
festação contrariando os termos de
contestação (fls. 61/65), reiterando a
mais completa ausência de “affectio
societatis”, decorrente de reiterados
atos de hostilidade cometidos pelos
acionados. Dizem que persiste, em
conseqüência, a motivação para que
se proceda a dissolução e liquidação
da sociedade. Dizem, também, que
a opção manifestada pelos impug-
nantes de dissolver parcialmente a
sociedade, com embolsos dos im-
pugnados não se aplica ao caso
vertente, em vista da inadequação
de seus pressupostos, e, igualmen-
te, porque, na “ hipótese, tal propo-
sição, uma verdadeira reconvenção,
não tem cabimento no rito especial
do procedimento em tramitação. E,
que se, efetivamente, viesse a ser
reconhecida a possibilidade da dis-
solução parcial, é óbvio que os auto-
res desejariam permanecer na em-
presa e reembolsar os requeridos.
Admitem apenas para argumentar,
venha o Juízo a entender pertinente
a dissolução parcial que decida em
tal sentido, mas com a opção de fi-
carem os autores na empresa dela
saindo os demandados, a forma dos
haveres não pode, sob nenhum as-
pecto ser a prevista no contrato. Em
sendo preferida a dissolução parcial,
que se apure o total, cabal, e com-
pleto patrimônio social para a inde-

nização ou embolso dos acionados
que deverão sair da empresa, im-
pondo-se ônus da sucumbência a
quem os deva suportar.

Os réus replicaram a manifesta-
ção dos autores (fls. 67/69). “

Em sua decisão, o digno magis-
trado reconhece que “a ausência da
“affectio societatis” não pode dar
causa a dissolução total da socieda-
de, ao encerramento de suas ativi-
dades, considerando que os demais
sócios nela desejam permanecer. E
em especial considerando que o,
próprio contrato social oferece
oportunidade a que o sócio discor-
dante retire-se da sociedade.”

Também não acolheu a preten-
são dos autores, ora apelantes, que,
após a citação e contestação dos
réus, modificaram a forma de pedir,
no sentido de permanecerem na so-
ciedade caso a dissolução parcial
fosse a tese acolhida, ex vi do artigo
264 do CPC.

Face tais considerações, é que
acatou em parte o pedido inicial,
para decretar a dissolução parcial da
sociedade Duarte Fonseca & Cia.
Ltda., excluindo dela os sócios-
apelantes, ficando os haveres para
serem percebidos na forma fixada
pelo contrato social. Determinou
ainda, que as custas e honorários
advocatícios seriam compensados,
face a sucumbência ser recíproca.

Da referida decisão foi interposto
Embargos de Declaração, pelos só-
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cios dissidentes, a fim de ser escla-
recido os seguintes pontos : em
caso de confirmação da sentença,
qual a forma que seria utilizada para
a apuração dos haveres; e, se o rito
a ser seguido seria o disposto no ar-
tigo 420 e seguintes do CPC.

O MM. magistrado rejeito os em-
bargos com base no artigo 535 do
CPC.

Inconformados, os sócios dissi-
dentes, ora apelantes, interpuseram
recurso de apelação objetivando a
reforma da decisão “a quo” .

Preliminarmente alegaram cer-
ceamento de defesa, em razão do
julgamento antecipado da lide. Di-
zem que o Juízo foi precipitado em
decidir a matéria, levando a “inter-
rupção de fases que podem culmi-
nar com término do litígio, mantendo
incólume a sociedade...” .Pelo que,
requer a anulação da sentença, de-
vendo o processo ser saneado, a
fim de que se processe todas as
provas necessárias.

No mérito, inicialmente reafirma
que prevalecem os motivos determi-
nantes da dissolução total e que não
existe mais clima propício para a
sua manutenção. Por isso, pedem a
dissolução e liquidação total da so-
ciedade supracitada.

Todavia, se tal entendimento não
prevalecer, e caso seja confirmada a
decisão de 1º grau, que decretou a
dissolução parcial, requerem a sua
permanência à frente da sociedade

e a exclusão dos ora apelados. Po-
rém, ainda que assim não se enten-
da, e que seja mantida in totum a
decisão do magistrado, que a apu-
ração dos haveres seja pago de
uma só vez após um balanço minu-
cioso nos bens patrimoniais da soci-
edade.

Contra-arrazoando o recurso, os
apelados, inicialmente defendem a
preclusão do direito dos apelantes,
em impugnar o julgamento anteci-
pado da lide. Em seu entendimento,
o momento adequado para fazer tal
impugnação, seria a quando da pu-
blicação do despacho que determi-
nou a remessa dos autos à conta, o
que, demonstraria a intenção do
magistrado em julgar antecipada-
mente o pedido, como de fato
aconteceu. Não recorrendo neste
momento, os apelantes, “dormiram
em seu direito “, deixando de inter-
por o competente agravo, não po-
dendo agora, após a prolatação da
sentença de mérito, pretender que o
Tribunal conheça da matéria impug-
nada.

Disse ainda. que ante a inequí-
voca manifestação dos autores em
dissolver a sociedade, pela ausência
da “affectio societatis”, não restava
outra opção ao magistrado senão
conhecer diretamente do pedido, já
que se convenceu da desnecessi-
dade de produção de provas em au-
diência.

No mérito, pugnam pela impossi-
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bilidade da dissolução total da soci-
edade, frisando que a ausência da
“affectio societatis”, não pode ser
usado como justificativa para a de-
cretação da dissolução total da soci-
edade. Além do que, o contrato so-
cial da empresa prevê a continuação
da sociedade, até mesmo, para ca-
sos de interdição e falecimento de
sócio.

Defendem também, a impossibi-
lidade da inversão do quadro, ou
seja, que fiquem na sociedade os
apelantes e sejam excluídos e em-
bolsados os apelados. Argumenta,
que tal pretensão é absurda e inca-
bível, face ao disposto no artigo 264
do CPC, que veda, alterar ou modifi-
car o pleito inicial.

Defende ainda, a impossibilidade
da apuração patrimonial e a efetiva-
ção do pagamento de uma só vez.
Justifica seu entendimento, dizendo
que a apuração dos haveres dos só-
cios retirantes, deverá ser feita na
forma prevista nas Cláusulas Nona e
Décima do contrato social. Diz ain-
da, que apesar das referidas cláu-
sulas versarem sobre a retirada de
sócio por falecimento ou interdição,
devem ser aplicadas ao referente
caso, subsidiariamente.

Por tais motivos, conclama o
acerto da r. decisão e pede a sua
confirmação.

Voto

Em suas razões de apelação os
acionantes argüem como matéria
preliminar, cerceamento de defesa,
pelo fato do julgador haver sentenci-
ado antecipadamente o feito.

Entendem que, ao contrário do
que assevera a sentença, a ação
comporta instrução processual, com
o objetivo de perquirir a inexistência
ou não da affectio societatis e até
mesmo - se realizada a instrução
processual - ser possível o término
do litígio e a continuação da socie-
dade, que deve ser a maior preocu-
pação em tais situações, conforme
proclama a própria sentença recorri-
da.

Mas, data vênia, razão não lhes
assiste, já que foram os próprios
apelantes que trouxeram aos autos,
com a inicial e em sua réplica, a ra-
zão única da dissolução, ou seja, a
ausência da affectio societatis, o que
se traduz no desinteresse em conti-
nuarem a fazer parte da sociedade,
o que, reconheça-se, é um direito
seu líquido e certo.

Assim é que esclarecem na inici-
al:

“Não existe mais a affectio soci-
etatis, e, em face de tal circuns-
tância, somente resta aos postu-
lantes buscar a via judicial escor-
reita para o encerramento da so-
ciedade, observadas as cautelas
de estilo, e com o objetivo de fa-
zer-se plena justiça aos partici-
pantes da mesma”. (fls. 04).
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Já em sua réplica, após tomarem
conhecimento da opção dos aciona-
dos-apelados, em continuar com a
sociedade, insistem em seus argu-
mentos:

“Sem embargos das alegações
da impugnação, reiteram os
promoventes a mais completa
ausência de affectio societatis,
decorrente de reiterados atos de
hostilidade cometidos pelos acio-
nados.
Persiste, em conseqüência, a
motivação para que se proceda à
dissolução e liquidação da socie-
dade Duarte Fonseca e Cia.
Ltda.”
Assim, ante a tais convictas as-

sertivas é justificável a atitude do
MM. Juiz em sentenciar o feito ante-
cipadamente.

Além do mais o rito de dissolução
de sociedade, previsto nos arts. 655
a 674 do CPC de 1939, mantidos
pelo art. 1218 do CPC vigente, não
prevê audiência de conciliação, tanto
assim, que o § 2º do art. 656, pre-
ceitua:

“Nos casos de dissolução con-
tenciosa, apresentada a petição e
ouvidos os interessados no prazo
de cinco (05) dias, o juiz proferirá
imediatamente a sentença, se
julgar provadas as alegações da
requerente (...)”.
Ora, ante a convicção das partes,

isto é, os acionantes argumentando
não mais haver a affectio societatis

e os acionados optando também
pela extinção parcial, com a saída
daqueles, se justifica que o magis-
trado tenha formado sua convicção
e prolatado a sentença, sem mais
delongas como o fez. Tanto mais
quando os acionantes não procura-
ram a via amigável para a dissolu-
ção conforme prevê o contrato,
preferindo, desde logo, a via judicial.

Por outro lado, tendo o julgador,
pelo despacho de fls. 68, verso, de-
terminado a remessa do processo
“À conta”, e o pagamento desta, o
que ocorreu em 23.10.97, tinham, os
acionantes prévia ciência da prola-
tação da sentença sem a realização
da audiência. E assim poderiam ter
interposto o recurso propício. Tanto
mais ainda, quando a sentença só
foi prolatada em 18.11.97 e publica-
da em 26 seguinte, conforme testifi-
cam as certidões de fls. 85 e 85 v.

Contudo, os acionantes deixaram
transcorrer o prazo in albis, talvez na
esperança de que a sentença aten-
desse as suas pretensões. Por isso
não podem agora alegar cercea-
mento de defesa, pelo que rejeito a
preliminar.

Mérito
Os apelantes embasam o seu

pleito no centenário Código Comer-
cial, que em seu art. 335, assim pre-
ceitua:

Art. 355 - as sociedades repu-
tam-se dissolvidas:
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V - por vontade de um dos sóci-
os, sendo a sociedade por tempo in-
determinado.

Consequentemente, de acordo
com tal dispositivo, bastaria a sim-
ples vontade de um dos sócios, para
que, na hipótese, a dissolução se
operasse de pleno direito.

Todavia, o rigorismo deste dispo-
sitivo legal vem sendo mitigado ao
longo do tempo.

O consagrado comercialista, Ru-
bens Requião, em sua obra “Curso
de Direito Comercial”, Ed. Saraiva,
2º Vol., p. 265, ensina:

“O Código Comercial regulou a
dissolução das sociedades co-
merciais sob o império da doutri-
na individualista que dominava o
pensamento jurídico no século
passado. O instituto da dissolu-
ção da sociedade tinha por pre-
cípua finalidade proporcionar a li-
bertação do sócio de seus com-
promissos sociais. Esse era o
supremo princípio que ditou a
elaboração da seção VIII, do Tí-
tulo XV, do antigo diploma impe-
rial. Inspirada no Code de Com-
merce de 1807, que se transpôs
para o nosso, facilitando a dis-
solução da sociedade em hipóte-
ses que atualmente o direito so-
mente conceberia para a despe-
dida ou exclusão de sócio”.
Entretanto, hodiernamente a in-

terpretação daquele dispositivo
evoluiu no sentido de atenuar o rigor

da norma, permitindo o prossegui-
mento da sociedade pelos sócios
remanescentes.

O magistrado sentenciante, em
bem lançada sentença, invocando
passagens jurisprudenciais e, princi-
palmente os ensinamentos de Ru-
bens Requião, houve por bem julgar
a ação procedente apenas em parte,
para decretar a dissolução parcial da
sociedade, com a exclusão dos aci-
onantes, ora apelantes, e com a
apuração de seus haveres pela for-
ma prevista nas cláusulas nona e
décima do contrato.

Os apelante insistem na dissolu-
ção total da sociedade, com a apu-
ração real dos seus haveres, e com
a indenização eqüitativa de todos os
componentes, pois, segundo argu-
mentam, não há mais clima propício
à continuação da sociedade.

Também propõem, no caso da
confirmação da dissolução apenas
parcial, que os papéis sejam inverti-
dos, a fim de que fiquem como os
sócios remanescentes e os apela-
dos os retirantes.

E por fim pugnam para, no caso
da dissolução ser parcial, que os
haveres sejam apurados em toda a
magnitude, com efetivação de ba-
lanço e que o quantum apurado seja
pago aos apelantes de uma só vez.

Data vênia dos recorrentes, an-
dou bem o MM. Juiz decretando a
dissolução parcial, com a exclusão
dos acionantes, já que são eles os
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proponentes da ação; eles é que
não tem mais a affectio societatis;
eles é que acham “não mais haver
clima propício para a continuação do
negócio.”

Além do mais se trata de uma
sociedade, com vida social desde
1934, que vem resistindo ao longo
do tempo, industrializando o antigo
guaraná “Globo”, contra a concor-
rência com empresas alienígenas,
sabe-se lá com quanta dificuldade.

Os sócios acionados pois, têm
todo o direito de continuar mantendo
a velha sociedade, tentando salvá-
la, não sendo justo que a vontade
dos apelantes seja suficiente para
pôr fim aos esforços dos apelados.

Ante o exposto, nesta parte, a
sentença deve ser mantida, até por-
que, como bem aduzem os apelan-
tes, em suas razões de recurso:

“Não se nega, é óbvio, que se la-
vra hodiernamente o conceito de
autonomia da sociedade mer-
cantil, cabendo aproveitar sua
continuidade, quando imperiosa
se torna a reitrada de um ou mais
sócios”.
Ocorre, que pelo menos em um

ponto a sentença não fez justiça aos
apelantes. É que o contrato social
não prevê a dissolução da socieda-
de pela vontade de um ou mais só-
cios.

As cláusulas 9ª e 10ª, nas quais
a sentença se baseia para regular a
apuração dos haveres e o reembol-

so dos retirantes, na realidade re-
gula hipótese diferente, ou seja,
quando a sociedade se dissolve pela
morte ou interdição e regulam o re-
embolso da viúva ou dos herdeiros,
através do último balanço.

A respeito do assunto colhe-se a
seguinte lição no ministério de Ru-
bens Requião, in ob. cit. p. 272:

“O instituto da dissolução da so-
ciedade parcial, que veio aperfei-
çoar o da dissolução da socieda-
de comercial amenizando o sis-
tema do Código Comercial, tem a
sua técnica apoiada na apuração
dos haveres do sócio que morre,
se retira ou é excluído. Mesmo
que o contrato social não preveja
a forma de recesso, a jurispru-
dência tem dado amplitude ana-
lógica ao preceito do artigo 15 do
Decreto nº 3.708, de 1919, que
regulou a retirada do sócio diver-
gente: ‘Assiste aos sócios que di-
vergirem da alteração do contrato
social a faculdade de se retira-
rem da sociedade, obtendo o re-
embolso da quantia correspon-
dente ao seu capital, na propor-
ção do último balanço...”
E mais adiante:
“Anteriormente, uma tendência
jurisprudencial, em face do in-
justo enriquecimento da socieda-
de e indiretamente dos sócios
que permaneciam e correspon-
dente empobrecimento do sócio
que se retirava, reagiu contra o
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cálculo dos haveres ser efetuado
segundo os valores considerados
no último balanço...”
E arremata o mesmo autos:
“Recentemente o Supremo Tri-

bunal Federal firmou jurisprudência
no sentido de que a apuração de
haveres deve ser efetivada, tendo
em vista os valores reais do patri-
mônio social, para se apurar o pro-
duto líquido. Os acórdãos seguintes
evidenciam a justa orientação: ‘reti-
rada de acionista de sociedade por
quota de responsabilidade. Apura-

ção de haveres e seu pagamento
pelo justo e real valor.” (RTJ, 72/645
e 57/472).

Ante o exposto dou provimento
em parte à apelação, a fim de, mo-
dificando a sentença, assegurar aos
apelantes o direito de serem os seus
haveres apurados através de perícia
contábil ou outro meio eficaz e não
pelo último balanço, mantidos os
demais termos da sentença, inclusi-
ve a forma de pagamento, já que se
trata de mini empresa, notadamente
em dificuldade financeira.

Belém, 27 de abril de 1998.

Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Relator e Presidente
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ACÓRDÃO Nº 33.666 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Condomínio do Edificio Felipe Patroni
Apelada: Sônia Maria Fonseca Gama
Relatora: Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos

Apelação Cível - Imissão de posse admitida em rei-
vindicatória - Condomínio que não tinha o direito de
vender vaga de garagem. Recurso conhecido de im-
provido - Decisão unânime.

Relatório
Sônia Maria Fonseca Gama,

propôs contra o Condomínio do Edi-
fício Felipe Patroni, Ação de Imissão
de Posse, pelos fatos a seguir apre-
sentados.

A requerente adquiriu, em
21.06.94, um imóvel localizado na
Rua Tiradentes, nº 720, Ap.1602 -
Residencial da Cabanagem - com
duas vagas de garagem, conforme
Instrumento Particular de Contrato
de Promessa de Compra e Venda.
Tendo, inclusive, pago impostos re-
ferente ao imóvel com as duas ga-
ragens de nº 11 e 12.

Ao tomar posse do referido imó-
vel, a Administração do Condomínio
a impediu de se imitir na posse de
uma das garagens, o que a levou
propor a presente Ação, requerendo
ao final, liminar de imissão de posse,
a citação do requerido e a proce-
dência da Ação.

Juntou documentos.
Devidamente citado, o requerido

contestou a Ação às fls. 26/29, di-
zendo, em suma, que a requerente
ajuizou Ação imprópria , tendo em
vista que a Ação de imissão de pos-
se perdeu a natureza possessória, e
passou a existir somente naqueles
casos reivindicatórios, no caso de
desapropriação, ações de despejo,
etc...onde o autor não tem o objetivo
de discutir se o imóvel lhe pertence
ou não.

Esclarece que a requerente ad-
quiriu a vaga de garagem em tran-
sação realizada com Mayra Perpe-
tua Mendonça Grisólia, menor impú-
bere, representada por seus pais,
Mário Domingos Grisólia e sua mu-
lher Izabel Maria Mendonça Grisólia,
antiga proprietária do Ap. 1602.

Prossegue dizendo que devem
ser chamados a lide a antiga propri-
etária, ou ainda, todos os condômi-
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nos proprietários de apartamentos,
em especial o proprietário do Ap.
702, ocupante da vaga de garagem
de nº11, que, desde 1985, vem ar-
cando com todas as despesas ex-
tras, ocorridas, desde aquela data.

Requer, que em face a adoção
errada da requerente, em sua esco-
lha de pedir, deve o presente pro-
cesso ser apreciado sem o devido
julgamento do mérito, arquivando-se
pela total improcedência do pedido,
como também pela falta de capaci-
dade processual do Condomínio Fe-
lipe Patroni-Residencial Cabanagem
em integrar a lide.

A requerente, às fls. 60/65, ma-
nifestou-se sobre a contestação ale-
gando não estar se discutindo a
propriedade do imóvel, por isso não
haver sentido em chamar a antiga
proprietária, a menor impúbere.

Alega, ainda, que sendo legítima
proprietária do imóvel (Ap. 1602 c/
duas garagens de nº 11 e 12), con-
forme Certidão de Registro de Imó-
veis, tem o direito de imitir-se na
posse, e que a Ação ajuizada é a
apropriada diante dos dispositivos
legais que cita.

Posto em provas o processo,
somente o réu se manifestou (fls.
67/68).

Devidamente saneado, foi desi-
gnada a data da audiência de instru-
ção e julgamento, porém não reali-
zada devido aos motivos de fls. 69v.,
tendo que ser remarcada.

No termo de audiência, às fls. 80,
através de requerimento do réu, foi
determinado que fossem chamados
a lide a Construtora Enel Engenharia
e o Sr. Mário Domingos Grisólia,
bem como todos os condôminos
proprietários de apartamentos situa-
do no Ed. Felipe Patroni.

O réu juntou a relação dos con-
dôminos.

A parte autora manifesta-se re-
querendo que o réu junte a docu-
mentação que comprove a proprie-
dade do ap. e garagem de cada
proprietário.

O réu diz não ter competência,
para obrigar junto aos proprietários,
a entrega da referida documentação.

A autora esclarece que o réu não
possui qualquer título que comprove
a propriedade das garagens 11 e 12,
pois é a legítima proprietária das ga-
ragens.

Exarada a sentença às fls.
101/109, considerou-se a aquisição,
pela autora, das vagas de garagens
de nº 11 e 12, válida, perfeita e le-
galmente correta, inclusive no que
se refere a posse, que lhe foi conce-
dida pelo constituto possessório,
cláusula expressa na Escritura Pú-
blica.

Julgou, ainda, nula de pleno di-
reito a venda feita pelo condomínio
da vaga de garagem de nº 11, ao Sr,
Wilson Keler de Oliveira.

Por fim, decidiu pela procedência
da presente Ação, determinando a
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imissão da autora na posse da vaga
de garagem de nº 11.

O réu - Condomínio do Edifício
Felipe Patroni - inconformado com a
sentença, interpôs Recurso de Ape-
lação (fls. 111/120), alegando que
durante o andamento do processo
inúmeros erros processuais aconte-
ceram, deixando a doutora juíza de
cumprir com suas próprias decisões,
como a tomada de depoimentos dos
legítimos interessados na lide, no
caso o representante legal do Con-
domínio, suas testemunhas, bem
como, os verdadeiros proprietários
dos diversos apartamentos do Edifí-
cio, causando cerceamento de defe-
sa.

Diz que, é dado ao juiz o livre
convencimento de julgar a lide de
forma antecipada, e para isso exige
a legislação processual a desneces-
sidade de produção de provas, en-
tretanto, tais provas foram requeri-
das pelo réu e acatadas pelo Juízo.

Esclarece que é impossível qual-
quer procedimento judicial contra si,
na forma pretendida, pois não teria
força suficiente para determinar ao
possível posseiro, a desocupação
imediata da garagem. Sendo ilógico
e irracional interpor Ação de Imissão
de Posse, contra o condomínio, uma
vez que não se considera responsá-
vel pelo espaço determinado como
garagem, quando o certo seria ajui-
zar procedimento judicial contra
quem estivesse a ocupando.

Ao final, roga pelo provimento do
recurso.

Intimada, a apelada, ofereceu
contra-razões às fls. 126/134, repri-
sando seus argumentos, anterior-
mente alegados, pedindo pelo im-
provimento do recurso apresentado
pelo Condomínio Felipe Patroni.

Os autos subiram a esta superior
instância.

Voto
Trata-se de Recurso de Apelação

interposto pelo Condomínio Felipe
Patroni-Residencial da Cabanagem
nos autos cíveis da Ação de Imissão
de Posse proposta por Sônia Maria
Fonseca Gama. A sentença ataca-
da, exarada pela Juíza da 9ª Vara
Cível, decidiu pela procedência da
presente Ação.

A decisão, de forma antecipada,
levou em consideração o doc. de fls.
90/91, em que a apelada (autora)
demonstra que vem sofrendo prejuí-
zos, pois está sendo obrigada a alu-
gar uma garagem para a segurança
de seu veículo.

Por sua vez, o apelante entende
ter havido cerceamento de defesa,
uma vez que, apesar de deferidas
as provas, indicadas às fls. 67/68, a
doutora juíza não as realizou. Além
do que, o requerimento feito, em au-
diência de instrução e julgamento,
para chamar à lide a Construtora
Enel Engenharia, o Sr. Mário Do-
mingos Grisólia e todos os condô-
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minos proprietários de apartamen-
tos, apesar de deferido, não foi
cumprido pelo douto juízo.

Entendo que a julgadora ao deci-
dir o feito de forma antecipada, o fez
levando em consideração o perigo
da irreversibilidade do prejuízo que a
apelada vem sofrendo. Logo, não há
que se considerar cerceamento de
defesa o referido ato.

Quanto a se tratar de Ação de
Imissão de posse, assim se mani-
festa a ilustrada julgadora, Dra. Ma-
ria do Céu da 9ª Vara Cível.

“Ab initio” permitido nos seja es-
clarecer que o erudito entendimento
esposado na contestação de fls. de
que a imissão, já excluída da pro-
cessualística cível com o advento do
Código Buzaid, não pode ser utiliza-
da em casos como o presente, pois
a nossa lei adjetiva cível ao tratar da
proteção possessória, elenca, uni-
camente, os institutos da Manuten-
ção, Reintegração e Interdito Proi-
bitório, previsto nos artigos 920/933
do mencionado diploma legal, é um
entendimento conflitante com a ju-
risprudência interativa de nossos
Tribunais.

In casu, a requerente tem o do-
mínio, mas nunca teve a posse; en-
quanto o requerido tem a posse,
contudo, jamais teve o domínio. Ao
dizermos que o requerido teve a
posse o fazemos em virtude de ele
Ter, de maneira ilícita Ter transferi-
do essa posse a um condômino.

Dirimindo a dívida, vem a juris-
prudência em nosso socorro, quan-
do assim tem decidido:

"Posse - Imissão - Natureza Jurí-
dica - A Ação de Imissão de Posse é
reivindicatória de natureza especial
do proprietário não possuidor, contra
o possuidor não proprietário; não se
fundamentando na situação o fato
que é a posse." (in Boletim de Juris-
prudência ADCOAS, nº 13, ano
1989, verbete 22.521).

Preferimos adotar a lição juris-
prudencial; daí apreciarmos o pre-
sente feito como Imissão de Posse.

Realmente é o que acontece no
presente caso: a requerente (apela-
da) tem o domínio, mas nunca teve
a posse, enquanto o requerido
(apelante), teve a posse, contudo
jamais teve o domínio. Daí conside-
rarmos acertada a propositura da
presente ação.

Quanto em ser parte legítima
para ser demandada, entendemos
que o Condomínio (apelante) teve a
posse da garagem e, indevidamen-
te, transferiu a um condômino. Logo,
por não ser proprietário da vaga de
garagem, não tinha legitimidade
para transaciona-la com outra pes-
soa, por isso deve arcar com as
responsabilidades decorrentes des-
sa transação, inclusive suportando a
demanda.

Esclarecidos os pontos discuti-
dos pela apelante, passamos ao ful-
cro da questão que é a de decidir
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quem deve ficar na posse da gara-
gem.

Sobre este ponto, assim se ma-
nifesta a ilustrada julgadora:

“Cumpre, agora, analisar o pro-
cedimento do condomínio, alienando
a terceiros, áreas do edifício alheias
às áreas condominiais - e averiguar
a legalidade da venda dessas áreas.
“A priori” salta aos olhos que vaga
de garagem não é área comum aos
condôminos e, em segundo lugar,
admitindo-se que pertencessem di-
tas vagas ao condomínio, sendo
imóveis, teria a Assembléia Geral
Extraordinária (fls. 35/41), atendido
as exigências legais e convencionais
para alienar ditas áreas? A resposta
quem nos dá é a própria Convenção
(fls. 43/58). Esse instrumento con-
vencional estabelece no item A4
“quorum” de decisões da Assem-
bléia Geral do Condomínio, fixando
o seguinte:

I - Alterações desta Convenção -
fica estabelecido o quorum de 2/3
das frações ideais do terreno e das
partes comuns do Condomínio, fi-
xando o seguinte;

II - Alienação dos bens imóveis
do condomínio - aplicação do quo-
rum estabelecido no inciso I , sujeita,
porém, tal decisão a 03 votações re-
alizadas em 03 sessões, no espaço
de 24 horas.”

Essa estipulação está de acordo
com as disposições contidas na Lei
4.531/64 no que pertine as Assem-

bléias Gerais.
Duas considerações resultam

afinal: uma de que a compra reali-
zada pela autora abrangeu o apar-
tamento e as vagas de garagem
números 11 e 12, aquisição revesti-
da de todas as formalidades legais,
vez que feita através de instrumento
público, devidamente registrado no
cartório competente; duas - que a
decisão da Assembléia Geral é nula
de pleno direito, por não Ter sido a
deliberação referendada pelo quo-
rum convencional exigido.

O art. 148 do Cód., Civil Brasilei-
ro é de clareza solar ao dispor que:

Art.148 - é nulo o ato jurídico
III - quando não se revestir da

forma prescrita em Lei ( art. 82 e
130).

IV - quando for preterida alguma
formalidade que a Lei considere es-
sencial a sua validade.

Desse modo, considero a aquisi-
ção da autora envolvendo as vagas
da garagem, números 11 e 12 váli-
da, perfeita e legalmente correta, in-
clusive no que se refere a posse que
lhe foi concedida pelo constituto
possessório, cláusula expressa na
escritura pública antes referida. Por
outro lado, julgo nula de pleno direito
a venda feita pelo condomínio da
vaga de garagem nº 11 ao Sr.
Wilson Keler de Oliveira.

Concluindo:
É inquestionável a titularidade do

domínio. A apelada faz constar dos
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autos a prova disso, através da Es-
critura Pública Instrumento Particular
de Promessa de Compra e Venda.

Cabe-nos esclarecer que o Con-
domínio tem ingerência na Adminis-
tração e funcionamento do prédio,
promovendo a ordem social entre os
condôminos. Não lhe cabendo inva-
dir no direito de propriedade de cada
condômino.

A requerente/apelada adquiriu o
imóvel de forma legal e lícita, se-
gundo consta dos autos, sendo
inadmissível não poder usufruir de
algo que lhe pertence e que pagou
por ele.

Assim, decido por não ter valida-
de a transferência da posse da ga-
ragem de nº 11, feita pelo Condomí-
nio ao proprietário do Ap. 702, de-
vendo a Sra. Sônia Maria Fonseca
Gama ser imitida na posse.

Conheço do recurso, mas lhe
nego provimento para manter a
sentença apelada.

ACORDAM, os Desembargado-
res Membros da 1ª Câmara Cível
Isolada, em turma à unanimidade de
votos, em conhecer do recurso, mas
negar provimento, para manter a
sentença apelada.

Belém, 23 de março de 1998.

Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Presidente
Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.679 - RECURSO PENAL EM SENTIDO
ESTRITO DA COMARCA DE ANANINDEUA

Recorrentes: Cláudio Roberto de Azevedo
Recorrido: A Justiça Pública
Relatora: Desembargadora Yvonne Santiago Marinho

Pronúncia - Homicídio Qualificado - Alegações da de-
fesa improcedentes - Elementos suficientes para a
decisão provisional - Recurso improvido - A Pronún-
cia é simples juízo de admissibilidade, decisão me-
ramente declaratória, onde há inversão da regra pro-
cedimental do in dubio pro reo para o in dubio pro
societate.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos em que são partes as
acima indicadas.

ACORDAM, em 1ª Câmara Cri-
minal Isolada, por votação unânime,
pelo conhecimento e improvimento
do recurso nos termos do voto da
Desa. Relatora.

Relatório
Na comarca de Ananindeua - 6ª

Vara Penal - o representante do Mi-
nistério Público ofereceu denúncia
contra Cláudio Roberto Cardoso de
Azevedo, dando-o como incurso nas
sanções do artigo 121, § 2º, incisos
II e IV do Código Penal Brasileiro,
porque no dia 03.01.1997, por volta
das 22:40 horas, a vítima José Car-
los de Sá Soares depois de ter saído
do Colégio Maria de Araújo Figuei-

redo, na companhia de duas funcio-
nárias daquele estabelecimento de
ensino, Margarete e Walneide, ca-
minhavam no sentido da WE - 25,
tendo aquele convidado suas acom-
panhantes para irem até ao Bar Pé-
rola, não sendo aceito o convite em
face das mesmas alegarem terem
serviço (levar trabalho para casa).

No trajeto um elemento portando
uma sombrinha aberta e um revól-
ver, surgiu na frente da vítima e de
Margarete, José Carlos aconselhou-
a, para que corresse, e, enquanto
Margarete seguia em direção à WE-
25 (sua residência) aquele corria
para a WE-24.

O acusado começou a atirar na
direção da vítima, a qual corria,
caindo numa vala, aproveitando-se
disto para descarregar o revólver em
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José Carlos, que levantou-se e foi
pedir ajuda numa casa próxima,
sendo socorrido, vindo a falecer em
conseqüência dos ferimentos rece-
bidos, de acordo com o Laudo de
Exame de Corpo de Delito Relatório
de Necropsia Médico-Legal (fls. 39)

Finda a instrução o MM. Juízo de
Direito acolheu a denúncia, pronun-
ciando o acusado como incurso nas
sanções legais descritas no art. 121
§ inciso 2º, IV do Código Penal Bra-
sileiro e submetendo-o a julgamento
pelo Tribunal do Júri, revogando-lhe
a prisão preventiva por não mais
persistirem os motivos que a impu-
seram. Inconformado, interpôs re-
curso em sentido estrito argüindo:
Ora, Exas. verifica-se nos presentes
autos que as provas colhidas são
um retrato falado, que nem de longe
se parece com o recorrente, do qual
se originou tal acusação, como se a
tal pudesse se prestar. Ademais o
recorrente teve sua imagem ampla-
mente divulgada pelos meios de
comunicação, antes mesmo de es-
boçar qualquer defesa e induzindo
ainda mais as testemunhas a vincu-
larem sua imagem à de um assassi-
no, ferindo assim frontalmente o seu
direito constitucional de ter um devi-
do processo legal, pois a própria im-
prensa, como em muitos outros ca-
sos de repercussão até nacional,
assim não o permitiu. Quanto aos
demais “indícios” seguem a mesma
sorte do retrato falado, não poderi-

am ser tidos como tal, posto que ei-
vados de contradições os depoi-
mentos das testemunhas.

O recurso foi contra - arrazoado
pelo órgão do Ministério Público
Mantida a decisão pelo MM. Juízo
monocrático às fls. 170. Nesta Ins-
tância a douta Procuradoria de Jus-
tiça representada pelo ilustre Procu-
rador Luiz Cesar Tavares Bibas ma-
nifesta-se pelo conhecimento e im-
provimento do recurso, mantendo-se
a escorreita sentença de 1º grau por
seus próprios fundamentos.

Voto
Com efeito, nenhuma reprimenda

por sofrer a decisão atacada.
Diversamente do afirmado pelo

recorrente, não há elementos pro-
batórios de vulto a justificar a sua
pretensão, pois a provisional des-
creveu o contido na denúncia e fun-
damentou satisfatoriamente os as-
pectos da autoria indiciaria e da
existência do crime.

Somente quando inexistentes in-
dícios suficientes da participação do
acusado no homicídio é que se ope-
ra a impronúncia.

Ao revés, deve o acusado ser
pronunciado, por que a pronúncia é
simples juízo de admissibilidade,
decisão meramente declaratória,
onde há inversão da regra procedi-
mental do in dubio pro reo para o in
dubio pro societate.

A qualificadora (inciso IV) apon-
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tada na exordial, só deve ser rejeita-
da, pela pronúncia, quando induvi-
dosamente incoerente ou manifes-
tadamente improcedente. Não é o
caso dos autos.

Os argumentos de que os teste-
munhos são contraditórios, não reti-
ra o crédito da afirmação dos indí-
cios encontrados nem causaram
qualquer impecilho ao MM. Juízo, de
ter formado livre convencimento so-
bre a autoria, e levado a pessoa do
acusado apelante.

Diante do exposto, e levando em
conta a existência da infração penal
na sua materialidade e autoria, e
considerando ainda que “na fase da
provisional não cabe resolver a favor
do réu qualquer dúvida que o possa
favorecer, competindo a apreciação
do caso ao seu Juiz natural, que é o
Tribunal do Júri”, nego provimento
ao recurso, restando confirmada a
sentença recorrida por seus próprios
fundamentos.

Belém, 14 de abril de 1998.

Des. Ary da Motta Silveira - Presidente
Desa. Yvonne Santiago Marinho - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.680 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: O Ministério Público
Apelado: Marcelo Amaral Caldas
Relator: Desembargador Ary da Motta Silveira

Apelação Criminal. Recurso do Ministério Público,
pretendendo modificar decisão do júri que desclassi-
ficou o Crime de homicídio com agravante, para ho-
micídio culposo. Decisão contrária à prova dos autos.
a atitude de quem dispara o seu revólver, após apon-
tá-lo, demonstra que agiu Indiferentemente ao resul-
tado. foi além da simples Imprudência, adentrando o
âmbito do dolo, pois assumiu o risco de um resultado
lesivo, que veio a suceder. Recurso provido, para re-
formar a decisão apelada, mandando o réu a novo
julgamento. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelação Crimi-
nal da comarca da capital, em que é
recorrente o Ministério Público e, re-
corrido, Marcelo Amaral Caldas.

O Ministério Público, inconforma-
do com a decisão do Egrégio Con-
selho de Sentença que, ao julgar o
ora apelado, desclassificou o crime
de homicídio com agravante, para
homicídio culposo, apelou a esta
Superior Instância.

Relatório
Contam os autos que Marcelo

Amaral Caldas foi denunciado no dia

18 de dezembro de 1995, acusado
de, em 04 de setembro daquele ano,
por volta de 3:30 horas, haver morto
com um tiro no rosto Sebastião
Sidney Salustiano de Souza, além
de lesionar a perna de Emílio Se-
bastião dos Anjos de Jesus, infrin-
gindo, portanto, os artigos 121, "ca-
put", e 129, "caput", ambos do CPB,
fato ocorrido na Boate "Bolero",
nesta Capital.

Às fls. 10, Laudo Necroscópico
de Sebastião Sidney Salustiano de
Souza, apontando como causa da
morte "anemia intracraniana devido
traumatismo crâneo-encefálico, de-
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vido ferida pérfuro-contusa por pro-
jétil de arma de fogo. Trajeto: de
frente para trás, ligeiramente de
cima para baixo e da esquerda para
a direita, atingindo o canto interno da
região orbitária direita".

Às fls. 12, Laudo de Exame de
Corpo de Delito em Emílio Sebastião
Dos Anjos de Jesus, descrevendo
"ferida ovalar com mecha de gaze
em seu interior, medindo aproxima-
damente 0,5 cm de diâmetro, na
face lateral do terço proximal da
coxa esquerda; limitação dos movi-
mentos do membro inferior esquer-
do; erosões na mucosa lábio mandi-
bular".

Quanto à autoria do delito, o acu-
sado confessou-a, alegando, inici-
almente, legítima defesa e posteri-
ormente, imprudência, tese esta que
foi a acatada pelos Jurados (5 votos
a 2).

As testemunhas que depuseram
durante a fase processual, foram
unânimes em afirmar que o réu não
participou da discussão que ocorreu
antes dos fatos delituosos, dizendo,
também, que o réu não foi agredido
pelas vítimas em nenhum momento.

Às fls. 120/124, termo de res-
postas aos quesitos, assim decidin-
do o Conselho de Sentença: reco-
nheceu ter sido o réu autor das le-
sões em Sebastião (7 sim); que as
lesões foram a causa da morte da
vítima (7 sim); negou a tese de legí-
tima defesa própria (4 x 3); reconhe-

ceram que o réu praticou o crime em
defesa dos seguranças do clube
noturno onde ocorreu o tumulto (4 x
3); reconheceram que a agressão
era atual (5 x 2), mas negara, que
era injusta (4 x 3); reconheceram
que o réu agiu com imprudência ao
manusear o revólver (5 x 2), reco-
nheceram a atenuante prevista no
artigo 65, inciso III, letra "d", do CPB
(7 sim).

Na segunda série de quesitos
(lesões corporais), reconheceram ter
sido o réu autor das lesões em Emí-
lio (7 sim); negaram ter o réu prati-
cado o crime em defesa própria (4 x
3); negaram ter praticado em defesa
de terceiros (4 x 3); reconheceram
que o réu agiu com imprudência ao
manusear o revólver (4 x 3); reco-
nheceram a atenuante prevista no
artigo 65, inciso III, letra "d", do CPB
(7 sim).

Às fls. 125/126, a r. sentença
condenando o acusado a pena defi-
nitiva de 02 (dois) anos e 03 (três)
meses de detenção, por homicídio
culposo em concurso material com
lesão culposa.

Às fls. 128, o Apelo do Ministério
Público. Às fls. 130/136, Razões re-
cursais, onde o representante do
"Parquet" alega que a decisão do
Conselho de Sentença foi manifes-
tamente contrária à prova dos autos,
estando evidente que o réu agiu
com dolo direto, assumindo a vonta-
de de produzir lesões nas vítimas,
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não havendo que se falar de culpa.
Às fls. 141/143, Contra-Razões

recursais, onde a Defesa argúi que a
decisão dos jurados é soberana,
tendo sido coerente com as provas
dos autos. Diz que "o recorrido, de
arma em punho, efetuou um disparo
para cima para conter os ofensores,
entretanto não bteve êxito, assim
sendo deu mais dois tiros, impru-
dentemente vindo atingir a vítima
fatal na região orbitária direita e o ci-
dadão Emílio na coxa esquerda. No
momento do ato delitivo, comprova-
damente, o recorrido ao manusear a
arma (revólver) o fez de maneira
Imprudente, ou seja, sem a devida
consciência do ato que passara a
praticar, logo, sem poder prever que
sua atitude viria ceifar a vida da ví-
tima e acidentar terceiros". Ao final,
requereu a manutenção da decisão
recorrida.

Nesta Superior Instância, a douta
Procuradoria de Justiça, em longo e
estudado parecer da Belª Vera
Couto, opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso, por entender
que é impossível aduzir imprudência
no caso dos autos, devendo ser o
réu submetido a novo julgamento.

Mérito
Marcelo Amaral Caldas foi levado

a julgamento pelo Júri por ter come-
tido crime doloso contra a vida in-
fringindo o artigo 121, e mais o arti-
go 129, por ser autor de lesões cor-

porais na mesma ocasião. Os fatos
passaram-se na Boate "Bolero", si-
tuada nesta Capital, na Tv. Padre
Eutíquio, onde ocorreu uma briga no
decorrer da qual foi atingido por dis-
paro de arma de fogo na coxa es-
querda o cidadão Emilio Sebastião
dos Anjos de Jesus e morto com um
tiro na face Sebastião Sidney Salus-
tiano de Souza.

Os autos contam que na referida
boate um rapaz, próximo da mesa
das vítimas, resolveu urinar no local,
com o qual se sentiram ofendidas as
vítimas e, por isso, acionaram os
seguranças da boate, só que, estra-
nhamente, os seguranças nada fize-
ram com o tal rapaz e sim, voltaram-
se contra os queixosos. Daí é que
resultou uma discussão na qual o
apelado resolveu intrometer-se, le-
vando consigo um revólver calibre
38, com o qual fez os disparos, pre-
tendendo que isso fosse em defesa
do mencionado rapaz. Os resultados
da briga já são conhecidos e, quanto
ao julgamento, o Júri entendeu de
desclassificar mos delitos para crime
culposo, repelindo a Legítima Defe-
sa também invocada pelo apelado.
Observa-se que a Defesa argüiu as
teses de Legítima Defesa (própria e
de terceiro) e de crime culposo, as
quais são conflitantes entre si, eis
que quem afirma que cometeu crime
culposo está assumindo a autoria de
um crime cometido por imprudência,
imperícia ou negligência, ao passo
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que na Legítima Defesa, assumindo
também a autoria, o réu pretende
justificá-la por ter agido nas condi-
ções especificadas no artigo 25, do
Código Penal. Ora, o que se vê nos
autos é que o apelado, e somente
ele, exibiu arma de fogo e fez uso da
mesma, pretensamente em defesa
dos seguranças da boate.

Inteiramente válida é a afirmação
da douta Procuradora de Justiça,
Drª Vera Couto, que diz:

"O desate do presente processo
nos parece uma aberração in-
concebível, após farto conjunto
probatório evidenciar a conduta
dolosa do acusado Marcelo Ama-
ral Caldas".
Diz mais a douta Procuradora de

Justiça com inteira razão:
A conclusão que o exame dos

autos proporciona é a de que o jul-
gamento contrariou a prova dos au-
tos e a sua correção é cabível nesta
instância superior.

Interessante é a jurisprudência

citada pela diligente Procuradora:
"A atitude de quem dispara o seu

revólver, após apontá-lo em direção
a vítima, põe em destaque que agiu
indiferentemente ao resultado, na
tradicional fórmula seja como for,
aconteça isto ou não, em todo caso
agirei. Foi além da simples impru-
dência, adentrando o âmbito do
dolo, pois assumiu o risco de um re-
sultado lesivo que veio a suceder"
(TJSP - Rev. - Rel. Camargo Sam-
paio - RT 451/384).

Diante do exposto e do mais que
dos autos consta, dá-se provimento
ao Apelo do Ministério Público, para
reformar a decisão apelada e man-
dando o réu a novo Júri.

À vista de tais considerações,
ACORDAM,os senhores Desembar-
gadores membros da 1ª Câmara
Penal Isolada, à unanimidade de
votos, em conhecer do recurso,
dando-se-lhe provimento, para man-
dar o réu a novo Júri.

Belém, 14 de abril de 1998.

Des. Yvone Santiago Marinho - Presidente
Des. Ary da Motta Silveira - Relator



JURISPRUDÊNCIA 489

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº74 1998

ACÓRDÃO Nº 33.687 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Raimundo de Souza Oliveira
Impetrado: Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará
Relatora: Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão

Mandado de Segurança - Ausência de direito líquido e
certo. A preterição do oficial mais antigo pelo moder-
no. Violação ao direito líquido e certo.Mérito: Inexis-
tindo condenação criminal, o impetrante pode cons-
tar no quadro de acesso e ser promovido pelo critério
de ressarcimento de preterição. Segurança concedi-
da.

Trata-se de Mandado de Segu-
rança impetrado por Raimundo de
Souza Oliveira, 1º Tenente da Polí-
cia Militar do Estado contra ato do
Exmo. Sr. Governador do Estado do
Pará, pelos fatos a seguir expostos:

Que, o nome do impetrante
constava na proposta elaborada
pela Comissão de Promoção da Po-
lícia Militar, para ser promovido pelo
critério de antigüidade, ao posto de
Capitão da Polícia Militar do Estado;

Que recebida a proposta, o Ga-
binete da Governadoria, elaborou a
minuta e o Decreto das Promoções
que foi assinado pela autoridade ora
impetrada, constando em ambos, o
nome do impetrante, a ser promovi-
do pelo critério em questão;

Que no referido Decreto das

promoções, ao lado do nome do re-
querente, lê-se o termo “Retirar”,
manuscrito;

Que de todos os pretendentes à
promoção, foi o impetrante, o único
alijado, sendo inclusive, ultrapassa-
do por Oficial mais moderno.

Requer, ao fim a sua promoção
ao posto de Capitão da Polícia Mili-
tar, como ressarcimento de preteri-
ção retroativa a 21 de abril de 1996.

A liminar foi indeferida.
Prestando informações, o Exmo.

Sr. Governador do Estado, alegou
que, cumprindo seu dever legal e
constitucional, o impetrado verificou
que o impetrante não cumpria as
condições básicas e essenciais,
consoante a Lei nº 5.249/85 e o De-
creto nº 4.244/86, que regem as
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promoções, bem como a Constitui-
ção Federal, para ser promovido,
qual seja, conceitos profissionais e
morais, tendo em vistas, que na
véspera de sua promoção, envol-
veu-se no episódio ocorrido no Mu-
nicípio de Eldorado do Carajás.
Sendo em razão disso, indiciado em
inquérito policial, que após apurada
a culpa, teve como conseqüência a
sua denúncia oferecida pelo Ministé-
rio Público.

Assim, alega o impetrado que
cumpriu seu dever legal e constitu-
cional, tendo observado os princípi-
os constitucionais da moralidade e
da legalidade, bem como, as nor-
mas específicas aplicáveis ao caso,
sendo certo que não se pode falar
em preenchimento pelo mesmo, das
condições profissionais e morais
exigidas em qualquer promoção.

Por fim, entende o Exmo. Sr. Go-
vernador, que ao Poder Judiciário
cabe a análise da legalidade do ato
administrativo e não do seu mérito,
pedindo por todos esses motivos, a
denegação da segurança.

O Órgão Ministerial opinou pelo
improvimento da ação.

Voto
A autoridade coatora, levanta a

preliminar de inexistência de direito
líquido e certo para a impetração do
presente mandamus.

Entendo que a preliminar menci-
onada está entrelaçada com o mé-

rito, portanto, apreciarei conjunta-
mente com o tema.

Pela leitura do processo, chega-
se à conclusão, que o impetrante
galgou todas as etapas legais para a
obtenção de sua promoção por anti-
güidade, chegou a ser assinado o
Decreto governamental, sendo que
não ocorreu a publicação, pois seu
nome foi subtraído do referido De-
creto.

Para promoção de qualquer pa-
tente do oficialato, quer pelo critério
de antigüidade ou merecimento, a
escolha não é feita aleatoriamente,
há necessidade de preenchimento
de determinados pressupostos pre-
vistos em Lei e Regulamento.

E pela proposta de promoção,
feita pelo Comandante Geral da Po-
lícia Militar do Estado, o Coronel Fa-
biano José Dinis Lopes, ao Exmo.
Sr. Governador do Estado do Pará,
verifica-se que, dentre os relaciona-
dos consta o nome do impetrante

O Comandante afirma que os in-
dicados, atenderam aos requisitos
da Lei Estadual nº 5.249, de
29.01.85, e do Decreto Estadual nº
4.244, de 28.01.86.

O requerente foi incluído no De-
creto governamental, não ocorrendo
a publicação, pois seu nome foi ex-
cluído.

O impetrante era o penúltimo da
lista de antigüidade, e tinha preen-
chido todos os requisitos para a
promoção, sendo promovido o mais
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moderno, sendo que, o único elimi-
nado foi o postulante.

Ora, com a promoção de um ofi-
cial mais novo que o postulante,
sentiu que seu direito foi violado e
usou do remédio heróico, que é a
via correta.

A autoridade coatora fundamenta
suas informações no artigo 24, alí-
nea “d”, da Lei nº 5.249/85, como
falta de moral para a promoção, pois
no dia 17 de abril de 1996, envolveu-
se o impetrante, nos acontecimentos
da morte de 19 pessoas que inte-
gram o movimento dos sem-terra,
em Eldorado dos Carajás, fato este
ocorrido pouco antes de sua promo-
ção, pois responde inquérito policial
e foi denunciado.

Sendo que a Lei nº 5.249/85, foi
a mesma que, o Exmo. Sr. Gover-
nador do Estado, fundamentou-se
para não promover o suplicante foi a
mesma que o Comandante baseou
para informar ao chefe do poder
executivo que o impetrante está apto
a ser promovido.

A Lei nº 5.863, de 11 de novem-
bro de 1994 modificou a alínea “d”
do artigo 24 da Lei nº 5.249, de 29
de julho de 1985, que assim ficou
redigido:

Artigo 24: O Oficial não poderá
constar de qualquer quadro de
acesso quando:

alínea “d”: For condenado em
processo criminal em primeira ins-
tância, até decisão da instância ou

Tribunal Superior .
A Lei acima citada é clara, o re-

querente não poderia ser promovido
em caso de condenação, nos mol-
des em que estipula a Lei

Ora, os acontecimentos de Eldo-
rado dos Carajás, envolve um gran-
de número de denunciados, e pelas
informações obtidas inexiste conde-
nação do impetrante.

O estudioso Procurador Geral de
justiça, Mandado de Segurança, em
que é impetrante Antônio Carlos
Pessoa de Lima e impetrado o Go-
vernador do Estado, assim se ma-
nifesta:

“É claro que não sendo o impe-
trante condenado em processo
criminal em primeira instância ou
Tribunal Superior, podia constar
em qualquer quadro de acesso”.
Como se vê, pelo entendimento

do brilhante dirigente do parquet, o
postulante não está impedido de ser
promovido.

Também não difere a compreen-
são deste Tribunal, no Acórdão nº
30.179, publicado na Revista do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Pará,
volume 42, nº 70, de 1997, da lavra
da estudiosa Desembargadora Ma-
ria Lúcia Gomes Marcos dos San-
tos, que assim está redigida a
ementa:

Preliminar de carência da ação
por falta de provas do alegado -
Rejeitada por unanimidade - Mérito:
não havendo condenação criminal, o
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impetrante pode constar no quadro
de acesso e ser promovido pelo cri-
tério de ressarcimento de preterição.
Segurança concedida à unanimida-
de.

Podemos verificar que o enten-
dimento do Tribunal e da Lei estão
em perfeita sintonia, inexistindo
condenação nos moldes do artigo
24, alínea “d” da Lei nº 5.249/85,
modificado pela Lei nº 5.863/94,

nada impede que o impetrante seja
promovido.

Concedo a ordem para que o re-
querente seja promovido ao posto
de Capitão da Polícia Militar com
data retroativa a 21 de abril de 1996.

ACORDAM, os Excelentíssimos
desembargadores do Órgão Especi-
al, à unaminidade de votos em co-
nhecer o presente Mandado, nos
termos do voto da Desa. Relatora.

Belém, 29 de abril de 1998.

Des. Romão Amôedo Neto - Presidente
Des. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.693 - REEXAME DE SENTENÇA - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO

Sentenciante: MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Cível da Capital
Sentenciados: Maria Rosa Cabral da Costa, Estado do Pará
Relatora: Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão

Confirma-se a decisão do juíz monocrático que jul-
gou procedente a ação ordinária de indenização por
estar presente o dano moral e material.Decisão unâ-
nime.

Vistos, etc...
Relatório
Trata-se de Reexame Necessá-

rio de sentença proferida pelo MM.
Juiz da 12ª Vara Cível da Comarca
da Capital, que julgou procedente a
Ação de Indenização por danos
materiais e morais, que Maria Rosa
Cabral da Costa, por si e represen-
tando seus filhos menores, move
contra o Estado do Pará.

O pedido decorre do falecimento
do companheiro da requerida, cau-
sado pelas lesões ocasionadas pelo
seu espancamento, no ato de sua
prisão sob suspeita de arromba-
mento de um mercadinho, por poli-
ciais da Polícia Militar.

O Estado do Pará, contestou a
ação, fora do prazo legal, requeren-
do a denunciação à lide do Tenente
PM Rogério Guilherme da Silva Ma-
galhães, que determinou a detenção
do falecido.

A sentença de fls. reconheceu a
procedência da ação, condenando o
Estado do Pará a pagar, à Autora e
seus filhos, indenização por danos
morais e materiais, que publicada no
D.J. de 05.07.96, transitou livre-
mente em julgado, conforme certi-
dão de f. 237, verso, e que, somente
em 18.06.97, o Requerido, através
da Procuradoria Geral do Estado,
alegou que o processo deveria ser
submetido ao reexame necessário
de sentença, por força do art. 475, II,
do CPC, e não ser encaminhado à
conta.

No mesmo expediente, o Reque-
rido, requereu a extinção do proces-
so, alegando que a Requerente é
parte ilegítima, por não provar o
concumbinato; que o processo é
nulo, pelo fato do não chamamento
à lide do denunciado pelo Estado;
que a sentença é extra petita, pois
não foi requerido o dano moral; que
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o efeito da revelia não se aplica ao
Estado do Pará, face à indisponibili-
dade aos direitos dos entes públi-
cos; e por derradeiro, que a fixação
do dano moral com base no tempo
de sobrevida do falecido não tem
guarida no mundo jurídico.

A d. representante do Ministério
Público em seu minucioso parecer,
opina pela manutenção da sentença
em reexame, por não terem funda-
mentos os fatos ora suscintados
pelo Requerido.

Nos autos está comprovado que
2 cidadãos foram presos, um deles
foi o companheiro da autora da pre-
sente ação, tudo de ordem do Ten.
PM Rogério Guilherme da Silva Ma-
galhães, levados ao posto da PM
somente permanecendo preso o úl-
timo companheiro da suplicante, que
foi espancado, levado a P. Socorro
do Bengui, lá chegou sem vida.

As despesas dos funerais da ví-
tima foram pagas pela Polícia Militar.

Tudo se constata que houve
abuso da função pública e a respon-
sabilidade é do Estado.

O Estado do Pará contestou o
pedido fora do prazo e entende que
a ação é nula por falta de citação do
“Torturador”.

Ora, o direito de regresso do

Estado está previsto no art. 37, § 6º
da Constituição Federal.

O concubinato e o nascimento
dos filhos está comprovado nos au-
tos e nem foi contestada.

O dano ocorreu por culpa dos
agentes do Estado ao particular e
este deve reparar na obrigação de
indenizar, inexiste culpa concorren-
te.

Apesar do Estado do Pará afir-
mar que os danos morais não foram
requeridos, foi feito pelo petitório de
fls. 238 a 240.

A sentença muito bem elabora,
cita a súmula 37 do STJ, que consi-
dera acumuláveis as indenizações
por dano material e dano moral
oriundo do mesmo fato.

A decisão de 1º grau apreciou
detalhadamente sobre o dano moral
e material aplicável ao caso e ilus-
trou com citações doutrinárias, juris-
prudências e legislação.

A decisão de 1º grau está corre-
ta, nada a reformar.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores da 2ª Câmara
Cível Isolada, por uma de suas tur-
mas à unanimidade de votos, em
manter a decisão de 1º grau.

Belém, 23 de abril de 1998.
Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Presidente

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora
ACÓRDÃO Nº 33.697 - APELAÇÃO CÍVEL COMARCA DE
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SANTARÉM

Apelante: Francisco de Rebouças Santos
Apelado: José Reinaldo Yared Ferreira
Relatora: Desembargadora Rutéa Nazaré Fortes

Apelação Cível. Ação de execução. Bem penhorado.
Embargos de terceiro. Aquisição comprovada do bem
anterior à execução. Documento de aquisição com
assinaturas reconhecidas em cartório à época da
venda. Veracidade e validade da transação, ocorrida
muito anterior à execução. Argumento de falsidade
afastado dada ainda à presunção de fé pública que os
cartórios possuem. Recurso conhecido e improvido.
Decisão Unânime.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores com-
ponentes da 3ª Câmara Cível Isola-
da, à unanimidade de votos, em co-
nhecer do recurso mas negar-lhe
provimento, nos termos do voto da
Relatora.

Relatório
Francisco Rebouças Santos,

identificado nos autos de execução
que move contra João Ferreira, por
seu advogado legalmente constituí-
do, interpôs Recurso de Apelação
da sentença que julgou procedente
os Embargos de Terceiros movido
por José Reinaldo Yared Ferreira,
filho do executado nos autos princi-

pais, tornando insubsistentes o ar-
resto e a penhora realizada sobre o
barco denominado “B/M Livramento
IV”.

O recorrente, em abril/94, propôs
Ação de Execução Por Quantia
Certa perante o Juízo de Direito da
Comarca de Santarém, fundada em
título extrajudicial (nota promissória),
contra João Ferreira, à época Pre-
feito Municipal de Alenquer-Pa, para
dele haver a quantia de CR$
22.953.385,00 (padrão monetário da
época), em decorrência, de que foi
efetuado o arresto e posterior pe-
nhora de alguns bens supostamente
de propriedade do executado. Entre
estes, o barco/motor “Livramento
IV”, sendo o exequente depositário
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do bem.
A douta Magistrada converteu o

arresto em penhora por haver se
esgotado o prazo editalício.

José Reinaldo Yared Ferreira,
opôs Embargos de Terceiro contra
Francisco Rebouças Santos, ale-
gando ser o exclusivo proprietário do
barco “B/M Livramento IV”, juntando
diversos documentos a fim de com-
provar suas alegações.

O embargado defendeu-se con-
testando os argumentos do embar-
gante, dizendo que o recibo de
compra de fls.07, relativo ao B/M Li-
vramento IV era simulação e que os
presentes embargos eram mera-
mente protelatórios, não merecendo
provimento.

Juntou documentos, às
fls.122/125.

Houve audiência de instrução e
julgamento, sendo ouvidas as tes-
temunhas de ambas as partes, den-
tre elas o antigo proprietário da em-
barcação que, juntamente com sua
esposa, declarou ter vendido o bem
em questão ao embargante em data
anterior à propositura da ação de
execução, ou seja, 1998.

Vários ofícios foram expedidos
pelo Juízo da Comarca de Santarém
à Capitania dos Portos de Manaus e
de Parintins, no Amazonas, a fim de
tentar comprovar a propriedade da
embarcação, o que não foi possível
por não ser o mesmo inscrito na
Capitania.

Foram apresentados os Memori-
ais.

O Juízo “a quo”, decidiu pela pro-
cedência dos embargos, tornando
insubsistente o arresto e a penhora
realizada, por estar provada a pro-
priedade do bem como sendo do
embargante José Reinaldo Yared
Ferreira.

O embargado, inconformado com
a sentença, interpôs recurso de
apelação.

Aduz o apelante que não foram
considerados pela MMª Juíza, fatos
e declarações relevantes e essenci-
ais ao deslinde da ação, e que os
documentos acostados aos autos
pelo embargante, provam a finalida-
de, tanto do executado como do
embargante, respectivamente pai e
filho, de fazer uso dessa situação
dúbia, sempre que fosse necessário,
no sentido de eximirem-se de suas
obrigações de pagar, garantindo a
manutenção da trama criada pelos
dois elementos acima e assim pas-
sarem incólume pelos meios jurisdi-
cionais, lesando as pessoas.

Aduz ainda que, o recibo de
compra e venda juntado pelo em-
bargante aos autos, constitui mera
simulação pois em 23.04.91, na
Comarca de Alenquer, o executado
João Ferreira sofreu Execução Fis-
cal, na qual teve seus bens penho-
rados, (fls.18), e entre esses bens,
constava a embarcação objeto da
presente lide, sem que a dita execu-
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ção tenha sofrido qualquer embargo
de terceiro, onde postulasse outro
como proprietário daquele bem.
Além de que consta às fls. 19, uma
declaração expedida por João Fer-
reira, onde este diz ser proprietário
do referido barco, concluindo-se,
portanto, que desde o dia 23.04.91,
o citado bem passara a ser de pro-
priedade do executado, até porque o
apelado, às fls. 21, juntou escritura
pública da aludida transação, porém
datada de 27.11.95, ou seja, há
mais de um ano do ajuizamento da
ação principal.

Acrescenta que esta declaração,
de fls. 19, mais o Auto de penhora e
depósito, de fls. 18, extraído dos
autos de uma das execuções fiscais
sofridas pelo executado, comprovam
que desde 23.04.91, a embarcação
já era, como sempre foi, do execu-
tado.

Diz, também, que os demais do-
cumentos juntados aos autos pelo
embargante, às fls. 28 e 33, devem
ser desconsiderados, haja vista não
constituírem documentos legais de
prova de propriedade da embarca-
ção, já que a qualidade de filho do
executado explica o fato do mesmo
se encontrar à frente de tarefas sim-
ples, como levar a embarcação ao
estaleiro ou à Capitania dos Portos e
receber comprovantes de tal ativida-
des, como se vê nos citados docu-
mentos. Ainda segundo o apelante,
deveria era ter sido juntado aos au-

tos a declaração de rendas do em-
bargante, a qual, sem dúvida, de-
monstraria o seu patrimônio. E que o
embargante não tinha renda nem
condições financeiras para possuir o
barco, ao contrário de seu pai, que
como político podia ter o barco.

Transcreve, ainda o depoimento
da testemunha Antonio Paulo de
Souza, de fls. 46/48, dizendo que
esse depoimento prova ser o barco
de propriedade do executado, e não
do embargante.Impugna todos os
documentos juntados pelo mesmo,
às fls. 63, 64, 71/82, 98/103, dizendo
serem intempestivos, irrelevantes,
unilaterais e de fácil produção e não
fazem prova da propriedade.

Finalmente, aduz que as provas
documentais e testemunhais refor-
çam as alegações do embargado,
de que a propriedade do barco pe-
nhorado é do executado, sendo que
o recibo que fundamentou a decisão
do Juiz de 1º Grau não pode ser
considerado, merecendo considera-
ção as testemunhas do embargante
e os documentos de fls. 84/86, pro-
duzidos pelo mesmo.

Invoca o princípio da “verdade
real”, para descobrir a verdade dos
fatos, e postula a reforma do deci-
sum.

O apelado ofereceu contra-
razões fls. 127/133, dizendo ser o
título extrajudicial, no qual se base-
ou a execução, fraudulento, pois ori-
ginário de um negócio fictício, refu-
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tando as provas do embargado.

Voto
Examinando minuciosamente os

presentes autos, verifica-se que re-
sultou devidamente comprovado,
através dos documentos de fls.
7,8,9,10/11, a propriedade da em-
barcação “B/M Livramento IV”, como
sendo de propriedade do embar-
gante.

O recibo de venda desta embar-
cação, comprova que a mesma
ocorreu em 28.08.1989, devida-
mente assinada pelo vendedor e sua
esposa, e por mais duas testemu-
nhas, cujas assinaturas todas estão
devidamente, reconhecidas em
Cartório no mesmo dia da venda.
Portanto, revestida de fé pública.
Além dos demais documentos su-
pracitados. Ressalta-se que a exe-
cução que data de 15.04.94, é muito
posterior à compra do barco.

É de ressaltar ainda, que esse
recibo, que traduz o negócio jurídico
de compra e venda, do aludido bar-
co foi ainda ratificado posteriormente
pela Escritura Pública de fls. 21/23,
e comprovado também pelos própri-
os vendedores em juízo, conforme
se vê de suas declarações, cons-
tantes do termo de audiência de fls.
42/45.

Portanto, legalmente a proprie-
dade da embarcação questionada é
do embargante, e o contrário não
conseguiu provar o embargado. Ale-

ga este, às fls. 118, que o primeiro
não tinha condições financeiras e
econômicas para possuir qualquer
patrimônio.

Ocorre que o embargado fez
prova suficiente de possuir patrimô-
nio - documentos de fls. 65 a 68,
além de ter provado também que ti-
nha emprego, conforme farta docu-
mentação de fls. 89 a 97, provando,
assim, que tinha condições para ad-
quirir o aludido barco.

Porém, se tudo isso verdadeiro
não fosse, já que o embargado não
provou o contrário, competia-lhe
provar a “verdade real”, como diz,
posto que, na forma do art. 333, I,
do CPC, o ônus da prova incumbe
ao réu, quanto a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extinto do
direito do autor, o que não conse-
guiu. Pois, ad argumentandum, se
há outra “verdade real”, o embarga-
do não logrou prová-la. Tendo inclu-
sive impugnado todos os documen-
tos do autor, e produzido ele próprio
documentos, sem êxito, porém não
logrando desconstituir o negócio ju-
rídico constante da venda do barco
ao embargado, para poder com ele
se ressarcir do dinheiro que é credor
do pai do embargante.

Ademais, há o princípio proces-
sual da livre apreciação da prova, e
a prova testemunhal tem conota-
ções próprias. Assim é que o art.
400, do CPC, item I, prescreve:

Art. 400 - A prova testemunhal é
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sempre admissível, não dispondo a
lei de modo diverso. O Juiz indeferi-
rá a inquirição de testemunhas so-
bre fatos:

I - Já provados por documento ou
confissão da parte.

In casu, as testemunhas do ape-
lado não conseguiram, em hipótese
alguma, nem os documentos por si
alinhados, desconstituir, ou elidir, o
negócio jurídico de compra e venda
do barco, aliás confessado pelas
próprias partes vendedoras em juí-
zo, cuja venda ocorreu em 89, e a
execução em 94, e ratificado por
Escritura Pública de fls. 21/23, o que
leva ao convencimento de que a
venda é verdadeira.

Durante o pleito, em sua defesa,
o apelado procura a todo o custo
desconstituir esse negócio jurídico,
sem êxito, posto que não provou fal-
sidade.

Nossa Jurisprudência assim já se
manifestou:

“Para defender-se na ação de
embargo de terceiro não pode o
embargo postular a anulação do ato
jurídico, argüindo que foi praticado
em fraude contra credores. De outro
modo, se estaria fulminando, de pla-
no, o ato jurídico, sem dar oportuni-
dade de defendê-lo àqueles que
participaram da sua celebração”. Ac.
Do 3º Grupo de Câms. Do T.A Civ.
RJ, 29.05.85, em embs. Da apl.
9.108/84, rel. juiz Miguel Pachá,
TARJ 5/92.

Merece transcrever o seguinte
trecho da sentença:

“O embargado comprova que
adquiriu a embarcação acima
descrita em 28.08.1989, e a ação
de execução foi ajuizada em
20.04.94, sendo a aquisição,
portando, muito anterior a execu-
ção. Por outro lado, o depoi-
mento dos antigos proprietários
ratificam, sem qualquer hesita-
ção, a data em que a venda foi
efetivada para o embargante, o
que afasta o argumento de “falsi-
dade”, alegado pelo embargado,
ressaltando-se que o documento
de aquisição (fls. 07), tiveram as
assinaturas reconhecidas em
Cartório à época da venda, con-
firmando-se este fato com a jun-
tado do original do documento,
merecendo, por conseguinte,
credibilidade dada a presunção
de fé pública que os Cartórios
possuem, o que afasta a “simu-
lação”, alegada pelo embargado,
em sua contestação, ressaltan-
do-se, ainda, que os embargos
de terceiro não é a ação adequa-
da para se desconstituir um ato
jurídico, como pleiteia o embar-
gado, inexistindo nos autos pro-
vas de que a venda do bem ob-
jeto da presente ação, foi efetua-
da com o objeto de fraudar o
credor, ora embargado, devendo
o presente embargos ser julgado
procedente”.
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Por todo o exposto, conheço do
apelo, mas nego-lhe provimento,

mantendo a incensurável decisão de
1º grau.

Belém, 17 de abril de 1998.

Des. Pedro Paulo Martins - Presidente
Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.701 - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA
POR INSTRUMENTO PÚBLICO C/C PERDAS E DANOS

Apelantes: Stanley Louis Angel, Roberto Patrick de Souza
Apelada: Eliete de Souza Lopes
Relatora: Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão

Ausente o mandato que habilitou o advogado que
firmou o substabelecimento ao subscritor da apela-
ção, não tem valor a delegação por ele praticada, de
acordo com o art. 37 do CPC, em consequência, ine-
xiste o recurso. Procuração outorgada em país es-
trangeiro, só tem validade no Brasil, desde que obe-
decida as regras notoriais do país de origem, com a
chancela consular brasileira e traduzida por tradutor
juramentado. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc...

Relatório
Trata-se de Ação Ordinária de

Declaração de Nulidade de Escritura
por Instrumento Público c/c Perdas e
Danos, cuja sentença de f. julgou a
extinção do processo, sob a funda-
mentação de irregularidade na re-
presentação da parte Autora.

Apelam tempestivamente (fls.)
pleiteando a reforma do decisório,
no sentido de que, seja reformada a
sentença do Juízo Monocrático, ale-
gando que o substabelecimento de
fls. 16, confere poderes ao outorga-
do para contratar advogado, e que a
procuração de fls. 17, confere pode-
res ao outorgado para transmitir o

objeto da lide, sendo que, o instru-
mento de fls. 24, confere poderes ir-
revogáveis e irretratáveis para o foro
em geral, com cláusula ad judicia e
extra.

Nas contra - razões, afirma a
apelada que o presente recurso
deve ser julgado no todo improvido,
pois o substabelecimer.to de fls. 16,
é de todo invalido, pois não se faz
acompanhar da procuração a que se
reporta, e que a procuração de fls.
17, confere simplesmente poderes
ad negotia, logo não podendo o ou-
torgante constituir advogado. En-
quanto que, o instrumento de fls. 24,
reporta-se à pessoas estranhas a
presente lide.
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O d, representante do Ministério
Público, opina pelo conhecimento e
improvimento do apelo, a fim de que
a sentença do Juízo “a quo” seja
mantida, pelos mesmos fatos alega-
dos pelos apelados, assim como, o
substabelecimento não tem validade
no Brasil, pois não obedeceu a
chancela consular brasileira em Pa-
ramarimbo, no Suriname, local em
que foi outorgado.

Voto
Trata-se de Ação Ordinária de

Declaração de Nulidade de Escritura
por Instrumento Público c/c Perdas e
Danos, cuja sentença de fls. julgou a
extinção do processo, sob a funda-
mentação de irregularidade na re-
presentação da parte Autora.

Apelam tempestivamente (fls.),
pleiteando a reforma do decisório,
no sentido de que, seja reformada a
sentença do Juízo Monocrático, ale-
gando que o substabelecimento de
fls. 16, confere poderes ao outorga-
do para contratar advogado, e que a
procuração de fls. 17, confere pode-
res ao outorgado para transmitir o
objeto da lide, sendo que, o instru-
mento de fls. 24, confere poderes ir-
revogáveis e irretratáveis para o foro
em geral, com cláusula ad judicia e
extra.

Nas contra - razões, afirma a
apelada que o presente recurso
deve ser julgado no todo improvido,
pois o substabelecimento de fls. 16,
é de todo inválido, pois não se faz
acompanhar da procuração a que se

reporta, e que a procuração de fls.
17, confere simplesmente poderes
ad negotia, logo não podendo o ou-
torgante constituir advogado. En-
quanto que, o instrumento de fls. 24,
reporta-se à pessoas estranhas a
presente lide.

O d. representante do Ministério
Público, opina pelo conhecimento e
improvimento do apelo, a fim de que
a sentença do Juízo “a quo” seja
mantida, pelos mesmos fatos alega-
dos pelos apelados, assim como, o
substabelecimento não tem validade
no Brasil, pois não obedeceu a
chancela consular brasileira em Pa-
ramaribo, no Suriname, local em
que foi outorgado.

A decisão do juíz monocrático
extinguiu o feito por falta dos pres-
supostos de constituição e desen-
volvimento válido e regular do pro-
cesso.

Realmente o apelante às fls.16,
apresentou um substabelecimento
não juntando o instrumento do man-
dato que habilitou o advogado ou ci-
dadão firmatário do substabeleci-
mento.

No caso, entendo que faltou um
pouco de atenção por parte do juiz
que presidiu o feito, em não verificar
a regularidade do processo e orde-
nar a sanação da falta da procura-
ção, que no momento fosse sanada
evitaria caso atendesse a exigência
a extinção do feito.

A 4ª turma do STJ, no Agravo
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Regimental, sendo o relator o Minis-
tro Salvio de Figueiredo, assim deci-
diu:

“Sem juntada do instrumento do
mandato que habilitou o advoga-
do firmatário do substabeleci-
mento ao subscritor do agravo,
invalida a delegação por ele pra-
ticada, impondo-se pela aplica-
ção do art. 37 do CPC, Teotônio
Negrão, 28ª edição, pág. 108.”
Outro ponto falho é que o subs-

tabelecimento foi outorgado no exte-
rior precisamente em Paramaribo,
não foi submetido ao controle noto-
rial deste país.

A Revista do Tribunal do Rio
Grande do Sul 174/92, assim prele-
ciona:

Procuração outorgada no exteri-
or.
O mandato com cláusula ad judi-
cia outorgado em país estrangei-
ro é valido no Brasil desde que
obedecidas as regras notoriais
do país de origem, seguida a
chancela consular brasileira na-

quele país e traduzida por tradu-
tor juramentado.
CPC comentado de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria Andrade
Nery, 2ª edição, pág.400.
Como se vê, nenhum valor tem o

substabelecimento diante dos fun-
damentos já esposados.

O instrumento de fls. 17, não dá
poderes ao Sr. Roberto Patrick de
Souza constituir negócios, com o
imóvel objeto desta ação.

Quanto às fls. 24, somente ou-
torga poderes ao Dr. Alvaro Epídio
Vieira Amazonas, que nada tem ha-
ver com o presente feito.

Assim, a decisão de 1º grau deve
ser mantida, assim, conheço do re-
curso e nego provimento.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores da 2ª Câmara
Cível Isolada, por uma de suas tur-
mas à unanimidade de votos, co-
nhecer do recurso e negar provi-
mento, mantendo a decisão de 1º
grau.

Belém, 23 de abril de 1998

Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Presidente
Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora



504 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

ACÓRDÃO 33.702 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL

Agravante: H. Lopes Pampolha
Agravado: Ferpel Comércio e Representações
Relatora: Desembargadora Maria Helena d'Almeida Ferreira

Recurso de agravo - Ação de Execução - Penhora -
Bem alienado fiduciariamente - Desconstituição -
Meio próprio. 01 - O bem constituído de alienação fi-
duciária, é insuscetível de penhora. 02 - A penhora
pode ser desconstituida, quando nula, pela ocorrên-
cia de efeitos insanáveis, art. 667, I do CPC. 03 - Con-
siderando que o fiduciante possui, apenas, direito
atual a posse direta, o bem gravado não pode ser pe-
nhorado. 04 - Recurso conhecido e provido, para mo-
dificar a decisão agravada, desconstituindo a penho-
ra e mandando que outra seja efetuada, na forma do
art. 667 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Agravo, da Comarca
de Belém, em que é agravante H.
Lopes Pampolha e agravada Ferpel
Comércio e Representações.

ACORDAM, os Desembargado-
res que integram a 3ª Turma Julga-
dora da 2ª Câmara Cível Isolada do
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, por maioria de votos, vencido o
voto da Desa. Relatora originaria,
em conhecer do recurso e dar pro-
vimento, na forma do voto vencedor.

Relatório
Tratam os autos de Agravo de

Instrumento, interposto na conformi-
dade do art. 522 do CPC, com reda-
ção da Lei 9.139/95, por H. Lopes
Pampolha contra decisão prolatada

pelo MM. Juízo da Vara Distrital de
Icoaraci às fls. 36 dos autos da Ação
de Execução, interposta contra o
Agravante por Ferpel Comércio e
Representação.

Alegou o Agravante, que ajuizada
a Execução foi indicada à penhora
pela Agravada como garantia da
execução um veículo Chevrolet
GM/Blazer de fabricação e modelo
1996/1997, placa JTN 5911, tendo a
MMª Juíza determinado o desentra-
nhamento do mandado de citação e
penhora, foi formalizada a penhora
em face do que, através da medida
incidental requereu liminarmente a
liberação do veículo objeto da pe-
nhora em virtude de estar fiduciari-
amente alienado ao Banco Dibens; e
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que, em caso de entendimento con-
trário, lhe fosse outorgado o encargo
de fiel depositário, eis que impres-
cindível ao exercício de sua ativida-
de profissional.

Ressalta, que embora houvesse
pleiteado a concessão da medida
liminar "inaudita altera pars", o MM.
Juízo processante, através da deci-
são recorrida, rejeitou sua preten-
são, em face do que, sustentando
que a penhora é inválida e ilegal eis
que é mero detentor da posse do
bem, invoca a Súmula 242 TFR e
citações doutrinárias, protestando
pelo improvimento do recurso e re-
forma da decisão recorrida.

Juntou documentos fls. 08/34.
Distribuídos os autos a esta Co-

lenda 2ª Câmara Cível Isolada, cou-
be-me a relatoria do feito.

Tendo sido cumpridas as provi-
dências para o processamento do
recurso, o MM. Juízo prestou infor-
mações às fls. 39/40, e a Agravada
ofereceu contra razões às fls. 41/46,
sustentando a decisão agravada.

Voto Vencido
Consoante relatado, inconforma-

da com a decisão prolatada pelo
MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Icoa-
raci nos autos de Ação de Execução
contra si proposta por Ferpel Co-
mércio e Representação, a Firma H.
Lopes Pampolha formalizou o pre-
sente Agravo.

A decisão agravada tem o se-
guinte teor:

“Entende este Juízo que no pro-
cesso de execução cabe ao exe-
cutado embarga-la unicamente
após seguro o juízo.
Em caso de penhora ter sido feita
em bem que não seja do deve-
dor, caberá ao proprietário do
mesmo, nos termos do art. 1.046
do CP Civil, ingressar em juízo
com Embargos de Terceiro, por-
tanto, não cabe nos autos de
execução as discussões levanta-
das pelo executado inclusive com
pedido de liminar de desconsti-
tuição da penhora, razão pela
qual este juízo determinou que o
exequente se manifestasse sobre
o pedido do Executado de fls. 23
a 26.
Estando o auto de penhora den-
tro das formalidades legais,
mantenho o mesmo.
Não concordando o credor que o
bem fique depositado com o de-
vedor, determino, com funda-
mento no inciso II do art. 666 do
C.P. Civil, que o bem constante
do auto de penhora, fls. 22, fique
em poder do depositário judicial,
além do que, não provou o exe-
cutado que o veículo penhorado
é imprescindível ao seu trabalho.
Remova-se.
Intime-se.”
A referida decisão foi prolatada

em 18.06.97 e, conforme certidão
expedida em 20.06.97, ainda não
havia sido resenhada para publica-
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ção. O preparo e a interposição do
recurso ocorreram em 23.06.97
atendidos os pressupostos de ad-
missibilidade e instruído com docu-
mentos necessários ex vi art. 525, I
do CPC.

Analisando-se os fundamentos
do recurso, observa-se que, aten-
dendo nomeação indicada pelo
Exequente, foi formalizada a penho-
ra em um veículo GM/Blazer placa
JTN 5911, que não poderia ser pe-
nhorado em virtude de encontrar-se
alienada fiduciariamente ao Banco
Dibens, o que ensejou a propositura
da medida incidental na execução
com pleito liminar de liberação do
veículo que, conforme a decisão re-
corrida, não foi atendido, resultando
na formalização do Agravo.

Invocando a invalidade e ilegali-
dade da penhora através da Lei
4.728/69, Decreto-Lei 911/69 e Sú-
mula 242, protesta o recorrente pelo
provimento do recurso e reforma da
decisão impugnada, e em conse-
qüência, o deferimento da medida
liminar “inaudita altera pars” de des-
constituição da penhora.

O MM. Juízo “a quo” prestou in-
formações mantendo o despacho
agravado, enquanto que o agravado
sustentou a decisão recorrida ale-
gando que somente por meio de
Embargos o executado poderia,

após garantido o juízo, discutir as
razões referentes ao processo de
Execução.

Data vênia, inadequada resultou
a via eleita pelo executado agra-
vante para fim de desconstituição da
penhora incidentalmente na própria
execução, cujo processamento não
comporta dilação probatória.

Corretamente se apresentou o
entendimento do MM. Juízo “a quo”,
eis que, no caso em tela, a oposição
teria que ser formalizada via Embar-
gos de Terceiro, ou seja, ação de
conhecimento constitutiva negativa
de procedimento especial sumário,
com finalidade de liberar bem ou di-
reito da posse ou propriedade de
terceiro da constrição judicial, pelo
próprio executado equiparado a ter-
ceiro, conforme o respaldo de legi-
timidade conferido pelo § 2º do art.
1.046 do CPC.

Evidenciado, portanto, que o MM.
Juízo “a quo”, limitou-se a observar
a boa técnica processual empresta-
da à hipótese “sub judice”, desme-
rece censura o “decisum” atacado,
eis que não causou gravame ao
agravante nem feriu as disposições
legais.

Isto posto, conheço do recurso,
entretanto, nego-lhe provimento
mantendo a r. decisão recorrida.

Belém, 12 de fevereiro de 1998.
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora



JURISPRUDÊNCIA 507

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº74 1998

Voto Vencedor
O presente recurso de apelação,

versa sobre a penhorabilidade ou
não, de bem, veículo devidamente
descrito como de marca Chevrolet
GM/Blazer, ano de fabricação e mo-
delo 1996, cor predominante Prata,
placa JTN 5911.

Em suas razões recursais, o
agravante H. Lopes Pampolha, diz
que Ferpel Comércio e Representa-
ções, propôs contra si, ação de exe-
cução, fundada em titulo de crédito,
distribuído à primeira Vara Distrital
de Icoaraci; que, citado e não tendo
efetuado o pagamento, foi efetuada
a penhora, no veículo antes descrito,
mas, que referido veículo foi adquiri-
do através de contrato de alienação
fiduciária, com o Banco Dibens,
conforme comprova com documen-
tos anexos e que assim sendo, não
pode sofrer constrição legal, penho-
ra.

Afirma, que, muito embora tenha
comunicado à Juíza, negou-se a
mesma a desconstituir a penhora,
alegando que só poderia efetuar
através de Embargos de Terceiro.

Segundo os ensinamentos de
Paulo Restiffe Neto.

“Um importante feito que decorre
do registro em relação a terceiros
é que, comprovada a existência
do ônus de alienação fiduciária,
torna-se o bem insuscetível de
responder por dividas, quer do fi-
duciante, quer do fiduciário. Em

conseqüência, não pode incidir,
p. ex. penhora sobre a coisa em
execução contra o fiduciante.
Este não é proprietário do bem,
mas apenas possuidor, com res-
ponsabilidade de depositário.
Possui apenas o direito atual à
posse direita e expectativa de di-
reito futuro à reversão, em caso
de pagamento da totalidade da
divida garantida, ou ao eventual
saldo excedente, em caso de
mora propiciadora da execução
por parte do credor. Logo, qual-
quer penhora só poderia eficaz-
mente recair sobre eventuais di-
reitos do fiduciante.”
Vê-se, pois, que o veículo penho-

rado, o foi indevidamente, pois com
ônus fiduciário, In casu, a penhora
não pode subsistir.

Do mesmo modo, os argumentos
de que a penhora só poderia ser
desconstituida, através de embargos
de terceiro.

A nossa lei processual civil, prevê
o art. 667, que não se procede a se-
gunda penhora, salvo se " a primeira
for anulada".

Diz-se de penhora nula, se efetu-
ada com defeitos insanáveis, quanto
aos requisitos, como no presente
caso em bem, adquirido através de
contrato de alienação fiduciária, eis
que o executado e depositário pos-
sui apenas o "direito atual à posse
direta expectativa de direito futuro à
reversão, em caso de pagamento da
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totalidade da divida".
Assim é que acompanho a emi-

nente Desembargadora Relatora,
para conhecer do recurso, eis que
ornado dos requisitos de admissibili-
dade, mas discordo, no mérito, para

dar provimento ao recurso modifi-
cando a decisão agravada, des-
constituir a penhora efetuada, por ter
recaído em bem não suscetível de
penhora e na forma do art. 667,
mandar a Segunda penhora.

Belém, 12 de fevereiro de 1998.

Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Presidente
Desa. Maria Helena d'Almeida Ferreira - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 33.710 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO DA COMARCA DE GURUPÁ

Impetrante: José Felipe Ayres Pereira
Impetrado: Juízo de Direito da Comarca de Gurupá
Relator: Desembargador Werther Benedito Coêlho

Penal Processual. Habeas Corpus Liberatório. Invo-
cação de constrangimento ilegal derivado de execu-
ção coercitiva de sentença definitiva, em ação de ali-
mentos, preliminar de não conhecimento, por ser re-
petição de Habeas Corpus com o idêntico objeto.
Preliminar Rejeitada. No Mérito. Pretensa Ilegalidade
de despacho com determinações, em sequência pré-
datada determinação de prisão civil, decorrido o pra-
zo de 24 (vinte e quatro) horas, à partir da citação da
execução provisória, impossibilidade de apreciar, na
via de Habeas Corpus, a reforma do quantum da pen-
são, pendente de apelação civil, inexistência de ile-
galidade no decreto prisional, o paciente está fugido
para ser citado pessoalmente, e complementar o de-
pósito não integral, no decorrer da ação, ordem ne-
gada.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais
Reunidas, à unanimidade, em dene-
gar o "writ", conforme o voto do Des.
Relator.

Relatório
José Felipe Ayres Pereira, por

seu procurador judicial, impetrou
Habeas Corpus Preventivo, com
fundamento no art. 5º, inciso LXVIII,

da Constituição Federal, C/C o art.
647 e seguintes do Código de Pro-
cesso Penal, pelos motivos que
passa a expor:

Aduziu o impetrante, em resumo,
que foi decretada ordem de prisão
contra o paciente, pelo MM. Juiz da
5ª Vara Cível da Capital, nos autos
de execução da Carta de Sentença,
extraída da ação de alimentos que
lhe move Margareth Regina Peixoto
Pereira e seus dois filhos menores,
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sem que tivesse sido citado da exe-
cução, ocorrendo assim cercea-
mento de defesa.

Prosseguiu, afirmando que du-
rante a instrução processual provou
não dispor de condições materiais
para arcar com a exorbitante pensão
de 30 salários mínimos e que mes-
mo assim vem depositando mês a
mês o suficiente para a manutenção
de seus filhos, que corresponde a
alimentação, escola, aulas particula-
res, vestuário, natação, assistência
médica etc.., cuja importância perfaz
o valor de R$1.431,60.

Acrescentou ainda, que a ilegali-
dade da prisão reside no fato de que
extraída a carta de sentença, já
como título executivo, antes que se
operasse a citação, no mesmo des-
pacho, o Juízo da 5ª Vara Cível, de-
cretou a prisão do paciente, contra-
riando art. 735 do Código de Pro-
cesso Civil.

Por fim, pediu a concessão do
writ, liminarmente.

Junta o impetrante, documentos
de fls. 05 a 20 dos autos.

Este Relator negou a medida li-
minar requerida.

Instado a se manifestar, nesta
Instância Superior, o digno Procura-
dor de Justiça, Dr. Octávio Proença
de Moraes, opinou preliminarmente
pelo não conhecimento . No mérito,
pela denegação da ordem.

Voto
Preliminar de não conhecimento

do “mandamus” .
O pedido é repetição de idêntica

impetração anteriormente denegada,
em 14.04.97, por estas Egrégias
Câmaras Criminais Reunidas.

Na exordial não se vislumbra ar-
gumentação deduzida de funda-
mento diverso.

São invocados os mesmos ar-
gumentos, ou seja, ilegalidade do
despacho prisional, por dívida de
alimentos, despacho subsequente e
com igual data da decisão interlo-
cutória concernente à citação do pa-
ciente, para pagar em 24 horas,
quando o prazo legal é de três (03)
dias, conforme o art. 735, do CPC.

Trata-se de matéria relevante
para a impetração de mandado de
segurança.

No mérito. O paciente foi aciona-
do através da exceção coercitiva,
pois não cumpriu a sentença conde-
natória prolatada pelo Sr. Juiz da 5ª
Vara Cível da Comarca de Belém.

A apelação recebida no efeito
devolutivo, permite a execução co-
ercitiva.

A provável exorbitância da pen-
são só pode ser apreciada no julga-
mento da apelação.

A técnica jurídica legitima a pro-
lação de despachos com a mesma
data, a ser cumpridos em sequência
no devido tempo processual. Assim
não há ilegalidade ao exarar o Sr.
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Juiz, determinação relativa à cita-
ção, pagar os alimentos e a seguir
ordem de prisão se a parte contrária
persistir no propósito de não ressar-
cir os alimentos.

Como o mandado expedido para
recolher o paciente, ao Presídio não
teve efetivação, pois o Sr. José Feli-
pe Ayres Pereira está foragido, ine-
xiste abuso de poder, desde que

inocorreu prisão, no prazo de 24 ho-
ras após a diligência de citação do
mesmo. Não sendo viável o seu ar-
gumento referente à exorbitância da
pensão, no âmbito do "habeas cor-
pus", evidencia-se que o decreto pri-
sional traz um conteúdo de legalida-
de "quantum satis".

Em decorrência das razões arti-
culadas, nego a ordem.

Belém, 15 de outubro de 1997.

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente
Des. Werther Benedito Coêlho - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.711 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS COM
TRANCAMENTO DE REPRESENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE
MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DA COMARCA DE MOCAJUBA

Impetrante: Evaldo Júnior Valente Gomes
Impetrado: Juízo de Direito da Comarca de Mocajuba
Relator: Desembargador Werther Benedito Coêlho

Penal, Processual. Habeas Corpus para trancar medi-
da Sócio - Educativa, preliminar de decadência do
sobredito procedimento, medida condicionada à re-
presentação, coforme o art. 88, da Lei n° 9.099, de
1995. Apuração de lesões corporais leves, Imputadas
ao Menor Evaldo Gomes, Decorrência do Prazo De-
cadêncial, de Seis Meses, Previsto no art. 103, do Có-
digo Penal, Representação do Ministério Público, não
Instruída com a Representação do Ofendido, Conso-
ante o art. 91, da Lei do Juizado, Preliminar de Deca-
dência da Medida. Acolhida.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais
Reunidas, à unanimidade, em aco-
lher a preliminar de decadência da
medida sócio-educativa, conforme o
voto do Des. Relator.

Relatório
Evaldo Júnior Valente Gomes,

menor, assistido por sua mãe, se-
nhora Ana Raquel Valente Gomes,
através de seu advogado, impetrou
"Habes Corpus" fundado no que
dispõe o art. 5°, LXVIII, da Carta
Magna, e, para o Trancamento de
representação para aplicação de

medida sócio - econômica, face ao
constrangimento ilegal, que sofre
junto ao Juiz da Infância e Juventu-
de da Comarca de Mocajuba, pelos
motivos que passa a expor:

Disse, por seu patrono, em sínte-
se, que no dia 05.09.1996, quando
conduzia uma motocicleta, de pro-
priedade de seu genitor, em um cru-
zamento, foi abalroado pela moto
conduzida, em sentido contrário, por
Nilson Pantoja que em consequên-
cia do acidente ambos sofreram fe-
rimentos leves, tendo o Paciente,
Evaldo, inclusive prestado socorro à
vítima.

Que não houve a realização de
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perícia do acidente e que nenhuma
das partes possuem habilitação para
a condução de motocicleta, como é
comum no interior.

Ocorre que no dia 13.03.97, mais
de seis meses depois do fato acima
narrado, sem representação ou
queixa, o Delegado de Polícia local
determinou a abertura de Inquérito
para a apuração dos fatos supraci-
tados, sem observar a decadência
do direito, conforme o disposto no
art. 103, do CP combinado com o
art. 83 da Lei nº 9.099, de
26.09.1996, e acima de tudo, à pes-
soa do menor, que goza de legisla-
ção especial e de forma e rito espe-
cíficos.

Aduziu ainda, que em novembro
de 1996, isto é, antes mesmo da
portaria s/nº de 13.03.97, “fabricou-
se” um Laudo de Exame de Corpo
de Delito "por solicitação do Ilmo. Sr.
Bel. Manoel do Espírito Santo da
Silva Pereira - Delegado de Polícia
Civil", o mesmo que determinou a
abertura do citado inquérito, o que
demonstra o constrangimento ilegal
que o Paciente sofreu desde então.

Em 12.05.97, foi oferecida Re-
presentação contra o Paciente, re-
cebida pelo MM. Juiz da Comarca,
sendo determinada audiência para
qualificação e interrogatório do me-
nor.

Ao fim, por seu causídico, reque-
reu a concessão do "writ", para que
seja determinado o Arquivamento do

processo de Representação para
Aplicação de Medida Sócio-
Educativa, tendo em vista as fla-
grantes irregularidades nele conti-
das, bem como a extinção do direito
do ofendido pela decadência, ex vi
do art, 103, do CP combinado com o
art. 83 da Lei nº 9.099, de
26/09.1996.

Em suas informações, o MM.
Juiz da Comarca de Mocajuba Dr.
João Lourenço Maia da Silva, disse
que realmente o paciente tem razão
ao relatar o longo tempo entre a
data do fato (05.09.96) a data da
Portaria que iniciou a apuração poli-
cial (13.03.97), e que não houve ex-
plicação por parte da autoridade po-
licial justificando a demora disse
ainda, que motivos vários, ainda não
foi realizada.

Informou ainda, o digno Magis-
trado, que de fato há uma situação
irregular em o exame de corpo de
delito ter sido realizado em 05.11.96,
dois meses após o acidente, e de no
mesmo só constar assinatura de um
médico só.

Nesta Instância Superior, a ínclita
Procuradora de Justiça, Dra. Vânia
Lúcia Silveira Azevedo da Silva, ma-
nifestou-se pela concessão do "writ".

Voto
Preliminar de decadência do pro-

cedimento de medida sócio-
educativa.

A Comissão Nacional de Inter-
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pretação da Lei nº 9.099, de 1995,
admite a competência dos Tribunais
Estaduais para julgar Habeas Cor-
pus de coação emanada do Juizado
Especial, "apud" Damásio de Jesus
com referência à 12ª Conclusão.

No caso, é imputado ao paciente
Evaldo Gomes a prática de lesões
corporais leves, com motocicleta, na
vítima, Nilson Pantoja, no dia
05.09.96, em Mocajuba.

Trata-se de procedimento condi-
cionado à representação nos termos
do art. 88, da Lei nº 9.099, pois
“além das hipóteses do Código Pe-
nal e da Legislação Especial, de-
penderá de representação, a ação
penal relativas aos crimes de lesões
corporais leves e lesões corporais
culposas".

De modo complementar, diz o
art. 91, do mesmo: " Nos casos em
que esta Lei passa a exigir repre-
sentação para a propositura da ação
penal pública, o ofendido ou seu re-
presentante legal será intimado para
oferecê-la, no prazo de trinta dias
sob pena de decadência.

Ora, o prazo decadencial previsto
no art. 103 do Código Penal, é de 06
(seis) meses, contado à partir do dia
da infração.

A infração foi cometida na data
de 05.09.97. E para a denúncia ser
admitida e recebida, tinha que estar
acompanhada com o relatório do Sr.
Delegado de Polícia, instruído com a
representação do (responsável pelo)
ofendido, formulado por este no pra-
zo de trinta dias, contados da inti-
mação para esse fim, autorizando o
MP a propor a representação para
oferecer o procedimento da medida
sócio-educativa.

Não tendo ocorrido aquela inti-
mação para articular a representa-
ção, antes da extinção do prazo de-
cadencial de seis meses previsto no
art. 103, do CP, aplicável por exten-
são à medida sócio-educativa, care-
ce a representação do MP, pressu-
posto que constitui a condição da
admissibilidade da representação
para instaurar o procedimento judi-
cial. preliminar acolhida.

Belém, 15 de dezembro de 1997.

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente
Des. Werther Benedito Coelho - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.773 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Reginaldo Antonio Ludovico de Almeida
Apelado: João Jorge Santos Ferreira.
Relator: Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes

I. Condenação em Sumaríssima de Indenização por
acidente de trânsito - Impugnação ao valor da causa -
Apelo - Preliminar de nulidade do processo e cercea-
mento de defesa - Contra-razões. II. Preliminar de nu-
lidade do processo e cerceamento de defesa - Ha-
vendo impugnação ao valor da causa, não pode o juiz
prolatar sentença nos autos principais sem antes de-
cidir a impugnação, não por configurar cerceamento
de defesa, mas por se tratar de requisito essencial
para o bom andamento da ação que visa estipular um
“quantum”, à título de indenização. Assim sendo,
deve haver conversão do julgamento em diligências,
a fim de resolver o incidente. Acolhida à unanimida-
de.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores mem-
bros da Egrégia 1ª Câmara Cível
Isolada, reunidos em turma, em
acolher, à unanimidade de votos, a
preliminar suscitada, para converter
o julgamento em diligências, devol-
vendo os autos ao “juíz quo” para
proferir decisão na Impugnação ao
valor da causa e, após, proceder ao
julgamento da ação principal.

Relatório
Adoto e ratifico o relatório de r.

sentença de fls.174 "usque" 175, ao
qual acrescento o seguinte:

1. A Exma. Sra. Dra. Juíza da 1ª
Vara de Ananindeua julgou proce-
dente a Ação Sumaríssima de Inde-
nização de Dano causado por aci-
dente de veículo interposta por João
Jorge Ferreira contra Reginaldo
Antonio Ludovico, condenando o réu
ao pagamento do valor do seguro
obrigatório contra terceiros, mais
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uma importância mensal equivalente
à diferença da pensão ao INSS até
os 75 (setenta e cinco) anos, inci-
dindo sobre as mensalidades venci-
das, juros anuais e correção basea-
dos nos índices de reajuste entre a
data em que deveriam ser pagas e a
data do efetivo pagamento e corrigi-
das juntamente com a pensão su-
pra-citada ,para a qual , determinou
ainda, como garantia de pagamento,
um depósito em conta especial na
Caixa Econômica Federal, de modo
que os juros possam cobrir as men-
salidades que forem retiradas.

Condenou ainda o réu ao paga-
mento com juros e correção das
despesas efetuadas com o trata-
mento do autor e de uma bicicleta
Monark em perfeito estado de con-
servação e menos de três anos de
uso, além das custas processuais e
honorários de advogado que arbitrou
em 15 % (quinze por cento) sobre o
valor da condenação, tudo a ser
apurado pelo contador.

2. Inconformado o réu apelou no
prazo e forma da lei apresentando
recurso às fls.180 a 184 e suscitan-
do em suas razões, preliminar de
nulidade do processo por cercea-
mento de defesa, pois que não hou-
ve julgamento da Impugnação ao
valor da causa autuada em apenso
e, no mérito, não deve prosperar a
sentença apelada que está em de-
sacordo com a lei e as provas car-
readas aos autos.

3. Em contra-razões manifestou-
se o autor, ora apelado, às fls. 185 a
186 dos autos, refutando a prelimi-
nar argüida e clamando pela manu-
tenção da sentença recorrida que
está lançada dentro dos preceitos
legais referentes à matéria, fazendo
a costumeira justiça

Voto
Preliminar de Nulidade do Pro-

cesso por Omissão no Julgamento
de Impugnação do Valor da Causa e
Cerceamento de Defesa

De fato, consta dos autos, im-
pugnação ao valor da causa, autua-
da em apenso e ainda sem julga-
mento, o que aumenta a gravidade
da situação do presente feito que,
inclusive, versa sobre indenização
em acidente de trânsito, importando
dizer então que, qualquer decisão
sobre o pedido de reparação so-
mente poderia ser prolatada após a
resolução da impugnação, formula-
da no prazo legal, posto que a deci-
são desta última é de importância
capital para delimitação, na ação
principal, do valor a que, eventual-
mente, deveria receber a parte, em
desagravo aos danos que teria so-
frido. A sentença que não resolve
todos o fatos, incidentes e impugna-
ções manifestos no processo, deixa
de ser eficaz, não pelo cerceamento
na defesa das partes, mas por não
decidir todos os pontos controver-
sos, silenciando sobre fatores cruci-
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ais que gravitam ao redor da lide.
É “citra-petita” e, portanto, eivada

de nulidade e deve ser reparada o
quanto antes, a fim de não prejudi-
car ainda mais o bom andamento do
feito.

E tanto isto é verdade que a Me-
ritíssima Juíza que presidiu a audi-
ência de instrução e julgamento dei-
xou consignado nos autos a se-
guinte frase, à fls. 163, verso:

“...Como foi finalizada a instru-
ção, a MMª Juíza dará o prazo
para os patronos oferecerem
Memoriais no prazo de 10 (dez)
dias em Cartório, após a decisão
da impugnação do valor da cau-
sa .Logo após os patronos terem
se manifestado, voltar conclusos
para decisão do processo de in-
denização. ...”
A leitura acurada dos autos de-

monstra que a MMª Juíza que presi-
diu a audiência supracitada não foi a
mesma que prolatou a sentença, o
que já seria irregularidade grave e
em desacordo aos pródomos da Lei
Civil, se não fosse o volume hercú-
leo de processos a que o magistrado
deve fazer face, valendo-se o Tribu-
nal da boa vontade dos magistrados
substitutos, nos casos determinados
por Lei (art. 132, CPC), como única
solução sensata para evitar prejuízo
às partes. Entretanto, os documen-
tos dos autos demonstram que a
digna magistrada “a quo“ que prola-
tou a sentença estava ciente da

existência de uma impugnação ao
valor da causa, conforme se lê à fl.
172:

“Determino o desentranhamento
da petição de fls. 112 deste autos
e sua juntada aos autos de im-
pugnação ao valor da causa.
Vai a sentença deste processo
em papel datilografado à parte“.
Ora, é cristalino o dispositivo do

artigo 165 do Código de Processo
Civil:

“Art. 165 - As sentenças e acór-
dãos serão proferidos com ob-
servância do disposto no art. 458,
as demais decisões serão fun-
damentadas, ainda que de modo
conciso”.
De outro lado, expressa o artigo

128 do Código de Processo Civil:
“ Art. 128 - O juiz decidirá a lide
nos limites em que foi proposta“.
Este é o entendimento uníssono

dos nossos Tribunais Pátrios, razão
pela qual considero despiciendos
maiores comentários e trago à cola-
ção as decisões abaixo, que conso-
lidam o entendimento ordinário
deste Colendo Tribunal.

“A impugnação não suspende o
andamento da ação principal. Toda-
via, não pode o juiz proferir sentença
nesta, sem decidir sobre o valor da
causa“.(RF 303/220)

“A simples impugnação do valor
da causa, sem decisão do juiz,
não é suficiente para alterá-lo
(RTJ 104/181 ). Mas, neste caso,
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deve haver conversão do julga-
mento em diligência, para que o
juiz resolva o incidente, se a fixa-
çào do valor da causa for essen-
cial para estabelecimento da al-
çada. (TFR-2ª Turma,AC 75.528-
MG, rel. Min. Gueiros Leite,
j.21.5.82, converteram o julga-
mento em diligência, v.u., DJU
30.9.82, p.9753, 4ª col., em.)”

Assim sendo, acolho e preliminar
suscitada de nulidade por omissão
no julgamento da impugnação do
valor da causa e, confertendo o pre-
sente julgamento em diligências, de-
volvo os autos ao Exmo. Juízo “a
quo” para proferir decisão nos autos
apensos de impugnação ao valor da
causa e após, proceder ao julga-
mento da ação principal.

Belém, 04 de maio de 1998.

Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Presidente
Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.894 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Aeme - Engenharia Indústria e Comércio Ltda.
Apelada: Premol - Premoldados de Concreto Vibrado e Engenharia
Relator: Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes

I - Processual Civil. Embargos à execução. Cobrança
excessiva e mora do credor. Sentença pela Improce-
dência. Embargos declaratórios para sanear omissão.
Rejeitados. Apelação da decisão que improcedeu os
embargos à execução e da que rejeitou os embargos
declaratórios. II - Apreciação de contradição da sen-
tença rejeitadora dos declaratórios no âmbito do
apelo Admissibilidade face a norma contida no art.
515, §1º do CPC ."ln casu", a contradição revelou-se
flagrante, impondo a correção meramente técnica do
julgado .Quanto a omissão da sentença "ad quo" so-
bre pontos relevantes, nada a reparar. Mérito - Não há
cobrança excessiva quando o credor claramente não
pleitea valor excessivo alocado erroneamente em
boleto bancário, mormente quando demonstrada a li-
quidez, certeza e exigibilidade do título. No que con-
cerne à mora do credor, esta não se caracteriza pelo
só envio de fax dando conta da disposição do dinhei-
ro no valor da dívida.

ACORDAM, os Exmos. Srs. De-
sembargadores membros da colen-
da 1ª Câmara Cível Isolada do
Egrégio TJE/Pa., em turma julgado-
ra, à unanimidade de votos, conhe-
cer da presente apelação cível para
provê-la em parte, reconhecendo -
na via dos declaratórios opostos - a

contradição da sentença que os re-
jeitou apenas para retificá-la nesse
ponto, e no mérito, negar-lhe provi-
mento para manter em todos os
seus termos a r. sentença que ne-
gou procedência aos embargos à
execução.
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Relatório
Adoto e ratifico o relatório da r.

sentença de fls.19 e verso , da MMª
Juíza da 8ª vara cível da capital ,ao
qual acrescento o seguinte:

A MMª Dra. Juíza "ad quo", con-
siderando que não restou provado o
excesso de execução previsto no
art. 743, I do CPC, julgou improce-
dente os Embargos opostos à Exe-
cução, condenando o embargante
ao pagamento das custas, mais ho-
norários advocatícios na base de
10% sobre o valor da causa devi-
damente atualizado, mantendo as-
sim a penhora de fls. , prosseguin-
do-se na execução como de lei;

II - Desta decisão, a ré intentou
recurso de Embargos de Declaração
pelas razões que firmou às fls. 20/21
e requerendo-lhes efeito modificati-
vo; tendo a MMª Juíza manifestado
a sua improcedência em sentença
de fls. 23/24;

III - Após esta decisão, a ré ape-
lou de ambas as sentenças: da que
rejeitou os Embargos à Execução e
da que considerou improcedente os
Embargos de Declaração juntando
razões às fls. 27/29 dos autos, re-
querendo ao final que o presente re-
curso seja provido para reformar as
decisões recorridas, por inegável vi-
olação do art. 955 do CPC, inverten-
do-se o ônus de sucumbência, após
o que, subiram os autos a esta Su-
perior Instância para julgamento.

Voto
Diz a apelante em sua peça re-

cursal que a mesma ofereceu em-
bargos à execução movida pela
exequente , com base na Duplicata
nº 6.660/93 vencida em 14.05.93, no
valor de CRS - 7.000.000,00 (sete
milhões de cruzeiros), padrão mo-
netário da época; sendo que, referi-
dos embargos tinham como funda-
mento o fato de a ora recorrente ter
recebido do Banco Bamerindus -
cessionário da duplicata acima refe-
rida - o aviso de cobrança juntado à
fls. 06 dos autos no valor de CR$
7.700.000),00 (sete milhões e sete-
centos mil cruzeiros), ou seja, com
uma diferença a maior de CR$
700.000,00 (setecentos mil cruzei-
ros), do que restou evidencido o ar-
gumento de cobrança excessiva.

Aduz então que em razão de tal
fato, colocou à disposição da exe-
quente através de aviso via fax, um
cheque no valor corretamente nomi-
nado (CR$ 7.000.000,00 (sete mi-
lhões de cruzeiros) fazendo menção
ao exagero da cobrança bancária e
que, não obstante estes fatos, do-
cumentalmente comprovados, a
sentença negou procedência aos
embargos opostos a execução sem
apresentar qualquer fundamento, vi-
olando o inciso II do art. 485 do
CPC; o que acabou por motivar in-
terposição de embargos de declara-
ção sob a alegativa de omissão à
apreciação das questões de fato ar-
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guidas pela embargante, ora ape-
lante, gerando inclusive um pronun-
ciamento contraditório, pois o juízo
"ad quo" considerou procedente as
arguições contidas nos declaratóri-
os, porém ao final os rejeitou. Daí ter
usado do recurso de apelação para
atacar as decisões que rejeitaram
tanto os declaratórios ,quanto os
embargos à execução.

Impende, de início, julgar a ar-
guição de contradição contida no
julgamento "ad quo" que rejeitou os
declaratórios opostos da sentença
que denegou os embargos à execu-
ção uma vez que, a continuidade da
prestação jurisdicional pela norma
insculpida no art. 515, § 1° do CPC
(apreciação pela apelação de todas
as questões suscitadas e discutidas
no processo ainda que não tenham
sido julgadas por inteiro pela sen-
tença), impõe o pronunciamento
preliminar da matéria suscitada.

Assim é que, é de se reconhecer
que efetivamente há flagrante con-
tradição na decisão rejeitadora dos
declaratórios opostos da sentença,
que num primeiro momento reco-
nhece a procedência dos argumen-
tos apresentados, mas ao final, re-
jeita os embargos. Daí havendo em
meu entender a necessidade de se
julgar o fato ensejador dos, mes-
mos, ou seja, a omissão da senten-
ça quanto ao argumento de cobran-
ça excessiva, saneando assim o
defeito.

Quanto a esta questão improce-
de o argumento de omissão da r.
sentença “ad quo”.

A MMª Dra. Juíza sentenciante
declarou por extenso na parte final
do "decisum", o valor a ser cobrado
pela exequente à executada ,ou
seja, "sete mil cruzeiros reais" - valor
que corresponde à transposição dos
CR$ 7.000.000,00 (sete milhões de
cruzeiros) para a nova moeda, o
cruzeiro real; valor inclusive reco-
nhecido por ambas . Daí é que, in-
cabível o argumento de omissão da
sentença recorrida constante dos
declaratórios, forçando o reconhe-
cendo tão somente da contradição
da decisão rejeitadora dos mesmos,
apenas para corrigir-lhe a improprie-
dade técnica face ao uso incorreto
do vernáculo em seu sentido amplo
(CPC.art. 156) , não gerando contu-
do, qualquer efeito modificativo ,que
é matéria adstrita ao julgamento do
mérito propriamente dito.

Mérito
No mérito, melhor sorte não am-

para a apelante.
O título executado, provou-se, é

líquido, certo e exigível, tendo sido
cumprido todos os requisitos legais
para a sua cobrança.

O argumento de que incorreu em
mora a apelada, a teor do art. 955 -
não do CPC como aloca a apelante -
mas do Código Civil, não se configu-
rou pelo simples fato de que não se



522 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

pode atestar com certeza absoluta
de que a notícia, via fax, do paga-
mento através de cheque estava à
disposição da apelada-exequente .
O fax é meio rápido de comunica-
ção, mas não viabiliza o escopo
pretendido nestes casos. Para tanto
, há meios juridicamente mais pró-
prios como a notificação judicial ou
extra-judicial , e mesmo a ação con-
signatória se houvesse a recusa do
recebimento pela apelada, o que
certamente não ocorreu como adu-
ziu a apelante.

Quanto ao excesso de cobrança,
o mesmo não se configurou.

Excesso de cobrança executiva é
questão de fato, e o fato caracteri-
zador "in casu" foi corrigido a tempo
pela exequente-apelada em sua
resposta aos embargos à execução,
de que havia erro no boleto de co-

brança bancária.
Diz o art. 743, I do CPC:
“Art. 743 Há excesso de execu-
ção:
I - Quando o credor pleitea quan-
tia superior à do título.”
De se ver que não é o caso, pois

a apelada não está cobrando com
base no aviso de cobrança bancária,
mas no título reconhecidamente lí-
quido, certo e exigível.

Em razão de todo o fundamento
exposto, conheço do apelo e dou-lhe
provimento em parte, reconhecendo
na via dos declaratórios opostos a
contradição da sentença recorrida
apenas para retificá-la nesse ponto,
e no mérito negar-lhe provimento
para manter em todos os seus ter-
mos a r. sentença "ad quo", continu-
ando-se na execução como de lei.

Belém, 11 de maio de 1998.

Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Presidente
Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.912 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Tecar - Automóveis e Assistência Técnica Ltda.
Agravado: Walter Araújo Gomes.
Relator: Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes

I - Processual Civil . Agravo. Ordinária de Indeniza-
ção. Exceção de Incompetência do juízo da comarca
de Belém . Declínio de foro para a comarca de Goiâ-
nia-GO. Decisão que a rejeita. Código do Consumidor
que permite o aforamento da ação no domicílio do
autor (art. 101, I). Fundamento do agravo: Interesses
intersubjetivos das partes desafetos à relação de
consumo;sujeição maior ao direito obrigacional.
Aplicação da regra geral do CPC quanto a competên-
cia de foro. ll - Preliminar de prejudicialidade do re-
curso, rejeitada. O avanço da instrução processual
não elide o pronunciamento da incompetência de
foro. Mérito - O não reconhecimento da qualidade de
consumidor do autor- agravado, impõe o desloca-
mento do foro para o domicílio da ré - aplicação do
regramento geral do CPC (arts. 94 e 100), não sem
deixar de ser aplicado nestes casos o princípio da
brevidade processual, com o aproveitamento máximo
dos atos processuais não decisórios.

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

sembargadores membros da colen-
da 1ª Câmara Cível isolada do E.
TJE/Pa., em turma julgadora, à una-
nimidade de votos, conhecer e dar
provimento ao presente agravo, re-
formando a decisão "ad quo" por to-
dos os termos do voto condutor.

Relatório
Tecar - Automóveis e Assistência

Técnica Ltda. , nos autos de Ação
Ordinária de Indenização movida por
Wa!ter Araújo Gomes , ora agrava-
do , inconformada com decisão
emanada pelo juízo "ad quo" que
rejeitou Exceção de Incompetência
por si arguida e que declinava para
uma das varas cíveis da comarca de
Goiânia (GO) o processamento e
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julgamento da ação aludida , inter-
pôs o presente recurso de Agravo
de Instrumento para esta Superior
Instância visando a reforma da deci-
são de 1º grau , pelas razões em
síntese assim dispostas:

Diz a agravante que a magistrada
"ad quo", para rejeitar a exceção,
valeu-se de raciocínio inadequado
ao concluir que a relação intersubje-
tiva da conduta estabelecida entre
as partes, estaria sob o foco do art.
101 da Lei 8.078/90 (Código do
Consumidor) , arrematando que o
capítulo II da citada Lei, que trata
das ações de responsabilidade do
fornecedor de produtos e serviços ,
diz no inciso I do referido artigo, que
a ação poderá ser proposta no do-
micílio do autor .

O engano da magistrada "ad
quo" segundo a agravante, reside no
fato de que não se estabeleceu ne-
nhum vínculo contratual entre as
partes (ora agravante e agravado)
no processo principal, não se po-
dendo falar portanto em relação de
consumo, devendo-se aplicar para
tanto as regras de competência
descritas no CPC. Arts. 94 e 100.

Recebido o recurso, foram soli-
citadas informações ao juízo inferior
que as prestou, estabeleceu primei-
ramente que desconhece do agravo
interposto por não ter providenciado
a agravante o que dispõe o art. 526
do CPC, traçando em seguida as
etapas até então cumpridas pelo

processamento do feito, havendo
por último designação de audiência
de instrução e julgamento para o dia
02.02.98.

Resposta do agravado às fls.
56/57 dos autos, onde alega prejudi-
cialidade do recurso por perda do
objeto, face a continuidade da ação
principal que já chegou em fase ins-
trutória avançada, e no mérito, a
matéria foi analisada corretamente
pelo juízo "ad quo" que rejeitou a
exceção arguida e não merece
quaisquer reparos.

Voto
Argüida preliminar de prejudicia-

lidade do recurso por perda do ob-
jeto pelo agravado.

O reconhecimento da perda do
objeto a ensejar a prejudicialidade
de uma determinada demanda judi-
cial, importa na incidência sobre o
pedido contido na ação, ou no re-
curso, de atos ou fatos que o tome
ineficaz para a realidade jurídica
pretendida .

No caso em tela, tal fato residiria
no andamento do processo no juízo
"ad quo", já em fase instrutória , do
que restaria prejudicado o recurso
face a impossibilidade do declínio de
foro nesse momento processual,
para a comarca de Goiânia -GO.

A decisão agravada rejeitou Ex-
ceção de Incompetência a qual é -
na sistemática processual - exceção
relativa; e portanto, sujeita ao regi-
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me da prorrogação processual, que
nada mais é do que a validação de
seus efeitos (CPC, art. 114), sendo
que, após ser recebida pelo juiz, im-
porta somente na suspensão do
processo até julgamento definitivo
pelo juízo "ad quo". A suspensão na
espécie é automática, e somente vi-
gora até que a exceção seja julgada
em primeiro grau de jurisdição - as-
sim inclusive tem decidido os Tribu-
nais Pátrios (RT.511/190, 522, 129;
572/49) .

Destarte, sendo o agravo o re-
curso. cabível da decisão que julga
a exceção, em não lhe sendo atri-
buído o efeito suspensivo, como
agora se mostra possível a teor do
art. 558 do CPC, "ipso facto" tem-se
a continuidade da ação principal até
que se julgue o recurso. Nesse
ponto, entendendo o contrário, pre-
gam alguns que mesmo o recurso
desprovido do efeito suspensivo, a
sua interposição tem o condão de
suspender o curso da ação principal.

"ln casu", o recurso não sofreu
efeito suspensivo posto que não re-
querido expressamente pela agra-
vante, tendo seguido a ação o seu
curso normal após o julgamento da
exceção oposta; e até mesmo pelo
fato de a magistrada "ad quo" des-
conhecer da interposição do agravo
pela não providência pela agravante,
do que determina o art. 526 do CPC
- omissão que alguns, como Carrei-
ra Alvim, consideram acarretar a de-

serção do agravo -, o que nesse
momento reservo-me fim não adotar
tal posicionamento, não sem deixar
um incentivo para o amadureci-
mento da tese por esta Câmara.

Então temos que, ao argumento
de os autos estarem em fase ins-
trutória avançada, não incide a pre-
judicialidade arguida porque a maté-
ria, embora tenha sido levantada
impropriamente na Contestação em
forma de preliminar, constituindo-se
em mera irregularidade, foi objeto de
exceção, por motivo pré-existente,
no tempo da resposta e através do
modo próprio, e como consequên-
cia, pode ser apreciada a qualquer
tempo ou grau de jurisdição (CPC,
art. 305).

Por tudo, rejeito esta preliminar.

Mérito
O mérito cinge-se a saber se a

relação primariamente concebida
entre as partes aloca - se no direito
obrigacional, como quer a agravan-
te, ou, no Código do Consumidor,
como reza o agravado, o que deslo-
caria a competência para o proces-
samento e julgamento do feito em
razão do foro no qual se localiza o
domicílio das partes, o que determi-
naria a aplicação da regra do CPC
(arts. 94 e 100 - prevalecendo o do-
micílio da ré, ora agravante, ou do
Código do Consumidor art. 101, I -
que permite a propositura no domi-
cílio do autor, ora agravado).
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A lide principal gira em torno de
um pedido de indenização motivado
pelo agravado, Walter Araújo Go-
mes, pelo fato de a agravante , que
é concessionária de revenda Fiat na
cidade de Goiânia - GO. Ter fatura-
do a venda de um automóvel marca
Fiat Tipo, 1.6, ano 94, modelo 95,
em nome de Maria Tereza Rolo a
qual tinha a incumbéncia de proce-
der a venda em nome do agravado
por ordem do Sr. Antonio Coelho de
Almeida ; fato que segundo alega
lhe resultou em danos materiais,
pretendidos reparar com sobredita
ação.

De sua vez alega a agravante,
que faturou a venda em nome da
pessoa que negociou todas as eta-
pas da transação, e que, apesar de
no início ter emitido pedido de venda
em nome do agravado (fls. 24), o fez
em obediência às instruções de Ma-
ria Tereza Rolo - que foi a pessoa
que compareceu à sua loja em
Goiânia - e que posteriormente, ar-
gumentando que o negócio firmado
com o agravado não havia mais
dado certo, mandou fosse emitida a
nota fiscal em seu próprio nome e
não mais no de Walter Araújo Go-
mes (cópia da nota fiscal às fls. 26
dos autos). E conclui asseverando
que diante desse fato, não há que
se falar em relação de contrato com
o agravado, mormente as que im-
portem consumo.

"A prima facie", não me parece

que a lide se aloja nos termos do
Código do Consumidor, estando
mais evidenciada a tese colacionada
pela agravante de que a matéria é
regulada pelo direito obrigacional;
isso para o só efeito de se estabele-
cer qual o juízo competente.

Sem adentrar propriamente no
"meritum causae" , embora exer-
cendo-lhe influências - pois trata-se
a ação principal de Ordinária de Co-
brança cumulada com Responsabi-
lidade Civil e obrigação de Fazer
com arguição de afetação à lide ao
Código do Consumidor ,o que será
inclusive objeto da sentença por se
tratar de norma de ordem pública
entendo que restou claramente es-
tabelecido o domicílio da ré como o
do ajuizamento da causa; isso por-
que o agravado, "data venia" do en-
tendimento "ad quo", não provou sua
condição inicial de consumidor a lhe
impor a proteção legal ,inclusive
para propor a ação em seu domicílio
a teor do art. 101, inciso I, da Lei
8.078/90.

O art. 2º da Lei do Consumidor
define-o da seguinte forma:

"Consumidor, é toda pessoa físi-
ca ou jurídica que adquire e utili-
za produto ou serviço como des-
tinatário final."
No caso, o agravado não negoci-

ou, recebeu ou selou o automóvel,
apenas teve o seu nome descrito no
pedido de venda arequerimento da
pessoa que efetivamente foi a con-
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sumidora final do produto e cuja
nota fiscal foi emitida em seu nome,
ou seja, a Sra. Maria Tereza de
Jesus Rolo, inexistindo nos autos
consistência quanto, a sua atuação
em nome do agravado mediante
mandato procuratório .

Extrai-se então que o agravado
não fugiu ao regramento geral do
CPC quanto a determinação do do-
micílio da ré para a propositura da
ação, não assumindo-lhe a condição
de consumidora consequentemente
a exceção descrita no art. 101, I do
Codecon.

Para tanto, mister é que se refor-
ce a tese com o que preceitua o
próprio CPC por seus arts. 94;
100,inciso IV, "a" e "c", e inciso V,
"a":

"Art.94 - A ação fundada em di-
reito pessoal e a ação fundada
em direto real sobre bens mó-
veis, serão propostas em regra
no domicílio do réu. "
"Art. 100 - É competente o foro:
I a lll (omissis)
IV - Do lugar:
a - onde esta a sede, para a ação

em que for ré a pessoa jurídica;
b - (omissis);
c - onde exerce a sua atividade

principal;

d - (omissis).
V - Do lugar do ato ou fato:
a - para a ação de reparação do
dano.

Ante o exposto, e por todo o
fundamento demonstrado, co-
nheço do agravo e dou-lhe pro-
vimento , para reconhecer a in-
competência do juízo da 19ª vara
cível da comarca de Belém - Pa.,
para o processamento e julga-
mento do feito , devendo os au-
tos serem remetido para a co-
marca de Goiânia-GO. (CPC. art.
311), aqui declarada competente,
e lá distribuídos na forma regi-
mental.

Por outro lado, e como con-
sequência do princípio da brevi-
dade processual insculpido no
art. 244 do CPC ,pelo que tem
orientado o STJ no sentido do
aproveitamento máximo dos atos
processuais regularizando sem-
pre que possível as nulidades
sanáveis (STJ-RT 659/183), se-
jam os atos instrutórios já efeti-
vados na ação em tela devida-
mente preservados, exceptuando
- se quanto a esta preservação
os de natureza decisória, se aca-
so já tomados.

Belém, 04 de maio de 1998.
Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Presidente

Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Relator
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ACORDÃO Nº 33.997 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE
SANTARÉM

Apelante: A Justiça Pública
Apelado: Djalma José Rodrigues
Relatora: Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza

Apelação Criminal. Crime de Lesões Corporais - Não
havendo a certeza da ocorrência delituosa e de sua
autoria, requisitos indispensáveis para a prolação de
um decreto condenatório, aplica-se o “in dúbio pro
reo”. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unâ-
nime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelação da
Comarca de Santarém, em que é
apelante A Justiça Pública e apelado
Djalma José Rodrigues.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Criminal Isolada
do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade de
votos, conhecer do presente recurso
para negar-lhe provimento, nos ter-
mos do voto da relatora.

Relatório
Adoto o relatório de fls. da Douta

Procuradoria de Justiça.

Voto
Trata-se de Recurso Apelação,

interposto pela Justiça Pública con-
tra decisão que absolveu Djalma Jo-

sé Rodrigues, denunciado pela prá-
tica dos crimes de Rapto e Tentativa
de Homicídio Triplamente Qualifica-
do (artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV
do Código Penal Brasileiro).

Argüi, o apelante, que a sentença
recorrida causa espécie, uma vez
que em nenhum momento o réu
aventou qualquer ilegitimidade de
parte, sendo que somente na deci-
são final do feito, o Juízo monocráti-
co noticia carecer o autor da ação
penal de ilegitimidade, para desclas-
sificar o delito depois de transcorrida
toda a instrução. E assim, requer
seja afastada a nulidade processual
de ilegitimidade de parte do Órgão
Ministerial. No mérito, pugna pela
reforma da decisão, a fim de seja o
réu condenado nas sanções previs-
tas para os crimes de rapto e lesões
gravíssimas, haja vista que os autos
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demonstram fartamente ser o réu o
seu autor.

Mostram os autos que o ora
apelado foi denunciado como incur-
so nas sanções do artigo 219 e 121,
§ 2º, incisos II, III e IV, observado o
artigo 222 e 69, C/C o artigo 14, in-
ciso II, todos do Código Penal Bra-
sileiro. Em fase de Pronúncia, a
MMª Magistrada “a quo” procedeu a
desclassificação do crime de tentati-
va de homicídio triplamente qualifi-
cado, para lesões corporais graves.
Tal decisão transitou livremente em
julgado, haja vista que não houve
interposição de recurso.

Prossegue-se a instrução pro-
cessual, sendo ao final proferida de-
cisão que anulou o processo em re-
lação ao crime de rapto por ilegitimi-
dade do Ministério Público em ofe-
recer a denúncia em relação a esse
crime, por tratar-se de crime de
ação privada. Em relação ao crime
de lesões corporais graves, a Ma-
gistrada procedeu a absolvição do
acusado por insuficiência de provas,
de conformidade com o disposto no
artigo 386, inciso VI do Código de
Processo Penal.

Antes de adentrarmos no mérito
da questão, vale a análise de alguns
aspectos que entendo deixaram de
ser observados pelo eminente Juízo
Monocrático, a saber:

Na sentença de fls. 98, precipi-
tou-se a julgadora ao desclassificar
o delito sob o argumento de que o

ofensor quando lesionou a vítima
não alimentava o propósito de cau-
sar-lhe a morte. Com efeito, o Laudo
de Exame de fls. 19, que descreve
quatro feridas pérfuro-contusas, lo-
calizadas no abdômen, tornam evi-
dentes os locais escolhidos para as
perfurações, comprovando a viabili-
dade de um órgão vital vir a ser
atingido. Acrescente-se a isso, o fato
de haver o agressor deixado a víti-
ma a mercê da própria sorte, eis que
sequer poderia locomover-se, face a
gravidade dos ferimentos.

Ademais, pela repercussão que o
crime causou no seio da sociedade
local, impunha-se que a Magistrada
deixasse que aquela mesma socie-
dade decidisse acerca da culpa do
acusado. É essa a finalidade da
pronúncia. É a decisão em que se
apuram a existência de crime, a
certeza provisória de autoria e indí-
cios da responsabilidade do réu. No
entanto, esqueceu-se a nobre julga-
dora de que nos crimes dolosos
contra a vida, na dúvida, impões o
“in dúbio pro Societate”. E contra
essa decisão desclassificatória não
fora interposto qualquer recurso,
transitando livremente em julgado.

Com relação ao crime de rapto,
equivocou-se a Magistrada ao pro-
ceder a anulação do processo “ab-
initio”, alegando ilegitimidade do Mi-
nistério Público para intentar contra
o réu a ação penal por crime de
rapto. O artigo 225 em seu pará-
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grafo 1º, admite que se procede
mediante ação pública, crime de
ação privada, desde que sustentada
pela representação do ofendido, e
demonstrado que este não possui
condições financeiras para arcar
com as despesas processuais. E
essa exigência foi obedecida pelo
pai da vítima Benedito Cavalcante
de Menezes, qualificado às fls. 07
como vendedor, (como se pode ve-
rificar às fls. 08), que segundo o Có-
digo Penal, lhe coloca na condição
de pessoa que não pode prover
despesas de processo judicial, sem
privar-se dos recursos indispensá-
veis a seu sustento e de sua família.

Feitas estas observações, passa-
rei ao exame da demanda tal como
se apresenta nesta Instância.

Revelam os autos, que a imputa-
ção delituosa do réu ocorreu em
conseqüência deste haver declarado
que iria “aprontar” para seu tio, avô
da vítima, por ter o mesmo se recu-
sado a servir-lhe mais uma cerveja,
na festa de casamento de uma tia
da vítima, e prima do acusado.

Os depoimentos e provas colhi-
dos durante o inquérito policial e em
Juízo, lamentavelmente, se mostram
contraditórios e cheios de falhas. E
embora o acusado tenha confessa-
do na polícia que feriu a menina com
um gargalo de garrafa e em seguida
abandonou-a no mato, retornando
ao Salão paroquial, tal confissão en-
contra-se divorciadas das provas

colhidas nos autos, onde consta que
os ferimentos foram praticados com
instrumento perfuro cortante e con-
tundente (faca). Nenhuma testemu-
nha viu o acusado, em momento al-
gum, com a menor. As informações
prestadas pela menor vítima, de iní-
cio demonstram ter sido o réu a
pessoa que a levou para o mato;
mas prosseguindo-se na leitura,
surgem dúvidas , pois ao ser mos-
trada a fotografia (fls. 54) pela se-
gunda vez, e lhe perguntado se a
pessoa da foto ali se encontrava, a
menor respondeu que não, que o
acusado não estava por lá.

Outro fato relevante, é que em-
bora a testemunha Maria Nilda Ca-
valcante em seu depoimento de fls.
113/114, tenha declarado que o
acusado confessou-lhe que havia
provocado os ferimentos na vítima
com um gargalo de garrafa, quando
as peças de roupas do acusado e da
vítima levadas para exame, para
constatar-se o tipo sangüíneo, a
testemunha diz que foi impossível
realizar o exame, uma vez que não
havia sangue na roupa do acusado.

Assim, da análise dos autos,
concluiu-se não haver a certeza ple-
na e inarredável, necessária para a
condenação do acusado. E a certe-
za da ocorrência delituosa e de sua
autoria são indispensáveis para a
prolação de um decreto condenató-
rio. Pairando dúvida, mínima que
seja, impõe-se a aplicação do “in
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dúbio pro réo”.
Pelas razões expostas, conheço

do presente recurso, porém nego-

lhe provimento para manter a deci-
são de Primeiro Grau.

Belém, 17 de fevereiro de 1998.

Des. Ary da Motta Silveira - Presidente
Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 34.012 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE
ANANINDEUA

Apelante: Josias dos Santos Silva
Apelada: A Justiça Pública
Relatora: Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza

Apelação Criminal. Crime de Homicídio Qualificado -
Sendo a decisão dos jurados imutável quanto a maté-
ria fática, não é suscetível a qualquer pretexto de ser
atingida (artigo 5º, inciso XXXVIII da CF). Recurso co-
nhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelação Crimi-
nal da Comarca de Ananindeua, em
que é apelante Josias dos Santos
Silva, e apelada a Justiça Pública.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Criminal Isolada
do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade de
votos, conhecer do presente recurso
para negar-lhe provimento, nos ter-
mos do voto da relatora.

Relatório
Josias dos Santos Silva qualifi-

cado às fls. 02, inconformado com a
decisão proferida pelo Egrégio Tri-
bunal do Júri, que o condenou à
pena de dezenove (19) anos de re-
clusão, em regime fechado, pela
prática do crime previsto no artigo
121, § 2º, incisos II e IV do Código

Penal Brasileiro, recorre a esta E.
Corte buscando a reforma da deci-
são de Primeiro Grau.

Alega em suas razões, em sínte-
se, a negativa de autoria, não existi-
rem nos autos prova material do de-
lito, uma vez que não fora apensada
aos autos a arma do crime, e que os
depoimentos testemunhais encon-
tram-se divorciados do Exame Ne-
croscópico, quando afirmaram que a
vítima se encontrava deitada numa
rede de peito para cima com os bra-
ços abertos e com a faca espetada
no coração, o que contradiz com o
referido Laudo que consta as se-
guintes descrições:

Lesões Externas: “ferida pérfuro-
incisa de 4 cm. de extensão à
altura do 4º espaço intercostal di-
reito, próximo ao rebordo costal”.
Exame Interno: (Tec. Rokitansky)
- dizem os peritos: “verificamos
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grande quantidade de sangue na
cavidade torácica; laceração do
átrio direito; transfixação do dia-
fragma e lobo hepático (fígado) e
laceração de supra-renal direito..”
Prossegue argumentando, que

por essa descrição a facada foi de
cima para baixo do corpo da vítima e
não de frente (peito) para trás (cos-
tas), o que prova que as testemu-
nhas não viram o corpo da vítima e
mentiram perante o Tribunal do Júri;
e que mesmo que o acusado tivesse
feito confissão extrajudicial, isso não
seria prova de haver cometido o de-
lito penal, conforme entendimentos
jurisprudenciais. Finaliza requerendo
a absolvição do apelante por ausên-
cia de provas e negativa de autoria.

Em contra-razões o represen-
tante do Ministério Público contesta
os argumentos da defesa, alegando
que a prova material do delito é o
próprio Laudo Necroscópico de fls.
33, que atesta a morte da vítima, e
que restou comprovado através de
Laudo Pericial que o tipo de arma
utilizada para a perpetração do delito
tratar-se de arma branca, quando
menciona Ação Perfuro-Cortante, e
sua apreensão ou apresentação se-
ria apenas uma conseqüência e
ademais o delito em questão não
tem testemunha visual. Argumenta
ser incabível a alegação da defesa
de que as testemunhas mentiram no
Tribunal, pelo fato de seus depoi-
mentos não se assemelharem com

o laudo necroscópico do IML “Re-
nato Chaves”, haja vista tratar-se de
pessoas humildes e pela própria
condição da profissão não se pode
exigir das mesmas um parecer téc-
nico. Assim é de total irrelevância se
a facada foi de cima para baixo ou
de frente para trás. Finaliza pugnan-
do pela confirmação da decisão re-
corrida.

Nesta superior Instância, a emi-
nente Procuradora de Justiça opinou
pelo conhecimento e improvimento
do apelo.

Voto
Trata-se de apelação interposta

contra decisão do E. Conselho de
Sentença do Tribunal do Júri, que
condenou Josias dos Santos Silva à
pena de dezenove (19) anos de re-
clusão em regime fechado, pela
prática do crime de homicídio quali-
ficado que vitimou Antônio Mirto
Barbosa.

Relata a Denúncia, que no dia
30/07/95, por volta das 18:00 horas,
haver o acusado, ora apelante,
desferido um golpe de faca na víti-
ma causando-lhe a morte. A razão
da prática delituosa teria sido a dis-
puta por um terreno de invasão, pois
todas as vezes que bebiam, réu e
vítima discutiam, principalmente pelo
fato do acusado não se conformar
em ter perdido o terreno para a víti-
ma; contudo tais discussões nunca
tiveram conseqüências maiores até
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o dia crime quando o acusado afir-
mou (textuais) “Nem eu, nem o Lou-
ro (a vítima), vamos mais morar lá”.
Após essa afirmação feita na pre-
sença de vizinhos da vítima, aden-
trou na residência da mesma onde a
encontrou deitada em uma rede,
ocasião em que desferiu-lhe uma
facada, em seguida retirando do lo-
cal, e ao passar pelas mesmas pes-
soas (vizinhos da vítima) comuni-
cou-lhe (textuais) “Olha, eu dei uma
facada no Louro, vão lá ver como
foi”.

Em seu depoimento perante a
autoridade policial o acusado con-
fessou a autoria do delito, alegando
que o cometera por ter sido roubado
pela vítima, e por estar fora de si,
pois havia ingerido muita bebida al-
cóolica. Em Juízo negou a autoria
do crime, alegando que sua confis-
são perante a autoridade policial foi
obtida mediante pressão e medo de
apanhar.

As testemunhas Laércio Ferreira
de Azevedo e Antônio Maria Rodri-
gues da Rocha, confirmaram em
Juízo, seus depoimentos prestados
perante a autoridade policial, enfati-
zando a frase atribuída ao acusado:
“Olha, em dei uma facada no Louro,
vão ver como está ele”.

Em razões finais, o próprio de-
fensor do acusado admite a autoria
do delito ao réu, ora apelado, justifi-
cando que o mesmo encontrava-se
complemente alcoolizado, e que não

aceitou o fato de ter sido roubado
pela vítima dentro de sua própria
casa, pois este era seu amigo de
farra. Em suas razões recursais,
pugna pela absolvição do apelante
alegando que o Laudo expedido pelo
Instituto Médico Legal não se har-
moniza com as declarações presta-
das pelas testemunhas, inclusive
não tendo estas presenciado o deli-
to, e que não existem nos autos pro-
va material uma vez que não foi
apensada ao processo a arma do
crime, e que a confissão do réu pe-
rante a autoridade policial deu-se
mediante coação. Todavia da leitura
atenta dos autos não se vislumbra
qualquer dúvida que venha a ro-
bustecer os argumentos apresenta-
dos pela defesa, uma vez que anali-
sando a versão do acusado e os de-
poimentos das testemunhas ouvi-
das, conclui-se que se harmonizam,
nada encontrando-se que evidencie
a ocorrência de contradição entre a
decisão proferida pelos jurados e as
provas trazidas para os autos. As-
sim, nos afigura inverossímil, a ver-
são que o apelante tenta demonstrar
de que não teve qualquer participa-
ção na morte da vítima.

Com efeito, o argumento do ilus-
tre defensor para tentar descaracte-
rizar duas confissões extrajudiciais
do réu, não poderá ser acatado, haja
vista que embora retratadas em Juí-
zo, não se pode desprezar as con-
fissões feitas anteriormente, se não
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demonstrada a existência de qual-
quer coação. Assim, as confissões
judiciais ou extrajudiciais valem pela
sinceridade com que são feitas ou
verdades nelas contidas, desde que
corroboradas por outros elementos
de prova inclusive circunstanciais
(STF - RTJ 88/371).

Quanto a materialidade, o Exame
de Corpo de Delito de fls. 33, atesta
claramente, o tipo de arma utilizada
no crime quando declara como cau-
sa da morte anemia aguda devido a
hemorragia interna e externa por fe-
rida pérfuro - incisa no tórax (arma
branca).

A liberdade de apreciação das
provas foi obedecida nos presentes
autos, não merecendo ser maculada
nesta Instância, a soberania consti-
tucional do julgamento feito pelo Tri-
bunal do Júri. O crime existiu, e as
provas não deixam dúvidas quanto a
autoria do delito, e a coerência
apresenta-se nas provas apresenta-

das pela acusação.
Em sua obra Instituições de Pro-

cesso Penal, 1ª ed., vol. III, Ed. Fo-
rense, o professor Hélio Tornarghi,
ensina que a soberania dos vere-
dictos dos Tribunais do Júri, afirma-
da na alínea “c” do inciso XXXVIII,
do artigo 5º, da Constituição Fede-
ral, não é suscetível a qualquer
pretexto, de ser atingida. A decisão
dos jurados é imutável quanto a
matéria fática.

In casu, as provas dos autos se
harmonizam plenamente com a de-
cisão do Júri Popular que não mais
fez que aceitar e referendar a ver-
tente probatória já realçada na pro-
núncia, o que nos faz concluir que a
decisão recorrida não merece qual-
quer reparo.

Desse modo, conheço do recurso
mas nego-lhe provimento, mantendo
a decisão proferida pelo Egrégio
Conselho de Sentença.

Belém, 18 de novembro de 1997.

Des. Ary da Motta Silveira - Presidente
Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 34.037 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DE MARABÁ

Agravante: Wagner Spíndola de Ataíde
Agravado: José Osmar Secco
Relatora: Desembargadora Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes

Agravo de Instrumento. Ação de Evicção. Indeferi-
mento da Denunciação à Lide pelo Juiz “a quo”. Di-
reito de regresso reconhecido expressamente no
despacho agravado. obrigatoriedade da denunciação,
por força do art. 70, do CPC. A moderna jurisprudên-
cia considera que a evicção não se subordina à pré-
via existência de uma sentença judicial decretando o
desapossamento da coisa, bastando que o adquiren-
te fique privado da mesma por ato de autoridade. o
vício oculto foi o evento criminoso - Furto - Incidindo
na hipótese do art. 1.107, do C.C.. Tanto na evicção,
quanto na Ação de Indenização, a Denunciação da
lide é obrigatória àquele que estiver obrigado, por
força de lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação re-
gressiva, o prejuízo de quem perder a demanda. Re-
curso provido. Decisão Unânime.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores com-
ponentes da 3ª Câmara Cível Isola-
da do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade de
votos, em conhecer e dar provi-
mento ao recurso, nos termos do
voto da Relatora.

Relatório
Wagner Spíndola de Ataíde,

identificado nos autos, por seu ad-

vogado legalmente constituído, in-
terpôs agravo de instrumento, com
fundamento no art. 522 e seguintes
do CPC, contra despacho prolatado
pelo MM. Juiz de Direito da Comar-
ca de Marabá-Pa, nos autos de
Evicção que lhe move José Osmar
Secco.

Aduz o agravante que o Juízo “a
quo” equivocou-se ao indeferir o pe-
dido de denunciação da lide, haja
vista tratar-se de ação de evicção,
portanto não se configurando em
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simples ação de indenização, como
caracterizou o despacho agravado.
E que a ação de evicção não pode
ser substituída pelo pedido de sim-
ples indenização, porque, segundo
os fundamentos legais, no direito
material civil esta é uma ação de ga-
rantia, caracterizando-se numa obri-
gação de fazer daquele que trans-
mite a coisa objeto da evicção.

Cita o art. 70 do CPC, referindo-
se ao seu direito de regresso, reco-
nhecido expressamente pelo Juízo
“a quo” no despacho agravado, don-
de se conclui pela obrigatoriedade
da denunciação da lide, por força do
citado artigo.

Por fim, alega que o MM. Juiz já
havia aceito a denunciação à lide
em relação a Jorge Bastos Gaby,
cópia anexada às fls. 33, determi-
nando a citação do denunciado, que
contestou a ação, às fls. 36/41, não
podendo mais, em fase imprópria,
onde já admitira ao processo a pre-
sença do denunciado, reformar seu
despacho. Além de que reconheceu
expressamente ao denunciante, o
direito de regresso, equivocando-se
ao dizer que deve fazê-lo em ação
autônoma.

Juntou documentos das fls. 13 a
54.

Em suas informações, o Juiz de
1º Grau, alega que não se trata de
ação de evicção, mas de indeniza-
ção, onde o agravado visa receber
indenização do agravante, pelo pre-

ço que pagou pela compra de um
veículo, que posteriormente foi
apreendido pela polícia, sob a ale-
gação de veículo roubado. Pelo que
entende não ser necessária a de-
nunciação à lide.

Informou ainda que, por ocasião
da contestação, foi proposta denun-
ciação da lide contra o anterior ven-
dedor do veículo, Sr. Jorge Gaby, e
determinado ao denunciante que
providenciasse a citação do denun-
ciado, no prazo previsto em lei, po-
rém o mesmo só foi citado quase
um ano após a denunciação. Citado
o denunciado, contestou dizendo
que adquiriu o veículo da Mesbla
Distribuidora de Veículos Ltda., e
esta, ou sua sucessora, deve ser
responsabilizada pelo ressarcimento
de eventual prejuízo, denunciando à
lide a citada empresa.

Em contra-razões, o agravado
entende que a decisão agravada
não merece qualquer reparo.

Voto
Trata-se de hipótese obrigatória

de denunciação à lide, prevista no
art. 70, do CPC.

Entende o ilustre Juiz “a quo” ser
mera ação de indenização, e não de
evicção. Reconhece o direito de re-
gresso, porém nega a denunciação
à lide, após tê-la deferido e feito citar
o denunciado, que contestou a ação.

Inscrevo-me na moderna Juris-
prudência pátria, segundo a qual
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não subordina à evicção à prévia
existência de uma sentença judicial,
decretando o desapossamento da
coisa, bastando que o adquirente fi-
que privado da mesma, por ato de
autoridade.

No caso dos autos, o veículo
descrito às fls. 13, foi vendido pelo
agravante ao agravado, o qual man-
dou-o a São Paulo, onde sofreu
substanciais reparos. Após 1 ano da
compra, o referido veículo foi apre-
endido pelo Detran/MS, como pro-
duto de furto, havendo, pois, o de-
sapossamento, por ato de autorida-
de. Pelo que o comprador aciona o
vendedor, para indenização por
evicção.

O vício oculto da coisa, no caso
do veículo, foi o evento criminoso -
furto, incidindo na hipótese prevista
no art. 1.107 do Cód. Civil.

A moderna doutrina assim se
afirmou:

Ementa: - “O desapossamento
da coisa, através das autoridades
administrativas, eqüivale ao de-
sapossamento por sentença judi-
cial (RT 324/134). É o entendi-
mento consagrado pelo Egrégio
Tribunal de Justiça de S. Paulo,
que afirmou: “A Jurisprudência
mais recente não subordina a
evicção à prévia existência de
uma sentença judicial decretando
o desapossamento da coisa.
Basta que o adquirente fique pri-
vado por ato inequívoco de qual-

quer autoridade.” RT 603/137.
Ementa: - “Responsabilidade civil
- Evicção - Compra e venda su-
cessiva de veículo apreendido
pela polícia por ser produto de
furto. Direito regressivo exercido
contra o respectivo vendedor.
Correção monetária incidente
desde a realização do negócio.
Indenização devida.”
Ementa: “Ação de indenização
por evicção. Veículo apreendido
pela polícia, por se tratar de pro-
duto de furto. Responde pela
evicção aquele que vendeu o
veículo. Assegurado o direito de
regresso contra o vendedor ante-
rior. Aplicação dos arts. 1.107 e
1.108 do CC. Ação procedente.
Recurso improvido. Ac. un. da 2ª
C.C. do TJPr, de 5.4.89, na ap.
1.345/88, Rel. Des. Carlos Raita-
ni, PJ 30/78.”
Porém, em qualquer das corren-

tes de exegese, impõe-se a denun-
ciação à lide, que é obrigatória,
como se vê da ementa:

“Processo Civil - Art. 70, CPC.
Havendo denunciação à lide, im-
põe-se a apreciação das deman-
das original e derivadas, em
qualquer das correntes de exe-
gese”. R. Esp. 55 RJ, STJ, 4ª T.
D.J.U. de 6.11.89.
Na hipótese dos autos, houve o

chamamento à lide de terceiro que
vendeu o veículo.

No caso ora em julgamento, a
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denunciação é obrigatória, como se
vê das seguintes ementas:

“Ação de evicção. Não se pode
substituir tal ação pelo pedido de
indenização do último adquirente
contra o primitivo transmitente,
com olvido da cadeia das suces-
sivas transmissões.” CC, arts.
1.107 e 1.116; CPC, art. 70, I. RE
97.197 - 1 PR, 2ª T., j. em
26.06.84, Rel. Min. Décio Miran-
da, un., DJU 31.8.84 STF, RT
602/282. Coletado in “CPC nos
Tribunais”, Darcy Arruda Miranda
e outros.
E mais:
“A perda de veículo, por apreen-
são determinada por autoridade
administrativa, independente de
decisão judicial, cria situação de
evicção, implicando na obrigação
de indenizar, na medida do
art.1.107 do CC, conforme Juris-
prudência.” In “Cód. Civil nos Tri-
bunais”, atualização 1996, Darcy

Arruda Miranda e outros, II Vol.,
pág. 1.297.
Ademais, prevê ainda o CPC, no

art. 70, III, que a denunciação é
obrigatória àquele que estiver obri-
gado, pela lei ou pelo contrato, a in-
denizar, em ação regressiva, o pre-
juízo de quem perder a demanda.

Ementa: “Aqueles que estão su-
jeitos à ação de regresso devem
ser obrigatoriamente chamados à
lide. E há conseqüências pela
não denunciação da lide nessa
hipótese, já que perde, a parte
que devia denunciar e não o fez,
a ação regressiva contra o tercei-
ro.” Ac. un. 6ª Câm. TJ - SP,
14.5.76, ap. 251.230, Rel. Des.
Alves Barbosa, RT, Vol. 489, p.
96.
Por todas estas razões, conheço

do agravo e dou-lhe provimento para
modificar o despacho agravado, de-
vendo ser acolhida a denunciação à
lide, por ser obrigatória.

Belém, 29 de maio de 1998.

Des. Pedro Paulo Martins - Presidente
Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes - Relatora
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RECURSO ESPECIAL
RECORRENTE: REFRIGERANTES GAROTO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A
RECORRIDO: FRANCISCO DE SOUZA NEVES -
DISTRIBUIDORA DA MATA

Vistos, etc...
Refrigerantes Garoto Indústria e

Comércio S/A, interpõe Recurso Es-
pecial, com fulcro no artigo 105, in-
ciso lll, alíneas "a" e "c" da Constitui-
ção Federal ante seu inconformismo
com os Vs. Acórdãos nºs 30.038 e
30.817, proferidos pela Colenda 2ª
Câmara Cível Isolada, na Ação de
Execução em que contende com
Francisco de Souza Neves - Distri-
buidora da Mata.

Busca a recorrente, modificar os
Arestos objurgados aduzindo viola-
ção à Lei Federal: CPC, artigo 593,
II c/c 263, primeira parte; e ainda,
Divergência Jurisprudencial.

Não foram apresentadas contra-
razões.

O V. Acórdão nº 30.038, tem a
seguinte Ementa:

"Recurso de Agravo - Ação de
Execução - Fraude contra credo-
res. lnviável a caracterização de
Fraude contra credores, se não
comprovada a formalização da
alienação de bens posterior-
mente à instauração da lide.
Distinção entre fraude à execu-
ção e fraude contra credores.

Recurso conhecido e improvido.
A Carta Magna de 1988, autori-

zada a admissibilidade do apelo es-
pecial quando houver ofensa à Lei
Federal ou Divergência Jurisprudên-
cia.

"ln casu" cuida-se de alienação
de bens pelo devedor

após o ajuizamento da execução.
Em tomo do assunto digladiam-se
duas correntes: uma que sustenta a
inexibilidade da citação ou da pe-
nhora para a caracterização da frau-
de; e outra, que exige a citação da
parte contrária para a configuração
da mesma.

Sobre a matéria há dissenção ju-
risprudêncial e cabe ao Superior Tri-
bunal de Justiça, a missão de apazi-
guar a jurisprudência revolta, bus-
cando a melhor exegese do Direito
Federal infraconstitucional.

No caso em exame, a recorrente
trouxe à colação, Arestos que evi-
denciam o dissídio pretoriano; aten-
deu os requisitos do artigo 255 do
Regimento Interno do STJ; de-
monstrou que a Jurisprudência Pá-
tria não é pacifica sobre a matéria,
ensejando assim, o cabimento do



544 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

recurso a teor do artigo 105, inciso
lll, alínea "c”, da Constituição Brasi-
leira, para apreciação pelo Colendo

Superior Tribunal de Justiça.
lsto posto, dou seguimento ao

recurso.

Belém, 08 de fevereiro de 1998.

Des. José Alberto Soares Maia
Vice-Presidente do TJE-Pa., com poderes delegados
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RECURSO ESPECIAL
RECORRENTE: CHAWKAT NASSIF MAAKAROUN
RECORRIDA: SORAYA THOMÉ MAAKAROUN

Vistos, etc...
Chawkat Nassif Maakaroun,

através de procurador habilitado,
interpõe Recurso Especial, com fàn-
damento no artigo 105, inciso III, alí-
nea "a" da Constituição Federal, in-
conformado com os Vv. Acórdãos
nºs 22.004 e 22.538, que, respecti-
vamente, negou provimento ao
agravo de instrumento e julgou im-
procedente os embargos de decla-
ração, ambos à unanimidade, profe-
ridos pela Egrégia 3ª Câmara Cível
Isolada, tendo recorrida Soraya
Thomé Maakaroun.

O presente recurso é originário
de agravo de instrumento nos autos
da ação de separação judicial con-
tenciosa, movida pela recorrida.
Alega o agravante, ora recorrente,
que o processo encontra-se eivado
de irregularidades que prejudicam o
julgamento do feito.

O Egrégio Tribunal de Justiça
julgou correta a decisão proferida na
instância a quo, vez que os alimen-
tos provisionais foram fixados de
conformidade com preceito legal e
jurisprudência pátria, e quanto ao
indeferimento de juntada de docu-
mentos, a título de complemento de
contestação, que não foi aceita por
se tratar de fatos que não se relaci-
onam com o litígio em questão, de-

vendo, portanto, ser julgados em
ação própria.

Com contra-razões.
Aduz o recorrente afronta aos

seguintes dispositivos: art. 5º, inci-
sos LIV e LV da Constituição Fede-
ral; art. 183; art. 327; art. 331, inciso
I; art. 852 a 854; art. 801 a 803 e art.
813 do Código de Processo Civil.

O recurso especial não é via
adequada para discussão de maté-
ria constitucional, que deverá ocor-
rer em sede de extraordinário, dirigi-
do ao Supremo Tribunal Federal.

 A alegação de que o acórdão re-
corrido não observou os dispositivos
processuais que tratam da medida
cautelar e dos alimentos, não proce-
de, vez que a decisão encontra-se
legalmente amparada e seguindo o
entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça quanto a matéria
enfocada. Neste sentido, temos:

"Ação de Separação Judicial
Cumulada com Pedido de Ali-
mentos. Fixação Initio Litis dos
Alimentos Provisionais.
Ao despachar a inicial, possível
ao magistrado fixar os alimentos
provisórios, sendo desnecessária
nesse caso a instauração de me-
dida acautelatória em autos
apartados.
Arts. 4º e 13 da Lei nº 5.478, de
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25.07.68". (STJ- Resp. 9.113-
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo-4ª
Turma -j. 12.05.1992- DJ
28.06.1993-pg. 12.894).
Quanto a suposta violação aos

artigos 183, 327 e 331, 1 do CPC,
não merece prosperar o presente
apelo, pois a decisão foi proferida

com base nas questões de fato e di-
reito trazidas aos autos, ficando evi-
dente a intenção do recorrente em
adentrar no livre convencimento do
julgador, o que não é aceito pelo
Excelso Tribunal.

Isto posto, nego seguimento ao
recurso interposto.

Belém, 26 de março de 1998.

Des. José Alberto Soares Maia
Vice-Presidente do TJE-Pa., com poderes delagados
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RECURSO ESPECIAL
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MANOEL ALVES DA SILVA

Vistos, etc...
Estado do Pará, interpõe Recur-

so Especial com fulcro no artigo 105,
inciso III, alíneas “a” e “c” da Cons-
tituição Federal, ante sua irresigna-
ção com o V. Acórdão nº 32.192,
proferido pela Egrégia 2ª Câmara
Cível Isolada, que à unanimidade de
votos, não conheceu dos Embargos
Declaratórios no Reexame de Sen-
tença em Mandado de Segurança
impetrado por Manoel Alves da Sil-
va.

Observa-se nos presentes autos,
que o ora recorrido impetrou o
"Mandamus" no juízo "a quo" objeti-
vando sua promoção a posto supe-
rior no quadro da Polícia Militar do
Estado, com base na Lei Estadual nº
207/49.

A Segurança foi concedida e
confirmada em 2ª Instância (V.
Acórdão nº 31.815). O Estado do
Pará, por intermédio de sua Procu-
radoria Geral, propôs Embargos De-
claratórios para suprimir dúvidas,
omissões e prequestionar a matéria.

O referido recurso não foi conhe-
cido pela Turma Julgadora, sob o
fundamento de que o Estado do Pa-
rá, não tem legitimidade para in-
gressar na lide.

Irresignada com esta decisão, a

Procuradoria Geral do Estado inter-
põe Recurso Especial. Aduz vuIne-
ração aos artigos 499 e 535 do
C.P.C.; artigo 1º da Lei 1.533/51; ar-
tigos 2º, § 3º e 6º da L.I.C.C. e dissí-
dio jurisprudencial.

Foram oferecidas contra-razões.
O V. Acórdão nº 12.192, tem a

seguinte Ementa:
"Embargos de Declaração - Im-
petração por quem não figurou
na relação processual. lnadmis-
sibilidade". 1 - Com efeito, ao
embargante, que não figurou na
relação processual, falta legitimi-
dade para se opor ao comando
judicial. 2 - Embargos não co-
nhecidos. Decisão Unânime".
Constato no apelo especial que

os dispositivos do artigo 2º, § 3º e 6º
da L.I.C.C., não foram debatidos,
muito menos a matéria a eles ati-
nentes. Ausente, pois, o prequestio-
namento da questão, eis que o ór-
gão Julgador não adotou entendi-
mento explicito a respeito.

No tocante ao artigo 1º da Lei nº
1.533/51, a matéria é relativa à
existência ou não de direito líquido,
e certo e reclama investigação pro-
batória, inviável em sede especial
nos termos da Súmula 07 do STJ.
No mesmo sentido STJ - AG. INST.
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160.545/PA, in DJU 03.02.98.
De igual modo não procede a ar-

güição de malferimento ao artigo
535 do CPC, eis que

"o juiz não está obrigado a res-
ponder todas as alegações das
partes, quando já tenha encon-
trado motivo suficiente para fun-
dar sua decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indica-
dos por elas, nem tampouco a
responder um a um todos os ar-
gumentos". (RJTJ Esp. l15/207).
Tem razão o recorrente, quanto a

alegação de Legitimidade do Estado
para ingressar na [ide. A jurispru-
dência dominante tem entendido
que a representação judicial do Es-
tado, por seus Procuradores, decor-
re de Lei, dispensando-se inclusive,
a juntada de instrumento de man-

dato.
Desta forma, a Pessoa Jurídica

de Direito Público, como ente a que
pertence o coator tem legitimidade
para atuar na esfera recursal. As-
sim,

"o Procurador do Estado tem le-
gitimidade para recorrer no pro-
cesso de Mandado de Seguran-
ça, onde a autoridade é notifica-
da para prestar informações, ca-
bendo à Pessoa Jurídica a que
pertencer o Órgão Público, recor-
rer da decisão". (STJ. Ac. nº
008457, de 28.09.94, DJ
17.10.94. No mesmo sentido,
Resp. nº 45.917, de 29.09.94,
DJ. 17,10.94).
Pelo exposto, dou seguimento ao

recurso, pela alínea “a” do permissi-
vo constitucional.

Belém,  de abril de 1998.

Des. José Alberto Soares Maia
Vice-Presidente do TJE-Pa., com poderes delegados
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RECURSO ESPECIAL
RECORRENTE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
RECORRIDO: JURANDIR MENDES CARDOSO

Vistos, etc...
Petrobrás Distribuidora S.A., por

seu procurador judicial, interpõe Re-
curso Especial, com fulcro no artigo
105, inciso III, alínea “a” da Carta
Federal, inconformado com o Vv.
Acórdãos nºs 31.865, que por una-
nimidade não conheceu dos Embar-
gos Infringentes, e nº 32.299 que
rejeitou os Embargos Declaratórios,
proferidos pelas Egrégias Câmaras
Cíveis Reunidas, nos autos da Ação
de Indenização por Danos Morais,
movida por Jurandir Mendes Cardo-
so.

O recorrente insurge-se contra
decisão deste E. Tribunal que não
conheceu dos Embargos Infringen-
tes, pela preliminar de deserção do
recurso, em decorrência do não pa-
gamento do preparo.

O apelo aponta afronta ao artigo
511 do Código de Processo Civil,
alegando que a comprovação do re-
colhimento do preparo do referido
recurso estaria diretamente, subor-
dinada a existência de uma legisla-

ção pertinente para regulamentar a
matéria.

A decisão recorrida fundamen-
tou-se no disposto do caput e pará-
grafo único do art. 511 do CPC e art.
95 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado do Pará. En-
tende o Tribunal julgador, que esta-
belecendo a lei. as situações em
que o preparo é dispensado, e não
se enquadrando o presente caso
nestas exceções; e ainda, tendo o
supracitado regimento instituído que
todos os recursos estão sujeitos a
este pagamento, resguardados os
casos de isenções, conclui-se que
os Vv. Acórdãos não merecem repa-
ros.

Ademais, o aresto guerreado
teve por base dispositivo de Norma
Regimental, o que em sede de re-
curso extremo é defeso ser analisa-
do, conforme preceitua a Súmula
399 do Supremo Tribunal Federal,
também aplicável ao apelo especial.

Pelo exposto nego especial inter-
posto.

Belém, 23 de abril de 1998.

Des. José Alberto Soares Maia
Vice-Presidente do TJE-Pa., com poderes delegados
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RECURSO ESPECIAL
RECORRENTE: LÉA RAMOS DA SILVA
RECORRIDO: JOÃO MATOS CORRÊA

Vistos, etc...
Léa Ramos da Silva, através de

procurador habilitado, interpõe o
presente Recurso Especial, com ful-
cro no art. 105, III, “a” e “c”, da
CF/88, contra os Vv. Acórdãos nº
32.733/97 e nº 33.018/98, que, res-
pectivamente, confirmou a decisão
de 1º grau e rejeitou os embargos
declaratórios opostos nos autos de
Agravo de Instrumento e que deter-
minou o desapensamento da Ação
de Anulação de Negócio Jurídico c/c
Perdas e Danos, da Anulação de
Ato Jurídico em que contende com
João Matos Corrêa.

Sustenta que em se tratando de
ação fundada em direito pessoal
(nulidade de escritura de compra e
venda de imóvel por vício de con-
sentimento), na qual se discute a
validade do ato jurídico, a compe-
tência é relativa, prevalecendo o foro
do domicílio do réu e não o da situa-
ção do imóvel, aplicando-se, no
caso, as regras do art. 94 do CPC e
não do art. 95, como foi entendido
pelo Acórdão recorrido.

Foram apresentadas as contra-
razões às fls. 95/99.

O aresto extraído do Acórdão nº
32.733/97, foi ementado do seguinte
modo:

“Agravo - Agravo interposto con-
tra decisão do juízo de direito "a
quo", que determinou a remessa
dos autos de anulação de negó-
cio jurídico, para a comarca de
Ananindeua - Ação fundada em
direito real sobre "bem imóvel" -
Competência absoluta - "Caput"
do artigo 95, do Código de Pro-
cesso Civil - Recurso negado -
Decisão unânime”.
A divergência jurisprudencial in-

vocada não está perfeitamente con-
figurada nos autos. Como já assente
na jurisprudência firmada pelo STJ,

“Quando não se trata, como no
caso, de notória divergência, a
simples citação de ementa é in-
suficiente para caracterização do
dissídio jurisprudencial. Para que
seja caracterizado o dissídio
pretoriano é imprescindível que
haja absoluta identidade entre as
molduras fáticas da decisão ob-
jurgada e do paradigma aponta-
do, cabendo ao recorrente esta-
belecer o necessário confronto”
(REsp 41745193-RS, publ. DJ
18/04/94).
No caso, não houve a demons-

tração da absoluta identidade entre
as hipóteses indicadas como para-
digmas e nem fez a recorrente o
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cotejo devido, conforme determina o
art. 255, e parágrafos do RISTJ.
Além do mais,

“Feita a citação apenas de
ementas publicadas no “Diário da
Justiça” não se conhece do re-
curso quando não se evidencie,
de maneira induvidosa, que o
entendimento adotado no julga-
mento abrangeria também a hi-
pótese em exame, o que, no
caso, só a integra do acórdão
poderia esclarecer” (STJ-Resp
3.725-RJ, rel. Min. Eduardo Ri-
beiro, DJU publ. 17.9.90, p.
9.510).
Também, a recorrente transcreve

ementas que não correspondem ao
repositório indicado, contribuindo,
assim para inviabilizar, o seguimento
do recurso pela alínea “c” do per-
missivo constitucional.

Quanto a questão de direito, foi
bem analisada pelo acórdão impug-
nado. Sendo a transcrição, o modo

de aquisição da propriedade imobili-
ária por excelência, qualquer anula-
ção do contrato de compra e venda
de imóvel já transcrito, o qual por si
só não tem o condão de transferir o
domínio, implicará, evidentemente,
em cancelamento do registro. Com
o registro, a relação jurídica passa a
ter o cunho de direito real e portanto,
prevalecerá sobre o direito pessoal a
ele vinculado, fazendo atrair, assim,
a aplicabilidade do art. 95 do CPC.

Nesse sentido, assim orientou-se
a jurisprudência do STF, quando
confrontada com a matéria:

“Ação imobiliária. Competência é
a da situação do imóvel , pela
predominância do caráter real de
pretensão sobre o direito pessoal
a ele vinculado, ll - Aplicação do
art. 95 do Código de Processo
Civil. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal”. (RTJ 84/238).
Assim, denego o seguimento do

recurso pelos seus fundamentos.

Belém, 15 de maio de 1998.

Des. José Alberto Soares Maia
Vice-Presidente do TJE-Pa.





DE
CI

SÕ
ES

 D
A

CO
R

R
EG

ED
OR

IA





DECISÕES DA CORREGEDORIA 555

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº74 1998

AUTOS DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 058/98

Requerente: Bruno Henrique dos Santos
Requerido: Juízo de Direito da 12ª Vara Cível da Capital

DECISÃO:

Trata-se de Pedido de Providên-
cias que Bruno Henrique dos San-
tos, move contra a MMª Juíza da 12ª
Vara Cível desta Capital, requerendo
providências deste Órgão Correicio-
nal, no sentido de que a Ação de
Alimentos, movida contra Mauro
Henrique Beltrão Paraense seja
despachada.

A Magistrada requerida, ao

prestar informações esclarece que
este processo de nº 0759/97, já en-
contra-se despachado em data de
05/03/98, tendo sido fixado Alimen-
tos Provisórios e designada audiên-
cia para o dia 29/04/98 às 12:30 ho-
ras.

Assim, considerando a regular
tramitação do feito, de acordo com
as informações prestadas pela MMª
Juíza, indefiro o presente pedido,
arquivando-se ao final estes autos.

Belém, 19 de março de 1998.

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão
Corregedora Geral da Justiça, em exercício



556 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 076/97

Requerente: Alberto Seguin Dias - Presidente do Conselho Penitenciário do
Estado do Pará

DECISÃO:

O Conselho Penitenciário do Es-
tado requer providências contra o
MM. Juízo da Comarca de Santarém
que concedeu ao apenado Carlos
Alberto Beticel Guimarães o benefí-
cio do Livramento Condicional, sem
o devido parecer do Conselho Peni-
tenciário do Estado, conforme exi-
gência estabelecida no art. 12 do
Decreto Federal nº 16.665, de 06.11
.1924.

Requer assim, a cassação do Li-
vramento Condicional concedido ao
arrepio da Legislação, que rege a
matéria.

Prestando as informações, o MM.
Juiz da Comarca de Santarém, es-
clarece que a concessão ora ataca-
da foi dada obedecendo os requisi-
tos legais do Instituto do Livramento
Condicional expostos no art. 86 do
Código Penal, adequando aos obje-
tivos ditados pelo Ato Regimental nº
01/95-GP, atendendo ao fim social
da Lei.

Instado a se pronunciar, o Exce-
lentíssimo Senhor Juiz Corregedor
em parecer, manifesta-se pela nuli-
dade da decisão prolatada pelo Juí-

zo da 6ª Vara Penal de Santarém
devendo ser cassado o benefício
concedido ao apenado, dando vistos
dos autos respectivos ao nobre
Conselho Penitenciário para emis-
são de parecer.

Decido:
A matéria em questão já foi ob-

jeto de análise em outro pedido de
providências, tendo este Órgão Cor-
reicional se manifestado pela nuli-
dade do benefício do Livramento
Condicional que não obedeça os re-
quisitos legais à sua concessão.

O Colendo Conselho da Magis-
tratura deste Egrégio Tribunal de
Justiça, ao julgar recurso do Con-
selho Penitenciário, interposto no
Processo de nº 96300439/96, decla-
rou nula de pleno direito e inexeqüí-
vel a sentença do Juiz de Direito da
2ª Vara Penal Distrital de Icoaraci
que concedeu Livramento Condicio-
nal ao apenado Carlos Monteiro da
Cruz, segundo Acórdão nº 12, data-
do de 11 de setembro de 1996, da
lavra do Eminente Desembargador
Romão Amoedo Neto, que tem a
seguinte Ementa:

"Recurso Penal contra decisão
da Corregedoria Geral da Justi-
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ça-Concessão de Livramento
Condicional feita na própria sen-
tença ao arrepio da Lei-Benefício
autorizado por Magistrado Não
Titular das Execuções Penais,
sem audiência do Conselho Pe-
nitenciário e Ministério Público
bem como ao apenado a 1 ano e
8 meses de reclusão - Recurso
Provido à unanimidade para re-
forma da decisão".

Isto posto, entende esta Corre-
gedoria estar pacificada a matéria,
devendo ser cassada a concessão
do Livramento Condicional concedi-
do ao apenado Carlos Alberto Beti-
cel Guimarães por não ter sido ob-
servado o estabelecido na Lei, de-
vendo os autos serem encaminha-
dos ao Juiz das Execuções Penais
para os devidos fins.

Belém, 06 de fevereiro de 1998.

Des. Humberto de Castro
Corregedor Geral da Justiça do Estado



558 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 118/98

Requerente: Des. José Alberto Soares Maia, Presidente das Câmaras
Criminais Reunidas

DECISÃO:

Considerando a matéria Discuti-
da na 5ª Sessão Ordinária das Câ-
maras Penais Reunidas, datada de
09.03.98 e a solicitação encaminha-
da a esta Corregedoria pelo Exmo.
Sr. Des. José Alberto Soares Maia,
Presidente das Egrégias Câmaras
Criminais Reunidas, determino seja
oficiado ao Diretor do Foro Criminal

da Capital e demais Comarcas, no
sentido de recomendar aos Exmos.

Juizes de Direito a necessária
fundamentação nos termos da Lei,
por ocasião dos Decretos de Prisão,
a fim de ser evitado a concessão de
H.C. por falta da referida funda-
mentação.

Oficie-se.
Após, arquive-se.

Belém, 04 de maio de 1998.

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão
Corregedora Geral da Justiça, em exercício
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Indiciada: Roseane de Souza Pinho

DECISÃO:

Diante da decisão proferida nos
autos de Pedido de Providências nº
632/97, foi determinado a instaura-
ção de Processo Administrativo Dis-
ciplinar, visando apurar as denúnci-
as formuladas perante este Órgão
Correicional, pela MMª Juíza de Di-
reito da 12ª Vara Penal desta Capital
contra a Oficial de Justiça Roseane
de Souza Pinho.

Instaurado o Processo Adminis-
trativo através da Portaria nº 062/97,
foram praticados todos os atos ne-
cessários para a apuração dos fa-
tos, com a oitiva de todos os envol-
vidos e com a observância da ampla
defesa.

Encerrados os trabalhos, a Co-

missão Processante opinou pela
sanção prevista no artigo 189, da Lei
nº 5.810, de 1994, eis que ficou pro-
vado a falta grave praticada pela in-
diciada.

A Assessoria Jurídica desta Cor-
regedoria, instada a se manifestar
através de parecer, sugere que seja
acolhida a conclusão proferida pela
mencionada Comissão, o que acato
na íntegra, como decisão, determino
seja aplicada à servidora Roseane
de Souza Pinho a pena de suspen-
são por 90 (noventa) dias com a de-
vida perda dos direitos e vantagens
de natureza pecuniária, exceto o
salário família, se houver, de acordo
com o que preceituam o artigo 189 e
§ 1º da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro
de 1994.

Belém, 02 de junho de 1998.

Des. Humberto de Castro
Corregedor Geral da Justiça do Estado
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PROVIMENTO Nº 01/98

O Desembargador Humberto de Castro,
Corregedor Geral da Justiça do Estado
do Pará, no uso de suas atribuições le-
gais, etc...

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do artigo 54, da Lei
Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995,
que instituiu os Juizados Especiais;

CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 5.967, de 12 de junho de
1996, que regulamenta a matéria, transfere para
o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a
competência para criar os mecanismos necessá-
rios para a implantação e funcionamento dos
Juizados Especiais;

CONSIDERANDO que o Regimento de Custas do Estado do Pará,
Lei nº 5.378, de 16 de dezembro de 1993, é
anterior a instituição dos Juizados Especiais;

CONSIDERANDO a tabela de cálculo praticada nos procedimentos
sumários da Justiça Comum;

CONSIDERANDO a necessidade de se criar mecanismos que dis-
ciplinem o cálculo das custas processuais, no
preparo dos recursos nos Juizados Especiais;

Resolve:

Art.1º As custas processuais no preparo dos recursos nos Juizados Especiais
de que trata o parágrafo único, do artigo 54, da Lei Federal nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995, serão calculadas de acordo com a tabela única anexa a este
provimento.
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Parágrafo Único. O cálculo das custas a serem recolhidas será feito na Se-
cretaria da própria Turma Recursal, a quem cabe o preparo dos recursos e o de-
vido recolhimento no setor competente.

Art. 2º O recolhimento dos valores apurados no cálculo das custas será feito
em Conta Única do Banco do Estado do Pará, através de guia própria e destinado
ao Fundo de Reaparelhamento dos Juizados Especiais;

Art.3º Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Belém, 26 de janeiro de 1998.

Des. Humberto de Castro
Corregedor Geral da Justiça do Estado

CUSTAS A SEREM RECOLHIDAS NO PREPARO DOS RECURSOS PERANTE

A SECRETARIA DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TABELA ÚNICA

Emolumentos do Juiz: R$  8,00
Secretaria do Juízo: R$ 42,50
Secretaria da Turma Recursal: R$  5,00
                             ----------------

R$ 55.50
Taxa Judiciária: R$ 24,00
                             -----------------
Total: R$ 79,50
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PROVIMENTO Nº 002/98

O Desembargador, Humberto de Castro,
Corregedor Geral da Justiça do Estado
do Pará, no uso de suas atribuições le-
gais;

CONSIDERANDO a premente necessidade de baixar normas do
Pessoal das Serventias Extrajudiciais, em face da
diversidade de atos normativos supervenientes à
edição da Lei nº 8.935/94;

CONSIDERANDO sobretudo, a importância das modificações nor-
mativas ocorridas com o advento da referida Lei;

CONSIDERANDO por fim, a divulgação da matéria e a facilidade de
esclarecimento do real alcance da nova sistemá-
tica estabelecida;

Resolve:

Artigo 1º Ficam instituídas as Normas do Pessoal dos Serviços Extrajudiciais,
que regulam a estrutura dos serviços extrajudiciais, em todo o Estado do Pará,
dispostas em 05 (cinco) capítulos, que integram este provimento.

Artigo 2º Ficam revogadas as disposições e atos normativos em contrário
contidos nos provimentos anteriores à presente edição.

Artigo 3º As Normas do Pessoal dos Serviços Extrajudiciais entrarão em vigor
trinta dias após a data de sua primeira publicação no Diário da Justiça.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Belém, 15 de maio de 1998.

Des. Humberto de Castro
Corregedor Geral da Justiça do Estado
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PROVIMENTO Nº 003/98

O Desembargador Humberto de Castro,
Corregedor Geral da Justiça do Estado
do Pará, no uso de suas atribuições le-
gais, etc...

CONSIDERANDO a edição da Lei Federal nº 9.534, de 10 de de-
zembro de 1997, que instituiu a universalização
da gratuidade do registro civil de nascimento, do
assento de óbito e respectivas certidões;

CONSIDERANDO a necessidade indisponível do disciplinamento,
pelos Oficiais de Registro Civil de Pessoas Natu-
rais do Estado do Pará, da gratuidade dos atos
concernentes ao registro civil de nascimento, as-
sento de óbito e respectivas certidões, nos ter-
mos da Lei nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer adequada orienta-
ção para execução desses serviços por parte dos
Ofícios de Registro Civil de Pessoas Naturais
deste Estado, como forma de garantir a eficácia
do mencionado diploma legal, dirimindo, de logo,
eventuais dúvidas subsequentes;

Resolve:

Art. 1º Fazer realçar aos Oficiais de Registro Civil de Pessoas Naturais do
Estado do Pará e seus prepostos que, a partir do início do expediente normal de
atendimento de suas serventias do dia 10 de março de 1998, não poderão cobrar
qualquer emolumento pelos serviços de registro civil de nascimento, assento de
óbito e expedição das respectivas certidões, independentes da condição econô-
mico-financeira de quem os requerer.

Art. 2º Esclarecer que dos reconhecidamente pobres, não será cobrado emo-
lumento pelas demais certidões extraídas pelo Cartório de Registro Civil, relativas
aos mencionados registros.
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Parágrafo Único. Para efeito do disposto no caput deste artigo, o estado de
pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado ou a rôgo, tra-
tando-se de analfabeto, neste caso, acompanhada da assinatura de duas teste-
munhas.

Art. 3º A lavratura dos citados atos registrais e a entrega da certidão respecti-
va, serão feitas atendendo às exigências da legislação vigente e com estrita obe-
diência aos prazos legais.

Art. 4º Os órgãos governamentais ou entidades não-governamentais poderão
celebrar contratos ou convênios com cartórios, para provimento da gratuidade
prevista na Lei nº 9.534/97.

Art. 5º O descumprimento deste Provimento por parte de qualquer Oficial de
Registro Civil, acarretará a aplicação, por esta Corregedoria, das sanções pre-
vistas no artigo 32 da Lei nº 8.935, de 18.11.94.

Art. 6º Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Belém, 19 de maio de 1998.

Des. Humberto de Castro
Corregedor Geral da Justiça do Estado
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INSTRUÇÃO Nº 001/98

O Desembargador Humberto de Castro,
Corregedor Geral da Justiça do Estado
do Pará, usando de suas atribuições le-
gais, e,

CONSIDERANDO o disposto nas Portarias nº 0197/97-GP e nº
106/98-GP, que regulamentam o pagamento de
diárias;

CONSIDERANDO a difícil situação financeira pela qual atravessa o
Poder Judiciário, necessitando de urgentes medi-
das de contenção de despesas, com vistas a
ajustar suas necessidades aos recursos disponí-
veis;

CONSIDERANDO ainda, que a presença física do Juiz designado
para responder pela Comarca não é necessária,
a não ser para presidir audiências;

CONSIDERANDO a necessidade de que os Senhores Juizes instru-
am devidamente seus pedidos.

Resolve:

I - Determinar ao Juiz designado para responder por uma Comarca, que so-
mente deverá se deslocar quando houver audiência a presidir.

II - Para despachar petições, processos e prolatar sentenças, os Senhores
Escrivães da Comarca deverão conduzir o expediente forense até o Juiz que por
ela responder, sendo facultado aos Advogados, naturalmente, portar pessoal-
mente as petições a serem despachadas pelo Juiz.

III - Os requerimentos das diárias dos Senhores Juizes, serão instruídas com
as Portarias de designação, e Certidão dos Escrivães de comprovação da reali-
zação de audiências.

IV - Conforme determinação da Douta Presidência deste Tribunal, permanece
a fixação de 01 (uma) diária semanal aos Juizes que forem indicados para res-
ponder cumulativamente por outra Comarca.



566 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43             nº74                                             1998

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Belém, 02 de abril de 1998.

Des. Humberto de Castro
Corregedor Geral da Justiça do Estado
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INSTRUÇÃO Nº 002/98

O Desembargador Humberto de Castro,
Corregedor Geral da Justiça do Estado
do Pará, usando de suas atribuições le-
gais, e,

CONSIDERANDO a inobservância de algumas normas processuais,
e a necessidade de instruir aos Senhores Juizes
e Escrivães, ao cumprimento desses procedi-
mentos legais;

Resolve:

I - Recomendar aos Senhores Juizes:
a) que observem, no ato do recebimento do recurso, a etiqueta do Protocolo

Geral, que é o setor competente para o controle da entrega.
b) que só procedam o encaminhamento da Apelação, após observância do

disposto no Parágrafo Único do artigo 518 do CPC.
c) que ao despacharem os feitos sujeitos ao seu julgamento, verifiquem se o

valor da causa está em conformidade com o que preceituam os artigos 259 a 260
do CPC.

c.1) Verificando que o valor dado à causa, conflita com as normas citadas no
item anterior, deverá nos termos do art. 284 do CPC, conceder o prazo legal para
que seja sanada a irregularidade.

II - Que os Senhores Escrivães, formalizem as Certidões nos autos da publi-
cação de despachos e sentenças judiciais.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Belém, 22 de abril de 1998.

Des. Humberto de Castro
Corregedor Geral da Justiça do Estado
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DISCURSO PROFERIDO PELO DESEMBARGADOR ANTÔNIO
FERNANDO BAYMA ARAÚJO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO MARANHÃO, EM FEVEREIRO DE 1998, NA
SOLENIDADE DE ABERTURA DO 1º ENCONTRO SOBRE O
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE JUSTIÇA JUVENIL, QUE
TEVE COMO UM DOS CONFERENCISTAS, O JUIZ DE DIREITO
PAULO SÉRGIO FROTA E SILVA, TITULAR DA 24ª VARA CÍVEL
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM.

O Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco histórico na luta da soci-
edade brasileira pelo desenvolvimento integral das potencialidades físicas, inte-
lectuais e morais do ser humano, e pela conquista das prerrogativas constitucio-
nais da cidadania.

Ele deve ser assim considerado, porque o Estatuto tem compromisso com o
homem na faixa etária de seus primeiros anos, quando ele ainda é um projeto em
processo de autoformação.

Mas esse projeto de homem não tem, por uma questão de imaturidade psico-
fisiológica, mecanismos de autocontrole que o direcionem para os objetivos soci-
ais fixados pela comunidades. Falta-lhe, não raro, a visão nítida de uma constela-
ção de valores culturais, que o faça distinguir o bem do mal, o justo do injusto, o
verdadeiro e falso.

E assim, qual sistema fechado em si mesmo, sem parâmetros externos que
lhe sirvam de referencial valorativo para a avaliação crítica dos seus próprios
atos, a criança e o adolescente tornam-se, freqüentemente, vítimas de sua inex-
periência vivencial.

Vítimas também de uma visão oblíqua de mundo, forjada pelos meios de co-
municação de massa, e pautada em paradigmas culturais materialistas, que so-
brepõem o instinto à razão, o ter ao ser, a força ao direito, o útil ao verdadeiro.

Emoldurando e alimentando esse painel de valores culturais negativos, o meio
urbano, econômico e social, em que a criança e o adolescente de hoje tem o seu
“habitat”, agem como fatores de desestabilização de sua personalidade.

O resultado de toda essa problemática é um quadro desolador: crianças e
adolescentes socialmente marginalizados no submundo da droga, da prostituição
e do crime organizado.

Estatísticas oficiais do UNICEF e do IBGE, levantadas em 1995, denunciam a
existência de problemas sociais no Maranhão e no Brasil, que podem ser aponta-
dos como causas da marginalização social do menor e do seu comportamento
infracional.
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A primeira delas, por sua importância capital, é o baixo nível de renda das fa-
mílias que pertencem essas crianças e adolescentes. Assim é que 70,7% da-
queles menores, situados na faixa etária de 0 a 14 anos, pertencem a famílias
maranhenses cujo rendimento “per capita“ é da ordem de meio salário mínimo.

Disso resulta outro indicador alarmante. Ele nos diz que a taxa de mortalidade
infantil no Maranhão, segundo dados de 1994, era de 63,2% por 1.000 nascidos
vivos, praticamente a mesma registrada no Nordeste como um todo.

Vemos, assim, que a criança e o adolescente carregam o estigma de elevada
taxa de mortalidade que os acompanham e ameaçam desde o nascimento até a
idade adulta.

São eles, portanto, sobreviventes de uma baixíssima esperança de vida ao
nascer, como náufragos lançados nas praias da existência, para a temerária
aventura de uma vida sem expectativas de educação, de saúde, emprego, lazer
sadio e do aconchego de um lar socialmente estável.

Sem rumos nem horizonte, como bússolas que perderam o norte do seu ver-
dadeiro destino, só lhes resta o sentimento de abandono e o espírito de revolta,
por falta de melhores opções de vida.

Como conseqüência natural, a rua se transforma no seu lar; a droga, substitu-
tivo do sonho e da esperança; o crime, no plano inclinado que os leva ao inferno
dantesco da luta feroz pela vida.

Por isso, a sociedade de que eles são sobras residuais os tema, rejeita e con-
dena.

Felizmente, hoje, uma consciência nova se levanta em defesa da criança e do
adolescente, sob a liderança de instituições sociais públicas e privadas, tais como
o UNICEF, as Igrejas, os organismos estatais, órgãos de classes e numerosas
ONGS que, no mundo inteiro, se batem em defesa dos direitos da pessoa huma-
na.

Meus senhores.
A solenidade de que ora participamos enquadra-se na linha promocional dos

objetivos visados por todas essas beneméritas instituições sociais.
O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, num esforço conjunto com a

representante local do UNICEF, Professora Maria José Medeiros, e a Presidente
da Fundação da Criança e do Adolescente, Professora Claudete de Jesus Ribei-
ro, instala hoje a Primeira Reunião de Trabalho sobre o Sistema de Administra-
ção de Justiça Juvenil.

Trata-se de um conclave de assunto jurídico especializado, com a finalidade
de promover a integração operacional de todos os agentes do Sistema de justiça
Juvenil do Estado, afim de que a administração desta se faça de acordo com o
espírito da Lei nº 8.069 - O Estatuto da Criança e do Adolescente.
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O espírito informa o corpo desta lei é um só: descaracterizá-la de qualquer lai-
vo de legislação penal, no sentido punitivo, afim de que ela, na prática, ganhe a
dimensão humana de um instrumento institucional de proteção, defesa e reori-
entação educacional do infrator juvenil, como forma de restituí-lo moralmente são
e socialmente útil à comunidade.

A consecução desse elevado objetivo reclama dos responsáveis pela admi-
nistração da Justiça Juvenil prioridade para a adoção de medidas sócio -
educativas, tais como a liberdade assistida, a prestação de serviços à comunida-
de e, em casos especiais, a semiliberdade.

Essas medidas moralmente saneadoras, melhor do que a segregação do jo-
vem do seio da família e da sociedade, em instituições prisionais, têm o poder
persuasório de mudar convicções e comportamentos desse vasto seguimento da
população infanto-juvenil. E mais: a capacidade de conduzi-lo, de modo pacífico,
ao seu casulo social de origem, para o convívio ordeiro com os seus familiares e
vizinhos, e o restabelecimento de relações úteis e produtivas com a sociedade.

Ao declarar instalados os Trabalhos desta Reunião, cumpre-me, como Presi-
dente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, agradecer à representante
local do UNICEF e à Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente a
honrosa deferência com que destinguiram o Poder Judiciário do Estado, dando-
lhe a responsabilidade de promover e presidir este importante evento sócio-
cultural.

Esta homenagem muito me honra e sensibiliza, pela feliz coincidência de o
Tribunal de Justiça ter, na sua Presidência, exatamente eu que durante cerca de
cinco anos, exerci, com apaixonada dedicação, o cargo então denominado Cura-
dor de Menores, cujo desempenho me tornou membro efetivo da Antiga Associa-
ção de Juizes e Curadores de Menores, hoje Associação de Juizes e Curadores
da Infância e Juventude.

Agradeço, também, a todos que atenderam ao nosso convite e aqui se en-
contram abrilhantando esta solenidade com sua presença e participação.

De modo especial, devo ressaltar e agradecer, também, a honrosa presença
dos ilustres convidados, que deixaram os seus afazeres profissionais para trazer
a este conclave o valioso subsídio de seus conhecimentos e experiência sobre a
administração da Justiça Juvenil.

São eles Doutor Emílio Garcia Méndez, Ilustre Assessor Regional do UNICEF
para a América Latina e Caribe; o Doutor Paulo Sérgio Frota e Silva, magistrado e
professor universitário, com especialidade em Direito da Criança e do Adoles-
cente, laureado com o prêmio internacional do UNICEF “Criança e Paz”; o Doutor
Roberto Diniz Saut, emérito professor titular de Direito da Universidade de Blu-
menau.
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Por um sentimento de particular amizade, permito-me destacar aqui a presen-
ça do amigo e colega Desembargador Antonio Fernando do Amaral e Silva, do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, renomado professor universitário, com
notória especialidade no ramo jurídico do Direito da Criança e do Adolescente.

O Desembargador Antonio Fernando do Amaral e Silva é da estirpe daqueles
intelectuais insignes, cuja inteligência e cultura honram a magistratura brasileira.
Sua condição de membro do Grupo de Redatores do Estatuto da Criança e do
Adolescente, e da Comissão de Revisão da Legislação de Menores do Ministério
da Justiça projetaram-no nacional e internacionalmente, fazendo-o merecedor de
dois importantes prêmios: o de “Criança e Paz”, do UNICEF, e o de “Direitos Hu-
manos”, honrosa condecoração que lhe foi pessoalmente outorgada pelo Senhor
Presidente da República.

A presença de tão ilustres convidados e a participação das autoridades locais
comprometidas com a administração da Justiça juvenil, no Estado do Maranhão,
garantem o êxito do evento que ora se inicia, tornando-os, por isso mesmo, cre-
dores do nosso público reconhecimento.

Meus Senhores.
Declaro, assim, instalados os trabalhos deste “Primeiro Encontro de Estudos

sobre o Sistema de Administração da Justiça Juvenil”.
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AULA INAUGURAL DO CURSO DE PREPARAÇÃO DE JUÍZES,
MINISTRADA PELA EXMA. SRA. DESA. MARIA LÚCIA GOMES
MARCOS DOS SANTOS.

Exmo. Sr. Des. Romão Amoêdo Neto, DD. Presidente do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado;

Exmo. Sr. Des. José Alberto Soares Maia, Vice-Presidente do Egrégio Tribu-
nal de Justiça do Estado;

Exmo. Sr. Des. Almir de Lima Pereira, Diretor Geral da Escola de Magistratu-
ra;

Exmo. Sr. Des. Manoel de Christo Alves Filho;
Exmo. Sr. Dr. Juiz Ronaldo Vale;
Meus Senhores, Minhas Senhoras, Futuros Colegas:

Agradeço as palavras gentis do meu colega Des. Almir de Lima Pereira, que
como amigo não poupa elogios, suas palavras refletem bem seu coração bondo-
so. Muito obrigada, Desembargador.

É uma honra para mim, proferir a aula inaugural do Curso de Preparação de
Juízes, nesta Escola Superior da Magistratura, convidada pelo ilustre Diretor Ge-
ral Des. Almir de Lima Pereira. Juíza que sou, muito acumulei neste tempo de
magistratura: desde o estudo do Direito, sua aplicação ao caso concreto, a visão
humana dos problemas sociais, e principalmente, o amor , a dedicação ao Poder
Judiciário.

Escolhi, então, falar a vocês sobre a importância da Justiça - lições e aconse-
lhamentos que acumulei nesta longa caminhada. Fui Juíza no interior do Estado,
na década de 60: Conceição do Araguaia, Irituia, Capanema, foram as Comarcas
em que exerci meu mistér. Nesta época, nós, Juízes muito sofríamos com os
desconfortos das comunidades interioranas do nosso Estado. Enfrentei gabinetes
beneditinos, de simplesmente mesa e cadeira; enfrentei falta de energia elétrica,
enfrentei falta de comunicação com a Capital no tempo das grandes chuvas, en-
frentei moradias primitivas de chão de terra batida, e enfrentei, com dor no cora-
ção, a miséria de nossos irmãos do interior da Amazônia. Isto tudo enfrentei, mas
não somente eu, mas todos nós que hoje já gozamos o privilégio de trabalhar na
mais Alta Corte do Estado.

Este é o sétimo Curso de Preparação aos Juízes que a Escola Superior da
Magistratura oferece aos bacharéis em Direito, cumprindo o nosso objetivo, que é
o preparo do Juiz. Sua meta é proporcionar aos magistrados melhores condições
de atualização, frente à problemática social e jurídica da atualidade de nosso pa-
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ís. E, para mim, a primeira e mais importante lição é incutir nos futuros colegas a
imagem viva da enorme importância do Poder Juciário, Justiça, no contexto soci-
al.

Tão importante é o Juiz que Ihering, em magistral lição, nos ensina que exis-
tem três valores primacias, sem os quais não se vive, na plena acepção do ter-
mo: A Independência do Indivíduo, a Igualdade das Pessoas e a Idéia da Justiça.
A Justiça é uma necessidade de todos e de cada instante.

Para exercer o cargo, precisa o Juiz de qualidades e virtudes que o habilitem.
O Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira, que sempre se dedicou ao estudo do com-
portamento do Juiz, Juiz exemplar que é, afirma serem elas (qualidades e virtu-
des) as seguintes: honestidade e independência, humanidade e compreensão,
firmeza e coragem, serenidade e dinamismo, cultura e inteligência e, sobretudo o
senso da Justiça. E, além de tudo isso, acrescento, comportamento compatível
com a dignidade do cargo.

Estamos, nós, do Poder Judiciário, vivendo dias tristes em nossa Pátria. Ve-
mos nosso povo sofrido, amargurado, assistir, entre perplexo e estarrecido, cer-
tos acontecimentos sobre os quais é melhor calar. Vemos, nós mesmos, do Po-
der Judiciário, nossas garantias serem enxovalhadas como privilégios odiosos, o
que nos desencanta sobremaneira. Precisamos mais do que nunca de patriotas,
precisamos de líderes, precisamos de homens que amem nossa terra, de ho-
mens que saibam que, em qualquer área de atuação, o trabalho, o dever cumpri-
do, é o que se espera de cada brasileiro. Precisamos de cidadãos responsáveis,
comedidos, que não julguem só sobre o que lhes contam e sim sobre os fatos
que vêem. Nossa tarefa de juiz é difícil, é trabalhosa, é sacrificiosa, mas tem de
ser cumprida. Não somente ser cumprida simplesmente, mas cumprida com
amor, com abnegação, com devoção, para que a comunidade que servimos nos
veja como seu apoio, como sua segurança.

E o que é ser Juiz? Distribui Justiça? Sim, mas não tão somente. Quero deixar
transcrito aqui, para meditação de vocês, futuros novos companheiros, trecho do
belíssimo discurso proferido pelo Desembargador gaúcho Paulo Herdt, a quando
de sua posse no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Percebi que a missão que me haviam destinado era a de
julgar o próximo, meu semelhante; privá-lo da liberdade,
bem tão grandioso quanto a vida; alterar-lhe o patrimô-
nio, reduzindo-o por erro ou mau negócio, à pobreza; se-
parar o homem da mulher e dar a um o filho que a ambos
pertence; convocar credores à divisão de bens; afastar
da terra quem nela trabalhou.
Mas também, defender os fracos dos poderosos, prote-
ger os indivíduos do Estado arbitrário.
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Mas também, promover a paz onde impere a discórdia,
dar esperança onde reside a desilusão.
Paradoxalmente, enquanto depressa constatei que o Di-
reito não possuía aquele lirismo e que as românticas li-
ções transmitidas nos bancos acadêmicos não condiziam
com a realidade, tomei-me de fé e de crença na Justiça e
no Direito.
Depressa percebi que as leis são feitas por homens e que
a Justiça terrena jamais poderia ser a Justiça Divina.
Depressa senti que conduzido por homens, o Direito tem
função transformadora - como afirma Rehbinder - de es-
tabelecer o equilíbrio de interesses contraditórios, fo-
mentando e propondo e conseguindo a solidariedade
humana, orientando os comportamentos, dirigindo a
conduta dos membros do grupo, de tal sorte que se evite
a destruição da pessoa humana.
Compreendi, então, que o Direito e a Justiça nào se de-
vem destinar à classe média; que não podem ser excluí-
dos aqueles que se julgam acima do direito e não podem
ser esquecidos aqueles que se encontram às margens da
Lei e da Justiça.”

A magistratura brasileira vem enfrentando com muita coragem, os problemas
múltiplos que se nos antolham a carreira. Acusações se acumulam entre nós: a
eterna e malfadada morosidade, o despreparo dos julgadores, a corrupção de al-
guns, são as mais repetidas. Estas imputações geram em nós sensação de in-
certeza e, na comunidade a que servimos, impressão de menosprezo.

Aqui, na Escola da Magistratura, nossos futuros colegas aprenderão que os
prazos são fatais, não só para as partes, mas principalmente para nós, Juízes,
pois é despachando na hora certa que demonstraremos a eficiência e o respeito
pelos direitos que nos são entregues para apreciação. A morosidade, certamente,
será diminuída.

Aprenderão quão necessário é o estudo demorado e aprofundado da Lei, da
Doutrina e da Jurisprudência para o exercício da profissão.

Imprescindível para obter a consideração e o respeito do jurisdicionado é a
honestidade adamantina do Juiz, que não só deve ser honesto, como parecer ho-
nesto, exatamente como a mulher de Cezar. Nada, nada, nada no comporta-
mento do Juiz pode dar margem a interpretações dúbias. São as regras gerais,
das quais partem inúmeras orientações profissionais válidas, tais como, residir na
Comarca, não freqüentar lugares de risco, manter discrição em sua vida pessoal
e em suas atitudes e outras mais.

Lembra Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho:
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“Cabe, em primeiro lugar, poderar que em termos de ma-
cro alvo, a Justiça é, realmente, uma grande desconheci-
da. O homem comum tem dela noção esfumaçada, mítica
(quando não até mesmo mística), algo como um páramo
distante, acima do quotidiano, habitado por indefiníveis
seres togados, com o poder de dispor dos bens e da li-
berdade dos indivíduos que compõem a sociedade.”

Ora, esta visão deturpada e enganosa não nos faz Justiça e deve ser afastada
de nossos jurisdicionados. Temos, por obrigação inadiável mostrar como se faz
Justiça às claras e como é o Juiz - sem ilusões de Super Homem.

Lerei, agora, para vocês as palavras do Des. Cláudio Américo de Miranda, do
Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco:

“O Juiz não se despe, pelo fato de ser Juiz, de sua condi-
ção humana. Mas, ele não é um homem comum. O Juiz
há de proceder de acordo com a ética própria de sua alta
função. A ética do homem comum é uma. Outra é a ética
do magistrado. O que se permite ao mais alto dignatário
da República pode, e em certos casos, deve vedar-se ao
magistrado. O Presidente pode ser político; o Juiz jamais.
O político pode ser popular (isto até lhe é necessário),
freqüentar qualquer ambiente, trajar-se como bem lhe
aprouver. O Juiz não. O Juiz deve ser cortez, cavalheires-
co, fidalgo no trato, cuidadoso no falar, prudente ao agir.
Nunca vulgar. O Magistado há de ser visto pelo povo com
respeito. E ao homem vulgar, debochado, irreverente,
desleixado no tratar e inconveniente no falar, não se res-
peita”.

Não se esqueçam que o trato delicado de um superior é atitude que sensibiliza
e marca para sempre os humildes, que são os que mais de nós precisam. No in-
terior, o Juiz é considerado capaz de resolver as perlengas por mero arbítrio, fora
do processo e também de reprimir as arbitrariedades policiais sofridas pela po-
pulação pobre - é evidente que legalmente ele não pode fazer isto, mas uma pa-
lavra de fé, uma advertência à autoridade serão vistas pela comunidade como
dádiva do Homem da Justiça às classes desprivilegiadas. A desilusão com a Jus-
tiça chegará a níveis menores.

A imprensa está tentando inverter a problemática social, jogando a sociedade
contra o Poder Judiciário, que ela caracteriza como responsável pelo estado atual
da grande onda de marginalidade. É evidente que todos sabemos onde está a
verdadeira razão deste triste estado de coisas; menos com o Poder Judiciário, é
claro, porque apesar de todas as acusações tendenciosas e malévolas, o Judiciá-
rio é, ainda, o último refúgio dos ofendidos e desamparados. A respeito disse o
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ilustre Des. Moacir Danilo Rodrigues, da Justiça gaúcha:
“Alguns veículos, arvorando-se em senhores do raio e do
trovão, quais vestais da moralidade pública, se transfor-
mam nos verdadeiros condutores da nação. Instituições,
autoridades e pessoas são lançadas à execração pública,
mediante campanhas cruéis. Sob a capa de “defensores
dos contribuintes” colocam-se acima do bem e do mal.
Como se também não fossem sustentados por estes
mesmos contribuintes, à medida em que se beneficiam
de fantásticas verbas publicitárias oficiais ou de orga-
nismos parcialmente mantidos pelo dinheiro público.”

No discurso proferido pelo advogado Carlos de Araújo Lima ao receber o
Prêmio “Teixeira de Freitas”, contou este ilustre jurista o impacto que foi, na sua
vida, a sensação purificante da Justiça. Ele, menino pobre, amazonense, fre-
qüentando o colégio de ricos - Lycée Français - em razão de uma bolsa de estu-
dos, estudava, lutava, como ele mesmo diz: “com garra amazônica,” e continua,
repetindo suas palavras “nos esforçando para alcançar o nível da turma. Deses-
peradamente quase. Corresponder, corresponder, era preciso. Sabíamos que
ainda não estávamos nivelados. Mas tínhamos consciência de tudo fazer para
isso. No silêncio redondo que a presença do professor Firmo, o Diretor, impunha,
ouvimos suas palavras. Estávamos apertados dentro de nós mesmos, por dentro
a certeza que devíamos ser estimulados, mesmo sem ser ainda o melhor. Foram
estas as palavras:

“Pelo esforço de estudar, pelo empenho de alcançar a
classe, o quadro de honra é dado ao aluno Carlos Dago-
berto de Araújo Lima.
Um raio de bonança nos atingiu em cheio. De cabeça bai-
xa, lá no fundo, no nosso íntimo esperávamos, torcíamos
por esssa decisão que sentíamos justa e oportuna.
Foi um deslumbramento que se grudou, no tempo, em
toda nossa vida.
O Deslumbramento da Justiça!
O encantamento, a estranha magia de ver que havia Sol
entre os homens! Um clarão de esperança na vida, na
certeza do rendimento do esforço e nos frutos da boa
vontade.
Foi aí, nesse momento eterno para nós, que nasceu o
propósito de advogar. Persistiu, de todo jeito, com inten-
sidade d’alma e de espírito, o objetivo lograr Justiça! A
Justiça que está em tudo, em todos os momentos, pois o
grande Magarino Torres disse que todo dia é dia de Jus-
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tiça. Somos julgados pelo que fazemos e, também, pelo
que deixamos de fazer. Justiça, tão grandiosa que, como
Deus, cabe mais na sensação do que na idéia.”

Meus futuros colegas: esta mensagem é de fé. Porque apesar de todos os
percalços, de todos os transtornos e decepções nós, Juízes, temos fé na Justiça,
como a ferramenta da paz entre os homens, acreditamos nela e na medida de
nossa fé, nos faz sacrificar dia a dia, hora a hora, nossa vida inteira, por ela - Jus-
tiça - em trabalhos, canseiras e coragem, nossos jurisdicionados também são le-
vados a nela acreditar. E a corrente que deverá se formar, entre Juiz e Jurisdicio-
nado, assegurará a confiança e o apreço da comunidade ao Poder Judiciário.

Neste Curso que hoje se inicia, a nossa meta imediata é prepará-los para tri-
lhar com segurança o caminho do bom Juiz. Nossa profissão - nunca é demais
repetir - é trabalhosa, sacrificiosa e sem grandes recompensas materiais. Mas,
como bem disse o Des. Roquette Vaz:

“Aprendemos nós, os Juízes, coisas eternas. Por elas
passam os tempos sem molestá-las ou atingi-las: não
temer os poderosos, dar a cada um o que é seu e, como
súmula, amar ao próximo como a nós mesmos.”

Desejo de coração a todos vocês muito sucesso neste Curso. E, também, se
assim o desejardes, sucesso no concurso para o qual ireis vos preparar. A profis-
são de Juiz é tudo isto que eu disse, que eu pintei; assim, se vosso ideal é o su-
cesso material, desiludi-vos porque como Juiz jamais chegareis à riqueza. Mas,
em contrapartida, tereis uma vida plena de ideais realizados, sereis completos e
serenos na medida em que vosso trabalho - de ajuda e por que não dizer, de
amor ao próximo - construirá em vós uma fortaleza - uma luz na estrada de vossa
vida. Muito sucesso. Obrigada.
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APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DO EXMO. SR.
DESEMBARGADOR MANOEL DE CHRISTO ALVES FILHO, EX-
PRESIDENTE DO TJE-PA DO BIÊNIO 95/97.

“Se alguém não é capaz de traduzir em
termos simples o que está fazendo,
então não sabe o que faz” (Carlo
Rubbia, prêmio Nobel).

Com este preâmbulo cumprimos o preceito que nos incumbe relatar as ativi-
dades do Poder Judiciário do Estado, durante o biênio 95/97, da nossa gestão.

Ao assumir a alta Distinção deste Poder em nossa fala inaugural, resumimos
em duas metas o nosso programa de ação: maior ênfase à interiorização da Jus-
tiça e intensificar a sua popularização, com a expansão dos chamados Juizados
de Pequenas Causas, hoje transformados em Juizados Especiais Cíveis e Crimi-
nais, sediando-os na periferia da área metropolitana da Capital.

Na implementação dessas idéias um sério complicador logo se antepôs, ou
seja, a escassez de recurso financeiros.

É que com a mudança do Governo Estadual o orçamento considerado super-
estimado foi reduzido às suas devidas proporções, advindo daí um corte de qua-
se 50% nos repasses do Judiciário, o que gerou um expectativa simplesmente
aterradora!

De um montante em torno de 6 milhões de reais do último repasse mensal da
gestão precedente, passamos a receber no primeiro mês de nosso mandato qua-
se a metade daquele valor. Resultado, a nova Administração teve de vegetar por
longos meses numa perspectiva de estagnação.

Graças à competência do nosso Secretário de Planejamento e Coordenação,
Dr. Carlos Alberto Bezerra Lauzid, antigo e probo Técnico Fazendário e à eficácia
do Secretário Administrativo, Dr. Lázaro Mangabeira pudemos superar essa fase
crítica.

A penúria a que ficamos relegados tornara inviável a admissão de grande nú-
mero de concursados destinados ao preenchimento de cargos que compõe a in-
fra-estrutura do Poder, abrangendo a Capital e o Interior, com algumas vagas já
atendidas e a maioria por atender, assim também em Benevides, Santa Izabel do
Pará, Castanhal, Augusto Corrêa, Moju, São Miguel do Guamá, Medicilândia,
Uruará, Rio Maria, Baião, Soure, etc...

Tal inviabilidade motivou reclamações constantes e injuriosas de elementos
radicais que as endereçavam até ao então Procurador Geral da República, Dr.
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Aristides Junqueira, como se S. Exa. fosse o tutor do Judiciário e se os aludidos
concursos não dispusessem de prazo constitucional dilatado para sua validade.
Situação esta que nos levou a suspender outros concursos já programados e só
agora ultimamente reativados.

Contando porém com a compreensão da grande maioria dos interessados e à
proporção que aumentava o quantitativo dos nossos repasses fomos nomeando
mensalmente muitos deles, de acordo com as necessidades de cada comarca e
sempre na ordem de aprovação, restando ainda por nomear outros tantos.

Ao mesmo tempo que nomeamos concursados também o fizemos para car-
gos comissionados de Assessores e Assistentes criados por lei para Desembar-
gadores e assim como os de Assessores de Juízes de Direito da Capital.

É de Justiça ressaltar nesta oportunidade que a maioria do funcionalismo do
Judiciário do Interior do Estado é constituída de servidores municipais postos à
sua disposição, servidores estes mal pagos porque percebem em certos casos
até menos do mínimo legal e muitas vezes com atraso de 3, 4 ou mais meses.

Sensível a este problema o egrégio Plenário por proposição nossa, objetivan-
do amenizar a situação desses servidores, autorizou recentemente uma comple-
mentação salarial mínima em favor dos mesmos, limitada às nossas disponibili-
dades financeiras. Demos assim um passo inicial para que futuramente dita com-
plementação atenda satisfatoriamente o preceito constitucional da isonomia.

Passando do projeto à ação empreendemos constantes viagens de serviço ao
Interior do Estado, nos fins de semana para não sacrificar o expediente diário. Vi-
sitamos Comarcas de todas as regiões do Estado, a fim de levar aos nossos co-
marcanos ao menos palavras de alento ou a certeza dos nossos cuidados por
eles e a esperança de melhores dias na realização de seus anseios de justiça.

Em outro lugar vão especificadas as comarcas por onde peregrinamos, em
cujas andanças sempre constatamos com a generosidade de Magistrados e fun-
cionários que nos recepcionaram com a proverbial fidalguia de nossa gente do
Interior.

Inicialmente registramos a elevada distinção do Judiciário à Comarca de Aba-
etetuba, ao ensejo do centenário do município, quando o colendo Tribunal levou a
efeito uma sessão especial comemorativa do evento naquela próspera cidade,
fazendo-se ouvir em discurso substancioso a oradora oficial Desa. Climeniè Ber-
nadette de Araújo Pontes. Foi, sem dúvida, um fato inédito na história da Justiça
do Pará o funcionamento de seu Colegiado Maior em uma cidade do Interior.

Digna de menção foi também a deferência do Poder Legislativo ao Judiciário,
em transferir momentaneamente a sua sede para uma das dependências do Pa-
lácio da Justiça, onde fez realizar memorável sessão solene de promulgação da
Emenda Constitucional que aumentou de 21 para 27 o número de Desembarga-
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dores.
Retribuindo esse gesto louvável do Legislativo Paraense comparecemos pes-

soalmente por duas vezes à Casa das Leis para depor sobre as necessidades do
Poder que representamos: a primeira para debater com outros interessados so-
bre a L.D.O., o que aliás motivou que o eminente Deputado Zeno Veloso, consi-
derasse um fato histórico, e outra vez, para esclarecer os questionamentos sobre
o projeto que dispõe a respeito de entrâncias e outros assuntos de interesse do
Judiciário.

Uma sucessão de fatos aconteceram nessa nossa temporada de visitas per-
meadas de lances interessantes uns, pitorescos outros, além de recordações vá-
rias de episódios vivenciados no passado que afloraram à nossa mente a cada
lugar visitado e que aqui reproduzimos para tornar menos enfadonha a leitura
deste documento.

A passagem pela cidade de Terra Santa coincidiu com a época em que era
rodada em Belém a novela intitulada “O Fim do Mundo”. Tanto bastou para que
os companheiros de viagem inventassem a brincadeira de que “Cristo volta à Ci-
dade Santa”.

Alenquer, município de honrosas tradições, terra natal de paraenses ilustres,
como Benedito Monteiro, Arnaldo Moraes, Ismaelino Valente e outros, vivia na
oportunidade de nossa visita um clima de intensa ebolição política com a volta ao
Poder de seu Prefeito, há um ano cassado pela Câmara, cujo retorno fora asse-
gurado por uma das Turmas do Eg. Tribunal. A insatisfação dos inconformados
era tamanha que todos se concentraram em número aproximado de 2 mil pesso-
as perto do Fórum local, pedindo a nossa presença. Fomos até eles e discursa-
mos em tom coloquial para esclarecer a situação por eles vivenciada e mostrar-
lhes os caminhos da Justiça ainda a percorrer. Seguiu-se um belo gesto de edu-
cação política daquela hospitaleira gente que se dispersou pacificamente, servin-
do contudo a ocorrência para que o Dr. Paulo Frota, ali presente, a denominasse
de o “Encontro com os rebelados”

Santarém, a simpaticíssima e acolhedora Capital Mocoronga, berço de notá-
veis como o renomado Jornalista e benquisto líder cristão Dr. Emir Bemerguy e o
inexcedível Maestro Isoca Fonseca, imortal da Academia Paraense de Letras, re-
cebeu-nos com a hospitalidade de sempre, quando ali fomos implantar a Vara de
Assistência Judiciária, com a presença do Senhor Governador Almir Gabriel, oca-
sião em que também instalamos dois Juizados de Pequenas Causas: um, na FIT
(filial da UNAMA), na sala que denominamos Cléo Bernardo, em homenagem a
esse valoroso Soldado Voluntário da FEB e homem de pensamento de reconhe-
cidos méritos, e outro, ULBRA (Universidade Luterana). Nesta, a despeito de sua
denominação protestante, ostentava em cada sala a imagem do Crucificado, o
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que nos levou a saber com o Reitor daquela aparente incompatibilidade, sendo-
nos respondido que ali prevalecia o espírito democrático, por ser católica a maio-
ria do alunado.

Lá voltamos outras vezes para instalar as duas varas restantes das três cria-
das na administração da Desa. Maria Lúcia Santos, sempre acolhidos com ex-
trema gentileza.

Dessas estadas na Vice-Capital do Pará guardamos a inefável recordação de
momentos felizes que nos foi proporcionado pelos seus Magistrados, Membros
do Ministério Público, abnegados Servidores e parte destacada da população,
nesta incluída o obsequioso Advogado muanense, Dr. Ludmar e sua esposa, em
companhia do sempre presente Dr. Reinaldo Teixeira Fernandes, santareno dos
mais dignos que agora desfruta por todos os títulos de sua vida benemérita o
“dolce farniente” da aposentadoria de Juiz do Trabalho, Justiça que muito honrou.
Ao ex-prefeito de Santarém, Dr. Rui Corrêa os agradecimentos do Poder Judiciá-
rio por sua nunca recusada colaboração.

Óbidos, cidade presépio, celeiro de intelectuais da estirpe de José Veríssimo,
Inglês de Sousa e do atual Ministro do TST, Dr. Rider Brito, nela tivemos a satis-
fação de ver confirmada ao vivo a imagem que nos deixara um sonho de muitos
anos em uma viagem frustrada a Manaus, quando tivemos gravada na retina a
visão de seu porto com o casario da frente, sem nunca tê-lo antes visto. O Judici-
ário agradece ao ex-Prefeito, Sr. Nelson Sousa todo auxílio prestado na implanta-
ção da 2ª vara local.

Fato curioso verificou-se em Oriximiná, onde uma senhora modesta fazia
questão de ver de perto um Desembargador, no caso o signatário, para saber
como ele era... Interessante ainda que ao chegar a essa aprazível cidade o autor
destas notas havia na véspera assumido o Governo do Estado por convocação
de seu Titular, por isso recebeu uma Comissão que vinha queixar-se da falta de
energia elétrica, sugerindo uma solução provisória, e à noite desse mesmo dia
testemunhou-se uma passeata de populares empunhando na escuridão lampari-
nas, o que rendeu muitas alegrias para o funileiro Elias, tendo sido o fato noticia-
do pela imprensa sob o titulo “Lamparinada!”

Faro, o mais distante município do oeste do Pará, na fronteira com o Amazo-
nas, separado pelo Rio Nhamundá, quase um século sem comarca, ressurgindo
para a plenitude da vida forense, com a inauguração do seu Fórum que tomou o
nome do último Juiz de Direito, Dr. Gaspar Costa, pai do Monsenhor José Maria
Lago da Costa, sacerdote que nos banhou com as águas lustrais do batismo. A
restauração festiva da Comarca com a nomeação e posse de sua jovem titular, a
Sra. Dra. Antonieta Ferrari Miléo contou com a presença honrosa entre outros do
Sr. Cônsul da Venezuela, Dr. Arturo Martinez e do Procurador de Justiça, Dr. Fe-
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lício Pontes, orador oficial por laços afetivos ao lugar, que galardoado com o título
de cidadão farense, brindou a todos com um belo discurso entrecortado de con-
tagiante emoção.

Idênticos festejos por iguais motivos celebraram-se em Prainha e Curralinho.
Em Prainha, contribuíram decisivamente para tornar realidade a instalação da

Comarca com a edificação do Fórum Dr. Michel Silva, o Des. Benedito Alvarenga
e a Promotora de Justiça, Dra. Florinda Furtado, ilustres prainhenses

Em Curralinho coube-nos a honra de ali perenizar a memória do antigo Ma-
gistrado, apreciado homem de letras e ex-Intendente local, Dr. Ricardo Borges,
genitor de destacada prole da qual mencionamos o Procurador de Justiça, Dr.
Cezar Borges e o nosso Decano, o ínclito Des. Ricardo Borges Filho, homenage-
ando-o com o seu nome o Fórum da nova Comarca.

Programadas para janeiro estão as instalações da 7ª Vara de Santarém, da 2ª
de Breves, da 2ª de Cametá, da 3ª de Santa Izabel do Pará e a 2ª de Paragomi-
nas, bem assim, as inaugurações dos fóruns com a implantação das respectivas
Comarcas de Bujaru, Acará e possivelmente de Concórdia do Pará e Anajás.

Bujaru ostentará o nome do Juiz Dr. Oscar da Cunha Melo; Acará, cuja Co-
marca será restaurada com a presença honrosa de um de seus últimos Juízes
Dr. Anselmo Santiago, hoje conspícuo Ministro do colendo STJ, receberá o res-
pectivo Fórum o nome do saudoso Mestre Dr. Lourenço do Vale Paiva. Anajás
terá o nome do Juiz, Dr. Walton Brudsink, recentemente falecido e Concórdia do
Pará , cuja denominação será o do Dr. Nairo Barata.

Cametá, levamos conosco para visita o ilustre Des. Werther Coêlho, filho ado-
tivo daquele tradicional município, onde desfruta do melhor conceito. Conta-se
que a pontualidade de sua passagem passagem para o fórum às 9:00 h servia de
relógio para os moradores locais.

Mocajuba, faz-nos recordar uma fato hilariante acontecido nos idos 1956
quando disputavam acirradamente uma suplementar para governador o partido
do General Barata e seus adversários. Foi mandado para lá um delegado de par-
tido de porte físico avantajado e com a fama de desordeiro, cuja presença ali era
apenas frustrar a eleição mediante o uso de violência. Em certa ocasião, o referi-
do Delegado criou um incidente com o Magistrado para não votar um eleitor, o
Juiz mandou cadeira no meio da sala, recusando-se a sair, provocando grande
escândalo. Já com a presença do Comandante da tropa federal chamada para
retirá-lo, o desordeiro gritou a plenos pulmões que só sairia “aos pedaços”. O
sargento colocou a metralhadora no peito do valente e perguntou-lhe o que ele
queria agora para sair dali. Respondeu-lhe tremulamente o delegado de partido:
“Pega no meu braço que eu vou”. E assim acabou-se a valentia...

Baião, lá serviu o Juiz, Dr. Ademar Correro de Vasconcelos que deu o nome
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ao prédio do fórum de Salvaterra. Era ele, na época, a mais fulgurante inteligên-
cia do nosso conhecimento.

A instalação da comarca de Salvaterra foi honrada com a presença de dois
ex-Governadores, Des. Aurélio do Carmo, criador do município e Alacid Nunes
prestigioso político daquela área. O prédio do Fórum construído na administração
da Desa. Maria Lúcia Santos, por solicitação do ex-Governador Carlos Santos,
filho do lugar, e concluído na nossa gestão recebeu o nome do Juiz Ademar Cor-
relo de Vasconcelos, Magistrado que anteriormente ali exercera o Magistério por
longos anos.

Em Muaná, cidade natal da Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza, Presi-
dente do T.R.E., passeávamos pela rua principal, quando um popular que certa-
mente se abrigara para criar coragem, num desabafo contra Autoridade Local
que há 4 meses não pagava os R$ 48,00 mensais aos Servidores do Município,
postou-se à nossa frente para dizer: “Tirem daqui esse ladrão!”.

Ponta de Pedras. Um belo espetáculo de carimbó tivemos oportunidade de
assistir após o confortador mergulho nas águas da famosa praia de Mangabeira.

Bragança, ofereceu-nos um instante bizarro, quando o Prefeito se deixou foto-
grafar conosco a meio corpo, porque calçava na ocasião sandálias havaianas.

A visita à Capanema, chamou-nos a atenção por uma particularidade. É que o
Sr. Prefeito local que aliás dispensou aos visitantes um tratamento fidalgo, sendo
Médico possui uma clínica servida por cinco filhos seus todos médicos.

Visitando Igarapé Açú ocorreu-nos a lembrança da pensão de Dona Noca, que
vendia sopa aos passageiros do trem da extinta estrada de ferro de Bragança e
estes muitas vezes, quando ainda tomavam os primeiros goles do alimento eram
surpreendidos com o apito que anunciava a partida do trem, largavam o prato,
saiam correndo, deixando a dona da pensão “a ver navios”.

Maracanã, aqui soubemos que a crônica local registra um episódio protagoni-
zado pelo antigo Juiz de Direito da comarca, hoje Desembargador aposentado. É
que naquela época o Partido do General Barata perdera pela primeira vez a elei-
ção de prefeito. Os descontentes prepararam então uma passeata pela primeira
vez a eleição de prefeito. Os descontentes prepararam então uma passeata de
desagravo e de protesto à Justiça, sem contar que a Força Federal posta à dis-
posição das eleições ainda ali se encontrava. Iniciando o préstito às sete da noite
o Comandante da Tropa, a pedido do Magistrado assestou a metralhadora de
maneira a disparar para o ar a fim de não molestar ninguém e quando os mani-
festantes se aproximavam ouviram o matraquiar dos tiros e dispersaram-se em
desabalada carreira que até hoje ainda se imagina correrem os retardatários...

No sul do Pará visitamos Tucumã, onde inauguramos o prédio do fórum, edifi-
cado na administração da Desa. Maria Lúcia Santos, assim também o de Ouri-
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lândia do Norte, e aqui instalamos a respectiva comarca. Ambos os fóruns rece-
beram, por coincidência os nomes de dois conterrâneos de Curuçá; o primeiro
Des. João Gualberto Alves de Campos, aliás nosso parente, o segundo o nome
da Juíza Maria Nauar Chaves, jovem Magistrada falecida em acidente de aviação
a serviço de sua comarca.

Ainda no sul do Pará, fomos recebidos por um prefeito, ex-Deputado Estadual
que nos afirmou estar ali conosco para redimir-se com o Poder Judiciário por ele
ofendido a tempos atrás, debitando ele próprio as ofensas aos impulsos de sua
juventude naquela época.

Um outro Parlamentar, este Federal, conhecido crítico da Justiça reconheceu
publicamente em um jantar a primazia do Judiciário, dizendo que a criação de
comarcas naquela região reduzira ao mínimo o índice de criminalidade.

OCORRÊNCIAS E REALIZAÇÕES

AUMENTO DO NÚMERO DE DESEMBARGADORES

Projeto de emenda constitucional de nossa iniciativa com a aprovação do
egrégio plenário possibilitou o ingresso de seis (06) novos Desembargadores
para compor o venerando Tribunal, assim como da vez anterior, em 1986, quan-
do éramos Vice-Presidente, idêntica medida propusemos ao colendo Tribunal que
com ela concordou, permitindo o acesso de outros colegas em igual número.

Damo-nos assim por satisfeito por termos contribuído a um só tempo, para
melhoria da prestação jurisdicional e para a felicidade pessoal de doze (12) De-
sembargadores que hoje integram o Órgão Máximo do Judiciário Paraense.

VISITAS ÀS COMARCAS

Como já foi dito anteriormente, visitamos as seguintes Comarcas: Ananin-
deua, Barcarena, Icoaraci, Mosqueiro, Benevides, Santa Izabel do Pará, Vigia,
São Caetano de Odivelas, Castanhal, Curuçá, Marapanim, Bujaru, Acará, Santo
Antônio do Tauá, Concórdia do Pará, Igarapé-Açú, Maracanã, Capanema, Bra-
gança, Viseu, Abaetetuba, Cametá, Salvaterra, Ponta de Pedras, Muaná, Currali-
nho, Breves, Portel, Oeiras do Pará, Gurupá, Porto de Moz, Senador José Porfí-
rio, Altamira, Monte Alegre, Alenquer, Prainha, Santarém, Óbidos, Faro, Terra
Santa, Oriximiná, Tucumã, Ourilândia do Norte, Redenção e Conceição do Ara-
guaia, faltando visitar as demais comarcas no mês de janeiro.

CARTÓRIOS E CUSTAS
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Pondo em prática a estatização dos cartórios nomeamos vários Titulares con-
cursados. Procuramos fazer cumprir o regimento de custas com as respectivas
tabelas reorganizadas mediante o trabalho meritório da em. Desembargadora
Izabel Vidal de Negreiros Leão que supervisionou uma Comissão Especial for-
mada de representantes da OAB, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, do
Ministério Público e dos próprios cartorários.

Lamentavelmente, não obstante, o empenho da digna Des. Izabel Leão, que
se valeu até de um modelo de São Paulo tentou-se idêntica providência com rela-
ção às Custas Extra-Judiciais, iniciativa esta não chegou a bom termo por moti-
vos vários inclusive por medidas frustradoras de certos interessados. Fica entre-
tanto o trabalho à disposição dos novos Dirigentes do Órgão Correicional.

POSTOS DE ATENDIMENTO DO JUIZADO DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE

Nomeamos doze (12) Comissários de Menores concursados e remunerados e
os distribuídos após o competente treinamento a cargo da MMª Juíza, Dra. Car-
mencin Cavalcante, passando os mesmos a funcionar inclusive em horário notur-
no no aeroporto de Val-de-Cans com a valiosa ajuda do Cel. Del Tetto, conhecido
timoneiro do ar, hoje superintendente do Infraero, que nos cedeu um sala apro-
priada; outro, no Terminal Rodoviário, onde contamos com a eficiente colabora-
ção de seu Dirigente Dr. Luiz Cunha e, finalmente, na orla marítima sediada no
Palácio da Justiça.

NOVAS VARAS

Implantamos três (03) em Santarém (criadas anteriormente) e as seguintes
criadas pelo Egrégio Tribunal por nossa iniciativa: (01) uma em Ananindeua, (01)
uma em Óbidos, (01) uma em Breves, (01) uma em Paragominas, (01) uma em
Castanhal, (01) uma em Cametá, (01) uma em Santa Izabel do Pará, (01) uma
em Redenção e quatro (04) em Belém (para juízes sem vara).

NOVAS COMARCAS

Instalamos as de Salvaterra e de Ourilândia do Norte e as que se seguem,
cujos Fóruns foram construídos mediante convênio com as respectivas Prefeitu-
ras, tais como, São Caetano de Odivelas (Prefeito Dr. Mário Henrique), São Do-
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mingos do Araguaia (às expensas da Prefeitura exercida pelo Dr. Moisés), Aurora
do Pará (idem pelo Prefeito Marcos Manito), Faro (Prefeito Alcy Magalhães),
Prainha (Prefeito Welson), Curralinho (Prefeito Álvaro Costa), constando ainda
por instalar, Santo Antônio do Tauá (prédio doado e reformado pelo judiciário)
brevemente Bujaru (recursos exclusivos do Judiciário), Acará (idem) e, possivel-
mente, concórdia do Pará e Anajás (pela Prefeitura).

CONSTRUÇÕES

Obviamente as das Comarcas instaladas e por instalar e ainda o prédio do
Anexo São João (antigo Supermercado Bom Preço, totalmente restaurado com a
ajuda prestimosa do Governador Almir Gabriel na aquisição do antigo imóvel, e
onde funcionará a Repartição Criminal, bem como adquirimos mediante desapro-
priação a casa de dois (02) pavimentos na Av. Dezesseis de Novembro que sedi-
ará o Arquivo do Tribunal e terá outras dependências ocupadas pelo serviço do
Judiciário.

FÓRUM DE AFUÁ

Inauguramos o prédio que recebeu o nome do Juiz Dr. Germano Bentes Guer-
reiro, edificado em convênio com a Prefeitura do aludido município exercida pelo
Sr. Osvaldo Barbosa.

Encontra-se em franca recuperação o prédio na avenida principal de Casta-
nhal, adquirido na administração do Dr. Almir Gabriel, que servia de sede aos cor-
reios, agora adaptado ao novo forum da Cidade Modelo a ser inaugurado breve-
mente.

Estamos também reformando e aumentando o Gabinete da Presidência não
para desfrute pessoal nosso, mas para conforto dos que nos sucederem.

Providenciamos com a devida aprovação a ampliação do Plenário a fim de
que além de dotar de maior espaço a galeria, dispusessem os Magistrados e
Aposentados de assentos condígnos.

Concluimos o processo licitatório, mas desistimos do empreendimento para já,
por dificuldades ocasionais que poriam em risco a conclusão da obra em janeiro.
Entretanto fica a iniciativa à disposição e concretização da nova Direção do Po-
der.

SALA DA OAB



590 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43                                 nº74                      1998

Cedemos o espaço necessário no último pavimento do Palácio da Justiça,
aonde foi preparada a referida sala com recursos da aludida Entidade, solene-
mente inaugurada no Dia da Justiça.

VIATURAS

Com recursos específicos adquirimos dezenove (19) veículos para renovar a
frota do Tribunal, sendo treze (13) automóveis, um (01) caminhão baú, três (03)
Kombis, uma (01) Besta destinada ao transporte de Juízes da Capital, uma (01)
moto e, possivelmente, quatro (04) voadeiras para Breves, Gurupá, Porto de Moz,
Senador José Porfírio e Faro.

REMUNERAÇÃO DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES

É por todos sabido que iniciamos nossa gestão em período crítico resultante
da adoção do Plano Real que trouxe ao País a tão almejada e benfaseja estabili-
dade econômica, mas que como era natural produziu também sequelas a uma
população acostumada à cultura inflacionária.

Tínhamos em 1995, o problema da Isonomia de vencimentos de Magistrados
como Poder, corrigidos pela Constituição e o dos servidores, como atividade
meio, amparados estes pela Lei do Regime Jurídico Único.

Por esta lei vigoravam duas (02) Datas-Bases no ano. Na primeira, procura-
mos solucionar com uma antecipação salarial na ordem de 23,34% referente ao
acumulado da inflação a partir do último reajuste. Fizemos isto à custa de uma
minguada receita e graças a habilidade profissional do nosso Secretário de Pla-
nejamento Dr. Carlos Lauzid.

 Na Segunda também por antecipação com base na inflação do período con-
cedemos dez por cento (10%) sobre o vencimento bruto, o que totalizou cerca, de
quarenta por cento (40%) nas duas antecipações. Em relação aos outos poderes
ambas foram medidas excepcionais, porque o Executivo deu de uma só vez aos
seus funcionários apenas seis por cento (6%), o Legislativo quinze por cento
(15%), majorando todavia o vale-refeição para cento e cinquenta reais (R$
150,00). Apenas o M. Público ao que parece acompanhou o Judiciário na primeira
antecipação e também na Segunda, esta porém só muito tempo depois.

Durante o ano de 1996 em decorrência da chamada Lei Camata que restringia
as despesas de pessoal a sessenta por cento (60%) para todo o Estado, imprati-
cável seria em relação ao Judiciário, cujos os encargos são quase exclusiva-
mentes de pessoal, mas que tinha tinha de se jungir às despesas do Estado



REGISTRO 591

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43                                 nº74                      1998

como um todo, estando o Executivo interessado em rolar uma dívida de mais de
dois (02) bilhões de reais, adotamos cauterlamente providências no sentido de
não deixar a maioria dos servidores sem um reajuste compatível com a inflação
oficial, embora a mínima existente, e o fizemos de maneira indireta, dispensando
inicialmente o desconto de vinte por cento (20%) do vale-alimentação, que assim
aumentou de oitenta (80) para cem (100) reais, após isso no mês seguinte pas-
sou para cento e cinquenta (150) reais e subsequentemente para duzentos (200)
reais, representando por isso um acréscimo de doze por cento (12%) nos venci-
mentos dos que ganhavam até mil (1.000) reais e dez por cento (10%) para os
que ganhavam mil e duzentos (1.200) reais, padrões estes de vencimento que
são da grande maioria do funcionalismo do Poder Judiciário.

Cumpre referir que o Excelso Pretório em decisão daquela época sobre as
datas-bases do funcionalismo público federal reafirmou o princípio constitucional
de que só o Executivo tem iniciativa exclusiva em matéria financeira, isto é, nos
projetos de reajustes de vencimentos. Assim virtualmente ficaram superadas as
datas-bases. Pessoalmente entendemos que o funcionalismo tem direito à repo-
sição decorrente da inflação, ainda que esta seja mínima. Daí porque com grande
esforço fizemos aqueles reajustes indiretos. No fim do ano passado com a falên-
cia da companhia que fornecia o vale-alimentação, por solicitação da Associação
dos Servidores do Judiciário, instruída como abaixo assinado de quase toda a
totalidade dos servidores da Capital, o egrégio Tribunal mandou incorporar o valor
do vale-alimentação aos vencimentos, equivalendo isso um certo acréscimo.

É também oportuno dizer que em face da defasagem dos vencimentos dos
Magistrados em relação aos membros do M. Público, sendo os daqueles o pa-
drão, reivindicou a Associação dos Magistrados, desde o começo do ano, a cor-
reção desses vencimentos, o que foi deferido pelo Egrégio Tribunal.

JUIZADOS DE PEQUENAS CAUSAS TRANSFORMADOS EM
JUIZADOS ESPECIAIS

Em nossa primeira audiência com o Sr. Governador levamos ao seu conheci-
mento o nosso propósito de dotar cada bairro de Belém de um juizado de peque-
nas causas, para funcionar à noite, a fim de melhor servir às comunidades.

A idéia encontrou pronta acolhida de sua excelência que se dispos a ajudar-
nos com a cessão de prédios públicos e pessoal residentes nos respectivos bair-
ros.

Como a sugestão inicial era contemplar prioritariamente o bairro do PAAR
onde funestos acontecimentos haviam se passado no setor de Segurança Públi-
ca, ficamos na espectativa de sediar o Juizado no prédio onde funcionava a De-



592 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43                                 nº74                      1998

legacia de Polícia a ser cedido pelo Governador do Estado.
Enquanto isso demorava, para não frustar a expectativa de compromissos as-

sumidos e veiculados pela imprensa, saímos a procura de um outro imóvel na-
quele bairro encontrando-o por indicação do Sr. Cabral, um homônimo do desco-
bridor do Brasil, no Centro Comunitário, cuja a presidente sra. Rosa Monteiro logo
se prontificou a reunir seus liderados e deles obter o consentimento para que
instalássemos em sua sede o primeiro Juizado da periferia Metropolitana de Be-
lém, o que efetivamente aconteceu mediante convênio, inclusive com a COHAB,
cujo Dirigente de então sr. Newton Miranda foi de uma solicítude sem par, além
do concurso material que essa entidade prestou, merecendo por isso o público
reconhecimento na cerimônia inaugural do Juizado.

Instalado festivamente o Juizado do PAAR, na sede da maior invasão urbana
da América Latina como é comumente citado, seguiram-se novas articulações
com a COHAB desta vez dirigida pelo Dr. Cicerino Cabral que também nos prodi-
galizou toda a atenção com relação a cedência de um imóvel na Cidade Nova VIII
quando também contamos com a colaboração decisiva da Dra.Carmencin Caval-
cante, meretíssima juíza presidente do CONEN, sem esquecer o Dr. Aldir Viana,
Secretário de Justiça, que tem sido receptivo a todas as iniciativas nesse sentido.
Fizemos adaptar o imóvel, como ocorreu com o do PAAR e inauguramos o referi-
do juizado com a presença honrosa entre outros da dedicada Secretária de Tra-
balho e Promoção Social Dra. Socorro Gabriel, esposa do sr. Governador que o
representava nesse ato.

À seguir mantivemos entedimento com a Magnífica Reitora da Universidade
do Estado profa. Izabel Amazonas a fim de instalar o Terceiro Juizado de Bairro
no caso, no Marco, que para isso nos cedeu mediante convênio uma das depen-
dências ociosas da Escola Superior de Educação Física, ainda que pouca espa-
çosa, situada na Tv. Vileta esquina da Primeiro de Dezembro, onde afinal inaugu-
ramos mais um núcleo de Justiça dessa espécie. É oportuno dizer que em nosso
mandato temos dado permanente assistência aos juizados da periferia, visitando-
os em dias alternados.

Fazemos ainda constar deste documento que no início da nossa gestão ins-
talamos o Juizado de Trânsito que nasceu de um convênio com o DETRAN assi-
nado à época da gestão da Desembargadora Maria Lúcia Santos, cabendo-me
porém a honra de implantá-lo e faze-lo funcionar em nosso mandato. É um juiza-
do apontado como pioneiro do gênero no Brasil, agora servido por dois (02) ma-
gistrados, um dos quis o mais antigo Dr. Geraldo da Luz conhecido nacional-
mente pelo seu trabalho grandioso e pelas referências que temos feito nas reuni-
ões do Colegiado de Presidente de Tribunais.

Igualmente instalamos o Juizado Especial de Direito do Consumidor, que fun-
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ciona na sede do PROCON.
No interior inauguramos o Juizado de São João do Araguaia e reativamos o

Juizado Especial de Ananindeua, sediado no prédio destinado a Defensoria Pú-
blica, que servirá de desafogo para para o volume desumano do serviço a cargos
dos Juízes de Direito daquela comarca.

Está também em cogitação a instalação do Juizado Especial em dependência
do Instituto Agronômico ou da FCAP, para atendimento da população circunvizi-
nha, este por iniciativa do Dr. Ítalo Mácola, Procurador Geral da Defensoria Públi-
ca. Finalmente o de Icoaracy o que também se fez necessário.

É de toda justiça destacar o nome do Dr. Lázaro Mangabeira Chefe Geral do
Serviço de Engenharia do Tribunal, que com à sua vasta experiência no ramo
tem sido fator primordial na implantação desses juizados.

Seria também uma omissão imperdoável não ressaltar e exaltar a cooperação
dos ilustres coadjuvantes que tem sido os Drs. Manoel Santino Júnior e Ítalo Má-
cola, Procurador Geral de Justiça e Procurador Geral de Defensoria Pública res-
pectivamente.

Em nossa gestão todos os Juizados de Pequenas Causas foram transforma-
dos em Juizados Cíveis e Criminais de acordo com a lei aprovada pela Assem-
bléia Legislativa do Estado, por força do diploma legal federal, em decorrência do
que o Colendo Tribunal editou Resolução disposto sobre a organização e funcio-
namento desses Juizados.

INQUÉRITOS ADMINISTRATIVOS

Julgamos o de uma cartorária do interior e de um servidor aqui da capital, os
quais foram demitidos, além de um temporário dispensado. Aplicamos a pena de
suspensão com perda de vencimentos em quatro (04) funcionários desta capital,
sendo dois (02) guardas judiciários, restando ainda decidir o de um oficial de jus-
tiça do interior, de um guarda-judiciário e de um outro servidor.

SINDICÂNCIAS

Arquivamos duas (02) além de outras que ainda estão pendentes.

PEDIDO DE SUSPENSÃO

Decidimos vários pedidos de suspensão de liminares e de sentença final em
Mandato de Segurança, além de idênticas medidas em pedidos de bloqueios de
verbas dos municípios.
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OUTRAS ATIVIDADES

Reformulação do processo de distribuição dos feitos submetidos ao Tribunal,
supervisionada pela Douta vice-presidência.

Informatização da revista do Tribunal.
Lançamento do opúsculo sobre o Perfil do Magistrado Desembargador Dr.

Augusto Borborema.
Resolução transformando os Cartórios do Tribunal em Secretarias, passando

estas a serem as seguintes: Secretaria Geral, Secretaria das Câmaras Cíveis
Reunidas, Secretaria das Câmaras Criminais Reunidas, Secretaria das Câmaras
Cíveis Isoladas, Secretaria das Câmaras Criminais Isoladas.

Resolução Instituíndo o recadastramento dos servidores do Judiciário para
efeito de revisão de cargos e salários.

Resolução que dispõe sobre o cumprimento na respectiva Comarca das pe-
nas até seis (06) anos de reclusão (projeto do Des. Almir Pereira).

Resolução que atribui competência ao juizado da 24ª Vara para execução de
medidas sócio-educativas, e semi-liberdade aplicadas a adolescentes infratores.

Comemoração dos quarenta e cinco anos (45) da Justiça Militar.
Solenidade pelo decurso do Dia da Instituição dos Cursos Jurídicos no Brasil,

com palestra proferida pelo prof. Edmundo Oliveira.
Curso de Preparação para juízes ministrado na Escola da Magistratura sob a

direção do Magistrado Dr. Otávio Maciel.
Inauguração da placa comemorativa da denominação do Des.Orlando Dias

Vieira para o Plenário Menor.
Idem da que denominou Conselheiro Ruy Barbosa ao salão de honra do Tri-

bunal.
Denominação do Coral para Des. Delival Nobre.
Instalação das Turmas Recursal em decisões dos Juizados Especiais, em de-

pendência da UNAMA, que recebeu o nome de Des.Agnano Lopes.
Resolução que descentralizou os serviços administrativos do Judiciário em,

Secretaria Administrativa, Secretaria de Planejamento e Coordenação, e Secreta-
ria da Presidência.

Doação autorizada pelo Tribunal ao Instituto Médico Legal da Segup de equi-
pamentos remanescentes da Informática.

Projeto de lei remetido a Assembléia Legislativa transformando os Juizados de
pequenas Causas em Juizados Especiais conforme lei federal.

Ascensão à Capital de seis (06) juízes sem vara.
Remoções, relotações e promoções de magistrados.
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Convênio com a UNAMA dispondo sobre a aplicação de medidas sócio-
educativas em adolescentes infratores.

Normatização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário.
Instituição da Conta Única do Judiciário ao Banco do Estado do Pará.
Elaboração do Plano Plurianual do Judiciário para o Quatriênio 96/99.
Elaboração da proposta orçamentária para 1996.
Implantação da Auditoria Preventiva necessária para a minimização de gastos.
Criação por nossa iniciativa de mais quatro (04) vagas de Juiz sem Vara para

a comarca da capital, duas (02) das quais para ficarem em caráter permanente
como Juizados dos Executivos Fiscais dos Estados e Duas (02) outras para atua-
rem como auxiliares das Varas Penais acumuladas de processos.

Apresentação do Anteprojeto do novo Código Judiciário do Estado (trabalho
do Des. Almir Pereira) que está em estudo na Comissão Especial.

Designação dos membros do Conselho Administrativo do Fundo de Reapare-
lhamento Judiciário.

Expedição de novas Carteiras de Identidade pela Segup para Magistrados
servidores e seus familiares, serviço realizado nas dependências do Tribunal, por
nossa intermediação.

Recepção a diversas Comissões representativas de manifestantes sobre con-
flitos no campo.

Concurso para Juiz Substituto com inscrição de mais de novecentos (900)
candidatos dos quais foram aprovados apenas vinte e quatro (24).

Lançamento da versão eletrônica da Revista do Tribunal.
Audiência do representante do Conselho Mundial da Igrejas e do Parlamento

Europeu que trataram dos problemas das mortes em Eldorados dos Carajás.
Curso básico de Gerência de Pessoal promovido pelo Tribunal.
Lançamento do opúsculo sobre o perfil do Des. Jorge Hurley.
Nomeação e posse solene de doze (12) juízes concursados.
Convênio autorizados pelo Tribunal entre a Presidência e a Reitoria do Estado

para funcionamento do Juizado Especial do Marco, em dependência da Escola
Superior de Educação Física, assim também para admissão de Estagiários de
Medicina.

Visitas de autoridades militares empossadas em suas respectivas funções,
assim também de representantes diplomáticos de diversos países.
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Aos nossos abnegados colegas Magistrados da Capital e do Interior pela
compreensão e pelo concurso que nos prestaram ao longo da nossa caminhada.
Destes mencionados as honradas e competentes Diretoras dos Fóruns Cível e
Criminal Dras. Sidnei Floracy da Silva e Raimunda do Carmo Gomes respectiva-
mente.

Aos Secretários de Administração da Presidência, e do Planejamento e Coor-
denação, aos Chefes dos Departamentos, Divisões, de Serviços e de Secções
pela disposição de bem servir à causa pública em especial o nosso reconheci-
mento ao Dr. Domingos Sávio Campos, Promotor de Justiça a serviço do Judiciá-
rio que conosco colaborou com lealdade e capacidade.

A todos os servidores do Judiciário da Capital e do Interior pelo empenho no
cumprimento de suas obrigações, notadamente a classe dos motoristas, dos
guardas Judiciários e pessoal de gabinete pela notória fidelidade.

Aos membros do M. Público, Defensores e Advogados que formam com os
Magistrados a família forense, nomeadamente aos Drs. Manoel Santino Júnior e
Ítalo Mácola, sem esquecer o Dr. Aldir Viana, Secretário de Justiça pelo compa-
nheirismo solicitude e unidade de vistas na assistência Judiciária aos necessita-
dos.

Finalmente aos jurisdicionados que nos destinguiram com o seu apreço e cre-
dibilidade.

Eis o balanço geral dos nossos feitos à frente do Poder Judiciário durante o
mandato que por obra e graça de Deus nos foi confiado.

Pensamos que milita em nosso favor algum saldo positivo.
Se tal existir creditamos os seus benefícios a todos os nossos devotados auxi-

liares.
Se porém não for esse o entendimento, contentamo-nos com os dizeres da

mensagem natalina que recebemos de um autor anônimo:

“Se todos os teus esforços forem vistos com indiferença,
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não desanimes pois o nascer do sol produz um espetá-
culo maravilhoso e no entanto a maioria da platéia conti-
nua dormindo”

Belém, 30 de dezembro de 1996.

Des. Manoel de Christo Alves Filho
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
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- Ação de Interdito Proibitório - Vaga de garagem - Sorteio determinado pela As-
  sembléia Geral - Impossibilidade - Decisão unânime, 368
- Ação de Rescisão Contratual cumulada com perdas, danos e lucros cessantes -
  Sentença que julga improcedente o pedido - Recurso improvido à unanimidade
  de votos, 111
- Ação Declaratória - Consórcio de veículos - Desistência - Parcelas Pagas -
  Atualização - Devolução após o encerramento do plano - Conhecimento e
  Improvimento do recurso - Unânime, 191
- Ação Ordinária de Declaração de Nulidade de Escritura por Instrumento Público
  cumulada com Perdas e Danos - Procuração outorgada em país estrangeiro -
  Regras notoriais - Tradutor juramentado - Recurso de apelação improvido, 501
- Ação Reivindicatória - Réus - Citação dos cônjuges - Litisconsortes necessários
  - Legitimação ativa - Outorga marital ou uxória - Nulidade - Unânime, 325
- Acidente Automobilístico - Ação de Indenização - Elucidação definitiva a cargo
  da prova testemunhal - Recurso Improvido - Unânime, 68
- Acidente de Trânsito - Sumaríssima de Indenização - Condenação -  Impugna
  ção do valor da causa - Impossibilidade de prolatar a sentença nos autos
  principais antes de decidir a impugnação - Preliminar acolhida - Decisão
  unânime, 515
- Caminhões entregues desonerados de débito comprovado pelos documentos
  expedidos pelo DETRAN - Prejuízos - Pagamento de lucro cessante - Recurso
  conhecido e improvido - Unânime, 147
- Contrato de Seguro por mortes natural e acidental e invalidez - Morte por atro-
  pelamento - Ingestão de bebida alcoólica - Pagamento de indenização -
  Execução forçada - Embargos à execução improcedentes - Parte mais fraca



  favorecida - Improvimento do Apelo - Unânime, 286
- Culpa in vigilando - Responsabilidade Civil - Dano Moral - Fixação de
  quantum indenizatório - Apelação - Recurso conhecido e parcialmente provido
  - Decisão unânime, 309
- Dano decorrente de acidente de trânsito - Ação de indenização - Decisão pro-
  latada de acordo com a lei e as provas dos autos - Improvimento -
  Unanimidade de votos, 129
- Dano Moral - Ação Ordinária de Indenização - Lançamento bancário indevido -
  Recurso improvido do réu e provido da autora, 407
- Direito adquirido - Pensão a ex-Prefeitos - Lei Municipal é constitucional - Ine-
  xiste proibição expressa - Autonomia financeira - Extinção da pensão não
  alcança os ex-Prefeitos que já recebiam o benefício - Recurso conhecido e
  provido - Unânime, 72
- Documentos novos - Transcrições de arestos - Consórcio - Alteração unilateral
  do Contrato de Adesão - Impossibilidade - Unânime, 144
- Embargos à execução - Cobrança excessiva e mora do credor - Sentença pela
  improcedência - Liquidez, certeza e exigibilidade do título - Provimento em
  parte - Unânime, 519
- Embargos à Execução - Defeito de representação - Inexigibilidade do título -
  Assinatura do recebedor - Documento comprobatório da entrega e do
  recebimento da mercadoria - Inépcia da inicial - Demonstrativo de débito -
  Excesso de penhora, 118
- Embargos à Execução - Impenhorabilidade do Bem de Família - Imóvel resi-
  dencial excluído da penhora - Improvimento do recurso - Unânime, 329
- Execução - Multa contratual - Cláusula leonina - Honorários advocatícios - Su-
  cumbência - provimento parcial - Unânime, 302
- Funcionário Público em estágio probatório - Falta grave - Exoneração - Desne
  cessidade de processo administrativo disciplinar, 425
- Imissão de Posse admitida em reivindicatória - Condomínio - Impossibilidade
  de venda de vaga de garagem  - Improvimento - Unânime, 476
- Obrigatoriedade do uso de cinto de segurança - Impropriedade do Mandado de
  Segurança contra lei em tese - Decadência do direito de ação - Extinção do
  processo sem julgamento do mérito - Decisão unânime, 373
- Rescisão de Contrato - Majoração mensal das prestações - Inviabilidade do pa-
  gamento - Devolução da quantia paga - Acolhimento parcial do recurso -
  Unânime, 344
- Sistema Financeiro de Habitação - Contrato de compra e venda de imóvel -
  Reajuste pelo Sistema Hipotecário - Plano de Equivalência Salarial -
  Conhecimento e improvimento à unanimidade de votos, 88
- Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada - Pedido de dissolução -
  Ausência da affectio societatis - Sentença antecipada - Cerceamento de Defesa
  - Apuração dos haveres com base em balanço preexistente, 466
- Veículo locado a terceiro - Acidente de trânsito - Responsabilidade Civil - Inde-
  nização - Apelação - Improvimento - Unânime, 153



APELAÇÃO CRIMINAL;
- Atentado Violento ao Pudor - Exacerbação da pena aplicada - Violência - Lesão
  de natureza grave ou morte - Necessidade de provas - Provimento parcial -
  Votação unânime, 209
- Confissão na fase policial - Retratação - Impossibilidade de inocentar o réu -
  Improvimento, 414
- Crime de Assalto - O ônus de provar a existência de um fato ilícito cabe à acu-
  sação - Improvimento - Decisão unânime, 176
- Crime de Estupro - Conjunção carnal com vítima portadora de paralisia e oli-
  gofrenia - Violência presumida - Ilícito penal configurado - Modificação apenas
  do regime prisional - Improvimento do recurso - Decisão unânime, 267
- Crime de Homicídio - Intenção de cometer o crime - Arma de fogo utilizada em
  região perigosa - Recurso conhecido e improvido - Unânime, 429
- Crime de Homicídio Qualificado - Decisão dos Jurados - Imutabilidade quanto à
  matéria fática - Recurso conhecido e improvido - Unânime, 532
- Crime de Latrocínio - Configuração evidenciada - Autoria e materialidade com
  provadas - Sentença plenamente fundamentada - Recurso improvido à
  unanimidade de votos, 280
- Crime de Lesões Corporais - Apelação - Inexistência de requisitos indispensá-
  veis para a prolação da sentença -  Improvimento, 528
- Crime de Tráfico de Drogas - Provas - Depoimentos isolados de policiais - Per-
  da de valor probatório - Condenação - Provimento unânime, 197
- Decisão proferida pelo Tribunal do Júri - Desclassificação do crime - Contra-
  riedade à prova dos autos - Excessos de dolo não questionado - Submissão do
  réu a novo Júri, 212
- Infanticídio - Estado Puerperal - Autoria inconfundível - Decisão popular contrá
  ria as provas dos autos - Recurso conhecido e provido, 419
- Julgamento Popular distanciado à prova dos autos - Crime privilegiado - Ine-
  xistência de provas - Unânime, 204
- Menoridade não mencionada do réu - Circunstância atenuante obrigatória - Re-
  curso parcialmente provido - Unânime, 298
- Tribunal do Júri - Desclassificação de Crime de Homicídio - Decisão contrária à
  prova dos autos - Risco de um resultado lesivo assumido - Decisão reformada
  - Unânime, 485

EMBARGOS DECLARATÓRIOS;
- Erro configurado - Correção mediante embargos - Conhecimento - Retificação -
  Unânime, 291
- Inexistência de omissão no acórdão - Tentativa de rediscutir matéria julgada -
  Ação Possessória - Troca indevida de lotes - Má fé do vendedor primitivo -
  Embargos rejeitados à unanimidade, 195
- Inexistência de obrigação por parte do julgador em responder a todos os argu-
  mentos enumerados pelas partes - Decisão suficientemente fundamentada -
  Improcedência dos embargos - Unânime, 317



HABEAS CORPUS;
- Alegação de erro sobre elemento de tipo - Exclusão do dolo e tipicidade da
  conduta - Flagrante delito -Tráfico de entorpecentes - Crime Hediondo -
  Errônea capitulação do delito não acarreta a nulidade do flagrante - Nota de
  culpa - Constrangimento Ilegal não caracterizado - Ordem denegada -
  Unânime, 451
- Certidão Positiva de Inquérito Policial - Violação do direito de ir e vir - Impossi-
  bilidade de concorrer a cargo público - Mandado de Segurança - Ordem não
  concedida à unanimidade - Carência de amparo legal, 61
- Constrangimento Ilegal - Execução coercitiva de sentença definitiva - Ação de
  Alimentos - Prisão civil decretada - Impossibilidade de apreciar a reforma do
  quantum da pensão - Inexistência de Ilegalidade no decreto prisional - Paciente
  foragido - Impossibilidade de citação pessoal - Ordem denegada - Unânime,
509

- Constrangimento Ilegal - Inexistência - Excesso de prazo no encerramento da
  instrução criminal - Demora que não ultrapassa os limites da razoabilidade -
  Pluralidade de réus - Ordem denegada, 188
- Crime de Roubo em concurso de agentes - Habeas Corpus concedido a dois
  outros membros do grupo - Falta de fundamentação da decretação de prisão
  preventiva - Situação idêntica - Ordem concedida - Unânime, 138
- Crime de Sonegação Fiscal - Acordo de parcelamento de débito tributário com
  a Instituição Fazendária - Celebração - Pagamento de parcelas antes do
  recebimento da denúncia - Inexiste menor delito a cumprir - Constrangimento
  Ilegal - Ordem concedida - Unânime, 184
- Excesso de prazo - Prisão em flagrante - Constrangimento Ilegal não caracteri-
  zado - Dificuldades na localização de testemunhas - Desconfiguração do
  excesso de prazo irrogado - Crime Hediondo - Impossibilidade de Liberdade
  Provisória - Ordem denegada - Unânime, 454
- Habeas Corpus para trancar medida sócio-educativa - Preliminar de decadên-
  cia - Representação - Acolhimento de preliminar - Unanimidade de votos, 512
- Nulidade do flagrante - Falta de fundamentação - Presença de pressupostos
  de legalidade - Relaxamento do flagrante - Desclassificação do crime -
  Apreciação e Julgamento pelo Juízo de Primeiro Grau - Pedido de revogação
  de prisão preventiva - Ordem denegada - Unânime, 456
- Pensão Alimentícia - Prisão civil - Impossibilidade de revogação via
  mandamus - Ordem negada - Unânime, 141
- Prisão Civil - Ação de busca e apreensão convertida em depósito - falta de fun-
  damentação - Constrangimento Ilegal - Precariedade do decreto prisional -
  Ordem concedida - Unânime, 64

MANDADO DE SEGURANÇA;
- Ausência de direito líquido e certo - Preterição do oficial mais antigo pelo mo-
  derno - Inexistência de condenação penal - Possibilidade de constar o



  Impetrante poderá constar no quadro de acesso - Promoção pelo critério de
  ressarcimento de preterição - Segurança concedida - Unânime, 489
- Cobrança antecipada de ICMS - Substituição tributária - Fato Gerador posterior
  - Lei Estadual nº 6.012/97 - Segurança denegada, 350
- Funcionário Público - Acumulação de emprego - Dispensa sem o processo
  legal - Abuso de Poder caracterizado - Pagamento de Indenização - Inad-
  missibilidade - Segurança concedida em parte - Unanimidade de votos, 95
- Licença Prêmio não gozada - Aposentadoria - Direito de conversão em dinheiro
  - Obrigatoriedade - Pedido deferido em parte, 283
- Mandado de Segurança - Direito líquido e certo - Adicional de interstício - Se
  gurança concedida em parte - Unânime, 377
- Matéria Penal - Bloqueio de valores depositados em banco - Instrução proces-
  sual em andamento - Impossibilidade de concessão do mandamus - Segurança
  negada à unanimidade, 338
- Provas necessárias à configuração do direito - Inexiste carência de ação - Di-
  reito líquido e certo da requerente - Não comprovação - Segurança denegada -
  Unânime, 167
- Servidora Pública - Incorporação de percentual - Cargo em comissão - Direito
  adquirido, 357
- Sindicato de Classe - Poder de Polícia e outros serviços - Lei que cria cobrança
  - Preliminar de decadência do direito - Acolhimento, 439
- Transferência do réu para outro Estado - Ausência de direito líquido e certo -
  Ordem denegada - Unânime, 399

QUEIXA-CRIME;
- Crime de calúnia, difamação e injúria - Direito de resposta - Preliminares
  desacolhidas, 333

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO;
- Crime de Homicídio Qualificado - Legítima Defesa - Inocorrência - Princípio da
  Instrumentalidade das Formalidades Processuais - Nulidade Inexistente -
  Recurso improvido - Unânime, 180
- Homicídio qualificado - Improcedência das alegações da defesa - Pronúncia -
  Juízo de admissibilidade - Decisão meramente declaratória -Inversão de regra
  Procedimental, 482
- Pluralidade de réus - Sentença de pronúncia - Preliminares delineadas pelos
  recorrentes - Suspeição do Juiz - Ofensa ao Princípio do Juiz Natural -
  Cerceamento de defesa - Falta de condição de procedibilidade da ação penal -
  Ausência de representação - Decadência do direito por decurso de prazo e
  extinção da punibilidade - Preliminares rejeitadas - Excludentes criminais não
  comprovadas - Indícios de autoria e co-autoria persistem - Materialidade do
  delito provada - Provido o recurso de apenas um dos réus - Insuficiência
  probatória - Excluído da pronúncia - Unânime, 216



REEXAME DE SENTENÇA;
- Ação de Anulação de Ato Administrativo - Revogação de lei através de decreto

- Impossibilidade - Doação de Bem Público - Contrato de Escritura Pública de
Doação - Transcrição de Registro de Imóveis - Sentença reformada - Unânime,
392

- Ação Ordinária de Cobrança - Princípio da Obrigatoriedade do Contrato - Ree-
  xame e Apelação - Improvimento - Unanimidade de votos, 160
- Ação Ordinária de Indenização - Dano moral e material- Decisão confirmada -
  Unânime, 493
- Convênios firmados entre a Prefeitura e a União - Ausência de prestação de
  contas - Ilegitimidade da Prefeitura para acionar o Prefeito - Legitimidade da
  União - Extinção do feito por ilegitimidade de parte - Decisão confirmada - De
  cisão unânime, 93
- Concurso Público - Apresentação de Registro Profissional - Requisito satisfeito
  antes do certame - Recurso improvido - Unanimidade de votos, 113
- Mandado de Segurança - Cobrança antecipada de ICMS - Lançamento Tributá-
  rio - Legalidade e Constitucionalidade - Reexame conhecido - Reforma da
  decisão - Segurança denegada - Unânime, 383
- Mandado de Segurança contra IPASEP - 100% de pensão por morte de ex-
  marido - Benefício negado - Violação a direito líquido e certo - Recurso provido
  à unanimidade de votos, 277
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