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Sessões às Segundas-Feiras 
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS 

1º CÂMARA CÍVEL ISOLADA 
 

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

 
Desembargador JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA (Presidente) 
Desembargador ARY DA MOTTA SILVEIRA 
Desembargadora MARIA DE NAZARETH BRABO DE SOUZA 
Desembargador ELZAMAN DA CONCEIÇÃO BITTENCOURT 
Desembargador WERTHER BENEDITO COÊLHO 
Desembargadora YVONNE SANTIAGO MARINHO 
Desembargador JAIME DOS SANTOS ROCHA 
Desembargadora LÚCIA CLAIREFONT SEGUIN DIAS CRUZ 



 

 
 

Desembargador BENEDITO DE MIRANDA ALVARENGA 
Desembargador FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES 

 
1º CÂMARA CÍVEL ISOLADA 

Sessões às segundas-feiras (no Plenário Adjunto Orlando Dias Vieira”) 
 

Desembargador RICARDO BORGES FILHO 
Desembargador NELSON SILVESTRE RODRIGUES AMORIM (Presidente)  
Desembargador STÉLEO BRUNO DOS SANTOS MENEZES 
Desembargadora MARIA LÚCIA GOMES MARCOS DOS SANTOS  
Desembargadora MARIA HELENA COUCEIRO SIMÕES 
 

Sessões às Terças-Feiras 
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA 
 

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

Desembargador JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA (Presidente) 
Desembargador RICARDO BORGES FILHO 
Desembargador NELSON SILVESTRE RODRIGUES AMORIM 
Desembargador STÉLEO BRUNO DOS SANTOS MENEZES 
Desembargadora MARIA LÚCIA GOMES MARCOS DOS SANTOS  
Desembargador WILSON DE JESUS MARQUES DA SILVA 
Desembargadora IZABEL VIDAL DE NEGREIROS LEÃO 
Desembargadora CLIMENIÈ BERNADETTE DE ARAÚJO PONTES 
Desembargador CARLOS FERNANDO DE SOUZA GONÇALVES 
Desembargador PEDRO PAULO MARTINS 
Desembargador JOÃO ALBERTO CASTELLO BRANCO DE PAIVA 
Desembargadora ALBANIRA LOBATO BEMERGUY 
Desembargadora OSMARINA ONADIR SAMPAIO NERY 
Desembargadora RUTÉA NAZARÉ VALENTE DO COUTO FORTES 
Desembargadora MARIA HELENA COUCEIRO SIMÕES 
Desembargadora MARIA HELENA D”ALMEIDA FERREIRA 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA 
Sessões às terças-feiras (no Plenário Adjunto “Des. Orlando Dias Vieira”) 

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

Sessões às Quintas-Feiras 
2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA 



 

2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA 
 

 
2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA 
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Desembargador ELZAMAN DA CONCEIÇÃO BITTENCOURT  
Desembargador WERTHER BENEDITO COÊLHO (Presidente) 
Desembargador FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES 

 
2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA 

Sessões às quintas-feiras (no Plenário “Des. Oswaldo Pojucan Tavares”) 
Desembargador  WILSON DE JESUS MARQUES DA SILVA  
Desembargadora IZABEL VIDAL DE NEGREIROS LEÃO 
Desembargadora  ALBANIRA LOBATO BEMERGUY  
Desembargadora  OSMARINA ONADIR SAMPAIO NERY 
Desembargadora MARIA HELENA D”ALMEIDA FERREIRA (Presidente) 

 
Sessões às Sextas-Feiras 

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA 
3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA 

 
3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA 

Sessões às sextas-feiras (no Plenário “Des. Oswaldo Pojucan Tavares”) 
Desembargadora CLIMENIÈ BERNADETTE DE ARAÚJO PONTES  
Desembargador CARLOS FERNANDO DE SOUZA GONÇALVES  
Desembargador PEDRO PAULO MARTINS (Presidente) 
Desembargador JOÃO ALBERTO CASTELLO BRANCO DE PAIVA 
Desembargadora RUTÉA NAZARÉ VALENTE DO COUTO FORTES 

 
3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA 

Sessões às sextas-feiras (no Plenário Adjunto “Des. Orlando Dias Vieira”) 
Desembargadora LÚCIA CLAIREFONT SEGUIN DIAS CRUZ  
Desembargador JAIME DOS SANTOS ROCHA  
Desembargador BENEDITO DE MIRANDA ALVARENGA (Presidente) 
 

SECRETÁRIO GERAL DO TRIBUNAL 
DR. GENGIS FREIRE DE SOUZA 

 
SECRETÁRIO DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DR. LUIS CLÀUDIO SERRA DE FARIA 
 

SECRETÁRIO DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS 
DR. RAIMUNDO JOÃO DE NORONHA TAVARES 

 
 

SECRETÁRIA DAS CÂMARAS CÍVEIS ISOLADAS 
DRA. SÍLVIA DE NAZARÉ NÓVOA DOS SANTOS VELASCO AZEVEDO 

 



 

 
 

SECRETÁRIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS 
DRA. MARIA DE FÀTIMA GUIMARÃES AYRES 

 
JUÍZES DE DIREITO DA CAPITAL 

 
Dra. Ana Tereza Sereni Murrieta 1ª Vara Cível 
Dra. Rosa Maria Portugal Gueiros 2ª Vara Cível 
Dra. Carmencin Marques Cavalcante 3ª Vara Cível 
Dr. Constantino Augusto Guerreiro 4ª Vara Cível 
Dr. Enivaldo da Gama Ferreira 5ª Vara Cível 
Dra. Marneide Trindade P . Merabet  6ª Vara Cível 
Dr. Ricardo Ferreira Nunes 7ª Vara Cível 
Dra. Yvette Lúcia P inheiro 8ª Vara Cível 
Dra. Maria do Céu Cabral Duarte 9ª Vara Cível 
Dra. Maria Izabel de Oliveira Benone 10ª Vara Cível 
Dra. Maria do Carmo S. de Araújo 11ª Vara Cível 
Dra. Vera Araújo de Souza 12ª Vara Cível 
Dra. Helena Percilla de A. Dornelles 13ª Vara Cível 
Dra. Martha Inês Antunes Jadão  14ª Vara Cível 
Dra. Dahil Paraense de Souza 15ª Vara Cível 
Dra. Eliana Rita Daher Abufaiad 16ª Vara Cível 
Dra. Elena Farag 17ª Vara Cível 
Dra. Therezinha Martins Fonseca 18ª Vara Cível 
Dra. Heralda Dalcinda Blanco Rendeiro 19ª Vara Cível 
Dra. Sônia Maria de Macedo Parente 20ª Vara Cível 
Dr. Romulo José Ferreira Nunes (Diretor) 21ª Vara Cível 
Dra. Ruth Nazaré do Couto Gurjão 22ª Vara Cível 
Dra. Diracy Nunes Alves 23ª Vara Cível 
Dr. Paulo Sérgio Frota e Silva 24ª Vara Cível 
Dra. Edinea Oliveira Tavares 1ª Vara Penal 
Dr. Claudio A. Montalvão das Neves 2ª Vara Penal 
Dr. Leonardo de Noronha Tavares 3ª Vara Penal 
Dr. Francisco Sabino V. da Costa 4ª Vara Penal 
Dra. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães 5ª Vara Penal 
Dra. Gleide Pereira de Moura  6ª Vara Penal 
Dra. Maria Angélica Ribeiro Lopes 7ª Vara Penal 
Dra. Maria de Nazaré Silva G. dos Santos 8ª Vara Penal 
Dra. Maria do Céo Maciel Coutinho 9ª Vara Penal 
Dr. Raimundo Holanda Reis 10ª Vara Penal 
Dra.Edith Ribeiro Dias 11ª Vara Penal 
Dra. Maria Rita de Lima Xavier 12ª Vara Penal 
Dra. Raimunda do Carmo Gomes Noronha (Diretora) 13ª Vara Penal 
Dr. Otávio Marcelino Maciel 14ª Vara Penal 
Dr. Ronaldo Marques Valle 15ª Vara Penal 
Dra. Maria Edwiges de Miranda Lobato 16ª Vara Penal 
Dra. Brígida Gonçalves dos Santos 17ª Vara Penal 
Dr. Eronides Souza Primo 18ª Vara Penal 

 



 

JUÍZES DE DIREITO DAS VARAS DISTRITAIS DA CAPITAL 
 
Dra. Ezilda Pastana Mutran 

1ª Vara Distrital de Icoaraci 

Dra. Rosileide Maria Cunha Barros 2ª Vara Distrital de Icoaraci 
Dra. Célia Regina de Lima Pinheiro Vara Distrital de Mosqueiro 

 
JUÍZES DE DIREITO NÃO TITULARES DE VARA 

 
Dra. Eliete Contente Barbosa 

 

Dr. José Maria Teixeira do Rosário  
Vago  
Vago  
Vago  
Vago  
Vago  
Vago  
Vago  
Vago 
 

 

AUDITORES MILITARES 
Dr. José Roberto P inheiro Maia Bezerra Junior 
Vago 

PRETORES DA CAPITAL 
Dra. Vera Araújo de Souza 1ª Pretoria Cível 
Dra. Vera Araújo de Souza 2ª Pretoria Cível 
Dra. Maria Stella Castro Peixoto 1ª Pretoria Penal 
Dra. Ignácia Nazaré Salgado Frias 2ª Pretoria Penal 
Dra. Eliana Pacheco de O. Cortes 3ª Pretoria Penal 
Dra. Maria Thelma P . de Souza 4ª Pretoria Penal 
Dra. Eleonora Pereira Tavares 
 

6ª Pretoria Penal 

JUÍZES DE DIREITO DO INTERIOR 
 
Dr. João Batista Lopes Nascimento 1ª Vara 

 
Abaetetuba 

Dr. Álvaro José Norat de Vasconcelos 2ª Vara Abaetetuba 
Dr. José Orlando de Paula Arrifano  3ª Vara Abaetetuba 
Resp. Dr. Ricardo Salame Guimarães Acará 
Dr. Miguel Lima dos Reis Júnior Afuá 
Dra. Gildes Maria Silveira Lima Alenquer  
Dr. Luiz Miguel Negrão Machado  Almerim 
Dr. Elder Lisboa Ferreira da Costa 1ª Vara Altamira 
Dr. Raimundo Moisés Alves Flexa 2ª Vara Altamira 
Dr.Luiz Ernane F. R. Malato  3ª Vara Altamira 
Resp. Dr. Miguel Lima dos Reis Júnior 
Dra. Odete da Silva Carvalho 1ª Vara

Anajàs 
Ananindeua 

Dra. Jacyra Moraes Rabelo 2ª Vara Ananindeua 



 

 
 

Dr. Jorge Luís Lisboa Sanches 3ª Vara Ananindeua 
Dra. Maria Filomena Buarque Camacho 4ª Vara Ananindeua 
Dra. Sandra Maria de Aragão Klautau 5ª Vara Ananindeua 
Dr. Normando do Carmo Borges 6ª Vara Ananindeua 
Dra. Luana de Nazareth Amaral H. Santalices Augusto Correa 
Resp. Dra. Rosana Lúcia Bastos Siqueira Aurora do Pará 
Resp. Dr. Edmar Silva Pereira Baião 
Dr. Carlos Alberto Flexa de Oliveira Barcarena 
Dra. Eva Maria P into da Silva Benevides 
Dra. Valéria Medeiros Mendonça 
Dra. Maria da Conceição Viana Figueiredo 1ª Vara

Bonito 
Bragança 

Dr. José Torquato Araújo de Alencar 2ª Vara Bragança 
Resp. Dr. Raimundo Moisés Flexa Brasil Novo 
Dra. Angela Alice Alves Tuma 1ª Vara Breves 
Dr. José Antônio Ferreira Cavalcante  2ª Vara Breves 
Dr. Ricardo Salame Guimarães  
Dr. Luiz Ernane Ferreira Ribeiro Malato 

Bujaru 
Cachoeira do Arari 

Dr. Edmar Silva Pereira 1ª Vara Cametá 
Dra. Rosa Maria Rodrigues Monteiro 
Dr. Roberto Gonçalves Moura 

2ª Vara
1ª Vara

Cametá 
Capanema 

Dr. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães 2ª Vara Capanema 
Dr. Marco Antonio Lobo Castelo Branco Capitão-Poço 
Dra. Maria de Betânia Paes Rodrigues 1ª Vara Castanhal 
Dr. Francisco José da Silveira Chagas 2ª Vara Castanhal 
Dra Eva do Amaral Coelho 3ª Vara Castanhal 
Dr. Paulo Gomes Jussara Júnior 4ª Vara Castanhal 
Resp. Dr. Miguel Lima dos Reis Júnior Chaves 
Dra. Silvana Maria de Lima e Silva 1ª Vara Conc. do Araguaia 
Dra. Maria Elvina Gemaque Taveira 2ª Vara Conc. do Araguaia 
Resp. Dra. Margui Gaspar Bittencourt Curionópolis 
Resp. Dr. José Maria P . Campos e Silva  Curralinho 
Dra. Roma Keiko Kobayashi Curuçá 
Dr. Marcus Alan de Melo Gomes Dom Eliseu 
Resp. Dra. Rosa de Fátima Navegantes Faro 
Dr. José Maria Pereira Campos e Silva Garrafão do Norte 
Resp. Dr. Luiz Miguel Negrão Machado Gurupá 
Dra. Maria Santana Tavares Rebelo Igarapé-Açú 
Dr. Antônio Cláudio Von-Lohrman Cruz Igarapé-Miri 
Dra. Rosana Lúcia Bastos Siqueira Irituia 
Dr.  Laércio de Almeida Laredo  1ª Vara Itaituba 
Dr. Cláudio Henrique Lopes Rendeiro 2ª Vara Itaituba 
Resp. Dr. Sérgio Augusto A. de Lima Itupiranga 
Resp. Dra. Maria Lídia Tocantins de Souza Jacundà 
Dra. Cecília dos Santos Carneiro Mãe do Rio 
Dra. Maria Laudelina da Rocha Barata 1ª Vara Marabá 
Dr. Sérgio Augusto Andrade de Lima 2ª Vara Marabá 
Dr. Raimundo das Chagas Filho 3ª Vara Marabá 
Dra. Maria Lídia Tocantins de Souza 4ª Vara Marabá 
Dra. Margui Lima Gaspar Bittencourt 5ª Vara Marabá 



 

Resp. Dr. José Torquato Araújo de Alencar Maracanã 
Resp. Dra. Roma Keiko Kobayashi Marapanin 
Resp. Dr. Raimundo Moisés Flexa Medicilândia 
Dr. João Lourenço Maia da Silva Mocajuba 
Resp. Dra. Maria das Graças Alfaia Fonseca 1ª Vara Mojú 
Resp. Dr. Antonio Cláudio Von-Lohrman Cruz 2ª Vara Mojú 
Resp. Dr. Admar Gomes Evangelista  Monte Alegre 
Resp. Dr. José Coriolano da Silveira Muaná 
Resp. Dra. Rita Helena Barros Fagundes Nova Timboteua 
Dra. Ana Lúcia Bentes Lynch 1ª Vara Óbidos 
Resp. Dra. Ana Lúcia Bentes Lynch 2ª Vara Óbidos 
Dr. Max Ney do Rosário Cabral Oeiras do Pará 
Dra. Rosa de Fátima Navegantes de Oliveira Oriximiná 
Dr. Antônio Raphael de Oliva Brandão Ourém 
Resp. Dr. Manoel Maria Barros Costa Ourilândia do Norte 
Resp. Dra. Alda Gessyane M. de S. Tuma Pacajá 
Resp. Dra. Maria Apareceda M. Santa Brígida 1ª Vara Paragominas 
Dra. Maria Aparecida Mourão Santa Brígida  2ª Vara Paragominas 
Dra. Maria Vitória Torres do Carmo Parauapebas 
Dra. Maria José Corrêa Ferreira Peixe-Boi 
Dr. Altemar da Silva Paes Ponta de Pedras 
Resp. Dra. Ângela Alice Alves Tuma Portel 
Resp. Dr. Luiz Miguel Negrão Machado Porto de Moz 
Resp. Dr. Admar Gomes Evangelista Prainha 
Dra. Marinez Catarina V. L. Cruz Arraes Primavera 
Dr. Licurgo de Freitas Peixoto 1ª Vara Redenção 
Resp. Dra. Eliane Figueiredo Campos 2ª Vara Redenção 
Resp. Dra. Marisa Belini Rio Maria 
Dr. Paulo Cesar Pedreira Amorim Rondon do Pará 
Resp. Dra. Luzia do Socorro Silva Santos Rurópolis 
Dra. Rosi Maria Gomes de Farias 1ª Vara S. Miguel do Guamá 
Dra. Maria Antonina Atayde do Carmo 2ª Vara S. Miguel do Guamá 
Dr. João Augusto Figueiredo de O. Júnior S. Sebastião da Boa Vista 
Resp. Dra. Tânia Batistello Salinópolis 
Dra. Ana Selma da Silva Timóteo Santa Maria do Pará 
Dra. Sandra Maria F. Castelo Branco Silva Santana do Araguaia 
Dr. Ademar Gomes Evangelista 1ª Vara Santarém 
Dra. Kédima Pacífico Lira 2ª Vara Santarém 
Dra. Edite da Costa Pantoja 3ª Vara Santarém 
Dra. Carmen Oliveira Carvalho 4ª Vara Santarém 
Dr. Paulo Roberto Ferreira Vieira 5ª Vara Santarém 
Dr. José Coriolano da Silveira 6ª Vara Santarém 
Dra. Luiza do Socorro Silva dos Santos 7ª Vara Santarém 
Dra. Iacy Salgado Vieira dos Santos Santo Antônio do Tauá 
Dr. Paulo Ernesto Pereira de Souza Salvaterra 
Dr. Carlos Alberto Miranda Gomes São Caetano de Odivelas 
Resp. Dra. Margui Gaspar Bittencourt São Domingos do Araguaia 
Dr. Antonio Carlos Teixeira de Oliveira São Domingos do Capim 
Resp. Dr. Licurgo de Freitas Peixoto São Félix do Xingu 



 

 
 

Resp. Dra. Raimundo das Chagas Filho São João do Araguaia 
Resp. Dr. Elder Lisboa Ferreira da Costa Senador José Porfírio 
Dra. Maria de Lourdes Oliveira Costa 1ª Vara Soure 
Dra. Teresinha Nunes Moura 2ª Vara Soure 
Dra. Nadja Nara Cobra Meda  1ª Vara Sta. Izabel do Pará 
Dra. Elisabete Lima Mendes 2ª Vara Sta. Izabel do Pará 
Dr. Pedro P inheiro Sotero 3ª Vara Sta. Izabel do Pará 
Dra. Rita Helena Barros Fagundes Tailândia 
Dra. Sarah Castelo Branco M. Rodrigues Tomé-Açú 
Dr. Manoel Maria Barros Costa Tucumã 
Dra. Maria Vanda Barros da Silva Lima Valente 1ª Vara Tucuruí 
Dra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma 2ª Vara Tucuruí 
Resp. Dr. Luiz Ernane Malato Uruará 
Dr. Maírton Marques Carneiro Vigia 
Dr. Vanderley de Oliveira Silva Viseu 
Resp. Dra. Marisa Belini de Oliveira Xinguara 

JUIZES SUBSTITUTOS 
1ª Região 
Sede: Ananindeua 
Vago 

2ª Região  
Sede: Vigia 
Vago 

3ª Região  
Sede: Castanhal 
Vago 

4ª Região  
Sede: Curuçá 
Vago 

5ª Região  
Sede: Capanema 
Vago 

6ª Região  
Sede: São Miguel do Guamá 
Vago 

7ª Região  
Sede: Bragança 
Vago 

8ª Região  
Sede: Abaetetuba 
Vago 

9ª Região  
Sede: Moju 
Vago 

10ª Região  
Sede: Itupiranga 
Vago 

11ª Região  
Sede: Tucuruí 
Vago 

12ª Região  
Sede: Paragominas 
Vago 

13ª Região  
Sede: Marabá 
Vago 

14ª Região  
Sede: São João do Araguaia 
Vago 

15ª Região 
Sede: Conceição do Araguaia 
Vago 

16ª Região 
Sede: Xinguara 
Vago 

17ª Região 
Sede: Altamira 
Vago 

18ª Região 
Sede: Gurupá 
Vago 

19ª Região 
Sede: Itaituba 
Vago 

20ª Região 
Sede: Santarém 
Vago 

21ª Região 
Sede: Óbidos 

22ª Região 
Sede: Monte Alegre 



 

Vago Vago 
23ª Região 
Sede: Afuá 
Vago 

24ª Região 
Sede: Breves 
Vago 

25ª Região 
Sede: Soure 
Vago 

26ª Região 
Sede: Cametá 
Vago 

PRETORES DO INTERIOR 
 
Resp. Dr. Laércio de Almeida Laredo 

Aveiro  

Resp. Dr. José Antonio Cavalcante Bagre 
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EDITORIAL 
 

 
Mais uma etapa alcançada na publicação da Revista do Tribunal de 

Justiça, dentro da programação estabelecida na lei que reza a Organização 
Judiciária do Estado. 

A Comissão de Jurisprudência, Biblioteca e Revista, a quem está afeto a 
sua edição, vem procurando dar o melhor desempenho no que tange à escolha 
do material a ser condensado nos volumes que estão sendo oferecidos à classe 
jurídica do Estado. 

Daí o interesse que desperta a sua publicação, entre Juízes, advogados, 
que militam na jurisdição do Estado. Até fora do nosso território, tratando de 
decisões, são procuradas entre os mesmos. 

Positivamente reflete no pensamento jurídico dos que labutam no dia a 
dia do Foro Judicial, onde encontram fundamentos para a propositura das 
demandas corroboradas com os arestos e os ensinamentos da doutrina 
apresentada por estudiosos do direito. 

Por outro lado, traz em suas páginas a posição dos órgãos que 
constituem a Justiça Paraense, com os seus titulares, o que serve como guia, 
para o encaminhamento dos requisitórios para serem dirimidos nas instâncias 
componentes 

Enfim, é um acesso das mais discutidas ações judiciais, com os 
resultados dos julgamentos, que muitas serão levados a outros Tribunais, para 
pleitos no Excelso Pretório. 

Este número tem como escopo principal festejar com esperanças o dia 
da Justiça, no desejo de que as dificuldades que hoje atingem o Judiciário, sejam 
suplantadas, para o encontro da realidade a si destituída. 

 
 
Belém, 08 de dezembro de 1998. 
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CONFERÊNCIA  PROFERIDA  NO  XCII  SEMINÁRIO  DE  
ADVOGADOS  DO  BANCO  DO  BRASIL 
 
 

Marta Inês Antunes Jadão∗  
 
 
TEMA: CONTRATOS 
 
 

É com alegria que, retribuindo a gentileza  a mim dispensada  abro, com 
minhas singelas palavras, em preito de agradecimento, este XCII Seminário de 
Advogados do Banco do Brasil.  

Sem dúvida, a  iniciativa deste encontro é louvável em todos os sentidos. A 
começar pelo congraçamento de profissionais do campo do Direito, dessa 
respeitada instituição financeira, que vindo de vários rincões deste Estado e  de 
outros da Federação, buscam, além de uma possível  atualização, a fraternidade 
do convívio. Entrelaçam-se, também, nesse amplexo, os  Magistrados que aqui 
viram proferir palestras sobre temas jurídicos, agora que a ciência avança 
desafiando o engenho humano do legislador para que promova, através da 
norma, o equilíbrio da vida em sociedade,  preservando sobretudo nosso 
ecossistema. 

Naturalmente que o Direito do fim da última década do segundo milênio já não 
se alimenta, apenas, de direitos individuais. Nem contempla apenas a tão 
sonhada Justiça Social. Carlos Fernandes Matias, em "Direito e Justiça", Correio 
Brasil iense, junho/97, destaca que a primeira geração tratou dos direitos civis e 
políticos. A segunda, dos direitos sociais, econômicos e culturais. Hoje vivemos a 
terceira geração dos direitos do homem: o direito à solidariedade, ao patrimônio 
comum da humanidade e direito ao meio ambiente. 

Mas o quê se pode cobrar do Homem de Direito ao fim do segundo Milênio ? 
Qual o curso que a Justiça tomou ao longo de  tantos decênios ? 

Alcides Tomasetti Jr., em trabalho divulgado pela Revista de "Direito do 
Consumidor", tomo I,  destaca que houve tempo em que se ensinava ao aprendiz 
de Direito, como bússola, a noção de prudência, virtude através da qual se 
chegava à justiça e que esta consistia em " dar a cada um o que é seu". Depois, 
seguiu-se o tempo da consciência, como núcleo da personalidade ética e o 
fundamento da dignidade humana, e ao aprendiz de jurista se destacava que o 
                                                 
∗  A conf erencista é Juíza de Direito da 14ª Vara Cív el de Belém e membro da Academia   
  Paraense de Letras Jurídicas. 
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Direito, "enquanto ordem supraindividual, tem de ser uma ordem não somente 
para aquele que age (ou que se omite), senão também para aquele que é 
atingido  pelo agir (ou pela omissão).  Entretanto se houvesse um conflito entre  a 
norma jurídica e a consciência   deveria aquela ter preferência. Para não tolerar a 
intolerância e proteger a comunidade, o Direito constituía uma ordem 
supraindividual. Mas, apesar da supremacia da norma jurídica,  sempre  o Direito 
respeitou a honestidade moral de uma decisão autêntica de consciência ainda 
que em desacordo com a norma jurídica posta. E isso quebrantava os rigores do 
princípio de legalidade, flexionando, na prática, via oblíqua, o princípio da 
isonomia. 

Agora, neste fim de século, às voltas com as Profecias, vivemos o tempo da 
esteril idade e esta parece afastar o aprendiz do Direito, não só da prudência, 
como da consciência,  fugindo daquilo que rotulamos como "indiscrições da 
sociologia" e como "manias econômicas", características  das sociedades 
democráticas. Todavia  para o Direito, credor é credor, devedor é devedor, 
quaisquer que sejam as transformações econômicas ou  políticas.  

Chego, afinal, depois deste breve passeio, em companhia do Advogado, 
Professor de Direito da Universidade de São Paulo, Dr. Tomasetti Jr, ao tema 
que me foi proposto: contratos,  abordado numa visão de quem aplica a norma 
posta, com suas singularidades,  com toda a prudência, num esforço de 
consciência, para afastar a esteril idade que tende a  nos robotizar. 

 Inevitavelmente o tema está - em seu âmago - l igado à autonomia da 
vontade, quer se enfoque essa autonomia, numa visão clássica,  l iberal  e 
individualista,  do Código Civil de 1917 (de  relevo no Século XIX,  centrada na  
pacta sunt servanda),   quer  na visão social do contrato, como matéria de ordem 
pública., em que o Estado, intervindo nas relações de consumo, através de 
normas imperativas,  restringe o espaço da autonomia da vontade, visando 
assegurar a igualdade das forças que atuam no mercado de consumo e, dessa 
forma, restabelecer seu equilíbrio, diante da massificação das relações 
contratuais. 

 O tempo, em seu inexorável caminhar, mostrou que o valor da liberdade 
contratual (época do liberalismo na Economia e voluntarismo no Direito) era 
incompatível com os avanços  das sociedades de consumo,  a ditar os chamados 
contratos de massa, estandardizados, desprotegendo os  hipossuficientes e 
tornando-os vulneráveis, perante a ordem jurídica. 

A Lei 8.078/90 - Código do Consumidor - na esfera infraconstitucional, 
acentuou os avanços que a Carta de 1988 absorvera de outras sistemas 
jurídicos, todos  voltados para a concepção mais social do contrato. Nesse 
sentido, Rodolfo de Camargo Mancuso, em sua tese de mestrado, assevera; 
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“Mas... “entre o forte e o fraco, é a liberdade que 
escraviza, e a lei, que liberta” (Lacordaire, citado por 
Orlando Gomes), de sorte que, mais uma vez se impunha 
a interferência do dirigismo contratual, consubstanciado 
em normas legais, a disciplinarem o novo instituto em 
seus vários aspectos, estabelecendo os direitos e 
obrigações das partes.” 

Delimitar o alcance dessa proteção... Dar maior transparências as relações de 
consumo...  Solucionar os conflitos intertemporais entre as normas do 
CODECON e do Código Civil, tem sido um desafio, para que não se exarcebe a 
proteção ao contratante menos favorecido. 

Até o advento da Lei do Consumidor, se não houvesse em questionamento 
um vício de  consentimento, não se poderia cogitar de nulidade contratual. 
Também, se presente o vício de vontade, nulificar-se-ia todo o contrato. Agora,  
interpretando o alcance dessas normas de ordem publica; reconhecendo a  
"redução de eficácia"  da doutrina alemã, adotada pelo nosso direito positivo,  
aplicada ao caso em apreciação, pode o Juiz nulificar apenas uma cláusula, 
considerada por ele abusiva,  sem que o contrato se torne ineficaz. Há corrente 
doutrinária que concebe, adotando interpretação menos restritiva  dessas normas 
cogentes, possa o Julgador, interpretando a vontade das partes e do contrato, 
criar até uma nova cláusula contratual, modificadora do pacto firmado.  

Na prática, certos contratos suscitam motivações doutrinárias e 
jurisprudenciais  divergentes, não só na questionada aplicação a eles das 
normas do Código do Consumidor, restringindo a autonomia da vontade dos 
contratantes, como em sua natureza jurídica, a exemplo do contrato de leasing 
que até 12.09.74, ou seja, o advento da Lei tributária nº 6.099, era tratando, por 
sugestão do Simpósio Nacional sobre Leasing, realizado em São Paulo, se 
aportuguesando a palavra para "l isingue".  

Reportando-se ao contrato de leasing,  Athos Gusmão Carneiro, Ministro 
aposentado do STJ, destacou: 

"o contrato de leasing, que no Brasil tomou a 
denominação, algo imprópria, de "arrendamento 
mercantil" é em realidade um contrato novo, surgido nos 
Estados Unidos, na década de 1950 e com rapidez 
adotado em outros países de maior desenvolvimento 
econômico, porquanto responde a necessidades surgidas 
na indústria e no comércio, com vistas a uma mais fácil e 
proveitosa obtenção de uso de máquinas e instrumentos 
de trabalho." 

O Professor  Fábio Konder Comparato, em "Contrato de Leasing" Revista dos 
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Tribunais, nº 386,  destaca que  
"o  leasing, propriamente dito, não obstante a pluralidade 
de relações obrigacionais, apresenta-se funcionalmente 
uno: a "causa" do negócio é sempre um financiamento de 
investimentos produtivos".    

No entanto ele próprio destaca:   
"Sem dúvida, dentre as relações obrigacionais típicas que 
o compõem predomina a figura da locação de coisa, 
porém a existência de uma promessa de compra e venda 
por parte da instituição financeira serve para extremá-lo 
não só da locação comum, como da venda a crédito.” 

 Com a Lei 7.132/83, alterando a Lei anterior, nº 6.099,  o  “arrendamento 
mercantil"  passou a  ter  a seguinte  conceituação: 

"Art.1º .................................................................................. 
Considera-se  arrendamento mercantil, para os efeitos 
desta Lei, o negócio jurídico realizado entre pessoa 
jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou 
jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por 
objeto o arrendamento de bens adquiridos pela 
arrendadora, segundo especificações da arrendatária e 
para uso próprio desta." 

 Do exposto se conclui que a lei em epígrafe reporta-se ao leasing financeiro 
ou arrendamento mercantil, rotulado também de leasing puro ou clássico, 
envolvendo três pessoas: a arrendadora, a arrendatária e a empresa  
fornecedora do bem, modalidade contratual em que domina, segundo Arnaldo 
Rizzardo   o sentido de financiamento, porquanto, no leasing, em que o 
fornecedor do produto é o próprio arrendador, predomina o aspecto "locação". A 
Resolução do BACEN 2.309, de 28.087, que revogou a resolução 980 e outras, 
bem como circulares  subsequente, nos artigos 5º e 6º  sublinha a diferença 
substancial entre as modalidades de  leasing   mencionadas. 

Aliás não é de nosso interesse discorrer sobre natureza jurídica do 
arrendamento mercantil,  suas modalidades e características diferenciais. 
Incorreria na vexatória sensação de estar ensinando Padre-nosso a  Vigário, pois 
o tema é quotidianamente vivenciado por todos vocês.  Apenas ressalto  que   o 
assunto é polêmico e a posição de nossos tribunais não é pacífica,  dentre outros 
motivos na: 

a) aplicação ou não do CODECON ao contrato de leasing; 
b) foro de eleição; 
c) purgação da mora; 
d) antecipação de tutela;  
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e) exigibil idade do saldo devedor posterior  à venda de bem objeto de contrato 
de leasing inadimplido. 

Quanto à primeira controvérsia, - a pertinente à aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor  nos  contratos do leasing,  o Ministro Francisco Cláudio 
de Almeida Santos, do STJ, após  destacar que possui uma concepção  clássica  
do contrato, assente na doutrina francesa do começo deste século, acerca do 
contratos de adesão destaca, citando Orlando Gomes (In Contratos, Rio, 
Forense, 1959, p. 132: 

"Não basta que a relação jurídica se forme sem prévia 
discussão, aderindo uma das partes à vontade da outra. 
Muitos contratos se estipulam desse modo sem que 
devam ter essa qualificação. A predominância eventual 
de uma vontade  sobre a outra e mesmo a determinação 
unilateral do conteúdo do contrato não constituem 
novidade. Sempre que uma parte se encontra em relação 
a outra  numa posição de superioridade, ou, ao menos, 
mais favorável, é normal que queira impor a sua vontade, 
estabelecendo as condições do contrato. A cada 
momento isso se verifica, sem que o fato desperte 
atenção dos juristas, justo porque essa adesão se dá sem 
constrangimento, pois a parte pode dispensar o  contrato. 
O que caracteriza o contrato de adesão propriamente dito 
é a circunstância de que aquele a quem é proposto não 
pode deixar de contratar, por isso que tem necessidade 
de dar satisfação a um interesse que, por outro modo, 
não pode ser atendido". 

Destaca, apenas, como exceção a esse entendimento o leasing operacional 
entre  fornecedor e consumidor, se os contratantes  se enquadram na definição 
dos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90.  Os contratos de arrendamento, para ele são 
contratos semi-regulados ou são contratos-tipo. Mas  em que pese isso, pondera 
que  o elenco exemplificativo das cláusulas  abusivas,   

“despertou a consciência jurídica nacional para tais 
defeitos que afetam o equilíbrio e a comutatividade dos 
contratos. Daí a repulsa a prática incorretas e abusivas 
nos contratos em geral." 

Athos Gusmão Carneiro tem o mesmo entendimento porque tais contratos 
não dizem respeito às relações de consumo tuteladas, segundo ele, no 
"microsistema" do CDC. No entanto, prestando culto ao princípio da 
cumutatividade,  enfatiza que " pôr certo é viável o entendimento de que mesmo 
tais contratos, como aliás quaisquer outros de natureza sinalagmática, estarão 
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sujeitos, em tese e em determinados casos, à possibil idade de revisão judicial de 
cláusulas contratuais, relativamente às prestações de trato sucessivo, se 
devidamente comprovado: 

a) uma excessiva onerosidade em desfavor da parte que  se possa 
razoavelmente considerar como sendo a mais "frágil"; e 

b) vantagem excessiva à parte que se possa presumir como em posição  
prevalecente.” 

Acrescenta  o insigne Ministro  a  possibil idade de se aplicar a teoria da 
imprevisão, quando os acontecimentos são extraordinários, fora do curso 
habitual das coisas, na lição de Serpa Lopes e Francisco Campos ("Curso de 
Direito Civil”, Freitas Bastos, v. III,2ª ed. 1957, nº 75,  pág. 116 e "Direito Civil”, 
Freitas Bastos, 1956, pags. 9/10, respectivamente). 

Discrepando desses entendimentos há alguns arestos. Veja-se: 
Ementa - Arrendamento Mercantil - Código de Defesa do 
Consumidor - Pessoa Jurídica - Contrato - Revisão. 
A disciplina especial outorgada pelas Leis 6.099/74 e 
7.132/83 aos ajustes de leasing não tem o condão de 
desnaturar, ipso jure, a submissão dessa modalidade 
contratual  às normas de ordem pública consagradas 
pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo-se 
distinguir, quando se trata de acordo celebrado entre 
duas pessoas jurídicas, se foi efetivamente instaurada 
relação de consumo, em que o destinatário  final exaure a 
utilidade do fornecimento, ou, ao revés, se houve mera 
relação de insumo, caracterizada pelo uso do bem 
adquirido na viabilização da atividade principal do 
adquirente. 
A ingerência do Poder Judiciário em ajuste celebrado 
entre fornecedor e consumidor, a que se refere o art. 6º, 
V, da Lei 8.078/90, condiciona-se à demonstração, pelo 
interessado, do implemento, no mundo dos fatos, de 
alguma das hipóteses que autorizam a revisão da avença.  
Apelação civil nº 234.122-0, SC, rel. Juiz Páris Pena. 

O foro de eleição foi objeto do R. Esp. Nº 26. 788- MG, em 17.11.92. Relator 
Min. Athos Carneiro, 4ª Turma, STJ: 

"Competência - Arrendamento mercantil. Contrato de 
adesão. Cláusula de eleição de foro. Limitações à sua 
aplicação. Em se tratando de contratos de adesão, 
relativos a negócios pactuados nos mais diversos pontos 
do território nacional por grande empresa que se dedica 
ao arrendamento mercantil (leasing), sobre a cláusula de 
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eleição de foro impressa e praticamente imposta ao 
pretendente do arrendamento, devem prevalecer as 
regras de competência alusivas ao negócio e ao 
pagamento das prestações. Caso em que, além disso, no 
lugar da avenças, Belo Horizonte, ações cautelares de 
natureza jurisdicional, propostas pelo arrendatário, 
tramitam normalmente sem discussão quanto ao foro 
competente. Recurso Especial conhecido  pelo dissídio, 
mas ao qual se nega provimento." 

Outro julgado do mesmo STJ: 
"Processo Civil - Foro de eleição. Renúncia tácita. A 
circunstância de haver o arrendador levado a protestos 
os títulos relacionados com o contrato de leasing, no 
domicílio do arrendatário, importa em renuncia tácita ao 
foro de eleição e do local de pagamento." 3ª Turma. R 
Esp. Nº 29. 280 RS, de 090.11.93. rel. Min. Dias Trindade. 

Cláudio Santos  complementa tais acórdãos: 
"No caso as partes têm liberdade  para a  escolha do foro, 
pois não há nenhuma  disposição legal em contrário. 
Preocupa, entretanto, aquele Tribunal Superior a 
dificuldade de acesso à Justiça derivada da eleição de 
foro, quando, por exemplo, a parte é domiciliada ou 
sediada no interior do Estado do Amazonas, onde cumpre 
suas obrigações e inclusive efetua os pagamentos de 
seus débitos, e a outra, com agências, sucursais ou 
representantes em quase todo o país, escolhe, para sua 
comodidade ou por conveniência, o foro de São Paulo 
para solucionar suas pendências de consórcio. Trata-se 
de uma razão com raízes constitucionais - do pleno 
acesso à Justiça".  

Sinaliza o  insigne Ministro destacando que esse é o entendimento freqüente 
do STJ. 

No que concerne à purgação da mora, outra questão polêmica, vários 
dispositivos legais, sendo a Lei 6.099/74 omissa, aparecem para justificar sua 
admissão, a começar pelo art. 959,I, do CC. Na locação o direito de purgar a 
mora é assegurado, no artigo 62, II a V e parágrafo único da Lei 8.245/91. No 
arrendamento rural, nas alienações fiduciárias em garantia, nas vendas a crédito  
com reserva de domínio,  tal direito é assegurado pelas leis que rege cada tipo, 
especificamente, mormente se o devedor já pagou mais 40% da  preço da coisa. 

Há quem admita a purgação da mora até a contestação, se o contrato não 
continha cláusula resolutiva, a menos que o pagamento, na época da purgação, 
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seja inútil aos interesses da arrendadora. Nesse sentido, Maria Helena Diniz. Em 
"Tratado Teórico e Prático dos Contratos”, SP, Ed.Saraiva,1993, vol.02. Paulo 
Rastife Neto, embora destaque que a lei ao permitir a adição ao contrato de 
cláusula resolutiva, credencia a resil ição extrajudicial do contrato e a reintegração 
na posse do objeto, elenca fortes razões para a admissibil idade da purgação da 
mora, prelecionando, l itteris: 

"A começar pela semelhança com institutos afins, como a 
venda com reserva de domínio e a alienação fiduciária, 
nos quais é imperativa a necessidade de protesto do 
título, e consequentemente a permissão de seu resgate, 
presumem-se a necessidade da notificação e a faculdade 
de purgar a mora”. 

No acórdão relativo ao R. Esp.  de nº 9.219 -MG, j. em 19.06.91, Relator Min 
Athos Carneiro, o STJ tratou da  purgação da mora, admitindo-a porque preserva 
os interesses de ambas as partes e mantém a comutatividade contratual. 

Entretanto a doutrina, na lição dentre outras de Maria Helena Diniz, por sua 
vez, ensina: 

“Não se enquadrando o leasing entre as vendas a crédito 
com reserva de domínio, cujo processo é disciplinado no 
Código de Processo Civil (art. 1.070 e segs.) inexiste 
qualquer mandamento legal que imponha a obrigação de 
se abrir oportunidade ao arrendatário de, na própria ação 
de reintegração de posse, purgar a mora”. 

Mas a matéria tem outros desdobramentos, incursionando até no conflito 
temporal de leis. Cláudio Santos é enfático: 

“A verdade é que, em tema de mora, há um conflito na 
legislação brasileira. O Código do Comercial (arts. 138 e 
205) filia-se à doutrina que exige a interpelação, salvo se, 
na avença, se convencionar, de forma expressa, incorrer 
o devedor em mora pela mera fluência do prazo. É a 
cláusula resolutiva. O Código Civil segue a regra “dies 
interpellat pro homine”, claramente estampada no seu art. 
160, desse teor: “O inadimplemento da obrigação positiva 
e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em 
mora o devedor. Veja-se, entretanto, o parágrafo único  
do art. 119, onde se lê: “A condição resolutiva da 
obrigação pode ser expressa, ou tácita; operando, no 
primeiro caso,  de pleno direito, e por interpelação 
judicial, no segundo.” 

Aí estão as duas vertentes a vigorar até que se faça um código de obrigações 
unitário. Uma, a adotar a mora ex persona, outra, a mora ex re. 
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In casu, cogitando-se de obrigação comercial (arrendamento mercantil), 

entendendo que o sistema a aplicar-se é o do velho Código Comercial, ou seja, 
como não existe nenhuma lei a dispor em contrário, o contrato de leasing pode 
conter cláusula resolutiva expressa, a prever sua rescisão na falta de 
cumprimento de qualquer obrigação pelas partes, em especial, pelo não-
pagamento dos valores estipulados, a título de pagamento pelo arrendamento, a 
cargo do arrendatário. 

Inexistindo a cláusula   resolutória, a pessoa arrendatária deve ser interpelada 
para o cumprimento da obrigação, a fim de ser constituída em mora.  Nesse 
caso, havendo, como necessariamente deve haver, um  prazo para o 
cumprimento da obrigação, pode a mora a vir a ser emendada. 

Lembre-se, finalmente, como sublinha o Min. Rui Rosado de Aguiar Júnior, 
que  

“a simples mora não é causa de resolução, isso porque a 
própria lei somente permite ao Credor enjeitar a 
prestação, ofertada após o vencimento e a constituição 
da mora, se essa prestação se tornar  inútil (art. 126,  
parágrafo único do CC)” (Extinção dos  Contratos  por 
Incumprimento  do  Devedor   (Resolução), RJ, Aide 
Editora, 1991, pág. 120). Em nota de rodapé (236) 
acrescenta o autor que, apesar de algumas opiniões em 
contrário, a maioria da doutrina estrangeira, concorda 
com a insuficiência da mora para a resolução, “exigindo 
que a ela afete de maneira grave interesse do Credor.” 

A jurisprudência abre precedentes, com base na analogia, (sem prejuízo da 
equidade) para  quebrantar os rigores do contrato de leasing e admitir a 
purgação da mora. Então o Juiz, na ação de reintegração de posse, ao invés de 
apreciar o pedido de liminar,  initio l itis,  deve se reservar para fazê-lo após a 
manifestação do(a) arrendatário(a). Nesses refolhos, há que se verificar, ainda, 
de acordo com a corrente doutrinária ou jurisprudencial a que se filie o Julgador, 
se  considera a cláusula resolutiva, inserta no contrato, e dispensa a notificação 
para constituir o arrendatário em esbulho, ou se imprescinde dela para formalizar 
a recusa da  devolução da coisa. 

 Não menos interessante também  é o debate jurídico em torno da 
possibil idade de antecipação da tutela nas ações revisionais, exercidas, na 
quase totalidade das demandas, pelo arrendatário que objetiva questionar  
judicialmente a majoração de parcelas, cobrança antecipada do Valor Residual 
Garantido, etc. 

Essa matéria, alusiva à tutela antecipada, é objeto do art. 273 do Código de 
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Processo Civil havendo o Juiz de considerar - em cada caso - para a antecipação 
jurisdicional os requisitos específicos. E também fundamentar a decisão, 
conforme exige o art. 93, inc. IX da CF. 

Várias jurisprudências de nossos Tribunais vem reformando, via de agravo, 
decisões de juiz monocrático concessivas da antecipação,  porquanto além de 
satisfativa,  afetam o direito à jurisdição do arrendador, fechado-lhe  às portas da 
Justiça enquanto se alonga a ação proposta pelo arrendatário. 

Tutela Antecipada - Arrendamento Mercantil - Revisão 
para Ajuste de Valores - Autorização para Depósitos. 
Perseguindo a arrendatária a revisão do contato de 
arrendamento mercantil, para ajuste dos valores das 
prestações vencidas e vincendas, pode o Juiz, em 
existindo prova inequívoca e se convencendo da 
verossimilhança da alegação, conceder tutela 
antecipatória para autorizar o depósito delas até decisão 
final, evitando, assim, a resolução do contrato pela 
arrendante. (TJ-MT - Ac. unân. da 1ª Câm. Civ. julg. em 14-
10-96 - Agr. 6.349 - Sinop - Rel. Orlando de Almeida Perri; 
in ADCOAS 8153700).  
Arrendamento Mercantil - Leasing - Interrupção no 
pagamento das prestações - Permanência dos bens, 
objeto do contrato, depositados com o devedor - 
Admissibilidade, quando essenciais para a continuidade 
da atividade produtiva da empresa, eliminando risco de 
quebra em prejuízo dos credores e empregados. 
Ementa Oficial: Em casos excepcionais podem os bens 
objeto de contrato de arrendamento mercantil 
permanecerem depositados com o devedor, quando 
essenciais à continuidade da atividade produtiva da 
empresa e sua retirada ensejar risco de quebra, em 
prejuízo dos credores e empregados. (Ap. 96.0006452-4 - 
4.ª Câm. Civ.- j. 20.03.97 - Rel. Des. Alcides Aguiar) 

Para fechar o tema, na limitação redacional e temporal a ele imposta, mister 
que se examine, destarte, como se comporta a Justiça em casos de conflito 
intersubjetivo de interesses, quando o contrato é rescindido por força do 
inadimplemento do arrendatário. 

Cabe aqui a ponderação de Thomás Benes  Felsberg, no trabalho “Anotações 
para um Enfoque Jurisprudencial do Leasing”, LEX  Editora, S/A v. 146-JTACSP, 
145/6. 

“A questão em debate é saber como ficam as partes de 
um contrato de “leasing” após a devolução do bem. 
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De um lado, sustenta uma corrente doutrinária que 
devolvido o bem e pago os alugueres vencidos até a 
devolução dos bens, nada há mais que acertar entre as 
partes, exceto quanto à eventual conservação dos bens 
arrendados. Os adeptos dessa corrente entendem que no 
“leasing” prepondera a figura da locação, sendo essa 
orientação consagrada  pelo acórdão comentado. 
De outro, sustentam outros juristas, liderados pelo 
entendimento de Orlando Gomes, que no “leasing” 
prepondera o financiamento (que seria a própria razão de 
ser do “leasing”. Sendo assim, não obstante a devolução 
do bem, deve o arrendatário pagar todos os alugueres 
vincendos, que constituem o valor do financiamento 
recebido, descontando-se tão-somente o valor do bem, 
cuja função é a de garantir o pagamento do 
financiamento. Essa corrente prevalece em vários 
tribunais inclusive no 1º Tribunal de Alçada Civil de São 
Paulo (JTACSP 121/241). 

Se examinarmos as conseqüências do que propõe a primeira corrente, 
chegaremos a situações esdrúxulas , como veremos a seguir: 

a) Imaginemos uma empresa arrendatária que contrate o “leasing” de um 
automóvel, cujo valor corresponda a 20.000 unidades de valor, em se tratando de 
um veículo zero quilômetro. Decorrido um mês, e vencida a primeira 
contraprestação de arrendamento, chega a arrendatária à conclusão de que não 
dispõe de recursos para cumprir as suas obrigações contratuais. Paga 530 
unidades de valor correspondentes à primeira contraprestação, devolve o veículo 
à arrendadora, deixando-a com um automóvel cujo valor de mercado à época da 
devolução corresponde a 15.000 unidades de valor. Nessas condições, a vingar 
a tese preconizada no acórdão ora comentado, a arrendadora do nosso exemplo 
terá incorrido, em um mês, em um prejuízo de 4.470 unidades de valor (diferença 
entre o custo de veículo  e o seu valor à época de devolução, deduzido o valor da 
contraprestação recebida), acrescido do custo de um mês do capital investido e 
dos custos necessários à celebração e ao distrato da operação. Trata-se assim 
de uma solução extremamente injusta para arrendadora. E não se diga que 
estamos diante de uma hipótese cerebrina, porquanto os veículos representam 
hoje 48,3% do mercado de “leasing”. O exemplo assume proporções ainda 
maiores na área de computadores, responsável por 10,4% do mercado. 

b) Analisaremos agora uma situação inversa, em que a solução do acórdão 
prejudica a arrendatária. Imaginemos uma arrendatária que já tenha, no decorrer 
do contrato de “leasing” acima descrito, amortizado 80% do valor do bem. Se 
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tiver dificuldades financeiras, incorrerá em mora, e a arrendadora poderá declarar 
a rescisão unilateral do contrato de “leasing”, se reintegrar na posse do veículo, 
cujo valor de mercado corresponde, digamos, naquele momento a 6.000 
unidades de valor. A prevalecer a tese do acórdão ora comentado, a 
arrendadora, que já terá recuperado 80% do valor investido, ou seja, 16.000 
unidades de valor, recuperará ao invés de  20.000 unidades de valor investidos, 
22.000 unidades de valor, auferindo um ganho de capital injustificado de 2.000 
unidades de valor, porquanto as contraprestações de arrendamento já terão 
embutido os custos financeiros  e operacionais e a margem de ganho da 
operação. 

Concluindo essa abordagem de um tema tão complexo, devo acrescentar que 
a interpretação do contrato de leasing exige do Julgador toda prudência. 
Temperar os rigores da “pacta sunt servanda” é a sensibil idade que o CODECON 
impõe ao direito contratual hodierno. Deve o Julgador, no exame de cada caso 
concreto, considerar a cláusula “rebus sic stantibus” inserta em todos do 
contrato, sem se apaixonar pela Justiça  social ao ponto de sacrificar o direito 
subjetivo das partes, em litígio, exacerbando a tutela dos hipossuficientes, a 
pretexto de, dessa forma, contribuir para a realização da Justiça. 
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DECRETO Nº 2.793, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998.  
 
 

Dá nov a redação aos arts. 2º, 4º, 5º, 19 
e 22 do Decreto nº 1.646, de 26 de 
setembro de 1995, que regulamentou o 
controle e a fiscalização sobre 
produtos e insumos químicos que 
possam ser destinados à elaboração 
da cocaína em suas div ersas formas e 
outras substâncias entorpecentes, ou 
que determinem dependência física ou 
psíquica, de que trata a Lei nº 9.017, 
de 30 de março de 1995. 

 
 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere a art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.017, de 30 de 
março de 1995, 

 
Decreta: 
 
Art. 1º Os art. 2º, 4º, 5º, 19 e 22 do Decreto nº 1.646 de 26 de setembro de 

1995, passam a vigor com a seguinte redação: 
‘’Art. 2º ........................................................................................................... 
 VIII - comprovante do recolhimento dos emolumentos; 
................................................................................................................”(NR) 
“Art. 4º A licença de funcionamento será requerida pelo proprietário, diretor ou 

responsável pelo estabelecimento interessado, em formulário próprio (Anexo II) 
instruído com o comprovante do recolhimento dos emolumentos, e somente será 
deferido às pessoas que estejam devidamente cadastradas no DPF,”(NR) 

“Art. 5º ............................................................................................................ 
 III - comprovante do recolhimento dos emolumentos. 
................................................................................................................”(NR) 
“Art. 19. Os recolhimentos de que trata este Decreto, com os valores abaixo 

discriminados, serão efetuados na Conta Única do Tesouro Nacional, para 
crédito da Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD, mediante depósito 
identificado pelo nome do depositante e por código específicos por aquela 
Secretaria: 

................................................................................................................”(NR) 
“Art. 22. Os emolumentos citados no art. 19 deste Decreto e as multas 
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aplicadas por infração ao disposto na Lei nº 9.017, de 1995, constituirão recursos 
do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, na forma do art. 2º, inciso IV, da Lei nº 
7.560, de 19 de dezembro de 1986, com a redação dada pelo art. 10 da Lei nº 
8.764, de 20 de dezembro de 1993, devendo ser destinado oitenta por cento do 
valor total arrecadado ao DPF, para o reaparelhamento e custeio das atividades 
de fiscalização, controle e repressão ao uso e tráfico ilícito de drogas e produtos 
controlados. “(NR) 

Art. 2º O Anexo II ao Decreto nº 1.646, de 26 de setembro de 1995, passa a 
vigorar na forma do Anexo a este Decreto. 

Art. 3º Este Dcreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 2.036, de 14 de outubro de 1996. 
 
Brasília, 1º de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Pullen Parente 
Clovis de Barros Carvalho  
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DECRETO Nº 2.798, DE 8 DE OUTUBRO DE 1998. 
 
 

Estabelece limites para o prov imento 
de cargos públicos efetiv os no âmbito 
dos órgãos do Poder Executiv o 
Federal, e dá outras prov idências. 

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o 
art.84, inciso IV e VI, da Constituição, 

 
Decreta: 
 
Art. 1º Até 31 de dezembro de 1999, o provimento de cargos efetivos do 

Poder Executivo Federal fica limitado a um sexto do total de vagas provenientes 
de aposentadorias e demais hipóteses de vacância, ocorridas ou que venha a 
ocorrer, no âmbito do quadro geral de pessoal civil, entre 1º de janeiro e 31 de 
dezembro de 1998. 

 § 1º Observado o limite estabelecido no caput, somente poderão ser 
preenchidas vagas para os cargos constantes do Anexo a este Decreto. 

§ 2º O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado publicará do 
Diário Oficial da União, no mês de janeiro de 1999, relação com a denominação 
dos cargos, quantitativos e modalidades de vacância ocorridas até 31 de 
dezembro de 1998. 

Art. 2º O Caberá ao Ministério da Administração Federal e reforma do Estado 
adotar as medidas necessárias para o cumprimento do limite estabelecido no 
caput do artigo anterior, inclusive rever as autorizações concedidas e o número 
de vagas a serem preenchidas.  

Art. 3º O Sistema Federal de Controle fiscalizará o cumprimento das 
disposições contidas neste Decreto. 

Art. 4º O disposto neste Decreto não se aplica aos concursos públicos 
autorizados, cujos editados já se encontrem publicados até 6 de outubro de 
1998. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 8 de outubro  de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Cláudia Maria Costin 
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ANEXO 
 
RELAÇÃO  DOS CARGOS QUE PODERÃO SER PROVIDOS  ATÉ 31 DE 

DEZEMBRO DE 1999 
 
Advogado da União 
Agente de Polícia Federal  
Analista de Comércio Exterior  
Analista de Finanças e Controle 
Analista de Orçamento  
Assistente Jurídico da União 
Auditor Fiscal do Tesouro Nacional 
Delegado de Polícia Federal 
Diplomata 
Escrivão de Policia Federal 
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental 
Fiscal do Trabalho 
Papiloscopista de Policia Federal 
Patrulheiro Rodoviário Federal 
Perito Criminal Federal 
Pesquisador em Ciências e Tecnologia 
Procurador da Fazenda Nacional 
Procurador e Advogado de Fundações e Autarquias  
Supervisor Médico Pericial               
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.709-2, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998. 
 
 

Altera a Consolidação das Leis do   
Trabalho - CLT, para dispor sobre o 
trabalho a tempo parcial e ampliar o 
prazo fixado no § 2º do art. 59, e altera 
a Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976, 
para facultar a extensão do benefício 
do Programa de Alimentação do 
Trabalhador - PAT ao trabalhador 
dispensado. 

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

 
Art. 1º Acrescentem-se os seguintes arts. 58-A e 130-A à Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT (Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943): 
"Art. 58-A.  Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja 

duração não exceda a vinte e cinco horas semanais. 
§ 1º O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será 

proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas 
mesmas funções, tempo integral. 

§ 2º Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será 
feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em 
instrumento decorrente de negociação coletiva." (NR) 

"Art. 130-A. Na modalidade do regime de tempo parcial, após cada período de 
doze meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a 
férias, na seguinte proporção: 

I - dezoito dias, para a duração do trabalho semanal superior a vinte e duas 
horas, até vinte e cinco horas; 

II - dezesseis dias, para a duração do trabalho semanal superior a vinte horas, 
até vinte e duas horas; 

III - quatorze dias, para a duração do trabalho semanal superior a quinze 
horas, até vinte horas; 

IV - doze dias, para a duração do trabalho semanal superior a dez horas, até 
quinze horas; 

V - dez dias, para a duração do trabalho semanal superior a cinco horas, até 
dez horas; 
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VI - oito dias, para a duração do trabalho semanal igual ou inferior a cinco 
horas. 

Parágrafo único. O empregado contratado sob o regime de tempo parcial que 
tiver mais de sete faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo terá o seu 
período de férias reduzido à metade." (NR) 

Art. 2º Os arts. 59 e 143 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT passam 
a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 59 ............................................................................................................ 
§ 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou 

convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado 
pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no 
período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho 
previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias. 
.............................................................................................................................. 

§ 4º Os empregados sob o regime de tempo parcial não poderão prestar 
horas extras." (NR) 

"Art. 143 ..................................................................................................... .... 
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos empregados sob o regime de 

tempo parcial." (NR) 
Art. 2º É acrescentado o seguinte § 2o ao art. 2o da Lei no 6.321, de 14 de 

abril de 1976, transformando-se o parágrafo único do artigo mencionado em § 1º: 
"§ 2º As pessoas jurídicas beneficiárias do Programa de Alimentação do 

Trabalhador - PAT poderão estender o benefício previsto nesse Programa ao          
trabalhadores por elas dispensados, no período de transição para um novo 
emprego, l imitada a extensão ao período de seis meses." (NR) 

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória 
nº 1.709-1, de 3 de setembro de 1998. 

Art. 5º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 1º de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Edward Amadeo 
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.713-1, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998. 
 
 

Altera a redação do art. 34 da Lei no 
6.368, de 21 de outubro de 1976, que 
dispõe sobre medidas de prev enção e 
repressão ao tráfico ilícito e uso 
indev ido de substâncias 
entorpecentes ou que determinem 
dependência física ou psíquica. 

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

 
Art. 1º O art. 34 da Lei no 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"Art. 34. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de 

transporte, assim como os maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de 
qualquer natureza, uti l izados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após 
a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, 
excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma da legislação específica. 
.............................................................................................................................. 

§ 3º Feita a apreensão a que se refere o caput, e tendo recaído sobre 
dinheiro ou cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade policial 
que presidir o inquérito deverá, de imediato, requerer ao juízo competente a 
intimação do Ministério Público. 

§ 4º Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo a conversão do 
numerário apreendido em moeda nacional se for o caso, a compensação dos 
cheques emitidos após a instrução do inquérito com cópias autênticas dos 
respectivos títulos, e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial, 
juntando-se aos autos o recibo. 

§ 5º Recaindo a apreensão sobre bens não previstos nos parágrafos 
anteriores, o Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao juízo 
competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens 
apreendidos. 

§ 6º O requerimento de alienação deverá conter a relação dos bens 
apreendidos, com a descrição e a especificação de cada um deles, e 
informações sobre quem os tem sob custódia e o local onde se encontram 
custodiados. 
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§ 7º Requerida a alienação dos bens apreendidos, a respectiva petição será 
autuada em apartado, cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da 
ação penal. 

§ 8º Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos ao juiz 
que, verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os 
objetos util izados para a sua prática e risco de perda de valor econômico pelo 
decurso do tempo, determinará a avaliação dos bens apreendidos, intimando a 
União, o Ministério Público e o interessado, este, se for o caso, inclusive por 
edital com prazo de cinco dias. 

§ 9º Avaliados os bens e objetos apreendidos, e dirimidas eventuais 
divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor a 
eles atribuído, determinando sejam alienados mediante leilão. 

§ 10 Realizado o leilão, e depositada em conta judicial a quantia apurada, a 
União será intimada para oferecer, em títulos do Tesouro, na forma prevista em 
regulamento, caução equivalente àquele montante e aos valores depositados nos 
termos do § 4º. 

§ 11 Feita a caução, os valores caucionados serão depositados em favor da 
União, apensando-se os autos da alienação aos do processo principal. 

§ 12 Na sentença de mérito, o juiz, nos autos do processo de conhecimento, 
decidirá sobre o perdimento dos bens e dos valores mencionados nos §§ 4º e 5º, 
e sobre o levantamento da caução. 

§ 13 Não terão efeito suspensivo os recursos interpostos contra as decisões 
proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo. 

§ 14 A União firmará convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com 
organismos envolvidos na prevenção, repressão e no tratamento de tóxico-
dependentes, com vistas à liberação de recursos por ela arrecadados nos termos 
deste artigo, previamente alocados ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, para 
a implantação e execução de programas de combate ao tráfico ilícito e uso 
indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou 
psíquica." (NR) 

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória 
nº 1.713, de 1º de setembro de 1998. 

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º Fica revogado o § 1º do art. 34 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 

1976. 
Brasília, 1º de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Clóvis de Barros Carvalho 
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.718, DE 6 DE OUTUBRO DE 1998. 
 
 

Acresce parágrafo ao art. 4º da Lei nº 
9.434, de 4 de fev ereiro de 1997, que 
dispõe sobre a remoção de órgãos, 
tecidos e partes do corpo humano 
para fins de transplante e tratamento. 

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

 
Art. 1º O art. 4o da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, passa a vigorar 

acrescido do seguinte parágrafo: 
"§ 6º Na ausência de manifestação de vontade do potencial doador, o pai, a 

mãe, o fi lho ou o cônjuge poderá manifestar-se contrariamente à doação, o que 
será obrigatoriamente acatado pelas equipes de transplante e remoção." (NR)  

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 6 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Renan Calheiros 
José Serra 
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.710-2, DE 8 DE OUTUBRO DE 1998. 
 
 

Acrescenta dispositiv o à Lei nº 9.605, 
de 12 de fev ereiro de 1998, que dispõe 
sobre as sanções penais e 
administrativ as deriv adas de condutas 
e ativ idades lesiv as ao meio ambiente. 

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

 
Art. 1º A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescida 

do seguinte artigo: 
"Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos ambientais 

integrantes do SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e 
pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de 
degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de 
título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou 
jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento 
de estabelecimentos e atividades util izadores de recursos ambientais, 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores. 

§ 1º O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á, 
exclusivamente, a permitir que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no 
caput possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o 
atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, 
sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre: 

I - o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos 
respectivos representantes legais;  

II - o prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade 
das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o 
máximo de três anos, com possibil idade de prorrogação por igual período; 

III - a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o 
cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, 
com metas trimestrais a serem atingidas; 

IV - as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica 
compromissada e os casos de rescisão, em decorrência do não-cumprimento 
das obrigações nele pactuadas; 

V - o valor da multa de que trata o inciso anterior não poderá ser superior ao 
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valor do investimento previsto; 
VI - o foro competente para dirimir l itígios entre as partes. 
§ 2º No tocante aos empreendimentos em curso até o dia 30 de março de 

1998, envolvendo construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades util izadoras de recursos ambientais, considerados 
efetiva ou potencialmente poluidores, a assinatura do termo de compromisso 
deverá ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas, até o dia 31 
de dezembro de 1998, mediante requerimento escrito protocolizado junto aos 
órgãos competentes do SISNAMA, devendo ser firmado pelo dirigente máximo 
do estabelecimento. 

§ 3º Da data da protocolização do requerimento previsto no parágrafo anterior 
e enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de compromisso, 
ficarão suspensas, em relação aos fatos que deram causa à celebração do 
instrumento, a aplicação de sanções administrativas contra a pessoa física ou 
jurídica que o houver firmado. 

§ 4º A celebração do termo de compromisso de que trata este artigo não 
impede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do 
requerimento. 

§ 5º Considera-se rescindido de pleno direito o termo de compromisso, 
quando descumprida qualquer de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou 
de força maior. 

§ 6º O termo de compromisso deverá ser firmado em até noventa dias, 
contados da protocolização do requerimento. 

§ 7º O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá conter 
as informações necessárias à verificação da sua viabil idade técnica e jurídica, 
sob pena de indeferimento do plano. 

§ 8º Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser 
publicados no órgão oficial competente, mediante extrato." (NR) 

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória 
nº 1.710-1, de 8 de setembro de 1998. 

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 8 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Gustavo Krause 
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.719, DE 13 DE OUTUBRO DE 1998. 
 
 

Altera dispositiv os do Decreto-Lei no 
73, de 21 de nov embro de 1966, da Lei 
nº 6.435, de 15 de julho de 1977, da Lei 
nº 5.627, de 1º de dezembro de 1970, e 
dá outras prov idências. 

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

 
Art. 1º Os arts. 26, 84 e 90 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 26 As sociedades seguradoras não poderão requerer concordata e não 

estão sujeitas a falência, salvo, neste último caso, se decretada a liquidação 
extrajudicial, o ativo não for suficiente para o pagamento de pelo menos a 
metade dos credores quirografários, ou quando houver fundados indícios da 
ocorrência de crime falimentar." (NR) 

"Art. 84 ........................................................................................................... 
§ 1º  O patrimônio líquido das sociedades seguradoras não poderá ser inferior 

ao valor do passivo não operacional, nem ao valor mínimo decorrente do cálculo 
da margem de solvência, efetuado com base na regulamentação baixada pelo 
CNSP. 

§ 2º  O passivo não operacional será constituído pelo valor total das 
obrigações não cobertas por bens garantidores. 

§ 3º  As sociedades seguradoras deverão adequar-se ao disposto neste artigo 
no prazo de um ano, prorrogável por igual período e caso a caso, por decisão do 
CNSP." (NR) 

"Art. 90  .......................................................................................................... 
Parágrafo único.  Aplica-se à intervenção a que se refere este artigo o 

disposto nos arts. 55 a 62 da Lei no 6.435, de 15 de julho de 1977." (NR) 
Art. 2º Às sociedades seguradoras de capitalização e às entidades de 

previdência privada aberta aplica-se o disposto nos arts. 2o e 15 do Decreto-Lei 
no 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, 1o a 8o da Lei no 9.447, de 14 de março 
de 1997 e, no que couber, nos arts. 3o a 49 da Lei no 6.024, de 13 de março de 
1974. 

Pagrágrafo único.  As funções atribuídas ao Banco Central do Brasil pelas 
Leis referidas neste artigo serão exercidas pela Superintendência de Seguros 
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Privados - SUSEP, quando se tratar de sociedades seguradoras, de 
capitalização ou de entidades de previdência privada aberta. 

Art. 3º Aplica-se às entidades de previdência privada aberta o disposto no art. 
84 do Decreto-Lei nº 73, de 1966. 

Art. 4º O art. 56 da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 56  ........................................................................................................... 
§ 3º A decretação da intervenção não afetará o funcionamento da entidade 

nem o curso regular de seus negócios. 
§ 4º Na hipótese de indicação de pessoa jurídica para gerir a sociedade em 

regime de intervenção, esta poderá, em igualdade de condições com outros 
interessados, participar de processo de aquisição do controle acionário da 
sociedade interventiva." (NR) 

Art. 5º O art. 9º da Lei nº 5.627, de 1º de dezembro de 1970, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 9º  ............................................................................................................ 
Parágrafo único. Excepcionalmente, e em prazo não superior a um ano, 

prorrogável por uma única vez e por igual prazo, e a critério da SUSEP, poderá 
ser autorizada a transferência de controle acionário de sociedades de seguros às 
pessoas jurídicas indicadas neste artigo." (NR) 

Art. 6º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7º Fica revogado o art. 3º da Lei nº 7.682, de 2 de dezembro de 1988. 
 
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
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ACÓRDÃO Nº 32.421 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Agravante: Helibrás - Hélices do Brasil Ltda. 
Agravado: Banco América do Sul S/A 
Relatora: Desembargadora Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes 
 

Processo Civ il. Agrav o de instrumento. Preliminares 
de intempestiv idade e de falta de representação 
rejeitadas por inocorrência dos fatos alegados. No 
mérito, acha-se cabalmente prov ada, atrav és de 
certidão, a falta de c i ta ç ã o de um dos co-obrigados, 
contagiando o feito de nulidade absoluta, por se 
tratar de uma norma processual de ordem pública. 
Recurso conhecido e prov ido. Decisão Unânime. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores 
componentes da 3ª Câmara Cível 
Isolada do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, à 
unanimidade de votos, em conhecer 
do agravo e dar-lhe provimento para 
reformar o despacho agravado, nos 
termos do voto da Relatora. 

Relatório 
Helibrás - Hélices do Brasil Ltda., 

por procurador legalmente 
habilitado, interpôs agravo de 
instrumento com pedido de efeito 
suspensivo, contra despacho 
proferido pela MMª. Juíza da Vara 
Distrital de Icoaracy, nos autos de 
execução que Banco América do 
Sul promove contra a agravante e 
outros. 

Diz a agravante que o agravado 
intentou ação executiva contra si e 

seus co-obrigados Ediomar dos 
Passos, Gilson dos Passos e 
Estaleiro Dupassos Ltda., porém o 
Sr. Gilson dos Passos, um dos 
executados, não foi citado, 
ocorrendo nulidade insanável, por 
falta de citação. 

Constatada a irregularidade, e na 
1ª oportunidade de manifestação 
nos autos, a agravante requereu à 
Juíza “a quo”, o chamamento do 
processo à ordem, para que o 
mandado fosse cumprido por inteiro, 
com a citação de todos os 
executados. 

Apreciando o requerimento, a 
MMª juíza negou o pedido, 
entendendo não haver embargos, 
pelo que determinou a avaliação 
dos bens penhorados, por estar o 
processo em ordem para ser 
remetido ao avaliador judicial.(fls. 
28) 
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Desta decisão, no prazo e na 
conformidade com os requisitos 
legais, houve o presente agravo. 

Juntou documentos, às fls. 
06/28. 

A agravante ofereceu bens à 
penhora, que foi efetuada. 

Provado pela Certidão de fls. 22, 
verso, que realmente um dos co-
obrigados, e réu na execução, 
Gilson Luiz dos Passos, conforme 
consta na inicial, e no mandado 
citatório, não foi citado, foi 
concedido por esta Relatora o efeito 
suspensivo. 

Solicitadas informações, o Juízo 
nada informou. 

Em suas razões, o agravado 
alega, preliminarmente 
intempestividade do recurso, 
entendendo que este deveria 
ocorrer do despacho que mandou 
avaliar os bens, pelo que entende 
haver preclusão. 

Ainda preliminarmente, alega 
falta de representação, aduzindo 
que a procuração de fls. 11 foi 
firmada apenas pela Executada 
Helibrás Hélices do Brasil Ltda., 
através de seu representante legal, 
Ediomar do Santos Passos, e como 
este é o gerente, fiel depositário e 
avalista, e foi regularmente citado, e 
os demais executados não estão 
regularmente representados, 
encontra-se o mesmo revel, por que 
não embargou. 

Assim está inabilitado a postular 
direitos de terceiros, no caso Gilson 

dos Passos, que não foi citado. 
No mérito, aduz que a citação foi 

regular, que os devedores foram 
intimados da penhora e habilitaram-
se às fls. 40 dos autos de execução, 
sem oferecer defesa, ocorrendo a 
preclusão. 

Cita jurisprudência, que julga lhe 
serem favoráveis. 

Finalizando, aduz que a penhora 
dos bens oferecidos pela agravante, 
demonstra a regularidade do ato de 
citação, e que não estão presentes 
o fumus boni juri e o periculum in 
mora, para dar efeito suspensivo ao 
agravo. 

Voto 
Preliminares 
1ª Preliminar - 

intempestivamente do recurso. Não 
ocorre. Este adentrou em 07/10/97, 
e a decisão agravada foi publicada 
no D.J. em 26/09/97, portanto, no 
prazo. O agravante pediu 
reconsideração de um ato eivado de 
nulidade, porque não considerou o 
pedido de citação de um dos 
executados e co-obrigados, e deste 
despacho resultou o agravo. Porém, 
se assim não fora, isto é, ainda que 
fosse como o agravado o diz, 
tratando-se de uma nulidade “pleno 
jure”, a mesma não convalesce, e 
pode ser reconhecida a qualquer 
tempo, e até mesmo de oficio, não 
havendo que cogitar em preclusão. 

Rejeito a preliminar. 
2ª Preliminar - de falta de 

representação, por ter sido a 
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procuração, fls. 11, firmada pela 
agravante, não estando os demais 
executados representados. 

Improcedente, posto que a 
agravante é Helibrás - Hélices do 
Brasil Ltda., e não os demais 
executados, e aquela, Helibrás, está 
devidamente representada 
judicialmente pelo mandato 
procuratório de fls. 11. Rejeito. 

Mérito 
No mais, o presente feito acha-

se eivado de uma nulidade 
insanável, qual seja a falta de 
citação de um dos co-obrigados e 
executado, in casu, o Sr. Gilson Luiz 
dos Passos, o que resulta 
cabalmente provado através a 
Certidão de fls. 22 verso. 

A citação é uma norma 
processual de ordem pública, e a 
sua ausência contagia o feito de 
nulidade absoluta. 

Prescreve o art. 214, do C.P.C., 
in verbis: 

“Para a validade do processo é 
indispensável a citação inicial do 
réu”. 
Theotonio negrão, in “código de 

processo civil e legislação 
processual em vigor, 28ª ed., Pág. 
204, ministra que: 

“A falta ou nulidade de citação 
torna imprescritível a faculdade 
de se desfazer a viciada relação 
processual”. RT 648/71. 
“A nulidade do processo por falta 

de citação pode ser reconhecida 
até em mandado de segurança”. 
RSTJ 46/528 e STJ - RT 
697/189; JTAERGS 90/325. 
Já o art. 618, item II do CPC, 

assim fulmina: 
Art. 618: É nula a execução: 
Item II: se o devedor não for 

regularmente citado. 
É ainda Theotonio Negrão, obra 

citada, que nos mostra: 
“Na execução ajuizada contra 
mais de um devedor, devem ser 
todos citados, sob pena de 
nulidade do processo”. 
RBDP 50/149, com comentário 

de Claudiovir Delfino”. 
“Se a execução é movida contra 
vários executados não se pode 
dispensar as citações ao 
argumento de que um deles se 
deu por citado. (STJ, 4ª Turma, 
Resp. 5.816/Ce Rel. Min. Sálvio 
de Figueiredo. In obra citada, 
páginas 486 e 204, 
respectivamente). 
Por todas estas razões, 

mantenho a decisão liminarmente 
concedida, conheço do agravo e 
dou-lhe provimento, reformando o 
despacho agravado, para que sejam 
completadas as dil igências para a 
citação do executado Gilson Luiz 
dos Santos, assegurando-lhe o 
direito de embargos, querendo, no 
prazo legal. 

 
Belém, 19 de junho de 1998. 
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Des. Pedro Paulo Martins - Presidente 
Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes - Relatora 

 
 
ACÓRDÃO Nº 33.622 - AGRAVO INOMINADO EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravantes: Fernando França Mendonça e Vera Santana Fernandez 

Mendonça 
Agravado: Mário Domingos Grisólia 
Relator: Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 
 

Recurso - Agrav o inominado em agrav o de 
instrumento - 0bjetiv o - Reforma de despacho que, 
em agrav o de instrumento, negou seguimento ao 
recurso - Motiv os aceitáv eis, expostos, pelos 
agrav antes, em suas razões - Procedência. 

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório
Vistos, relatados e discutidos 

estes autos, em grau de Agravo 
Inominado interposto de decisão do 
Relator que, em agravo de 
instrumento, negou seguimento e, 
consequentemente, conhecimento 
ao recurso, por não terem os 
recorrentes exibido, com a petição 
recursal, peça obrigatória, qual seja 
a cópia da procuração outorgada, 
pelo agravado, ao seu Advogado. 

Alegam os agravantes que, como 
consta da petição recursal, foi ela 
instruída com todas as cópias 
exigidas, obrigatoriamente, pelo 
inciso I do artigo 525, do Código de 

Processo Civil, inclusive, 
logicamente, com a cópia da  
procuração outorgada pelo 
agravado aos seus advogados, 
supondo-se que esse documento 
foi, fraudulentamente ou por 
descuido, não incluído, entre os 
demais, por ocasião da numeração 
das folhas do processo, verificando-
se, até mesmo por isso, que foram 
adulterados, visível e 
grosseiramente, os números das 
folhas 06 a 13 e 15 a 18.  

Com petição deste agravo, os 
agravantes exibiram uma nova 
cópia da procuração que teria sido 
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extraviada. 
Recurso tempestivo. 
 
Voto 
É irrecusável a justificativa 

manifestada pelos agravantes. 
A hipótese de que, com a petição 

do agravo de instrumento de que se 
trata, foi exibida, também, a cópia 
da procuração outorgada pelo 
agravado aos seus advogados, não 
pode, de forma alguma, ser 
descartada, eis que se confirma a 
denúncia dos agravantes de que 
houve adulteração na numeração 
das  fls. 06 a 13 e 15 a 18,dos autos 
respectivos. 

Tal adulteração é bem visível e 
até grosseiramente feita, não tendo 
o funcionário encarregado da 
numeração toda das folhas do 
processo usado da cautela, que se 
impõe, naturalmente, de certificar 
sobre as alterações introduzidas, 
envolvendo as folhas 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 18, dos 
autos, com o que estaria ressalvada 
tal providência, sem deixar margem 
à suposição de que, como é o caso 
que se examina, houve, por fraude 
ou por descuido imperdoável do 
numerador ou daquele que alterou, 
posteriormente, a numeração dos 
autos, a eliminação de um 
documento indispensável ao 
conhecimento do recurso.  

Por isso, acolhendo-se a 

justificativa racional, feita pelos 
agravantes, e, ao mesmo tempo, 
recomendando-se à Secretaria das 
Câmaras Cíveis Isoladas a 
util ização das ressalvas de ordem 
legal em situações dessa natureza, 
dá-se provimento ao recurso para, 
conhecendo-se do agravo de 
instrumento respectivo, determinar 
que se peça, à MMª Juíza "a quo" 
que preste, no prazo de 10 (dez 
dias), sobre a postulação recursal 
de fls. 02/05, as necessárias 
informações; e que seja o agravado 
intimado, na forma referida na parte 
final do inciso III do artigo 527, do 
Código de Processo Civil, para que 
responda, querendo, no prazo de 10 
(dez) dias, sendo-lhe facultado 
juntar cópias das peças que julgar 
convenientes; deixando de atribuir o 
efeito suspensivo ao agravo, por 
não estarem convenientemente 
caracterizados os pressupostos 
cautelares de que trata o artigo 558, 
do mesmo diploma legal supra 
invocado. 

Decisão adotada por maioria de 
votos, sendo vencida a 
Excelentíssima Senhora 
Desembargadora Izabel Vidal de 
Negreiros Leão, a qual entendia que 
o julgamento deveria ser convertido 
em dil igência, para que a Secretaria 
informasse habilmente, sobre a 
adulteração da numeração das 
folhas dos autos. 

 
Belém, 02 de abril de 1998 
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Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Relator 
Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Presidente 
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ACÓRDÃO Nº 33.791 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante: Banco de Crédito Nacional s/a. 
Agravadas: M. C. Aiezza Jambo-ME e Maria Cristina Aiezza Jambo 
Relator: Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 
 

Recurso - Agrav o de Instrumento - Ação de Busca e 
Apreensão em Alienação Fiduciária - Sendo 
determinada, liminarmente, pelo juiz, a busca e 
apreensão de coisa alienada, esta será depositada 
em mãos de quem for indicado como depositário 
que, na prática, é quase sempre o próprio credor, 
mas nunca em mãos do dev edor fiduciante, pois que 
este só exerce a posse sobre o objeto enquanto 
estiv er cumprindo, pontualmente, suas obrigações 
contratuais - Se, na ação de que se trata, só poderá o 
acionado contestá-la após a execução da liminar, o 
juiz do feito, em hipótese alguma, poderá determinar 
que seja sustada a liminar para que o processo 
prossiga, em tais condições, sem que o credor 
fiduciário goze da faculdade que lhe é conferida pela 
lei, de manter-se como depositário da coisa alienada 
- Recurso prov ido. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Agravo de 
Instrumento, da Comarca de Belém, 
sendo agravante Banco de Crédito 
Nacional S/A. e agravadas M. C. 
Aiezza Jambo-Me e Maria Cristina 
Aiezza Jambo: 

ACORDAM, os 
Desembargadores que integram a 
1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara 
Cível Isolada do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, por 

Unanimidade de votos, dar 
provimento ao recurso. 

Relatório 
Trata-se de agravo de 

Instrumento interposto contra ato 
judicial que, em ação de busca e 
apreensão de veículos alienados 
fiduciariamente, depois de, nos 
termos do artigo 3º, do Decreto-Lei 
nº 911, de 1969, ter sido concedida, 
l iminarmente, a medida postulada 
pelo credor fiduciário e já cumprido 
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o mandado competente, 
determinou, pura e simplesmente, a 
sustação da liminar, atendendo a 
pedido formulado, pelas devedoras 
fiduciantes, na contestação 
oferecida. Alega, em síntese, o 
Banco agravante que a figura que 
se obteve na nova Busca e 
Apreensão; agora deferida, contra a 
Busca e Apreensão que antes se 
autorizara, afronta, 
induvidosamente, o mais elementar 
princípio de direito processual, 
atropelando o rito procedimental da 
busca e apreensão, como 
regulamentado pelo Decreto-Lei nº 
911, de 1969. 

Recurso tempestivo, com 
preparo comprovado quando de sua 
interposição e respondido, tendo a 
MMª Juíza "a quo" prestado as 
informações que lhe foram 
solicitadas. 

 
Voto 
Está bem caracterizado o erro 

procedimental praticado, na ação de 
busca e apreensão de que se trata, 
pela Magistrada que conduz o feito. 

Sua Excelência, em as 
informações que prestou (fls. 61), 
confessa que, diante dos fatos 
alegados e documentos exibidos, 
pelas devedoras fiduciantes, em a 
contestação que ofereceram, 
revogou a liminar anteriormente 
concedida, na intenção de 
resguardar os interesses das 
acionadas, pela condição de 

consumidores, procurando evitar o 
abuso na cobrança dos valores. 
Ora, pelas normas legais que 
regulam a ação de busca e 
apreensão em alienação fiduciária, 
sendo determinada, l iminarmente, 
pelo juiz, a busca e apreensão da 
coisa alienada, esta será depositada 
em mãos de quem for indicado 
como depositário que, na prática, é 
quase sempre o credor fiduciário, 
mas nunca em mãos do devedor 
fiduciante, pois que este só exerce a 
posse sobre o objeto enquanto 
estiver cumprindo, pontualmente, 
suas obrigações contratuais, o que, 
na espécie, logicamente, não 
ocorre.  

Por outro lado, se, na ação de 
que se trata, só poderá o acionado 
contestá-la após a execução da 
liminar, o juiz do feito, em hipótese 
alguma, poderá determinar que seja 
sustada a liminar, para que o 
processo prossiga, em tais 
condições, sem que o credor 
fiduciário goze da faculdade, que lhe 
é conferida pela lei, de manter-se 
como depositário da coisa alienada, 
devendo ressaltar-se a norma do § 
2º do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 
911, de 1969, pela qual na 
contestação só se poderá alegar o 
pagamento do débito vencido ou 
cumprimento das obrigações 
contratuais. 

Não purgada a mora e havendo 
ou não contestação, o juiz deverá 
proferir a sentença, no prazo de 
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cinco dias, se não se fizer 
necessária nenhuma providência 
paralela para seu melhor 
esclarecimento. Julgando 
procedente a ação, consolidará a 
propriedade em mãos do autor, para 
os fins devidos. Se a ação for 
julgada improcedente, aí sim, 
mandará devolver a coisa a quem a 
teve apreendida, mediante termo de 
entrega, condenando o vencido nas 
custas e honorários advocatícios. 

Este é o procedimento que, por 
imposição legal deverá ser adotado 
nas ações de busca e apreensão de 
coisas alienadas fiduciariamente, 
não se podendo admitir que, por 

entendimento diferenciado e até 
mesmo distorcido do juiz do feito se 
alterem tais disposições, como veio 
de ocorrer na espécie que se 
examina. 

Por todo o exposto, dá-se 
provimento ao recurso, decretando-
se a cassação da decisão recorrida, 
para que se mantenha a liminar 
deferida e cumprida, com o retorno 
dos veículos apreendidos à guarda 
do Banco agravante, este na 
qualidade de depositário, 
prosseguindo o feito, em tais 
condições, em sua regular 
tramitação. 

 
Belém, 07 de maio de 1998. 

 
Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Presidente 
Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 33.806 - RECURSO DE APELAÇÃO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Apelante: Márcio Assad Cruz Scaff 
Apelada: Justiça Pública 
Relator:Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 
 

Recurso de Apelação - Procedimento afeto à Justiça 
da Infância e da Juv entude - Ato infracional praticado 
por menor adolescente - Sentença que julgou 
procedente a representação ajuizada pelo Ministério 
Público, impondo, como medidas sócio-educativas, a 
reparação dos danos causados à v itima e a liberdade 
assistida comunitária - Inacolhimento das 
preliminares argüidas pelo infrator apelante - 
Confirmação da sentença que, analisando, 
habilmente, o conjunto probatório, deu correto e 
justo deslinde à questão - Recurso improv ido. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Recurso de 
Apelação, da Comarca de Belém, 
em que é apelante Márcio Assad 
Cruz Scaff e apelada a Justiça 
Pública: 

Acordam os Desembargadores 
que integram a 1ª Turma Julgadora 
da 2ª Câmara Cível lsolada do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, por unanimidade de votos, 
negar provimento ao recurso. 

 
Relatório 
Trata-se de Representação 

oferecida, pela Promotoria de 
Justiça da Infância é da Juventude, 
contra menor de 15 anos de idade 

que praticou ato infracional previsto 
no artigo 129, § 2º, itens I e IV, do 
Código Penal, de que foi vitima um 
jovem de 22 anos de idade, o qual, 
em conseqüência do tiro que o 
atingiu, desferido, pelo menor 
infrator, que, para isso, uti l izou um 
revolver, ficou tetraplégico nas 
pernas e nos braços. 

Processada, devidamente, a 
representação, foi proferida, pelo 
Juiz competente, a sentença, 
julgando procedente dita 
representação, sendo impostas, ao 
menor infrator, como medidas sócio-
educativas, a reparação dos danos 
causados à vitima e a liberdade 
assistida comunitária. 
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Irresignado, o apenado, 
representado por seu genitor, 
interpôs o presente recurso de 
apelação, argüindo, 
preliminarmente, a nulidade do 
processo, por três motivos, quais 
sejam: - violação de norma 
constitucional e de lei federal, ante a 
reconstituição simulada do fato 
infracional, na porta de sua 
residência; - transgressão, pela 
mesma reconstituição simulada, da 
norma que Impõe, em tais 
situações, segredo de justiça; e 
violação literal do artigo 179, da Lei 
nº 8.069, de 1990. Quanto ao 
mérito, alega que a respeitável 
sentença recorrida foi adotada sem 
que, nos autos, tenham sido 
produzida qualquer prova de que 
tenha sida o autor do ato infracional, 
ressaltando que, em nenhum 
momento, confessou a sua autoria. 

Nesta Superior Instância, a douta 
Procuradoria de Justiça manifestou-
se pelo inacolhimento da preliminar 
e, quanto ao mérito, pela 
manutenção da respeitável 
sentença recorrida. 

 
Voto 
Carecem de validade os motivos 

que o apelante manifestou, 
objetivando a nulidade do processo, 
eis que: 

1- a reprodução simulada dos 
fatos, legalmente requerida pelo 
representante do Ministério Público, 
para a demonstração da verdade 

real do ocorrido não ocasionou, 
verdadeiramente, ao apelante, 
qualquer constrangimento; 

2- o que a lei proíbe não ê a 
reconstituição simulada. de ato 
infracional praticado por menor, mas 
sim, como se vê da norma do 
artigo.143, da Lei nº 8.069, de 1990, 
a divulgação de atos judiciais 
policiais e administrativos que digam 
respeito a criança ou adolescente a 
que; se atribua autoria de ato 
infracional, ressaltando que 
qualquer notícia a respeito do fato 
não poderá identificar a criança ou o 
adolescente, vedando-se fotografia, 
referência a nome, apelido, filiação, 
parentesco e residência; na espécie, 
para a reprodução simulada, todos 
os cuidados foram adotados para se 
evitar, como efetivamente veio de 
ocorrer, a divulgação de que cogita 
o estatuto menorista; e 

3- não houve qualquer violação 
do artigo 179, da Lei, nº 8.069, de 
1990, pois, como se vê dos autos, 
todas as providências exigidas em o 
dispositivo legal referenciado foram, 
efetivamente, adotadas. 

Aliás, é bom que se diga que 
essa matéria toda argumentada, 
pelo apelante, em sua preliminar ou 
preliminares, já foi objeto de exame 
pela 3a Câmara Cível Isolada, deste 
Egrégio Pretório, em o agravo de 
instrumento interposto pelo ora 
apelante, o qual foi improvido pelo 
venerando Acórdão nº 21.404, de 13 
de novembro de 1992, o que bem 
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identifica como preclusas tais 
matérias e, assim, insuscetiveis de 
reexame. 

Rejeita-se, assim, a preliminar de 
nulidade do processo pelos motivos 
alegados no recurso. 

Quanto ao mérito, inocorre razão 
ao apelante eis que; é robusta a 
prova toda produzida, inclusive a 
testemunhal à apontar o apelante 
como elemento perverso e perigoso, 
autor do disparo do tiro que atingiu a 
vítima, sendo racionalmente 

descartada a hipótese de autocidio. 
Também, se o adolescente infrator 
manteve-se firme, ao longo do 
procedimento policial e do processo 
judicial, negando ser o autor do ato 
infracional, isso não o torna imune 
das medidas que foram adotadas, 
contra ele, pelo digno Juiz do feito, o 
qual, para assim se posicionar, 
baseou-se em prova inconteste. 

Por tais motivos, nega-se 
provimento ao recurso. 

 
Belém, 07 de maio de 1998. 

 
Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Presidente 
Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 33.921 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante: Maria Emídia Rêbelo de Oliveira  
Agravados: Maria do Socorro Mouta de Oliveira Silva,Cecilia Mouta de 

Oliveira Rodrigues, Simone Mouta de Oliveira 
Relatora: Desembargadora Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes 
 
 

Agrav o de Instrumento. Inv entário. Impugnação de 
bem imóv el não pertencente ao espólio do falecido. 
1. Comprov ado, por certidão expedida pelo cartório 
do 2º ofício, de que o imóv el objeto da impugnação, 
coube às agrav adas, por transmissão de herança, em 
partilha amigáv el do espólio da mãe das mesmas, 
dev idamente homologada por sentença transitada em 
julgado, impõe-se sua exclusão do inv entário. 2. As 
medidas legais determinadas pela douta magistrada 
“a quo” são obrigatórias e imprescindív eis à 
legalidade e regularidade do inv entário, por se tratar 
de uma nulidade absoluta. Recurso conhecido, 
porém improv ido. Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores 
componentes da 3ª Câmara Cível 
Isolada do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, à 
unanimidade de votos, em conhecer 
do recurso, porém negar-lhe 
provimento, nos termos do voto da 
Relatora. 

 
Relatório 
Maria Emídia Rêbelo de Oliveira, 

qualificada nos autos, interpôs 
agravo de instrumento contra 

decisão interlocutória, proferida pela 
Mmª Juíza da 11ª Vara Cível da 
Capital, nos autos de inventário de 
Carlos Costa de Oliveira, em que é 
inventariante a agravante e 
inventariadas as fi lhas do “de cujus”. 

Aduz a agravante que a Mmª 
Juíza, na decisão hostil izada, 
determinou a exclusão de bens de 
legítima propriedade do espólio, 
qual seja, o imóvel situado à Av. 
José Bonifácio nº 382, que é de sua 
propriedade, porque lhe foi legado 
por testamento pelo “de cujus”. Que 
é a casa onde mora, e se tiver que 
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aguardar as decisões anulatórias 
bem como a rescisória, que está 
correndo na 3ª Câmara Cível, será 
despejada da referida casa. 

Acrescenta que a Mmª Juíza, na 
decisão agravada, determinou a 
exclusão, nas primeiras 
declarações, de bens que não 
pertençam ao falecido, porém afirma 
a recorrente que esses bens 
pertenciam ao falecido e hoje são 
do espólio, e consequentemente a 
ela, herdeira legatária, posto que o 
falecido, que era seu marido, fez 
testamento público legando a ela 
50% de seus bens. 

Alega que a decisão agravada, 
ou seja, a impugnação das fi lhas do 
“de cujus” às primeiras declarações 
oferecidas pela inventariante, ora 
recorrente, está fora do prazo, e que 
a Juíza determinou, ao julgar esta 
impugnação, que a agravante 
incluísse nas primeiras declarações 
somente os bens de propriedade do 
falecido, juntando os títulos 
comprobatórios dos mesmos, 
conforme obriga o art. 993, IV, a, do 
CPC. Porém, nega-se a 
inventariante a fazê-lo, dizendo que 
os comprovantes dos bens estão no 
inventário que corre, ou melhor, 
correu na segunda Vara Cível, e 
todos os bens alinhados pela 
mesma nas referidas declarações, 
são do espólio, inclusive o imóvel da 
José Bonifácio, 382, onde mora, que 
é dela. 

Juntou documentos, às fls. 

10/49, pedindo a reforma da 
decisão, para constar do inventário 
todos os bens que ela declarou de 
propriedade do falecido, inclusive o 
imóvel onde mora, escusando-se de 
juntar os títulos comprobatórios de 
propriedade, alegando que estão no 
outro inventário, de Maria Ester 
Mouta de Oliveira, onde foi 
homologado a parti lha amigável, 
hoje em fase de anulação, cujo 
Relator é o Eminente 
Desembargador João Alberto Paiva. 

Em resposta, dizem as 
agravadas que o recurso é 
incabível, porque não há qualquer 
i legalidade na decisão agravada. A 
Mmª Juíza, em decisão justa e legal, 
excluiu do inventário de Carlos 
Costa de Oliveira, o imóvel sito à Av. 
José Bonifácio, 382, uma vez que 
este bem já foi inventariado no 
inventário de Maria Ester Mouta de 
Oliveira que tramitou pela 2ª Vara 
Cível da Capital, conforme certidão 
anexa, expedida pelo Cartório do 2º 
Ofício, devidamente registrado no 
Cartório de Registro de Imóvel, 
também conforme certidão anexa. 

Aduz que o referido imóvel coube 
às agravadas que, como legítimas 
proprietárias, ingressaram com ação 
Reivindicatória contra a agravante, 
no Juízo da 6ª Vara Cível da 
Capital, o qual decretou a 
procedência da ação, que transitou 
em julgado, conforme Certidão do 
Cartório do 6º Ofício. 

Juntou documentos às fls.68/78. 
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Voto 
Tratam os presentes autos de 

agravo de instrumento contra 
decisão que julgou a impugnação às 
primeiras declarações da 
inventariante/agravante, opostas 
pelas agravadas, que a Mmª Juíza 
deu provimento para excluir das 
mesmas o imóvel da José Bonifácio, 
382, de propriedade das agravadas. 
Além de que determinou que a 
inventariante ofereça as primeiras 
declarações de bens realmente do 
falecido, e faça a devida 
comprovação da propriedade dos 
mesmos, através dos títulos e 
transcrições aquisitivas e os ônus 
que os gravam, tudo conforme o 
determinado no art. 993, IV, “a”, do 
CPC, sob pena de remoção. Manda 
ainda que a inventariante/agravante 
apresente as certidões atualizadas 
dos Registros  Imobiliários 
competentes, para que se 
comprove, nos autos, os bens 
efetivamente de propriedade do “de 
cujus”, conforme incumbe à 
inventariante, nos termos do art. 
991, IV, do CPC. 

O presente recurso oferece as 
condições de admissibil idade. 

No que tange à assertiva da 
agravante de que a impugnação das 
agravadas está fora de prazo, tal 
não resultou provado. Nos termos 
do art.1.000, do Estatuto 
Processual, esse prazo é de dez 
dias, após as citações previstas no 

art. 999. Não há, nos autos, notícia 
dessas citações, que marcariam o 
início do prazo, pelo que este 
permanece “in” aberto. Também, a 
agravada alegou, mas não fez 
nenhuma prova do alegado. 

No mais, tem razão a digna 
Magistrada “a quo”. Pela certidão de 
fls. 98, do Cartório do 2º Ofício, 
comprova-se que o imóvel da José 
Bonifácio, nº 382, coube às 
agravadas em parti lha amigável, do 
espólio de Maria Ester Mouta de 
Oliveira, mãe das mesmas, o que foi 
homologado por sentença transitada 
em julgado, tudo como se vê da 
referida Certidão. 

Ademais, a transmissão do bem 
da herança, ou seja, o dito imóvel, 
foi devidamente registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis do 
2º Ofício, conforme prova a certidão 
de fl.69. 

Logo, juridicamente, o imóvel 
não pertence ao espólio do falecido, 
e sim às agravadas. E, portanto, 
houve-se bem a digna e esclarecida 
Juíza Maria Emília Belém, ao excluí-
lo das primeiras declarações dos 
bens do “de cujus”, por não ser do 
mesmo. 

E mais, o que a digna Juíza 
determina, são medidas legais 
imprescindíveis à legalidade e 
regularidade do inventário, porque 
não podem ser inventariados e 
parti lhados bens que não pertençam 
ao “de cujus”, e a Juíza, ainda que 
fora de prazo estivesse a 
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impugnação, o que não ocorreu, 
teria o dever legal de fazê-lo “de 
ofício”, independentemente até de 
provocação da parte por se tratar de 
uma nulidade absoluta e ilegalidade 

inventariar e parti lhar bens que não 
pertençam ao inventariado. 

Por todas essas razões, conheço 
do recurso, mas nego-lhe 
provimento.

 
Belém, 22 de maio de 1998. 

 
Des. Pedro Paulo Martins - Presidente 

Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.162 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante: Ofélia Bastos Andrade e Silvia Maria Bastos Andrade 
Agravado: Abílio Diogo Couceiro e Míriam Couceiro 
Relatora: Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
 
 

Agrav o de Instrumento - Execução - Bloqueio dos 
Bens da Pessoa Física e da pessoa jurídica, empresa 
do Executado - Medida legal acertada dada a teoria 
da desconsideração da personalidade Jurídica - 
Recurso conhecido e prov ido - Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório 
Ofélia Bastos Andrade e Silvia 

Maria Bastos Andrade interpuseram 
Recurso de Agravo contra decisão 
judicial interlocutória prolatada pela 
Dra. Juíza da 1ª Vara Cível, nos 
autos cíveis de Ação de Execução 
que move contra Abilio Diogo 
Couceiro e Míriam Lima Couceiro, 
alegando que a Ação de Execução 
decorre de decisão que julgou 
procedente a Ação Revisional de 
Aluguel, movida por Alberto de 
Oliveira Andrade contra os ora 
recorridos, fiadores e principais 
responsáveis pelo fiel cumprimento 
do Contrato de Locação à época em 
que foi proposta a presente Ação de 
Execução, ou seja, em 18/07/96, o 
Sr. Alberto, que faleceu em 
17/10/96, possuía em usufruto o 
imóvel que originou a lide, 

juntamente com sua esposa Ofélia 
Bastos Andrade e tendo como co-
proprietária a Sra. Silvia Maria 
Bastos Andrade, que passaram a 
compor a l ide, tudo em 
conformidade com a doação gratuita 
de adiantamento de legitima com 
reserva de usufruto vitalício, 
realizado em 23/03/98; após o 
falecimento do Sr. Alberto, o 
processo prosseguiu, tendo como 
exequentes as Sras. Ofélia e Silvia 
Maria que ditas exeqüentes, 
mediante requerimento ao Juízo, 
obtiveram êxito no bloqueio das 
contas bancárias dos executado, 
bem como da conta em nome da 
empresa Mercúrio Publicidade Ltda., 
de propriedade destes, alcançando 
o valor de R$ 84.912,02. 

lnsurgindo-se contra o bloqueio 
dos valores constantes da conta em 
nome da empresa de sua 
propriedade, os executados, ora 
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recorridos, obtiveram determinação 
do Juízo para que fossem 
desbloqueados os valores 
encontrados em contas em nome da 
Empresa Mercúrio Publicidade 
Ltda., existente em vários bancos os 
exeqüentes dizem que a maior parte 
do patrimônio dos executados 
encontra-se na mencionada 
empresa, daí não concordar com a 
decisão do desbloqueio das contas 
em nome dela. Ao final, requerem a 
reforma do despacho, a fim de ser 
mantido o bloqueio dos valores 
encontrados em conta corrente em 
nome da Empresa Mercúrio 
Publicidade Ltda. 

Os autos inicialmente foram 
distribuídos ao Exmo. Sr Des. 
Ricardo Borges Filho, que se julgou 
suspeito e posteriormente 
distribuídos a esta Relatora 
Intimados, os agravados dizem que 
a empresa Mercúrio Publicidade 
Ltda., foi i legitimamente chamada a 
compor a l ide, uma vez que, o Sr. 
Abílio, sócio quotista, possui bens 
suficientes para sustentar a garantia 
da execução sem que seja 
necessário afetar o patrimônio da 
empresa.Requerem o improvimento 
do presente incurso. 

 
Voto 
Trata-se de Agravo de 

Instrumento interposto por Ofélia 
Bastos Andrade e Silvia Maria 
Bastos Andrade, contra decisão do 
Juízo a quo que determinou o 

desbloqueio das contas bancárias 
em nome da empresa Mercúrio 
Publicidade de propriedade dos, ora 
agravados, Abilio Diogo Couceiro e 
Míriam Couceiro. 

Dizem os agravantes que depois 
de citados, na Ação de Execução, 
os agravados não procederam o 
pagamento da divida executada, 
nem nomearam bens à penhora que 
garantissem o quantum devido. 

Foi, então, que requereram ao 
Juízo, que fossem expedidos ofícios 
bloqueando valores em contas 
bancárias, resultando num montante 
de R$ 84.912,02, em nome do 
recorrido - Abilio Diogo Couceiro - e 
da empresa Mercúrio Publicidade 
Ltda., de sua propriedade. 

Posteriormente, a requerimento 
dos agravados, o Juízo a quo 
determinou o desbloqueio dos 
valores existentes nas contas 
bancárias, em nome da empresa, 
em que Abílio Diogo é sócio 
quotista. 

Demonstrando seu 
inconformismo com tal decisão, os 
agravantes valem-se da Teoria da 
Desconsideração da Personalidade 
Jurídica para sustentar a tese de 
que cabe o bloqueio dos valores 
constantes de contas bancárias em 
nome da empresa, teoria com a qual 
concordamos. 

Segundo o magistério de Silvio 
Rodrigues,  

"o que pretendem os adeptos 
dessa doutrina é justamente 
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permitir ao juiz erguer o véu da 
pessoa jurídica, para verificar o 
jogo de interesses que se 
estabeleceu no seu interior, com 
o escopo de evitar o abuso e a 
fraude que poderiam ferir os 
direitos de terceiros e o fisco. 
Assim sendo, quando se socorre 
à ficção da pessoa jurídica para 
enganar credores, para fugir à 
incidência da Lei ou para 
proteger um ato desonesto, deve 
o Juiz esquecer a idéia de 
Personalidade Jurídica para 
considerar os seus componentes 
como pessoas físicas e impedir 
que, através do subterfúgio, 
prevaleça o ato fraudulento”. 
Dizem, ainda, os agravantes, 

terem alcançado, com o bloqueio 
das contas bancárias em nome do 
Sr. Abílio e sua empresa, a quantia 
de R$ 84.912,02, importância essa 
presumida suficiente para a garantia 
da execução. 

Com a redução, provocada pelo 
desbloqueio, a execução ficou 
descoberta, situação que justifica a 
aplicação da teoria de 
desconsideração da personalidade 
jurídica da empresa em benefício 
dos credores. 

Os agravados limitaram-se a 
dizer que o Sr. Abilio Diogo 
Couceira possui bens particulares 
suficientes para a garantia da 
execução, não cabendo chamar a 
empresa, de onde é sócio, para o 
litígio; no entanto, não indicaram 
esses bens para satisfazer a 
execução. 

Por todo o exposto conheço do 
recurso, dando-lhe provimento, 
reformando, em consequência o 
despacho agravado. 

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

 
Belém, 15 de junho de 1998. 

 
Des. Steleo Bruno dos Santos Menezes - Presidente 

Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.163 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante: Instituto de Resseguros do Brasil - IRB  
Litisconsorte: Sol  Seguros S/A  
Apelado: Ruth Ester de J. Favacho  
Relatora: Juíza Convocada Carmencin Marques Cavalcante  
 
 

Apelação cív el - Ação ordinária de prestação de fato 
com preceito combinatório - Preliminares de 
ilegitimidade do IRB para recorrer e intempestividade 
do recurso - Prejudicadas à unanimidade - Preliminar 
de ilegitimidade passiv a "ad causam" - Rejeitada à 
unanimidade - Preliminar de prescrição do direito de 
ação - Rejeitada a unanimidade - Preliminar de 
cerceamento de defesa - Nulidade da sentença - 
Rejeitada à unanimidade - Mérito - Aquisição de 
imóv el no mesmo município, estando em v igor o 
contrato de seguro a quando da morte do segurado, 
que efetuou regularmente o pagamento do prêmio, 
sem usar de má fé, responde a seguradora pelos 
riscos cobertos.  A questão de ter o mutuário outro 
imóv el. No mesmo município, diz respeito ao agente 
financeiro que dev e obedecer ao critério de 
prioridade social nas aplicações do SFH. Recurso 
conhecido, mas, improv ido. Decisão unânime. 

 
 

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

Desembargadores e Exma. Sra. 
Juíza Convocada, que integram a 
Turma Julgadora da 3a Câmara, 
Cível lsolada, do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, à unanimidade, 
em conhecer da Apelação, porém, 
negar-lhe provimento, nos termos 
do voto da Relatora. 

 
Relatório 
Instituto de Resseguros do Brasil 

e a Sol Seguros S/A, 
respectivamente, em 10.08.95, e em 
04.09.95, interpuseram Apelação da 
Sentença prolatada em 05.05.95 e 
publicada  em 12.06.95,  (fls. 
186/198 e verso) pelo MM. Juiz de 
Direito da 12ª Vara Cível da 
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Comarca da Capital, na Ação 
Ordinária de Prestação de Fato 
Com Preceito Cominatório, movida 
por Ruth Ester de Jesus Favacho 
contra Sol Seguros S/A, assistida 
pelo Instituto de Resseguros do 
Brasil - IRB; que, julgando 
procedente a Ação condenou: 

A Ré Sol Seguros S/A: 
A quitar o saldo devedor do 

financiamento habitacional obtido 
pelo mutuário, Josias Monteiro 
Favacho, no que se refere ao imóvel 
descrito na inicial na forma do 
contrato e normas do Sistema 
Financeiro da Habitação. 

A indenizar os valores relativos 
às prestações do financiamento já 
pagos pela autora desde a data do 
óbito, 22.12.88, incidindo juros e 
correção monetária, cujos valores 
deverão ser apurados mediante a 
apresentação dos respectivos 
comprovantes pelo agente 
financeiro, por cálculo do contador. 

A Ré Sol Seguros S/A e o 
Assistente Instituto de Resseguros 
do Brasil - IRB - ao pagamento das 
custas processuais, que serão 
revertidas ao Fundo de 
Reaparelhamento do Poder 
Judiciário, e honorários do 
Advogado da Autora, arbitrado em 
20% (vinte por cento) sobre o valor 
da condenação, arcando a Ré com 
¾ (três quartos) do valor da 
sucumbência e o Assistente com o 
restante, conforme norma do Art. 
32, do CPC. 

O Instituto de Resseguros do 
Brasil - IRB em seu Recurso, às fls. 
199/229, alega: 

Preliminarmente: 
Legitimidade do IRB para 

recorrer 
Contagem em dobro do prazo 

recursal 
Ilegitimidade passiva ad causam 
Prescrição 
Cerceamento de defesa - 

Nulidade da Sentença. 
No mérito: Aquisição de imóveis 

no mesmo Município. 
Requer que a instância “ad 

quem” conheça do recurso e lhe dê 
provimento, a fim de: 

Acolher a preliminar de 
ilegitimidade passiva; 

Rejeitada a primeira preliminar, 
seja promovida a prescrição da 
Ação; 

Inacolhida a Segunda preliminar, 
seja decretada a nulidade da 
sentença por cerceamento de 
defesa. 

Ultrapassadas as preliminares, 
seja julgada improcedente a Ação 
por violação dos Arts. 9º, § 1º, da 
Lei 4.380/64 e 1.460, do Código 
Civil. 

Anexa os documentos de fls. 
220/229, entre eles o comprovante 
do recolhimento de Cr$ 23,75 (vinte 
e três cruzeiros e setenta e cinco 
centavos), ao Departamento da 
Receita da Secretaria de Finanças 
do Estado, a título de custas, e uma 
conta de custas no valor de Cr$ 
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183,75, (cento e oitenta e três 
cruzeiros e setenta e cinco 
centavos), havendo de se observar 
que a Serventia da 12ª Vara Cível é 
estatizada e que se encontra 
determinado na sentença que as 
custas devem ser revertidas ao 
Fundo de Reaparelhamento do 
Poder Judiciário. Não há certidão 
quanto ao Preparo. 

A Sol Seguros S/A em seu 
recurso, ajuizado em 04.09.95, fls. 
230/236, apresenta suas razões e 
requer a reforma da decisão 
recorrida.  

Recebidas as Apelações em 
ambos os efeitos, sendo o despacho 
publicado em 27.11.95. 

A Autora/Apelada manifesta-se 
sobre os recursos, em 12.12.95, às 
fls. 238/254 requerendo: 

O desentranhamento da 
Apelação interposta pela Ré, Sol 
Seguros S/A por intempestividade. 

O reexame dos pressupostos de 
admissibil idade da Apelação 
interposta pelo IRB, que se encontra 
nos autos como assistente simples 
e pretende o benefício do prazo em 
dobro, para decretar a 
intempestividade do recurso e seu 
desentranhamento dos autos. 

Que se assim não entender o 
MM. Juízo, requer desde logo a 
remessa de suas contra-razões ao 
Juízo “ad quem”. 

Nas Contra-razões, refuta uma a 
uma, as preliminares suscitadas 
pelo IRB e no mérito, invoca o que 

disse a respeito dele às fls. 110/113, 
aduzindo que, toda a Jurisprudência 
transcrita como sustentação das 
razões de mérito, na Apelação, se 
encontra superada pela Súmula nº 
31, do Colendo Superior Tribunal de 
Justiça, requerendo que, se vier a 
ser conhecido o recurso, lhe seja 
negado provimento, pela Colenda 
Câmara, para confirmar a sentença 
em todos os seus termos. 

Certifica a Sra. Escrivã que a 
sentença foi publicada em 12.06.95 
e a Ré Sol Seguros S/A, só interpôs 
sua Apelação em 04.09.95, e que o 
IRB- Instituto de Resseguros do 
Brasil acolhido na Ação como 
Assistente da Ré apelou em 
10.08.95, alegando prazo recursal 
em dobro, devido sua condição de 
Assistente, com Procuradores 
diferentes, situação em que a lei é 
lacunosa e a jurisprudência 
divergente, fls. 256. 

O MM. Juiz “a quo” nega 
seguimento a ambos os recursos, 
fls. 256. 

O IRB requer juntada da cópia do 
Agravo que interpôs, objetivando o 
seguimento de sua Apelação, o qual 
fora distribuído ao Exmo. Sr. Des. 
Stélio Bruno de Menezes, fls. 
257/267. 

A Autora requer seja a Ré, Sol 
Seguros S.A., intimada a cumprir a 
decisão sob pena de incidência da 
multa diária, fls. 268. 

Pedido de informações sobre o 
Agravo interposto por Sol  Seguros  
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S.A., fls. 271. 
O MM. Juiz “a quo” não acolheu 

o pedido de fls. 268, da Autora, fls. 
272. 

Cópia das informações 
prestadas, ao Exmo. Sr. Des. Pedro 
Paulo Martins, sobre o Agravo 
interposto pela Sol  Seguros S/A, fls. 
273/275. 

A Autora requer a renovação de 
informações, vez que as prestadas 
referem-se ao Agravo do IRB e se 
encontram endereçadas ao Relator 
do Agravo da Sol  Seguros, fls. 
276/288. 

A Autora considerando que o V. 
Acórdão nº 30.305, da 1ª Câmara 
Cível Isolada, publicado no DJ de 
20.12.96, deu provimento ao Agravo 
interposto pelo IRB, determinando o 
seguimento da Apelação, requer a 
expedição de Carta de Sentença, 
fls. 285/292. 

Concedida a expedição de Carta 
de Sentença, fls. 293. 

O IRB pede reconsideração do 
despacho, sendo atendido pelo MM. 
Juiz “a quo”, fls. 294/297. 

Juntada aos Autos cópia do 
Agravo interposto pelo IRB contra a 
decisão do MM. Juiz “a quo” que 
deferiu a expedição da Carta de 
Sentença e que fora distribuído à 
Exma. Sra. Des. Albanira Lobato 
Bemerguy, bem como do pedido de 
informações, fls. 298/312. 

Os Autos subiram ao Egrégio 
Tribunal de Justiça, sendo 
distribuídos, em 14.03.97, ao Exmo. 

Sr. Des. Calistrato Alves de Mattos e 
em 30.05.97, redistribuídos a esta 
Relatora, que os mandou à 
Procuradoria Geral de Justiça para 
opinar, fls. 315/317. 

A Douta Procuradora de Justiça 
requer a baixa dos Autos em 
dil igência para saber se transitou 
em julgado a decisão de fls. 288 
(Acórdão nº 30.305) e se já houve 
julgamento do Agravo interposto 
pela Sol  Seguros S/A, fls. 318/319. 

A Sra. Secretária das Câmaras 
Cíveis Isoladas junta documentos 
comprobatórios e certifica que os 
Acórdãos nºs. 30.305 e 30.450, 
referentes aos Agravos interpostos, 
respectivamente, pelo IRB e pela 
Sol  Seguros S/A, transitaram em 
julgado, fls. 320/330. 

Retornando os Autos à Douta 
Procuradora de Justiça, opina  pelo 
conhecimento e não provimento da 
Apelação, para manter-se “in totum” 
a respeitável sentença de 1º grau, 
fls. 331/340. 

Adoto o Relatório de fls. 186/194. 
 
Voto 
Várias são as preliminares 

suscitadas pelas partes, cabendo, 
porém, apreciar inicialmente, a 
intempestividade da Apelação 
interposta pela Ré, Sol Seguros S/A. 

Com efeito, tal intempestividade 
foi reconhecida por esta Egrégia 3ª 
Câmara Cível Isolada ao julgar o 
Agravo de Instrumento interposto 
pela Ré, do despacho do MM. Juiz 
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de Direito de 1º grau que negou 
seguimento ao recurso de Apelação 
sob o fundamento de estarem 
ausentes os pressupostos de 
tempestividade e legitimidade. 

Assim, comprovado às fls. 
327/329 através do Acórdão nº 
30.450, de 06.12.96, publicado em 
16.01.97, tendo como Relator o 
Exmo. Sr. Des. José Alberto Soares 
Maia, ter sido negado provimento ao 
Agravo, a Apelação da Sol Seguros 
S/A é intempestivo não merecendo 
apreciação as razões por ela 
oferecidas. 

Preliminares suscitadas pela 
Autora/ ora Apelada. 

Ilegitimidade do IRB para 
recorrer - e intempestividade do 
recurso. 

Exige a Apelada, em suas 
contra-razões o reexame dos 
pressupostos de admissibil idade da 
Apelação interposta pelo IRB que se 
encontra nos autos como Assistente 
Simples e pretende o benefício do 
prazo em dobro. 

Tais prejudicialidades também 
foram objeto de Agravo interposto 
pelo Assistente Litisconsorcial e 
julgado por esta Egrégia 3ª Câmara 
Cível Isolada, que, à unanimidade 
de votos, negou-lhe provimento, 
declarando a legitimidade do IRB 
para recorrer e em conseqüência a 
tempestividade do apelo por ele 
interposto, consoante o Acórdão nº 
30.305, de 18.11.96, publicado em 
20.12.96, tendo como Relator o 

Exmo. Des. Stélio Bruno de 
Menezes, às fls. 324. 

Desse modo, tendo sido aceito o 
IRB e reconhecida pelo Tribunal “ad 
quem” a sua qualidade de 
Assistente Litisconsorcial, assim 
como, o benefício processual do 
prazo em dobro, as preliminares 
estão prejudicadas. 

Preliminar de ilegitimidade 
passiva “ad causam” - argüida pelo 
Assistente Litisconsorcial/ ora 
Apelante sob a argumentação de 
que  pretendendo a Autora/ ora 
Apelada obter a quitação do saldo 
do preço do imóvel adquirido, só 
pode, à evidência, dirigir-se contra o 
agente financeiro, no caso a 
Vivenda. 

Tal preliminar, contudo, não 
merece acolhimento. 

Trata a espécie de imóvel 
adquirido  junto à Vivenda através 
de financiamento, integrando este 
financiamento um contrato de 
seguro que se considera perfeito e 
acabado a partir da remessa da 
apólice pelo segurador ao segurado. 
Portanto, havendo um contrato, a 
percepção do prêmio torna 
subsistentes as obrigações da 
seguradora para  com o segurado. 

Como  bem o diz a Douta 
Procuradora de Justiça em seu 
judicioso parecer: 

“Na realidade, a Ré está 
vinculada ao contrato firmado entre 
a Vivenda e a Autora/ Apelada, 
tanto que assumiu a obrigação de 
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quitar, total ou parcialmente o saldo 
devedor dos financiamentos 
concedidos ao mutuários do 
Sistema Financeiro de Habitação, 
nos casos de morte, e inclusive 
recebeu parcelas do seguro, fato 
confessado na própria contestação 
do litisconsorte. Se a Ré recebeu 
tais parcelas, ocorrendo o sinistro 
tem que cumprir com a obrigação 
assumida, sendo portanto parte 
legítima “ad causam”, eis que 
vinculada ao contrato, conforme 
acima exposto”. (fls. 338). 

Rejeito, por tais fundamentos, a 
preliminar de ilegitimidade passiva 
“ad causam”. 

4ª Preliminar: Prescrição: Afirma 
o IRB, com base no Art. 178, § 6º, 
inciso II, do CC estar prescrito o 
direito de ação da Autora/ ora 
Apelada, pelo fato de ter ajuizado a 
presente ação após o prazo de 01 
(um) ano, previsto para se 
consumar a prescrição, contado da 
data em que ele tomou 
conhecimento do evento. 

Da mesma forma que as 
anteriores, esta preliminar também 
não pode prosperar, visto que, o 
dispositivo legal citado pelo 
suscitante não o ampara, por 
estabelecer a prescrição do direito 
de ação do segurado contra o 
segurador, o que não é a situação 
dos autos. 

É bem verdade que a autora é 
meeira do segurado e mãe dos 
herdeiros, mas, em matéria  de 

prescrição, a interpretação dos 
textos legais, segundo a doutrina e 
a jurisprudência é sempre restritiva 
e se o Art. 178, § 6º, inciso II, do 
CC, refere-se a segurado, não pode 
estender-se a prescrição  ao 
beneficiário, que é o caso da Autora, 
prescrevendo o seu direito em 20 
(vinte) anos, consoante resulta da 
consagração doutrinária e 
jurisprudencial, devido tratar-se de 
uma ação  pessoal que segundo o 
Art. 177, do CC, prescreve, 
ordinariamente em 20 (vinte) anos. 

A esse respeito invoca-se a 
Súmula 124, do TFR, promulgada 
antes da Constituição Federal de 
1988 que extinguiu o TFR:  

“Prescreve em 20 (vinte) anos a 
ação do beneficiário, ou do 
terceiro sub-rogado nos direitos 
destes, fundada no seguro 
obrigatório de responsabilidade 
civil” (in Cód. de Proc. Civil e leg. 
Proc. em vigor - por Theotonio 
Negrão, fls. 256);  
Assim sendo, rejeito a preliminar. 
5ª Preliminar - Cerceamento de 

defesa - Nulidade da Sentença. 
Aduz o Apelante - IRB que 

embora o MM. Juízo “a quo” tivesse 
determinado, através de despacho 
que as partes especificassem as 
provas a serem produzidas em 
audiência e o Apelante tivesse 
requerido a expedição de ofício às 
Secretarias  de Obras e de Finanças 
da Prefeitura de Ananindeua 
solicitando informações sobre a 
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localização do imóvel  objeto da lide, 
requerimento esse que não chegou 
a ser apreciado pelo Juízo de 1º 
grau, houve o julgamento 
antecipado do feito, implicando em 
cerceamento de defesa, e por via de 
conseqüência, na nulidade da 
sentença. 

O argumento é irrelevante, em 
que pese o esforço do Ilustre 
Patrono do Apelante. 

A Ré Sol de Seguros S/A na 
contestação protestou pela juntada 
de documentos como contra-prova, 
depoimento pessoal do 
representante do espólio, inquirição 
de testemunhas e demais provas 
em direito admitidas, porém, 
posteriormente, no prazo para 
especificação de provas  requereu 
apenas o depoimento da autora, fls. 
162. 

O recorrente - IRB - Assistente 
Litisconsorcial, por sua vez, ao se 
manifestar sobre a produção de 
provas, disse já terem sido 
produzidas as provas documentais 
necessárias ao deslinde da 
controvérsia e como não houvesse 
prova testemunhal a ser produzida 
requereu o depoimento pessoal da 
autora, sob pena de confissão, fls. 
159. 

A Autora requereu a produção de 
prova testemunhal e juntada de 
documentos novos, fls. 161. 

Após esses requerimentos o MM. 
Juiz “a quo” determinou a expedição 
de ofício à CODEM solicitando 

informações sobre a localização do 
imóvel e com o recebimento da 
informação, fls. 165, mandou dar 
vista ao Ministério Público para o 
parecer final, momento em que a 
Representante do “parquet” 
requereu a designação de dia e 
hora  para a audiência de instrução 
e julgamento, fls. 180, verso. 

Em seguida o MM. Juiz de 1º 
grau em despacho de fls. 181 achou 
por bem  despachar aplicando ao 
caso dos autos as disposições do 
Art. 330, I, do CPC e determinou o 
retorno ao Ministério Público que 
emitiu parecer conclusivo. 

O despacho do Douto 
Magistrado foi publicado no DJE 
consoante certidão de fls. 181 e 
dele não houve qualquer recurso. 

Assim, o MM. Juiz de Direito “a 
quo” prolatou sua sentença, nela 
esclarecendo que: 

“Em análise aos autos, só ao 
Juiz, como destinatário da prova, 
cabe aquilatar do cabimento ou 
não do julgamento antecipado da 
lide, vale dizer, da suficiência ou 
insuficiência da prova já 
existente para formar sua 
convicção. No caso presente, 
impõe-se o julgamento do feito 
no estado em que se encontra, 
não havendo necessidade de 
produção de outras provas, 
conforme norma do artigo 330 - I, 
do Código de Processo Civil”.(fls. 
195). 
Desse modo, não há que se falar  
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em cerceamento de defesa, estando 
mesmo preclusa a questão, porque, 
sobre a aplicação do Art. 330, inciso 
I, à espécie, nada objetaram as 
partes no momento próprio, ou seja, 
a quando do despacho do MM. Juiz 
de Direito de 1º grau. 

Sabe-se que o julgamento 
antecipado da lide constitui não um 
poder, mas um dever do Juiz, 
quando na sua análise dos autos, 
considera estarem satisfeitas as 
exigências do Art. 330, do CPC e 
conhece diretamente do pedido. 

Além do mais, consoante o Art. 
125, II, do CPC deve o Juiz dirigir o 
processo, velando pela rápida 
solução do litígio e de acordo com o 
Art. 130, cumpre-lhe determinar as 
provas necessárias à instrução do 
processo, o que foi feito pelo MM. 
Juízo “a quo” e como não 
houvessem fatos controvertidos, 
pertinentes, relevantes e 
determinados a serem 
demonstrados através de 
depoimento pessoal da autora e de 
prova testemunhal, julgou 
antecipadamente a lide. 

A Jurisprudência do STJ assim 
tem decidido: 

“Presentes as condições que 
ensejam o julgamento 
antecipado da causa, é dever do 
juiz e não mera faculdade, assim 
proceder” (STJ - 4ª Turma REsp. 
2.832 - RJ, rel. min. Salvio de 
Figueiredo, j. em 14.8.90, 
negaram provimento, v. u., DJU 

17.9.90, p. 9.513, 2ª col.). 
“Inexiste cerceamento de defesa 
se os fatos alegados haveriam 
de ser provados por documentos, 
não se justificando a designação 
de audiência”(STJ - 3ª Turma, 
REsp. 1.344 - RJ, rel. M. 
Eduardo Ribeiro, DJU 04.12.89). 
(in Theotonio Negrão - C.P.C. e 
Legislação processual em vigor, 
pag. 294 e 296). 
Quanto à alegação do 

Recorrente de não ter sido deferido 
o seu requerimento de expedição de 
ofícios à Secretaria de Obras e de 
Finanças da Prefeitura  de 
Ananindeua, a fim de ser informado 
sobre a localização do imóvel, não 
procede haja vista que, o MM. Juiz 
de 1º grau já havia oficiado à 
CODEM e recebido a resposta 
esclarecedora de que o referido 
imóvel inscreve-se em área 
pertencente ao Município de Belém, 
consoante a Lei 5.778/93. 

Dessa forma, desnecessária 
qualquer outra solicitação. 

Por tais razões, rejeito a 
preliminar. 

No mérito o recurso está limitado 
à seguinte questão: Aquisição de 
imóvel no mesmo Município. 

Como referido no relatório, trata-
se de ação ordinária movida pela 
viúva do adquirente de imóvel 
residencial financiado pelo SFH, 
contra a Sol de Seguros S/A, ante a 
recusa da seguradora em prestar a 
cobertura, sob o pretexto de que o 
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mutuário, havia adquirido dois 
imóveis no mesmo município. 

A Douta sentença apelada, 
merece ser mantida, integralmente, 
pelos seus próprios fundamentos 
que o MM. Julgador assim 
assentou: 

“Assim, quanto ao mérito, 
merece acolhida a pretensão da 
autora, pois, provado ficou o 
óbito do varão, através 
documento hábil (fls. 30) e, fato, 
não contestado. Ficou patente, 
nos autos que somente a renda 
de Josias Monteiro Favacho foi 
considerada para a concessão 
do financiamento (fls. 41), 
portanto, ele é o mutuário. 
Na questão de mérito, a ré e 
parte assistente concentraram 
suas alegações de defesa como 
se autora pretendesse a 
cobertura relativa a mais de um 
imóvel, o que não ocorre, pois, o 
que pretende é apenas quitar o 
saldo de financiamento do imóvel 
descrito na inicial, em face do 
óbito do mutuário, seu cônjuge, 
tendo pago regularmente os 
prêmios. Pois, o outro imóvel, 
segurado pela Cia Paulista de 
Seguros, não encontra-se em 
litígio, uma vez que referida 
Seguradora cumpriu com a 
obrigação assumida, quitando o 
imóvel. 
Conclue-se, portanto, não existir 
nenhum amparo legal aos 
fundamentos da Seguradora - ré 

e do Instituto assistente, pois o 
contrato de se completou, foi 
aceito e é totalmente válido. 
Sendo totalmente ilegal e imoral 
querer a Seguradora denunciá-lo 
após o óbito do mutuário, 
exatamente no momento em que 
emerge o cumprimento da 
obrigação assumida no contrato. 
Os autos não demonstram 
nenhum indício de má fé do 
mutuário segurado. Por outro 
lado, possuía a Seguradora ré 
todos os meios para fiscalizar a 
existência de outro 
financiamento, porém ficou 
estática, omissa. Quanto ao 
mutuário, o contrato é de 
adesão, através do qual a 
seguradora ré, impôs suas 
condições, nada podendo 
modificar o mutuário”. (fls. 
197/198) 
É de salientar que a Lei nº 

4.380/64, ao dispor em seu Art. 9º, § 
1º, que não poderão adquirir imóveis 
objeto de aplicação pelo Sistema 
Financeiro da Habitação, as 
pessoas que já forem proprietárias 
de imóvel residencial na mesma 
localidade, diz respeito ao próprio 
financiamento e a questão de ter ou 
não ter o mutuário outro imóvel no 
mesmo Município, diz respeito ao 
agente financeiro que deve 
obedecer ao critério de prioridade 
social nas aplicações do SFH. 

A Seguradora, por sua vez, 
contrata responder pelos riscos de 
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morte ou invalidez. Logo, estando 
em vigor o contrato de seguro 
quando da morte do segurado, 
responde a seguradora pelos riscos 
cobertos. 

O que não se pode admitir, sob 
pena de incidir a seguradora em 
locupletamento ilícito, seria o 
segurado, apesar de ter efetuado o 
pagamento do prêmio do seguro, 
não obter a contraprestação 
correlata por parte da seguradora, 
visto tratar-se de contrato 
sinalagmático. 

Nesta linha de raciocínio têm 
sido as decisões da Jurisprudência, 
senão vejamos: 

“Pelos riscos cobertos, desde 
que em vigor o contrato de 
seguro, quando da morte do 
segurado, responde a 
seguradora. 

Em suma, irrecusável o 
pagamento do valor 
indenizatório, impunha-se a 
procedência da ação” . (Rev. de 
Jurisprudência do TJRS, vol. 79, 
p. 423)  
“Estando em vigor o contrato de 
seguro quando do falecimento do 
financiado, não pode a 
seguradora, que vinha 
recebendo regularmente o 
prêmio, recusar-se à obrigação 
sem prova de que o extinto se 
houve com má fé”. (TJSC, 2ª CC. 
Rel. Des. Xavier Vieira, in Jurisp. 
Catarinense, 1985, vol. 49, p. 
175). 
Por essas razões, conheço do 

recurso, porém, nego-lhe 
provimento, mantendo a decisão 
apelada.

 
Belém, 19 de junho de 1998. 

 
Des. Pedro Paulo Martins - Presidente 

Juíza Conv ocada Carmencin Marques Cav alcante - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.164 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelantes: ENGEPLAN - Engenharia e Planejamento Ltda, CODEM - 

Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área 
Metropolitana de Belém e Construtora Leal Moreira Ltda. 

Apelado: Espólio de Demócrito Rodrigues de Noronha 
Relator: Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves 
 
 

Apelação Cív el. Ação de anulação de registro de 
imóv eis. Pedido de acréscimo de área não incluída 
em registro apenas por mencionar a existência de 
duas frentes. Preliminar de nulidade da sentença por 
falta de realização de perícia . Acolhida. Alegação da 
existência de superposição de área registrada sem a 
dev ida prov a. Dev olução do processo a primeira 
instância para realização da perícia para a dev ida 
comprov ação e nov a decisão. Recurso conhecido e 
prov ido. 

 
 

Vistos, etc... 
 
ACORDAM, os Exmos. 

Desembargadores componentes da 
Egrégia Terceira Câmara Cível 
Isolada do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, adotando o 
relatório integrante deste, à 
unanimidade, acolheram a 
preliminar de cerceamento de 
defesa, nos termos do voto do Des. 
Relator. 

 
Relatório 
ENGEPLAN - Engenharia e 

Planejamento Ltda., CODEM - 
Companhia de Desenvolvimento e 

Administração da Área 
Metropolitana e Construtora Leal 
Moreira, devidamente qualificados, 
através de seus procuradores 
habilitados, inconformados com a 
decisão monocrática na ação de 
anulação de registro público 
ajuizada pelo Espólio de Demócrito 
Rodrigues de Noronha, 
apresentaram o devido recurso de 
apelação, alegando a primeira 
nulidade da sentença por não 
proceder a análise das questões de 
fato, indispensável ao deslinde da 
causa, uma vez que no desenrolar 
se verifica que a questão 
eminentemente de fato, que envolve 
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controvérsia, que exige instrução do 
feito, não somente por depoimentos 
aclarados como em função da prova 
pericial, não sendo matéria 
unicamente de direito. 

Que além desse fato, há mais 
dois pontos importantes de mérito, 
onde é mostrado, se descessem a 
esta análise, o equívoco de prender-
se  a sentença monocrática ao fato 
de que um lançamento remotíssimo, 
que é uma primeira anotação de 
caráter antiquíssimo sobre os limites 
do imóvel, objeto da lide, que 
aponta duas frentes,  o que 
abonaria a tese de que o mesmo 
teria frente para um lado e para 
outro, para as vias que no seu 
definido e atual traçado somente 
hoje existem. Em segundo, que se 
pudesse desconsiderar esses 
equívocos preliminares antes 
apontados, ad argumentandum 
tantum, um outro fato forte e 
indiscutível, o de que direitos 
disponíveis, os quais podem ser 
l ivremente dispostos, por pessoas 
maiores e capazes de negociar, 
tendo este direito sido objeto de 
acordo em Juízo, homologado   por 
sentença transitada em julgado. 

Que a certidão do registro de 
imóveis de fls. 51, mostra o registro 
do imóvel dos Réus-Apelados, nos 
exatos contornos em que esses 
defendem já absolutamente 
sedimentado, pelo menos desde o 
ano ali destacado, ano de 1982, 
enquanto que a ação data de 1995, 

treze anos após, o que excede a 
defesa prescricional de dez anos 
para as ações em que se agita o 
direito real. 

Que as metragens, que já 
constavam da certidão de unificação 
de fls. 51 nunca foram postas antes 
em discussão, aliás quando foram 
através da ação de reintegração de 
posse, os Autores-Apelados 
acordaram em assim mantê-las, 
falando a respeito da concil iação 
homologada. Faz o Apelante 
extensa exposição a respeito do 
assunto para no final pedir que seja 
decretada a nulidade da sentença, 
ora apelada, e que a mesma seja 
reformada, prevalecendo o registro 
do Réu-Apelado. 

A Companhia de 
Desenvolvimento e Administração 
da Área Metropolitana de Belém - 
CODEM, também devidamente 
qualificada, apresentou recurso, 
alegando que apenas compareceu 
como litisconsorte passiva, a fim de 
prestar informações ao douto Juízo, 
e que as transações oriundas do 
litígio, ou seja, tanto a doação afeta 
ao Espólio de Demócrito Rodrigues 
de Noronha, quanto a venda e 
compra da ENGEPLAN a Firma Leal 
Moreira, apenas procedeu na 1ª 
ratificação, e na 2ª o laudêmio do 
traspasse, não contribuindo para 
qualquer dano que viesse 
corroborar para o litígio, ora 
existente. 

Faz descrição do aspecto das 
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áreas envolvidas, para no final dizer 
que na qualidade de litisconsorte 
passiva, que foi conhecida até pelos 
Apelantes, passou a Ré, assim pede 
que seja reformada a sentença de 
primeira instância, a pretensão 
exposta na inicial. 

A Construtora Leal Moreira Ltda., 
também devidamente qualificada, 
apresentou o devido apelo, 
alegando ter requerido perícia 
técnica na área em litígio, tendo a 
Juíza não se manifestado e 
surpreendentemente dado a 
sentença, fala sobre os aspectos da 
decisão, para dizer que a sentença 
está nula, uma vez que o Juízo 
suprimiu momentos processuais de 
maior importância, razão porque 
alega, preliminarmente a existência 
de cerceamento de defesa, razão da 
nulidade alegada, para que seja 
realizada a perícia. 

Para compor o presente relatório, 
adoto o resumo dos fatos feitos pela 
Exma. Procuradora que diz: 

“1 - Espólio de Demócrito 
Rodrigues de Noronha e sua 
mulher Oscarina Rendeiro de 
Noronha, representado por sua 
inventariante Dirce Rendeiro de 
Noronha, ajuizou em 02.02.95, 
contra ENGEPLAN - Engenharia 
e Planejamento Ltda. a citada 
ação com fundamentos nos 
artigos 191 e 216 da Lei 6.015, 
de 31.12.73., sobre os seguintes 
argumentos: 
1.1 - Em 1903 foi ratificado, às 

fls. 163 do livro 92/46, da 
Intendência Municipal de Belém, 
o aforamento que fora transferido 
por venda, a José Pacheco da 
Silva, de um terreno situado na 
Conselheiro Furtado, por onde 
mede 13,20  metros, com 350 
metros de fundos, entre a Av. 
Alcindo Cacela a Tv. 9 de 
janeiro. Diz o requerente, ora 
apelado que não existiam aquela 
época, com os traçados que 
definem atualmente, as Ruas 
Mundurucus, Pariquis e 
Caripunas, que são paralelas à 
Av. Conselheiro Furtado (fls. 09 a 
41). 
1.2 - Através de escritura pública 
lavrada em 13.08.55, as fls. 136 
do livro 46, das notas do 
Tabelião Queiroz Santos, 
Antônio Pacheco da Silva 
(presumivelmente fi lho de José 
Pacheco da Silva) fez doação 
pura e simples a Demócrito 
Rodrigues de Noronha, de um 
terreno situado na Av. 
Conselheiro Furtado, entre a Av. 
Alcindo Cacela e a Tv. 9 de 
janeiro, medindo 13,20 metros de 
frente por 94,60 de fundos, que 
adquiriu no inventário dos bens 
deixados por falecimento de sua 
mulher Almerinda Monteiro 
Pacheco (fls. 11 e 12), 
1.3 - Como constasse da 
escritura publicada que o terreno 
mede 13.20 metros de frente a 
94,60 até a Rua Mudurucus, por 
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onde também faz frente e mede 
13,20 mts., o donatário, em 
28.06.67, solicitou à Prefeitura 
Municipal de Belém, que fosse 
procedido o alinhamento e 
arrumação de seu imóvel, agora 
coletado sob o nº 210, pela  Av. 
Conselheiro Furtado, sendo que 
a Municipalidade concluiu pela 
seguinte metragem linear: 13,20 
metros de frente e de travessão 
de fundos, e fundos de 94,60, 
com área total de 1.248,72 mts2. 
Embora ali afirmasse que o 
terreno possuía duas frentes, 
para Conselheiro Furtado e para 
Mundurucus, manteve a 
metragem constante da escritura 
pública de doação, isto é, 13,20 x 
94,60 (fls. 20/23 e 93 verso); 
1.4 - Quando foi feito o traço 
definitivo da Rua dos 
Mundurucus, pela Prefeitura 
Municipal de Belém, o quarteirão 
foi ampliado, deixando o primitivo 
leito dessa rua a servir de limite 
direto ao travessão dos fundos 
do terreno doado, para se 
distanciar deste em 50,40 mts. O 
quarteirão agora ampliado, 
medido da Av. Conselheiro 
Furtado para Mundurucus, 
passou a ter então 145 mts., e 
não os originais 94,60 mts., 
como constava da escritura 
pública de doação outorgada por 
Antônio Pacheco da Silva a 
Demócrito Rodrigues Noronha. 
1.5 - Assim é que a inventariante 

do Espólio de Demócrito 
Rodrigues de Noronha, antes ao 
aumento projetado a partir dos 
fundos do terreno (50,40), 
ocorrido com o traçado definitivo 
da Rua Mundurucus, solicitou a 
CODEM retificação da metragem 
desse terreno, dos 94,60 mts. 
originais, conforme consta da 
escritura, para os 145 mts. 
decorrente do novo traçado: 
“Visto que na peça de doação lhe 
foi assegurado o direito de frente 
do terreno, tanto para  
Conselheiro Furtado como para 
Mundurucus”. A CODEM 
indeferiu o pedido, 
argumentando que a retificação 
somente poderia ser precedida 
por determinação judicial. 
1.6 - Ocorre que, segundo o 
autor, a CODEM conferiu direito 
à Empresa ENGEPLAN, sobre 
os terrenos naquela quadra, 
incidindo sobre a parte que o  
Espólio de Demócrito Rodrigues 
de Noronha, pretende ver 
reconhecida, a seu favor. 
1.7 - Assim, requereu o Espólio a 
decretação judicial de nulidade 
de todos os títulos e registros por 
ventura existentes e sobrepostos 
na área do terreno em questão, 
considerando aquela que 
pretende acrescer, por entender 
como sua de direito. Pediu por 
isso a citação apenas da 
ENGEPLAN, bem como o 
chamamento à lide, como 
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l i tisconsorte, a CODEM. 
2 - Em 08.03.95, habilitando-se 
nos autos, a CODEM  pede a 
juntada do termo de ratificação 
passado à Demócrito de 
Noronha (fls. 41) do croqui 
indicando a localização do 
terreno do autor e do croqui 
indicando a localização do 
terreno adquirido pela 
ENGEPLAN, ao mesmo tempo 
em que informa que esta já 
transferiu o bem para 
Construtora Leal Moreira Ltda. 
3. Contestando a ação diz a 
ENGEPLAN (fls. 47/49) 
3.1 - Preliminarmente, que a 
ação de anulação de registro 
público, envolvendo direito de 
propriedade, é a ação real, 
motivo pelo qual o direito a 
mesma prescreve em dez anos. 
O registro que se pretende 
anular foi unificado em 15.07.82, 
treze anos antes do ajuizamento 
da ação, que ocorreu em 
02.02.95, assim, a teor do que 
dispõe o artigo 177 do Código 
Civil, a prazo para pleitear 
nulidade do mesmo já se 
esgotara quando a ação foi 
ajuizada. 
3.2 - Ainda preliminarmente, que 
em ação de reintegração de 
posse ajuizada pelo Espólio de 
Demócrito Rodrigues de Noronha 
contra a Empresa A . F. Coelho 
Construções e Comércio, 
antecessora da ENGEPLAN na 

titularidade do imóvel desta, o 
autor reconheceu o seu 
descabimento, entendendo não 
ter havido “por parte da 
requerida, invasão do terreno de 
sua propriedade, tudo não 
passando de lamentável 
equívoco, já desfeito de comum 
acordo”. Por isso, diz a 
ENGEPLAN, ali se configura a 
coisa julgada, a teor do que 
dispõe o artigo 301, § 3º do 
Código de Processo Civil, antes 
a identidade das partes e da 
causa de pedir; 
3.3 - No mérito, que a metragem 
descrita na Escritura de doação é 
a que deve prevalecer, isto é, 
13,20/94,60 metros, não 
podendo ser estendido o terreno 
até a Rua Mundurucus, como 
que o autor, pois o mesmo não 
comporta dimensão para tanto. 
Pede a improcedência da ação, 
caso ultrapassadas as 
preliminares. 
4 - A Construtora Leal Moreira 
Ltda., sucessora da EGEPLAN 
na titularidade do domínio do 
terreno que esta adquiriu à 
Empresa A . F. Coelho 
Construções e Comércio Ltda., 
contestou a ação (fls. 75/77), nos 
seguintes termos: 
4.1 - Que em 25.11.94, adquiriu 
à ENGEPLAN, através de 
escritura pública lavrada às fls. 
26, do livro 246, das notas do 
Tabelião Kos Miranda (fls. 55, 
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LIVRO 2-Bo, matrícula 06-M-55, 
CRI 2º Ofício), um terreno baldio, 
sito na Rua 9 de janeiro s/n, 
entre a Conselheiro Furtado e 
Rua Mundurucus, com a qual faz 
ângulo, fundos projetados para 
Av. Alcindo Cacela, medindo o 
terreno 36,60 metros de frente 
por 97,00 metros pela lateral  
direita, sendo a esquerda 
formada por três elementos, com 
77,00 3,40 e 17,00 metros 
respectivamente, totalizando a 
área 3.588, 20 mts. 
Assim, tendo adquirido o bem de 
boa-fé, e não havendo a 
sobreposição alegada, requer o 
acolhimento da prescrição do 
direito de ação ou sua 
improcedência. 
5 - O Autor falou as fls. 68/72 
sobre as contestações da 
ENGEPLAN e CODEM (a 
requerimento do Juízo) e a 
contestação da Construtora Leal 
Moreira Ltda., e estranhamente, 
porque não era o caso, sobre a 
segunda manifestação do 
Ministério Público. 
6 - As fls. 143, atendendo 
determinação judicial, a 
Construtora Leal Moreira, 
requereu que fosse procedido 
“perícia técnica na área em 
litígio, a fim de verificar se a área 
do autor se confunde ou se 
sobrepõe à área da ENGEPLAN 
- Engenharia e Planejamento 
Ltda., hoje da Construtora Leal 

Moreira Ltda., l itisconsorte no 
processo”. 
7 - O Ministério Público 
manifestou-se nos autos em 
duas ocasiões. A primeira em 
18.05.95 (fls. 59/64), através da 
Promotora de Justiça Regina 
Fátima Sadalla Silva Abasse, 
quando defendendo a tese de 
prescrição, em dez anos, das 
ações reais (177, C.C.), 
entendeu estar prescrita esta, 
que é de natureza real, pois 
pretende desconstituir registro de 
imóveis que deu ensejo à 
constituição do direito de 
propriedade. A segunda 
manifestação ocorreu em 
30.05.96 (fls. 125/127), através 
da Promotora de Justiça 
Rosângela de Nazaré, a qual, 
discordando do parecer anterior, 
entendeu que os títulos de 
aforamento expedidos pela 
CODEM, sobre os terrenos hoje 
no patrimônio da Construtora 
Leal Moreira Ltda., são nulos de 
pleno direito, por impossibilidade 
de seu objeto (artigo 145, II, 
C.C.), haja vista já estarem no 
patrimônio de outrem. Por isso, 
não prescrevendo o direito de 
ação quando se trata de nulidade 
absoluta, devendo ser 
declarados nulos, os títulos 
impugnados pelo Autor. Opinou 
assim, pela procedência da ação. 
8 - A magistrada sentenciante, 
desprezando a perícia técnica 
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solicitada, as fls. 143, para 
esclarecimentos da superposição 
alegada pelo Autor, entendendo 
ser a matéria unicamente de 
direito e reconhecendo a 
procedência do pedido, julgou 
antecipadamente a lide, nos 
seguintes termos: 
8.1 - Rejeitando a preliminar de 
prescrição do direito de ação, por 
entender que, antes a 
impossibil idade física do objeto, 
há vício de nulidade eivando os 
aforamentos, o que retira a 
incidência de prescrição. 
Considerou, para isso, que a 
área aforada à Construção Leal 
Moreira Ltda. se sobrepõe a do 
autor. 
8.2 - Rejeitando a preliminar de 
coisa julgada, visto que a 
sentença que homologa o pedido 
de desistência não faz coisa 
julgada material, podendo o autor 
novamente ingressar em Juízo, a 
teor do que dispõe o artigo 268, 
do Código de Processo Civil. 
8.3 - No mérito entendeu que 
existem duas escrituras e dois 
registros imobiliários, e que há 
superposição parcial do imóvel 
pertencente a ENGEPLAN (hoje, 
Construtora Leal Moreira Ltda.) 
sobre o pertencente ao Espólio 
de Demócrito Rodrigues 
Noronha. Assim, considerando 
que a tramitação que a 
transcrição do título de aquisição, 
por este último, no Cartório de 

Registro de Imóveis, é a mais 
antiga, e que esta deve 
prevalecer, declarou nula a 
transcrição dos Réus na parte do 
terreno que se sobrepõe ao do 
Autor.” 
Após análise muito bem 

fundamentada, e as diversas 
preliminares apresentadas, opina 
pelo acatamento da preliminar de 
cerceamento de defesa, anulando-
se a sentença para que os autos 
retornem ao Juízo a quo, a fim de 
ser realizada a perícia técnica 
requerida pela Construtora Leal 
Moreira Ltda.  com a devida 
instrução do processo e prolação de 
nova sentença. 

Caso ultrapassada a preliminar, 
no mérito pelo conhecimento e 
provimento do recurso, para que, 
reformada a sentença, seja julgada 
improcedente o pedido formulado 
pelo autor, considerando-se que seu 
imóvel se contém dentro das 
dimensões especificadas na 
escritura da doação,  ou seja, 
13,20/94;60 de fundos. 

 
Voto 
Trata-se de uma ação de 

anulação de registros promovida 
pelo Espólio de Demócrito 
Rodrigues de Noronha, que através 
de sua inventariante está pugnando 
pela anulação dos registros de 
imóveis feito na área mencionada 
no exórdio, ao mesmo tempo pede 
que sua área devidamente 
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registrada seja acrescida da 
metragem que alega, até chegar a 
rua Mundurucus, uma vez que da 
escritura devidamente registrada 
dizia possuir a mesma, duas frentes, 
uma para Conselheiro e a outra 
para a Mundurucus. 

Pelo exposto, em sua inicial, 
vemos que no ano de 1903, no livro 
nº 92/46, fls. 163, foi lavrado o termo 
de ratificação de propriedade em 
nome de José Pacheco da Silva, 
junto ao Departamento de 
Patrimônio, Arquivo e Cadastro da 
Prefeitura Municipal, de um terreno 
situado na Av. Conselheiro Furtado, 
entre a Av. Alcindo Cacela e a Rua 
9 de janeiro, medindo treze metros e 
vinte de frente por trezentos e 
cinqüenta metros de fundo, não 
existindo a época, as Ruas 
Mundurucus, Pariquis e Caripunas, 
tanto que o mesmo se limitava com 
a Fazenda Chermont. 

Em 13 de agosto de 1955, pela 
escritura de doação gratuita lavrada 
em notas do Cartório Queiroz 
Santos, no livro 146 as fls. 136, com 
transcrições efetuadas no Cartório 
do Registro de Imóveis, no livro 3Q, 
folhas 98, datado de 02 de agosto 
de 1961, procedida em favor de 
Democrito Rodrigues de Noronha, 
sendo doadora da herança daquele 
proprietário. 

A citada escritura diz que o 
terreno doado localizado na Av. 
Conselheiro Furtado, entre a Av. 
Alcindo Cacela e a 9 de janeiro, 

distando desta 69,00 metros, com 
os fundos projetados para a Rua 
Mundurucus, por onde também faz 
frente, medindo 13,20 metros de 
frente por 94,60 metros de fundo. 

Com o arruamento da Rua 
Mundurucus, a distância entre ela e 
a Av. Conselheiro Furtado passou a 
ser de 145 metros, deixando a 
citada área registrada, de ter duas 
frentes, razão porque o Espólio 
ingressou com um pedido perante a 
CODEM para que fosse aditado a 
sua área 50,40 metros, a fim de que 
a área permanecesse com as duas 
frentes, porém o pedido foi 
indeferido, alegando a autarquia que 
somente poderia atender o pedido 
mediante determinação judicial, 
razão porque o Espólio ingressou 
com a presente  ação, que foi 
julgada procedente; entendendo a 
julgadora, na preliminar argüida de 
prescrição, de que os títulos eram 
nulos e sem nenhuma validade, 
uma vez que o título juntado era 
mais antigos, assim julgou 
procedente a ação, dando origem 
ao presente recurso. 

As partes apresentaram apelo, 
alegando preliminar de nulidade da 
sentença, uma vez que a 
magistrada decidiu pela nulidade 
sem fazer a devida perícia no local, 
para ver se de fato há superposição 
de áreas nos títulos registrados, e 
por não ser a matéria unicamente 
de direito, assim como, sendo 
matéria que já transitou em julgado, 
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uma vez que o Espólio ingressou 
com uma ação de reintegração de 
posse contra a firma A.F. Coelho 
Ltda. e posteriormente desistindo, 
sendo a desistência homologada, e 
finalmente a terceira que é do 
cerceamento de defesa, por não ter 
atendido a magistrada o pedido de 
realização da perícia técnica. 

Analisando o assunto, a respeito 
das preliminares alegadas, vemos 
que a respeito da nulidade 
invocada, que abrange prescrição 
da ação, uma vez que se tratando 
de direito real, a mesma prescreve 
em dez anos, assim alegam o 
incabimento da ação proposta após 
treze anos. 

Como muito bem diz a 
Procuradora parecerista, que a ação 
ajuizada pelo Apelado, embora 
titulada como anulação de registro 
público, tem por finalidade de não 
constituir registro de imóveis que diz 
ter sido levado a efeito sobre o 
terreno já pertencente ao Espólio, 
com título de aquisição também 
transcrito no registro, logo, levanta o 
Apelado a impossibil idade do objeto 
dos títulos aforados pela CODEM, 
de início a favor de A.F. Coelho 
Ltda., que após unifica-los a alienou 
a ENGEPLAN e esta a firma 

Construtora Leal Moreira. 
Desde que provado esteja que 

exista superposição de transcrições 
de registro de imóveis, é causa de 
nulidade absoluta prevista no artigo 
145 do CCB, pois como bem diz a 
digna Procuradora, o objeto tem que 
se lícito, na forma prescrita no artigo 
82 do mesmo diploma, e foi 
baseado nesses dispositivos que a 
magistrada deu sua decisão. 

Ocorre que não ficou provado a 
existência de superposição sobre os 
citados registros, pois que, a 
magistrada, sem atender a 
solicitação da firma construtora, deu 
a decisão, sem determinar a 
realização da perícia técnica que 
demonstraria se de fato houve 
superposição da área registrada 
pelo Espólio e a registrada pela 
Construtora Apelante, razão porque 
acolho a preliminar de nulidade por 
cerceamento de defesa, 
determinando que o processo volte 
à 1ª Instância para que seja 
realizada a perícia técnica a fim de 
que fique provado que de fato existe 
a superposição alegada pela 
magistrada em sua decisão, para 
que se possa aferir a existência de 
nulidade alegada. 

  
Belém, 05 de junho de 1998. 

 
Des. Pedro Paulo Martins - Presidente 

Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.178 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante: Magebrás - Madeiras Gerais do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 
Impetrado: Exmo. Sr. Secretário da Fazenda do Estado 
Litisconsorte Passivo: Estado do Pará 
Relator: Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves 
 
 

Mandado de Segurança. Cobrança de ICMS de 
mercadorias. alegação de deslocamento físico de 
matéria prima de projetos florestais. Preliminares de 
carência de ação por impossibilidade de dilação 
probatória e de impossibilidade de pretensão de 
declaração de inconstitucionalidade rejeitadas. 
Alegação da existência da Lei nº 5.530/89 e Lei 
complementar 87/96. Matéria já sumulada pelo 
Egrégio Superior Tribunal. Mercadorias deslocadas 
de quatro municípios. Falta de comprov ação da 
existência dos projetos florestais sustentáv eis. 
Documentos juntados aos autos pela impetrante que 
não comprov am o alegado. Falta de prov a do direito 
líquido e certo, por não comprov ação do 
deslocamento físico das mercadorias. Mandado 
conhecido e denegado. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Exmos. 

Desembargadores componentes 
das Egrégias Câmaras Cíveis 
Reunidas do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, adotando o 
relatório integrante deste, 
unanimemente, as Egrégias 
Câmaras Cíveis Reunidas, 
rejeitaram as preliminares de 
carência de ação por 
impossibil idade de dilação 

probatória e de ausência de direito 
líquido e certo. No mérito, também à 
unanimidade, negaram a segurança, 
cassando a liminar anteriormente 
concedida, nos termos do voto do 
Des. Relator. 

 
Relatório 
Magebrás - Madeiras Gerais do 

Brasil Indústria e Comércio Ltda., 
devidamente qualificada, por seu 
procurador legalmente habilitado, 
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impetra Mandado de Segurança 
preventivo contra Exmo. Sr. Dr. 
Secretário da Fazenda do Estado, 
alegando ser a Empresa Madereira 
Comercial e Exportadora de 
produtos serrados, estabelecida no 
Município de Breves, devidamente 
registrada junto ao Fisco Estadual, 
tendo nos últimos anos extraídos 
madeiras em toras, sua matéria 
prima em seus próprios projetos de 
manejo florestal sustentáveis, o que 
corresponde uma extensão de seu 
parque fabril, assim como adquirido 
de terceiros, produzindo e 
comercializando seus produtos no 
mercado interno e externo. 

Que essas madeiras em toras, 
após industrializadas em diversos 
níveis pela Impetrante, em sua 
indústria, são embarcadas para 
clientes no exterior, por intermédio 
de seu próprio porto fluvial, 
localizado no Município de Breves, 
ou então em balsas com destino à 
Belém, de onde são reembarcadas 
em caminhões com destino ao 
centro sul e nordeste do Brasil, nos 
quais desfruta  de bom conceito 
negocial, defluente da pontualidade 
no cumprimento de seus 
compromissos, assim como pela 
correção de seus cumprimentos. 

Que quanto sua condição jurídica 
como contribuinte do ICMS perante 
o Estado, correspondente a matéria 
prima que usa, quando as toras são 
compradas de terceiros, o ICMS é 
integralmente pago pelos 

respectivos vendedores, mediante 
notas fiscais dos produtos, pelo que 
a  

Impetrante credita em seus livros 
fiscais, do valor recolhido à Fazenda 
Estadual, pois integrante do preço 
por ela pago aos vendedores, não 
tendo ela nada a censurar quanto a 
esse procedimento. 

Quanto as toras provenientes de 
seus próprios projetos, que 
representa um auto fornecimento, 
com simples movimentação física de 
produto, que por determinação da 
autoridade coatora impetrada, 
também tem sido cobrado o ICMS 
pela Fazenda Pública Estadual, 
estando a Impetrante a recolher a 
i legal exação, por temer ameaça de 
retenção de documentos fiscais, 
embarcações, e a apreensão do 
próprio produto, o que, pela demora 
no desembaraço, poderia levá-la a 
seríssimos danos, conforme poderá 
ser vistos dos documentos 
acostados às folhas 08 usque 69. 

Contra essa segunda categoria 
de cobrança é que, ora se insurge, 
vez que o transporte em toras de 
seus projetos para seu próprio 
parque fabril, representa simples 
movimentação física de  
mercadorias, entre departamentos 
distintos da empresa, inocorrendo, 
por conseguinte, fato gerador 
exigido pela legislação tributária, 
para incidência do ICMS, pelo que 
não se credita em seus livros fiscais 
de qualquer montante relativo a tal 
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operação, estando grifado nas notas 
fiscais de produtor, comprovantes 
do recolhimento do imposto e 
autorização para transporte de 
produtos florestais correspondentes, 
tal situação fático-jurídica. 

Que nos últimos anos tem estado 
a mercê da vontade da autoridade 
coatora impetrada, sendo obrigada 
a recolher i legalmente o ICMS de 
produtos transportados de seus 
próprios parques, vez que, se 
recusando a proceder dessa forma, 
poderá ser inexoravelmente 
obstacularizada, mediante artifícios 
e práticas coercitivas e demoradas, 
no trânsito de madeira em toras, 
para sua unidade industrial. 

Que balsas e rebocadores que 
transportam aquelas mercadorias já 
fora, retiradas, sob vários e 
insubsistentes argumentos, e que 
para explicarem suas atitudes 
injustificáveis juridicamente, tem os 
agentes fazendários alegado que o 
ICMS incide sobre qualquer 
circulação de mercadorias, inclusive 
a meramente física, sem significado 
econômico jurídico, como se verifica 
nas transferências entre 
estabelecimentos e dependências 
da mesma empresa, dentro do 
Estado, e que assim insistindo, a 
Fazenda Pública do Pará, em  tese 
já repudiada cabalmente por 
Tribunais Brasileiros, inclusive desta 
Corte. 

Que tem a Impetrante justo 
receio de que, deixando de recolher 

o indevido imposto, venha a sofrer 
severas retaliações por parte da 
autoridade coatora, tais como 
retenções e apreensões. 

Fala do direito e da 
jurisprudência aplicáveis ao caso, 
fazendo transcrições de 
jurisprudências a respeito, 
transcrevendo artigos do Convênio 
66/98 e da Lei Ordinária 5.530/89, 
para no final solicitar a concessão 
de liminar e a segurança pedida, 
juntando documentos de fls. 30 a 
113. 

Recebido, foi concedido a liminar 
pedida e notificada a autoridade 
coatora, que prestou as informações 
alegando preliminarmente a 
carência da ação face a 
impossibil idade de dilação 
probatória em sede de mandado de 
segurança, da falta de comprovação 
a origem da matéria prima, se 
proveniente ou não do citado 
parques, porque é pacífico que não 
se deve aceitar a dilação probatória 
em mandado de segurança, pois a 
garantia não se coaduna com um 
procedimento complexo, assim as 
provas devem ser carreadas para os 
autos, para ser decidido com 
máxima brevidade. 

Que no presente, o Impetrante 
em nenhum momento demonstrou 
que o IMS cobrado pelo Estado 
refere-se a madeira provenientes de 
seu projeto de manejo florestal 
sustentável, e que é a própria 
Impetrante quem afirma que 
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igualmente beneficia matérias 
primas adquiridas junto a terceiros, 
o que geraria a obrigação do 
recolhimento do imposto, e que não 
comprovou a existência do alegado 
PMFS, posto que não se incumbiu 
de provar a averbação junto a 
matrícula do registro de imóveis, a 
vinculação da área de implantação 
do citado PMFS e do respectivo 
empreendimento, formalidade 
exigida pelo documento de fls. 07, e 
que tal documento foi expedido em 
data anterior a expedição de muitas 
das notas fiscais anexadas aos 
autos pela autora, ressaltando que 
as notas fiscais anexadas aos autos 
apontam para uma vasta gama de 
Municípios paraenses dos quais são 
produzidas as matérias primas 
util izadas pela Impetrante, como 
Portel, Gurupá, Breves e Porto de 
Moz, assim diz que, desta forma, 
pelas notas fiscais constantes aos 
autos, e pelo que afirma a 
Requerente, a mesma possui 
projetos de manejo em quatro 
Municípios Paraenses, mas que 
todavia não faz a devida prova, nem 
pelo menos da existência de uma 
delas. 

Que não comprova a autora a 
precisa existência de seus PMFS, 
suas limitações, e mais, se tais 
matérias primas são realmente 
provenientes desses projetos, razão 
pela qual não se pode identificar, 
com clareza exigida aos 
procedimentos como esse, se tais 

mercadorias são provenientes ou 
não, e que é pouco provável que 
realmente sejam de seus PMFS. 

Que outro fato relevante e que 
gera questionamento fundamentais 
e incompatíveis com o rito do 
presente mandamus, é o fato de 
constar nas notas  fiscais do 
produtor supra referidas, como 
natureza jurídica da operação, o 
negócio jurídico denominado venda, 
o que descaracteriza a falsa idéia de 
mera circulação física de 
mercadorias. 

Que pode ser constatado pela 
documentação que a própria autora 
carreou aos autos, não há mera 
mudanças de bens entre 
estabelecimentos de um único 
proprietário, e sim compra e venda 
de mercadorias, o que geraria a 
incidência do ICMS, o que corrobora 
ainda mais com a tese de que mais 
madeiras não são provenientes de 
seu suposto projeto de manejo. 

Que o único meio de prova 
apontados pela autora como sendo 
idôneos para comprovarem a 
existência de circulação física de 
bens entre seus estabelecimentos, 
quais sejam, as notas fiscais  do 
produtor, e o Ofício de nº 162/97 
expedido pelo IBAMA, além de 
fazerem provas irrefutáveis contra a 
mesma, são completamente 
inservíveis para os fins que almejam 
ter. 

Que as decisões trazidas a 
colações de igual maneira não 
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podem servir de paradigma para o 
presente caso, vez que estão 
ausentes pressupostos processuais 
fundamentais para o conhecimento 
e provimento desta ação 
mandamental, pois existem 
documentos nos autos que apontam 
para implementação de determinado 
projeto condicionado a formalidades 
não comprovadas pelo Requerente, 
perguntando como determinar se tal 
formalidade foi cumprida, ou se tal 
projeto existe ou não, e como 
delimitar a exata limitação dos 
alegados PMFS e se os mesmos 
alcançam os quatro municípios 
mencionados e descritos nas notas 
fiscais. 

Que o Poder Judiciário não 
possui elementos para responder as 
indagações com clareza e 
convicção indispensáveis em ações 
mandamentais, e para que pudesse 
proceder a análise do mérito da 
causa, seria necessário uma 
demonstração real e da precisa 
localização dos alegados PMFS, 
isto sem contar a desconsideração, 
impossível, do fato de constar das 
próprias notas fiscais retro 
mencionadas o termo venda, como 
sendo negócio jurídico, ensejador 
da circulação das mercadorias lá 
expostas, fazendo transcrições 
doutrinárias a respeito. 

Alega a ausência de direito 
líquido e certo, razão porque deve 
ser o pedido indeferido e a 
impossibil idade da pretensão de 

declaração de inconstitucionalidade 
de lei em tese em sede de mandado 
de segurança. 

Diz que na análise do mérito, 
será verificado que não assiste 
razão a Impetrante, pois almeja a 
declaração de inconstitucionalidade 
de leis em teses, pois demonstra em 
seu pedido a real intenção das 
empresas madereiras localizadas 
em nosso Estado, que seja 
declarada a inconstitucionalidade da 
cobrança do ICMS nas transferência 
entre o setor de extração até o 
consumidor final, e que tal situação 
levará a que praticamente as suas 
operações não sejam colhidas pela 
cobrança do imposto, pois a maioria 
dessas madeiras são exportadas e 
também não sofrem tributações de 
ICMS, e que ao impetrar a presente 
ação, não demonstra em nenhum 
momento, qualquer ato ou ameaça 
de ato desse Secretário ou de 
qualquer outro funcionário a ele 
hierarquicamente subordinado como 
ilegal ou abusivo, ao contrário 
pretende questionar a cobrança do 
ICMS prevista nos artigos 12 da LC 
87/96 e 2º da Lei Estadual 6.012/96, 
assim diz que não pretende 
reformar nenhum ato, mas sim, ver 
declarada a inconstitucionalidade 
das previsões contidas nos artigos 
supra mencionados, falando a 
respeito da matéria. 

Diz que há necessidade de 
revogação da medida liminar 
concedida por inexistência  do 
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fumus boni iuris  e do  periculum in 
mora para a concessão da 
segurança. 

O Estado do Pará se habilitou 
como litisconsorte passivo alegando 
as mesmas preliminares e no mérito 
as mesmas alegações feitas nas  
informações pela autoridade tida 
como coatora. 

A Procuradora de Justiça em seu 
fundamentado parecer opina pela 
rejeição das preliminares e no 
mérito pela denegação da 
segurança. 

 
Voto 
Cuida de mandado de segurança 

impetrado contra Exmo. Sr. 
Secretário de Fazenda, motivado 
por cobrança de ICMS sobre 
mercadorias que alega ser 
transferência de um 
estabelecimento para  o outro, 
caracterizando o simples 
deslocamento físico, uma vez que 
alega possuir Projetos de Manejos 
Florestais Sustentados, e que dele 
desloca matérias primas para serem 
beneficiadas em seus 
estabelecimentos. 

A autoridade coatora em suas 
informações levanta as preliminares 
de carência de ação face a 
impossibil idade de dilação 
probatória em sede de mandado de 
segurança e da falta de 
comprovação da origem da matéria 
prima se proveniente ou não dos 
PMFS, e como segunda preliminar 

da ausência de direito líquido e 
certo e da impossibil idade da 
pretensão de declaração de 
inconstitucionalidade de lei em tese 
em sede de mandado de segurança. 

Analisando a primeira preliminar 
que não existe a carência da ação 
por dilação probatória, o Impetrante 
juntou vários documentos para 
servirem de base a decisão, assim 
improspera o alegado, quanto a falta 
de comprovação da origem da 
matéria prima será analisada com o 
mérito, razão porque rejeito  esta 
preliminar. 

Quanto a segunda preliminar que 
alega falta de direito líquido e certo 
e a impossibil idade de 
inconstitucionalidade de lei em tese 
em sede de mandado de segurança, 
quanto a primeira parte também 
será analisada como o mérito 
quanto ao incabimento de alegação 
de inconstitucionalidade de lei em 
mandado de segurança, não 
prospera o alegado, uma vez que 
esta alegação poderá ser feita em 
qualquer ação, conforme diz a digna 
Procuradora em seu parecer, 
citando José Afonso da Silva que 
diz:  

“De acordo com o controle por 
exceção, qualquer interessado 
poderá suscitar a questão de 
inconstitucionalidade, em 
qualquer processo, seja de que 
natureza for, qualquer que seja o 
Juízo”;  
logo sendo o mandado de 
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segurança uma ação, não estaria o 
presente Writ excluído do controle 
incidental de constitucionalidade 
pela via exceptiva, como bem 
mencionou a Des. Albanira Lobato 
em sua decisão em mandado de 
segurança - Acórdão nº 31.291/97, 
razão porque rejeito a preliminar. 

Quanto ao mérito, vemos que a 
questão do respeito a cobrança de 
ICMS sobre matéria prima 
deslocada na fonte produtora para a 
beneficiadora, a qual 
constantemente tem a autoridade 
coatora entendido o cabimento 
desta cobrança, alegando a 
existência da Lei nº 5.530/89 e a Lei 
Complementar 87/96 que admitem 
essa cobrança. 

Apesar dessa alegação, o 
Superior Tribunal de Justiça vem 
entendendo ao contrário, inclusive 
sumulou o assunto através da 
Súmula 166  que diz: 

“Não constitui fato gerador do 
ICMS, o simples deslocamento 
de mercadorias de um para outro 
estabelecimento do mesmo 
contribuinte.” 
Além dessa Súmula existem 

várias outras decisões, todas elas 
demonstrando o incabimento da 
cobrança de ICMS sobre 
deslocamento físico de mercadorias. 

Na presente impetração, a 
Impetrante fez juntada de várias 
notas fiscais dos produtos em que 
diz que a natureza delas é venda, 
todas como remetente a própria 

Impetrante para ela mesma, cujo o 
destino é o Porto Bom Jesus em 
Breves, porém as origens diferem, 
sendo de Portel, Porto de Moz, 
Gurupá e Breves, não fazendo 
prova da existência dos citados 
manejos florestais, pois o único 
documento acostado aos autos é o 
número 7, as fls. 39, em que há uma 
comunicação de um órgão federal 
dirigido ao representante da 
Impetrante, dizendo que o Projeto 
de Manejo Florestal protocolado 
naquela Superintendência, sob o 
número 9118/95 foi analisado e por 
satisfazer as exigências prescritas 
na legislação vigente do órgão, está 
considerado aprovado, devendo, 
noentanto, a área onde seria 
implantado o referido projeto, ser 
vinculado ao empreendimento, 
mediante averbação feita junto a 
matrícula do Registro de Imóveis, e 
que os créditos decorrentes do 
referido projeto seriam concedidos 
mediante apresentação de 
certificados de registro junto ao 
IBAMA. 

A Impetrante nenhuma prova faz 
a respeito desses projetos, diz que a 
matéria prima é deslocada deles, 
constante de quatro municípios, não 
se sabendo se é um único projeto 
abrangendo a todos eles ou vários, 
assim na falta da devida prova, se 
de fato essa matéria diz respeito a 
deslocamento de matéria prima 
vindo dos projetos, entendo que não 
está caracterizado o direito líquido e 
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certo da Impetrante, razão porque, 
acolhendo o parecer ministerial, 

denego a segurança, cassando em 
conseqüência a l iminar concedida. 

 
Belém, 23 de junho de 1998. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Carlos Fernando de Sousa Gonçalv es - Relator 
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ACÓRDÀO Nº 34.180 - AÇÃO RESCISÓRIA DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Autora: Waldenilda da Costa Santos 
Réu: Antonio Tavares Pinho e Maria Amália Nogueira Santos 
Relator: Desembargador Pedro Paulo Martins 
 
 

Ação Rescisória - É cabív el ação rescisória de 
sentença prolatada por juízo incompetente - trata-se 
de direito atrav és de usucapião, artigo 530, inciso III e 
550 do Código Civ il - Nas ações que tratam de 
usucapião o juízo de direito competente é o de 
registros públicos, conforme prescrev e o artigo 113, 
inciso I, alínea "b" da Lei nº 5.008/81 do Código 
Judiciário do Estado do Pará - Impõe-se a 
procedência da ação se considerarmos o usucapião, 
dev endo a Sentença de mérito ser rescindida quando 
proferida por juízo incompetente, com amparo legal 
do artigo 485, inciso II do Código de Processo Civ il - 
Ação Rescisória julgada procedente para rescindir a 
sentença rescindenda - Maioria de v oto. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Desembargadores membros das 
Câmaras Cíveis Reunidas do 
Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará em julgar 
procedente a ação rescisória por 
estar a mesma dentro dos ditames 
legais e em direito adquiridos, 
anulando o processo de Ação 
Reivindicatória. 

 
Relatório 
A ora Autora Waldenilda da 

Costa Santos, já devidamente 

qualificada em sua inicial, por seus 
Advogados e de  conformidade com 
o preceituado pelo artigo 485, inciso 
III, IX, V e VII, do Código de 
Processo Civil, propõe a presente 
Ação Rescisória, tendo em vista o 
Decisório prolatado através do Juízo 
da 11ª Vara Cível da Comarca da 
Capital, em Ação Reinvindicatória, 
ação esta proposta pelo réu Antônio 
Tavares Pinho e Maria Amalia 
Nogueira Santos. Segundo 
alegações da Autora, esta reside no 
imóvel sito à Travessa Humaitá, nº 
2065, há muitos anos, ou melhor, 
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desde criança há mais de cinqüenta 
(50) anos, não havendo qualquer 
tipo de contrariedade contra este 
imóvel, ainda porque sempre residiu 
com sua genitora desde os idos do 
ano de 1927, motivo porque caberia 
intentar o usucapião, na 
conformidade com o pressuposto 
pelo artigo 550, do Código 
Brasileiro, e é de se ressaltar que a 
ação interposta foi Ação 
Reinvidicatória para o caso vertente. 
Acontece que, como foi dito 
anteriormente, a Ação 
Reinvindicatória foi proposta pêlos 
Réus, com a finalidade de reaver o 
imóvel questionado e ocupado pela 
Autora, e esta ao apresentar a 
Contestação da Ação argumentou 
que a aquisição do imóvel seria 
através do usucapião, na forma 
prescrita pelo artigo 530, inciso III e 
550, ambos do Código Civil, isso 
porque o tempo para satisfazer as 
exigências legais para util ização do 
usucapião, é mais do que suficiente, 
tendo de ser levado em conta 
também a posse mansa e pacifica 
do imóvel sem qualquer turbação, e 
que é comprovado por declarações 
e certidão de idade, tendo nascida 
nesse imóvel, comprovando pelos 
documentos de fls. 23 ou 24 ou 34 
dos autos. 

O Juízo de Direito da 11ª Vara. 
Cível da Comarca da Capital diz em 
sua Sentença que o imóvel em 
questão foi construído no ano de 
1980, ao passo que a Ação 

Reinvindicatória somente foi 
ajuizada em 1988, passados oito (8) 
anos, e a Autora é ali moradora há 
mais de vinte (20) anos, sendo que 
a quando da construção do primeiro 
imóvel, os Réus, bem como seus 
antecessores, não residiam pelas 
redondezas. 

De conformidade com o 
permitido pelo artigo 485, inciso VI, 
do Código de Processo Civil, foram 
anexados novos documentos, tais 
como, declarações, certidões e 
impostos, o que não foi feito à 
quando do ajuramento da Ação 
Reinvindicatória, por não se 
encontrarem em seu poder. Foram 
anexados também os documentos 
de fls., 102 a 106 dos autos, com 
cópia de um despacho da MM. 
Juíza de Direito de Primeira 
Instância Dra. Maria Helena 
Couceiro Simões - hoje eminente 
Desembargadora, declimando de 
sua competência, para o Juízo 
Privativo dos Registros Públicos. 
Este despacho foi agravado, porém 
o acórdão nº 32.135, da 2ª Câmara 
Cível Isolada, por Unanimidade de 
Votos confirmou o "Decisum", 
reconhecendo como competência 
absoluta da Vara de Registros 
Públicos os casos de Usucapião. 
Finalizando a Autora pediu a 
procedência da Ação Rescisória, e 
por conseqüência seja reformada a 
Sentença do Juízo de Direito da 11ª 
Vara Cível da Capital, sendo juntado 
os documentos de fls. 11 a 73 dos 
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presentes autos. 
Por sua vez os Réus depois de 

devidamente citados apresentaram 
suas contra-razões à fls. 79/81, 
requerendo preliminarmente a 
extinção do processo de 
conformidade com o previsto pelo 
artigo 267,inciso V, do Código de 
Processo Civil, alegando ainda 
coexceção de litispendencia, pela 
existência de Ação de Usucapião 
tramitando pelo Juízo de Direito da 
16ª Vara Cível da Capital , a qual foi 
intentada antes dessa, e sobre a 
mesma questão ora enfocada. 

Foi alegado ainda pela Autora 
que: lhe fora cerceada defesa, 
entretanto, esta não compareceu à 
audiência designada somente 
comparecendo os Réus e seus 
Advogados. 

O Órgão do Ministério Público 
instado a se manifestar no presente 
processo, assim o fez por seu DD. 
Procurador de Justiça Dr. Carlos 
Ailson Peixoto, o qual em seu 
Parecer de fls. 98 a 101 dos autos 
ali opinou da seguinte maneira:  

"Diante do exposto, opina esta 
Procuradoria de Justiça pela não 
procedência da presente ação 
rescisória, visto que não se 
vislumbra nenhum dos vícios 
enumerados pelo artigo 485 do 
Código de Processo Civil, bem 
como os requisitos processuais 
de legitimidade para a Ação ".  
Entretanto, tendo em vista a 

anexação do petitório de fls. lÙ2 a 

104 e os documentos de fls. 105 a 
106 e 106Vº, o DD Procurador antes 
mencionado, ;apresentou Parecer-
Aditamento, e após acurado estudo 
sobre a questão, assim se reporta: 

"Por tais alegações, 
comprovadas com o V. acórdão 
nº 32,135, da Segunda Câmara 
Cível Isolada e o despacho da 
MM. Juíza de Direito, Maria 
Helena Couceiro Simões, retifica-
se o parecer anterior, opinando-
se pela procedência da Ação 
Rescisória” 
 
Voto 
Tratam os presentes autos de 

Ação Rescisória, em que são partes 
como Autora Waldelina da Costa 
Santos e Réus Antônio Tavares 
Pinho e Maria Amalia Nogueira 
Santos. 

Em analise ao presente 
Processo, vê-se que trata a 
presente Ação de matéria única e 
exclusivamente de ordem pública, 
podendo ser apreciada de pronto, 
isso porque a referida Ação teve seu 
julgamento por Juiz não competente 
para esse julgamento, pois trata-se 
de aquisição do domínio através do 
Usucapião, e o Juízo competente 
para tal seria o Juízo de Direito da 
Vara de Registros públicos, 
conforme prescreve o artigo 113, 
inciso I, alínea "b", da Lei nº 
5.008/81 - Código Judiciário do 
Estado. É de se notar que a Ação 
Reinvidicatória intentada pelos 
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Réus, teve sua apresentação como 
matéria de defesa da Autora pela 
Ação que ora se discute, e deve-se 
considerar que usucapião é matéria 
privativa da Vara de Registros 
Públicos, tanto assim que o artigo 
supra mencionado assim se reporta, 
senão vejamos: 

Artigo 13 - Como Juiz de Direito 
de Registro Público, compete-
lhe: 
I - Processar e julgar: 
b - Usucapião 
Decisões existem que enfocam a 

matéria ora discutida, na Ação 
Reinvindicatória. 

Neste caso foi apresentado como 
prova, o julgado através de Agravo 
de Instrumento, com cópia às fls. 
105 e 106 dos autos, levando em 
conta que a matéria discutida 
versava sobre usucapião, então, o 
Juízo competente para decidir a lide 
foi o Juízo Privativo de Registros 
Públicos, havendo Decisão em 
julgamento deste Agravo, através do 
Venerando Acórdão nº 32.135, da 
Segunda Câmara Cível Isolada, que 
se manifestou nesse mesmo 
sentido. Entende-se perfeitamente 
que ao ser o Juízo de Registros 
Públicos o competente para o 
deslinde de matéria referente a 
Usucapião, o Decisório que foi 
prolatado pelo Juízo tido como 
incompetente, é nulo de pleno 
direito, por incompetência absoluta 
do mesmo. Além do mais, existe 
jurisprudência versando sobre a 

matéria e doutrina que 
acompanham tal raciocínio. 

Claro está que o Decisório que 
pretendem rescindir é totalmente 
nulo de pleno direito, é um caso de 
incompetência absoluta, pois foi o 
mesmo prolatado por Juízo 
incompetente, e a Autora em seu 
arrazoado menciona tudo aquilo que 
achou por direito de o fazer 
concernente a matéria ora discutida. 
Mesmo se não o fizesse, o amparo 
legal ser-lhe-ia favorável, isto 
porque sabemos que em relação à 
Ação Rescisória, quando o caso é 
de incompetência absoluta, para a 
mesma Ter procedência, não é 
necessário que isto seja 
m<incionado na Ação principal. 

Cabe ao autor da Rescisória 
comprovar a ocorrência das 
hipótese do artigo 485 do Código de 
Processo Civil, para regular o 
prosseguimento e provimento da 
Ação. 

Neste caso, o amparo legal é da 
competência do artigo 485, inciso II 
do Código de Processo Civil, "data 
vênia", este preconiza que a 
Sentença de Mérito pode ser 
rescindida quando proferida por Juiz 
incompetente. 

Segundo nos diz a 
Jurisprudência é assim o 
procedimento: 

" Para a procedência da 
Rescisória, é irrelevante que a 
incompetência tenha sido 
articulada, ou não, na Ação 
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Principal "(RT 636/167) . 
Por tudo que nos foi dado 

observar no presente processo e 
pelas provas apresentadas, 
conheço do recurso e julgo 
procedente a presente Ação 

Rescisória, por estar a mesma 
dentro dos ditames legais e em 
direito admitidos, anulando o 
processo antes mencionado, em 
vista de ter sido o mesmo julgado 
por Juiz incompetente. 

 
Belém, 09 de junho de 1998. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Pedro Paulo Martins - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.187 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelantes: Iara Szewczuk Bannach, Sumara  Maria Bannach e Sérgio 

Hernando Roca Martins 
Apelado: Banco da América do Sul S/A 
Relator: Desembargador Pedro Paulo Martins 
 
 

Apelação Cív el - Ação de Anulação de Hipoteca - É 
dispensáv el a outorga uxória na emissão de cédula 
hipotecária, Dec. Lei nº 701/66 art. 17, § 2º - Neste 
caso deixou de ser trazido aos autos a comprov ação 
de que o imóv el é bem de família, portanto existe a 
descaracterização do imóv el como bem de família, 
não sendo este o único bem pertencente à mesma - 
As prov as carreadas aos autos comprov am que a 
sentença de primeira instância está em concordância 
com a lei e os princípios em direito admitidos - 
Recurso improv ido - Decisão Unânime. 

 
 

Vístos, etc... 
ACORDAM, os 

Desembargadores 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 para negar 
Provimento, mantendo a Sentença 
de Primeira Instância em todos os 
seus termos. 

 
Relatório 
Segundo alegam os Apelantes 

refere-se a Ação Ordinária de 
Anulação de Hipoteca, por falta da 
Outorga Uxória para constituição do 

direito real de garantia, que segundo 
eles, e de conformidade com o que 
consta no Cartório de Registro de 
Imóveis do 1º Oficio desta Comarca, 
foi registrada uma Hipoteca Celular 
de 1º Grau naquele Registro em 
data de 02/08/1996, por força de 
contrato na forma de Cédula de 
Crédito Comercial sob o nº 523.343-
7, cujo valor de R$320.000,00, cujo 
vencimento seria em data de 
27/11/1996, tendo como credor o 
ora Apelado, e Intervenientes 
Garantidores Hipotecantes Alquirino 
Bannach, Dulcineia Bannach 
Martins, Carlos Roberto Bannach, 
Rubens Aparecído Bannach e 
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Pérsío José Bannach, hipoteca essa 
que recaia sobre o imóvel 
mencionado na inicial. 

Os ora Apelantes ao saberem 
que referido imóvel havia sido 
penhorado, em decorrência da 
hipoteca nos autos da ação de 
Execução pelo ora Apelado, contra 
seus cônjuges inaceitaram tal 
situação, por não terem participado 
da formalização da hipoteca, 
tomando por base o preceituado 
pelo artigo 235, do Código Civil 
Brasileiro , consideraram a nulidade 
do aludido contrato. Que em 
decorrência houve a sentença 
recorrida julgado improcedente a 
ação, devendo a mesma ser 
reformada, isso porque são os 
Apelantes herdeiros de Alquirino 
Bannach, sendo retificado em 
réplica de fls. 57 e 58 a equivocada 
afirmação, por não ter sido pela 
transmissão da herança deste, mas 
sim, por sucessão da falecida 
Antonia Soller Bannach ex-esposa 
de Alquirino, o que foi ignorado pela 
MM. Juíza de Direito "a quo" e por 
consequência não existe herança de 
pessoa viva. Pedem a aplicação do 
artigo 235, inciso I, do Código Civil, 
por ser uma das Apelantes Iara 
Szewczuc Bannach casada com 
Alquirino co-proprietário do imóvel 
em questão, em regime de 
separação de bens, e mais, o imóvel 
penhorado pertence ao marido na 
parti lha de bens da primeira esposa, 
o que não a aplicabil idade do artigo 

e inciso supra mencionado. Invocam 
ainda o outorga uxória para que seja 
hipotecado bens imóveis por ser 
norma de natureza cogente e 
inafastável, e pelo não cumprimento 
acarreta nulidade no ajuste. Não 
poderá ser dado em hipoteca um 
bem sem o consentimento do outro 
cônjuge. Finalizaram por pedir o 
provimento do Recurso com a 
reforma integral da sentença 
recorrida, para julgar procedente a 
ação com nulidade do contrato de 
hipoteca do imóvel inicialmente 
mencionado. 

A MMª Juíza de Direito, "a quo" 
ordenou em despacho exarado às 
fls. 82 dos autos o recebimento da 
Apelação em seus ambos os 
efeitos, com vistas ao Apelado. 

Por sua vez o Apelado 
manifestou-se às fls. 83 a 92 dos 
autos, alegando inicialmente que 
inexistem poderes outorgados ao 
patrono dos Apelantes, por ser em 
faxe e não autenticada. Alega em 
sua razões que, através da Ação de 
Anulação de Hipoteca, nos Autos de 
Execução sendo partes Banco 
América do Sul S/A e Madeireira 
Bannach, alegando bem de família, 
por pertencerem aos herdeiros de 
Alquino Bannach, os quais não 
concordaram por falta de assinatura 
na penhora do bem hipotecado. Faz 
uma analise quanto ao mérito, 
enfocando o preceituado pelo artigo 
269, cc c/ alteração pela 
4.121/62,sobre o qual faz uma 
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esplanação minuciosa, quanto ao 
direito faz alusão ao artigo 17, § 2º, 
do Decreto Lei nº 70/66, por ser 
insubsistente a anulação da 
hipoteca no bem imóvel penhorado 
nos autos de execução, pela 
ausência da outorga uxória, por ser 
a mesma desnecessária na emissão 
e endosso da Cédula Hipotecária, 
pois pelos Apelantes foi invocado 
erroneamente o artigo 235, inciso I, 
do Código Civil Brasileiro e quanto 
ao pedido pede o Apelado o 
improvimento da Apelação e a 
manutenção da respeitável 
sentença "a quo". 

A MM. Juíza de Direito da 18ª 
Vara Cível da Capital, ordenou em 
seu despacho de fls. 93, a subida 
dos presentes autos a este Egrégio 
Tribunal de Justiça. 

Às fls. 99 dos autos foi ordenado 
que fossem os presentes autos 
remetido à Douta Procuradoria de 
Justiça, para emitir Parecer. 

O Órgão do Ministério Público, 
por sua DD. Procuradora de Justiça 
Dra. Vânia Fortes Bitar deixou de 
emitir parecer por não se configurar 
o preceituado pelo artigo 82, incisos 
I a III, do Código de Processo Civil. 

Ao compulsarmos os presentes 
autos vê-se que os ora requerentes 
Iara Szewczuc Bannach, Sumara 
Maria Bannach e Sérgio Hernando 
Roca Martins, são legítimos 
proprietários do imóvel sito à 
margem esquerda da Rodovia Artur 
Bernardes, loteamento "Engenheiro 

Engelhard" terreno esse unificado 
lote nº 19 e remanescente do lote nº 
20, cujos fundos; são projetados 
para o terreno de Marinha, de 
propriedade de Alquirino Bannach, 
sendo o mesmo hipotecado para o 
Banco América do Sul, em Ação de 
Execução. 

Acontece que isso não poderia 
acontecer por se tratar de bem de 
família, e ser referido terreno de 
todos os herdeiros de Alquirino 
Bannach, e que apesar de ter 
tentado., por várias vezes com o 
credor da executada, com a 
finalidade de tornar nulo o ato não 
conseguiram. juntaram a exordial os 
documentos de fls. 05 a 40 dos 
autos. 

Ao ser citado o requerido 
contestou a ação, alegando por 
preliminar carência de ação por 
faltar no mérito, substância do 
pedido por parte dos requerentes 
isso porque não existe herdeiros, 
pois Alquirino Bannach esta vivo, e 
além do mais, não existe escritura 
pública, bem como, sua inscrição no 
Cartório de Registro de Imóveis, 
isso em decorrência do instituto do 
bem de família, pois quando 
involuntário ,é impenhorável, e que 
enquadra perfeitamente ao presente 
caso. 

É de se dizer que são elas; parte 
legitimas e não se usufrui herança 
de pessoa que ainda esta viva, e 
mais não existe direito de terceiros, 
isso porque são legítimos 
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proprietários e além do mais não 
são devedores/contratantes da 
hipoteca, isso porque fizeram em 
favor da empresa operações 
mercantis com o requerido. 

Todos aqueles que como pessoa 
físicas tiveram participação como 
executadas, no processo que levou 
à penhora o imóvel questionado, 
não poderiam dar em hipoteca, pois 
na condição de cônjuges dos 
autores da ação, teriam que ter a 
permissão desses cônjuges, de 
conformidade com o preceituado 
pelo artigo 235, inciso I, do Código 
Civil Brasileiro, pois pela prova 
apresentada, na condição de 
meeiros, são legítimos titulares do 
imóvel em questão, apesar de não 
encontrar guarida, com querem, 
pelo preceituado através do artigo 
274, do mesmo Estatuto Legal. 

Não há porque confundir bem de 
família conforme nos diz os artigos 
70 a 73, do Código Civil Brasileiro, 
com aquilo que não pode ser 

penhorado na forma prescrita pela 
"Lei nº 8.009/90, em seus artigos 1º, 
2º e 4º § 2º, o que inclui os moveis 
que fazem parte dele já quitados, 
quando esse imóvel serve de 
residência fixa. 

Nada foi trazido ao processo que 
o imóvel é bem de família, nada 
existindo com escritura pública e 
com registro no Cartório de Registro 
de Imóveis, assim como, pelo 
inventário da primeira esposa de 
Alquirino Bannach, outros bens 
existem, portanto não será este 
considerado o único que serve de 
residência da família em caráter 
permanente. Por tudo que nos foi 
dado a observar no presente 
processo conheço do recurso, 
porém nego-lhe provimento para 
manter a respeitável Sentença da 
MM. Juíza de Direito da 18ª Vara 
Cível, Comércio e Família, por estar 
a mesma em consonância com a lei 
e os princípios em direito admitidos. 

 
Belém, 26 de junho de 1998 

 
Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente 

Des. Pedro Paulo Martins - Relator 
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ACORDÃO Nº 34.192 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA 
DE BRAGANÇA 
 
 
Apelante: José Valdeci Cunha do Rosário 
Apelado: A Justiça Pública 
Relator: Desembargador Elzaman da Conceição Bittencourt 
 
 

Apelação Criminal - Nulidade: Falta de Citação. 
Sentença: Fundamentada nas declarações de 
policiais e confissão extrajudicial do réu. 1 - 
Preliminar de nulidade relativ a argüida após o prazo 
estabelecido no art. 500 do CPP, não pode ser 
conhecida, eis que resulta sanada, segundo 
inteligência do art. 572, do mesmo diploma legal. 2 - 
A Jurisprudência pátria v em orientando 
reiteradamente que a confissão feita na polícia e não 
ratificada em Juízo, dev e ser analisada mediante o 
somatório das demais prov as existentes nos autos. 
Isto porque a retratação isolada não fav orece o 
acusado, impondo-se a condenação quando não 
amparada em outros elementos de prov as. Apelo 
improv ido por unanimidade. 

 
 

ACORDAM, os Senhores 
Desembargadores componentes da 
Segunda Câmara Criminal Isolada, 
à unanimidade de votos de 
conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento, mantendo-se a r. 
sentença. 

 
Relatório 
José Valdeci Cunha do Rosário, 

já qualificado nos autos de 
Processo-Crime que lhe move a 
Justiça Pública, vem através de seu 
advogado legalmente habilitado, 

apelar a esta Egrégia Câmara 
Criminal Isolada, pelas razões e 
fatos a seguir sintetizados: 

Consta dos autos que no dia 
13/05/97, em frente a casa situada 
na Rua Paz de Carvalho nº 366, 
Bairro do Morro, na Cidade de 
Bragança, o apelante foi preso em 
flagrante por ter sido encontrado em 
seu poder 7.140 (sete mil cento e 
quarenta gramas) da erva 
conhecida vulgarmente de 
"maconha" e 14 (quatorze) petecas 
de cocaína e ainda um revólver 



JURISPRUDÊNCIA   91 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                                      v.43                nº 75                  1998 
 

Taurus Calibre 38. 
Por tais motivos o apelante foi 

denunciado pelo Orgão Ministerial 
da Comarca de Bragança como 
incurso nas sanções punitivas do 
art. 12 da Lei nº 6.368/76 e art. 10 
da Lei nº 9.437/97. Concluída a 
instrução criminal, a MMª Juíza da 
Comarca de Bragança, condenou o 
mesmo nas sanções punitivas do 
art. 12 da lei de entorpecentes a 
pena definitiva de 06 (seis) anos e 
05 (cinco) meses de reclusão 
cumulada com a pena de 80 
(oitenta) dias multa e absolveu da 
acusação contida no art. 10 da Lei 
nº 9.437/97, por não estar o referido 
artigo em vigor na época do 
cometimento do delito. 

Em suas razões, o apelante 
levanta a preliminar de nulidade 
processual em razão da inexistência 
de citação, para o interrogatório 
sendo que, o acusado foi apenas 
requisitado a autoridade policial, 
para sua apresentação em juízo e 
na mesma audiência não foi 
perguntado ao mesmo a 
possibil idade de dependência do art. 
22, § 5º, da Lei 6.368/76. 

Alega, ainda, o apelante que foi 
juntado aos autos documentos de 
fls. 56, sobre os antecedentes 
criminais, sem que a defesa 
pudesse se manifestar, contrariando 
o dispositivo do art. 475 do CPP.  

Requer, finalmente o 
acolhimento das preliminares e a 
decretação da nulidade processual. 

No mérito, o apelante alega que 
a r. sentença de fls. 75/78, foi 
baseada nos depoimentos dos 
policiais na fase policial e em juízo, 
e que os mesmos omitiram que 
pereciam a outra jurisdição 
contrariando o art. 4º do CPP, além 
de haver pontos contraditórios entre 
os depoimentos prestados por estas 
testemunhas. 

Alega, ainda, o apelante, que 
não foi acompanhado na fase 
policial por um advogado o que 
tornou o inquérito policial 
desfavorável contra sí, e que a r. 
sentença que se fundamentou no 
depoimento dos policiais, às fls. 76 
diz que a defesa não apresentou 
provas, contrariando o dispositivo do 
art. 129 da Carta Magna, e no 
depoimento de fls. 41 verso, da 
testemunha de acusação que fala 
que em poder do acusado não foi 
apreendido nenhum entorpecente. 

Transcreve o apelante 
jurisprudência de nossos Tribunais, 
e prossegue o apelante alegando 
que a r. sentença por estar baseada 
na prova extra-judicial, não levou 
em consideração a suspeição das 
testemunhas. Alega também que a 
r. sentença não foi elaborada de 
acordo com os requisitos do art. 59 
do Código Penal, e por confundir 
antecedentes com conduta social 
que são circunstâncias judiciais 
diversas. 

Conclui, o apelante pedindo a 
reforma da r. sentença e a 
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conseqüente improcedência da 
ação penal. 

Em contra-razões, o 
representante do Ministério Público, 
alega que o recurso não merece 
provimento por estar carente de 
razões e que a r. sentença da MMª 
Juíza "a quo" está correta, vez que 
fora fundamentada em provas 
carreadas tanto na fase inquisitorial 
como em juízo. 

Prossegue o Promotor de Justiça 
fazendo uma narrativa dos fatos, e, 
quanto ao mérito, transcreve o art. 
12 da Lei de entorpecente e alega 
ainda, que a materialidade está 
provada através do auto de 
apreensão de fls. 12 e pelos Laudos 
de exame Toxicológico Definitivo de 
fls. 20 e 21, bem como provada a 
autoria pelas provas testemunhais 
na fase do inquérito e confirmadas 
perante o Juízo. 

Prossegue, o representante do 
Ministério Público, alegando que o 
apelante não estava 
comercializando a droga apreendida 
mas pela quantidade em poder do 
mesmo caracteriza a traficância. 

Diz, ainda o representante do 
"“parquet”", que a alegação da 
defesa de que a r. sentença 
fundamentou-se em provas extra-
judiciais, é improcedente, vez que 
os depoimentos colhidos tanto na 
fase Policial como na fase Judicial, 
são coerentes e seguros, não 
merecendo ser suspeitos, estando 
inclusive em conformidade com as 

demais provas que fundamentaram 
o julgamento, merecendo fé pública 
até prova em contrário. 

Junta mais uma vez, 
Jurisprudência de nossos Tribunais 
e atacando a preliminar levantada 
pela defesa, o representante do 
Ministério Público alega que, na 
audiência de Interrogatório o 
apelante nomeou sua advogada, 
tendo esta se manifestado em 
apresentar sua defesa somente por 
ocasião das alegações finais, 
deixando de mencionar qualquer 
irregularidade ou ilegalidade nos 
autos. 

Conclui, o Promotor de Justiça 
alegando que o apelante teve a 
devida assistência de seu defensor 
em todos os seus atos e transcreve 
os ensinamentos de Vicente Greco 
Filho, onde mostra que a citação do 
apelante é valida, e finaliza pedindo 
pelo improvimento do recurso por se 
carente de fundamentação. 

Nesta Instância Superior o Digno 
procurador de justiça opinou pelo 
conhecimento e improvimento do 
recurso. 

 
Voto 
A Juíza de Direito da Comarca 

de Bragança, Bela. Maria da 
Conceição Viana Figueiredo, 
julgando procedente a denúncia de 
fls. 02, destes autos, condenou o 
réu José Valdeci Cunha do Rosário, 
nas penas do art. 12 da Lei nº 
6.368/76 (Lei de Entorpecente), e 
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absolveu-o do crime de porte i legal 
de arma, com fundamento de que a 
Lei nº 9.437/97, não estava em vigor 
no momento da prática do delito 
previsto no art. 10 da citada lei. 

Pertinente a condenação, a MMª 
Juíza fundamenta sua decisão na 
prova da materialidade e da autoria 
do crime imputado ao réu e no 
conjunto probatório das demais 
provas colhidas nos autos, quais 
sejam a confissão do acusado e os 
depoimentos das testemunhas de 
acusação inquiridas na instrução 
criminal. 

A defesa, inconformada com a 
condenação, interpôs o presente 
recurso de apelação, argüindo 
preliminarmente a nulidade do 
processo, sob o argumento de que o 
réu não fora citado regularmente, e 
somente compareceu em Juízo para 
o interrogatório porque fora citado 
por requisição do juízo feita a 
direção do estabelecimento penal 
onde encontrava-se recolhido por 
força de auto de flagrante delito. E 
no mérito, argumenta que a r. 
sentença baseou-se em 
depoimentos dos policiais que 
efetuaram a prisão e funcionaram 
como testemunhas na peça 
flagrancial e na confissão 
extrajudicial do réu, isto é, feita na 
fase inquisitorial. 

1 - Preliminar de Nulidade por 
Falta de Citação. 

Esta preliminar não tem condição 
de ser conhecida, eis que argüida a 

destempo, após o prazo 
estabelecido no art. 500 do CPP, no 
que resulta sanada segundo 
inteligência do art. 572 do citado 
diploma legal. 

Por tais razões, não conheço da 
preliminar. 

 
Mérito  
O argumento de que a Juíza 

admitiu como prova a confissão 
extrajudicial do réu, feita por ocasião 
da lavratura do flagrante, e não 
ratificada em juízo, não procede. A 
jurisprudência pátria vem orientando 
reiteradamente que a confissão feita 
na polícia e não ratificada em juízo, 
deve ser analisada mediante o 
somatório das demais provas 
existentes nos autos. Isto é, 
retratação isolada não favorece o 
acusado. É certo que a confissão 
extrajudicial que não se reveste das 
garantias do Juízo, é insuficiente por 
sí só, para embasar uma 
condenação quando não amparada 
em outros elementos de prova 
colhidos nos autos. 

“A retratação em juízo da 
confissão policial ou judicial tem 
efeitos relativos. Embora possa 
ser aceita quando não há prova 
qualquer a amparar a imputação, 
de nada vale quando 
desacreditada por elementos 
probatórios, como apreensão do 
objeto do crime, o depoimento 
das testemunhas visuais, etc.” 
É o caso dos autos: o réu 



94                                                                                                 REVISTA DO TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.43                      nº 75                      1998 

quando preso em flagrante 
confessou detalhadamente que 
detinha a droga sob sua guarda, 
embora escondida na residência de 
seu genitor; na justiça retrata-se, 
isto é, nega a autoria do delito. 
Todavia, a existência de outros 
elementos probatórios estão nos 
autos a desacreditar a sua 
retratação. 

Permito-me a incluir neste voto 
as assertivas muito bem lançadas 
pelo ínclito Procurador de Justiça, 
Bel. Luiz Cezar T. Bibas, que oficiou 
nos autos, como reforço do 
entendimento exposto acima. 

“Destarte, é cediço que a 
confissão extrajudicial do 
apelante minuciosa e detalhada, 
inclusive, sobre a exata 
localização da droga, é válida e 
segura a embasar um veredictum 
condenatório, mas ainda quando 
tem por espeque a prova 
testemunhal e pericial. Noutro 
passo, a pretendida retratação 
nada traz que lhe dê 
sustentação, não podendo ser 
aceita a pretensa negativa da 
autoria”. 
Da mesma forma, socorro-me do 

entendimento do nomeado 
procurador, sobre a avaliação dos 
testemunhos dos policiais que 
efetuaram a prisão em flagrante e 
na instrução criminal. 

“Respeitante ao testemunho de 
policiais, não é o fato 
simplesmente da condição 

funcional que irá desautorizá-los 
como prova válida, haja vista, 
não estarem legalmente 
impedidos de ser testemunhas. 
Não ficando comprovado 
qualquer fato que desabone, 
desacredite ou torne-os 
inidôneos, não podem ser 
desprezados como prova 
embasadora de um édito 
condenatório. Igualmente, não 
são pequenas divergências que 
os irão invalidar, pois, a exatidão 
e reta semelhança é que seria 
objeto de desconfiança. 
Ademais, é de se ver que mesmo 
atacando a prova advinda do 
testemunho dos policiais, 
inclusive dizendo-a suspeita por 
custar a atender o chamado da 
justiça, o apelante nela ampara a 
principal tese de defesa. Se 
imprestável fosse, certamente, 
assim não procederia”. 
Quanto a aplicação da pena, 

combatida pelo impetrante, não 
procedem também a alegação da 
ocorrência do “bis in idem” 
porquanto a juíza sentenciante 
observou os elementos do art. 59 do 
CP para chegar à pena base, para 
daí aplicar a pena concreta, tudo em 
obediência a seqüência prevista no 
art. 68 do mesmo diploma legal. 

Por todas essas considerações, 
conheço do recurso porém lhe nego 
provimento para manter a sentença 
recorrida em todos os seus termos. 
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Belém, 21 de maio de 1998. 

 
Des. Werther Benedito Coelho - Presidente 

Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.196 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante: Jacob Isaac Viana Fima e Luiz Carlos Botelho Corrêa  
Apelada: A Justiça Pública 
Relator: Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga 
 

Apelação Penal - Sendo precárias as prov as 
produzidas contra os acusados no desenrolar da 
formação da culpa, conhece-se do apelo e dá-se-lhe 
prov imento, à unanimidade, para reformando o 
decisum “a quo”, absolv ê-los da imputação que lhes 
fez a Justiça Pública (ex-v i do art. 386, inc. VI, do 
CPP). 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores que 
compõem a Terceira Câmara 
Criminal Isolada do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado, em conhecer 
do apelo e, à unanimidade, dar-lhe 
provimento, para reformar o 
decisum “a quo”, absolvendo os 
recorrentes da imputação que lhes 
fez a Justiça Pública, nos termos da 
fundamentação do voto do Relator. 

Relatório 
O 9º Promotor de Justiça da 

Capital, em 19/05/94 denunciou Luís 
Carlos Botelho Corrêa e, em 
aditamento, no dia 15 de maio de 
1995, Jacob Isaac Fima, 
incursionando-os nas sanções 
punitivas do artigo 155, § 4º, inciso 
IV, do Código Penal. 

Segundo consta dos autos, no 
dia 22 de abril de 1994, por volta 

das 11:00 horas, a convite de Jacob 
Isaac Fima, este, Luís Carlos 
Botelho Corrêa, Ademar de tal, José 
Augusto Ovídio (o Ninja) ou Roberto 
Tailor Moraes, combinaram assaltar 
a Empresa Leal Moreira, à Rua 
João Balbi, esquina da Travessa 
Nove de Janeiro, nesta Cidade. 
Para isso, Jacob Isaac furtou o 
veículo Chevrolet, tipo Monza, placa 
CB-3720-Pa, de propriedade da 
Senhora Heliana Brasil Machado de 
Souza, nele conduzindo ao local do 
crime Luís Carlos, enquanto Ademar 
em um Ford e Ninja montado em 
uma motocicleta. Quando 
aguardavam o momento do assalto, 
eis que apareceram os policiais 
militares sob o comando do Tenente 
Verdelho do PM, que prendeu Jacob 
Isaac, Luís Carlos e Roberto Tailor, 
conforme o auto de flagrante 
enquanto Ademar fugia como na 
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denúncia inicialmente, foi apenas 
incluído Luís Carlos, os outros 
acusados foram liberados por 
decisão judicial. 

Concluída a formação da culpa, 
foram os denunciados condenados 
às penas de 02 (dois) e 03 (três) 
anos de reclusão em regime 
fechado, além das multas de R$ 
32,25 (trinta e dois reais e vinte e 
cinco centavos), e R$ 43,00 
(quarenta e três reais), 
respectivamente. 

Da condenação, irresignados 
ambos apelaram para este Ven. 
Colegiado. 

Jacob Isaac Fima, embora 
demonstrasse a vontade de 
arrazoar o apelo nesta Instância ad 
quem, não o fez em que pese tenha 
sido oficialmente notificado. 

Ocorre que pelo princípio “tantum 
devolutum quantum appelatum”, 
reexaminando-se a causa nos seus 
devidos limites, verifica-se que esta 
motiva-se na fragil idade das provas 
contra si produzidas. 

No que se refere a Luís Carlos 
Botelho Corrêa, este sustenta a sua 
inocência ou se condenado pugna 
pela desclassificação do delito para 
furto simples. 

Contra-arrazoando, o recurso 
interposto por Luís Carlos, o 
dominus litis esteado na 
substanciosa prova testemunhal, 
sustenta o acerto da decisão 
condenatória, pedindo seja esta 

mantida e, consequentemente 
improvido o recurso. 

Perante esta Egrégia Terceira 
Câmara Criminal Isolada, a diligente 
Procuradora de Justiça Vera Mello 
dos Santos Couto, depois de um 
retrospecto da prova colhida no 
desenrolar da formação da culpa, 
afirma que tanto a materialidade 
quanto a autoria do crime estão 
devidamente provadas, eis que os 
acusados, ora apelantes, foram os 
seus agentes. 

Concluindo, traz à colação 
alguns arrestos, que a seu entender 
ajustam-se ao caso vertente, 
opinando, por conseguinte, no 
sentido do conhecimento e 
improvimento do apelo, a fim de ser 
integralmente mantida a decisão 
recorrida. 

Voto 
Talvez o empenho em formalizar 

o procedimento cabível no caso do 
delito maior, isto é, o da tentativa de 
assalto à Construtora Leal Moreira, 
levou as autoridades competentes a 
relegar ao mínimo a apuração e 
processamento relativo ao furto do 
veículo, meio usado para alcançar 
aquele desiderato. 

Por isso, o preparo da causa 
referente a esse delito apenas um 
dos acusados de menor potencial 
ofensivo transcorreu em meio a 
imperfeições que comprometeram a 
sua normalidade. 

Inicialmente, anote-se que a 
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denúncia nomeou apenas um dos 
acusados Luiz Carlos, o menos 
responsável por esse crime, 
omitindo os demais para só no final 
da apuração aditar o nome de Jacob 
Isaac, sem contudo repetir as 
audiências das testemunhas. 

O próprio auto de prisão em 
flagrante peca por omissão no que 
pertine ao furto de veículo, 
explicitando mais o da tentativa de 
assalto. 

Como se vê, quatro ou cinco 
indivíduos participaram da tentativa 
de assalto: Jacob Isaac, Luiz Carlos, 
Ademar de tal, José Augusto David 
(Ninja) e um tal de Roberto Taylor. 
Destes foram presos em flagrante 
pelo furto do carro de D. Heliana 
apenas Jacob Isaac, Luiz Carlos e 
Roberto Taylor, sendo o primeiro e 
último libertados por decisão 
judicial. 

Presume-se que o veículo tenha 
sido furtado por Jacob Isaac, tendo 
em vista os seus antecedentes que 
são numerosos em delitos desse 
gênero. Essa presunção estaria 
concretizada com o depoimento da 
testemunha Ilson Nascimento, 
quando diz que o viu chegar 
dirigindo o carro, entretanto mais 
adiante o mesmo depoente não 
mais o reconheceu como tal. A 
confissão de Luiz Carlos que com 
ele chegara nesse veículo seria por 
certo a prova confirmatória daquela 
acusação. No entanto sendo ele 

interessado nessa acusação para 
defender-se, tal confissão deixa de 
merecer a devida credibil idade. 

Assim, precárias são as provas 
colhidas contra Jacob Isaac Fima 
que nega o crime de furto do 
veículo. Daí não poder prevalecer a 
sua condenação, por insuficiência 
de provas (art. 386, VI, do CPP). 

No que se relaciona com o outro 
acusado Luiz Carlos Botelho a 
conclusão deve ser a mesma 
porque embora a testemunha Ilso 
Nascimento o tenha visto chegar no 
carro com Jacob Isaac, isso não 
significa admitir que ele soubesse 
da procedência ilícita do veículo até 
porque naquela época, além de sua 
negativa de ter participado do furto 
do veículo, os antecedentes dele 
não eram de crime contra o 
patrimônio. 

Por todos estes motivos, impõe-
se a reforma do julgado 
condenatório, por serem precárias 
as provas produzidas contra os 
réus. 

Isto posto, dá-se provimento ao 
apelo de ambos os acusados, para 
absolvê-los face à insuficiência de 
provas, nos termos do artigo 386, 
inciso VI, do Código de Processo 
Penal. Em virtude de pesquisas 
realizadas em outros processos, nos 
quais foram eles condenados, 
deixa-se de autorizar a expedição 
dos respectivos alvarás de soltura. 

Belém, 07 de agosto de 1998. 
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Des. Jaime dos Santos Rocha - Presidente 
Des. Benedito de Miranda Alv arenga - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.201 - HABEAS-CORPUS PREVENTIVO PARA 
REVOGAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA, COM PEDIDO DE 
LIMINAR E PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DA 
COMARCA DE PARAUAPEBAS 
 
 
Impetrante: Moacyr Cabral Urban e Ordelino Xavier Ferreira  
Impetrado: Juízo de Direito da Comarca de Parauapebas 
Relator: Desembargador Werther Benedito Coêlho 
 
 

Penal. Processual. Habeas-Corpus prev entiv o. 
Rev ogação de prisão temporária. Trancamento da 
Ação Penal. Denúncia deriv ada da emissão de 
Cheques para garantia de dív ida e da prov áv el 
sonegação de pagamento de salários, aos 
empregados dos citados pacientes. Decreto 
coercitiv o exarado pelo titular do juízo "a quo", sem a 
precedente notificação pessal para comparecer à 
polícia, "mandamus" não instruído com a cópia 
autêntica da denúncia ajuizada pelo Sr. Promotor de 
Justiça. Ordem concedida, em parte, para rev ogar o 
decreto coercitiv o sem prejuízo do processo. 

 
 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores 
componentes das Câmaras 
Criminais Reunidas, à unanimidade, 
em conceder o "writ", em parte, para 
revogar o decreto de prisão 
temporária, sem prejuízo do 
processo, conforme o voto do Des. 
Relator. 

 
Relatório 
Moacyr Cabral Urban e Ordelino 

Xavier Ferreira, por seu procurador 
judicial, impetraram o presente  

Habeas-Corpus Liberatório, com 
pedido de liminar, com fundamento 
do artigo 5º, LXVII e LXVIII, da Carta 
Magna combinado com o artigo 647 
e seguintes da Lei Adjetiva Penal 
apontanto como autoridade, tida 
coatora, o MM. Juízo de Direito da 
Comarca de Parauapebas, deste 
Estado. 

Alegaram, em síntese, que a 
prisão temporária efetivada contra 
os ora Pacientes foi i legal, por não 
preencher os requisitos de validade, 
tendo em vista a desnecessidade de 
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tal medida, face a justificativa de 
que a conduta dos mesmos não 
caracterizou a tipificação do crime 
de estelionato, pelo qual foram 
denunciados, em razão de emissão 
de cheques posteriormente 
devolvidos por insuficiência de 
fundos, pois tais cheques 
ensejadores da Denúncia foram 
dados em garantia de dívida e não 
como ordem de pagamento a vista, 
portanto, inexiste a justa causa para 
a propositura da Ação Penal. 

Posteriormente, os impetrantes 
requereram a transformação do 
feito, de revogação de prisão 
provisória, em Trancamento de 
Ação Penal por falta de justa causa. 

Juntou documentos de fls. 12 a 
54 e 61 a 71. 

Este signatário negou a liminar 
às fls. 56. 

Em suas informações, a MMª 
Juíza de Direito da Comarca de 
Parauapebas, Dra. Maria Vitória 
Torres do Carmo, disse que a prisão 
temporária dos Pacientes, Moacyr 
Cabral Urban e Ordelino Xavier 
Ferreira, foi decretada em 19/02/97, 
a pedido da autoridade policial, em 
vista de terem se evadido daquela 
Comarca, que o Inquérito Policial foi 
encaminhado à Justiça sem seus 
depoimentos, uma vez que a prisão 
nunca foi efetuada, tendo sido 
oferecida a Denúncia em 16/05/97, 
sendo a mesma recebida em 
17/06/97, designando-se o dia 

16/07/97, entretanto, não foram 
localizados os Acusados. 

Informou ainda, que a pedido da 
procuradora judicial dos Pacientes, 
foi designado o dia 13/01/98 para o 
interrogatório, expedindo-se 
precatória para citação dos 
Pacientes, sendo a mesma 
devolvida com a informação de que 
ambos encontravam-se viajando, 
tendo sido determinada a citação do 
acusados por Edital devidamente 
expedido, e, ao fim, que em 
20/03/98, a advogada dos Acusados 
requereu fossem os mesmos 
interrogados no Juízo deprecado, o 
que foi deferido na mesma data. 

Nesta Superior Instância, o 
Representante do "Parquet", Dr. 
Octávio Proença de Moraes, em 
face de encontrarem-se os autos 
insuficientemente instruídos, tendo 
em vista que não foi acostada a 
Exordial Acusatória formulada pelo 
Representante do Ministério 
Público, absolutamente 
indispensável para a verificação do 
fato arguido neste feito, a imputação 
de fato atípico, a ausência de tal 
peça inaugural fulmina a pretensão 
dos impetrantes, pois sobre aquela 
peça repousaria a análise da 
pertinência do pedido, em razão do 
que opinou pela denegação da 
Ordem de Habeas Corpus. 

 
Voto 
Moacyr Cabral Urban e Ordelino 
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Xavier Ferreira, por seu advogado, 
Sebastião Barros do Rego Baptista, 
impetraram esta Ordem de 
"Habeas-Corpus" Preventivo para 
desconstituir a Prisão Temporária 
dos mesmos, decretada pela Sra. 
Juíza, Dra. Maria Vitória Torres, da 
Comarca de Parauapebas, em data 
de 19/02/97, impetração 
transformada em Habeas-Corpus 
para trancamento da Ação Penal, 
em 28/04/98, em razão do 
endurecimento do decreto de prisão 
temporária. 

Dizem que a decretação da 
medida cautelar originou-se da 
Representação Criminal formalizada 
pelas Empresas Carvalho e Lacerda 
Ltda. e Pirâmide Materiais Para 
Construção Ltda., segundo as quais 
os Pacientes teriam cometido o 
crime de estelionato, à partir da 
emissão de cheques sem fundo com 
"animus" doloso. 

Ressaltam que são comerciantes 
que atuavam com vasta 
regularidade no comércio de 
Parauapebas, no Sul do Estado, 
prestando serviço, na área de 
construção civil à Companhia Vale 
do Rio Doce (CVRD), gerando daí a 
necessidade de buscar no comércio 
especializado o fornecimento de 
materiais para a plena consecução 
e satisfação dos seus serviços, 
conforme as exigências formuladas 
pela CVRD. 

Óbvio que prestando serviços a 

uma Empresa do porte e idoneidade 
proverbial como é o caso da Vale do 
Rio Doce, não poderia se esperar a 
falta de pagamento nas faturas 
tiradas contra a mesma, eis que o 
serviço se dava com regularidade, 
tanto que os representantes 
criminais entregavam a mercadoria 
e tomavam em garantia cheques 
pós-datadas. 

Os representantes criminais 
ofereceram representação ao Sr. 
Delegado de Polícia, Dr. Roberto 
Queiroz, sobre 03 (três) cheques, 
todos empresariais, em valores 
relativamente pequenos e sempre 
dados em garantia.Juntaram uma 
Ação Executiva, como a querer 
demonstrar um "animus" criminoso 
dos pacientes. 

A decretação da prisão 
temporária deu-se em data em que 
os citados pacientes encontravam-
se em Carajás, negociando com a 
CVRD. 

Citam Fernando da Costa 
Tourinho Filho, in Código de 
Processo Penal Comentado, v. I e II, 
remontando à História e copiando 
Rui Barbosa se manifesta acerca do 
teor constitucional, de 1891, a partir 
do §22, do artigo 72 daquele 
Diploma: 

"Dar-se-á o "habeas-corpus" 
sempre que o indivíduo sofrer ou 
se achar em iminente perigo de 
sofrer violência, ou coação, por 
i legalidade, ou abuso de poder, 
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diz o autor: "Rui interpretando o 
texto constitucional, não 
encontrou limites. para a 
concessão do "writ". Por isso 
mesmo acentuava: "onde se der 
a violência, onde o indivíduo 
sofrer ou correr risco próprio de 
sofrer coação, se essa coação 
for i legal, se essa coação 
produzir-se por arbítrio dos que a 
representam, o "habeas.-corpus" 
é irrecusável ". 
Os aludidos Pacientes salientam 

que tão somente tinham contra si, a 
emissão de títulos mercantis num 
específico, claro e incontroverso 
negócio jurídico. 

O mestre Tourinho, antes 
menciona, citando Bento de Faria, 
leciona com clareza impar, ao 
analisar o artigo 648, do CPP pátrio, 
na parte que trata da concessão do 
remédio heróico do HC, que: 

"A coação considerar-se-á ilegal: 
1- Quando não houver justa 
causa. E o que se entende por 
justa causa? Se o ato de que se 
queixa o cidadão não tem 
sanção em lei, ou não satisfaz 
seus requisitos, não há justa 
causa". 
E conclui o raciocínio: 
"Assim, se o Juiz recebe uma 
Denúncia por fato atípico, cabível 
o remédio heróico, por falta de 
justa causa; se recebe uma 
Denúncia. sem lastro probatório, 
falta o interesse processual e, de 

conseguinte, justa causa". 
Preleciona Celso Delmanto, in 

Código Penal Comentado: 
"Não há crime se o cheque não 
tiver sido dado como ordem de 
pagamento à vista. 
Semelhantemente não se 
caracterizará a infração penal, 
sem que a emissão ou a 
frustação represente prejuízo 
novo para a vítima; por exemplo, 
quando o cheque é dado em 
troca de outro título (promissória, 
duplicata) que o credor já 
possuía, garantindo a mesma 
dívida". 
Continua o autor: 
"Quanto ao cheque especial ou 
cheque garantido, a sua emissão 
sem fundo não caracteriza o 
crime." 
No mesmo diapasão a lição de 

Damásio Evangelista de Jesus, in 
Direito Penal, v. II: 

“O crime só é punível a título de 
dolo. É necessário que o sujeito 
tenha consciência de que está 
dando cheque para o pronto 
pagamento sem fundos ou os. 
tendo insuficientes. Fora daí, 
existe culpa, impunível". 
Continua citado autor: 
"Assim é necessário que o 
sujeito tenha consciência de que 
está enganando a vítima, por 
intermédio da emissão de 
cheque sem fundos ou os tendo 
insuficientes. Fora daí existe 
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culpa, impunível". 
Conclui Damásio, remitindo à 

Súmula 246, do STF: 
"Assim, é necessário que o 
sujeito tenha consciência de que 
está enganando a vítima por 
intermédio da emissão de 
cheque sem fundos. Sem fraude 
não há delito". 
Inexiste a pré-falada justa causa, 

quando óbvia a emissão de cheques 
em garantia desconstituindo a 
possível ação criminosa, e, via de 
consequência, inexiste a própria 
autoria. 

Com referência à insubsistência 
do decreto prisional, argumentam 
que a Lei 7.960, de 1989, dispõe 
que "caberá prisão temporária, 
quando imprescindível para as 
investigações do inquérito policial" 
(art. 1º, I). 

Parafraseando Fabrini Mirabete 
tal exigência "refere-se a eventuais 
entraves que impedem se possa 
esclarecer devidamente o fato 
criminoso e ,suas circunstâncias., 
bem como sua autoria. Nessa 
hipótese, somente com a 
demonstração de que, sem a prisão 
é impossível ou improvável que se 
leve a bom termos as investigações 
com esclarecimento dos fatos., é 
possível a decretação da prisão 
temporária". 

Que entrave existe, num 
processo de estelionato, por 
emissão de cheque sem fundos, 

onde sua instauração se dá de 
pronto com a apresentação do título 
de crédito em cujo bojo vem incluída 
a prova da emissão? Quais 
circunstâncias, poderiam os 
Pacientes engendrar que 
inviabil izasse os esclarecimentos 
dos fatos se, no caso vertente os 
representantes credores 
apresentam os documentos e 
definem até mesmo a características 
de cheque dado em garantia, 
robustamente comprovado pelas 
provas que produziram aludidos 
representantes. 

A segunda previsão para a 
decretação da prisão temporária 
cinge-se à circunstância de o 
indiciado não possuir residência fixa 
ou para esclarecimento da 
identidade. Ora, como dito alhures, 
os próprios representantes criminais 
desincumbiram-se de provar a 
identidade e a residência dos 
pacientes. Temos que o pedido da 
prisão temporária pela autoridade 
policial, concretiza-se em franca 
exacerbação, pois pelas próprias 
provas fornecidas pelos credores e 
testemunhas já ouvidas, nos autos 
do inquérito policial, 
cumulativamente com a simples 
hermenêutica gramatical do texto 
legal, impossível seria formular tal 
alegativa. 

Transcreveram a lição de 
Mirabete, na obra citada. 

 "Destina-se a norma, ainda, a 



JURISPRUDÊNCIA                                                                                        105 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº 75 1998 
 
 

possibil itar o bom andamento 
policial, que ficaria prejudicado 
pelo desapontamento do 
indiciado, difícil de ser localizado, 
por não ter residência 
determinada ou por não se 
conhecer sua verdadeira 
identidade". 
Verificando-se os documentos 

constantes dos autos da prisão 
temporária, observa-se a existência 
do pleito da autoridade policial 
datado de 17/02/98, sendo expedido 
o mandado de 19/02/97, data em 
que os Pacientes promoviam junto à 
CVRD, o respectivo distrato que 
gerou o inadimplemento involuntário 
com os representantes e, 
concomitantemente, não está 
provada a intimação para 
depoimento dos pacientes, mas tão 
somente a solicitação da medida 
odiosa do constrangimento ilegal. 

A terceira e última previsão legal 
da Prisão Temporária, está adstrita 
ao cometimento de crimes 
específicos, que dispensam a 
transcrição, contudo os Pacientes 
refutam tal previsão, por não estar o 
estelionato relacionado na letra da 
lei, despiciendo qualquer 
comentário. 

Por fim, face ao distanciamento, 
alto custo e impossibil idade atual 
dos Pacientes, em tela, 
apresentarem-se àquele Juízo, 
sabedores de que ainda está 
pendente decretação de prisão 

preventiva, somam às razões já 
expendidas os seguintes 
argumentos, buscando novamente a 
lição de "Tourinho Filho. 

"A prisão preventiva subordina-
se a pressupostos, que são dois, 
e condições. Que são três, e 
uma destas, ao menos uma, 
deve coexistir com aqueles dois. 
É sempre assim, sem exceção. 
Os pressupostos são a prova da 
existência do crime e os. Indícios 
suficientes de autoria. Exige a lei 
prova da existência do crime. 
Não basta, pois, mera suspeita; a 
prova da materialidade delitiva é 
indispensável. Além da prova da 
existência do crime, a lei quer 
mais: indícios .suficientes de 
autoria. E na velha lição de 
Borges da Rosa, esses indício, 
devem ser tais que gerem a 
convicção de que foi o acusado o 
autor da infração, embora não 
haja certeza disso, No entanto, 
eles devem ser suficientes para 
tranquilizar a consciência do 
Juíz", 
Aduzem ainda, que por amor ao 

argumento, não estivesse afastada 
a inexistência do crime de 
estelionato, ainda assim não há 
como prosperar a manutenção de 
qualquer constrangimento, seja o 
temporário, já decretado, seja o 
preventivo, pendente, pois como 
acentua o mestre Tourinho, os 
pressupostos acima, devem ser 
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associados inderrogavelmente a 
circunstâncias específicas de: a) 
garantia da ordem pública; b) 
conveniência da instrução criminal; 
c) garantia da ordem econômica; e, 
d) asseguração de eventual pena a 
ser imposta. 

Dizem tais impetrantes, que a 
Dra. Juíza, Maria Vitória, não devia 
decretar a prisão temporária, sem 
que a autoridade policial, Dr., 
provasse; haver expedido intimação 
dos mesmos, para seu endereço, 
em Parauapebas, pois se assim 
procedesse, o Sr. Policial designado 
para tal dil igência teria certificado 
que eles tinham se deslocado 
naquele dia para a CVRD, em 
Carajás, e provavelmente estariam 
de regresso, no dia seguinte, para 
Parauapebas, e poderiam atender à 
intimação no dia subsequente. 

Ora, a prova da dil igência para 
intimação dos pacientes, não consta 
dos autos. 

Entretanto, aquela magistrada 
diz em suas informações, que 
deferiu o pedido da advogada, Dr. 
Jordy, para os Suplicantes serem 
interrogados, de. Carta Precatória 
para a Comarca de Belo Horizonte, 
onde também possuem residência. 

No concernente à ausência de 
justa causa para a ação penal, lê-se 
nos depoimentos na Policia, das 
testemunhas Marta Rodrigues e 
Maria Helena Silva Cruz, ex-
empregadas da firma dos 

impetrantes, em Parauapebas: 
A testemunha Marta diz que: 

"também tem conhecimento de que 
a Empresa Face Engenharia e 
Comércio Ltda. Mantinha contrato 
de prestação de serviços, em obras 
de engenharia com a 
Companhia.Vale do Rio Doce, em 
Carajás-Parauapebas; que a dita 
Empresa. efetuava compras junto 
ao comércio local, a prazo, com 
garantia de cheques pré-datados 
para efetuar ó pagamento quando 
recebesse o pagamento da 
Companhia Vale do Rio Doce; no 
entanto, dita Companhia não 
acordou com a Face Engenharia os 
preços e serviços executados, bem 
como não reembolsou a FACE, os 
gastos que teve com a execução 
das obras;que mediante esse 
impasse, a Face Engenharia ficou 
com um crédito com a Vale do Rio 
Doce, em mais de trezentos mil 
reais e a Face Engenharia ficou 
impossibil itada de pagar os 
fornecedores e seus funcionários; 
com relação aos cheques emitidos 
às firmas, Carvalho Lacerda Ltda., 
bem como a Firma Pirâmide 
Materiais Para Construção Ltda. 
Foram emitidos respectivamente, 
em datas de 07/12/96, pré-datado 
para 10/12/96 e prorrogado para 
(17/01/97 (o primeiro); e 19/12/96 
para 30/12/96, os quais não foram 
pagos, por causa do problema já 
exposto; ressalta a declarante, que 
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estando nessas circunstâncias, ou 
seja, os cheques pré-datados, 
sabiam os fornecedores que ditos 
cheques foram emitidos apenas 
como garantia da dívida, sabendo 
eles que não são ordens de 
pagamento à vista. 

Passo a decidir. 
Consta das informações da 

provável Juíza coatora, que os Srs. 
Moacyr e Ordelino foram 
denunciados não só pela emissão 
de tais cheques como promessa de 
pagamento, mas também por falta 
de ressarcimento dos salários dos 
ex-empregados dos mesmos. 

Dizem os Suplicantes que o não 
pagamento dos salários não foi 

investigado no decorrer do inquérito. 
É claro que o Sr. Promotor de 

Justiça poderia ter realizado 
investigações, pessoalmente, para 
completar o inquérito policial. 

Contudo, os impetrantes não 
trouxeram aos autos, cópia 
autêntica da Denúncia para o Sr. 
Procurador de Justiça, Dr. Otávio 
Proença verificar se o tipo legal se 
amolda ao fato que deu origem ao 
não ressarcimento dos salários aos 
ex-empregados dos mesmos. 

Por conseqüência, concedo em 
parte, a ordem, revogando o 
Decreto da prisão temporária dos 
Srs. Moacyr e Ordelino, e negando 
o Trancamento da Ação Penal. 

 
Belém, 08 de junho de 1998. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Werther Benedito Coêlho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.202 - HABEAS-CORPUS PREVENTIVO COM 
PEDIDO DE LIMINAR DA COMARCA DA CAPITAL  
 
 
Paciente: Luiz Manoel Craveiro Suzano 
Impetrantes: José da Silva Nava Júnior, Denis Gleyce Pinto Moreira, Pedro 

Paulo Silva Melo e Arlen Pinto Moreira 
Relatora: Desembargadora Yvonne Santiago Marinho 
 
 

Alimentos - Pensão em atraso - Prisão civ il do 
alimentante - Alegação de impossibilidade 
econômica - Recusa de parcelamento - Ordem 
concedida. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos em que são partes as 
acima indicadas. 

ACORDAM, em Câmaras 
Criminais Reunidas, por votação 
unânime, em conceder a ordem 
impetrada, nos termos do voto da 
Desa. Relatora. 

 
Relatório 
Foi impetrado em favor de Luiz 

Manoel Craveiro Suzano, Habeas-
Corpus Preventivo, com pedido de 
liminar, eis que ameaçado de prisão 
porque teve decretada a sua 
custódia, pelo MM. Juízo da 17ª 
Vara Cível, com fundamento no 
artigo 733, § 1º do Código de 
Processo Civil, em razão de não 
pagar e nem demonstrar interesse 
em pagar pensão alimentícia a que 
foi condenado. 

A liminar foi indeferida. 

Em virtude de solicitação, 
informou o MM. Juiz dito coator o 
que consta de fls. 56/57. 

Ao parecer do douto 
Representante da Procuradoria de 
Justiça - Dr. Américo Monteiro, é de 
se negar a ordem, uma vez que se 
ressente da indispensável 
formalidade legal.  

 
Voto 
Na sede do Habeas-Corpus há 

de ser investigada apenas a 
ilegalidade da decisão que decreta a 
prisão civil. 

A prisão não é meio de execução 
para a cobrança de pensão 
alimentícia. Só deve ser decretada 
quando os meios suasórios foram 
ineficazes e os canais processuais 
regulares se esgotaram. 

Não foi, todavia, o que ocorreu 
no caso dos autos. O paciente deve 
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pensões em atraso porque estivera 
desempregado. Importando o 
cálculo atual numa quantia elevada 
solicitou ao Magistrado que o seu 
pagamento fosse parcelado. 
Aconteceu, que consultada a mãe 
de seu fi lho, esta não aceitou 
alegando que o mesmo tem 
condições de pagar o débito, porém 
não apresentou justificativas. 

Ao atendimento desta situação, 
data vênia, a solução adotada 
importa em coação indevida, vez 
que, a prisão é a última alternativa 
de que se deve lançar mão na 
cobrança da obrigação civil, nos 
poucos casos em que o nosso 
Direito ainda a admite. 

Na hipótese, o paciente está 
requerendo que o pagamento seja 
parcelado. Não há recusa de sua 
parte. Entendo, data vênia, que a 
rejeição feita pela mãe da criança 
não pode subsistir, sem antes se lhe 
ter dado esta oportunidade de 
cumprir a decisão que ordenou o 
pagamento devido, muito embora, 
parceladamente. 

Em resumo, o descumprimento 

da obrigação está evidenciado, 
porém é inadmissível, como salienta 
o Representante do Ministério 
Público que os ex-conjuges 
busquem discutir tão somente as 
reais intenções de uma e outra parte 
como se assim procedendo 
reverteriam o quadro caótico em 
que se acham inserido, com uma 
criança entre eles, a aguardar que 
definam tal l itígio. 

Na hipótese não houve 
pagamento, realmente, mais o 
alimentante propõe pagar em 
parcelas, devendo-se, por essa 
razão, seja-lhe dada a oportunidade 
de solver o débito. 

Assim entendo que, não 
aceitando a proposta do 
alimentante, pela última vez, a 
coação está, pois, caracterizada, 
justificando a concessão da ordem 
requerida, que concedo, sem 
prejuízo do prosseguimento do 
processo de cobrança das pensões 
em atraso e com a determinação 
pelo Magistrado das providências 
cabíveis caso ocorra desobediência 
por parte do paciente-alimentante. 

 
Belém, 29 de junho de 1998. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 
Desa. Yv onne Santiago Marinho - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.207 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante: Estado do Pará 
Agravado: Carnabelém Promoções Ltda. 
Relatora: Desembargadora Climeniè Bernadette de Araújo Pontes 

 
 

Agrav o de instrumento - Liminar - Fundamento em 
inconstitucionalidade da Lei Estadual da meia-
passagem - Inexistência. Preliminar de carência do 
direito de ação por ilegitimidade passiv a ad causam - 
Se ao Estado cabe a fiscalização dos espetáculos 
culturais, consequentemente, sobre ele recai o ônus 
da decisão da causa que declare inconstitucional a 
meia-entrada em espetáculos culturais e esportivos a 
estudantes. Preliminar rejeitada - Preliminar de 
carência do direito de ação por impossibilidade 
jurídica do pedido - Por impossibilidade jurídica do 
pedido entende-se a admissibilidade da pretensão 
pelo ordenamento jurídico, ou seja, prev isão ou 
ausência de v edação, no direito v igente, do que se 
postula em causa, o que não se configura in casu. 
Preliminar rejeitada. - Prejudicial de 
inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.746/93 - O 
Princípio da Liv re Iniciativ a não é um Princípio 
absoluto. Ele guarda restrições com os ditames de 
justiça social, os quais subordinam aqueles. A lei que 
dispõe sobre meia-entrada não possui índole de 
Direito Comercial. A regulação dos espetáculos 
públicos que é feita por lei federal diz respeito não ao 
preço da entrada, mas sim às características de faixa 
etária e horários autorizados. O Princípio da 
Igualdade (CF, art. 5º, caput) estabelece tratamento 
diferenciado entre os desiguais, sendo exatamente o 
que estabelece a Lei de meia-entrada para 
estudantes. Prejudicial rejeitada. Mérito - Se toda o 
fundamento legal da Autora tem como base a 
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incompatibilidade entre a Lei Estadual e a 
Constituição Federal, não se reconhecendo qualquer 
inconstitucionalidade, Inexiste o fumus boni juris, 
pressuposto para a concessão da liminar. Recurso 
prov ido.  

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os 

Desembargadores componentes da 
Terceira Câmara Cível Isolada, por 
unanimidade rejeitar as preliminares 
suscitadas, e também por 
unanimidade no mérito dar 
provimento ao recurso nos termos 
do voto da Desa. Relatora. 

Relatório 
Trata-se de Agravo de 

Instrumento interposto pelo Estado 
do Pará em face de Carnabelém 
Promoções Ltda. voltando-se contra 
ato do Juízo de Direito da 15ª Vara 
Cível da Capital que concedeu 
liminar em Ação Cautelar 
Inominada, l iberando a citada 
empresa de conceder meia-entrada 
a estudantes nos eventos que 
promove. 

Volta-se, o Agravante, contra a r. 
decisão do Juízo a quo, alegando, 
preliminarmente a ilegitimidade 
passiva ad causam posto que a 
ação tem como escopo tão-somente 
atacar Lei Estadual que impõe o 
abatimento a estudantes, a 
impossibil idade jurídica do pedido e, 
no mérito, inocorrência dos 
pressupostos de concessão da 

medida. 
O pedido de efeito suspensivo 

não foi apreciado, aguardando 
informações e contra-razões que 
não foram apresentadas. 

Instado a se manifestar, o douto 
representante do Ministério Público, 
embora não tenha se pronunciado 
sobre as perliminares, é pelo 
provimento do recurso em virtude do 
que determina a legislação estadual. 

Voto 
Preliminar de carência do direito 

de ação ilegitimidade passiva “ad 
causam”. 

Alega o Agravante que a 
presente ação tem como escopo 
tão-somente atacar Lei Estadual 
que impõe o abatimento a 
estudantes em espetáculos 
culturais, culminando com a 
declaração de inconstitucionalidade. 

Analisando aprofundamente a 
exordial, nota-se, com efeito, que 
toda a argumentação da Empresa 
Carnabelém Promoções Ltda. gira 
em torno da sua não sujeição ao 
que estabelece a Lei Estadual nº 
5.746/93, cuja ementa assim 
declara: 

Assegura aos estudantes do 
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Pará, 50% de abatimento em todos 
os estabelecimentos exibidores 
cinematográficos; teatrais, 
espetáculos musicais; circenses e 
competições esportivas. 

Vê-se, também, que toda as 
razões deduzidas pela citada 
empresa - ora Agravada - tem como 
fulcro a inconstitucionalidade da Lei 
da meia-entrada.  

Em que pese tais constatações 
coincidentes com as do Agravante 
não se pode concluir ser o mesmo 
parte i legítima na presente lide, 
posto que a ele cabe a fiscalização 
dos espetáculos culturais e, 
consequentemente, sobre ele recai 
o ônus da decisão da causa. 

O fato de o Agravado voltar-se 
contra Lei Estadual por ser 
inconstitucional deve ser encarado, 
por obediência ao Princípio da 
Instrumentalidade das Formas, 
como declaração de 
inconstitucionalidade incidenter 
tantum. 

Isto posto, rejeito a Preliminar de 
Carência de Ação por Ilegitimidade 
Passiva Ad Causam. 

Preliminar de carência do direito 
de ação por impossibil idade jurídica 
do pedido. 

Alega o Agravante que a 
inconformidade da autora da Ação 
com o conteúdo da Lei da Meia-
Entrada não enseja a propositura da 
presente Ação, mas sim de, pelo 
menos, pedido incidental de 

inconstitucionalidade. 
Os argumentos util izados na 

análise da preliminar acima 
realizada aplicam-se a esta 
Preliminar. Há de se ter como 
imbutido na exordial o pedido de 
declaração de inconstitucionalidade 
incidenter tantum. 

Ademais, a alegação de pedido 
juridicamente impossível deve ser 
acompanhada das razões 
concretas, expostas em Lei, o que 
não se deu com a peça recursal. Ao 
revés, a matéria é tratada como 
argumento no bojo de outras razões 
sem qualquer destaque. 

Como forma de corroborar esse 
entendimento, urge transcrever 
ementa de aresto do Egrégio STJ 
que vem se reiterando quando do 
enfrantamento desses temas: 

Por impossibil idade jurídica do 
pedido entende-se a admissibilidade 
da pretensão pelo ordenamento 
jurídico, ou seja, previsão ou 
ausência de vedação, no direito 
vigente, do que se postula em causa 
(STJ-RT 652/183). 

Constata-se que, in casu, não se 
vislumbra qualquer vedação do 
ordenamento jurídico à postulação 
da presente lide. 

Isto posto, rejeito a Preliminar de 
Direito de Ação por Impossibil idade 
Jurídica do Pedido. 

Prejudicial de 
inconstitucionalidade da Lei 
Estadual nº 5.746/93. 
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Antes de se enfrentar o mérito, 
há necessidade de analisar a 
Prejudicial de Inconstitucionalidade 
(declaração incidental), posto que 
toda a argumentação do Agravante 
está calcada na tese de que é 
inconstitucional a Lei Estadual da 
Meia-Entrada. 

Em que pese inexistir contra-
razões, extrai-se dos autos, pela 
peça exordial, a argumentação de 
que a Lei Estadual inviabil iza a 
realização de eventos, atingindo o 
Princípio da Livre Iniciativa 
insculpida em vários dispositivos 
constitucionais. Aduz, ainda, que 
seria competência privativa da 
União legislar sobre o Direito 
Comercial e fixação de bens, 
uti l izados e serviços, bem como 
compete à Lei Federal regular 
diversões e espetáculos públicos. 
Por fim, é alegado o Princípio da 
Igualdade para fundamentar o 
pleito. 

Não há qualquer 
incompatibil idade entre as citadas 
normas constitucionais e a Lei 
Estadual em comento. Vejamo-os 
articuladamente. 

O princípio da livre iniciativa não 
é um princípio absoluto. O fato já 
mereceu estudo da Corte Maior que, 
em caso similar, assim se 
pronunciou: 

Em face da atual Constituição, 
para concil iar o fundamento da livre 
iniciativa e do princípio da livre 

concorrência com os da defesa do 
consumidor e da redução das 
desigualdades sociais em 
conformidade com os ditames da 
justiça social, pode o Estado, por via 
legislativa, regular a política de 
preço de bens e serviços, abusivo 
que é o poder econômico que avisa 
ao aumento arbitrário dos lucros. 

Não é pois, inconstitucional a Lei 
8.039 de 30 de maio de 1990, pelo 
só fato de ela dispor sobre critérios 
de reajuste de mensalidades das 
escolas particulares. (STF. 
ADIQO319/DF. Rel: Min. Moreira 
Alves. Tribunal Pleno. Decisão: 
03/03/93. Em de Jurisp., v. 1701-01, 
p. 36. DJ de 30/04/93. p. 7.563.) 

Nota-se, assim, que não existe 
qualquer incompatibil idade entre a 
norma estadual e os Princípios da 
Constituição Econômica - na feliz 
expressão do jurista luso Vital 
Moreira. 

No que se refere competência 
privativa da União em legislar sobre 
Direito Comercial (CE, art. 22, I) e 
no que tange à alegação de que 
compete à lei federal regular 
diversões e espetáculos públicos 
(CE, art. 220, §, I), ambos são 
inaplicáveis a espécie. 

O primeiro porque ao instituir a 
meia entrada a estudantes do 
Estado do Pará não se está 
legislando sobre Direito Comercial. 
O sentido da disciplina jurídica é 
restrito, embasando atos de 



114                                                                                                 REVISTA DO 
TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.43                      nº 75                      1998 

mercancia, como são as normas do 
Código Comercial. 

O segundo fundamento deve ser 
analisado a partir da norma por 
inteiro. Assim, passa-se a 
transcrevê-la totalmente, o que não 
foi feito pela Autora da Ação: 

“Compete à Lei Federal: 
I - regular as diversões e 
espetáculos públicos, cabendo 
ao poder Poder Público informar 
sobre a natureza deles, as faixas 
etárias a que não se 
recomendem, locais e horários 
em que sua apresentação se 
mostrem inadequada.” 
Está patente, portanto, que a 

citada norma constitucional não se 
incompatibil iza com a norma 
estadual da meia-entrada. A 
regulação dos espetáculos públicos 
que é feita por lei federal diz 
respeito não ao preço da entrada, 
mas sim às características de faixa 
etária e horários autorizados. 

Cai por terra, assim, a alegada 
incompatibil idade entre as normas 
constitucionais relativas à 
competência da matéria e matéria 
em si. 

Por fim, urge enfrentar a tese da 
inconstitucionalidade por ferir o     
Princípio da Igualdade (CF, art. 5º, 
caput). Aqui a ausência de 
incompatibil idade resulta mais 
explícita ainda. O célebre Princípio é 
interpretado, a partir dos estudos do 
maior jurista pátrio - o genial Rui 

Barbosa - como tratar 
desigualmente os desiguais. Essa 
diferenciação de tratamento é 
exatamente o que a Lei Estadual 
fez, consagrando aos estudantes 
Pará meia-entrada nos espetáculos, 
posto que não merecem receber o 
mesmo tratamento dispensados aos 
que são economicamente ativos. 

Isto posto, não se vislumbra 
qualquer incompatibil idade entre a 
Lei da meia-entrada e a 
Constituição Federal, razão pela 
qual rejeito a Prejudicial de 
Inconstitucionalidade. 

Mérito 
O mérito do presente recurso 

restringe-se à análise dos 
pressupostos legais ensejadores da 
medida: fumus boni juris e periculum 
in mora. 

O primeiro pressuposto não se 
encontra presente. Como analisado 
na Prejudicial de 
Inconstitucionalidade acima, toda o 
fundamento legal da Autora tem 
como base a incompatibilidade entre 
a Lei Estadual em comento e a 
Constituição Federal. 

Pela análise dos dispositivos 
constitucionais abordados pela 
Autora-Agravada não se vislumbra 
tese jurídica que possa apoiar a 
manutenção da liminar conferida. Ao 
contrário, toda a exposição foi 
combatida com a rejeição da 
declaração incidental de 
inconstitucionalidade, não havendo 
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como base qualquer outra espécie 
de norma legal. 

Assim sendo, já devidamente 
analisado o fundamento jurídico da 
demanda e comprovado sua 
inadequação ao caso em estudo, 
fica prejudicada a análise do 
periculum in mora, posto que, ainda 

que presente, não se constatando o 
fumus boni juris, não há de se 
manter a decisão agravada. 

Isto posto, dou provimento ao 
presente recurso para cassar a 
l iminar deferida pelo douto juízo da 
15ª Vara Cível da Capital. 

Belém, 15 de maio de 1998. 
Des. Pedro Paulo Martins - Presidente 

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Relatora 
ACÓRDÃO Nº 34.208 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante: Banco da Amazônia S/A - BASA 
Agravado: Marcos Vinícius Eiro do Nascimento 
Relatora: Desembargadora Maria Helena d'Almeida Ferreira 
 

Agrav o de Instrumento - Ação popular - Edital de 
licitação - Concorrência nº 096127 - Decisão que 
deferiu liminar - Incompetência do Juízo- Matéria de 
ordem pública. 1. Sendo a ação popular, matéria de 
direito público, a Competência é das Varas da 
Fazenda Pública. 2. A incompetência, matéria de 
ordem pública, pode ser inv ocada, de oficio, pelo 
juíz. 3. A decisão recorrida, prolatada por juiz 
incompetente, é nula. 4. Recurso conhecido, para, de 
oficio, ser reconhecida a incompetência do juízo, 
com a nulidade da decisão e redistribuição da ação a 
um dos juizes da Vara da Fazenda Estadual. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores 
componentes das 2ª Câmaras 
Cíveis lsoladas do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado, à 

unanimidade de votos, conhecer e 
de oficio, por matéria de ordem 
pública declarar a incompetência 
absoluta do juízo, nos termos do 
voto da relatora. 

Relatório 
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Banco da Amazônia S/A, 
identificado nos autos da Ação 
popular, que lhe move Marcos 
Vinícius Eiró do Nascimento e Jânio 
Rocha da Siqueira, agravou de 
instrumento, com fundamento do 
art. 525 do CPC contra decisão 
proferida pela M.M Juíza de Direito 
da 10a Vara Cível da Comarca da 
Capital, deferiu medida liminar para 
sustação da concorrência nº 
961027. 

Em sua razões, expõe que tendo 
o agravante publicado Edital de 
Licitação (concorrência nº 096127), 
objetivando a contratação de 
serviços de vigilância armada, nos 
termos da Lei 7.102, para algumas 
de agência no Estado. 

Os autores-agravados, 
argumentando irregularidades no 
procedimento licitatório, ajuizaram 
ação popular, na qual foi deferida a 
liminar requerida. 

Recebido o recurso, foi 
concedida a suspensão da decisão 
atacada, conforme se vê de fls. 

Devidamente contra-razoado e 
com parecer do órgão ministerial. 

Voto 
O agravo de instrumento hostiliza 

decisão prolatada em autos de ação 
popular, com deferimento de liminar. 

A ação popular, inicialmente 
ajuizada na Justiça Federal deste 
Estado e posteriormente 
encaminhada a justiça Estadual, 
onde coube por distribuição à 10ª 

Vara Cível. 
A ação popular é remédio 

constitucional posto a disposição do 
cidadão para invalidar atos 
administrativos ilegais, lesivos ao 
patrimônio publico ou à moralidade 
administrativa, Constituição Federal 
art. 5º, LXXlll e art. 1º da Lei nº 
4.717/65. É ela é um meio 
adequado para defender o 
patrimônio público, os interesses da 
coletividade, é uma barreira à 
corrupção. 

Segundo os ensinamentos do 
Prof. Hely Lopes Meireles, in 
Mandado de Segurança, Ação 
popular, Ação Civil Pública, 
Mandado de Injução, Habeas - Data 
ao falar sobre competência, assim 
leciona: 

"6. Competência: 
A competência para processar e 
julgar ação popular é 
determinada pela origem do ato 
a ser anulado. Se este foi 
praticado, autorizado, aprovado 
ou ratificado por autoridade, 
funcionário ou administrador de 
Órgão da União ou por ela 
subvencionada, a competência é 
do Juízo Federal da Seção 
Judiciaria em que se consumou o 
ato. Se o ato impugnado foi 
produzido por órgão, repartição, 
serviço ou entidade do Estado ou 
por ele subvencionado, a 
competência é do juiz que a 
organização judiciaria indicar 



JURISPRUDÊNCIA                                                                                        117 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº 75 1998 
 
 

como competente para julgar as 
causa do interesse do Estado." 
pp. 103. 
Do mesmo modo, o Prof., 

Rodolfo de Camargo Mancuso, 
assim se manifesta 

"a) Como regra, a causa será 
proposta do foro ou juízo 
correspondente ao ente político 
interessado, considerando-se 
para tanto a origem do ato 
sindicado (art. 5º caput). Por 
exemplo, se o objeto da ação 
envolve obra pública a cargo da 
União, a ação será proposta na 
Seção Judiciaria competente na 
Justiça Federal (CF, art. 109, 1), 
podendo sê-lo conforme se 
desenhe a espécie, na seção em 
que for domicil iado o autor 
naquela onde houver ocorrido o 
ato ou fato que deu origem à 
demanda ou onde esteja situada 
a coisa, ou ainda no Distrito 
Federal" (CF, § 2º do art. 109). 
Se envolver interesse do Estado 
ou do Município, o foro 
competente será o da Vara da 
Fazenda Pública, conforme o 
especifique a Lei de Organização 
Judiciaria Local (CF, art. 125 e § 
1º)”. 
É mais adiante prossegue: 
"Essa vis atrativa competencial 
em favor do, ente político 
interessado, é de ser observada 
também, quando o ato (ou 
omissão lesiva ) seja imputável a 

ente paraestatal (empresa 
pública, autárquica sociedade de 
economia mista, ente 
subvencionado). Ainda neste 
caso, o critério segue do 
interesse do ente público (União, 
Estado, ou Município) que 
mantém, subvenciona, ou tem 
interesse patrimonial no ente a 
que se atribui a pratica ou 
omissão lesiva (art 5º, § 1º). Dá-
se, aí, uma competência por 
equiparação, onde o legislador 
como se presume ter sido o ato 
praticado, v.g., pela FUNAI ou 
pelo Banco Central”. 
Com explica Péricles Prade: 
"Derroga-se a competência 
comum, uma vez que tais 
pessoas ou entidades seriam 
sindicadas perante o juízo onde 
normalmente são demandadas, 
prevalecendo, na espécie 
entretanto, o foro remarcado, 
pelo interesse daquelas a que 
estão ligadas por criação, 
manutenção, sociedade ou 
subvenção”. 
A lição de José Afonso da Silva 

completa essa afirmação: 
"Nesses casos, há, por 
conseqüência, nítida do interesse 
da pessoa jurídica de Direito 
público participante, que alias, 
deverá ser citada também, como 
ré, o que fundamenta a 
incidência da regra de 
competência especial". 
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(Ação Popular, controle 
jurisdicional dos atos do Estado, 
vol. l. Ed. RT, 1993, p 128). 
É de ver, pois, que a ação foi 

distribuída erroneamente, eis que de 
acordo com a Lei de Organização 
Judiciaria do Estado, a 10ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, tem 
competência de direito privado, 
acidente de trabalho, cível e 
comércio. 

Tratando-se de ação popular, 
direito público a vara competente, 
como vimos é da Fazenda Pública. 

Considerando que a matéria é de 
ordem pública, competência 
absoluta, os atos praticados são 
nulos e a ação deve ser 
redistribuída a um dos Juizes da 
Vara da Fazenda Pública. 

Pelos motivos expostos, conheço 
do agravo, e de oficio, por tratar de 
matéria de ordem pública 
incompetência absoluta do juízo 
prolator da decisão recorrida, 
dedaro a nulidade da mesma e 
mando que seja efetuada a 
redistribuição da ação. 

Belém, 25 de junho de 1998. 
Desa. Albanira Lobato Bermerguy - Presidente 

Desa. Maria Helena d'Almeida Ferreira - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº  34.216 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante: Sanlumber - Santarém Lumber do Tapajós Ltda. 
impetrado: Secretário de Estado da Fazenda. 
Litisconsorte Passivo Necessário: Estado do Pará. 
Relatora: Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery. 
 
 

Mandado de Segurança. Cobrança de ICMS. 
Impetração com pedido de liminar objetiv ando que a 
autoridade impetrada e seus agentes, se abstenham 
de praticar medida administrativ a punitiv a, no que 
pertine ao transporte de madeira de sua propriedade, 
de um para outro estabelecimento da mesma 
Empresa. 1- Preliminares suscitadas pela autoridade 
impetrada - a) Ilegitimidade Passiv a “ad causam”; b) 
Inadequação do “mandamus” para fins de declaração 
de insconstitucionalidade de Lei; c) Do descabimento 
do mandamus contra Lei em tese; d) Da 
impossibilidade de dilação probatório em sede de 
Mandado de Segurança. Inacolhidas, conforme 
fundamentos constantes deste acórdão. 2- O 
entendimento esposado pela autoridade impetrada, 
confunde o fato gerador do ICMS - a circulação, com 
a exteriorização desse fato - a saída da mercadoria 
do estabelecimento. Tal saída pode ou não configurar 
o fato gerador. No caso dos autos, aconteceu 
simples deslocamento de um estabelecimento para o 
outro da mesma empresa, sem a transferência de 
propriedade, configurando operação, com remessa 
de mercadoria de uma filial para outra da mesma 
empresa, sem a natureza de ato mercantil. Para que 
incida o ICMS, é necessário a prática do negócio 
jurídico mercantil. 3- Segurança concedida. Decisão 
unânime. 
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Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Mandado de 
Segurança da Comarca de Belém, 
em que é Impetrante: Sanlumber - 
Santarém Lumber do Tapajós Ltda., 
sendo Impetrado: Secretário de 
Estado da Fazenda. 

ACORDAM, os Exmos. 
Desembargadores que integram as 
Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas, 
do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, por unanimidade de votos, 
conhecer do “mandamus” e 
conceder a Segurança, nos termos 
do voto da Desa. Relatora. 

 
Relatório. 
Trata-se de Mandado de 

Segurança, com pedido de Liminar, 
impetrado por Sanlumber - 
Santarém Lumber do Tapajós Ltda, 
empresa industrial devidamente 
identificada nestes autos, através de 
procurador legalmente habilitado, 
com fundamento no art. 5º, incisos 
LXIX da Carta Magna vigente, 
combinado  com o art. 1º da Lei 
Federal nº 1.533/51, contra ato que 
reputa ilegal e abusivo, violador de 
seu direito líquido e certo atribuído 
ao Secretário de Estado da 
Fazenda. 

Diz em resumo, a Impetrante, 
que é empresa industrial, sendo 
objetivo primordial de sua atividade, 
a Industrialização de madeiras, 
assim como sua comercialização 

nos mercados interno e externo: 
Que sua sede está localizada no 

Estado do Pará, constituindo 
núcleos produtores de matéria 
prima, fabris e/ou comerciais 
vinculadas à atividade madeireira e 
abrangendo produção industrial de 
serrados. 

Acresce a Impetrante que para 
alcançar o objetivo primordial de sua 
atividade supra aludida, utiliza-se de 
madeiras em toras (matéria prima) 
obtidas das Reservas Florestais, de 
sua propriedade ou fornecidas por 
terceiros.  

A impetração da presente “Ação 
Mandamental”, foi motivada, devido 
a incidência do ICMS (antigo ICM) 
quanto a essa matéria prima 
procedente das Reservas Florestais 
próprias da Impetrante, exploradas 
segundo projeto de manejo florestal 
devidamente aprovado pelo IBAMA, 
por ocasião da simples transferência 
física das toras de um para outro 
estabelecimento da mesma 
empresa impetrante. 

Esclarece a Impetrante que 
quanto à sua contribuição jurídica 
como contribuinte do ICMS (antigo 
ICM), perante o Estado do Pará, 
tem-se o seguinte quadro 
constitucional e legal: 

- que quando as toras ou já os 
industrializados são Comprados de 
Terceiros, o ICMS é integralmente 
pago pelos respectivos 
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Fornecedores, mediante “notas 
fiscais do produtor”, ou dos 
fabricantes, creditando-se a 
Impetrante dos valores assim 
recolhidos à Fazenda Estadual, pois 
integrante do preço por ela pago 
aos respectivos vendedores, de 
modo que essa operação não é 
objeto do presente “mandamus”. 

- que, principalmente quanto às 
toras de madeiras objeto deste 
mandado, as mesmas derivam de 
auto fornecimento, ou seja, advém 
de reservas florestais da própria 
Impetrante, para industrialização em 
unidade fábil sua, sendo que o 
ICMS (antigo ICM), não é por esta 
pago nessa fase, já que inocorre o 
fato gerador exigido pela legislação 
tributária para a incidência desse 
tributo, mas apenas movimentação 
física (não jurídica) dessas 
mercadorias, pelo que a Impetrante 
não se credita,  em seus livros 
fiscais, de qualquer montante 
relatado a tal operação. 

Continuando, acrescenta a 
Impetrante que “por determinação 
pessoal do titular” de Secretaria de 
Estado da Fazenda, funcionários 
dessa repartição, mediante ações 
freqüentes e violentas,  vêm 
obstacularizando o livre trânsito de 
madeiras em toras no âmbito interno 
da pessoa jurídica impetrante, 
constituindo tal ato, segundo seu 
entendimento, ato i legal e eivado de 
abuso de poder. 

Afirma ainda a Impetrante, que 
os seus barcos ou caminhões  que 
transportam  essas mercadorias 
(toras) de um para outro de seus 
estabelecimentos assim como a 
documentação correspondente 
(notas fiscais), têm sido reiterada e 
arbitrariamente retidos em postos 
fiscais da SEFA - via de regra, no 
Porto de Santarém -, geralmente 
sem a lavratura do competente auto 
de infração, sendo liberados 
somente após o pagamento do 
descabido e extorsivo ICMS. 

Acompanham a  inicial 
documentos (fls.45 a 69), os quais, 
segundo a Impetrante, 
comprobatórios dos pagamentos 
indevidamente exigidos pela 
autoridade impetrada, demonstram 
as violações de seu direito líquido e 
certo já efetivados, bem como 
evidenciam não só a presunção, 
mas a certeza, de que o ato i legal e 
abusivo se repetirá no futuro, a 
motivar a impetração desse remédio 
heróico, objetivando a proteção 
judicial em caráter preventivo. 

Cita doutrina e farta 
jurisprudência, inclusive desta 
Egrégia Corte de Justiça, em pról de 
sua tese de não incidência do ICMS 
nas operações de mero 
deslocamento físico de mercadorias 
entre estabelecimentos da mesma 
empresa e em favor de sua 
alegação de que mercadorias não 
podem ser retiradas e 
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estabelecimentos não podem ser 
interditados como vícios coercitivos, 
tendentes ao pagamento de tributos 
e requer a concessão da segurança 
objetivando obstar a apreensão das 
toras e a exigência do pagamento 
do ICMS, no simples deslocamento 
dessa mercadoria de um para outro 
estabelecimento da empresa 
impetrante, sem transferência da 
propriedade; a notificação da 
autoridade coatora, a audição do 
Órgão Ministerial e concessão, a 
final, da segurança, tornando 
definitiva a l iminar pleiteada por ser 
de inteira justiça. 

Às fls. 74, despacho desta 
relatora deferindo a liminar pleiteada 
e determinando a notificação da 
autoridade coatora para prestar 
informações no prazo legal, 
informações essas que foram 
prestadas no prazo e forma da Lei, 
suscitando as seguintes 
preliminares: 

Ilegalidade passiva “ad causam”. 
Inadequação do “mandamus” 

para fins de declaração de 
inconstitucionalidade de Lei. 

Da impossibil idade jurídica da 
impetração de Mandado de 
Segurança contra Lei em tese 
(Súmula 266 do STF), e 
Indeferimento da exordial face a 
impossibil idade de dilação 
probatória. 

Meritoriamente, sustenta a 
Impetrada, a legalidade do ato 

impugnado, fulcrado no disposto no 
art. 12, I,  combinado com o art. 2º, 
§ 2º, da Lei Complementar nº 89, de 
13.12.96, e na doutrina de alguns 
tributalistas. 

Estado do Pará, pessoa jurídica 
de direito público interno, dizendo 
ser representado por seu 
Procurador do Estado - Fernando 
Augusto Borges Oliveira, sem que 
esse apresentasse comprovação de 
sua condição de Procurador, no 
caso, o seu “termo de posse”, 
ingressou no feito para requerer, 
nos termos dos artigos 46 e 47 do 
Código e Processo Civil, sua 
inclusão na lide, na condição de 
Litisconsorte Passivo Necessário. 

A douta Procuradoria de Justiça 
instada a se manifestar, através do 
culto Procurador de Justiça Dr. Luiz 
Ismaelino Valente, opinou, se 
vencidas ou superadas as 
preliminares suscitadas pela 
autoridade impetrada, pela 
concessão do “Writ”. 

 
Voto 
Inicialmente, argüidas 

preliminares pela autoridade 
impetrada, cumpre-nos decidi-las, 
sob prejudicialidade das demais 
questões de mérito. 

1 - Da ilegitimidade passiva “ad 
causam”. 

Sustenta a autoridade impetrada 
sua “i legitimidade” para integrar o 
polo passivo do presente remédio 
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heróico, eis que, não detém poderes 
para desfazer o ato considerado 
coator, não possui qualquer 
ingerência no ato. Que a exigência 
do tributo, consoante comprova o 
próprio impetrante é feita por 
agentes fiscais lotados nas 
Delegacias Regionais da Fazenda 
Estadual. 

Acresce que, pelo que está 
expresso na organização e 
estruturação da Secretaria de 
Estado da Fazenda, os atos 
supostamente ilegais praticados por 
agentes fiscais, devem ser 
respondidos pela Chefia Regional 
de Fiscalização, e não, pelo 
Secretário de Estado da Fazenda. 

É de se ressaltar, que a 
autoridade indicada pela autoridade 
coatora como a legítima para figurar 
no polo passivo desta Ação - o 
Chefe Regional de Fiscalização, não 
é autoridade pública, não podendo 
ser apontado como coator em Ação 
Mandamental, devendo responder 
como tal, somente o Secretário de 
Estado da Fazenda que é sim, a 
autoridade competente para os atos, 
objeto da impetração. 

Os Chefes das Delegacias 
Regionais de Fiscalização da 
Fazenda Estadual, agem sob a 
coordenação e orientação da 
autoridade hierarquicamente 
superior, que, no caso, é o 
Secretário de Estado da Fazenda. 

O Delegado Regional não possui 

autoridade decisória. 
Hely Lopes Meireles ensina que: 

“Deve-se distinguir autoridade 
pública do simples agente público. 
Aquele detém, na ordem 
hierárquica, poder de decisão e é 
competente para praticar atos 
administrativos decisórios, os quais, 
se ilegais ou abusivos são 
suscetíveis de impugnação por 
Mandado de Segurança quando fere 
direito líquido e certo; até não 
pratica atos decisórios, mas simples 
atos executórios e, por isso, não 
responde a Mandado de Segurança, 
pois é apenas executor de ordem 
superior” (In Mandado de 
Segurança e Ação Popular, p. 10). 

Atos de autoridade portanto, são 
os que trazem em si uma decisão, e 
não apenas execução. 

Claro está, que o Secretário de 
Estado da Fazenda é quem 
determina a política fazendária do 
Estado e orienta o procedimento de 
seus subordinados. 

Assim sendo, se os fiscais de 
tributos retém indevidamente as 
mercadorias até o pagamento do 
ICMS, supostamente devido, como 
denuncia a Impetrante em a inicial 
do “mandamus”, tais atos são 
praticados, sob a orientação 
emanada da autoridade superior, 
titular do Órgão arrecadador - 
Secretaria de Estado da Fazenda 
que inclusive defende tal 
procedimento, com todo o ardor. 
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Dessa forma inacolho a 
preliminar de Ilegitimidade Passiva 
“ad causam”. 

2 - Inadequação do “mandamus” 
para fins de declaração de 
inconstitucionalidade de Lei. 

A autoridade coatora suscita em 
preliminar esteiada no fato de que, a 
Impetrante objetiva, realmente, por 
meio do presente remédio heróico, 
discutir a constitucionalidade do 
inciso I, do art. 12 e do § 2º do art. 
2º, da Lei Complementar nº 87, de 
13.09.96, que segundo o 
entendimento da Impetrada, 
estabeleceu, o momento “de saída 
da mercadoria de estabelecimento 
do contribuinte, ainda que para 
outro estabelecimento do mesmo 
titular”, como fato gerador do ICMS. 

Improvejo tal preliminar. 
O presente “mandamus” não tem 

como objetivo principal, a 
decretação de inconstitucionalidade 
das disposições supra aludidas. 

Como é sabido, a Constituição 
Federal vigente, a respeito do 
controle de Inconstitucionalidade da 
Lei ou ato normativo, adotou o 
critério difuso e o concentrado, 
sendo que pelo primeiro critério - o 
difuso - que se faz “incidenter 
tantum”, pela via de exceção em 
defesa de direitos subjetivos “aquele 
pelo qual, qualquer interessado 
poderá suscitar a questão de 
inconstitucionalidade, em qualquer 
processo, seja de que natureza for, 

qualquer que seja o Juízo”, segundo 
o ensinamento do Prof. José Afonso 
Silva - In curso de Direito 
Constitucional Positivo - 12ª edição - 
São Paulo - Malheiros Editores Ltda 
- pg. 55; e pelo segundo - o 
concentrado - por Ação direta de 
inconstitucionalidade, que ataca a 
Lei em tese, e opera “erga omnes” 

No caso dos autos, como bem 
salientou o douto Procurador de 
Justiça Dr. Luiz Ismaelino Valente, e 
que peço vênia para transcrever e 
incorporar ao meu voto, “salta a 
evidência que a Impetrante não 
suscitou  nem o controle 
concentrado nem o controle difuso 
da constitucionalidade dos 
mencionados dispositivos da Lei 
Complementar nº 87/96. 

De fato, não quer a Impetrante 
que se retire do ordenamento 
jurídico nem quer que se deixe de 
aplicar ao caso concreto objeto da 
demanda qualquer norma legal 
inquinada de inconstitucional. O que 
a Impetrante pretendeu, deveras, ao 
util izar-se do Mandado de 
Segurança, foi atacar o que chama 
de “esdrúxula hermenêutica” da 
autoridade coatora que “interpretou 
equivocadamente” os aludidos 
dispositivos da Lei Complementar nº 
87/96, como bem se depreende do 
seguinte tópico da inicial:  

“Impor ICMS às circulações de 
produtos entre Estabelecimentos 
da mesma Empresa importa 
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direta e imediatamente, antes de 
tudo, em vulnerar o artigo 155, II, 
da Lei Maior, que instituiu a 
tributação, como fato gerador, da 
circulação de mercadorias, isto é, 
a circulação econômica e/ou 
jurídica, jamais  a circulação 
física de Bens, que não são ou 
ainda não mercadorias, como é o 
caso de deslocamento de 
quaisquer artigos no seio do 
mesmo empreendimento, sem 
transmissão de propriedade e 
sem defluência econômica 
inerente. Se esta conclusão 
prejudicial atinge e limita outras 
leis, também obviamente 
somente quanto à  relação 
específica a que se discute, esse 
efeito é normal e não se 
transmuda, via raciocínio vazio 
de conteúdo e pleno de inábil 
tentativa de distorcer 
esdruxulamente a hermenêutica 
e a realidade dos fatos”. 
Do ora transcrito, chega-se a 

conclusão que a Impetrante, não 
suscitou, nem diretamente e nem 
por via de exceção, a 
inconstitucionalidade dos preceitos 
legais apontados pelo coator e sim, 
atacou, a distorcida exegese feita 
pela autoridade impetrada aos 
dispositivos citados, taxando-os de 
inconstitucional porque em 
desacordo com os preceitos 
maiores da Constituição. 

Assim sendo desacolho - 

preliminar argüida. 
3 - Do descabimento do 

“mandamus” contra Lei em tese. 
Se a inconstitucionalidade das 

Leis mencionadas houvesse sido 
suscitada, por via de exceção, com 
o objetivo de afastar sua incidência 
ao caso concreto, não haveria 
nenhum impeço ao conhecimento 
deste Writ, de vez que, a argüição 
da inconstitucionalidade estaria 
sendo manejada não contra a Lei 
em tese, mas sim, contra a 
aplicação “in concretum” da Lei. 

Na Ementa do Acórdão proferido 
no RE 96.550-PR (RTJ 113/161), 
em que se estabeleceu notável 
discussão no Superior Tribunal 
Federal em torno do conceito da Lei 
em tese, não obstante prevalecente 
a orientação de submissão ao 
enunciado da Súmula, de que não 
cabia no caso Mandado de 
Segurança porque se tratava de Lei 
em tese, ficou expresso:  

“De admitir-se em caráter 
excepcional se ocorre a eficácia 
concreta, direta e imediata da 
norma contra a qual se impetra a 
ordem, e não há outro remédio 
eficaz para obviar-lhe os efeitos”. 
Já Hely Lopes Meirelles 

observou em Mandado de 
Segurança e Ação Popular 1/5, p. 
14 da 10ª edição, que  

“só não se admite Mandado de 
Segurança contra atos 
meramente normativos (Lei em 
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tese)... “E adiante: “E as razões 
são óbvias para essas restrições: 
as leis e os decretos gerais 
enquanto normas abstratas, 
insuscetíveis de lesar direitos 
individuais...”. 
No caso, entanto, é injustificável 

a lesão a direito líquido e certo da 
Impetrante, prejudicado em sua 
própria subsistência. 

O Superior Tribunal de Justiça, 
consoante Acórdão publicado no 
Diário da Justiça, de 18.12.89, e 
Adcoas sob nº 126.796 - decidiu: 

“Mandado de Segurança - Lei em 
tese - Possibil idade. O Mandado 
de Segurança ampara direito 
líquido e certo, afetado ou posto 
em perigo por i legalidade ou 
abuso de poder. Não é 
admissível contra a Lei em tese. 
Todavia, idôneo se a Lei gera 
situação específica e pessoal, 
sendo, por si só, causa de 
probabilidade de ofensa a direito 
individual. Cumpre distinguir 
possibil idade - em tese - e 
probabilidade - em concreto - de 
violação de direito” (STJ - ac.un. 
da 2ª T. publ. No DJ, de 18.12.89 
- RE. 1.482 - RJ - rel. Ministro 
Vicente Cernicchiaro). 
José Cretella Júnior tem um 

trecho admirável e específico para a 
hipótese em debate:  

“De fato, a Lei em tese, 
realmente em tese” diz - “é 
insuscetível de ser infirmada pelo 

Mandado de Segurança, mas a 
pseudo lei - em tese, texto 
legislativo geral e impessoal, na 
aparência, mas, encobrindo 
endereço determinado, certo e 
específico, pode ser atacado 
pelo remédio heróico, que 
anulará ato lesivo, sempre que, 
ao ser editado, atinge direito 
líquido e certo do cidadão” 
(Comentários à Lei de Mandado 
de Segurança, 3ª ed., p. 190). 
É bem o caso dos autos. Isto 

posto rejeito a preliminar. 
4 - Da impossibil idade de dilação 

probatória em sede de Mandado de 
Segurança. 

A autoridade impetrada suscitou 
ainda a preliminar de descabimento 
do “mandamus” em fase a 
impossibil idade de dilação 
probatória, alegando que o 
Impetrante não comprovou de plano 
seu direito líquido e certo. 

Como bem se manifestou o 
representante do Órgão Ministerial, 
nesta Superior Instância, Dr. Luiz 
Ismaelino Valente, em seu bem 
fundamentado parecer de fls. 100 a 
110 a respeito de tal preliminar: 

“no caso em exame, todavia, a 
Impetrante juntou à inicial os 
documentos com que pretende 
justificar seu invocado direito 
líquido e certo. O exame dessas 
provas, para concluir pela 
existência ou não do direito 
líquido e certo, confunde-se com 
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o mérito da impetração, de sorte 
que não se pode afastar desde 
logo, o conhecimento do Writ”. 
A vista do exposto, rejeito a 

preliminar. 
 
Mérito 
Muito embora, a Impetrante na 

exordial do “mandamus”, alegue que 
a autoridade impetrada, através dos 
prepostos da Secretaria de Estado 
da Fazenda, tem retido bem como 
ameaça reter as madeiras em tora 
retiradas das Reservas Florestais de 
propriedade da Impetrante, 
exploradas segundo projeto de 
manejo florestal, devidamente 
aprovado pelo IBAMA, 
condicionando a liberação desse 
produto ao pagamento do ICMS, 
caracterizando, verdadeira extorsão, 
pois nem sequer é lavrado o 
competente auto de infração, a 
Impetrante, não objetiva a 
desconstituição desses atos já 
concretizados mas, pretende obstar 
a reiteração futura desses atos, daí 
o manejo da presente “Ação 
Mandamental”, com caráter 
preventivo. 

De outro lado a autoridade 
impetrada, em suas informações, 
não nega o fato exposto pela 
Impetrante. 

No entanto, procura justificá-lo 
invocando em seu favor os artigos 
2º, inciso I, da Lei Estadual nº 
6.012/96 e art. 12, inciso I, da Lei 

Complementar nº 87/96, que 
consideram como “fato gerador”, a 
saída de mercadorias de 
estabelecimento do contribuinte, 
mesmo que, para outro do mesmo 
titular. 

Na hipótese dos autos,  sustenta 
a Impetrante ser indevido o ICMS 
(artigo ICM) sobre o simples 
deslocamento físico de matéria 
prima (madeiras em tora) extraída  
de suas Reservas Florestais e 
transportada para seus 
estabelecimentos industriais, onde 
receberá beneficiamento e será 
objeto de comercialização no 
mercado interno e externo. 

O ICMS, se encontra disciplinado 
na Constituição Federal, consoante 
a redação dada pela Ementa 
Constitucional nº 03, de 17.03.93, 
onde se lê: 

“art. 155 - Compete aos Estados 
e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre: 
................................................... 
II - operações relativas à 
circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações se 
iniciem no exterior.” 
Tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência, ACORDAM, no 
sentido de que o atual ICMS, nada 
mas é do que o antigo ICM (no que 
concerne à circulação de 



128                                                                                                 REVISTA DO 
TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.43                      nº 75                      1998 

mercadorias), do qual foram 
acrescentadas outras hipóteses de 
prestação de serviços. 

A respeito do assunto merece 
destaque a citação feita pelo 
estudioso Procurador de Justiça Dr. 
Luiz Ismaelino Valente, em seu bem 
fundamentado parecer, quanto, ao 
que lecionam sobre a matéria, 
Marco Aurelio Greco  e Anna Paola 
Zonari e que peço vênia para  na 
ocasião, trasncrevê-lo, incorporando 
ao meu voto. 

“ICMS - Hipótese de Incidência/ 
fato gerador do imposto. 
A hipótese do imposto em 
análise é a realização de 
operação relativa á circulação de 
mercadorias, evento formado 
pela reunião de diversos 
conceitos. 
O conceito de operação, além de 
dizer, respeito à realização de 
um negócio, relaciona-se com as 
etapas da circulação num 
determinado ciclo econômico de 
modo que, uma vez ocorrida, 
enseja a apuração de uma 
parcela do imposto total devido. 
Quanto a circulação, já se 
afastou a interpretação de que, 
para fins de incidência do 
imposto, ela corresponderia à 
mera saída física da mercadoria 
do estabelecimento. Isto porque 
a saída apenas exterioriza o fato 
gerador e vai determinar o 
aspecto temporal da hipótese de 

incidência do tributo, não se 
confundindo com o próprio fato 
gerador (ERE nº 75.026, citado 
no RE nº 93.523, RTJ 105/164). 
Por sua vez, circulação 
econômica, é aquela que 
corresponde ao impulsionamento 
do bem para uma nova etapa em 
direção ao consumo. 
O conceito que tem encontrado 
maior ressonância na doutrina e 
na jurisprudência é o de 
circulação jurídica, mencionada 
pelo STF em algumas decisões e 
que pressupõe a transferência da 
propriedade ou posse dos bens, 
ou seja, a mudança de sua 
titularidade. Esta a lição de José 
Nabantino Ramos in RDP 2/38 
para quem  
“...circular, nos fenômenos 
econômicos, compreende 
sempre invariavelmente a idéia 
de coisa que muda das mãos de 
uma para outra pessoa, 
envolvendo, assim, a mudança 
de propriedade ou pelo menos a 
mudança da posse da coisa que 
circula”. 
Neste sentido se seguiram 
inúmeros trabalhos da doutrina, 
dentre eles José Souto Maior 
Borges (RDA 103/34), Geraldo 
de Camargo Vidigal (RDP 
11/105), Aliomar Baleeiro (Direito 
Tributário Brasileiro, 9º ed., p. 
607) e Geraldo Ataliba (Estudos 
e Pareceres de Direito Tributário, 
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vol. 1,     pgs.123). Tal 
entendimento encontrou apoio 
também em precedentes do STF 
(RDA 111/39, RTJ 58/360 e 
64/538). 
Tão relevante é o tema que 
mereceu ser objeto de um 
Simpósio Nacional a respeito que 
deu origem ao Caderno de 
Pesquisas Tributárias nº 3. 
Hoje tanto na doutrina quanto na 
jurisprudência, há uma certa 
uniformidade de entendimento no 
sentido de que a “circulação” a 
que se refere a Constituição para 
efeito de determinar a hipótese 
de incidência tributária é a 
jurídica. 
Portanto o bem, para ser objeto 
de operação de circulação 
ensejadora da incidência 
tributária, precisa implicar 
transferência da propriedade ou 
da posse em direção ao 
consumo. Atingido o consumo, o 
bem deixa de estar alcançado 
pelo âmbito de incidência do 
imposto, salvo se reiniciado um 
novo ciclo, já agora como bem 
usado, sucata etc. 
(Materialidade e Princípios 
Constitucionais. Em Martins, Ives 
Gandra da Silva - Coordenador. 
Curso de Direito Tributário, 3º 
edição, rev. e atualizada. Belém - 
Pa: Cejup, 1994, ps 143 - 171)”. 
Tal doutrina é corroborada pela 

jurisprudência nacional, merecendo 

o assunto inclusive, Súmula do STJ 
que diz: 

“Súmula 166 do Superior 
Tribunal de Justiça - Não 
constitui fato gerador do ICMS o 
simples deslocamento de 
mercadorias de um para outro 
estabelecimento, do mesmo 
contribuinte”. 
O inciso I, do art. 12 da Lei 

Complementar nº 87, de 13.09.96, 
disciplina: 

“art. 12 - Considera-se ocorrido o 
fato gerador do imposto no 
momento: 
I - da saída de mercadorias de 
estabelecimento de contribuinte, 
ainda que para outro 
estabelecimento do mesmo 
titular. 
Alguns autores, entre eles, 

Rubens Gomes de Souza, inclusive 
citado nas informações da 
autoridade coatora, passaram a 
sustentar que o fato gerador do 
ICMS, define-se com  

“a mera saída física de 
mercadoria do estabelecimento 
qualquer que seja o titulo jurídico 
que o determine, e sendo 
irrelevante que esse título 
envolva ou não uma transmissão 
de propriedade” (in RDP 01/139). 
Não há unicidade, tanto 

doutrinária quanto jurisprudencial a 
respeito do assunto. Entendo, 
acompanhando a corrente contrária 
a interpretação supra aludida, que, o 
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que o inciso I, do art. 12 da LC nº 
87/96), define “é o momento do fato 
gerador do ICMS, - a saída da 
mercadoria do estabelecimento, 
ainda que destinada a outro 
estabelecimento do mesmo 
contribuinte”. 

O entendimento esposado pela 
Autoridade impetrada, confunde o 
fato gerador do ICMS - a circulação, 
com a exteriorização desse fato - a 
saída da mercadoria do 
estabelecimento. 

Tal saída pode ou não configurar 
o fato gerador. 

Nessa perspectiva, no caso dos 
autos, aconteceu simples 
deslocamento de um 
estabelecimento para os outros da 
mesma Empresa, sem a 
transferência de propriedade, 
configurando operações, com 
remessa de madeira de uma fi l ial 
para outra da mesma Empresa, sem 
a natureza de ato mercantil; ocorreu 
simples movimentação do produto 
acabado para venda, sem a aludida 
operação que, se evidenciasse a 
circulação econômica, então, 
consubstanciaria o fato gerador do 
ICMS. 

Com efeito, para que incida o 
ICMS é necessário a prática do 
negócio jurídico mercantil. Negócio 
que pressupõe a existência de mais 
de uma pessoa. 

No caso vertente, a incidência 
estaria legitimada pela legalidade, 

caso o primeiro estabelecimento 
agisse autonomamente, 
comercializando o produto da sua 
fabricação. 

A respeito do tema enfocado, os 
precedentes abonam as 
considerações feitas; a exemplo 
temos: 

“Tributário - ICMS - 
Transferência de mercadorias da 
fi l ial para a matriz: 
1 - O simples deslocamento da 
mercadoria de seu 
estabelecimento para outro, do 
mesmo contribuinte, sem tipificar 
ato de mercância, não legítima a 
incidência do ICMS. 
2 - Precedentes do Excelso 
Pretório  desta Corte. 
3- Agravo Regimental 
improvido”.(Ag. Reg. 10.998; DJ. 
07.06.93, Rel Min. Milton Luiz 
Pereira, no mesmo sentido: R. 
Esp. 9.916, DJ 02.08.93). 
“Tributário - ICMS - 
Transferências de mercadorias 
da fi l ial para a matriz e vice 
versa. 
1- O simples deslocamento físico 
de mercadorias pelo seu 
proprietário, sem circulação 
econômica ou jurídica, não 
legítima a incidência do ICMS. 
Recurso Extraordinário não 
conhecido” (Segunda Turma do 
Colendo Superior Tribunal 
Federal - RE 93.523 - Am. Rel. 
Ministro Cordeiro Guerra - RTJ 
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105 - 164).   
Conforme todo o expositado 

chega-se a conclusão que a 
equivocada interpretação que a 
autoridade coatora vem 
desenvolvendo aos preceitos 
aludidos, da Lei nº 87/96, afronta a 
Constituição Federal vigente, de vez 
que, não resta duvida alguma de 
que não está sujeito a incidência do 
ICMS, o simples deslocamento 
físico de mercadorias de um 
estabelecimento para outro do 
mesmo contribuinte, sem que se 
opere a circulação do produto, 
assim considerada em seu 
significado econômico e jurídico. 

Merece ainda ressalto, que 
quanto aos atos anteriores ao 
presente, narrados pela impetrante, 
configuradores do procedimento 
violento do fisco contra a supra 
aludida, realmente é de se 
reconhecer que a documentação 
trazida com a exordial, não 
comprova a exaustão o alegado. 

Assim é que, ficou esclarecido 
nos autos que a impetrante tem 
licença do IBAMA em Projeto de 
Manejo Florestal para retirada de 
madeira de lei de reservas de sua 
propriedade, constando também dos 
autos duas Notas Fiscais do 
Produtor (fls. 68 e 69) referentes às 
partidas de madeira que teriam sido 
abusivamente apreendidas e 
liberadas somente após o 
pagamento do ICMS. 

Acontece, que a madeira 
especificada nas referidas Notas 
Fiscais do Produtor, constam como 
sendo maçaranduba e cambará e 
tais madeiras não constam da 
relação das espécies cuja 
exploração foram efetivamente 
licenciadas pelo IBAMA e, assim 
sendo, não se pode saber com 
segurança, qual a procedência 
dessa madeira, se procedem das 
reservas de propriedade da 
Impetrante ou se foram adquiridas 
de terceiros, uma vez que, a 
postulante consigna no exórdio 
instrumentário, que adquire também 
matéria-prima de outros 
fornecedores, caso em que o ICMS 
é devidamente recolhido. 

Logo, pela documentação trazida 
com a exordial, não se pode concluir 
se os pagamentos do ICMS 
efetuados foram espontâneos ou 
não. E assim sendo, quanto a tais 
fatos e atos pretéritos, nada há a 
cogitar, inclusive, até porque, a 
Impetrante deixa claro que não 
objetiva a desconstituição desses 
atos já concretizados. 

No entanto, deixa claro a 
postulante que com o presente Writ, 
almeja obstar a reiteração futura 
desses atos, se apresentando por 
conseguinte, o remédio heróico, 
com caráter preventivo. 

Mais uma vez merece ressalto, o 
posicionamento do ilustrado 
Procurador de Justiça, que oficiou 
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nesta “Ação Mandamental”, quanto 
ao caráter preventivo dado à 
mesma, e que ora transcrevo alguns 
trechos do seu bem fundamentado 
parecer de fls. 100 a 110: 

“Não passa despercebido, 
contudo, o caráter preventivo 
dado à presente impetração que 
não se justificaria diante de mera 
suposição de um direito 
ameaçado, mas deve ser 
plenamente acolhida diante de 
um ato concreto que possa por 
em risco o direito do postulante” 
(Meirelles ob. cit. p. 24). 
No caso dos autos, a autoridade 

coatora deixou claro em suas 
informações, que não somente tem 
plena ciência do procedimento 
policialesco de seus fiscais, como 
descrito na inicial (a retenção 
abusiva de mercadorias para forçar 
o recolhimento do tributo) como, 
ademais, endossa e defende 
abertamente esse procedimento 
porque, no seu entender, o ICMS é 
exigível mesmo no caso de simples 
deslocamento físico da mercadoria 
de um para outro estabelecimento 
do mesmo titular - o que, como 
antes se demonstrou, não passa de 
uma interpretação equivocada”. 

Em outro trecho assim se 
pronuncia: “Está comprovado, 
destarte, a dupla ilegalidade e o 

duplo abuso de poder que se 
evidencia na prática do fisco 
estadual: quer quanto a apreensão 
indevida de matéria-prima com o 
escopo de obrigar ao pagamento do 
tributo, quer quanto à ameaça de 
exigência do ICMS na hipótese 
cogitada nestes autos”. 

Confluente a todo o exposto, nos 
limites do exame admitido, no caso 
em análise, reconhecendo a não 
incidência do debatido ICMS, no 
deslocamento físico de um 
estabelecimento para outro, da 
mesma empresa impetrante e 
dentro do Estado, acolho in totum o 
parecer do Órgão Ministerial, daí 
porque, conheço da Ação 
Mandamental e concedo a 
Segurança tão só para colocar a 
Impetrante a salvo de qualquer ato 
futuro da autoridade coatora ou de 
seus prepostos que implique na 
retenção de mercadorias para forçar 
o recolhimento de tributos, ou que 
importe na exigência do ICMS sobre 
o simples transporte ou 
deslocamento físico de madeiras em 
toras, extraídas de suas próprias 
reservas florestais, conforme 
licenciado pelo Órgão competente 
(IBAMA), de um para outro 
estabelecimento da empresa 
impetrante, mantendo em definitivo 
a Liminar deferida.

 
Belém, 23 de junho de 1998. 

 



JURISPRUDÊNCIA                                                                                        133 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº 75 1998 
 
 

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 
Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.217 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA 
DA CAPITAL 
 
 
Apelante: Associação Universitária Interamericana 
Apelado: Sociedade Civil Instituto Vera Cruz 
Relator: Desembargador Elzaman da Conceição Bitencourt 
 
 

Apelação Criminal - Crime de Violação de Marca de 
Comércio e Indústria - Concorrência Desleal - Dolo 
não configurado - Sociedade Educacional Sem Fim 
Lucrativ o - Descaracterização do Tipo Penal. I. É 
ev idente a incompatibilidade jurídico-factual entre o 
delito tipificado no artigo inv ocado (175, I, do Dec-Lei 
7.903/45) e o caso concreto, eis que a querelante, tão 
exerce ativ idades comerciais ou industriais. Por 
outro lado, pouco importa se os querelados exercem, 
ou não ativ idades comerciais, se não houv e violação 
de direito de marca de comércio ou de indústria. II. É 
inadmissív el, imputar aos querelados a prática da 
conduta delituosa descrita na exordial, pois não 
houv e nem caracterização de meio fraudulento, 
tampouco, de desv io de clientela de outrem. 
Inexistência de Crime de Concorrência desleal. 
Recurso conhecido e improv ido Por unanimidade. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os senhores 

Desembargadores Componentes da 
Segunda Câmara Criminal Isolada, 
à unanimidade de votos de 
conhecer do presente recurso e 
negar-lhe provimento. 

 
Relatório 
Associação Universitária 

Interamericana, já qualificada nos 

autos, vem perante esta Egrégia 
Câmara Criminal Isolada apelar, 
contra a r, sentença de fls. 125/129, 
pelas razões e fatos a seguir 
sintetizados: 

Consta dos autos que a apelante 
ofereceu queixa-crime contra os 
apelados, com base nos art. , 175, I 
e 178, III do Decreto-Lei nº 
7.903/45, vez que é detentora dos 
direitos sobre a marca "Vera Cruz", 
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registrados no INPI (Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial), 
sob números 006360327, 
812046757, 812046765 e 
812046749. 

Posteriormente, a apelante teve 
conhecimento de que os apelados 
estavam util izando indevidamente a 
marca "Vera Cruz", pedindo através 
de notificação, que os apelados, 
deixassem de usar a marca, o que 
não foram atendidos, fazendo com 
que os apelantes entrassem em 
juízo com queixa crime. Concluída a 
instrução criminal, a MM. 3ª Pretora 
Criminal, julgou improcedente a 
Ação Penal Privada e absolveu os 
apelados com base no art. 386, III 
do CPP. 

Em suas razões, a apelante 
alega que, a r. sentença de fls. 
125/129, dos autos deve ser 
reformada, vez que foi prolatada 
contra o conjunto probatório 
constante dos autos e que, o 
dispositivo legal que fundamentou a 
sentença, ora recorrida, não se 
adequa ao caso em exame, pois, a 
instituição dos apelados configura 
uma entidade com fins lucrativos, 
estalido inclusive registrado na 
JUCEPA - Junta Comerciai do 
Estado do Pará. 

Diz ainda, ainda, a apelante, que 
não tem razão a MMª Pretora, vez 
que o crime previsto no art. 175, I, 
do Código de Propriedade Industrial, 
refere-se a violação de direito 

relacionado a industria e comércio, 
e no depoimento do ex-proprietário 
e fundador do Instituto Vera Cruz, 
disse que adquiriu o 
estabelecimento de Ensino, com 
registro na JUCEPA. Transcreve, os 
ensinamentos do mestre Rubens 
Requião, alegando ainda que não 
resta dúvida quanto ao caráter 
comercial da empresa apelada. 

Continua, a apelante alegando 
que existe a concorrência desleal, 
vez que a apelada foi notificada peia 
apelante, para que e deixasse de 
usar a marca "Vera Cruz", o que não 
foi feito, caracterizando a má-fé, 
sendo que esta atitude pode 
prejudicar o prestígio alcançado 
pela recorrente. 

Finaliza, a apelante, alegando 
que além do nome existe 
semelhança no logotipo das 
instituições, requerendo com isso 
que o recurso seja conhecido e 
provido, para reformar a r. sentença 
e condenar os apelados. 

Em suas contra-razões, os 
apelados alegam preliminarmente a 
intempestividade do recurso, vez 
que, a publicação da r. sentença 
ocorreu no dia 26/08/1997 e, 
somente em 02 de Setembro de 
1997, é que foi dado entrada do 
recurso, quando o prazo expirava 
em 01/09/1997, fora do prazo 
estipulado por Lei. 

No mérito, os apelados alegam 
que o recurso não merece nenhum 
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reparo pois representa puro 
inconformismo da apelante, estando 
a r. sentença fundamentada na Lei. 

Alega, os apelados que a MMª 3ª 
Pretora, invocando a Lei nº 
7.903/45, em seu art. 175, I, que 
trata das marcas registradas 
referidas a comércio e indústria, e 
que, o Instituto Vera Cruz de Belém, 
é muito mais antigo do que o de São 
Paulo, processando criminalmente 
os apelantes após 37 (trinta e sete) 
anos. 

Quanto a alegação de 
Concorrência desleal levantada pela 
apelante, os apelados alegam que a 
Escola sediada em São Paulo 
jamais teve o âmbito Nacional, e 
seus concorrentes são as outras 
milhares estabelecidas no mesmo 
estado.  

Continua, os apelados alegando 
que a testemunha Saint Clair 
Gonçalves Dias, prestou 
depoimento equivocado, dizendo 
que o Instituto Vera Cruz, estaria 
registrado na Junta Comerciai, 
órgão competente para registo de 
Estabelecimento de Ensino. 

Conclui, os apelados requerendo 
a confirmação da r. sentença de 1º 
grau. 

Nesta Instância Superior, o digno 
representante do Órgão Ministerial, 
opinou pelo Conhecimento e 
lmprovimento do recurso de 
apelação. 

 

Voto 
Entretanto, como indicado acima, 

essa Lei é de 14/05/96, foi publicada 
no Diário Oficial de 15/05/97. 

É sabido que a Lei Penal, não 
pode retroagir, salvo para beneficiar 
o réu. 

A conduta dos querelados, pois, 
não reflete o delito definido no art. 
175, I, do antigo Código de 
Propriedade Industrial: 

“comete crime de concorrência 
desleal quem: 
Emprega meio fraudulento para 
desviar em proveito próprio ou 
alheio, clientela de outrem.”  
Está provado nos autos que a 

sociedade civil com sede nesta 
Capital usa o nome "Vera Cruz" 
desde a década de 50, cerca de 20 
anos antes da constituição da 
querelante. 

Nas razões do apelo, a 
recorrente enfatiza que a r. 
sentença absolutória merece total 
reforma, posto que a recorrente é 
uma Sociedade Civil, com fins 
educacionais e culturais, constituída 
desde 1973, data que passou a 
veicular a expressão "Vera Cruz". E 
que os fundamentos em que se 
sustentou a MM. Pretora, para 
absolver os querelados não 
espelham a realidade dos autos. 

O Decreto Lei nº 7.903, de 
27/08/1945, (Código da Propriedade 
Industrial), sobre os crimes contra 
as marcas. de indústria e de 



JURISPRUDÊNCIA                                                                                        137 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº 75 1998 
 
 

comércio, estatui que: 
"Art. 175. Violar direito de marca 
de indústria ou de comércio: 
I - reproduzindo, indevidamente, 
no todo ou em parte, marca de 
outrem registrada, ou imitando-a, 
de modo que possa induzir em 
erro ou confusão; 
II - ............................ 
III -............................  
IV -............................  
a).............................. 
b)..............................” 
Segundo esse dispositivo, 

pratica-se o crime realizando-se 
diversas ações que tenham por 
objeto marca alheia, reproduzindo-a 
no todo ou em parte, com a imitação 
capaz de induzir em erro ou 
confusão. Está é a definição legal 
do tipo penal. 

Temos pois, na primeira parte do 
inciso I, o crime de reprodução e, na 
segunda parte, o crime de imitação. 

Parece-me que a dificuldade está 
em enquadrar os querelados nesses 
dois tipos penais. 

A querelante alega que tem a 
titularidade absoluta da marca "Vera 
Cruz", junto ao Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial, conforme 

certificados, em cópias 
reprográfica, acostadas na exordial. 
Por isso diz ter exclusividade sobre 
a marca em questão. A querelada 
vem usando esse dístico desde sua 
fundação, isto é, há 37 anos, antes 
portanto da querelante. 

Por outro lado, a Associação 
Universitária Interamericana, 
constituída desde 1973, após a 
fundação do Instituto "Vera Cruz", 
desta capital, tem por finalidade 
exercer atividades iminentementes 
educacionais e Culturais na Cidade 
de São Paulo, não se 
caracterizando como sociedade 
comercial, mas sim civil sem fins 
lucrativos, como estabelece o 
próprio estatuto social da 
querelante. 

Ora, o dispositivo invocado 
refere-se a crime de violação de 
direito de marca de indústria ou de 
comércio. A querelante, ora 
apelante, não exerce atividades 
industrial ou comercial. Como 
compatibil izar o fato com tipo penal 
previsto na norma jurídica ? 

Aliás, o eminente procurador de 
Justiça (Bel. Francisco Barbosa de 
Oliveira) com o tirocénio que lhe é 
peculiar, dá a correta resposta a 
essa indagação. 

Ei-la: 
"É evidente, portanto, a 
incompatibil idade jurídico-factual 
entre o delito tipificado pelo 
artigo acima citado e o caso ora 
em exame, pois, como visto, o 
Código de Propriedade Industrial 
prevê a caracterização do ilícito 
quando trata de marca de 
indústria ou de comércio, e 
certamente, a Associação 
Universitária Interamericana, ora 
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Recorrente, não realiza 
atividades abarcadas por aquele 
artigo, que faz referência 
explícita à indústria ou comércio. 
"As sociedades ou associações 
civis têm a sua vida e suas 
atividades inteiramente situadas 
no direito civil, no que se 
distinguem das sociedades 
mercantis, que têm tido o seu 
regime jurídico subordinado às 
leis comerciais"  
Dessa forma, não há que se falar 
em sociedade comercial, se o 
próprio Estatuto Social da 
apelante é claro e inequívoco ao 
demonstrar a sua natureza 
civil ista e não-lucrativa. 
Com efeito, pouco importa se os 
Querelados exercem, ou não 
atividades comerciais, se não 
houve, à luz do que dispõe o art. 
175, inciso I, do decreto-lei nº 
7.903/45, violação a direito de 
marca de indústria ou de 
comércio." 
Efetivamente, ainda que a 

querelada, ora apelada, use a 
marca "Vera Cruz" no seu instituto 
educacional, que também tem fins 
lucrativos, não se pode enquadrá-la 
no núcleo do tipo penal que se lhe 
quer imputar. 

Ademais, é necessário estar 
provado ter o agente agido com 
dolo, ou seja, com vontade livre e 
consciente de induzir o consumidor 
em erro para o locupletamento 

ilícito. Se não houver dolo, 
impossível a condenação, diz a 
jurisprudência. 

Na verdade, esta é a tônica da 
Jurisprudência. Apenas para reforço 
do entendimento acima exposto, 
têm-se o seguinte arresto: 

"Não há falar no delito do art. 
175 do Dec.-Lei nº 7.903, de 
27/08/45, na conduta de quem, 
sendo-lhe reconhecido o uso de 
marca registrada anterior à 
concessão do privilégio a 
terceiro, se util iza por curto 
espaço de tempo e desprovido 
de má-fé de material possuído 
antes do registro industrial de 
terceiros" (TACRIM-SP - AC - 
Rel. Castro Duarte - JUTACRIM 
34/248). 
Em última análise, o elemento 

subjetivo do crime em comento, é o 
dolo. E para configuração do delito 
de violação de marca de indústria e 
de comércio, exige-se para sua 
tipicidade a existência do dolo, que 
é sua complementação subjetiva. 

É o caso do querelado, Este vem 
usando o dístico "Instituto Vera 
Cruz", muito antes da querelante, o 
que descaracteriza a má-fé e por via 
de conseqüência, o dolo. 

No que pertine o crime de 
concorrência desleal, também 
imputado a querelada, permito-me a 
usar os decisivos argumentos do 
ilustre procurador e que incluo neste 
voto como forma de decidir sobre o 
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assunto: 
"Quanto a caracterização do 
crime de concorrência desleal, 
previsto pelo artigo 178, inciso III, 
do já citado diploma legal, 
também não encontra 
sustentação nos presentes 
autos, pois, conforme as 
declarações da testemunha 
Carlos Zoghbi e do próprio 
Querelado Átila Nunes Marinho, 
a sociedade civil "Instituto Vera 
Cruz" iniciou suas atividades 
educacionais, nesta capital, por 
volta do ano de 1957, portanto, 
cerca de 20 anos antes da 
própria constituição da sociedade 
civil Associação Universitária. 
Interamericana, ora Apelante. 
Como, então, sustentar que os 
Querelados empregaram meio 

fraudulento para desviar, em 
proveito próprio ou alheio, 
clientela de outrem, se a 
sociedade civil ora Recorrida, foi 
quem efetivamente, uti l izou-se 
da marca "Vera Cruz" antes 
mesmo da constituição da 
sociedade civil ora Apelante ? 
É inadmissível, portanto, imputar 
aos querelados a prática da 
conduta delituosa descrita acima, 
pois não houve nem 
caracterização de meio 
fraudulento, tampouco, de desvio 
de clientela de outrem" 
Por todas essas considerações, 

e de acordo com adjutório do órgão 
ministerial, conheço do recurso, 
porém lhe nego provimento para 
manter a decisão recorrida em todos 
os seus termos. 

 
Belém, 07 de maio de 1998. 

 
Des. Werther Benedito Coelho - Presidente 

Des. Elzaman da Conceição Bitencourt - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.223 - REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÀO 
CÍVEL DA COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA 
 
 
Sentenciado Apelante:Posto Ajuruteua Ltda. 
Sentenciado Apelado :O Município de Augusto Corrêa 
Relator:  Desembargador Ricardo Borges Filho 
 
 

Reexame de sentença e Apelação Cív el - Ação 
Ordinária de cobrança de dív ida - Não pode o 
particular sofrer prejuízo no fornecimento de material 
para a municipalidade por negligência do prefeito na 
formalização contábil da despesa comprov adamente 
procedida - Recursos prov idos para efeito de 
modificar a decisão monocrática com a inv ersão da 
sucumbência. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Reexame de 
Sentença e Apelação Cível da 
Comarca de Augusto Corrêa em 
que é Sentenciante a Exma. 
Doutora Juíza de Direito da 
Comarca de Augusto Corrêa 
Sentenciado Apelante "Posto 
Ajuruteua Ltda.” e Sentenciado 
Apelado o Município de Augusto 
Corrêa. 

ACORDAM os 
Desembargadores da 1ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado, em Turma ,à unanimidade 
de votos, conheceu e deu 
provimento aos recursos oficial e 
voluntário, para reformando a 
decisão monocrática julgar 
procedente a Ação de Cobrança 

cabendo à Prefeitura Municipal de 
Augusto Corrêa o ônus da 
sucumbência. 

 
Relatório 
Em março de 1993, Posto 

Ajuruteua Ltda. firma comercial com 
sede no Município de Bragança, por 
seu procurador judicial, propôs, 
perante o Juízo de Direito da 
Comarca de Augusto Corrêa, Ação 
Ordinária de Cobrança contra o 
Município de Augusto Corrêa - 
Prefeitura Municipal, objetivando o 
pagamento de dívida contraída pela 
suplicada na aquisição de 
combustível perante a suplicante, na 
gestão do Prefeito anterior. 

Aduz o Autor na inicial que por 
diversas vezes procurou resolver 
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amigavelmente a pendência , já na 
atual administração, não obtendo 
êxito, daí a propositura da presente 
demanda. Juntou documentos de 
fls. 6/479. Citada, a Prefeitura 
Municipal de Augusto Corrêa, na 
contestação de fls. 482/483, pede, 
preliminarmente, a extinção do 
processo pela inexistência da Nota 
de Empenho entre os inúmeros 
documentos apresentados pelo 
Autor exigida em lei e, mesmo que 
lá estivesse não bastaria para lhe 
dar o direito de pleitear o 
pagamento do crédito que informa 
ser devido pelo Município de 
Augusto Corrêa, tendo em vista o 
disposto no art,1º V,do Decreto - Lei 
nº 201,cujas normas financeiras 
pertinentes são reguladas pela Lei 
nº 4.320 de 17/03/64 em seus 
artigos 1º, 58 e 60, devidamente 
transcritos. 

No mérito, pede a improcedência 
da Ação. 

O Autor apresentou réplica às fls. 
486/487. 

O Réu, às fls. 490/491 
manifestou-se sobre os documentos 
apresentados pelo Autor e este, às 
fls. 494, disse da desnecessidade 
da produção de qualquer outra 
prova além das constantes nos 
autos, nem a necessidade de 
audiência de instrução e julgamento, 
posto que o mérito da ação não foi 
contestado, requerendo, assim, o 
julgamento antecipado da lide, com 

a procedência da ação. 
A Doutora Juíza, às fls. 495, 

determinou a audiência do 
Ministério Público e este, em 
Parecer de fls. 496/497,em Parecer 
firmado pelo Promotor de Justiça da 
Comarca opinou pela procedência 
da Ação. 

Às fls. 499,a Doutora Juíza deu 
por saneado o processo e, achando 
necessária a audiência de instrução 
e julgamento designando dia e hora 
para a realização e depois 
remarcadas, sendo realizada 
conforme termo de fls. 514. 

Alegações finais apresentadas 
pelo Autor às fls. 530/532 e pela Ré, 
às fls. 533/534, concluiu: “Julgo 
improcedente a ação de cobrança 
proposta por Posto Ajuruteua, 
condenando o autor ao pagamento 
das custas e honorários 
advocatícios que fixo em 15% sobre 
o valor da causa. Recorro de ofício 
dessa decisão para o Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado, por 
força de que estabelece o art. 475 
do Código de Processo Civil 

Posto Ajuruteua Ltda., 
inconformado com a decisão 
interpôs o recurso de Apelação para 
o Egrégio Tribunal de Justiça, 
oferecendo as razões de fls. 
548/554. 

A Doutora Juíza recebeu a 
Apelação em ambos os efeitos e 
determinou a intimação da Apelada 
para responder no prazo legal, que 
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apresentou as contra-razões de fls. 
559, pedindo seja mantida 
integralmente a decisão do Juízo "a 
quo” 

Com a subida dos autos a esta 
Superior Instância foram os mesmos 
distribuídos a esta Egrégia Câmara 
e a nós sorteados para relatar. 

Com a remessa dos autos ao 
Órgão do Ministério Público, a 
Exma, Doutora Procuradora de 
Justiça Wanda Luczynski, em 
Parecer de fls. 565/568, concluiu 
opinando "pelo conhecimento e 
provimento da Apelação para que a 
sentença seja reformada ,julgando-
se procedente a ação de Cobrança. 

 
Voto 
Cuidam os presentes autos de 

uma Ação Ordinária de Cobrança de 
Dívida ajuizada pelo "Posto 
Ajuruteua Ltda.” contra a Prefeitura 
Municipal de .Augusto Corrêa, 
naquele fórum municipal. 

Processado o feito a Exma. 
Doutora Maria da Conceição Viana 
Figueiredo na sentença de, fls. 539 
a 548 julgou improcedente a ação 
de cobrança proposta por Posto 
Ajuruteua Ltda., condenando o 
Autor ao pagamento das custas e 
honorários advocaticios que fixou 
em 15% sobre o valor da causa e, 
por força do estabelecido no artigo 
475 da Lei Adjetiva Civil, recorreu 
da decisão para esta superior 
instância. 

A questão cinge-se à cobrança 
do fornecimento de Óleo Diesel e de 
Álcool procedido pelo "Posto 
Ajuruteua Ltda.” à Prefeitura 
Municipal de Augusto Corrêa 
chegando a dívida, com os 
aumentos concedidos pelo Governo 
Federal, nos meses de janeiro, 
fevereiro e março de 1993 a quantia 
de CR$ 330.561.125,50 (Trezentos 
e Trinta Milhões, Quinhentos e 
.sessenta e Hum Mil, Cento e Vinte 
e Cinco Cruzeiros e Cinquenta 
.Centavos). 

A exordial teve a instruí-la 
algumas Notas Fiscais e talvez 
algumas centenas de Requisições 
formuladas pela Prefeitura Municipal 
de Augusto Corrêa ao Posto 
Ajuruteua. Com vista dos autos a 
Prefeitura requereu fosse o Autor 
declarado carecedor da ação. 

Indo os autos à audiência do 
Órgão do Ministério Público de 1º 
grau o digno Promotor de Justiça 
em seu Parecer de fls. 496/98, 
invocando a lição do saudoso 
administrativista Hely Lopes 
Meirelles, conclui: 

"Na sua ampla atividade juridico-
administrativa a municipalidade 
se faz presente para adquirir 
bens ou direitos, assim como 
para contrair dívidas ou 
obrigações, por intermédio do 
Prefeito. Em qualquer ato Civil ou 
administrativo, a assinatura do 
Chefe do Executivo local vincula 
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o Município como credor ou 
devedor da prestação objetivada 
(Direito Municipal Brasileiro, 6ª 
ed. p. 532). 
Se ocorreram irregularidade e 
il icitudes penais, devem ser 
apuradas em procedimento 
próprio que não este. E se houve 
conduta dolosa ou culposa do 
agente municipal, responderá 
civilmente pelos danos 
causados, na forma do § 6º do 
artigo 37 da Constituição 
Federal, em razão regressiva a 
ser proposta por quem de direito. 
Pelo exposto, deve ser julgado 
procedente a presente ação, 
condenando-se a suplicada ao 
pagamento da divida contraida 
perante a suplicante, a ser 
apurada em liquidação da 
sentença na forma da lei "(doc. 
fls. 496/498)”. 
Procedida a instrução a 

respeitável sentença assim concluiu: 
"Isto posto, julgo improcedente a 
ação de cobrança proposta por 
Posto Ajuruteua Ltda., 
condenando o autor ao 
pagamento das custas e 
honorários advocaticios que fixo 
em 15% sobre o valor da causa. 
Recorro de ofício desta decisão 
para o Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado, por força do 
que estabelece o art. 475 do 
Código de Processo Civil. P.R.I." 
Data máxima vênia, a respeitável 

decisão apelada deve ser 
totalmente reformada. 

O fato alegado pelo Município de 
Augusto Corrêa que as compras 
foram efetuadas sem obediência às 
regras que dão validade a tal 
espécie de atividade chega ser 
pueril. Observe que a Prefeitura não 
nega a compra do combustível, mas 
não a reconhece por desobediência 
à preceitos contábeis que não foram 
observados. 

Conforme salienta o Parquet 
nesta Superior Instância, através o 
brilhante Parecer da Exma. 
Procuradora de Justiça Wanda 
Luczynski: 

"Além disso, o Município. de 
Augusto Corrêa argumenta que 
tal fornecimento não deve ser 
pago por ser nulo, devido a seu 
processamento não ter 
obedecido as regras que 
sustentam os gastos públicos, 
isto é, não houve o empenho 
antes do fornecimento dos 
produtos. Tal alegação, no 
entanto, aqui não pode 
prosperar, uma vez que é 
obrigação da Administração 
Pública observar a corrente 
aplicação das normas que 
embasam os gastos do dinheiro 
público. É a Administração 
Pública quem está vinculada ao 
princípio da legalidade estrita: só 
pode fazer o que determina a lei” 
A Colenda Turma Julgadora à 
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unanimidade de votos, deu 
provimento aos recursos interpostos 
para, reformando a decisão "a quo" 
,julgar procedente a Ação de 

Cobrança ajuizada pelo "Posto 
Ajuruteua", invertendo-se a 
sucumbência. 

Belém, 01 de junho de 1998. 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 

Des. Ricardo Borges Filho - Relator 
 
ACÓRDÃO Nº 34.232 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante: Município de Belém 
Apelado: Ismael José Braga Paz e sua mulher  
Relatora: Desembargadora Climeniè Bernadette de Araújo Pontes 

 
 

Reparação de dano moral e material - Morte 
ocasionada por descarga elétrica - Fenômeno da 
natureza - Responsabilidade objetiv a do poder 
público - Culpa por falta de serv iço. Preliminares de 
Nulidade da Sentença por falta de remessa ex-offício, 
de Anulação do Processo por admissão dos pais da 
v ítima como litisconsortes ativ os após o inicio da 
ação, de nulidade do processo por ilegitimidade de 
parte, de irregularidade da representação, de 
aplicação da pena de confissão e Impugnação de 
testemunha rejeitadas. A culpa por falta de serv iço, 
geradora da responsabilidade do ente público, não 
está necessariamente ligada a idéia de falta de algum 
agente determinado, basta que fique constatado a 
falta do agenciador na condução do serv iço que lhe é 
atribuído para que o dano lhe possa ser imputado. In 
casu, é defeso falar em caso fortuito (fenômeno da 
natureza), o fato é prev isív el e a responsabilidade do 
ente público assenta-se na teoria objetiv a. O 
município possui departamento próprio que cuida da 
arborização da cidade. Se o dano ocorreu por falta 
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desse serv iço específico, queda de galhos com o 
rompimento de fios de alta tensão, são os 
demandados apelantes responsáv eis pelo ev ento 
lesiv o. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os 

Desembargadores componentes da 
Terceira Câmara Cível Isolada, à 
unanimidade de votos, conhecer e 
negar provimento ao recurso nos 
termos do voto da Desa. Relatora.  

 
Relatório 
Tratam estes autos de Ação de 

Indenização por ato i lícito, movida 
por Raimundo José Braga contra 
Centrais Elétrica do Pará - CELPA - 
Sociedade de Economia Mista, 
sediada nesta cidade e na qualidade 
de litisconsortes ativos Ismael Dias 
Azevedo e Terezinha Uchoa de 
Azevedo e passivo o Município de 
Belém, com fundamento nos arts. 
159, 1533 e 153, II do Código Civil, 
e arts. 37 § 6º, 21, XII, “b” da C.F. 

Os fatos. No dia 19 de setembro 
de 1988, Cristina Uchoa de Azevedo 
Braga, falecida, foi incumbida de 
fazer reportagem para o Jornal O 
Liberal sobre as conseqüências que 
as fortes chuvas daquela tarde 
estariam provocando na cidade. 
Tomou o veículo que era dirigido 
pelo motorista José Santos, quando 
trafegava pela Serzedelo Corrêa no 
perímetro compreendido entre Brás 

de Aguiar e Gentil Bittencourt, o 
veículo foi atingido por um galho de 
oitizeiro que ao cair arrebentou e 
arrastou um cabo de alta tensão. O 
automóvel ficou preso entre os 
galhos e os fios. Percebendo que ao 
redor do carro havia fogo, temerosa 
de uma explosão, a repórter abriu a 
porta e tentou sair, mas ao pisar ao 
solo foi eletrocutada sofrendo 
incontinenti parada cardíaca. 

O fato dos demandados não 
terem fiscalizado e vistoriado a 
situação da árvore, cujos galhos se 
misturavam com os fios da rede 
elétrica, respondem por culpa in 
vigilando e in custodiendo; um, pela 
poda da árvore, que atingia a rede 
elétrica, e dois, a CELPA por falta 
de cautela e atenção com seus 
equipamentos, pois ocorreu falha no 
desligamento automático da rede de 
alta tensão. 

Nestes autos as partes estão 
devidamente qualificadas e 
legitimadas, a tramitação embora 
tumultuada como é reconhecida 
pelo juízo sentenciante, chegou ao 
seu final, sem impugnação ou 
recurso em quaisquer de suas 
fases, levando a magistrada a 
prolatar sentença a favor do autor e 
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l isticonsortes ativos já nominados, 
condenando o Município de Belém e 
Centrais Elétricas do Pará - CELPA 
ao pagamento de indenização por 
danos material e moral a título 
compensatório o equivalente a 
2.000 salários mínimos para o viúvo 
e pais da vítima em partes iguais, 
isto é, metade para cada um, 
apurada em liquidação de sentença, 
custas e honorários na forma 
discriminada fixados em 20%. 

Houve embargos de declaração 
que foram acolhidos. 

Inconformados com a decisão, 
os RR, recorreram. 

O Município de Belém, argüiu 
preliminarmente a nulidade da 
sentença: a) por falta de remessa 
ex-officio (CPC. 475, II ); b) pela 
admissão de Ismael Dias de 
Azevedo e sua mulher como 
litisconsortes ativos, uma vez que, o 
pedido não se enquadra nas 
hipóteses previstas em lei, além do 
que a constituição deve ocorrer no 
inicio da ação, e não no seu final, o 
que foi objeto de impugnação da 
CELPA; c) i legitimidade de parte 
argüida pelo Município de Belém, 
uma vez que, a sucessão legitima é 
ordenada pela art. 1603 do CC e a 
existência de ascendente, 
inexistindo descendentes, como no 
vertente caso, exclui o cônjuge 
sobrevivente que está no 3º lugar na 
ordem de vocação hereditária, e diz 
respeito a bens presentes e futuros 

e não uma mera expectativa de 
direitos perseguida em 
procedimento judicial, que tem como 
referencia lamentável caso fortuito. 

Meritoriamente, alega que houve 
equívoco na decisão por ter 
condenado a apelante a reparação 
dos danos material e moral; ratifica 
a tese do caso fortuito, trazendo a 
colação jurisprudência da culpa 
exclusiva da vítima requerendo a 
revisão da sentença. 

A Centrais Elétricas do Pará - 
CELPA, aduz em primeiro plano 
irregularidade da representação já 
formulada na defesa, sob o enfoque 
de que a inicial proposta por 
Raimundo José Braga Paz, não 
outorgou poderes ao Dr. Antonio 
Vil lar Pantoja para representá-lo em 
Juízo, e sim ao Sr. Ismael Dias de 
Azevedo, fato este desconsiderado 
na decisão. 

Da confissão - considerando a 
legitimidade do autor, impunha-se a 
aplicação da pena de confissão ao 
requerente, pleito que foi formulado 
e ratificado na audiência e razões 
finais. Impugna os depoimentos: do 
litisconsorte por representação do 
autor, e da testemunha José dos 
Santos por requerida a destempo. 

No mérito - é idêntica a teoria já 
sustentada pelo Município, e finaliza 
pedindo a reforma da sentença. 

Às fls. 291, o Município interpôs 
nova apelação, desta feita sobre a 
complementação da sentença que 
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julgou procedente os embargos 
declaratórios, fixando honorários. A 
CELPA S/A., não recorreu desta 
decisão. 

O autor apresentou contra-
razões aos apelos, ratificando os 
termos da exordial alegando que as 
matérias relativas as preliminares, 
estão preclusas, pois foram 
suscitadas e inacolhidas, não 
havendo recurso das mesmas. No 
mérito pela confirmação da 
sentença. 

A douta Procuradora de Justiça, 
ofertou substancioso parecer, e em 
sua manifestação opina pela 
rejeição das preliminares deduzidas 
e no mérito pelo improvimento dos 
recursos e manutenção da 
sentença. 

 
Voto 
A matéria a ser enfrentada neste 

julgamento, diz respeito à reparação 
dos danos material e moral, 
assentado na teoria objetiva ou 
doutrina do risco atribuindo ao 
Município de Belém e Centrais 
Elétricas do Pará - CELPA, a 
responsabilidade no evento lesivo. 

Inúmeras preliminares foram 
suscitadas, umas, remontam a fase 
cognitiva e outras à fase instrutória, 
todas porém, rejeitadas, inclusive já 
preclusas; entretanto, a todos nos 
reportaremos. 

A primeira dessas preliminares, 
expende sobre a nulidade da 

sentença, por falta de remessa ex-
officio, considerando que o ente 
público (Município de Belém) figura 
no polo passivo da demanda, e por 
lei, as decisões contra tais 
entidades enfrentam o duplo grau 
de jurisdição. 

Esse fato, não passou de um 
equívoco da douta magistrada 
sentenciante, que poderia ser 
sanada de ofício ou através de 
embargos. Não ocorreu nenhuma 
das hipóteses. Todavia, essa 
contestação é de somenos 
importância não nulifica o decisum, 
porque, enquanto não for 
reexaminada, a sentença não 
transitará em julgado. A norma 
insculpida no art. 475, II da Lei 
Instrumental, trata de condição de 
eficácia da sentença que, embora 
existente válida só produzirá efeito 
depois de confirmada pelo Tribunal. 

Assim, havendo recurso 
voluntário a irregularidade está 
saneada, porque a sentença será 
reexaminada. Rejeito a preliminar. 

A Segunda preliminar persegue 
anulação do processo, pelo fato de 
haver sido admitido na qualidade de 
litisconsortes ativos os pais da 
vitima, por não se enquadrarem nas 
hipóteses previstas em lei, isto é, 
(não ter sido constituído o inicio da 
ação). 

É bem verdade que 
litisconsórcio, a teor do 42 do CPC, 
quando ativo deve ser constituído 



148                                                                                                 REVISTA DO 
TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.43                      nº 75                      1998 

no inicio da ação, mesmo sendo ele 
facultativo e não no seu final. 
Todavia, o pedido foi deferido as 
partes não recorreram, o que se 
presume consentiram com a 
formação. Ademais, não há 
comunicação de pena para a 
transgressão desse preceito, isto é, 
a formação ulterior, que apenas 
ofenderia o principio do juízo 
natural. Mas, se admitido e desse 
fato não advém prejuízo para as 
partes , mesmo que denote uma 
irregularidade deve ser considerado. 

O Código Processo Civil adotou 
o princípio da instrumentalidade das 
formas, segundo o qual o que 
importa é a finalidade do ato e não 
ele em si mesmo considerado. Se 
puder atingir sua finalidade, ainda 
que irregular na forma não se deve 
anulá-lo. (Nelson Nery Jr. e Rosa 
Maria Nery em CPC Comentado, p. 
523). Rejeito a preliminar. 

Terceira Preliminar, nulidade do 
processo por i legitimidade de parte. 
Nem o Autor nem os litisconsortes 
admitidos, são partes ilegítimas 
neste feito. Trata-se de ação 
ressarcitória de danos material e 
moral (Responsabilidade civil por 
ato i lícito), que ceifou a vida de uma 
jornalista no liminar de sua vida 
profissional. Não se trata de direito 
sucessório e sim de direito 
obrigacional. Como enfatiza a nobre 
e culta parecerista: ... não se está 
fazendo parti lha, o que se opera é 

indenização por danos sofridos pela 
família e pelo marido da vitima. 

Quanto ao fato de existir em 
tramitação ação de separação 
judicial, é assunto que desmerece 
comentários, bastando que se 
informe que os direitos e deveres 
dos cônjuges em razão do 
casamento só se extinguem na 
forma do art. 315 do CC. Tivesse 
aquele separado com decisão 
judicial transita em julgado, sim, 
pois, não havia nenhum vínculo 
legal com vítima. Mas, isso não 
ocorreu. De direito pré-existe a 
legitimidade em decorrência da 
existência do casamento. Rejeito a 
preliminar. 

Preliminares deduzidas pela 
apelante CELPA S/A.  

Irregularidade da representação. 
Essa preliminar não deveria sequer 
ser suscitada. O despacho saneador 
exarado a 10/02/94, declara o 
processo em ordem, as partes 
legitimas e bem representadas etc... 
ora se não houve recurso da 
decisão judicial, a matéria precluiu. 
Mas, para não passar em brancas 
nuvens, uma vez suscitada, 
enfatiza-se que, não há defeito de 
representação. No instrumento 
público procuratório o A. outorgou 
poderes ao senhor Ismael Dias 
Azevedo, l itisconsorte para 
representa-lo em Juízo ou fora, 
podendo constituir advogado. 
(Decidiu o S.T.J, 4ª Turma, Rel. Min. 
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Salvio de Figueiredo, 26/02/97). 
A circunstância de constar no 

instrumento de mandato a cláusula 
ad juditia, é suficiente para permitir 
o outorgado estar em juízo, ainda 
que tenha o outorgante também 
concedido poderes especiais para 
promover ação diversa daquela na 
qual junta procuração. 

Ora, o instrumento procuratório, 
extraído por notária público, 
consigna poderes ao outorgado 
para constituir advogado, com os 
poderes da cláusula ad juditia. 
Portanto, a procuração está correta, 
inexiste qualquer defeito e ratifica-se 
o que foi dito inicialmente, a matéria 
está preclusa. Rejeito a preliminar. 

Da confissão - insiste a R., que 
ao especificar provas requereu o 
depoimento do A. sob pena de 
confesso, e que a magistrada 
irrelevou esse fato e admitiu o 
depoimento do litisconsorte Ismael 
Dias Azevedo. 

A invocação nesta oportunidade 
é indevida, primeiro porque como a 
anterior, a matéria queda-se 
preclusa; segundo porque, para 
aplicação da pena de confissão é 
necessário a intimação do A, e que 
conste do documento intimatório a 
prescrição da penalidade (art. 343, § 
1º § 2º CPC). Nestes autos não 
consta intimação pessoal ao autor, 
que reside em outro estado da 
Federação. 

Decidiu o S.T.J: 

A pena de confissão - meio de 
prova aliás, que conduz a uma 
presunção relativa, e não 
absoluta - somente poderá ser 
aplicada se no mandado 
intimatório constar 
expressamente, para ciência 
inequívoca do intimado, que se o 
mesmo não comparecer ou se 
recusar a depor, se presumirão 
verdadeiros os fatos contra ele 
alegados. Não é bastante a 
sucinta menção à pena de 
confesso. (STJ. 4º T, Resp. Min. 
Athos Carneiro, 29.06.90). 
A pena de confissão, para ser 

aplicada, depende, além da 
advertência, da intimação pessoal 
da parte para prestar depoimento 
pessoal. (S.T.J. 4ª T, Min. Salvio de 
Figueiredo, 08.05.96). 

Constata-se nestes autos que o 
A. não foi intimado a prestar 
depoimento pessoal, o que é 
suficiente para descaraterizar o 
pedido. 

O depoimento prestado pelo 
l itisconsorte facultativo, embora não 
requerido, em nada prejudicou as 
partes. Não se considera que tenha 
sido ouvido como representante do 
A., mas sim em nome próprio, uma 
vez que já havia requerido sua 
habilitação ulterior naquela 
qualidade. 

Quanto ao depoimento da 
testemunha José dos Santos, do A., 
que impugna, apenas por uma 
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questão de equidade passo a 
comentar: 

Ao final da exordial o A., 
protestou por todas as provas 
cabíveis, inquirição de testemunha, 
cujo rol seria depositado em 
Cartório em tempo hábil, etc... Às 
fls. 187, essas provas foram 
ratificadas, mas, impugnadas pela 
Ré Centrais Elétricas do Pará - 
CELPA, sob alegação de 
intempestividade. Todavia, a 
magistrada não levou em 
consideração e no saneador, as 
deferiu, de cujo despacho não 
houve recurso, o que importa dizer a 
matéria está também preclusa. 
Ressalte-se ainda que, o 
representante da Ré CELPA, 
embora devidamente intimado não 
compareceu a audiência, não 
protestou nem impugnou o 
depoimento, não seria agora, a 
oportunidade para reverter a 
situação. Diga-se de passagem que 
a audiência foi designada para 
08/06/94 e A. depositou em cartório 
o rol de testemunha a 29.03.94, 
dentro do prazo legal. Rejeito 
ambas as preliminares. 

 
Mérito  
Pretendem os Réus isentar da 

responsabilidade que lhes é 
atribuída, sob o argumento de que o 
acidente que vitimou a jovem 
jornalista, foi obra do acaso, não 
lhes sendo atribuído nenhuma 

culpa. 
A Constituição de 1988, 

conforme se depreende do § 6º do 
art. 37, realmente não 
responsabiliza objetivamente a 
Administração Pública, pelos danos 
decorrentes de fenômenos da 
natureza, inundações, enchentes 
ocasionadas por chuvas, etc..., isto 
porque tais eventos não são 
causados por seus agentes, são 
fatos estranhos à atividade 
administrativa, com as quais não 
guarda relação de causalidade. 
Todavia, isso não quer dizer que 
não se possa responsabilizar a 
Administração pelos danos 
decorrentes de tais fenômenos se 
resultar provado que, por sua 
omissão ou atuação deficientes, 
concorreu decisivamente para o 
evento, deixando de realizar 
serviços que comunamente lhes são 
exigidos. Nesse caso, a 
responsabilidade do Poder Público, 
não se caracteriza pela teoria do 
risco administrativo, mas sim, pela 
chamada culpa anônima ou 
impessoal, passando-se a falar em 
culpa do serviço ou falta do serviço, 
que ocorre quando o serviço não 
funciona, funciona mal ou funciona 
tardiamente. 

De acordo com essa nova 
concepção, a culpa anônima ou falta 
de serviço, geradora da 
responsabilidade do ente público, 
não está necessariamente ligada a 
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idéia de falta de algum agente 
determinado, basta que fique 
constatado a falta do agenciador na 
condução do serviço que lhe é 
atribuído para que o dano lhe possa 
ser imputado.  

Neste caso porém, o fato é 
previsível, inobstante a maneira 
como ocorreu o acidente e a 
apelante possuir um agente certo, 
que trata da arborização da cidade e 
logradouros de lazer à quem 
incumbe cuidar das plantas e em 
especial as árvores, verificando a 
situação relativamente a sua vida 
útil, podando-as com freqüência, e 
até mesmo eliminando-as, se na 
sua avaliação, apresentarem riscos 
para o povo. 

Ora, a cidade de Belém é 
conhecida nacionalmente, como a 
cidade das mangueiras, os seus 
túneis verdes são características 
que a embelezam e amenizam o 
forte calor equatorial, sendo estas 
utilíssimas para a vida da cidade, 
como as chuvas constantes que 
suavizam seu clima quente. Tais 
circunstâncias exigem do Poder 
Municipal, vigilância permanente, 
quanto as condições de segurança 
de todas essas árvores que ornam a 
cidade. 

Outra situação que exige 
redobrado cuidado, relaciona-se 
com a rede elétrica, cujos cabos 
condutores de energia se estendem 
entre os galhos das árvores, 

provocando com freqüência curto 
circuito, normalmente nas horas de 
chuvas, representando um risco 
constante para a população. 

O acidente que ceifou a vida da 
jovem profissional, é exemplo do 
descuido conjugados do Município 
de Belém e da CELPA. 

As constantes chuvas que caem 
nesta cidade por mais fortes que 
sejam, é fato previsível, como a 
queda de galhos ou mesmo de 
árvores. 

O serviço de energia elétrica 
deve estar atento quanto a 
ocorrência do rompimento dos 
cabos e fios para que sejam 
imediatamente desligados a fim de 
não causarem malefícios ao 
particular. 

A sentença hostil izada assenta-
se na teoria objetiva do risco 
administrativo comungando do 
entendimento dos doutos 
pareceristas, cujo dever de 
indenizar, independe da perquirição 
da culpabilidade. Não só as 
manifestações dos membros do 
Parquet como a sentença lançada, 
estão criteriosamente 
fundamentados, alicerçados em 
doutrina e jurisprudência 
tribunalicias, inclusive deste 
Tribunal. 

Mas, ainda que ad 
argumentandum se adotasse a 
concepção de culpa do serviço ou 
falta de serviço, ou ainda de 
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ausência do serviço devido ou seu 
defeituoso funcionamento, também 
geradora de responsabilidade com a 
comprovação de culpa, não haveria 
a proclamada isenção, pois está 
comprovado nos autos a negligência 
dos entes envolvidos, pela falta de 
cuidados especiais, com os bens 
públicos, causadores do acidente, 
conforme já expendido. 

A vítima sofreu uma descarga 
elétrica ao pisar ao solo, em 
decorrência da queda de um galho 
de oitizeiro e rompimento dos cabos 
condutores de energia elétrica, cujo 
desligamento automático não 
ocorreu por deficiência do serviço 
provocando-lhe parada cardíaca, 
como descrito no laudo pericial do 
I.M. Legal. 

Essas omissões afastam por si 
só, a alegada força maior, pois o 
evento era previsível e evitável, se 
os serviços funcionassem 
normalmente. 

Nenhum reparo merece a 
estudada e fundamentada sentença, 
nem se ajusta ao caso em exame, 
que a indenização seja estimada 
pelos regramentos do Código 
Brasileiro de Comunicações (Lei nº 
4117/62, arts. 84 e 86), aplicado 
subsidiariamente as Centrais 
Elétricas. Estabelecendo o valor do 
dano. 

Nesse aspecto (quantum), a 
decisão pautou-se pela coerência e 
equilíbrio. Uma jovem profissional, 

com um futuro promissor, com 
certeza dava à seus pais enorme 
felicidade, e nenhuma indenização 
seria capaz de apagar a dor sentida, 
pela perda física do ente querido 
sem falar na ajuda financeira. 

Nesse campo (da reparabilidade 
do dano moral), registre-se a 
contribuição trazida pelo eminente 
Juiz Severo da Costa, do 1º Tribunal 
de Alçada do Rio de Janeiro, nos 
embargos na Apelação Cível nº 
44.186, citado por José de Aguiar 
Dias. 

Salientou o douto magistrado 
que, todo e qualquer dano causado 
a alguém ou ao seu patrimônio deve 
ser indenizado, de tal obrigação não 
se excluindo o mais importante 
deles, que é o dano moral, que deve 
automaticamente ser levado em 
conta. O dinheiro possui valor 
permutativo, podendo-se, de alguma 
forma, diminuir a dor com a perda 
de um ente querido pela 
indenização, que representa 
também punição e desistimulo do 
ato ilícito. 

Ainda oriundo do mesmo 
Tribunal, um acórdão do 2º grupo de 
Câmara Cíveis, relatado pelo Juiz 
Paulo Roberto, decidiu que: se é de 
fi l iação o vínculo de parentesco 
entre o autor da ação e a vítima o 
dano moral se presume. São 
considerações que merecem 
registro as que expendeu o douto 
Relator em seu voto, nos embargos 
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na apelação nº 32.078. 
A perda de um filho, de um pai, 

de uma mãe, de um irmão produz 
um intenso sofrimento no parente. 

É uma reação humana, que 
acontece com todos. É o id quod 
plerunque: aquilo que geralmente 
acontece. Assim presume-se a 
lesão moral do pai, como 
decorrência necessária da perda do 
fi lho. O pai que não sinta essa 
profunda e irreparável dor é um 
anormal um inumano. Esta é uma 

presunção irrefragável. (Da 
responsabilidade Civil, pag. 
763/764). 

Assim, a estimativa está correta, 
o dano causado foi muito mais 
profundo, que sua reparação, pois 
atingiu a alma dos pais da vítima, 
não havendo dinheiro que pague 
essa dor. 

Nega-se, por todo o exposto 
provimento aos recursos e confirma-
se a sentença por seus jurídicos 
fundamentos.

 
Belém, 19 de junho de 1998. 

 
Des. Pedro Paulo Martins - Presidente 

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.234 - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE 
SENTENÇA DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Sentenciante/apelante:UEPA - Universidade do Estado do Pará 
Sentenciado/apelado: Alessandra Cunha Vasconcelos e Outros 
Relator:  Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva 
 
 

Reexame de sentença e apelação cív el. Ensino 
superior. Aplicação de norma regimental de caráter 
interno a discentes que tiv eram ingresso na 
univ ersidade antes da v igência do nov o regime 
jurídico. A preliminar decadencial suscitada pela 
impetrada foi rejeitada. Direito adquirido. A resolução 
interna corporis, malgrado a sua eficácia normativ a 
incontestáv el e aplicação indiscutív el e imediata ao 
alunado, não se estende aos impetrantes, dev endo 
prev alecer o critério de se adotar processo gradual 
que facilite os ajustes adequados. Mudar as regras 
do jogo somente para a parte do alunado significa 
inv alidar o resultado da partida, porquanto para uns 
competidores a regra é uma. Para outros, bem 
div ersas, quebrantando um dos princípios 
fundamentais do estado de direito que é o da 
isonomia. Inaplicabilidade a eles da Lei 5.747/93, 
como forma de impedir a mudança brusca de 
critérios, quando já se av izinha a conclusão do 
curso, podendo acarretar-lhes prejuízos de ordem 
pessoal injustificáv eis. Recursos improv idos. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Senhores 

Desembargadores componentes da 
Turma Julgadora da 3ª Câmara 
Cível Isolada, à unanimidade de 
votos, negar provimento a apelação, 
confirmando a decisão 

reexaminanda em todos os seus 
termos. 

 
Relatório 
Trata-se de reexame necessário 

de sentença e apelação cível, esta 
interposta pela UEPA - Universidade 



JURISPRUDÊNCIA                                                                                        155 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº 75 1998 
 
 

do Estado do Pará, inconformada 
com a r. sentença proferida pelo 
Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca 
de Belém nos autos do Mandado de 
Segurança impetrado por 
Alessandra Cunha Vasconcelos e 
outros contra a àquela 
Universidade. 

Alegam, em resumo, os 
impetrantes que são discentes da 
Universidade do Estado do Pará - 
UEPA, tendo os mesmos 
ingressado, mediante concurso 
vestibular na estão Faculdade 
Estadual de Medicina do Pará, 
sendo, portanto, todos alunos do 
curso de medicina, consoante 
documentação que anexaram aos 
autos. Alegam, ainda, que desde o 
seu ingresso na antiga Faculdade 
de Estadual de Medicina, têm suas 
condutas regidas pelo Decreto nº 
355 de 18/12/79, porém, com a 
criação da Universidade do Estado 
do Pará (Lei nº 5.747/93), mais 
especificamente no início do ano 
letivo, foram atingidos de forma 
prejudicial em diversos direitos 
adquiridos, pois, de acordo com as 
determinações da direção da 
instituição, outro regimento deveria 
ser adotado para vigorar a partir do 
início do 1º semestre, o que, 
unilateralmente, ocorreu. Entretanto, 
afirmam os autores que o novo 
regimento traz diversas cláusulas 
que colidem frontalmente com seus 
direitos incontestáveis, já 

pacificados. Ressaltam, também, 
que a quando de seu ingresso na 
instituição ora impetrada, eram 
detentores dos direitos adquiridos, 
por força do referido Decreto nº 
355/79, os quais não poderiam ser 
atingidos por norma ulterior que 
viesse a prejudicá-los e ignorá-la 
como se nunca tivessem existido. 
Aduzem, ainda, que o novo 
regimento deveria alcançar sem 
reservas, somente os alunos, que 
ingressaram a partir de sua vigência 
e jamais admitir que a nova norma 
pudesse retroagir para alcançar fato 
pretérito, já consumado sob o 
império da norma anterior. O que 
não aconteceu, pois de forma 
abusiva e unilateral e em flagrante 
desrespeito ao que determina a 
própria Constituição Federal, a 
impetrada impôs aos discentes a 
obrigatoriedade de se submeterem 
ao nosso regimento, achando os 
impetrantes que tal não deveria ter 
acontecido, em face dos direitos 
adquiridos que possuem que, em 
obediência ao princípio da 
irretroatividade, não podem ser 
prejudicadas por dispositivo 
normativo ulterior, conforme o art. 
5º, XXXVI, da Carta Magna.  

Prosseguindo, dizem que na data 
determinada para a sua matrícula, 
ao tentarem efetuá-la sob as 
condições do antigo regimento 
foram impedidos de assim 
procederem, sob a ameaça de 
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indeferimento da matrícula com a 
conseqüente eliminação do curso, 
obrigando-os a preencher um 
documento com cláusula leonina, 
eis que prevê que os mesmos 
devem se submeter ao novo regime 
incondicionalmente e por acharem 
tal ato viciado, o mesmo é nulo de 
pleno direito, haja vista ter sido 
praticado mediante coação.  

Concluindo, dizem os 
impetrantes que a impetrada 
praticou ato com excesso de poder 
o que o torna arbitrário, i lícito e nulo 
no que concerne aos seus direitos 
líquidos e certos, no sentido de que 
continuem sendo disciplinados pelo 
antigo regime. Requereram, a 
concessão de medida liminar, uma 
vez não restar dúvidas quanto a 
existência do fumus boni juris e do 
periculum in mora, e, ainda, por 
ocasião do julgamento do 
mandamus a procedência total da 
presente ação mandamental. 

Juntaram documentos de fls. 09 
a 51. 

O Dr. Juiz “a quo” concedeu a 
medida liminar, requisitando as 
devidas informações à autoridade 
coatora. 

Às fls. 54, consta petitório 
firmado por Leonice Maria Ferreira e 
Lidavette Santos Cardoso no qual 
requerem que sejam admitidas no 
processo como litisconsortes ativas 
(art. 46 do CPC), por se 
encontrarem na mesma situação 

das impetrantes. 
Juntaram documentos de fls. 55 

a 61. 
Admitido o ingresso das 

litisconsortes (fls. 62), o Dr. Juiz a 
quo solicitou as informações de 
estilo, que foram prestadas as fls. 
64/69, argüindo preliminarmente, a 
decadência ao direito de 
impetração, uma vez exercido 
extemporaneamente e no mérito, 
citando jurisprudência, defendeu a 
autonomia da gestão universitária 
(art. 5º da Lei nº 5.540/68) e o 
entendimento de que ao estudante 
universitário não tem direito a ser 
mantido no currículo da época em 
que iniciou seu curso e que inexiste 
a alegada violação ao direito. 

As referidas informações foram 
ratificadas em razão das estudantes 
Leonice Maria Ferreira e Lidavette 
Santos Cardoso, terem sido 
admitidas como listisconsortes 
ativas. Outros documentos foram 
juntados aos autos pela autoridade 
impetrada (fls. 116/126). 

O Ministério Público, em primeiro 
grau de jurisdição, manifestou-se 
pela denegação do writ, por não 
haver direito líquido e certo a 
proteger. 

Decidindo a causa o d. Juízo a 
quo concedeu a segurança na qual 
ratificou os efeitos ex nunc da 
liminar, submetendo essa decisão 
ao reexâme necessário de 
sentença. 
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Às fls. 147/148 houve embargos 
de declaração por parte das 
estudantes Leonice Maria Ferreira e 
Lidavette Santos Cardoso, na 
qualidade de litisconsortes ativas, 
em vista de seus nomes terem sido 
omitidos por ocasião da r. decisão 
de 1º grau. A Dra. Juíza 
monocrática verificando a 
procedência dos embargos, 
acolheu-os, imprimindo-lhes o efeito 
modificativo, concedendo em parte 
a segurança impetrada, pois deixou 
fora de alcance da referida medida 
judicial as duas embargantes, por 
entender que não lhes assiste o 
direito reclamado na ação 
mandamental. 

Inconformada com a r. decisão 
proferida nos autos, quanto a 
concessão do mandamus aos 
demais impetrantes, a Universidade 
do Estado do Pará - UEPA, interpôs 
recurso de apelação, argüindo, 
preliminarmente, a decadência da 
presente impetração por ter sido 
intentada fora do prazo legal. No 
mérito, aduziram não existir direito 
líquido e certo à manutenção do 
regimento vigente à época em que 
os apelados ingressaram na 
instituição, o que, inclusive, aplica-
se aos concluintes do curso, visto 
que a legislação, doutrina e 
jurisprudência não faz qualquer 
distinção, negando a todos o 
pretendido privilégio. Requer o 
provimento do presente recurso e a 

reforma da r. decisão a quo. 
Os apelados ofereceram contra-

razões às fls. 166/168, pedindo o 
improvimento do recurso e a 
manutenção da r. decisão recorrida. 

Por ser a apelante isenta do 
respectivo preparo, nos termos do 
art. 511, parágrafo único do CPC, os 
autos subiram a esta E. Corte, 
vindo-me conclusos para 
julgamento. 

A d. Procuradoria Geral de 
Justiça, através do eminente 
Procurador de Justiça, Dr. Geraldo 
Magela Pinto de Souza, opinou pelo 
acolhimento da preliminar levantada 
pelo apelante, no que tange a perda 
do prazo para impetração, e quanto 
ao mérito, manifestou-se pelo 
improvimento do recurso e 
manutenção da r. decisão de 1º 
grau. 

 
Voto 
A apelante ratifica a preliminar de 

decadência de impetração suscitada 
no 1º grau de jurisdição, rejeitada 
pela r, sentença objeto deste 
remessa a obrigatória. 

Em que pese não concordar com 
a orientação doutrinária defendida 
pelo eminente Desembargador 
Regis Femandes de Oliveira, do Eg. 
TJSP, que entende inexistir hoje 
decadência do direito de ação em 
mandado de segurança, porque não 
recepcionado pela nova ordem 
jurídica o art. 18 da Lei nº 1.533/51, 
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e a que se fi l ia a culta Magistrada 
sentenciante, entendo como ela que 
a não impugnação da norma 
regimental quando ainda in abstrato 
- o que vale dizer o mesmo que a lei 
em tese - não constitui óbice ao 
manejo do remédio constitucional 
heróico, mas só quando aplicada 
objetivamente lesa ou ameaça in 
concretum o direito líquido e certo 
da parte protegido pelo mandamus. 
Daí não se poder cogitar em 
(decadência do direito de ação na 
espécie dos autos, levando em 
conta lapso de tempo .superior aos 
120 dias previstos no art. 18 da lei 
citada, contados da data da 
publicação do regimento no DOE, 
como quer a recorrente. 

Isto posto, rejeito a preliminar. 
No mérito, a sentença fez justiça 

e bem aplicou a lei, merecendo ser 
confirmada em todos os seus 
termos, adotando este Relator os 
seus judiciosos fundamentos, 
sintetizados no trecho a seguir 
transcrito: 

...embora se diga que o direito 
adquirido se corporifique apenas 
em relação às matérias, só 
alcança as disciplinas já 
cursadas, havendo apenas 
expectativas de direito quanto às 
demais. Em certas circunstâncias 
excepcionais, a Resolução que 
"interna corporis" tem eficácia 
normativa incontestável deve ser 
aplicada. Nas demais, mudar as 

regras do jogo somente para 
parte do alunado significa 
invalidar o resultado da partida, 
porquanto para uns 
competidores a regra é uma. 
Para outros, bem diversas, 
quebrantando um dos princípios 
fundamentais do Estado de 
Direito que é o da isonomia. 
No caso dos autos, "em que os 

impetrantes são todos quintanistas", 
cursando a penúltima série do 
curso, recomenda-se o fiel 
cumprimento da súmula 
prénoticiada, não se justificando a 
aplicabil idade a eles da Lei 
5.747/93, como forma de impedir a 
mudança brusca de critérios, 
quando já se avizinha a conclusão 
do curso, podendo acarretar-lhes 
prejuízos de ordem pessoal 
injustificáveis dentro duma temática 
de que a Instituição tem por fim 
precípuo servir ao aluno e não a 
inversão desse enfoque apenas 
para relevar pequenas dificuldades 
de ordem administrativa (fls. 145). 

Por estas razões, improvejo a 
ambos os recursos, mantendo, 
assim, a r. decisão recorrida, para 
deferir a segurança para os outros 
impetrantes e denegá-la para as 
litisconsortes, sem prejuízo do 
período em que estiveram 
agasalhadas pela medida liminar, 
que lhes antecipou a tutela 
jurisdicional, tudo nos termos da 
fundamentação do decisum que ora 
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se confirma na íntegra.
 

Belém, 22 de maio de 1998. 
 

Des. Pedro Paulo Martins - Presidente 
Des. João Alberto Castello Branco de Paiv a - Relator 
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ACORDÃO Nº 34.243 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE 
ORIXIMINÁ 
 
 
Apelante: A Justiça Pública. 
Apelado: José Milton da Silva Lopes  
Relator: Desembargador Jaime dos Santos Rocha 
 

Crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV do CPB - 
Decisão do conselho de sentença, que apoiou-se tão 
somente na v ersão que lhe apresentou o réu, 
desprezando a conexão das prov as carreadas para 
os autos, autoriza a realização de nov o Júri. Recurso 
conhecido e prov ido, à unanimidade. 

 
ACORDAM, os Exmos. Senhores 

Desembargadores do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, integrantes à 3ª Câmara 
Criminal Isolada, à unanimidade, 
conhecer do presente recurso e 
conceder-lhe Provimento, com base 
no relatório e voto deste Relator, 
para que o réu José Milton da Silva 
Lopes seja levado a novo Júri. 

Relatório 
Vistos, etc... 
O Ministério Público Estadual, 

por seu Promotor de Justiça na 
Comarca de Oriximiná, 
inconformado com a respeitável 
decisão prolatada pelo Egrégio 
Tribunal do Júri Popular, que no dia 
23 de julho de 1997, condenou o réu 
José Milton da Silva Lopes segundo 
as disposições do art. 129, § 3º, do 
CP, vem a esta Superior Instância, 
apelar dessa decisão. 

Aduz o apelante em suas razões, 

que foi errônea a decisão proferida 
pelo Juri Popular, que desclassificou 
o crime de homicídio duplamente 
qualificado para o tipo lesão 
corporal grave seguida de morte, 
julgando o fato delitivo de forma 
manifestamente contrária às provas 
dos autos. 

Que cometeu o crime por motivo 
de somenos importância, usando de 
meios que tornaram totalmente 
impossível à vítima esboçar 
qualquer tipo de defesa, atacando-a 
pelas costas. 

Que mesmo venha a ser 
afastada a hipótese da incidência de 
dolo direto, é inquestionável, “in 
casu” , a incidência de dolo 
eventual. 

Que não cabe o absurdo 
praticado pelos jurados, ao 
reconhecerem ter o acusado 
cometido o delito sob influência de 
violenta emocão provocada por ato 
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injusto da vítima. 
Em contra-razões, a defesa 

pugna pela manutenção da 
decisória manifestação do soberano 
Tribunal do Júri. 

Registram os autos, que por 
volta das 22:00 hs. do dia 28/01/96, 
no Município de Oriximiná, na 
pequena praça em frente ao bar 
“Olho no Olho”, José Milton da Silva 
Lopes, vulgo “Zé Milton”, fazendo 
uso de uma estaca, desferiu uma 
violenta pancada na cabeça de 
Flávio Pereira de Melo, vulgo 
“Jabota” , que prostrou-se ao chão 
desacordado, o qual foi socorrido 
por populares, vindo a falecer na 
noite do dia seguinte no hospital 
São Domingos Sávio. 

O fato teve início quando o 
elemento de alcunha “ Formiga” , 
sem motivo aparente, agrediu a 
vítima por trás, aplicando-lhe um 
tapa na nuca. 

À ração da vítima contra 
“Formiga” , surgiram “Toni” e “Zé 
Milton” , irmão e primo do agressor 
respectivamente. O pequeno bando 
perseguiu a vítima enquanto esta 
corria rumo à sua residência. 
“Formiga” , após atirar uma garrafa 
vazia na vítima, desistiu da 
perseguição juntamente com seu 
irmão “Toni”. 

A vítima seguiu para sua casa e 
“Zé Milton” para o “beco do cano”. 

Posteriormente a vítima retornou 
à praça, onde ficou olhando o 

movimento do bar “Olho no Olho”. 
Logo em seguida, apareceu o 
acusado, que armado de uma 
estaca desferiu-lhe uma pancada na 
cabeça fugindo em seguida. 

No Inquérito Policial as 
testemunhas, de forma unânime, 
informaram que o acusado agrediu 
a vítima pelas costas (fls. 11 a 13 
dos autos). “Formiga” e “Toni” 
disseram que a vítima encontrava-
se armada e que não presenciaram 
o fato que causou a morte da vítima. 
“Zé Milton” declarou que pela 
insistência da vítima em atacar a ele 
e seus primos com uma faca, 
armou-se de uma estaca com a 
“intenção de caceteá-lo” , 
desferindo-lhe uma violenta 
pancada na cabeça, caindo a vítima 
ao chão, mas que se encontrava 
frente a frente com ela (fls. 20 dos 
autos). 

O acusado teve prisão preventiva 
decretada em 02/02/96 (fls. 29). 

O M.P. ofereceu Denúncia à 
Exma. Juíza de Oriximiná em 
13/02/96 contra José Milton da Silva 
Lopes, nos termos do art. 121, § 2º , 
incisos II e IV do CPB. Não arrolou 
testemunhas. 

A denúncia foi recebida em 
14/06/96. 

Em juízo o acusado disse ter 
desferido uma estacada no braço da 
vítima, que caiu ao solo batendo a 
base do crânio. Alegou legítima 
defesa dizendo que a vítima queria 
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atacá-lo com uma faca. 
Na instrução criminal foram 

ouvidas as quatro testemunhas 
arroladas pela defesa (fls. 51/33), 
das quais somente duas disseram 
ter visto o fato delitivo. Ana Maria 
Vieira Seixas: “O acusado cacetou a 
vítima na cabeça na parte de trás, 
mas que estavam frente a frente” . 
Maria Sueli Pereira Aquino; “O 
acusado cacetou a vítima na região 
do pescoço, próximo à orelha 
esquerda e que estava frente a 
frente com ela, que se encontrava 
armada de faca” . 

Em defesa prévia, o defensor 
reservou-se o direito de apreciar o 
mérito nas alegações finais. 

Às fls. 10 está o laudo de corpo 
de delito e às fls. 48 o o documento 
médico que melhor esclarece as 
lesões da vítima, nada referindo 
quanto a um possível traumatismo 
num dos braços da mesma ou em 
qualquer outra parte de seu corpo, 
exceto a cabeça. 

As alegações finais estão nas fls. 
59 e 65. O M.P. solicitou a 
Pronúncia do réu na forma de 
Denúncia e a Defesa argüiu a 
excludente de il icitude. 

Às fls. 67/68 está a sentença de 
Pronúncia da MMª Juíza, dentro dos 
pré-requisito legais. 

Às fls. 73 a 75 consta o libelo 
crime acusatório, onde foram 
arroladas seis testemunhas. 

Às fls. 77 estão as 

contrariedades ao libelo crime 
acusatório onde foram arroladas 
quatro testemunhas. 

O Julgamento realizou-se dentro 
dos trâmites legais. 

O representante do M.P. instado 
a ofertar parecer, opina pelo 
conhecimento e improvimento do 
presente recurso, haja vista que o 
dolo eventual é evidente, sendo 
imperioso novo Julgamento. 

Voto 
A escorreita análise dos 

presentes autos revela, estreme de 
dúvidas, a tipificação do crime tal 
como claramente demonstra a 
materialidade e a sua autoria. 

Verifica-se que a ação delitiva 
que culminou com a morte da 
vítima, iniciou-se com briga de rua, 
pelos primos do acusado, com o 
envolvimento deste em seguida, em 
perseguição à vitima, que chegou a 
ir para sua residência voltando às 
ruas posteriormente, ocasião em 
que surgiu novamente o acusado 
para desferir-lhe violenta cacetada. 

Essa conduta do acusado, 
configura a intenção que o mesmo 
tinha em atingir a vítima, talvez não 
no sentido de abatê-la em definitivo, 
mas certamente em atingi-la de 
forma a sair vitorioso na contenda 
iniciada por seu primo “Formiga”. 

A opção dos Jurados, de que o 
réu cometeu o crime sob a 
influência de violenta emoção 
provocada por ato injusto da vítima, 
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conflita com as declarações dos 
demais envolvidos e do próprio 
acusado. 

O laudo de corpo de delito 
constante às fls 10 dos autos, assim 
como o laudo médico às fls 48 
referem:  

“vítima de agressão física, 
apresentando traumastimo 
crânio-encefálico não 
respondendo às solicitações, em 
coma profundo, sem resposta, 
com ferida corto-contusa na 
região occipital com grande 
sangramento local, com vários 
hematomas no couro cabeludo, 
equimoses perioculares, 
evoluindo para o óbito em menos 
de 24 horas.” 
As testemunhas de acusação 

foram unânimes em afirmar que o 
acusado agrediu a vítima pelas 
costas (fls 11 à 13 dos autos), 
hipótese esta que mais se coaduna 
com o conteúdo dos citados laudos, 
pois para que a vítima desmaiasse, 
necessário teria sido uma violenta 
pancada na cabeça e o local da 
lesão (região occipital) indica ter 
sido o golpe desferido por trás. 

À Polícia, o acusado confessou 
que desferiu violenta pancada na 
cabeça da vítima e que tinha essa 
intenção (fls 20 dos autos). Em juízo 
apresentou a versão de que agiu em 
legítima defesa, alegando que a 
vítima encontrava-se armada de 
faca, estando frente a frente com ela 

quando desferiu-lhe uma estacada 
no braço e que em decorrência 
dessa estacada a mesma caiu ao 
solo batendo a base do crânio. 

Os laudos de fls. 10 e 48 nada 
referem em relação a qualquer 
lesão nos braços da vítima, assim 
como as declarações das próprias 
testemunhas de defesa não 
confirmam essa versão, 
apresentada pelo réu em Juízo e ao 
Tribunal do Júri. 

A conclusão que emana dos 
autos é a de que o acusado agiu 
com dolo ao desejar abater a vítima 
de forma violenta e ainda que não 
tivesse desejado o resultado morte, 
ao desferir-lhe violento golpe em 
região vital, não se importou com a 
grande probabilidade de produzi-lo, 
portanto, assumindo esse risco. 

Configurado está o dolo 
eventual, portanto, crime de 
homicídio preterdoloso, na forma do 
Art. 121, § 2º, II e IV do CPB. 

A decisão dos Jurados, sem a 
devida disciplina intelectual, calcada 
na versão do réu, que por sua vez 
entra em conflito com seus 
depoimentos anteriores, despreza a 
conexão das provas carreadas para 
os autos e autoriza o provimento do 
apelo feito pelo representante do 
MP na Ação Penal para que seja 
realizado novo júri, conforme prevê 
o Art. 593, § 3º do CPP. 

Isto posto, acompanho o parecer 
Ministerial, conheço do Recurso e 
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concedo-lhe provimento para que o 
réu José Milton da Silva Lopes seja 

encaninhado a novo julgamento. 

Belém, 03 de junho de 1998. 
Des. Benedito de Miranda Alv arenga - Presidente 

Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator 
ACÓRDÃO Nº 34.246 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelantes: Mário Oliveira Almeida e sua mulher Glória Canela de Almeida 
Apelados: Francisco Luiz Ribeiro Neto e sua mulher Maria das Graças Sou- 
   za Ribeiro 
Relator: Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva 
 
 

Promessa de compra e v enda de imóv el. Constituição 
em mora "ex-persona", mediante prév ia interpelação 
(Decreto-Lei nº 745/69). Impossibilidade da purgação 
da mora no prazo da contestação, quando já 
configurada a mora, não emendada após prév ia e 
regular intimação. Entendimento da suprema corte e 
do Colendo STJ a respeito do tema. Recurso Provido. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Senhores 

Desembargadores componentes da 
Turma Julgadora da 3ª Câmara 
Cível Isolada, à unanimidade de 
votos, conhecer do recurso e dar-lhe 
provimento. 

 
Relatório 
Trata-se de ação ordinária de 

anulação de contrato de compra e 
venda de imóvel, cumulada com 
reintegração de posse e perdas e 
danos, movida por Mário Oliveira 
Almeida e sua mulher em face de 

Francisco Ribeiro Neto e sua 
mulher, tendo por objeto a casa sita 
na Avenida Gentil Bitencourt nº 
2.142, adquirida pelos autores, 
mediante financiamento obtido junto 
a Caixa Econômica Federal, 
transferido aos réus, por via do 
mesmo ajuste. 

O preço pactuado entre as partes 
litigantes para a dita transferência 
foi de CR$ 700.000,00 (setecentos 
mil cruzeiros), sendo CR$ 
400.000,00 (quatrocentos mil 
cruzeiros), - padrão monetário da 
época - correspondente à dívida 
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hipotecária existente em nome dos 
promitentes vendedores e que 
gravava o imóvel, para ser liquidada 
diretamente, pelos promitentes 
compradores, perante a Caixa 
Econômica Federal; enquanto o 
restante do preço seria pago, na 
forma prevista no contrato. 

Ocorre, que tal não ocorreu, 
levando os vendedores a interpelar 
judicialmente os devedores, ao 
cumprimento da condição resolutiva 
ajustada, sem lograr êxito, contudo. 

Caracterizada a mora dos 
promitentes compradores, os 
promitentes vendedores, alegando 
prejuízos de ordem moral e material, 
ajuizaram a presente ação, visando 
anular compra e venda prometida, 
buscando, ainda, a reintegração de 
posse no imóvel e as perdas e 
danos resultantes da inadimplência 
dos cessionários. 

Os réus contestaram o pedido, 
suscitando, preliminarmente, a 
extinção do processo sem 
julgamento do mérito, à ausência de 
pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do 
processo, porque já tivessem 
quitado o débito hipotecário perante 
a Caixa Econômica. No mérito, 
pugnaram pela improcedência da 
ação, por falta de amparo legal. Já 
os autores, ao replicarem a 
contestação, pediram a 
improcedência da preliminar 
levantada ao argumento de não ser 

lícita a purga da mora efetivada 
pelos devedores, pois que, 
interpelados judicialmente, deixaram 
fluir o prazo legal, para o fazerem 
validamente; não podendo a essa 
altura dos acontecimentos, e ao seu 
bel prazer, l iquidar a obrigação 
assumida e de caráter resolutivo 
junto a entidade financeira 
prestadora do financiamento do 
imóvel, para dar fim ao processo. 

Decidindo a causa a Dra. Juíza a 
quo declarou os autores 
carecedores do direito de ação, em 
face da quitação do débito, ao sabor 
de escólio jurisprudencial que citou, 
em reforço de sua tese (fls.). 

Irresignados, apelaram os 
vencidos, no que ratificaram; as 
razões expendidas no curso da 
ação, propugnando, a final, pelo 
provimento do recurso. 

Recebida a apelação em seus 
efeitos legais (fl. 64), e anotado o 
preparo, os autos, juntamente, com 
as contra-razões dos apelados, 
subiram a esta instância ad quem, 
sendo distribuídos, sucessivamente, 
aos eminentes Desembargadores 
Stéleo Menezes e Humberto de 
Castro, que afirmaram seus 
impedimentos, quando, então, os 
mesmos vieram-me conclusos para 
julgamento do feito. Registre-se que 
há parecer da douta Procuradoria 
Geral de Justiça, opinando pela 
reforma da decisão recorrida, 
evidenciado o descumprimento de 
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formalidade essencial para a 
validade do feito, a acarretar a sua 
nulidade. 

 
Voto 
De acordo com o que consta na 

decisão recorrida restou fixado : 
"Atualmente, vem-se tornando 
vencedora a interpretação 
expendida no douto voto vencido 
do eminente Juiz Octávio 
Stucchi, na Apelação Cível nº 
153,125, do Egrégio Primeiro 
Tribunal de Alçada Civil, 
publicado na Revista dos 
Tribunais, vols. 424/146 e 
430/148, tanto assim que vem 
sendo admitida a emenda da 
mora, durante o prazo da 
contestação, nas ações atinentes 
a compromisso de imóveis não 
loteados, como se verifica dos 
venerandos acórdãos, 
publicados na "Revista dos 
Tribunais", vol. 410/234 e 
"Julgados", ed. LEX, vol. 16/65 
do Egrégio Primeiro Tribunal de 
Alçada Civil que concluíram no 
sentido de ser possível a 
purgação da mora pelo 
promitente comprador de imóvel 
até a contestação da lide. E isso 
porque, o Decreto-Lei nº 
745/1969, tratou apenas de 
problema da constituição em 
mora do devedor, deixando a 
questão da resolução do 
contrato, pela incidência de falta, 

para ser solucionada em 
conformidade com os princípios 
de direito comum. Fosse 
intenção do legislador admitir a 
mora, como inadimplemento 
absoluto, teria considerado a 
rescisão imediata como efeito do 
retardamento culposo no 
cumprimento da obrigação, tal 
como ocorre em relação aos 
contratos de compromisso de 
imóvel loteado, cuja interpelação 
prévia não atendida implica na 
produção desse efeito. No 
Decreto-Lei nº 745/1969, nada 
se menciona a respeito da 
rescisão do contrato como efeito 
da notificação prévia, o que leva 
à conclusão de que o legislador 
quis, tão-somente dispor sobre a 
caracterização da mora, pura e 
simplesmente a, de forma a que 
a prestação descumprida 
pudesse ser, ainda, executada 
pelo devedor, com proveito para 
o credor. Admite-se, portanto, 
que tratando-se de compromisso 
de compra e venda de imóvel 
não loteado, a notificação prévia, 
para constituir o compromissário-
comprador em mora, não impede 
que o devedor deposite, no prazo 
da contestação, o montante de 
seu débito, para a purgação da 
mora" ("Revista dos Tribunais", 
vol. 410/234; "Julgados do 
Tribunal de Alçada Civil", ed. 
LEX, vol. 16/65). 
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No caso em litígio, citados, os 
réus correram e liquidaram o débito, 
pagando a mais com os encargos 
legais, em virtude do atraso (fls. 
54/56). Aduz, ainda, em conclusão, 
a eminente Magistrada 
sentenciante, que os autores eram 
carecedores do direito de ação. 

Contudo, esse entendimento não 
se coaduna com a espécie dos 
autos, em que a situação é 
inteiramente distinta da enfocada 
nos precedentes citados. Por outro 
lado, também me parece que a lei 
especial afasta a possibil idade 
entrevista pela sentença, ao impor 
que a "constituição em mora" se 
fizesse "ex. persona" e mediante 
prévia interpelação. Vale dizer, na 
prática o legislador pretendeu 
estabelecer ao compromissário-
comprador o dever de purgar a 
mora; e, em contrapartida ao 
compromitente-vendedor o de 
promover a interpelação do 
devedor, para que este, no prazo de 
quinze dias, previsto no Decreto-Lei 
n. 74569 - aplicável aos imóveis não 
loteados, que é o caso dos autos 
para efetivar a emenda desejada. 

Nesse sentido o magistério de 
Mário Aguiar Moura, "verbis": 

"No desdobramento do estudo 
da promessa de compra e venda de 
imóveis, a purgação da mora tem 
importância indisfarçável. 

Várias vezes e em muitos 
espaços deste livro, foi sublinhada a 

instituição legal da prévia 
interpelação do compromissário-
comprador para que seja constituído 
em mora. Isso tanto se dá com os 
contratos sobre imóveis loteados, 
como também com os não loteados. 
Esse aviso prévio, é bem de ver, 
constitui-se em verdadeiro favor 
legal, com a finalidade de salvar o 
contrato, para que o compromissário 
venha a obter a transferência do 
domínio que o contrato preliminar 
programa e desencadeia. A "ratio 
essendi" da interpelação, foi visto, é 
evitar a surpresa da exigibil idade 
incontinenti de parte do promitente-
vendedor o qual, forrado no atraso 
de pagamento, deseja a rescisão do 
contrato. O prazo estabelecido pela 
interpelação representa autêntico 
favor legal justamente para abrir 
ensejo ao promissário comprador de 
providenciar a execução voluntária, 
através da purgação da mora, 
nascida na data da interpelação. 
Trata-se de um período de espera 
imposto ao promitente-vendedor, 
durante o qual não pode pretender 
desconstituir o contrato". 

Para o compromisso de venda e 
compra de imóveis não loteados, 
será de 15 dias, nos termos do 
Decreto-Lei nº 745/69 (p.136/LEX/ 
STJ14.54). 

A respeito do tema, o STF, no 
RE n. 86.357 assentou: "Promessa 
de compra e venda. A Constituição 
em mora começa a correr da 
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interpelação judicial. Findo o prazo 
desta, sem a purgação da mora, 
está rescindido o compromisso. A 
conseqüência legal é a resolução. 
Impossibil idade da purgação da 
mora no prazo estabelecido para a 
contestação (RTJ-35/1.002). Do 
voto-condutor da lavra do em. 
Relator, Min. Djaci Falcão, extraí o 
passo seguinte : "É de considerar 
que, no caso, não se cogita de 
interpelação comum, prevista no art. 
872 do Código de Processo Civil, 
mas sim de interpelação especial, 
que tem por finalidade a constituição 
em mora do promissário-comprador. 
É proporcionado ao devedor o 
cumprimento da obrigação sob pena 
de rescisão do contrato (art.1º do 
Decreto-lei n. 745/69). A 
interpelação constitui meio idôneo à 
"emendatio morae" ("Promessa de 
Compra e Venda", AIDE, 1ª ed., 
1985, nº 187, pp.289/290)" (p. 137, 
LEX/JSTJ). 

Disso resulta que o entendimento 
sentencial não tem condições de 
prevalecer, uma vez que a 
jurisprudência do Colendo STJ, já 
se firmou ao sentido de que é 
inadmissível a purgação da mora no 
prazo da contestação, em casos 
que tais, em que o compromissário 
comprador tenha sido interpelado 
previamente, de acordo com 
disposto no art. 1º do Dec. Lei nº 
745/69 (Resp. no 4.891/SP, Rel. 
Min. Fontes Alencar).  

Na mesma diretriz, o Resp. no 
7.454/SP, Relator o Sr. Ministro 
Barros Monteiro, em que restou 
assentado: 

"Promessa de Venda e Compra 
Interpelação Prévia. 

I - Não induz vuIneração ao art. 
1º do Decreto-Lei nº 745, de 1969 a 
mera alegação de defeito na 
notificação prévia promovida, 
tocante à indicação do lugar de 
pagamento das prestações. 

II - Dissídio jurisprudencial não 
caracterizado. 

III - Recurso especial de que não 
se conhece" (DJ de 24/02/92) 
(p.133/obr.cit). 

Feitas essas considerações, não 
resta a menor dúvida que, no caso, 
os compromissários compradores 
deixaram de efetuar o pagamento 
das obrigações financeiras por eles 
assumidas, nos termos do contrato 
que firmaram com os promitentes 
vendedores, e quando se 
dispuseram a fazê-lo já foi no 
decurso do prazo da contestação, 
quando já configurada a mora, por 
eles não emendada após prévia e 
regular interpelação; o que induz, 
inelutavelmente, a anulação do 
ajuste objeto desta demanda, com a 
incontinenti reintegração de posse 
no imóvel compromissado pelos 
autores/apelantes, cabendo aos 
réus/apelados a obrigação de arcar 
com o pagamento das perdas e 
danos a serem apuradas em 
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l iquidação de sentença. 
Ante o exposto, dou provimento 

ao recurso, nos termos da 

fundamentação, invertidos os ônus 
da sucumbência. 

 
Belém, 26 de junho de 1998. 

 
Des. Pedro Paulo Martins - Presidente 

Des. João Alberto Castello Branco de Paiv a - Relator 
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ACÒRDÃO Nº 34.249 - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE 
SENTENÇA  
 
 
Sentenciante: MMª Juíza de Direito da 14ª Vara Cível da Capital 
Sentenciado/Apelante: Município de Belém 
Apelado: Raimundo da Fonseca Santos 
Relator: Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva 
 
 

Reexame de Sentença e Apelação Cív el. Acidente na 
Via Pública env olv endo pedestre. A responsabilidade 
do Município, no caso v ertente, está jungida à 
chamada culpa anônima ou impessoal, a tornar 
ultrapassada a noção civ lista de culpa e por resultar 
prov ado que, por sua omissão ou atuação deficiente 
concorreu decisiv amente para o ev ento, por ter 
deixado de realizar obras que razoav elmente seriam 
exigív eis. Recurso ex-officio prov ido em parte e 
Improv ido o recurso v oluntário. 

 
 

ACORDAM, os Senhores 
Desembargadores componentes da 
Turma Julgadora da 3ª Câmara 
Cível lsolada, à unanimidade de 
votos, dar provimento parcial ao 
recurso ex-oficio e improver o 
recurso voluntário. 

Relatório 
Trata-se de Reexame 

Necessário de Sentença e Apelação 
Cível, esta interposta pelo Município 
de Belém, inconformado com a r, 
sentença proferida pelo Juízo da 14ª 
Vara Cível desta Comarca, nos 
autos da Ação de Indenização 
movida por Raimundo da Fonseca 
Santos contra a comuna. 

O autor alegou, em síntese, (fls. 
02/04), que, no dia 1º de janeiro de 
1.990, saiu de sua residência, na 
Tv. Humaitá, nº 836, juntamente 
com seus familiares, a fim de 
apanhar condução que os 
transportasse a um dos clubes da 
cidade, quando, inopinadamente, 
caiu em um buraco conhecido como 
Boca de lobo ou Bueiro, aberto na 
Av. Pedro Miranda, sem qualquer 
aviso de advertência por parte da 
municipalidade. O fato, que lhe 
acarretou graves conseqüências, foi 
amplamente noticiado pelos meios 
de comunicação desta cidade. 
Aduziu que sofreu fratura do arco 
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costal do hemitórax direito e 
escoriações generalizadas no 
cotovelo direito (cf Laudos de 
Exame de Corpo de Delito e 
médico, que anexou). E que, devido 
à gravidade da fratura, ficou 
engessado e imobilizado por mais 
de 02 (dois) meses, impossibil itado, 
assim, de exercer o seu trabalho 
(serviços hortigranjeiros), no qual 
aufere ganhos mensais nunca 
inferiores a NCZ$ 200.000,00 
(duzentos mil cruzados novos), 
despendendo com o tratamento 
NCZ$ 220.000,00 (duzentos e vinte 
mil cruzados novos), padrão 
monetário à época. Aludiu, que a 
causa do acidente decorreu do 
buraco aberto na via pública, sem 
qualquer aviso de advertência, pelo 
que imputa à Municipalidade a 
responsabilidade pela negligência 
no cumprimento do seu dever. 
Finalizou requerendo a procedência 
do pedido, e a condenação da ré a 
pagar a indenização incluídos danos 
emergentes e lucros cessantes, 
tudo acrescido de correção 
monetária, custas processuais e 
honorários advocatícios. 

Juntou documentos às fls. 05/14. 
Citado, o Município contestou a 

ação (fls. 24/28), suscitando, 
preliminarmente, a inépcia da 
petição inicial, dada a ausência de 
documentos essenciais à 
propositura da ação, l igados ao 
fundamento da pretensão, dentre 

estes o recibo das despesas que o 
autor alegou haver efetuado e a sua 
declaração de rendimentos. 
Requereu a extinção do feito, sem 
julgamento do mérito (arts. 283, 
396, 295, inciso VI e 267, 1, todos 
do CPC). Transcreveu doutrina e 
jurisprudência e pugnou pela 
improcedência da ação, à falta de 
comprovação de dano a ser 
reparado, pois o pedido formulado 
pelo autor foi genérico, quando 
deveria ter sido certo e determinado, 
nos termos do art. 286, 1ª parte, 
CPC, circunstância que lhe dificultou 
a defesa. Sustentou, ainda, não 
estar comprovada a negligência do 
Poder Público e que, a bem da 
verdade, não está desatento à 
solução dos problemas de seus 
jurisdicionados. Tanto isso é 
verdadeiro, que há pouco tempo 
antes da ocorrência do acidente, a 
equipe de manutenção da SESAN 
vistoriou aquele setor da cidade e 
não detectou qualquer 
irregularidade na área. Aduziu 
inexistir qualquer culpabilidade sua 
pela ocorrência do sinistro, já que 
são notórios os furtos das tampas 
dos bueiros, como, também, que o 
Município tem sido dil igente na 
manutenção e recuperação dos 
mesmos. E quanto ao alegado pelo 
autor de que percebe, 
mensalmente, NCZ$ 200.000,00 
(duzentos mil cruzados novos), por 
suas atividades hortigranjeiras a 
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pretensão é absurda, carecendo de 
comprovação. Enfatizando que o 
autor não pode mais juntar 
documentos, em face da preclusão 
da matéria (arts. 283 e 396, do 
CPC), requereu, em provas, o 
depoimento pessoal do requerente, 
a oitiva de testemunhas e juntada 
de documentos. 

Instado a se manifestar o 
Ministério Público (fls. 35/36), 
opinou pela extinção do processo 
sem julgamento do mérito (art. 329 
do CPC), já que o autor deixou a 
ação paralisada por mais de um 
ano, sem justa causa impeditiva 
comprovada. 

O Ministério Público, através de 
sua ilustrada Promotora de Justiça, 
Dra. Alayde Teixeira Corrêa, voltou 
a se manifestar, opinando pela 
procedência do pedido formulado 
pelo autor (fls. 86/92). 

Decidindo a causa (fls. 99/102), a 
MM. Juíza “a quo” julgou procedente 
a ação, condenando o Município de 
Belém a pagar ao autor, como 
indenização, o valor atribuído à 
causa, devidamente atualizado, 
acrescido das custas processuais e 
dos honorários advocatícios, 
arbitrados em 20% sobre o valor da 
condenação, submetendo o 
decisum ao reexame imposto pelo 
inciso II, do art. 475 do CPC. 

Inconformado, o Município de 
Belém interpôs Recurso de 
Apelação (fls. 103/108), alegando 

que a r. sentença violou a legislação 
infraconstitucional que rege à 
matéria, estando em desacordo com 
o contexto probatório dos autos. 
Sustentou que o autor não 
comprovou as suas alegações, 
infringindo o art. 333, 1, do CPC, a 
ensejar a improcedência da ação. E 
quanto ao valor da causa; no qual 
se embasou a condenação, jamais 
poderia servir de parâmetro para 
fixação de qualquer verba 
indenizatória, o que só seria através 
do processo de conhecimento. 
Acrescentou, também, que os lucros 
cessantes não restaram provados e 
que não houve negligência de sua 
parte para a ocorrência do evento 
danoso. Pugnou, finalmente, pelo 
conhecimento e provimento do 
apelo, julgado improcedente o 
pedido, com a inversão dos ônus da 
sucumbência. 

Com vista, a douta Procuradoria 
Geral de Justiça, representada pela 
culta Procuradora, Dra. Dulcelinda 
Lobato Pantoja, opinou pela 
manutenção da sentença recorrida 
discordando, contudo, quanto ao 
critério adotado para a fixação do 
quantum indenizatório, preferindo 
opinar no sentido de que o valor em 
causa fosse apurado em liquidação 
de sentença. 

Autuado o preparo e recebido o 
recurso em seus efeitos legais (fls. 
109), os autos, juntamente com as 
contra-razões do apelado, que 
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pugnou pela manutenção do 
decisum (fls. 110/114), subiram a 
esta E. Corte vindo-me conclusos 
para julgamento. 

Voto 
Houve, como visto, indiscutível 

falta de serviço. Culpa anônima da 
Administração Municipal, por ter 
deixado de prover a conservação e 
manutenção da via pública, a fim de 
permitir o tráfego normal de 
pedestres, devendo responder pela 
incúria. 

A ausência de culpa sustentada 
pelo recorrente, e a alegação de 
ofensa ao art. 331, I, do CPC, sob 
pálio de que o apelado não 
conseguiu comprovar a sua 
postulação, como lhe cabia, não o 
favorecem, já que tudo poderia ser 
evitado tivesse adotado as 
providências normais de sua alçada 
e no tempo certo. Daí por que a 
jurisprudência, mui acertadamente, 
tem exigido a prova da culpa da 
administração nos casos de 
depredação por multidões e de 
enchentes e vendavais que, 
superando os serviços públicos 
existentes, causam danos aos 
particulares. Nestas hipóteses a 
indenização pela Fazenda pública 
só é devida se se comprovar a culpa 
da administração (Hely Lopes 
Meireles, "Direito Administrativo 
Brasileiro", p. 522). 

Penso que, em hipótese como a 
dos autos, está evidenciado que a 

responsabilidade estatal está 
jungida à chamada culpa anônima 
ou impessoal, a tomar ultrapassada 
a noção civil ista de culpa, 
insuficiente para abranger situações 
como a presente, em que a 
Administração pode ser 
responsabilizada, por resultar 
provado que, por sua omissão ou 
atuação deficientes, concorreu 
decisivamente para o evento, e por 
ter deixado de realizar obras que 
razoavelmente seriam exigíveis. Ao 
exposto, embora confirmando os 
termos da r, sentença de lº, grau- 
que proclamou a culpa indeclinável 
do município apelante, retifico-a no 
que tange ao critério que adotou 
para fixar o quantum debeatur a 
ressarcir o prejuízo do autor, que, 
por se tratar de pedido genérico (art. 
286, 11, do CPC), tomou como 
parâmetro o valor atribuído à ação; 
para, levando em consideração o 
parecer da douta Procuradoria Geral 
de Justiça, ordenar que a 
indenização devida seja apurada em 
liquidação de sentença, a ser levada 
a efeito por arbitramento, para que 
se possa comprovar plenamente a 
extensão dos prejuízos sólidos pelo 
autor-apelado, por se constituir 
certamente em fato novo, carente 
de prova, o que dá ensejo à fase 
liquidatória, indispensável à aferição 
do valor da condenação, tomando 
efetivo o direito reconhecido na fase 
cognitiva (cf. RT 588-159). 
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Por essas razões, dou 
provimento em parte ao recurso ex-
oficio, nos termos da 

fundamentação, improvendo o 
recurso voluntário. 

 
Belém, 08 de maio de 1998. 

Des. Pedro Paulo Martins - Presidente 
Des. João Alberto Castello Branco de Paiv a - Relator 

ACORDÃO Nº 34.256 - AUTOS DE HABEAS-CORPUS 
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Impetrante: Carlos Vinícius Blanco Rendeiro 
Pacientes: Paulo Renato Bandeira Ferreira e Waldemir Silvano Bandeira 

Ferreira 
Impetrado: Douto Juízo da 11ª - Vara Cível 
Relator: Desembargador Felício de Araújo Pontes 
 
 

Habeas-Corpus prev entiv o. Ação de Busca e 
Apreensão. Pedido de Conv ersão em Depósito. Bens 
dados em garantia fiduciária. Pedido de substituição 
não acolhido. Prisão decretada pelo Juízo a quo. 
Contrariedade ao art. 904, Parágrafo Único do CPC. 
Informações não prestadas pelo juízo indicado como 
coator, prejudica a regular apreciação dos fatos 
narrados na exordial. Medida Liminar confirmada. 
Ordem concedida à unanimidade. 

 
 

ACORDAM, os 
Desembargadores componentes 
das Câmaras Criminais Reunidas, 
conceder a Ordem por unanimidade, 
de conformidade com o voto do 
Des. Relator. 

 
Relatório 
O Bel. Carlos Vinícius Blanco 

Redeiro fulcrado no art. 5º, inciso 
LXVIII da Carta Magna, impetrou a 
presente Ordem de Habeas-Corpus 
Preventivo com Pedido de Liminar 
em favor dos pacientes Paulo 
Renato Bandeira Ferreira e 
Waldemir Silvano Bandeira Ferreira, 
que se encontram ameaçados em 
sua liberdade de ir e vir, por ato 
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emanado do Douto Juízo de Direito 
da 11ª Vara Cível desta Comarca. 

Aduz o impetrante em sua 
exordial, que o justo receio em 
sofrerem a aludida constrição, deve-
se ao fato de ter o Banco Bradesco 
S/A, movido contra os mesmos 
Ação de Busca e Apreensão, 
convertida em Ação de Depósito, 
em tramitação no Douto Juízo 
impetrado, por não terem cumprido 
obrigações decorrentes de 
empréstimo junto à referida 
instituição bancária firmado 
mediante instrumento particular de 
financiamento com alienação 
fiduciária no valor de R$ 38.000,00 
(trinta e oito mil reais) dando em 
garantia vários bens de propriedade 
do primeiro paciente mas que, em 
decorrência da crise financeira que 
assola o país, foram negociados, 
ante a justificativa de se tratar de 
mercadorias perecíveis e ainda, 
com a finalidade de saldar o 
compromisso assumido com o retro 
citado banco credor. 

Prossegue, esclarecendo, que à 
falta dos bens dados em garantia, o 
paciente Paulo Renato Bandeira 
Ferreira, postulou em Juízo a 
substituição daqueles, por outro 
bem de sua propriedade, um imóvel 
localizado no Município de Portel, 
de valor Superior à dívida contraída, 
proposta esta, todavia, que não foi 
aceita pelo banco credor, o qual 
requereu a prisão dos pacientes, 

pedido acolhido pelo Douto Juízo 
Processante, em contrariedade ao 
art. 904, Parágrafo Único do CPC 
de vez que a aludida prisão foi 
decretada sem que antes tenha sido 
decidida a Ação de Depósito 
proposta pelos pacientes. 

Enfatiza o impetrante, que não 
se vislumbra nos Autos sentença do 
digno Juízo Processante, julgando 
procedente o pedido de depósito, 
condenando seus clientes como 
devedores fiduciários equiparados a 
depositários, intimando-os para em 
24 (vinte e quatro) horas, 
entregarem a coisa ou o equivalente 
em dinheiro. 

Traz o Impetrante à colação, 
entendimento doutrinário e farta 
Jurisprudência, que se aplica ao 
caso presente e que considera 
bastantes para o deferimento da 
Ordem impetrada em prol dos 
pacientes. 

Juntou documentos de fls. 08 a 
22. 

A autoridade indicada como 
coatora, não prestou as informações 
solicitadas por este Relator. 

Nesta Superior lnstância, o 
Ilustre Representante do Ministério 
Público, opina pela procedência da 
Ordem Impetrada. 

Este Relator, entendendo 
presentes o "fumus boni juri", bem 
como o "periculum in mora" deferiu 
a medida liminar pleiteada. 
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Voto 
Trata-se de impetração em favor 

dos pacientes, Paulo Renato 
Bandeira Ferreira e Waldemir 
Silvano Bandeira Ferreira, visando 
tomar ineficaz os efeitos da prisão 
dos mesmos, decretada pelo Douto 
Juízo indicado como coator, em 
29.12.97, acolhendo pedido do autor 
da Ação de Busca e Apreensão, 
transformada em Ação de Depósito 
intentada pelo Banco Bradesco S/A, 
ao argumento de terem os pacientes 
sido intimados para a entrega do 
bem objeto da ação ou pagarem o 
equivalente em dinheiro no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, sendo que 
a antedita intimação, deixou de ser 
atendida, sob a alegação de que os 
bens que estavam sob suas 
responsabilidades como fieis 
depositários, tinham sido vendidos e 
que não tinha sido aceita pelo banco 
credor a substituição da. garantia 
dos citados bens, por imóvel 
oferecido pelos réus de importância 
superior ao valor do da dívida 

contraída pelo primeiro paciente na 
qualidade de representante da firma 
EDPAR Comércio e Representação 
Ltda., tomadora do empréstimo 
junto ao Bradesco. 

Este Relator, concedeu a Medida 
Liminar, na forma do despacho de 
fls. 24 destes Autos e solicitou as 
informações a autoridade coatora., 
que, todavia, não as forneceu, 
inviabil izando, portanto, melhor 
exame dos fatos narrados na 
exordial, com prejuízos evidentes à 
instrução do processo. 

Diante do exposto e face as 
circunstâncias acima noticiadas, 
lamentáveis, sem dúvida, pois 
demonstradores da falta de 
interesse do Juízo "a quo" em se 
manifestar sobre um pedido dirigido 
à Justiça, como corretamente 
ressaltado pelo Ilustre representante 
do Ministério Público, acolho como 
procedentes as alegações contidas 
na impetração, pelo que confirmo a 
Liminar concedida e concedo a 
ordem impetrada. 

 
Belém, 29 de junho de 1998. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Felício de Araújo Pontes - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.263 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante: Marly Farias Cardoso  
Apelado: Ministério Público do Estado  
Relatora: Juíza Convocada Marta Inês Antunes Jadão  
 
 

Sendo a confissão rainha das prov as em direito 
admitidas, o reconhecimento da paternidade na ação 
de alimentos é suficiente para justificar a av erbação 
do patronímico, nos registros de nascimento de seus 
filhos. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os 

Desembargadores que integram a 
Turma Julgadora da 1ª Câmara 
Cível Isolada, por unanimidade de 
votos, conhecer do recurso e lhe dar 
provimento para reformar a 
sentença recorrida, determinando a 
averbação nos registros de 
nascimentos dos fi lhos da apelante 
do patronímico de seu genitor. 

 
Relatório 
Marly Farias Cardoso, brasileira, 

solteira, residente e domicil iada 
nesta cidade, inconformada com a 
sentença proferida nos autos de 
ação de averbação, vem dela apelar 
com o fito de reformar a sentença 
exarada às fls. 19 dos autos,  que 
assim decidiu ipsis l itteris: 

“Indefiro o presente, 

considerando que os alimentos 
fixados pelo pai em vida é meio 
de prova. 
E seu nome que consta com 
filhos na coluna de observação 
do atestado de óbito, não prova a 
paternidade, se não existe outro 
documento com reconhecimento 
expresso, nos termos da lei. 
Belém, 25/05/94.” 
Em suas razões, aduz a 

recorrente que viveu sob regime de 
concubinato com Sr. Benedito Luís 
de França, durante 30 (trinta) anos, 
nascendo dessa união 04 (quatro) 
fi lhos, não obstante o mesmo ser 
casado à época, porém, separado 
de fato da esposa há vários anos. 

Diante dessas circunstâncias, 
alega a apelante que os fi lhos nos 
respectivos registros de 
nascimentos foram declarados 
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somente em seu nome, não sendo 
providenciada a devida averbação 
concernente à paternidade omitida, 
posto que viviam numa relação de 
perfeita harmonia. 

Enfatiza ainda no apelo que, em 
razão de problemas no 
relacionamento, o casal acabou por 
separar-se, motivo pelo qual propôs 
Ação de Alimentos, junto ao Juízo 
de Direito da 16ª. Vara Cível da 
Capital, contra o Sr. Benedito 
França, que reconheceu em 
audiência ser o pai da prole gerada 
na constância da aludida união, 
obrigando-se ao pagamento da 
prestação alimentícia então 
acordada (fls. 11). 

Ocorre que em 27/02/92 o 
genitor veio a falecer, conforme 
Certidão de Óbito às fls. 14 dos 
autos, cuja observação no referido 
documento consta que deixou vários 
herdeiros, inclusive os 04(quatro) 
fi lhos da apelante. Entretanto, a 
fonte pagadora cancelou o desconto 
dos alimentos que vinham sendo 
efetuados regularmente, 
extinguindo, assim, a única fonte de 
renda da família. 

No mérito, pugna pela reforma 
do “decisum” e a correspondente 
procedência da ação, com fulcro no 
artigo 2º, parágrafo 3º da Lei nº 
8.560, de 29/12/92, estando em total 
harmonia com as provas constantes 
dos autos.  

Colhida a manifestação do 

“Parquet”, este defendeu o 
provimento do recurso porque, 
preliminarmente, considerou a 
sentença nula de pleno direito, 
tendo em vista que deixou de 
preencher os requisitos do artigo 
458 do Código de Processo Civil, 
além de ser contraditória, pois acata 
que os alimentos prestados pelo “de 
cujus” em vida é meio de prova, 
todavia, afirma que a observação 
consignada no atestado de óbito 
não prova a paternidade do mesmo. 

Isento de preparo, subiram os 
autos a esta Egrégia Corte de 
Justiça, em que coube a relatoria ao 
saudoso Des. Calistrato Alves 
Mattos. 

Remetidos os autos ao digno 
Procurador de Justiça, suscita em 
seu respeitável parecer a preliminar 
de nulidade da decisão do juízo “a 
quo”, por infringência dos artigos 
165 c/c 458, do Código de Processo 
Civil Brasileiro.  

Outrossim, quanto ao mérito,  
argumenta estar correta a sentença, 
vez que houve o julgamento 
antecipado da lide, na forma do 
artigo 267, I, IV, do mesmo diploma 
legal acima referido, já que se 
encontram nos autos os 
pressupostos processuais, 
ensejando, assim, a extinção do 
processo através da prestação 
jurisdicional que julgou pela 
improcedência do pedido, trazendo 
à colação jurisprudência. 
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Destarte, afirma que a apelante 
fundamentou seu recurso de forma 
imprópria, vez que a Lei nº 8.560, de 
29/12/92 regula a investigação de 
paternidade, ou seja, jurisdição 
contenciosa, enquanto a ação cuja 
sentença persegue a reforma é de 
jurisdição graciosa. 

Portanto, entende ser a 
confirmação prévia da paternidade 
apenas elemento probante para a 
competente ação de investigação de 
paternidade, a ser ajuizada pelo 
fi lhos herdeiros do “de cujus”, 
opinando pelo conhecimento e 
improvimento da apelação.  

 
Voto 
A apelação interposta, ora em 

exame, traz à colação a sentença, 
em forma de mero despacho, com 
que a Juíza do feito indeferiu o 
pedido de averbação nos registros 
de Del Luís, nascido em 22 de maio 
de mil novecentos e setenta e um; 
Débora, nascida em 25 de junho de 
mil novecentos e setenta e quatro; 
Daniela, nascida em 22 de janeiro 
de mil novecentos e setenta e sete e 
Danilo Farias Cordeiro, nascido em 
08 de outubro de mil novecentos e 
oitenta e dois, frutos da relação 
concubinária havida entre Marly 
Farias Cardoso e Benedito Luís de 
França, que se estendeu por trinta 
anos. 

Conforme informa a inicial do 
pedido de averbação, o próprio pai 

afirmou, em juízo, a quando da 
realização da audiência de instrução 
e julgamento referente aos autos de 
ação de alimentos que seus fi lhos 
contra ele propuseram, em mil 
novecentos e oitenta e oito, na 16ª. 
Vara Cível da Capital, diante da 
Magistrada Terezinha Martins da 
Fonseca, ser genitor desses 
menores, assumindo o encargo de 
pensioná-los, com quantia 
correspondente a 20% de seus 
vencimentos. 

Três representantes do Ministério 
Público opinaram sobre o pedido. 

A Dra. Hédima da Silva Amaro, 
Promotora de Justiça, destacou: 

“A contribuição, a título de 
pensão alimentícia, estava sendo 
descontada, conforme se 
depreende, através do 
documento de fls. 12. 
Por outro lado, no assento de 
registro de óbito de Benedito Luiz 
França, consta que deixou vários 
fi lhos, entre os quais, depreende-
se Danilo, Débora, Daniela e Del 
Luís. 
Insere-se no bojo dos autos em 
epígrafe, provas cabais de que o 
“de cujus” Benedito Luiz França 
era pai dos fi lhos da 
peticionária”. 
Diante de tais argumentos, a 

sensível membro do Parquet opta 
pelo deferimento do pedido de 
averbação. 

Outra Promotora de Justiça, 
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Maria Tercia Ávila Bastos dos 
Santos, a frente da Promotoria de 
Registros Públicos, ponderou em 
seu parecer: 

“...este Órgão Ministerial opina 
que seja dado provimento ao 
presente recurso, para o efeito 
de reformar a decisão ora 
recorrida e, consequentemente, 
seja julgada procedente a inicial 
em todos os termos por ser de 
inteira Justiça”. 
Somente o procurador de 

Justiça, Raimundo de Mendonça 
Alves, tem entendimento diverso, 
para que se abra o contraditório, 
acerca da paternidade, porque a 
jurisdição graciosa util izada, 
segundo ele, não se presta aos fins 
objetivados. 

Na verdade a sentença atacada, 
além de não satisfazer aos 
requisitos intrínsecos e extrínsecos 
ditados por lei, é contraditória em 
seus fundamentos. 

No entanto, pretender que os 
fi lhos cuja paternidade foi 
confessada pelo pai, judicialmente, 
sendo a confissão a rainha das 
provas em direito admitidas, 
busque, na via l itigiosa, provar essa 
relação de parentesco, além de ser 

um atentado ao bom senso, afigura-
se-me excessivo apego ao rigor 
formal, a instrumentalidade do 
processo, em detrimento do 
conceito de ação. 

Não se deve, em fins do segundo 
milênio, quando a primavera de 
nova aurora de efetividade do 
processo exige que o conceito de 
ação persiga a realização jurídica, 
sobrepor, o justo legal (se é que se 
pode considerar justo a exigência do 
contencioso in casu) ao justo ideal 
(em cujo meandros o direito sem 
peias se agasalha). 

Exigir, uma vez confessada 
judicialmente a paternidade, de 
fi lhos já pensionados por seu 
genitor, por ordem judicial, que 
estes provem a paternidade, 
constitui falta de sensibil idade, pois 
a sentença fechou as portas da 
justiça aos fi lhos negando 
averbação, que possibil itaria o 
recebimento da pensão. 

Assim é que conheço do recurso 
e lhe dou provimento para 
determinar a averbação nos 
registros de nascimento dos fi lhos 
da apelante do patronímico de seu 
genitor. 

 
Belém, 29 de junho de 1998. 

 
Des. Ricardo Borges Filho - Presidente 

Juíza Conv ocada Marta Inês Antunes Jadão - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.269 - AÇÃO PENAL DA COMARCA DE SOURE 
 
 
Réu: Carlos Augusto Nunes Gouvea  
Autora: A Justiça Pública 
Relatora: Desembargadora Yvonne Santiago Marinho 

 
 

Crime de responsabilidade - Realização de serviços e 
obras sem concorrência ou coleta de preços - Deixar 
de prestar contas, no dev ido tempo, ao órgão 
competente, dar aplicação de recursos recebidos. 
Ausência, porém, de dolo - Absolv ição. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos em que são partes as 
acima indicadas. 

ACORDAM, em Câmaras 
Criminais Reunidas, por votação 
unânime, absolver o denunciado 
nos termos do voto da Desa. 
Relatora. 

 
Relatório 
A Dra. Procuradora de Justiça - 

Anabela Viana, denunciou Carlos 
Augusto Nunes Gouvêa, ex-Prefeito 
do Município de Soure, como 
infrator do Art. 1º, incisos I, V, XI e 
XIV do Decreto - Lei nº 201/67, sob 
a acusação de má administração 
das verbas públicas, tais como: (ler). 

1) O acusado, como ordenador 
de despesas, deixou de prestar 
contas, no devido tempo, que pela 
cláusula quarta (4ª) do convênio 
MPAS/PM Soure nº 001/89, deveria 
ser até trinta (30) dias após o 

término do exercício de 1989, ao 
órgão competente; 

2) O acusado, realizou parte da 
obra e adquiriu bens, sem 
concorrência ou coletas de preços; 

3) As Notas de Empenho 
anexada aos autos contrariam lei 
federal; 

4) Não recolhimento da 
importância de CR$ 293,92; 

5) Que, o acusado recebeu em 
13/01/90, uma parcela única a 
importância de dois milhões, 
oitocentos e sessenta e três mil e 
oitenta e um cruzados novos (NC$ 
2.863.081,00) para a realização da 
obra especificada no convênio, mas 
até 07 de julho de 1990, não havia 
prestado conta da aplicação da 
verba pública, ao órgão competente, 
o INAMPS; 

6) Execução da obra sem 
concorrência; 

7) O acusado Carlos Augusto 
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Nunes Gouvêa não realizou 
licitação, em nenhuma das 
modalidades, para a aquisição de 
bens, estando irregulares as 
diversas NE”s constantes dos autos; 

8) Que, todas as Notas de 
Empenho, anexadas aos autos 
estão irregulares, de vez que, não 
obedecem o que determina o artigo 
61, da Lei nº 4.320, de 17 de março 
de 1964, que diz: 

“Para cada empenho, será 
extraído um documento 
denominado “Nota de Empenho”, 
que indicará o nome do credor, a 
especificação e a importância da 
despesa, bem como a dedução 
desta do saldo da dotação 
própria”; 
9) Que o acusado Carlos 

Augusto Nunes Gouvêa no 
depoimento prestado à Polícia 
Federal, no dia 16 de maio de 1994, 
alega que não desconhecia a 
auditoria feita pelo INAMPS, sobre o 
empenho da verba repassada pelo 
Governo, de vez que, nunca foi 
chamado pelo INAMPS, o que não é 
verdadeiro, tendo em vista os ofícios 
de nº 15 e 21 remetidos ao mesmo. 
Alega ainda, desconhecer ter de 
ressarcir a diferença de CR$ 
293.000.000,92 ao INAMPS e quem 
deve fazer isso é o atual Prefeito 
Edwald da Silva Elleres; 

10) Que, pela cláusula segunda 
(2ª) do Convênio MPAS/PM Soure 
/PA nº 001/89, que trata da 

transferência dos Recursos 
Financeiros do INAMPS às fls. 12, o 
recurso repassado à Prefeitura de 
Soure, no valor de NC$ 
2.863.081,00 (dois milhões 
oitocentos e sessenta e três mil e 
oitenta e um cruzados novos), 
deveria ser mantidos em conta 
específica do Banco do Brasil e de 
acordo com o § 1º da mesma 
cláusula, serem aplicados segundo 
o disposto no plano de aplicação e 
cronograma de desembolso. Não há 
nos autos prova de que os recursos 
acima especificados foram 
depositados em conta no Branco do 
Brasil, Agência de Soure ou Belém, 
limitando-se o acusado a declarar 
em seu depoimento de fls. 359 dos 
autos que: 

“Supõe o declarante que a 
Prefeitura possuía em seus 
arquivos”. 

A inicial veio instruída com os 
autos do inquérito policial instaurado 
para averiguação dos fatos, através 
de Portaria de Departamento de 
Polícia Federal - Superintendência 
Regional do Pará, datado de 
26/10/93. 

Notificado, o denunciado 
ofereceu defesa preliminar, 
pleiteando a absolvição por absoluta 
falta de culpa. 

A resposta não veio 
acompanhada de documentos. 

Em atenção ao requerido pela 
douta Procuradoria de Justiça foi 
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solicitado à Prefeitura Municipal de 
Soure e ao Banco do Brasil S/A 
informações a respeito do depósito 
da importância de NC$ 
2.863.081,00 em nome daquela 
Prefeitura. 

Através do ofício nº 034/96, 
firmado pelo Prefeito Municipal de 
Soure - Edwald José Machado 
Elleres, vieram anexadas as 
informações do Sr. Gerente Geral 
do Banco do Brasil - Gerência 
96/429, datado de 25 de outubro 
passado, de que fora efetuado 
naquela Agência, em 13/02/90, o 
depósito no valor de NC$ 
2.863.081,00, à favor da Prefeitura 
Municipal de Soure. 

Os autos retornaram à 
consideração da douta Procuradoria 
de Justiça que às fls. 432/435 que, 
após tecer considerações a respeito 
diz que na denúncia não foi inserido 
como crime o desvio da importância 
acima referida. 

Pelo Acórdão nº 30.356 foi 
recebida a denúncia, dispensada a 
decretação da prisão preventiva do 
denunciado, e os autos remetidos 
ao MM. Juiz instrutor nos termos da 
Res. nº 001/96 - GP de 04/01/96. 

Regularmente citado, foi o 
acusado interrogado, oportunidade 
em que se defende das acusações 
que lhes são feitas, oferecendo, 
através de seu defensor constituído 
a defesa prévia, que reservou-se, a 
final, quando das alegações 

derradeiras, apreciar o “meritum 
causae” em toda sua plenitude. Não 
arrolou testemunhas. Anexou cópias 
dos documentos e fotografias às fls. 
451/458. 

Na instrução foram ouvidas as 
testemunhas de acusação a saber: 

Márcio Luiz da Gama e S. Maia 
fls. 480. 

Ramiro Ramires de Moraes fls. 
482. 

Pedro Roberto da Silva Barbosa 
fls. 483. 

Raul Antonio de Moraes fls. 484. 
Reinaldo França Vale fls. 485. 
Aberto o prazo de dil igências 

nada foi requerido pelas partes 
interessadas. 

Por ocasião das alegações finais 
a douta Representante do Ministério 
Público, ao final, sustenta de que 
não está provado nos autos que o 
acusado apropriou-se de qualquer 
importância referente a obra de 
construção da Unidade Mista de 
Saúde, retiramos da acusação a 
infringência do inciso I, do Art. 1º do 
Dec-Lei nº 201/67. 

Entretanto, está provada a 
culpabilidade do acusado no que se 
refere a não prestação de contas ao 
tempo devido, infringiu o inciso VII 
do Art. 1º do Dec. Lei nº 201/67 e ao 
realizar serviços e obras sem 
concorrência ou coleta de preços 
infringiu o inciso XI do Art. 1º do 
Dec. Lei 201/67, devendo ser 
condenado à pena de detenção 



184                                                                                                 REVISTA DO 
TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.43                      nº 75                      1998 

atribuída aos crimes consignados 
com o parágrafo 1º do Art. 1º do 
Dec. Lei nº 201/67, assim como a 
inabilitação pelo prazo de cinco (05) 
anos, para o exercício de cargo ou 
função pública, como estabelece o § 
2º do mesmo dispositivo legal. 

A defesa, ao tecer suas razões 
defensivas, sobre os crimes que são 
atribuídos ao acusado, reitera os 
termos da defesa preliminar, e pede, 
por ser de inteira justiça, a sua 
absolvição, posto que considerado o 
contexto geral dos fatos, nada há 
que mereça servir como motivo 
relevante para incriminá-lo. 

 
Voto 
Inicialmente, esclareço a V. 

Exas. que o conjunto das provas 
existentes nos autos, resume-se nos 
elementos do inquérito policial 
instaurado pela Polícia Federal - 
Superintendência Regional do Pará 
- onde o acusado - já ex-Prefeito 
municipal - foi denunciado pelo 
Representante do Ministério Público 
por haver praticado, quando em 
ofício, os ilícitos penais tipificados 
nos incisos I, V, XI e XIV do Art. 1º 
do Decreto - Lei nº 201/67. 

Ao final da instrução criminal 
foram atribuídos ao denunciado dois 
delitos, quais sejam: os incisos VII e 
XI do referido Decreto - Lei, que têm 
correspondência típica com o artigo 
319 do Código Penal Brasileiro. 

Examinemos: Ninguém melhor 

do que o mestre Helly Lopes 
Meireles, autor do projeto que 
resultou no Decreto - Lei nº 201/67, 
para dizer quando pode ocorrer o 
crime de responsabilidade de 
Prefeito. 

E é ele quem esclarece em sua 
obra Direito Municipal Brasileiro - 8ª 
edição, à pág. 564, o seguinte:  

“Todos os crimes definidos nessa 
Lei são dolosos, pelo que só se 
tornam puníveis quando o 
Prefeito busca intencionalmente 
o resultado, ou assume o risco 
de produzi-lo. Por isso, além da 
materialidade do ato, exige-se a 
intenção de praticá-lo contra as 
normas legais que o regem, o 
que se dispensa é a valoração 
do resultado, para a tipificação 
do delito. Mas em se tratando de 
crime contra a administração 
municipal, é sempre convincente 
perquirir se o agente atuou em 
prol do interesse público, ou para 
satisfazer interesse pessoal ou 
de terceiro. Se o procedimento 
do acusado, embora irregular, foi 
inspirado no interesse público, 
não há crime a punir”. 
Duas são as questões, nestes 

autos, que a ilustre Representante 
do Ministério Público, sem seu 
apelo, pretende sejam consideradas 
para estabelecer a responsabilidade 
do ex-Prefeito acusado. 

A primeira delas trata da 
culpabilidade do acusado no que se 
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refere a não prestação de contas no 
tempo devido, infringindo o inciso 
VII do Art. 1º do Decreto - Lei 
201/67, que diz:  

“Deixar de prestar contas, no 
devido tempo, ao órgão 
competente, da aplicação de 
recursos, empréstimos, 
subvenções ou auxílios internos 
ou externos, recebidos a 
qualquer título”. 
A Segunda diz respeito que ao 

realizar serviços e obras sem 
concorrência ou coleta de preços, 
infringiu o inciso XI do Art. 1º do 
referido Decreto - Lei, que assim 
dispõe:  

“Adquirir bens ou realizar 
serviços e obras, sem 
concorrência ou coleta de 
preços, nos casos exigidos em 
lei”. 
Após coletar detidamente cada 

uma delas, em que pese o esforço 
da acusação, constatamos que tais 
irregularidades não atingiram as 
raias do dolo, e não, justificam, por 
si só, a condenação do acusado, 
data vênia do entendimento da 
nobre Procuradora de Justiça, em 
suas alegações finais. 

A conduta do acusado, embora 
aparentemente adequadas aos tipos 
em exame, contém em si uma 
finalidade plenamente justificável e 
sequer causou prejuízos aos cofres 
públicos, afigurando-se impossível 
reconhece-la como dolosa, daí se 

justificar dentro da lógica como das 
circunstâncias que o rodearam. 

O que vislumbramos é a 
ausência de dolo em todos os atos, 
e visualizamos a intenção de 
beneficiar o interesse público. 

Note-se que pelos depoimentos 
de fls., inclusive o de Márcio Luiz 
Maia, responsável na época, pela 
Contadoria da Prefeitura, o Ex-
Prefeito acusado de nada usufruiu e 
nem causou prejuízos ao erário 
público, bem como não agiu de má 
fé em seu atos. 

Não se discute que a ilustre 
Procuradora denunciante se houve 
com elogiável zelo na defesa dos 
interesses da sociedade, mormente 
se considerarmos que os elementos 
de que dispunha no inquérito eram 
bastante incriminadores. 

In casu, tenho como própria e 
muito sábia a l ição de José Nilo de 
Castro que preleciona:  

“Muitas vezes, o Prefeito se vê 
na contingência de descumprir 
uma lei seja federal, estadual ou 
municipal, por algumas razões. 
Não se vai instaurar, na espécie, 
processo criminal contra Prefeito, 
muito menos condená-lo, sem 
verificar as circunstâncias todas 
do caso concreto”. 
Dentro dessa mesma linha de 

pensamento, o eminente Des. Ítalo 
Galli, quando judicava no Egrégio 
Tribunal de Alçada Criminal, teve 
oportunidade de dizer, como relator 
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da Apelação 89.297, quando deu 
provimento para absolver um Ex-
Prefeito de cidade interiorana:  

“Não basta que o agente, l ivre e 
conscientemente, pratique o fato 
que a lei define como crime. É 
necessário, ainda, que tenha a 
intenção de causar o evento 
lesivo ao interesse de outrem”. 
Ora, segundo provas nos autos, 

é indiscutível a ausência de lesão 
ao patrimônio municipal, até 
beneficiado com obra pública, qual 
seja - Hospital Municipal “Menino 
Deus”. 

Bem analisado que seja o fato, 
verificamos que quando assim agiu, 
mercê da sua condição de Prefeito 
Municipal sabia que tais serviços 
estavam condicionados às 
determinações legais. 

Mas, assim agindo, fê-lo com o 
propósito de servir o interesse geral 
da comunidade. 

Assim, o caso dos autos, data 
vênia, conquanto constituam 
irregularidades administrativas, não 
chegam a tipificar uma infração 
penal, para a qual se exige uma 
multiplicidade de elementos, 
relativos à ação, a injuridicidade e a 
culpabilidade. 

Não havendo a concordância dos 
elementos constitucionais o delito 

não tem formado a sua estrutura 
jurídica, assim sendo, a conduta do 
acusado não se amolda as 
circunstâncias exigíveis para que 
seja reconhecido o ilícito penal, haja 
vista que o seu procedimento 
irregular, no tocante à inobservância 
dos preceitos do Decreto Lei nº 201, 
foi em prol do interesse público, sem 
causar prejuízos ao Município pelos 
fatos apontados. 

Sempre procurando demonstrar 
não ter pisado nos núcleos dos tipos 
em que o enquadrou a douta 
Procuradoria de Justiça, haja vista, 
que nestes é indispensável a 
presença da conduta dolosa, o que 
em absoluto ocorreu, vez que 
demonstrou o propósito de ter agido 
em benefício da coletividade, não há 
porque condená-lo. 

Sem o dolo não há tipicidade.  
Ante estes argumentos e os 

demais elementos dos autos, 
concluo que não há prova segura de 
haver o acusado agido dolosamente 
ou com o propósito preconcebido de 
favorecer a si ou a outrem, em 
prejuízo do erário municipal, 

 Julgo improcedente a denúncia 
de fls. e absolvo o acusado das 
imputações que lhe pesam, 
fazendo-o com fundamento no Art. 
386, inciso VI do CPPB. 

 
Belém, 29 de junho de 1998. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 
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Desa. Yv onne Santiago Marinho - Relatora 
 



188                                                                                                 REVISTA DO 
TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.43                      nº 75                      1998 

ACÓRDÃO Nº 34.270 - RECURSO EX-OFFÍCIO DE HABEAS-
CORPUS DA CAPITAL 
 
 
Recorrente: O Juízo de Direito da 18ª Vara Penal 
Recorrido: João Guilherme do Amaral Godinho 
Relator: Desembargador Ary da Motta Silveira 
 
 

Recurso ex-offício de habeas-corpus para 
trancamento de inquérito policial. Alguns Tribunais 
no País, inclusiv e o nosso, atrav és das 1ª e 2ª 
Câmaras Penais Isoladas, têm considerado inútil e 
obsoleto o recurso ex-offício de habeas-corpus, eis 
que de nenhum efeito é a decisão da superior 
instância, sem que qualquer modificação da decisão 
recorrida se lhes aplique. Ao ministério público, 
como dono da Ação Penal Pública, cabe, 
priv ativ amente, a iniciação da Ação Penal Pública 
(art. 129, da Constituição Federal), dev endo-se-lhe, 
também, atribuir a iniciativ a recursal, como 
prolongamento do princípio da legalidade. Não se 
conhece do presente recurso e ordena-se a intimação 
do Ministério Público de primeiro grau, para, se o 
quiser, recorrer da decisão. Unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Recurso Ex-
Offício de Habeas-Corpus para 
Trancamento de Inquérito Policial da 
Comarca da Capital, em que é 
recorrente o Juízo de Direito da 18ª 
Vara Penal, e, recorrido, João 
Guilherme do Amaral Godinho. 

O doutor Juiz de Direito da 18ª 

Vara Penal da Comarca da Capital 
apreciou pedido de Habeas-Corpus 
para trancamento de Inquérito 
Policial em favor de João Guilherme 
do Amaral Godinho, tendo 
concedido a Ordem por falta de 
justa causa e recorrido Ex-Offício de 
sua decisão.  

Nesta Superior Instância, a douta 
Procuradoria de Justiça opinou pelo 
conhecimento e provimento do 
recurso.  
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Mérito 
Esta Egrégia Câmara, e não é 

exceção, não tem tomado 
conhecimento de tais recursos, 
ainda que baseados expressamente 
no artigo 574, inciso I, do Código de 
Processo Penal.  

Na verdade, inútil e obsoleto é o 
recurso Ex-Offício de Habeas-
Corpus no caso de concessão da 
Ordem na primeira instância, eis 
que na prática não tem efeito o 
reexame da decisão. 

De acordo com o artigo 129 da 
Constituição Federal, a Ação Penal 
Pública é promovida, 
privativamente, pelo Ministério 
Público, cabendo, portanto, a este a 
sua iniciativa do recurso, e não mais 
o recurso ex-offício, previsto em Lei, 
mas que, com o advento da nova 
Constituição Federal, tem sido 

entendido como tacitamente 
revogado pela jurisprudência. 

Assim, não se conhece do 
recurso, determinando-se a 
intimação do representante do 
Ministério Público de primeiro grau 
para conhecimento desta decisão, 
de maneira que possa recorrer da 
sentença proferida pela doutora 
Juíza de Direito, se assim o desejar.  

À vista de tais considerações, 
ACORDAM, os senhores 
Desembargadores membros da 1ª 
Câmara Penal Isolada, à 
unanimidade de votos, em não 
conhecer do recurso, ordenando a 
baixa dos presentes autos para que 
se dê conhecimento ao 
representante do Ministério Público 
de primeira instância desta decisão, 
para que ofereça o respectivo 
recurso, se assim entender 
necessário. 

 
Belém, 19 de maio de 1998. 

 
Des. Ary da Motta Silv eira - Presidente e Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.272 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE 
CASTANHAL 
 
 
Recorrentes:  Ministério Público Estadual e Reinaldo Souza da Costa 
Recorridos: Ministério Público Estadual e Reinaldo Souza da Costa 
Relator: Desembargador Werther Benedito Coêlho 
 
 

Penal, Processual, Recursos de Apelação, 
interpostos pelo senhor Promotor de Justiça e pelo 
réu, Reinaldo. Desclassificação pelo júri, do crime de 
homicídio priv ilegiado, decisão frontalmente 
contrária prov a dos autos. Pretensão do citado réu, 
de abrandamento da pena aplicada, inocorrência da 
excludente penal de legítima defesa, de outra parte 
inexistem, no caso, as circunstâncias especiais do 
homicídio de pena mitigada. Recurso do Ministério 
Público, conhecido e prov ido para anular a decisão 
do júri, dev endo o mesmo réu, ser conduzido a outro 
julgamento; recurso do réu enfocado, conhecido e 
não prov ido. Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores 
componentes da 2ª Câmara 
Criminal Isolada, à unanimidade, em 
conhecer do recurso do "Parquet" e 
dar-lhe provimento, anulando, 
assim, a decisão do Tribunal do Júri, 
em virtude da mesma ser 
manifestamente contrária à prova 
dos autos, recomendando-se novo 
julgamento, quanto ao recurso do 
Réu, Reinaldo, à unanimidade, em 
conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento, conforme voto do Des. 

Relator. 
 
Relatório 
Reinaldo Souza da Costa, vulgo 

"Regatão", e Erivaldo Albuquerque 
da Silva, vulgo "Angar", ambos 
qualificados nos autos, foram 
denunciados , como incursos nas 
sanções punitivas do art. 121, § 2º, 
inciso II e IV, c/c o art. 14, inciso II, e 
129, todos do Código Penal, em 
virtude dos mesmos, no dia 06 de 
dezembro de 1992, em plena via 
pública, mais precisamente, na Rua 
Maximiano Porpino, às 
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proximidades da agência Banpará, 
desta cidade, terem disparado tiros 
de revólver e de escopeta, contra as 
vítimas  Fábio Emílio Oliveira de 
Carvalho , José Marcelo Quirino 
Rocha e Euni de Souza Prates, 
causando no primeiro e no último as 
lesões descritas nos Laudos de 
Exame de Corpo de Delito, às fls. 36 
e 37 dos autos, sendo que a 
primeira vítima, em conseqüência 
dos ferimentos recebidos, faleceu. 

O processo seguiu os seus 
trâmites legais. 

O réu Reinaldo Souza da Silva 
foi pronunciado, como infrator dos 
art. 121, § 2º, inciso II do C.P, em 
relação a conduta típica praticada 
contra a vítima Fábio Emílio Oliveira 
de Carvalho e em relação a vítima 
Euni de Souza Prates , nas penas 
do art. 121, c/c o art. 14 do CP, 
sendo que este delito absorve o de 
lesões corporais  sofridas pela 
terceira vítima José Marcelo Quirino 
Rocha. Também, julgou extinta a 
punibil idade do acusado Erivaldo 
Albuquerque Silva, com amparo 
legal no art. 107, inciso I, do Código 
Penal. 

Sentenciando o feito, o MM. Juiz 
"a quo" consolidando a decisão 
soberana do Júri Popular, condenou 
Reinaldo Souza da Costa, 
conhecido pela alcunha de 
"Regatão", pela prática de crime de 
homicídio privilegiado, tipificado no 
art. 121, § 1º do CP em relação a 

vítima Fábio Emílio Oliveira de 
Carvalho, à pena de 06 anos de 
reclusão e em relação ao crime 
tipificado no art. 121 do Código 
Penal contra a vítima  Euni de 
Souza Prates, recebeu a 
reprimenda de 02 anos de reclusão, 
totalizando a pena definitiva de 08 
(oito) anos de reclusão. 

Inconformado com o "decisum" 
do Júri Popular, o Ministério Público, 
na pessoa de seu representante 
legal, recorreu ao Tribunal, 
alegando, em síntese, que o 
apelante-condenado foi beneficiado  
com a desclassificação do delito 
cometido, uma vez que o referido 
réu Reinaldo, foi denunciado por 
homicídio qualificado, porém, 
entendeu o Conselho de Sentença 
que o réu agiu sob o domínio de 
violenta emoção. Entendeu, o 
"parquet" que tal decisão contrariou, 
frontalmente, as provas dos autos. 

De igual modo, o apelante-
condenado Reinaldo Souza da 
Costa também interpôs Recurso de 
Apelação. Entendendo, todavia que 
a decisão do Conselho de Sentença 
foi inteiramente correta, na medida 
que desclassificou o delito que lhe 
foi imposto, para homicídio 
privilegiado, caso, pois, de 
diminuição da pena. Entretanto, 
insurgiu-se o apelante, contra a 
dosimetria da pena, pois entendeu 
ser a mesma despropositada, 
motivo pelo qual apelou, objetivando 
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a minoração da sanção aplicada. 
Nesta Instância Superior, o digno 

Procurador de Justiça, Dr. Francisco 
Barbosa de Oliveira, manifesta-se 
pelo recebimento e provimento do 
recurso do Ministério Público e, 
contrariamente, pelo recebimento e 
improvimento do apelo de Reinaldo 
Souza da Costa, por ser medida de 
inteira Justiça. 

 
Voto 
Em 05 de agosto de 1996, na 

Comarca de Castanhal, foi o ora 
também apelante, Reinaldo Souza 
Costa, conhecido por "Regatão", 
condenado a 08 (oito) anos de 
reclusão, em razão da prática de 
delito em concurso material, nas 
pessoas de Fábio Emílio Oliveira de 
Carvalho, homicídio, sendo apenado 
à sanção penal de 06 (seis) anos de 
reclusão, e Euni de Souza Prata, 
pelo que recebeu uma reprimenda 
de 02 (dois) anos, totalizando pois, 
a pena definitiva de 08 (oito) anos 
de reclusão. 

Recorreram da sentença 
condenatória, o Sr. Promotor de 
Justiça, Dr. Benedito Wilson Corrêa 
de Sá e o condenado, por seu 
advogado, Dr. Américo Leal, 
considerando ambos que a decisão 
do Conselho de Sentença não 
refletiu na íntegra, a realidade fático-
legal. 

Insurge-se o Sr. Promotor de 
Justiça face aquela decisão, pois o 

apelante-condenado foi beneficiado 
com a desclassificação do delito 
cometido, tendo sido denunciado 
por homicídio qualificado, entendeu 
o Conselho de Jurados, que o 
apelante-condenado agiu sob o 
domínio de violenta emoção, sendo 
desclassificado para homicídio 
privilegiado.  

Entende o Sr. Representante do 
"Parquet", que tal decisão contrariou 
frontalmente, as provas dos autos. 

De igual modo, o apelante-
condenado também interpôs 
recurso. Diz, todavia, que a decisão 
do Júri foi inteiramente correta, na 
medida em que desclassificou o 
delito que lhe foi imposto para 
homicídio privilegiado, caso pois, de 
diminuição de pena. 

Insurge-se, entretanto, contra a 
dosimetria da pena. Reputa 
despropositada a pena de 08 (oito) 
anos de reclusão, razão por que 
apela objetivando, portanto, a 
minoração da pena aplicada. 

Diz o Sr. Promotor de Justiça, 
que no dia 06 de dezembro de 
1992, por volta das 14:30h, a vítima 
Fábio de Carvalho e seu amigo José 
Marcelo da Rocha, e irmão, Willian 
de Carvalho, apanharam um fusca 
de propriedade de José Marcelo da 
Rocha e seguiram para a residência 
do Dr. Euni de Souza Prates, 
advogado, a fim de conduzi-lo, pois 
iria assessorar o Sr. Will ian na 
compra de um sítio, localizado às 
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proximidades do Vilarejo do Apeú, 
em Castanhal. 

No trajeto, avistaram em um 
estabelecimento comercial, 
denominado "Bar Bragantino", o 
recorrente, Reinaldo da Costa, e 
seu comparsa, Erivaldo 
Albuquerque da Silva, trocando 
inclusive saudações convencionais 
com os mesmos. 

Após apanhar o Dr. Euni, 
seguiram para a residência do Sr. 
Fábio, que lá iria ficar, para 
posteriormente, seguirem para o 
sítio que o Sr. Will ian pretendia 
comprar. 

Quando trafegavam pela Avenida 
Maximino Porpino, às proximidades 
do BANPARÀ, vinha em sentido 
contrário, um Chevett, com bege, 
dirigido pelo Sr. Reinaldo, tendo ao 
seu lado, o Sr. Erivaldo, os quais 
pararam em frente ao Fusca, 
obrigando os ocupantes do mesmo 
a freiar o carro, dando a impressão 
de que os infratores, Reinaldo e 
Erivaldo apenas queriam conversar. 
Mas para surpresa de Fábio e seus 
acompanhantes, os infratores 
saíram do Chevett, Reinaldo com 
revólver e Erivaldo com escopeta. 

A vítima fatal, Fábio, vendo 
aquilo comentou para seus 
acompanhantes, dizendo-lhes: "- 
Não se preocupem, são gente 
amiga, deve ser brincadeira de 
"Regatão" (como é conhecido 
Reinaldo). 

Logo em seguida, Fábio saiu do 
carro e de forma cortez, foi ao 
encontro daquele que julgava ser 
seu amigo. Ao invés, Reinaldo de 
modo violento e a queima-roupa, 
executou de maneira bárbara e fria, 
a vítima, Fábio de Carvalho, com um 
balaço à altura da região mamária 
esquerda, tiro este causa eficiente 
de sua morte. Ato subsequente, 
Reinaldo dirigiu-se até à Segunda 
vítima, Euni Prates, que lhe pediu 
calma, mas teve como resposta dois 
balaços a queima-roupa, através do 
vidro do carro em que se encontrava 
sentado. Dirigiu-se incontinenti, até 
o Sr. José Quirino Rocha, 
acompanhante das vítimas, que 
correu, sendo perseguido pelo réu, 
Reinaldo, que lhe deu um tiro, 
caindo José 

Quirino na sarjeta daquela artéria 
pública. Vendo Quirino caído, o 
acusado Reinaldo, demonstrando 
cinismo e "animus necandi", antes 
de atirar-lhe novamente, disse-lhe: 
"- Tu ainda não morreste, 'fi lha-da-
puta"'. 

Toda essa barbárie foi praticada 
com o auxílio de Erivaldo que dava 
cobertura a Reinaldo, usando uma 
escopeta. 

A tese de legítima defesa própria 
e de terceiro c/c homicídio 
privilegiado, sob o domínio de 
violenta emoção, logo em seguida à 
injusta provocação da vítima, resulta 
em flagrante contrariedade à prova 
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dos autos. 
O acusado, Reinaldo é réu 

confesso. 
Mas por puro cinismo, diz que 

apenas se defendeu do ataque que 
as vítimas lhe opuseram. 

A materialidade do crime de 
homicídio está provada através do 
laudo incluso. 

Também está provada a 
materialidade do crime de tentativa 
de homicídio contra a vítima Euni 
Prates. 

A vítima Fábio, em nenhum 
momento tentou agredir Reinaldo. 

Ao invés, horas antes havia lhe 
presenteado com frutas e lhe 
oferecido duas chances de 
condução, em seu carro. 

A legítima defesa tem como 
requisitos: agressão injusta, atual e 
iminente, a preservação de um 
direito próprio ou de outrem, repulsa 
meio necessário e uso moderado 
desse meio.  

A testemunha, João Cruz, na 
Polícia, em Juízo e perante o 
Tribunal do Júri, relata que ouviu 
disparos de arma de fogo e em 
seguida, viu um homem sendo 
perseguido correndo em frente ao 
Banco. Chegando próximo à 
vidraça, deparou-se com Reinaldo, 
com uma arma apontada para um 
homem que estava encostado numa 
barraca de revista, e que recebera o 
tiro caindo na sarjeta. Reinaldo 
aproximou-se outra vez daquele 

infeliz homem e sem dar-lhe chance 
de defesa, aplicou-lhe mais um 
balaço, e saiu andando. 

Diz ainda a testemunha, João 
Cruz, que o referido veículo Chevett 
estava impedindo a passagem de 
outro veículo Fusca. 

O domínio da violenta emoção 
requer para sua consecução alguns 
requisitos, segundo a melhor 
doutrina: violenta emoção, injusta 
provocação da vítima e reação em 
seguida. 

As vítimas nada fizeram capaz 
de imputar a Reinaldo, violenta 
emoção. Vinham, sim, com o fito de 
deixar Fábio de Carvalho, vítima, 
em sua residência, e de lá rumaram 
até o vilarejo de Apeú, para 
concluírem a compra e venda de 
Will ian de Carvalho. "Ipso facto", 
não há de se falar em injusta 
provocação. 

Provavelmente, o réu Reinaldo 
agiu por ódio elucubrado por 
demasiado tempo, pelo que praticou 
crime premeditado. 

Citado infrator demonstrou 
comportamento de que só tem um 
desejo: que é o de matar, de 
manifestar o "animus necandi". 

Desejava somente extirpar do 
meio social, a vítima e seus 
companheiros, ocupantes do carro 
Fusca, trancado abruptamente, pelo 
carro do recorrido Reinaldo. 

Dentre as teses sustentadas pela 
defesa, absurdamente, os Jurados 
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acolheram a de violenta emoção, 
após injusta provocação da vítima, 
Fábio de Carvalho. 

Não havia nos autos, nada que 
ensejasse tamanha anomalia. 

Will ian de Carvalho, testemunha 
informante e visual dos crimes, 
confirma o relato das infrações, 
constantes da Exordial. 

Euni Prates, na Polícia, em Juízo 
e em Plenário, ratifica a peça 
vestibular, dizendo que não houve 
nenhuma agressão ao acusado, que 
o fusca em que trafegavam fora 
trancado pelo Chevett do réu, 
Reinaldo e que Fábio de Carvalho 
fora sumariamente executado pelo 
recorrido, e, ainda, que ele, Euni 
Prates, só não teve sua vida 
ceifada, face às circunstâncias 
alheias à Vontade de Reinaldo e 
que em nenhum dos crimes 
perpetrados pelo citado réu, tinha o 
mesmo motivo para estar dominado 
pela violenta emoção. 

No que conceme à decisão 
contrária à prova dos autos, a 
própria Corte Suprema do Estado, 
tem reiteradamente, desfeita tais 
injustiças. 

"Homicídio qualificado. Decisão 
do Júri contrária às provas dos 
autos. 

Ocorrência. Deve ser decretada 
a nulidade do julgamento pelo Júri 
quando o veredicto se apresenta 
manifestamente contrário às provas 
dos autos, impondo-se por 

conseguinte, que o réu seja 
submetido a novo julgamento pelo 
Tribunal popular" (RTJE v. 35-54-
1991). 

Tribunal de Júri. Decisão 
contrária às provas dos autos. 
Nulidade do julgamento. Crime 
contra a vida. Julgamento pelo 
Tribunal Popular do Júri. 

Decisão flagrantemente contrária 
à prova dos autos, além de ser 
conseqüência de indiscutível 
equívoco a que foram levados os 
jurados. Anula-se o julgamento e 
manda-se o réu a novo Júri (Ac. nº 
6.491. Apelação Penal de Oriximiná. 
Relator Des. Ary da Mota Silveira. 
Revista do TJE nº 24-49). 

Diz a testemunha João Cruz, na 
polícia, em Juízo e perante o 
Egrégio Tribunal do Júri, que 
Reinaldo foi não só o autor, dos 
crimes, como os executou de 
maneira fria, depoimento uníssono 
com as declarações de outra 
testemunha, Euni Prates. 

O Sr. Promotor de Justiça, Dr. 
Benedito Wilson de Sá, afirma em 
contra-razões ao recurso de 
apelação de Reinaldo, no atinente à 
dosimetria da pena, que está 
condizente com a tese acolhida 
pelos jurados. 

Como nos autos, nada há que dê 
guarida à desclassificação de 
homicídio qualificado, para 
homicídio privilegiado, sob domínio 
de violenta emoção logo em seguida 
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à injusta provocação. 
Passo a decidir. 
Com referência à apelação do 

Sr. Representante do MP, Dr. 
Benedito de Sá, na realidade não 
estão provados, nos autos, os 
elementos típicos do homicídio 
privilegiado: violenta emoção, 
injusta provocação da vítima e 
reação em seguida. Ao invés, a 
vítima Fábio e outros ocupantes do 
carro Fusca, é que foram trancados, 
na rua, pelo carro do réu, conforme 
o depoimento da testemunha Euni 
Prates e da testemunha João Cruz 
que viu o réu, Reinaldo, armado 
com revólver, correr atrás e atirar 
em Quirino, que caiu, em seguida 
atirou na vítima, Euni Prates, que 
permaneceu no interior do Fusca, 
sendo alvejado por Reinaldo, 
através do vidro lateral do carro. 
Também viu o posicionamento do 
carro Chevete, do réu, trancando, 
na contramão o carro Fusca que as 
vítimas ocupavam no momento dos 
crimes. 

No que tange à apelação do réu, 
Reinaldo, os prováveis 
antecedentes criminais da vítima 
Fábio e de seu irmão Will ian não 
foram agravados por qualquer 
agressão das vítimas contra ele nas 
horas que antecederam o crime 
nem quando se encontraram na rua, 
em seus veículos. 

Outrossim, não está provado o 
crime de ameaça imputado pelo réu-

apelante, à vítima, em dia não 
esclarecido pelo mesmo. 

Como tal ameaça não se 
realizasse no mesmo dia da 
tragédia, não tem valor jurídico para 
tipificar a injusta provocação da 
vítima, prevista pelo artigo 121, § 
1.º, na ocasião do crime a ensejar a 
reação em seguida à violenta 
emoção. 

Não tendo ocorrido injusta 
provocação, "hic e nunc", não há 
minorante da pena do homicídio 
praticado. 

Nestas condições, inexistem as 
circunstâncias especiais do 
homicídio de pena mitigada, pelo 
que resulta nula a decisão do Júri 
de Castanhal, manifestamente 
contrária às provas dos autos. 

No concernente à dosimetria da 
pena correspondente à decisão do 
Juízo "a quo", não é obrigatória a 
mitigação da pena-base aquém do 
mínimo abstrato. 

A Sra. Juíza prolatora, Dra. Eva 
do Amaral Coelho, comportou-se, 
com base na Técnica e na Ciência 
do Direito, ao personalizar a pena 
aplicada. 

Em face das razões supra, 
conheço do recurso do Sr. 
Representante do Ministério 
Público, e dou-lhe provimento, para 
anular a decisão do Juízo "a quo", 
devendo o réu, Reinaldo se 
conduzido a outro julgamento do 
Júri. 
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Outrossim, conheço do recurso 
do réu, Reinaldo, e lhe nego 

provimento. 

 
Belém, 14 de maio de 1998. 

 
Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente 

Des. Werther Benedito Coêlho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.276 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante: Previnorte - Fundação Eletronorte de Previdência e Assistência 

Social 
Agravado: Estacon Engenharia S/A 
Relatora: Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy 
 
 

Recurso de Agrav o de Instrumento - Ação 
Declaratória. Ação Declaratória de nulidade de 
contrato cumulada com pedido de desconstituição de 
débito env olv e responsabilidade relativ a a 
determinado negócio, em conseqüência, a 
significação econômica desse corresponderá ao 
v alor da causa, consoante o art. 259, inciso V do 
CPC. Prov imento unânime.  

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Agravo da comarca 
de Belém em que é agravante 
Previnorte - Fundação Eletronorte 
de Previdência e Assistência Social 
e agravado Estacon Engenharia S/A 

ACORDAM, os Exmos. Srs. 
Desembargadores componentes da 
Col. 2ª Câmara Cível Isolada, à 
unanimidade de votos, em conhecer 
do recurso e conceder-lhe 
provimento nos termos do voto da 
desembargadora relatora. 

 
Relatório 
Tratam os autos de Recurso de 

Agravo de Instrumento interposto 
com fundamento no art. 522 e 
seguintes do CPC, por Previnorte - 
Fundação Eletronorte de 

Previdência e Assistência Social, 
com sede em Brasília-DF, contra a 
decisão proferida pelo MM. Juízo da 
9ª Vara Cível desta Comarca, nos 
autos de Impugnação ao Valor da 
Causa atribuído por Estacon 
Engenharia S/A à Ação Ordinária 
que promove contra a Agravante. 

Após demonstrar que o recurso 
interposto constitui a via adequada, 
a agravante esclarece que firmou 
um contrato de Promessa de 
Compra e Venda de 65 unidades 
autônomas e 38 vagas de garagem 
do Ed. Comercial, situado à Av. 
Magalhães Barata, nº 653, 643 e 
651, pelo preço total de R$ 
4.015.363,52 (quatro milhões, 
quinze mil, trezentos e sessenta e 
três reais e cinqüenta e dois 
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centavos), na conformidade da 
escritura pública lavrada, cuja cópia 
anexara, tendo ficado estabelecido 
que a agravada seria, como de fato 
foi, nomeada administradora dos 
imóveis garantindo à agravante o 
aluguel dos mesmos, à razão de 1% 
(um por cento) sobre o valor supra. 

Com o ajuizamento da Ação 
Ordinária Declaratória de Nulidade 
Contratual cumulada com pedidos 
de Desconstituição do Débito pela 
Agravada contra a Agravante, foi 
atribuído o valor de R$ 1.000,00 (um 
mil reais) à ação. 

Inconformada, a Agravante 
impugnou o valor da causa 
entendendo que o valor real seria 
R$ 4.015.363,52, nos termos do art. 
269, inciso V do CPC. Ao decidir a 
impugnação o juízo rejeitou a 
disposição legal invocada ao 
argumento de que a Agravada não 
pretendia a anulação de todo o 
contrato mas de algumas cláusulas, 
dentre as quais a que impunha a 
obrigação de pagar à agravante 1% 
sobre os imóveis, mensalmente 
durante 55 meses, e fixou o valor da 
causa em 12 vezes o valor dos 
alugueis efetivamente recebidos. 

Ressalta que a agravada pedia 
na inicial a nulidade do contrato, daí 
a fixação do valor na conformidade 
do art. 259, V, do CPC; e, ainda que 
o valor atribuído fosse na 
conformidade do entendimento do 
juízo, o valor atribuído a causa teria 

que ser R$ 2.208.449,93 (dois 
milhões, duzentos e oito mil, 
quatrocentos e quarenta e nove 
reais e noventa e três centavos), 
correspondente a R$ 4.015.363,52 x 
1% x 55 meses, daí protestar pelo 
conhecimento e provimento do 
recurso e reforma da decisão 
agravada. 

Juntou documentos fls. 07/50. 
Distribuído o recurso para a Col. 

2ª Câmara Civil, cabendo-me a 
relatoria, foram ordenadas e 
cumpridas providências para seu 
processamento - fls. 52. 

A Agravada formulou razões fls. 
57/58. 

Alega a agravada que a 
discussão envolve apenas algumas 
das cláusulas do contrato, que 
estariam mascarando os contratos 
de administração e mútuo, bem 
caracterizados na negociação em 
seu todo e absolutamente ilegais, o 
que, em seu entendimento, afastaria 
a possibil idade de aferição do valor 
da ação o contrato como um todo; e 
que em função da dependência de 
cálculo de valores atrasados, juros e 
correção, inviável se tornaria definir 
o valor exato da ação que não por 
estimativa. 

Admite que a sentença teria 
corrigido o valor lançado pela autora 
em valor “apequenado”, entretanto, 
não mereceria reparo. 

Finaliza protestando pela 
manutenção da decisão recorrida. 



200                                                                                                 REVISTA DO 
TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.43                      nº 75                      1998 

 
Voto 
O recurso veio instruído com 

documentos obrigatórios e 
necessários, tendo sido preparado 
na data de sua interposição e, 
conforme se verifica às fls. 02/50, foi 
tempestivamente oposto, em face 
do que considero satisfeitos os 
requisitos de admissibil idade. 

Conforme se verifica dos 
fundamentos da decisão agravada, 
cuja cópia figura às fls. 09, que dou 
conhecimento à Vossas 
Excelências, o MM. Juízo 
Monocrático admitindo que a 
apuração do valor envolveria 
questão de complexidade, achou 
razoável fixar como valor da ação o 
equivalente ao anúncio do montante 
da renda auferida dos alugueis em 
discussão, fixando em 12 (doze) 
vezes o valor da referida renda. 

Analisando-se a inicial, cuja 
cópia encontra-se acostada às fls. 
11/16, pelos termos expressos a 
suscitação do litígio, não há dúvida 
que a empresa agravada objetivou a 
nulidade do contrato como um todo, 
alvejando a avença como portadora 
de vícios, na conformidade dos 
artigos 82, 92 e 115 do C. Civil, por 
falta de capacidade jurídica da 
agravante, objeto i lícito da avença - 
fls. 15 e 16, concluindo: 

“Desta forma a nulidade do 
contrato deve ser declarada por 
sentença para que produza seus 

jurídicos efeitos, l iberando a 
autora do cumprimento dessas 
extravagantes, i legítimas e 
desmesuradamente onerosas 
obrigações que geram 
claramente enriquecimento sem 
causa e ilícito para a Previnorte”-
fls. 16. 
Ora, data vênia, se a agravada 

procura fulminar até mesmo os 
requisitos imprescindíveis para a 
formação do contrato, obviamente 
procurou alvejar o contrato inteiro e 
não apenas algumas cláusulas 
como pretende, para justificar o 
valor atribuído a Ação Ordinária de 
Nulidade ajuizada com valor de 
apenas R$ 1.000,00 (um mil reais). 

O art. 259, inciso V do CPC, 
estabelece que será o valor da 
causa: “quando o litígio tiver por 
objeto a existência, validade, 
cumprimento, modificação ou 
rescisão de negócio jurídico o valor 
do contrato”. 

A jurisprudência de nossos 
Tribunais Superiores tem orientado. 

“A circunstância de tratar-se 
Ação Declaratória não significa, 
por si, não tenha conteúdo 
econômico. 
Pretendendo-se declaração de 
inexistência de responsabilidade 
relativamente a determinado 
negócio, a significação 
econômica desse, corresponderá 
ao valor da causa”. 
STJ. 3ª Turma R. Esp 4.242 - RJ  
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rel. desig. Min. Eduardo Ribeiro j. 
18/09/90 DJU 22/10/90 - in 
Código de Processo Civil - 
Theotonio Negrão - 29ª Ed. Pag. 
245 - Ed. Saraiva. 
Evidenciado, portanto, assistir 

razão ao Agravante sob respaldo do 
art. 259, inciso V do CPC, conheço 
do recurso e concedo-lhe 
provimento para, reformando a 
decisão do MM. Juízo Monocrático 

fixar o valor da ação em R$ 
4.015.363,52 (quatro milhões, 
quinze mil e trezentos e sessenta e 
três reais e cinqüenta e dois 
centavos) que é o valor do Contrato 
de Promessa de Compra e venda 
celebrado entre as partes, cuja 
nulidade pretende a agravada seja 
declarada com a procedência da 
ação proposta. 

 
Belém, 25 de junho de 1998. 

 
Desa. Maria Helena d”Almeida Ferreira - Presidente 

Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.291 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE 
REDENÇÃO 
 
 
Apelante: Mineração Gradaús Ltda. 
Apelado: Ciro Generoso Campos 
Relator: Desembargador Ricardo Borges Filho  
 
 

Apelação Cív el - Ação de reintegração de posse 
cumulada com indenização por perdas e danos. 
Preliminar de ilegitimidade de parte . Tal argumento é 
artificial de v ez que, como assev era o magistrado “a 
quo” em seu despacho saneador, transitado 
liv remente em julgado, sendo, pois, matéria preclusa, 
“a área de terra em litígio está na posse da ré 
(apelante) e esta em momento algum, nos autos, 
demonstrou que a área em questão é de sua legitima 
propriedade. “preliminar unanimemente rejeitada. 
Mérito a respeitáv el sentença apelada, longa, 
detalhada e bem fundamentada só merece reparo 
quanto a forma de ser procedida a indenização dos 
prejuízos sofridos pela autora apelada. Recurso 
prov ido em parte. Decisão unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Apelação Cível da 
Comarca de Redenção em que é 
Apelante Mineração Gradaús Ltda. 
e apelado Ciro Generoso Campos. 

ACORDAM, os 
Desembargadores da 1ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado, em Turma, à unanimidade 
de votos, rejeitar a Preliminar de 
legitimidade de Parte e, no Mérito, 
ainda unanimemente, conhecer e 
dar provimento, em parte, ao 

recurso de Apelação para modificar 
a forma indenizaria prescrita pela 
responsável sentença, deixando o 
ressarcimento para liquidação da 
sentença, respeitados os ditames 
estipulados neste Venerando 
Arresto. 

Relatório 
Em maio de1993, Ciro Generoso 

Campos, brasileiro, casado, 
garimpeiro, residente e domiciliado 
na cidade de Redenção - Pa., 
através de advogado legalmente 
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habilitado, propôs, perante o Juiz de 
Direito da Comarca de Redenção, 
Ação Sumaríssima de Reintegração 
de Posse cumulada com 
Indenização por Perdas e Danos 
contra a firma Mineração Gradaús 
Ltda., estabelecida em Redenção, 
no art. 499 do Código Civil 
combinado com os arts. 926 e 275, 
II, alíneas a e b do Código de 
Processo Civil e 159 do Código 
Civil. 

Diz a inicial que  o Autor, filiado à 
Sociedade de Garimpeiros da Gruta 
Brigadeiro Cumaru, possuía uma 
sorte de terra na localidade desse 
mesmo nome, onde se encontra 
desde o meado de 1980 e na 
qualidade de detentor dessa terra 
extraía uma quantidade de ouro 
equivalente a dois (2) quilos diários 
de metal, perfazendo um total 
mensal aproximado de sessenta 
(60) quilos; que a Ré fez com o 
Autor um contrato de extração de 
curo, após adentrar naquela 
localidade, contrato este que tão 
logo o Autor descobriu o fi lão de 
ouro, a Ré o desfez aleatoriamente 
e sem qualquer explicação a 16 de 
outubro de 1989, " um tal de 
delegado da Policia Federal por 
nome Tarcísio Buriti, com vários 
agentes de metralhadoras em 
punho e sem qualquer ordem ou 
mandado judicial retirou a força o 
requerente daquela localidade, ato 
esse praticado abusivamente e por 

meio de manobra política com a 
finalidade de lesar o requerente e 
beneficiar a requerida Mineração 
Gradaús Ltda., visto que com a 
descoberta do ouro em abundância, 
fez com que a requerida se 
apoderasse da terra do requerente e 
de todas as demais áreas daquela 
localidade, correndo que a Ré 
possui apenas um Alvará de 
Pesquisas datado de 18 de 
setembro de 1984; que, com essa 
atitude da Ré, o Autor teve vultosos 
prejuízos que vão desde o 
pagamento de aproximadamente 
trinta (30) empregados com 
alimentação, a máquinas, 
equipamentos, peças de reposição 
e demais meterias para a extração 
do curo. Juntou  documentos de fls. 
05/55.  

Em obediência ao rito 
sumaríssimo, seguiram-se várias 
audiências de instrução e 
julgamento, a primeira designada 
para o dia 24 de junho de 1993, até 
que na realizada a 26 de maio de 
1994, cujo termo consta as fls. 
105/106 o doutor Juiz, em seu 
despacho de fls. 105, verso, 
converteu o procedimento de Ação 
em Ordinário. 

Às fls. 109/118, a Ré ofereceu 
contestação, alegando, 
preliminarmente, a inépcia da iniciai 
termos nos termos do inciso II do 
parágrafo único do art. 295 do CPC 
, vez que o art. 279 do mesmo 
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diploma legal dispõe que incube ao 
Autor provar a sua posse, o esbulho 
praticado pela Ré, a data do 
esbulho, a perda da reintegração de 
posse, o que não foi comprovado 
pelo Autor na propositura da Ação ; 
que o esbulho foi praticado por 
pessoa certa, identificada, 
autoridade constituída que nada tem 
com à Ré. 

Que a inicial também é inepta 
porque com o advento da Lei nº 
7.805/ 89 que instituiu o regime da 
lavra garimpeiro e estabeleceu a 
forma para a outorga de permissão 
de lavra, colocou o Autor em 
situação irregular, impossibilitando o 
de exercer a atividade sem que 
fossem cumpridas as exigências da 
lei . 

Alega ainda a Ré como 
preliminar a sua ilegitimidade como 
parte porque a área onde está 
localizado o garimpo de Cumaru é 
de propriedade da Companhia de 
Terras da Mata Geral. 

Quanto ao mérito após um 
histórico da empresa desde a sua 
fundação e com provada ser uma 
firma idônea que nunca teve 
parceiras, sócios cobertados ou 
qualquer vinculação com 
garimpeiros, pede a improcedência 
da Ação que não contem os 
pressupostos exigidos para a 
reintegração, visto o Autor não ter 
comprovado a existência de sua 
posse, apenas declarando " que 

possui uma sorte de terras no local 
denominado Cumaru". Juntou 
documentos de fls. 119/146. 

A réplica foi apresentada às fls. 
149/158. 

O Autor, às fls. 159, apresentou 
quesitos e não indicou assistente 
técnico, aceitando o laudo do perito 
judicial enquanto a Ré às fls. 
160/165, apresentou quesitos e 
indicou seu assistente técnico. 

Às fls. 166/196 consta o laudo 
pericial e com ele vários 
documentos e fotografias.  

Às fls. 206/207, verifica-se o 
Terno de Audiência de Instrução e 
Julgamento, datado de 08 de 
novembro de 1994, onde foram 
ouvidos em depoimentos pessoais 
apenas o Autor e o representante da 
Ré, desistindo as partes dos 
depoimentos das testemunhas 
arroladas. 

Os memoriais foram 
apresentados pela Ré (fls. 208/209) 
e pelo Autor (fls. 213/223). 

O doutor Juiz prolatou longa 
sentença às fls. 225/239, rejeitando 
as preliminares e, no mérito concluiu 
: "Julgo procedente o pedido a 
determino que, através de 
mandado, seja o Autor, qualificado 
na inicial, reintegrado na posse do 
"barranco" onde trabalhava no 
Garimpo Cumaru, e condeno a Ré a 
indenizar-lhe os prejuízos que teve, 
com a soma das importâncias de 
todos os documentos apresentados 
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com a petição inicial, devidamente 
corrigida e atualizada 
monetariamente, transformada em 
moeda corrente atual e mais ainda a 
indenizar-lhe, pagando, a quantia de 
três(03) quilos de ouro, por mês nos 
termos do depoimento pessoal do 
autor que não foi contestado pela ré, 
a partir de outubro de 1989 até à 
presente data, que será calculada 
pelo senhor Contador Judicial, e 
mais, a pagar as custas e despesas 
processuais, e os honorários 
advocatícios ao advogado do autor 
que fixo em vinte por cento (20%) 
sobre o total apurado corrigido 
monetariamente. " 

Às fls. 241 consta uma petição 
da Mineração Gradaús Ltda., 
requerendo juntada  para 
julgamento da cópia dos Embargos 
de Declaração interpostos à 
respeitável sentença, alegando ter 
desaparecidos dos autos a petição 
original, sendo os Embargos 
julgados prejudicados em fase da 
certidão de fls. 145 do Cartório do 
Único Oficio da Comarca de 
Redenção. 

Mineração Gradaús Ltda., 
inconformado com a respeitável 
decisão interpôs o recurso de 
Apelação para. o Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado, oferecendo as 
razões de fls. 24/257 pedindo, ao 
final, a reforma total da sentença, 
uma vez que : "A Apelante é parte 
i legítima ; o Apelado não provou sua 

posse; o Apelado não provou o 
esbulho ; o Apelado não provou a 
data do esbulho; o Apelado não 
provou perdas e danos. 

O doutor Juiz não recebeu a 
Apelação em ambos os efeitos e 
intimado o Apelado, este apresentou 
as contra - razões de fls. 264/266. 

Com a subida dos autos a esta 
Superior Instância, foram os 
mesmos distribuídos a 1ª Câmara e 
sorteado Relator, o Exmo. 
Desembargador Almir de Lima 
Pereira que em despacho de fls. 
269, verso , julgou-se impedido por 
questão de foro intimo, recaindo a 
nova distribuição na 3ª Câmara e 
sorteado Relator, o Exmo. 
Desembargador Carlos Fernando de 
Souza .Gonçalves que, por sua vez, 
em despacho de fls. 271, devolveu 
os autos para ser dado cumprimento 
aos artigos 103 e 104 do Regimento 
Interno, do Tribunal. 

Com a nova distribuição, 
voltando os autos à 1ª Câmara 
Cível, fomos sorteados para relatar. 

Voto 
Tratam os presentes autos de 

uma Ação de Reintegração de 
Posse cumulada com indenização 
por Perdas e Danos ajuizada na 
Comarca de Redenção por Ciro 
Generoso Campos contra a 
empresa Mineração Gradaús Ltda. 

Preliminar de Ilegitimidade de 
Parte. 

Tanto na Contestação (doc. fls. 



206                                                                                                 REVISTA DO 
TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.43                      nº 75                      1998 

109/118 - I vol.) com no recuso de 
Apelação (doc. fls. 246/258 II vol.) 
Mineração Gradaús Ltda. argüi a 
Preliminar de Ilegitimidade de Parte. 

Diz que ".. o M. Juiz “a quo" para 
indeferir a preliminar argüida de 
ilegitimidade de parte, comete 
sacrilégio jurídicos, ao confundir a 
pessoa jurídica da apelante (ré) com 
a pessoa jurídica de sua sócia. 

A apelante (ré) é uma Sociedade 
por Quotas de Responsabilidade 
Limitada, constituída em 1980, e 
autorizada a funcionar como 
Empresa de Mineração pelo Alvará 
nº 4.522/83 (fls. 121, 140, 145) , 
sendo atualmente, sua sócia 
majoritária a Companhia de Terras 
da Mata Geral, sociedade anônima, 
cujo contrato social está juntado às 
fls. 69/74). 

A apelante (ré) , por forca da 
Clausula Quinta do Contrato Social, 
é administrada pela. Companhia de 
Terras da Mata Geral, cuja gerência 
é exercida pelos Diretores da sócia 
majoritária. 

No direito pátrio, a personalidade 
jurídica da sociedade não se 
confunde com a de seus sócios, e 
no caso presente, são duas 
sociedades comerciais 
independentes cujas 
responsabilidades, como é óbvio, 
não se comunicam, e em hipótese 
alguma podem ser confundidas.  

Pois, pasmem E. Julgadores, o 
MM. Juiz "a quo" em sua decisão de 

fls. 230/231, afirma :  
"Sem dúvida nenhuma, tanto ela 

como sua titular Companhia de 
Terra Mata Geral, confundem-se 
com uma só já que esta é titular, e 
detém, 99,95% de todo o capitai 
social, e administra com 
exclusividade a ré, e esta, foi 
constituída, para, também sem 
sombra de dúvida, poder pesquisar, 
lavrar e/ ou explorar minério (ouro) 
nas terras de sua propriedade, uma 
vez que esta Companhia de Terras 
da Mata Geral, única e absoluta 
titular de todo o domínio conhecido 
por Fazenda Santa Tereza e 
Cumaru. Mais adiante , (fls. 323) o 
M. Juiz suplima com esta afirmação: 
segundo se vê das certidões do 
cartório de Altamira, é a Companhia 
de Terras da Mata Geral titular, ou 
detentora, como já disse, de 99,95% 
do Capital social da ré ficando, 
assim , bem caracterizado que, 
quando por ocasião da feitura e 
assinatura do acordo firmado com o 
autor, está Companhia de Terras da 
Mica Geral, o fez, também, na 
qualidade de titula de dona, de 
proprietária da Mineração Gradaús 
Ltda.  

Acontece, entretanto, que tal 
Preliminar foi de pronto rejeitada 
pelo digno magistrado "a quo" no 
Despacho Saneado (fls. 156/157) 
Vol. I, in verbis: 

"No que diz respeito a 
i legitimidade da parte no polo 
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passivo da ação, não vejo que 
isso ocorra nos autos, pelo que 
se observa a área de terra em 
litígio está na posse da ré, e esta 
em momento algum nos autos 
demonstrou que a área em 
questão é de sua legítima 
propriedade. " 
De tal decisão não foi interposto 

nenhum recurso - o de Agravo, no 
caso, estando, pois, a matéria 
preclusa, razão peia qual rejeito a 
Preliminar. Se não por esse motivo, 
pelos próprios do juízo "a quo". 

Sobre o fato do Autor, ora 
Apelado não preencher os requisitos 
do Artigo 927, do Código de 
Processo Civil, assim se pronunciou 
o magistrado "a quo". 

"Verifico que, pelo documento 
acostado aos autos, junto com a 
contestação, cópia de um 
instrumento particular de alteração 
de contrato social da Mineração 
Gradaús Ltda. datado, 
originalmente, de 30 de junho de 
1988 e com um carimbo de 02 de 
agosto de 1988, registrado na Junta 
Comercial e aprovado nos termos 
do art. 97 do Decreto nº 62.934 de 
02/07/68, pelo Departamento 
Nacional da Produção Mineral, 
órgão do Ministério das Minas e 
Energia, a Companhia de Terras da 
Mata Geral, é detentora de 9.995 
(nove mil novecentos e noventa e 
cinco) quotas, das 10.000 (dez mil) 
que compõem o Capital Social 

daquela firma, ré nestes autos, 
sendo as restantes 5 (cinco) quotas 
pertencentes à pessoa física do 
senhor Cássio Carvalho do Val, e 
que, a administração da sociedade 
compete, por tempo indeterminado, 
à Companhia de Terras da Mata 
Geral, representada por seus 
Diretores, como sócia - gerente, a 
qual fica investida dos mais amplos, 
gerais e i l imitados poderes. para 
gerir a sociedade, ficando a mesma 
dispensada. de prestação de 
caução. 

Sem dúvida nenhuma, tanto ela 
como a sua titular Companhia de 
terras da Mata Geral, confundem-se 
como uma só já que esta é titular, e 
detém 99,95% (noventa e nove 
inteiros e noventa e cinco 
centésimos por cento) de todo o 
capital social, e administra com 
exclusividade a ré, e está, foi 
concluída por aquela, para, também 
sem sombra de dúvida, poder 
pesquisar, lavrar e/ou explorar 
minério (ouro) nas terras de sua 
propriedade, uma vez que é esta, 
Companhia de Terras dá Mata 
Geral, única e absoluta titular de  
todo o domínio do imóvel conhecido 
por Fazenda .Santa Tereza e 
Cumaru do Norte, que nada mais é 
senão um loteamento urbano por 
ela, e pertencente à esta comarca 
de Redenção. 

Deixo claro, outrossim que, 
embora a ré possua alvará de 
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autorização Ministerial para 
pesquisa, lavra, exploração, ou seja 
lá o que seja, sobre uma área de 
414,96 hectares, esta área não é de 
sua propriedade e nem de seu 
domínio, podendo, isto sim, ser sua 
a posse sobre ela, que é exercida 
por uma firma (ré) constituída pela 
titular absoluta do domínio dessa 
área, que, segundo se vê das 
certidões do Cartório de Altamira, é 
a Companhia de Terras da Mata 
Geral, titular, ou detentora, como já 
se disse, de 99,95% do Capital 
social da ré, ficando, assim, bem 
caracterizado que, quando por 
ocasião da feitura do acordo firmado 
com o autor, esta Companhia de 
Terras da Mata Geral, o fez, 
também, na qualidade de titular, .de 
dona, de proprietária da Mineração 
Gradaús Ltda. 

Em seu recurso de Apelação diz 
a empresa Mineração Gradaús 
Ltda.: 

"A Apelante em sua contestação 
sustenta que o autor, ora Apelado, 
nunca ocupou área de sua reserva 
de mineração, argüiu preliminar de 
ilegitimidade de parte, e alegou que 
não ficou provado: 

a) A posse do autor em área da 
ré ; 

b) O esbulho praticado pela ré ; 
c) A, data do esbulho ;  
d) A perda da posse.  
Tais requisitos não se encontram 

caracterizados nos presentes autos, 

afirma a Apelante. 
No despacho saneado (fls. 

156/7-1) o doutor juiz "a quo" 
nomeou o senhor Se bastião da 
Conceição Dias, agrimensor, Perito 
do Juízo para proceder a perícia na 
área em litígio - Havendo Ré 
Apelante formulado o seguinte 
quesito : Informar o Sr. Perito, se 
com os dados. contidos na iniciai e 
documentos juntados pelos autores, 
é possível localizar, descrever e 
locar ,a área alegada de posse dos 
autores ? " respondeu :  

"A localização exata não foi 
possível estabelecer, pois os dados 
técnicos contidos no processo são 
insuficientes para tal, porém, 
segundo informações obtidas no 
local perecido, haviam inúmeros 
garimpeiros naquele local 
denominado de Grota do Brigadeiro, 
em visita ao local determinado foi 
encontrado um  grande lago 
conforme foto em anexo nº 05,06,07 
e 09, sendo que referida grota já 
não se encontra em seu leito 
natural, formando um lago das 
dimensões aproximadas de 200m x 
400m., com profundidade muito 
grande segundo nos foi dito.(doc. fls 
.166/68 - I vol.).  

Através da perícia efetuada difícil 
sé torna a exata configuração da 
área conflitada em face do imenso 
lago fluvial que ali se formou. 

O magistrado "a quo", porém, 
ressalta em sua sentença que : 
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"Na contestação, a ré, reconhece 
que " os autores focam por pessoa 
certa, identificado, autoridade 
constituída e que nada tem com a 
ré" - Portanto, convenço-me de que, 
efetivamente o auto tinha e exercia 
posse sobre a área por ele 
declarada e que dela foi esbulhado 
pela Policia Federal - Esse fato não 
é negado, e ao contrário, é até 
mesmo confirmado pela ré. " 

Em sua contestação Mineração 
Gradaús Ltda. , diz que : 

Quando a área da Mineração foi 
invadida pelo Sr. Raimundo Teles 
Mesquita, e a ré representou em 07 
de agosto de1990 contra o mesmo, 
perante o Ministério Público Federal 
(fls. 8), foi instaurado inquérito na 
Policia Federal e retirado o invasor 
em 17 de Outubro de 1990(doc.7), 
por infração ao artigo 75 do Código 
de Mineração, que assim dispõe :  

"artigo 75 - É vedada a 
realização de trabalho de 
garimpagem faiscação ou cata, 
em área objeto de autorização de 
pesquisa ou concessão de lavra." 
Durante a dil igência da Policia 

Federal, foram apreendidas 
máquinas e equipamentos de 
garimpeiros que estavam infringindo 
o artigo 21 e parágrafo único da Lei 
7.805/89 (docs.8/16). 

Tal intervenção de feição militar 
fez o magistrado de 1º grau concluir 
pela responsabilidade da Ré, 
porquanto a mesma confessa : 

"... que solicitou à Policia Federal 
a realização de "algumas 
dil igências, para poder l impar a 
área" do Garimpo conhecido por 
Cumaru, decorrente da invasão de 
algumas pessoas estranhas, e, tudo 
leva a crer que, aproveitando a 
oportunidade "determinou" à Policia 
Federal, ainda que de forma 
irregular, i legítima e acima de tudo 
ilegal, que retirasse também o autor 
da área que ele explorava. 

Ficou bastante caracterizado que 
essa mesma Policia Federal, agiu 
nessas áreas, sem nenhuma ordem 
judicial expedida por autoridade 
competente, no intuito único, ao que 
tudo indica, de proteger interesses 
da ré e a pedido desta, diante do 
surgimento de novos e ricos fi lões 
que poderiam propiciar um grande 
ganho àqueles que a partir dai, 
passaram a ser um estorvo para ela 
(ré), e mesmo porque a Policia 
Federal, esta sim, não seria parte 
legitima em nenhuma ação do naipe 
da presente, visto. que ela não é 
titular de nenhum direito na região 
do Garimpo Cumaru, nem mesmo o 
de retirar de forma, ou maneira 
i legal e violenta quem quer que lá se 
encontre.  

A Policia Federal não agiria por 
sua alta recreação e muito menos 
"moto próprio" para proceder, 
mesmo sem a devida autorização 
judicial da autoridade competente, 
despejo, expulsão ou reintegração 
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e/ou manutenção de posse, em que 
para isso fosse provocada, e, como 
assim procedeu, o fez de forma 
ilegítima, irregular e i legal, tudo 
levando a crer que tenha sido 
mesmo essa ‘’expulsão" , repita-se, 
embora de forma ilegítima, por 
solicitação da ré, ou de sua dona. " 
(sentença), 

É de se ressaltar que o recurso 
da acionada versa sobre a 
Ilegitimidade Passiva e quanto ao 
Mérito.  

Inicialmente cabe dizer que há 
uma Preliminar de Nulidade 
envolvendo o julgado cuja solução, 
entretanto, se exaure no .estudo e 
decisão das demais questões 
levantadas no curso de todo o 
apelo, como se verá a seguir. 

Andou bem o douto magistrado 
"a quo" ao desacolher a 
Ilegitimidade Passiva sabendo-se 
que efetivamente e a retirada do 
Autor por ação da Polícia Federal 
deu-se em virtude de iniciativa da 
Ré maneira do que aconteceu com 
outros ocupantes da mesma área, 
assim como entendeu o competente 
magistrado sentenciante que 
reportando-se aos precedentes 
assevera com inegável razão que. 
"tudo leva a crer que tenha mesmo 
sido efetuada essa expulsão, repita-
se, embora de forma ilegítima por 
solicitação da ré ou de sua dona". 

É certo que a Apelante; em 1988, 
recompôs a sua constituição 

societária para admitir a 
"Companhia de Terras da Mata 
Geral" como sócia majoritária e sua 
dirigente, o que todavia não exclui a 
responsabilidade civil da Recorrida 
no cometimento daquele ato 
reputado lesivo ao acionante porque 
ela, a Mineração Gradaús , a 
despeito disso continuou a existir 
como pessoa jurídica diversa, 
embora relacionada intimamente 
com aquela Companhia. 

A Colenda Turma Julgadora , à 
unanimidade de votos rejeitou a 
Preliminar acima mencionada. 

Mérito 
No que diz respeito ao Mérito 

dois aspectos devem ser revistos : 
um , relativo a Posse; o outro 
aspecto refere-se aos rendimentos 
pecuniários decorrentes da 
atividade garimpeira. 

A Posse da área em litígio não 
ficou detalhada e minuciosamente 
comprovada ; todavia tais 
circunstâncias não impedem que se 
admita a Detenção ou Ocupação 
por parte de Ciro Generoso 
Campos. - Neste ponto a respeitável 
sentença recorrida é clara e justa. 
Diz ela : 

"Reconhecida pela própria ré a 
ocorrência do esbulho contra o 
autor, fica bem claro que o mesmo 
tinha e exercia posse sobre a área 
conhecida por "barranco" para a 
:extração de ouro na região 
denominada Cumaru, cujo fato, 
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portanto, assegura-lhe o respeito e 
a obediência e o direito adquirido, 
mesmo diante do  surgimento do 
art.21 e seu parágrafo único da Lei 
Federal 7.805/89, porque ninguém 
desconhece ou ignora, que a lei em 
vigor terá efeito imediato e geral, 
respeitados o ato jurídico perfeito, o 
direito adquirido e a coisa julgada 
(Art.6º da Lei de Introdução ao 
Código Civil) . 

Em sua longa e clara sentença 
ao contestar não haver, nos autos, 
prova inconteste da Posse do Autor 
Apelado em área da Mineração 
Gradaús Ltda., diz o magistrado "a 
quo":  

"Perante o direito pátrio, constitui 
a posse estado de fato que 
consiste na detenção material da 
coisa em nome próprio; 
protegendo-a, mais não pretende 
a lei que assegurar ao possuidor 
a situação de fato, desde que 
prove estar na posse da coisa e 
que a mesma não é violenta, 
clandestina ou precária. O autor , 
de uma forma ou de outra, porém 
claramente, provou que tinha 
posse sobre o "barranco" onde 
extraia ouro sempre sob as 
vistas da ré ou da titular de seu 
capital social, fato esse 
incontestado pela ré nestes 
autos, e que dela (posse) foi de 
cambulhada, juntamente com 
todos os demais, simplesmente 
"escorraçado pela ação ilegal da 

Policia Federal. 
Não importa, ou muito pouco 
importa, o fato do autor não ter 
descrito e caracterizado - área 
que possuía. Em verdade, em 
área de garimpo, principalmente 
de grande garimpo como no 
caso, do Cumaru, não é mesmo 
possível a ninguém descrever e 
caracterizar minuciosamente o 
chamado seu "barranco", uma 
vez que, por mais organizado 
que tenha sido, não existe plano 
de loteamento desses barrancos, 
numerando-se ou demarcando-
se-os detida e detalhadamente, 
podendo ser perfeitamente 
possível a descrição um tanto 
quanto aleatória mesmo, pois, 
cada garimpeiro tem certeza e 
conhecimentos para se localizar 
perfeitamente. - A verdade 
inconteste e inegável é que, 
realmente, o autor foi mesmo 
expulso pela ação violenta da 
Policia Federal. 
A ré, antes de iniciar a pesquisa, 
a lavra, ou a extração a que 
estava autorizada, devia 
satisfazer os preceitos do artigo 
27 do Código de Mineração, isto 
é, pedir a fixação dos danos e 
depositar a soma apurada. - 
Mandando invadir o Imóvel, 
como fez sem antes dessa 
providência, cometeu verdadeiro 
e inegável esbulho, remediável 
pela reintegração de posse, pois, 
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efetivamente, constitui moléstia à 
posse não só do proprietário, 
como tambêm a do posseiro, o 
ingresso do titular de concessão 
de pesquisa, de lavra ou de 
extração de minério no imóvel, 
antes de judicialmente arbitrados 
os prejuízos presumíveis.  
Que o autor tinha e exercia 
posse sobre o barranco de 
extração de ouro, repito, não 
existe nenhuma dúvida, visto que 
todos os documentos de gastos 
e de despesas, acostados aos 
autos não podem ser 
considerados de mentirinha e 
muito menos de brincadeira, e 
não foram, nas oportunidades 
que teve, contestados em 
nenhum momento pela ré”. 
Assim, pois, pela transcrição, 

talvez até enfadonha da sentença, 
mas necessária a fim de demonstrar 
o acurado estudo dos autos, 
procedido pelo estudioso e criterioso 
magistrado "a quo" , ficou 
translucidamente provada a Posse 
da área em litígio pelo Autor 
Apelado Ciro Generoso Campos. 

Ao tratar dos Atos Ilícitos o 
Código Civil dispõe no seu artigo 
159 : 

"Aquele que, por ação ou 
omissão voluntária, negligência, 
ou imprudência, violar direito, ou 
causar prejuízo a outrem, fica 
obrigado a reparar o dano. 
A verificação da culpa e a 

avaliação da responsabilidade, 
regulam-se pelo disposto neste 
Código, arts. 1.518 a 1.532 e 
1.537 a 1.533.". 
O digno, equilibrado, sensato e 

estudioso Juiz da Comarca de 
Redenção atribuiu a Empresa 
Mineração Gradaús Ltda. 
Responsabilidade dolosa pelo 
acontecido e determinando a 
reintegração de Ciro Generoso 
Campos à área da qual foi 
esbulhado, condenou a Ré Apelante 
a "indenizar-lhe os prejuízos que 
teve, com a soma das importâncias 
de todos os documentos 
apresentados com a petição inicial, 
devidamente corrigida e atualizada 
monetariamente, transformada em 
moeda corrente atual, e mais ainda 
a indenizar-lha, pagando a quantia 
de três (03) quilos de ouro, por mês, 
nos termos do depoimento pessoal 
do autor que não foi contestado pela 
ré, a partir de outubro de 1989 até a 
presente data, que será calculada 
pelo senhor Contador Judicial, e 
mais , a pagar as custas e despesas 
processuais, e os honorários de 
advogado do autor que fixo em vinte 
por cento (20%) sobre o total 
apurado, corrigido monetariamente. 
" 

Por todos esses motivos o valor 
do quantitativo a que foi condenada 
a Ré, deve ser calculado tendo por 
base a média mensal durante hum 
(01) ano, consoante os documentos 
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fornecidos pela compradora habitual 
"Marsan", em um percentual mínimo 
correspondente a 5% como em 
causa idêntica, e tudo apurado em 
liquidação de sentença. 

A Colenda Turma Julgadora , à 
unanimidade de votos, conheceu do 
recurso de Apelação para dar-lhe 
provimento, em parte, a fim de 
modificar a modalidade da 
indenização cominada pele 
respeitável decisão "a quo" que 
condenou a Ré Apelante ao 
pagamento da quantia de três (03) 

quilos de ouro por mês, a partir de 
outubro de 1989 a data de 09 de 
janeiro de 1995, deixando essa 
indenização aurífera para liquidação 
da sentença, no percentual . mínimo 
correspondente a 5% (Cinco por 
Cento), calculado de acordo com os 
dados fornecidos às fls. pela 
"Marsan" correspondente à média 
mensal em hum (01) ano - de 
outubro de 1990 a outubro de 1991 - 
mantidos os honorários advocatícios 
e estabelecidas as custas em 
proporção. . 

 
Belém, 27 de abril de 1998. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 

Des. Ricardo Borges Filho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.303 - EMBARGOS INFRINGENTES DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Embargantes: A. S. Comércio e Representações, Antônio Vieira Soares Neto e 

Rosa Lúcia Maciel Soares 
Embargado: O V. Acórdão nº 32.989, das Egrégias Câmaras Cíveis Isoladas 

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Antônio Batista 
Adrião 

Relatora: Desembargadora Maria Helena Couceiro Simões 
 
 

Embargos Infringentes. Execução de Aluguéis. 
Penhora de bens pertencentes a fiadores. 
Impenhorabilidade dos bens por pertencer a terceiros 
e ser bem de família. Embargos à Execução 
improcedentes. Apelação interposta. Sentença do 
juízo monocrático mantida, por maioria de v otos. 
Interposição de Embargos Infringentes. Aplicação do 
art. 530, do Código de Processo Civ il. I. Preliminar de 
Deserção do recurso por falta do dev ido preparo. 
Questão de ordem pública. Acolhida. Apelo deserto 
na forma do art. 511, do Código de Processo Civ il. II. 
Recurso não conhecido. Decisão unânime. 

 
 

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

Desembargadores componentes 
das colendas Câmaras Cíveis 
Reunidas, do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, a 
unanimidade em julgar deserto o 
Recurso de Embargos Infringentes. 

 
Relatório 
Ao V. Acórdão da 3ª Câmara 

Cível Isolada de nº 32.989, sendo 
relator o eminente Des. Carlos 

Fernando de Souza Gonçalves, o 
qual conheceu da apelação e lhe 
negou provimento, confirmando a 
sentença exarada nos Embargos à 
Execução que julgou improcedente 
os Embargos, e subsistente a 
penhora feita na Execução, com 
apoio no r. voto vencido do 
Desembargador João Alberto 
Castello Branco de Paiva, no qual 
deu provimento ao apelo, para 
reformando a decisão recorrida, 
anulá-la a fim de que excluída seja 
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da penhora o bem comum do casal 
apelante, invertendo o ônus da 
sucumbência, A S. Comércio e 
Representações Limitada, Antônio 
Vieira Soares Neto e Rosa Lúcia 
Maciel Soares, opuseram os 
presentes Embargos Infringentes, 
visando a reforma do V. Acórdão 
embargado e decretar o 
cancelamento da penhora dos dois 
prédios, conforme auto de penhora 
de fls. 92: o da Av. Conselheiro 
Furtado, nº 412, por não pertencer 
ao Embargante e o da Rua 
Timbiras, nº 1529, por força da 
impenhorabilidade, nos termos da 
Lei nº 8.009/90, por ser bem de 
família. 

Alegam os embargantes que 
foram penhorados ilegalmente na 
Execução, para cobrança de 
aluguéis, que lhe moveu o 
embargado- Antônio Batista Adrião, 
por ser fiador, dois imóveis: 

- um imóvel situado na Av. 
Conselheiro Furtado, nº 412, de 
propriedade do Sr. Albero Corrêa 
Lobato, ocupado pela firma 
comercial, sob aluguel; 

- outro situado à Rua Timbiras, 
nº 1529, porque é o único bem 
imóvel de sua propriedade e serve 
de residência para eles, sendo 
impenhorável por força da Lei nº 
8.009/90, que dispõe sobre a 
impenhorabilidade do bem de 
família, a qual em seu art. 3º, criou 
seis exceções correspondente aos 

seis incisos, deste artigo. 
Posteriormente, a Lei nº 8.245/91 
(Lei do Inquilinato) acrescentou, 
através de seu art. 82, mais uma 
exceção, que passou a ser do inciso 
VII, do referido art. 3º, pelo qual a 
impenhorabilidade não pode ser 
oposta quando a execução for 
“decorrente de fiança concedida em 
contrato de locação”. 

Enfatiza que tal dispositivo não 
pode ser aplicado nos processos em 
exame, face ao que dispõe o art. 76, 
da citada lei, a saber: 

“- não se aplicam às disposições 
desta lei aos processos em 
curso”. 
 
Voto 
Há de ser analisada como 

preliminar a Deserção do Recurso 
por falta do devido preparo, que é 
questão de ordem pública. 

Muito embora o recurso tenha 
sido admitido pelo eminente Relator 
do V. Acórdão embargado, 
analisando-se as suas formalidades 
extrínsecas, realmente não 
encontra-se o preparo. 

Conforme ensinamentos de José 
Carlos Barbosa Moreira: 

“O preparo consiste no 
pagamento prévio das despesas 
relativas ao processamento do 
recurso. A sanção para a falta de 
preparo oportuno dá-se o nome 
de deserção (...)”. 
“A omissão em preparar o 



216                                                                                                 REVISTA DO 
TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.43                      nº 75                      1998 

recurso é causa puramente 
objetiva de inadmissibilidade que 
prescinde de qualquer indagação 
sobre a vontade do omisso” 
(“Novo Processo Civil Brasileiro”, 
pág.119). 
O art. 511, do CPC., dispõe: 
“No ato de interposição do 
recurso, o recorrente 
comprovará, quando exigido pela 
legislação pertinente o respectivo 
preparo, inclusive porte de 
retorno, sob pena de deserção”. 
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade Nery, em “Código de 
Processo Civil Comentado e 
Legislação Processual Civil 
Extravagante em Vigor” - 2ª Ed. 
Sobre o assunto, assim entende: 

“Em alguns casos, a lei 
estabelece a dispensa do 
preparo, atendendo ora a 
critérios objetivos ora subjetivos”. 
“Pelo critério objetivo há 
dispensa do preparo nos 
recursos de agravo retido 
(Código de Processo Civil, 522, 
parág. único) e no de embargos 
de declaração (Código de 
Processo Civil, 536). Há 
dispensa de preparo pelo critério 
subjetivo: das entidades 
mencionadas na norma sob 
comentário; do beneficiário da 
justiça gratuita (LAJ 3º e JOJ e 
9º)”. 
Neste sentido: Nery, Recursos, 

359; Barbosa Moreira, comt. 220, 

351. 
Já quanto aos recursos 

infringentes - art. 530 a 534, ao 
comentar sobre o preparo desse 
recurso ensina: 

“Preparo. Deve ser efetuado 
antes da interposição do recurso, 
pois, a guia de custas, 
comprovando o recolhimento, 
deve ser juntada com a petição 
de interposição do recurso” 
(Código de Processo Civil, 511, 
“caput”). 
Ainda o mesmo doutrinador, na 

sua obra “Atualidades Sobre o 
Processo Civil - A Reforma do 
Código de Processo Civil Brasileiro 
de Dezembro de 1994”, enfatiza: 

“Na nova redação não há 
menção ao preparo, que se 
encontra regulado pelo CPC., art. 
511” (pág. 94). 
O Regimento de Custas do 

Estado, nos atos do Tribunal, 
especificamente, nos Recursos, 
prevê o preparo dos Embargos 
Infringentes. 

Assim, se a lei de custas não 
isenta os embargos infringentes, a 
sua não efetivação no prazo do art. 
511, do CPC, acarreta o não 
conhecimento dos embargos 
regimentais. 

O Exmo. Sr. Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, expediu 
a Resolução nº 152, pub. em 
03/02/97, o qual atualiza as Tabelas 
de Custas daquele Tribunal e prevê 
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no item IV: 
“IV. Embargos de Divergência ou 
infringentes.............R$ 27,62”. 
Logo, entendo que, os Embargos 

infringentes, não são isentos do 
pagamento do Preparo. 

O art. 95, do Regimento Interno 
do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, estatui: 

“Sem o respectivo preparo, 
exceto os casos de isenção, que 
devem ser efetuados no Juízo de 
origem ou que venham a ser 
ordenados de ofício pelo relator, 
pelo Tribunal ou seus órgãos 
fracionários, nenhum ato será 
praticado e nenhum processo 
será distribuído”. 

“Art. 96- A deserção será 
declarada: 

I... 
II. Pelo Relator”. 
A nossa jurisprudência já decidiu: 
“Ainda que não alegada a 
deserção pode ser decretada de 
ofício pelo Tribunal” (RT503/129 
e J.T.A. 47/104, cf. art. 508, nota 
1ª e art. 518, nota 8 e 12- in 
Theotônio Negrão “Código de 
Processo Civil”, pág. 413- 28ª 
edição). 
Não tendo sido efetuado o 

devido preparo, é de ser declarada 
a deserção do recurso, inclusive, 
alegada pelo embargado em sua 
defesa oral.  

 
Belém, 04 de agosto de 1998. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente. 

Desa. Maria Helena Couceiro Simões - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.308 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA 
COMARCA DE SANTARÉM 
 
 
Recorrente: Ministério Público 
Recorridos:  Elito Moreira Batista, Raimundo Marcos Moreira Batista e  
  Adaílton Fontenele de Sá 
Relator: Desembargador Elzaman da Conceição Bittencourt 
 
 

Recurso em Sentido Estrito - Homicídio - Co-
participação no ev ento morte. Desclassificação de 
homicídio para lesões corporais seguida de morte: 
improcedência. I. Se induv idosa a participação 
objetiv a e subjetiv a dos acusados, no ev ento 
criminoso, a alternativ a a seguir é a pronúncia dos 
réus. II. Quando o crime v em expressamente 
qualificado na denúncia é defeso ao juiz 
desclassificar o crime na pronúncia, deixando ao 
Tribunal do Júri a decisão sobre a desclassificação 
pretendida. Apelo prov ido por unanimidade. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Senhores 

Desembargadores componentes da 
Segunda Câmara Criminal Isolada, 
à unanimidade de votos de 
conhecer do presente recurso e dar-
lhe provimento, para reformar a 
sentença do juízo do primeiro grau, 
e em conseqüência pronunciar os 
réus, ora recorridos, para serem 
julgados pelo Tribunal do Júri. 

 
Relatório 
A 3ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Santarém, 
inconformada com a decisão de fls. , 

recorreu em sentido estrito a esta 
Instância Superior, pelas razões e 
fatos a seguir expostos: 

Consta dos autos que no dia 
15/03/97, por volta das 20:00 hs., o 
acusado Adailton Fontenele de Sá, 
juntamente com os outros acusados 
Elito Moreira Batista e Raimundo 
Marcos Moreira Batista, ceifaram a 
vida da vítima Antônio Alessandro 
Rocha Vieira que estava em um bar, 
aplicando-lhe duas violentas 
pauladas na vítima que faleceu em 
decorrência dos ferimentos. 

Por tais motivos o Promotor de 
Justiça da Comarca de Santarém, 
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denunciou os acusados nas 
sanções punitivas do art. 121, § 2º, 
incisos II. e IV, c/c art. 29, Caput, 
todos do Código Penal. 

Concluída a instrução criminal, o 
MM. Juízo da 4ª Vara Penal de 
Santarém, Impronunciou os 
acusados Elito Moreira Batista e 
Raimundo Moreira Batista, com 
base no art. 409 do CPP e 
desclassificou o crime de homicídio 
qualificado para o de Lesão 
Corporal Seguida de Morte, ao 
acusado Adailton Fontenele de Sá. 

Em suas razões, o Promotor de 
Justiça faz uma síntese dos fatos, 
alegando que está provado tanto na 
fase policial, quanto na fase judicial 
que o acusado Adailton Fontenele 
de Sá, foi o autor do delito, 
enquanto que os demais acusados, 
contribuíram detendo outras 
pessoas de prestar socorro a vítima, 
ameaçando-as com uma arma de 
fogo portada por um e, um punhal 
portado por outro. 

Comenta, o Promotor de Justiça 
o depoimento da testemunha 
Everelado da Silva Souza, de fls. 
66, que, descreve os atos 
praticados pelo acusado Adailton e 
seus companheiros Elito e 
Raimundo e, comenta também o 
depoimento da testemunha Dirceu 
Reis Vasconcelos, prestado as fls. 
69, que reitera os fatos narrados 
pela testemunha anterior. 

Continua, o Promotor de Justiça, 

alegando que o tio da vítima, 
Jorcilande Guedes da Rocha, tentou 
interferir mas foi repelido pelos 
acusados-recorridos Elito e 
Raimundo, sendo agredido com 
chutes e uma "lambada", aplicada 
com a parte lateral de um terçado. 

Alega, também, o representante 
do "“parquet”" que a arma 
apreendida consta dos autos às fls. 
34 no Auto de Apreensão e 
apresentação, e que foi requerida a 
dil igência para apurar a identidade 
dos outros acusados de alcunha 
"Nonato", "Branco" ou "Pinto 
Pequeno" e "Andrezinho", a fim de 
denunciá-los. 

Alega, o Promotor de Justiça 
que, as testemunhas de defesa não 
contribuíram em nada para a defesa 
dos acusados, e frisa que a 
testemunha Elizângela Gigriola de 
Lira Souza, afirma que o acusado 
Adailton atingiu a vítima com uma 
paulada, tentando inocentar os 
demais acusados. 

Transcreve, o Promotor, o art. 29 
do Código Penal, para embasar o 
argumento de que os demais 
acusados concorreram para o crime, 
e comenta o Laudo cadavérico que 
aponta a "causa mortis", que não 
deixa dúvidas quanto ao nexo 
causal. E, ainda, alega que não 
compreende o motivo pelo qual o 
MM. Juízo "a quo" entendeu que os 
demais acusados não participaram 
do crime. 
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Alega, novamente o 
representante do Órgão Ministerial, 
que a desclassificação do crime de 
homicídio doloso para lesão 
corporal seguida de morte é 
ingenuidade o entendimento, dada a 
violência com que foi cometido o 
crime contra a vítima que estava de 
costas para o agressor. 

Transcreve, a doutrina do Jurista 
Feu Rosa e a Jurisprudência de 
nossos Tribunais e conclui pedindo 
a reformulação da sentença e a 
conseqüente pronúncia dos 
acusados. 

Em suas contra-razões, a defesa 
dos acusados-apelados alega que a 
r. sentença de fls. não merece ser 
reformada vez que está bem 
fundamentada, de acordo com as 
provas colhidas nos autos. 

Alega, a defesa que o acusado 
Adailton, nunca negou que deu uma 
paulada na vítima, mas segundo o 
mesmo, agiu como vindicta de uma 
antiga briga que tivera com a vítima, 
que semanas antes lhe aplicara 
uma cadeirada quando estavam em 
uma festa. 

Alega, ainda a defesa que os 
acusados tinham muitas 
desavenças com a gangue da 
vítima, e que foi amplamente 
provado durante a instrução 
processual, através dos 
depoimentos das testemunhas 
Márcia Regina Stecker Roberto, às 
fls. 86, Selma Maria de Jesus de 

Meneses, às fls. 99 e Elisângela 
Gigriola de Lima Souza, às fls. 
82/83 que foi testemunha ocular do 
fato delituoso. 

Alega, também a defesa, que a 
qualificadora de traição não poderia 
subsistir dada as circunstâncias dos 
fatos e das provas colhidas nos 
autos, e os demais recorridos não 
poderiam ser acusados dada as 
suas participações defensivas e 
finaliza alegando que a 
Jurisprudência de nossos tribunais 
já reconhece lesões corporais 
seguida de morte, causada por 
pauladas. 

Conclui, requerendo que a r. 
sentença seja mantida na sua 
integridade. 

Nesta Superior Instância, o 
Digno representante do Ministério 
Público, opinou pelo conhecimento 
e improvimento parcial, para que 
todos os acusados sejam 
processados por Lesão Corporal 
Seguida de Morte em concurso de 
agentes. 

 
Voto 
A Sentença de fls., conclui pela 

impronúncia de dois acusados: Elito 
Moreira Batista e Raimundo Marcos 
Moreira Batista; e pela 
desclassificação do crime de 
homicídio qualificado, para crime de 
lesões corporais seguidade morte, 
em relação ao acusado Adailton 
Fontenele de Sá. 
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O representante do Ministério 
Público, com ofício na 4ª Vara da 
Comarca de Santarém, 
inconformado com essa decisão, 
interpôs recurso em sentido estrito. 

De suas razões destaco trechos 
que reputo importantes para elidir a 
questão no seu âmago - Diz o 
representante do Ministério Público: 

“O laudo necroscópico de fls. 
144, é claro e taxativo, quando 
aponta como “causa mortis” da 
vítima Antônio Alexandre Rocha 
Vieira: “Hemorragia 
intracraniana, devido a 
espancamento” (grifamos); não 
deixando dúvidas quanto ao 
nexo causal entre a agressão e a 
morte. 
Olimpicamente comprovadas a 
materialidade e a autoria, causa 
espécie a esta Promotoria, 
depois de tudo o que se apurou 
através de incontestáveis provas 
documentais, periciais e 
testemunhas, além de confissões 
expressas, o douto Juízo “a quo” 
julgar não haver nos autos 
indícios suficientes de que os 2º 
e 3º acusados concorreram 
eficazmente para execução do 
crime, mormente por se tratar de 
profundo conhecedor do direito, 
portanto da figura do retro-
mencionado concurso de 
pessoas. Que intenção teria um 
grupo de pessoas armados de 
paus, pistola e punhal, que não o 

de executar alguém ? Queriam 
eles fazer cócegas na pessoa da 
vítima ? Há muito que a cidade 
de Santarém sofre a ação odiosa 
destas “gangues” criminosas que 
distribuem terror e insegurança 
junto à população ordeira; e 
sustentar a idéia de impunidade 
desencorajada os honestos, 
desprestigia a justiça e abençoa 
os bandidos. 
Quanto à desclassificação do 
crime de homicídio qualificado 
para lesões corporais seguidas 
de morte, em relação ao primeiro 
acusado Adailton Fontenele de 
Sá, trata-se de imperdoável 
ingenuidade do digno Juízo “a 
quo”, entender que quem desfere 
golpe de tamanha violência, 
pelas costas, na cabeça de um 
ser humano, com um caibro de 
madeira com 1m de 
comprimento, deseja somente 
atordoá-lo, principalmente se o 
fato se dá de maneira 
injustificável, já que em momento 
algum a vítima esboçou qualquer 
agressão para com seu algoz. 
No mínimo, veja-se bem, em 
última hipótese, escancara-se de 
forma gritante e estridente a 
figura do dolo eventual, 
perfeitamente aceita e fluente no 
direito pátrio, sustentado com 
veemência por renomados 
doutrinadores,...” 
A defesa, em suas contra razões 



222                                                                                                 REVISTA DO 
TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.43                      nº 75                      1998 

pugna pela confirmação do 
decisum, concluído que 

“A sentença prolatada às fls. Nos 
autos, espelha um decisório que 
não merece qualquer censura 
por quem quer que seja, pois não 
arredou um só instante das 
provas colhidas nos autos, e que 
portanto não pode merecer 
qualquer reparo, como almeja o 
recorrente. 
O Ilustre Magistrado “a quo”, 
ateu-se as provas dos autos 
trazidas pelos recorridos, cujos 
depoimentos harmoniosamente 
elencados corroborados com as 
demais provas, não deixam 
qualquer margem de dúvidas que 
desconsidere o seu valor e então 
acertadamente o presente feito 
não merecia outra decisão que 
não fosse a já prolatada, 
devendo ser mantida a r. 
sentença de fls. ...” 
A Digna Procuradora de Justiça, 

Bela. Vera Couto, em 
circunstanciado parecer, adentra no 
exame das provas - aliás com 
invulgar tirocínio - para opinar pelo 
conhecimento e provimento parcial 
do recurso. 

Sua Excelência chega a 
conclusão que o crime a ser punido 
é de lesões corporais seguida de 
morte, previsto no art. 129, § 3º, c/c 
o art. 29, todos do CPB. 

Entende a D. procuradora, que 
todos os denunciados participaram 

do crime, e para chegar a esse 
desiderato examinou 
percucientemente os depoimentos 
dos acusados e declarações das 
testemunhas de acusação e defesa. 

Aliás, a tônica do presente 
recurso é essa. Todos adentraram 
no exame das provas, a começar 
pela R. sentença do MM. Juiz 
Sumariante, que reconhecendo a 
existência da materialidade do crime 
e autoria do fato delituoso por um 
dos acusados , resolveu pronunciar 
um e impronunciar outros, sem 
cogitar da co-autoria ou participação 
prevista no art. 29 do CPB. 

Por falar em participação, esta 
está evidenciada nos autos. 
Conforme declarações de 
testemunhas, o autor da lesões que 
causaram a morte da vítima, foi 
Adailton que desferiu violenta 
paulada em sua cabeça, inclusive 
com confissão expressa (fls.) 

A participação dos outros 
acusados, está caracterizada pelos 
seus comportamentos no momento 
da consumação do crime. Eles, um 
com uma arma de fogo, e outro com 
um punhal, obstaram que circunstan 
tes que se encontravam ao local, 
esboçassem qualquer reação aos 
atos de violência praticados na 
vítima inclusive em socorrê-la, ou 
levá-la para que fosse socorrida. 

Como salienta a d. Procuradora 
Justiça:  

“Em geral os crimes são 
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cometidos por um único agente, 
o “autor”, contudo, vezes há em 
que o “autor” atua em conjunto 
com outro, surgindo a figura do 
“co-autor” e, ainda, há casos em 
que indivíduos são alcançados 
pela lei penal, pois, embora não 
executando atos típicos, 
contribuem objetiva e 
subjetivamente para a ação 
criminosa de outrem. São os 
“participes”. 
Nos autos não há dúvida da 

participação objetiva e subjetiva dos 
irmãos Elito e Raimundo Moreira 
Batista, no evento criminoso. 

A sentença de pronúncia, como é 
do entendimento doutrinário e 
jursiprudencial assume o conceito 
de admissibil idade da denúncia, 
bastando para isso que esteja 
presente nos autos a existência do 
crime e os indícios de autoria (art. 
408 CPP). 

Para chegar a essa 
admissibil idade, não é necessário 
exame aprofundado da prova, o que 
só se exige para o julgamento de 
mérito. 

In casu, a existência do crime 
está provada com laudo pericial (fls. 
114), o qual dá como causa mortis 
da vítima, “hemorragia” 
intracraniana, devido a 
espancamento, o que não deixa 
nenhuma dúvida quanto ao nexo 
causal entre a agressão e a morte, 
ou seja, entre a ação criminosa e o 

resultado. 
Ainda que alguma dúvida 

pairasse sobre o dolo eventual, 
figura perfeitamente aceita pela 
jurisprudência, para evidenciar a 
autora do delito. 

Os arrestos que o representante 
do ministério público, trouxe à 
colação, reforçam o entendimento. 
Permito-me a reproduzi-los aqui:  

“TJSP: “Quando as provas dos 
Autos não permitem seja de 
plano reconhecida a 
desclassificação de homicídio 
para lesões corporais, deve o juiz 
pronunciar, pois cabe ser 
resolvida pelo Conselho de 
Sentença e matéria da 
culpabilidade”. (RT 648/275)  
TJRS: “O que impede considerar, 
para que se venha a 
desclassificar o delito para outro 
não doloso contra a vida, é a 
inexistência de dolo do tipo como 
“resolução para o fato” e não a 
dúvida da existência de dolo do 
tipo como “resolução para o 
fato”. É que a dúvida na fase 
judicium accusationis, milita em 
favor do júri popular e não em 
prol dos réus”. (RJTERJS 
166/87)”. 
Sobre a desclassificação, 

entendo que é defeso ao juiz 
desclassificar o crime quando na 
denúncia vem expressamente 
contida a classificação. 

A Jurisprudência é caudalosa 
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nesse sentido, tendo, inclusive, o 
STF, já editado arrestos com a 
mesma orientação. 

Diante do exposto, conheço do 
recurso e dou-lhe provimento para 
reformar a sentença do Juízo de 

primeiro grau, e em conseqüência 
pronunciar os réus, ora apelados 
para serem julgados pelo Tribunal 
do Júri, que é o Juízo natural nos 
crimes contra a vida. 

Belém, 16 de abril de 1998. 
Des. Werther Benedito Coelho - Presidente 

Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.311 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante: Frank José da Silva Porto 
Impetrado: Exmo. Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do 

Pará 
Relatora: Desembargadora Maria Helena d'Almeida Ferreira 
 
 

Administrativ o - Concurso Público - Soldado Policial 
Militar Masculino/1997 - Exame Psicotécnico - 
Candidato considerado contra-indicado. 1. Não 
existindo prev isão legal, o exame psicotécnico 
extrapola os limites da legalidade ou juridicidade ao 
excluir candidato. 2. Seguindo a jurisprudência de 
nosso Egrégio Tribunal, o teste psicotécnico não é 
considerado obrigatório. 3. Segurança concedida. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

senhores Desembargadores 
componentes das Câmaras 
Reunidas do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, à de 
votos, em julgar prejudicado o 
Mandado de Relatora. 

 
Relatório 
Frank José da Silva Porto, menor 

púbere assistido por sua mãe, 
devidamente qualificado, através de 
procurador judicial habilitado, 
impetrou o presente Mandado de 
segurança com pedido de medida 
cautelar l iminar contra ato 
administrativo ilegal do Exmo. Sr. 

Comandante Geral da Polícia Militar 
do Estado do Pará. 

Ressaltou, o Impetrante, que se 
inscreveu no Concurso Público de 
Admissão ao Curso de Formação de 
soldado Policial Militar 
Masculino/1997, a que se refere o 
Edital - CFSDPM/97. 

Destacou, ainda, que foi 
aprovado na 1ª etapa, prova de 
conhecimentos gerais, devendo, 
então, submeter-se a uma outra 
etapa, também, de caráter 
eliminatório, exame psicotécnico. 

Entretanto, submetido a Exame 
Psicotécnico, foi neste considerado 
contra-indicado, sendo impedido de 
submeter-se aos demais exames do 
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referido concurso. 
Requereu, então, a concessão 

de medida cautelar l iminar e por fim 
a concessão da segurança em 
caráter definitivo, como único 
remédio concreto para impedir a 
i legalidade e fazer cessar a lesão 
dos seus direitos constitucionais. 

Instruiu o presente pedido com 
documentos de fls. 7/19. 

Recebido o vertente Mandado de 
segurança, foi concedido o 
provimento liminar pleiteado, em 
despacho de fls. 21/22 amplamente 
fundamentado, considerando a 
existência do "fumus boni iuris" e do 
"periculum in mora". 

Oficiada a autoridade coatora 
com vistas a que fossem prestadas 
informações, alegou esta, 
preliminarmente: a decadência do 
direito do Impetrante, haja vista que 
o Edital do concurso foi publicado 
no Diário Oficial do Estado de 
25.11.97; a i legitimidade passiva ad 
causam, haja vista que foi o 
presidente da comissão 
organizadora do concurso público 
para a admissão ao curso de 
formação de soldado masculino da 
PM a autoridade que praticou o ato 
tido como ilegal e abusivo pelo 
impetrante; a inexistência de direito 
líquido e certo. No mérito, argüiu a 
legalidade da exigência de exames 
psicotécnicos e a impossibilidade do 
Judiciário apreciar o mérito dos atos 
administrativos. Por fim, requereu o 

inteiro acolhimento de suas 
informações para que seja 
indeferida a pretensão do 
impetrante. 

O insigne representante do 
Ministério Público manifestou-se no 
sentido de que: 

"Com efeito, o ato administrativo 
impugnado extrapolou os limites 
da legalidade ou juricidade ao 
dar caráter eliminatório a exame 
psicotécnico de concurso público 
militar sem previsão em lei, 
estando perfeitamente 
caracterizado nos autos o direito 
líquido e certo do inçetrante, 
impondo-se a concessão do 
mandado de segurança para 
garantir a permanência dos 
candidatos no concurso para o 
Curso de Formação de Soldado 
Masculino da PM - C.F.S.D/97." 
 
Voto 
Trata-se de Mandado de 

segurança com pedido de liminar 
contra ato do Exmo. Sr. 
Comandante Geral da Polícia Militar 
do Estado do Pará que eliminou o 
impetrante no exame psicotécnico 
do Concurso Público de Admissão 
ao Curso de Formação de Soldado 
Policial Militar Masculino/1997. 

A autoridade coatora, em sua 
informações, alega a sua 
ilegitimidade passiva ad causam, 
haja vista que foi o Presidente do 
Concurso Público em tela que 
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praticou o ato pretensamente ilegal. 
Ora, "não é autoridade coatora a 
que não pode corrigir o ato 
inquinado de ilegal". (STJ - Corte 
Espacial, RSTJ 77/22). Assim, 
exsurge nítido que autoridade 
coatora no caso em comento é o 
Exmo. Sr. Comandante Geral da 
Polícia Militar do Estado do Pará 
que é quem pode corrigir o ato 
pretensamente ilegal. 

Por outro lado, não resta dúvida 
que o Impetrante não decaiu de seu 
direito, na medida em que o prazo 
para a impetração deve ser contado 
da publicação do resultado do 
concurso e não da data da 
publicação do Edital como pretende 
a autoridade coatora. 

No mérito, a autoridade coatora 
argüi a legalidade da exigência do 
exame psicotécnico, ora é 
indubitável que o exame 
psicotécnico de caráter eliminatório 
em concurso público não encontra 
respaldo legal, mormente quando 
constitui ato plenamente 
discricionário ou mesmo arbitrário. 

Neste sentido a doutrina tem 
entendido, conforme lição do 
festejado mestre Celso Antônio 
Bandeira de Mello: 

"...os concursos públicos devem 
dispensar tratamento impessoal 
e igualitário aos interessados. 
Sem isso ficariam fraudadas 
suas finalidades. Logo são 
inválidas as disposições capazes 

de desvirtuar a objetividade ou o 
controle destes certames. É o 
que injuridicamente vem 
ocorrendo com a introdução de 
exames psicotécnicos destinados 
a excluir l iminarmente candidatos 
que não se enquadrem em seu 
pretenso perfi l psicológico, 
decidido pelos promotores do 
certame como sendo o adequado 
para os futuros ocupantes do 
cargo ou do emprego". 
Ademais, a jurisprudência tem 

pacificado o entendimento acerca 
da ilegalidade do referido exame, 
senão vejamos: 

"Administrativo - Concurso 
Público - Exame Psicotécnico - 
Candidato considerado não 
recomendado. 
1. Ilegalidade da aplicação do 
exame psicotécnico, realizado 
em moldes nitidamente 
subjetivos; 
2. O desdobramento do exame 
psicotécnico em duas fases - 
bateria de testes e entrevista, 
não pode decidir pela 
recomendação ou não do 
candidato, em virtude da 
natureza subjetiva e 
consequentemente 
discriminatória da entrevista;  
3. Recurso improvido. 
(Resp. nº 27.866-5 - DF Rel. Min. 
Edson Vidigal, 5ª Turma, 
Unânime, DJ 13.11.95) 
Neste sentido, o nosso Egrégio 
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Tribunal de Justiça do Estado 
tem reiteradamente decidido: 
"Mandado de Segurança. 
Preliminar de inexistência de 
requisitos para concessão de 
liminar rejeitada unanimemente. 
Preliminar de falta de interesse 
de agir. Rejeitada a 
unanimidade. Mérito. Teste 
psicotécnico não é considerado 
eliminatório, segundo farta 
jurisprudência de nosso tribunal. 
Writ concedido â unanimidade." 
(MS, Ac. nº 21.615, Cam. Civ. 
Reunidas, Rel. Des. Maria Lúcia 
Gomes Matos dos Santos, 

j.07/12/92)  
"Mandado de Segurança. O 
exame psicotécnico não exclui o 
candidato de cursar a Academia 
de Polícia. Seu desempenho 
será apreciado com melhor 
apuro durante o curso e no 
estágio probatório. Segurança 
concedida. Decisão unânime". 
(MS, Ac. nº 21.613, Cam. Civ. 
Reunidas, Rel. Desa. Izabel Vidal 
de Negreiros Leão, j.28.12.92) 
Ante o exposto, confirmo a 

liminar e concedo a segurança 
requerida.

 
Belém, 04 de agosto de 1998. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Desa. Maria Helena d'Almeida Ferreira - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.313 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante: Banco do Estado do Pará S/A 
Apelado: Alberto Dias Neves 
Relator: Desembargador Ricardo Borges Filho 
 
 

Apelação Cív el - Ação ordinária declaratória - 
Preliminar de deserção. O preparo do recurso de 
apelação tev e início no exato prazo legal e se não foi 
completado no mesmo dia a culpa não pode ser 
debitada ao banco apelante mas a desídia que 
ultimamente, infelizmente v em caracterizando alguns 
serv iços forenses. Preliminar rejeitada à unanimidade 
de v otos. Preliminar de nulidade da sentença por 
infringência constitucional. A inv ocação do princípio 
constitucional para embasar a preliminar é 
inaplicáv el ao caso em exame e chega a ser pueril. 
Preliminar rejeitada unanimemente. Mérito. A 
respeitáv el sentença apelada, com clareza, 
transparência e lógica analisou com segurança, pois 
apoiada na doutrina e jurisprudência o emaranhado 
da política econômico-financeira que caracterizou a 
instabilidade econômica do país, durante o plano 
cruzado e concluiu fazendo inteira justiça pelo que 
não merece nenhum reparo. Recurso improv ido - 
Decisão unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Apelação Cível da 
Comarca Capital em que é Apelante 
o "Banco do Estado do Pará S/A" e 
Apelado Alberto Dias Neves. 

ACORDAM, os 
Desembargadores da 1ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado, em Turma, à unanimidade 
de votos, rejeitar as Preliminares de 
Deserção e Nulidade da Sentença 
argüidas pelo Apelante. No Mérito, 
ainda unanimemente, a Colenda 
Turma Julgadora à unanimidade de 
votos, negou provimento ao recurso 
de Apelação. 
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Relatório 
Em fevereiro de 1988, Alberto 

Dias Neves, português, casado, 
comerciante, residente e domiciliado 
nesta cidade, por seu advogado 
legalmente constituído, propôs, 
perante o Juízo de Direito da 1ª 
Vara cível da comarca da capitai, 
Medida Cautelar Inominada, com 
pedido liminar, contra Banco do 
Estado com sede nesta cidade e 
Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES, empresa pública 
federal com sede na cidade do Rio 
de Janeiro e em abril do mesmo 
ano, também, perante o mesmo 
Juízo, Ação Ordinária Declaratória 
mesmos suplicados constantes as 
Ações nos 1º e 2º volumes dos 
autos, respectivamente. 

A primeira Ação, a Cautelar 
Inominada foi ajuizada por Alberto 
Dias Neves contra o Banco do 
Estado do Pará e BNDES, visando 
obter a l iquidação do débito 
decorrente da Cédula de Crédito 
Industrial emitida em 28 de outubro 
de 1986. Na inicial após o histórico 
da transação, pede o Autor a 
concessão da medida liminar, com o 
fito de: A) seja autorizado a pagar 
os juros incidentes sobre o mútuo 
calculado pelo critério "pro-rata", 
sendo os juros trimestrais os da 
planilha do reembolso "pro-rata" ; B) 
sejam todos os demais encargos, 

como comissão de agente, 
despesas e etc., também no mesmo 
critério; C) seja autorizado a pagar 
todas as parcelas do mútuo, com 
indeclinável observância ao cálculo 
pelo critério "pro - rata", depositando 
o valor correspondente em sua 
conta corrente mantida junto ao co-
requerido Banco do Estado do Pará, 
a quando dos vencimentos 
respectivos, para que o mesmo 
possa efetuar o débito automático ; 
D) como colorário da alínea 
precedente, autorizo mensalmente o 
depósito em Juízo relativo a 
diferença a maior cobrada pelos 
requeridos em cada parcela, e 
igualmente dos juros exigidos a 
mais que os estipulados na alínea 
"a". Juntou documentos. 

A doutora Juíza, em despacho 
de fis.29 concedeu a liminar, 
determinando que os depósitos em 
juízo fossem feitos em caderneta de 
poupança - BANPARÁ 
determinando a citação, o que foi 
cumprido. 

Seguiram-se vários 
requerimentos das partes com 
documentos juntos devidamente 
despachado pela magistrada. 

Na segunda Ação, a ordinária 
Declaratória, Alberto Dias Neves 
requer que seja declarado o reajuste 
do mútuo expresso na Cédula de 
Crédito Industrial seja feito 
monetariamente segundo o critério 
"pro-rata tempore" observado o 
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mesmo critério para o pagamento 
dos encargos pertinentes ao 
financiamento e que os que sejam 
devolvidos os valores porventura 
pagos a mais. Juntou documentos. 

Os réus foram citados, o primeiro 
através de mandado e o segundo 
através de Carta Precatória, ambos 
apresentando contestação, o 
primeiro, às fls. 29/31e o segundo, 
às fls. 39/44, respectivamente. 

Nestas, BANPARÁ e BNDES, 
preliminarmente, argüíram a 
incompetência da Justiça Comum 
para julgar a Ação, requerendo que 
fosse remetida para a Justiça 
Federal por considerá-la 
competente para processamento do 
feito. 

Além dessa preliminar, o BNDES 
suscitou a da sua ilegitimidade 
passiva por não ser parte legitima 
ad-causam para responder nos 
termos da Ação, uma vez que não 
mantém qualquer relação jurídica 
com o Autor, devendo ser excluído 
do feito. Juntou documentos. 

No mérito, manifestaram-se 
ambos pela improcedência da Ação, 
sustentando o segundo a 
inaplicabil idade da correção "pro-
rata". 

Às fls. 99 o Banco do Pará S/A 
desiste da exceção de 
incompetência rational persona, 
requerendo o prosseguimento do 
feito. 

Com vista ao representante do 

Ministério Público, a doutora 
Promotora de Justiça, em Parecer 
de fls. 156/159 opinou "pela 
procedência da Ação nos termos 
requeridos quanto aos itens da 
iniciai, devendo a sentença cingir-se 
apenas ao BANPARÁ de vez que o 
BNDES é parte i legítima. " 

Providenciada a Conta às fls. 
161. 

A Doutora Juíza Sidney Floracy 
Sant'ana da Silva, em sentença de 
fls. 165/170, na qual, necessário se 
faz frisar, consta bem elaborado, 
longo o minucioso relatório, após 
rejeitar a preliminar argüida pelos 
réus de incompetência da Justiça 
Comum para julgar o fator e acolher 
a suscitada pelo BNDES sobre sua 
ilegitimidade passiva, excluindo-o do 
feito. Quanto ao mérito, conclui : 
"Julgo procedentes as ações 
cautelar inominada e ordinária 
declaratória, ratificando, assim, a 
l iminar anteriormente concedida e 
declaro que o reajuste do mútuo 
expresso na Cédula de Crédito 
Industrial firmado entre o autor e o 
Banco do Estado do Pará deve ser 
feito monetariamente, segundo o 
critério "pro-data tempore", 
observado o mesmo critério para os 
demais encargos ajustados; que as 
importâncias pagas a maior sejam 
compensadas nas demais parcelas 
e devolvido o saldo se houver. 
Condeno o Banco do Estado do 
Pará ao pagamento das custas 
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processuais e honorários 
advocaticios, os quais arbitro em 
vinte por cento sobre o valor dado à 
causa. " 

Inconformado com a respeitável 
decisão, o Banco do Estado do Pará 
interpôs o recurso de apelação para 
o Egrégio Tribunal de Justiça, 
oferecendo as razões de fls. 
172/174. 

Recebida a Apelação em seus 
ambos efeitos e com vista ao 
Apelado, este, nas contra-razões de 
fls. 182/201 suscita a preliminar de 
deserção do mesmo por falta de 
preparo no prazo legal e, no mérito, 
pede a manutenção da sentença e 
conseqüente improvimento do 
recurso. 

Às fls. 202, a Doutora Juíza, 
após citar o disposto no art. 511 do 
Código de Processo Civil e referir-se 
a publicação da sentença, à 
apresentação do recurso ao Serviço 
de Protocolo e do preparo do 
mesmo, diz ter recebido a Apelação, 
o que ratifica no momento, deixando 
a cargo do Tribunal de Justiça a 
apreciação do ocorrido, até porque 
o fato foi levantado como preliminar 
pelo Apelado, determinando a 
remessa dos autos a esta Superior 
Instância. 

Com a subida dos autos, foram 
os mesmos distribuídos a esta 
Egrégia Câmara e a nós sorteados 
para relatar. 

Remetidos os mesmos à 

Audiência do órgão do Ministério 
Público, o Exmo. Dr. Procurador de 
Justiça Raymundo de Mendonça 
Ribeiro Alves, em Parecer de fls. 
207/212, manifesta-se no sentido de 
ter sido efetuado o preparo na forma 
da lei, as partes são legitimas e 
estão bastantes representadas e 
conclui pelo conhecimento e 
improvimento do recurso. 

 
Voto 
Cuidam os presentes autos de 

uma Ação Ordinária Declaratória 
ajuizada por Alberto Dias Neves 
contra o "Banco do Estado do Pará 
S/A" e o "Banco de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES" cuja respeitável 
sentença julgou Procedentes as 
Ações Cautelar Inominada e 
ordinária Declaratória ratificando a 
Medida Liminar anteriormente 
concedida em favor do Autor 
Apelado. 

Preliminar de Deserção 
Argui o Autor Apelado Alberto 

Dias Neves a Preliminar acima 
mencionada argumentando que a 
respeitável sentença, datada de 15 
de setembro de 1995 foi publicada 
no Diário da Justiça, edição de 29 
de setembro de 1995 (Sexta-feira) 
tendo o Apelante até o dia 16 de 
outubro de 1995 para interpor o 
recurso de Apelação com a 
comprovação do respectivo preparo, 
ex vi do disposto no artigo 511 do 
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Código de Processo Civil, in verbis : 
"No ato de interposição do 
recurso o recorrente comprovará 
quando exigido pela legislação 
pertinente, o respectivo preparo, 
inclusive porte de retorno, sob 
pena de deserção”. 
O preparo ao invés de ser feito 

no dia 16 de outubro de 1995 como 
determina a lei processual só o foi 
nos dias 17 e 18 de outubro, (terça 
e quarta feira) de 1995 conforme 
documento emitido pela Contadora 
do Juízo (fls. 176 a 181) da 1ª Vara 
Cível. 

No ano de 1995 o dia do Círio 
caiu no dia 08 de outubro 
terminando a quinzena religiosa dia 
22 não sendo pois a festa religiosa, 
com o recírio, o motivo justificável 
para a falta de preparo no recurso 
do prazo legal. 

Às fls. 202 a digna magistrada 
justifica o recebimento do recurso 
da seguinte forma: 

"A sentença prolatada nestes 
autos foi publicada no dia 
29/09/95 e assim o Banco do 
Estado do Pará S/A teria até 
16/10/95 para apresentar o 
recurso de apelação o que 
realmente fez, no entanto, 
considerando que o mesmo foi 
protocolado às 17:39 horas 
daquele dia, quando a contadoria 
e o Posto do Banco não mais 
estavam funcionando o preparo 
do recurso só foi efetuado no dia 

(17), entendendo os advogados, 
na época, pelo menos de que 
poderiam dispor até o último 
momento do prazo recursal, pois 
se assim não ocorresse, 
estariam sendo prejudicados em 
seu direito ; ocorrendo o 
impasse, o que era muito 
controvertido naquele momento, 
decidiu este Juízo receber a 
Apelação, o que ratifica neste 
momento, deixando a cargo do 
Tribunal de Justiça do Estado a 
apreciação do ocorrido até 
porque o fato foi levantado como 
preliminar, pelo apelado." 
(fls.202). 
A Colenda Turma Julgadora, 

unanimemente, rejeitou tal 
Preliminar. 

Preliminar de Nulidade da 
Sentença por Infringência a 
Princípio Constitucional. 

Em seu fragilíssimo recurso de 
Apelação o "Banco do Estado do 
Pará S/A" Argui de maneira tênue 
mencionada Preliminar, dizendo: 

"A Sentença prolatada pela 
Digníssima Juíza monocrática, 
inobstante seu zelo e 
conhecimento jurídico 
reconhecidos, deve ser 
reformada " in totum" por ter 
como fundamento negativa de 
principio constitucional 
consagrado (art.5º, XXXVI - CF) 
considerando-se que decide 
contra acordo ou contrato 
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legitimamente firmado e elege 
critério de correção monetária 
estranha à situação jurídica 
definitivamente consolidada entre 
as partes, em contrato dedular 
legalmente firmado, sendo nulo o 
fundamento de pleno direito, nula 
de ser a sentença. " 
O dispositivo constitucional 

invocado pelo Banco Apelante é o 
seguinte: 

"A lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e 
a coisa julgada." 
Convenhamos que argüir tal 

principio constitucional em questão 
como a ora submetida a julgamento 
chega a ser resivel ante a 
fragil idade do argumento. 

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

Mérito 
A respeitável sentença apelada 

está perfeitamente correta, não 
merecendo nenhum reparo. 

Relembremos que Alberto Dias 
Neves tomou de empréstimo junto 
ao "Banco do Estado do Pará S/A" 
recursos repassados pelo "Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES", 
consoante Cédula de Crédito 
Industrial, FI-092/86, emitida em 28 
de outubro de 1986, atingindo o 
financiamento a importância de Cz$ 
1.255.239,34(Hum milhão Duzentos 
e Cinqüenta e Cinco Mil Duzentos e 

Trinta e Nove Cruzados e Trinta e 
Quatro Centavos), equivalentes a 
11.797,3622 OTN'S valendo tal 
parâmetro econômico, na época, 
Cz$ 106,40 (Cento e Seis Cruzados 
e Quarenta Centavos). 

Convém salientar que a liberação 
do mútuo ocorreu em 03 de 
fevereiro de 1987 e que o valor 
permaneceu o mesmo de Cz$ 
1.255.239,34 em face do artigo 6º 
do Decreto Lei nº 2.284 de 1986 que 
fixou o valor da OTNS em Cz$ 
106,40 até o dia 01de março de 
1987. O Parágrafo Único dessa 
norma dispôs que o reajuste do 
valor da OTN em 01 de março de 
1987 seria igual a variação do IPC 
no período correspondente aos 12 
meses anteriores. 

O "Banco do Estado do Pará 
S/A", pelo que diz a exordial, exige 
para fins de resgate a divida 
principal e juros reajustados desde 
março de 1986 com base na OTN 
daquele mês que foi de Cz$ 106,40 
ao invés do critério Pro Rata 
Tempore. O empréstimo foi 
pactuado para ser pago em 36 
parcelas em módulos de OTN 
mensais com vencimento da 
primeira em 10/12/1988. 

Após sucinta exposição técnico-
econômica, acrescenta o Autor 
Apelado: 

"Assim, está patente o aumento 
arbitrário dos lucros fantasiados 
estes de correção monetária 
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aviltante, através de um mecanismo 
iníquo de congelamento de preços 
por decreto, quando um ano depois 
o próprio Governo Federai edita 
uma tabela de reajuste monetário 
para os meses de congelamento, 
dessa forma, é um atentado à 
própria inteligência humana o fato 
de se imputar um reajuste de 
doze(12) meses entre OTN de 
março/86 a 87, para um empréstimo 
que só esteve liberado ao mutuário 
pelo período de 25 dias de fevereiro 
de 1987. 

Ressalte-se que, a afirmativa 
retro, representa até um fato público 
e notório, pois, o povo brasileiro em 
todo o país sentiu profundamente os 
efeitos famigerados "Plano 
Cruzado", quando o congelamento 
irresponsável, gerou o 
desabastecimento e este o ágio, a 
queima de nossas reservas 
cambiais, a moratória externa, as 
concordatas e falências 
generalizadas, enfim, a desordem 
econômica que com muita 
gravidade assolou a todos nós até o 
presente, mormente os pequenos 
microempresários. 

A falta de adoção do critério "Pro 
Rata", está vitimando milhares de 
pequenos e microempresários no 
Brasil. 

Tal quadro pintado da maneira 
como está há de parecer exagerado 
e irreal, porém, nós todos que 
vivemos os desacertos do "Plano 

Cruzado" sabemos, perfeitamente o 
desajuste econômico e com ele a 
ganância desenfreada, a imoral 
cobiça, a avidez e ambição sem 
limites, responsável pelo 
empobrecimento da classe 
econômica menos favorecida 

Os pedidos alinhavados na 
exordial são justos e não absurdos 
como pode parecer à primeira vista : 

A) o reajuste do mútuo expresso 
na Cédula de Crédito Industrial feito, 
monetariamente segundo o critério 
"Pro Rata Tempore". 

B) o critério "Pro Rata" 
observado no cálculo dos encargos 
pertinentes ao financiamento. 

C) juros já cobrados a mais 
compensados nas parcelas 
vincendas. 

D) devolução do cobrado a mais. 
Após apreciar a Competência da 

Justiça Comum para julgar o feito 
(Acórdão nº 16.964, de 15/12/1989) 
e aceitar a Ilegitimidade Passiva Ad 
Causam do "Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES" a magistrada "a. 
quo" com equilíbrio e proficiência 
passo a analisar o Mérito da 
Questão. 

Cita S.Exa, uma decisão da 
Quarta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça no Recurso Especial nº 
2.684 (90.3142-7) - Rio Grande do 
Sul, tendo como Relator o Ministro 
Barros Monteiro ; Recorrente - 
Banco de Desenvolvimento do 
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Estado do Rio Grande do Sul - 
BANDESUL ; Recorrido - Carlos 
Becker - Metalúrgica Ind. Ltda. Que 
adapta-se, perfeitamente no caso 
em julgamento. 

"Ementa : denunciação da lide. 
Descabimento. Empréstimo. 
Aplicação da correção Monetária 
proporcionai no período de 
vigência do Plano cruzado. - A 
denunciação da lide pressupõe o 
direito de regresso, resultante de 
lei ou de contrato. Simples 
obrigação de repasse de verbas, 
em convenção à parte, não 
autoriza o seu deferimento. Não 
é infensa à legislação atinente ao 
Piano cruzado a aplicação da 
correção monetária " pro rata 
portione temporis", mediante 
adoção dos índices previstos no 
art.6º, parágrafo único do Dec. 
Lei nº 2284 de 10/03/1986, com 
a redação que lhe deu o Dec. Lei 
nº 2311 de 23/12/86. 
Recurso Especial conhecido, 

mas improvido. Decisão unânime. 
Brasília-D.F., 29/06/1990. " 

Comentando tal decisum, diz a 
magistrada monocrática : 

"O Acórdão referido menciona 
com muita propriedade a 
injustiça que se cometeria ao 
devedor de fazer incidir a 
correção total para os débitos 
contraídos mediante 
empréstimos decorrido algum 
tempo da existência do Plano 

Cruzado, já que passaria o 
Banco a usufruir de lucros reais 
relativos a períodos em que 
sequer o dinheiro havia sido 
repassado ao mutuário, " a 
solução justa é a de fazer incidir 
sobre o débito as variações 
mensais do IPC relativas aos 
meses que se passaram a partir 
da data do recebimento do 
numerário pelo mutuário até o 
dia 01/03/87. 
O autor desta ação apesar de 

haver firmado a Cédula de Crédito 
Industrial em 28/10/86 só recebeu o 
empréstimo em 03/02/1987, 
portanto não é justo realmente que 
o valor do débito e seus encargos 
sejam reajustados desde março de 
1986, como pretende o Banco do 
Estado do Pará. 

O Decreto-Lei nº 2311 de 
23/12/86 em seu art.1º deu nova 
redação ao parágrafo único do art. 
6º do Decreto-Lei nº 2284 e assim 
determinou que: "Na atualização do 
valor nominal do OTN, em 1º de 
março de 1987, serão computadas: 

a) as variações do IPC ocorridas 
até 30 de novembro de 1986; b) a 
partir de 1º de dezembro de 1986 e 
até 28 de fevereiro de 1987, as 
variações do IPC ou rendimentos 
das Letras do Banco Central, 
adotando-se, mês a mês, o índice 
que maior resultado obtiver. 

Como se vê o juízo "a quo" 
penetrou no emaranhado de 
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decisões da política econômico-
financeira que caracterizou a 
instabil idade econômica do país 
durante o Plano Cruzado a fim de 
fazer justiça. 

O recurso de Apelação do 
"Banco do Estado do Pará S/A é 

vazio de conteúdo não chegando a 
balançar a sólida decisão apelada. 

Por tais motivos a douta Turma 
Julgadora, unanimemente negou 
provimento ao recurso de Apelação 
interposto peio "Banco do Estado do 
Pará S/A. 

 
Belém, 22 de junho de 1998. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 

Des. Ricardo Borges Filho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.338 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS 
LIBERATÓRIO DA COMARCA DE CAMETÁ 
 
 
Paciente: Pedro Viana Gomes, Osmar Lopes Farias e Gerson Viana Farias 
Impetrado: Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Cametá 
Relator: Desembargador Werther Benedito Coelho 

 
H.C. Liberatório - Excesso de prazo: princípio da 
pluasibilidade - Prisão prev entiv a: fundamentação. - 
A jurisprudência tem orientado reiteradamente que o 
principio da plausibilidade na justificativ a da mora 
processual, tem o condão de abrandar a rigidez do 
prazo de (81) oitenta e um dias prev isto para a 
conclusão da instrução criminal. Por outro lado, 
quando o despacho que decreta prisão prev entiv a 
está suficientemente fundamentado, com análise dos 
pressupostos que autorizam a medida constritiv a, 
não há falar em constrangimento ilegal, que justifique 
a concessão da ordem impetrada. Writ denegado por 
maioria. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores 
componentes das Câmaras 
Criminais Reunidas, por maioria de 
votos, em denegar do presente Writ.  

 
Relatório 
Pedro Viana Gomes, Osmar 

Lopes Farias, e Gerson Viana 
Farias, através de advogado 
devidamente habilitado nos autos, 
impetraram Habeas Corpus 
Liberatório, com fundamento no art. 
5º, inciso LXVIII da Constituição 
Federal c/c o art. 648 e seguintes do 

Código de Processo Penal, pelos 
motivos que passam a expor: 

Alegou o causídico, que os 
pacientes foram denunciados pelo 
"Parquet", como incursos nas 
sanções punitivas do art. 121, § 2º, 
inciso II, c/c o art. 29 do CPP e art. 
1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, por 
haverem concorrido com o ato 
criminoso que culminou com a morte 
de Davi Ribeiro Oliveira e José de 
Carmo Farias de Oliveira, fato 
ocorrido no dia11 de junho de 1997, 
na cidade de Cametá. 

Salientou ainda que somente o 
acusado Rosivaldo Farias Gomes, 
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de alcunha "Tucuxi" foi preso em 
flagrante e assumiu a autoria do 
delito, confissão que foi ratificada 
perante a MMª Juíza quando do seu 
interrogatório, enquanto os 
pacientes negaram a participação 
no evento criminoso. 

Asseverou ainda que não aceita 
a custódia preventiva decretada 
contra os citados pacientes, porque 
a mesma atende com exclusividade 
os interesses da acusação e dos 
familiares das vítimas. Os pacientes 
são pessoas pobres, humildes e 
dedicadas ao trabalho e não são 
pessoas de periculosidade.  

Como fundamento da presente 
impetração, alegou nulidades e 
excesso de prazo na formação da 
culpa. 

Por fim, pleiteia a concessão do 
writ, com a conseqüente expedição 
do Alvará de Soltura em prol dos 
pacientes. 

Ao prestar informações, a 
autoridade apontada como coatora, 
disse, em síntese, que os pacientes 
foram denunciados no dia 
07/07/97,por infração ao art. 121. § 
2º, inciso II, c/c o art. 329, caput, c/c 
o art. 69 do Código Penal c/c o art. 
1º, inciso I, da Lei nº 8.079/90, nas 
pessoas das vítimas David Ribeiro 
Farias Gomes e José do Carmo 
Farias Oliveira, cuja denúncia foi 
recebida no dia 06/08/97, foi 
decretada a prisão preventiva no dia 
17/07/97, foram ouvidas quatro das 

oito testemunhas de acusação, 
tendo sido designado o dia 
03/02/98, para a oitiva das 
testemunhas restantes, 
encontrando-se os pacientes 
recolhidos na Delegacia Local. 

Nesta Instância Superior, o digno 
Procurador Geral de Justiça, Dr. 
Manoel Santino Nascimento Júnior, 
opinou pela denegação do 
mandamus. 

 
Voto 
Pedro Viana Gomes e outros, por 

seu advogado, impetraram este 
"Habeas Corpus" Liberatório, 
invocando os argumentos de que 
não concorreram para o homicídio, 
cometido contra as vítimas, David 
Ribeiro Oliveira e José Carmo 
Farias Oliveira, ocorrido no dia 11 
de junho de 1997, em Cametá. 

O acusado, Rosivaldo Farias 
Gomes, conhecido por "Tucuxi", 
preso em flagrante, assumiu a 
autoria dos ferimentos que 
causaram a morte das vitimas, 
confessando o crime também no 
interrogatório, em Juízo. 

Invocam ainda nulidade do auto 
de flagrante, firmado por 3 (três) 
policiais militares; ausência dos 
laudos, para embasar a Denúncia; e 
excesso de prazo para a instrução. 

Diz o Sr. Procurador Geral de 
Justiça, Dr. Manoel Santino 
Nascimento Júnior, que o auto de 
flagrante observou as formalidades 
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legais. O fato de o condutor e as 
testemunhas serem policiais 
militares não inquina de nulidade o 
auto flagrancial. 

Salienta o Dr. Manoel Santino, 
quanto a ausência do laudo, é 
sabido que o Sr. Promotor de 
Justiça pode oferecer Denúncia, em 
ação penal, por crime de homicídio, 
sem o citado laudo, desde que o 
resultado morte da vítima, esteja 
demonstrado nos autos por outras 
provas, conforme ocorreu no 
processo-críme, em apreço. 

Quanto ao excesso de prazo, 
está justificado, em face da 
ausência do Sr. Promotor de 
Justiça, Dr. César Augusto, decorrer 
de sua participação em um 
Congresso da Infância e Juventude, 
em Recife. 

Passo a decidir. 
Preliminar de nulidade do auto 

de flagrante, por ausência de 
testemunha civil. 

Não constitui nulidade prevista 
no art. 564, do Código de Processo, 
o Penal, o fato de o condutor e as 
testemunhas serem policiais 
militares, sem nada constar em 
desabono de sua conduta. 

Rejeito a preliminar supra. 
Inépcia da denúncia por não 

estar instruída com o laudo de 
exame de corpo de delito da vitima. 

O art. 46, §1º, do CPP, diz: 
"Quando o Ministério Público 
dispensar o inquérito policial, o 

prazo para o oferecimento da 
denúncia, contar-se-á da data 
em que tiver recebido as peças 
de informações ou a 
representação". 
Ora, no caso, o Sr. Promotor de 

Justiça, Dr. César Augusto recebeu 
a peça inquisitiva com o exame de 
corpo de delito indireto, através dos 
depoimentos das testemunhas 
ouvidas pelo Sr. Delegado. 

Citado dispositivo processual 
autoriza o Sr. Promotor de Justiça, a 
oferecer a Denúncia, com base nas 
peças de informação, com mais 
razão, quando essas informações 
constam do inquérito policial. 

 
Mérito 
È provável que os pacientes não 

tenham querido matar as vitimas, 
pois não desferiram golpes mortais 
nas vítimas como o fez o 
participante da rixa, Rosivaldo 
Gomes. 

Com relação ao excesso de 
prazo, de fato ocorre, pois os 
pacientes estão presos e recolhidos 
nos xadrezes infectos de Cametá, 
desde o dia 18 de julho de 1996, há 
longos sofridos 235 (duzentos e 
trinta e cinco) dias, de embotamento 
de suas mentes com risco de 
ficarem afetados de psicose 
carcerária, pelo que a Lei requer 
exatos 83 (oitenta e três) dias, para 
a instrução, além dos quais, a prisão 
preventiva destinada a assegurá-la 
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e fazer valer a credibil idade da 
Justiça, toma-se odiosa e injusta, 
pois nivela no mesmo cárcere, sem 
culpa provada, o executor do crime 
hediondo e os demais agentes da 
rixa, injustamente denunciados 
como co-autores, penso eu. 

E se o Júri desclassificar o crime 
dos pacientes, para o de rixa, terá 
sido justo e ético e necessário o 

sacrifício de sua liberdade através 
da prisão preventiva demorada por 
tempo superior à pena abstrata 
cominada à rixa ? 

Em face das razões supra, 
concedo o "writ", sem prejuízo do 
processo, até o julgamento dos 
pacientes, em foco, réus primários e 
de bons antecedentes. 

 
Belém, 09 de março de 1998 

 
Des. Pedro Paulo Martins - Presidente 

Des. Werther Benedito Coelho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.342 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelantes: Sacha de Góes e Castro e Silvina Nunes Bertolo 
Apelado: Raimundo de Góes e Castro Filho 
Relatora: Desembargadora Maria Helena Couceiro Simões 
 
 

Apelação Cív el. Alimentos. Fixação do “quantum”. I. 
Para a fixação da pensão alimentícia há que ter em 
conta, as necessidades do reclamante e os recursos 
da pessoa obrigada. Pensão fixada em 10% dos 
v encimentos auferidos pelo dev edor, excluídos os 
descontos obrigatórios e descontadas nas três 
fontes de renda a ser elev ada para 15%. II. Decisão 
por maioria. 

 
 

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

Desembargadores componente da 
colenda 1ª Câmara Cível Isolada, do 
Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, por maioria de 
votos, em conhecer da apelação 
para majorar o percentual de 10% 
fixado na respeitável sentença para 
15%, vencido o eminente Des. 
Nelson Silvestre Rodrigues Amorim, 
que mantinha o percentual fixado na 
sentença. 

 
Relatório 
Sacha de Góes e Castro, menor 

impúbere, representado por sua 
mãe Silvina Nunes Bertolo, 
identificada na inicial, move contra 
Raimundo de Góes e Castro Filho, 

também identificado na inicial, pai 
do alimentando, Ação de Alimentos, 
com fundamento na Lei nº 5.478/68 
e art. 733, do CPC. 

Alega que, a mãe do 
alimentando e o requerido 
mantiveram durante quase dez (10) 
anos, convívio e relacionamento 
íntimo, do qual resultou o 
nascimento do autor, sendo a 
paternidade sido reconhecida pelo 
pai, conforme certidão de 
nascimento anexo. 

Que, morou durante o 
relacionamento em um imóvel de 
propriedade do réu, e este adquiriu 
em nome da mãe do autor, o imóvel 
situado na trav. Angustura, nº 1961, 
tendo ela de assumir o 
compromisso de pagar as 
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prestações mensais, atualmente 
fixada no valor de R$ 820,00 
(oitocentos e vinte reais), impossível 
para seus padrões de vencimento. 

Que, com o rompimento do 
relacionamento entre o casal, a mãe 
do menor que atualmente ocupa o 
cargo de Atendente Judiciário do 
TRT, da 8ª Região, com 
vencimentos mensais no valor de 
R$ 984,66 (novecentos e oitenta e 
quatro reais e sessenta e seis 
centavos), ficou impossibil itada de 
saldar esse compromisso, estando 
em atraso já de cinco prestações. 

Que, além dessas despesas, 
precisa custear os estudos do autor, 
dar-lhe alimentação e vestuário 
condigno, e proporcionar-lhe lazer. 

Que, o réu é médico bem 
sucedido, com boa clientela 
particular, além de ser servidor do 
Ministério da Saúde, antigo INANPS 
e do Ministério Público Estadual, 
onde exerce inclusive, cargo em 
comissão, percebendo uma renda 
mensal fixa, o que lhe permite arcar 
com as despesas com o seu fi lho, 
ora autor. 

Finalmente, pede que nos termos 
do art. 396, do C.C. e Lei nº 
5.478/68, lhe seja concedido os 
alimentos, pois, cabe-lhe o dever de 
sustento, nos termos ainda do art. 
400, do mesmo diploma legal. 

Juntou: os documentos de fls. 
08/13. 

Foram arbitrados alimentos 

provisórios no valor de 20% sobre 
os vencimentos líquidos do 
requerido. 

Na audiência de Conciliação e 
Julgamento, foram tomados os 
depoimentos da mãe do menor e do 
requerido. 

O suplicado apresentou 
contestação que foi l ida na 
audiência. 

Juntou: os documentos de fls. 
25/40. 

Foi apresentada réplica, na qual, 
o autor recusou a oferta do 
requerido, no valor de R$ 580,00 
(quinhentos e oitenta reais) e 
contestou as alegações do mesmo. 

Ainda na audiência, foram 
oferecidas as razões finais do autor 
e do requerido. 

O requerido, em alegações 
finais, ofereceu que os alimentos 
fossem fixados em 10% de seus 
rendimentos líquidos, o que 
representa um percentual em torno 
de R$ 800,00(oitocentos reais). 

O autor, em razões finais, 
manteve as alegações constantes 
na inicial. 

A proposta de concil iação não foi 
aceita. 

Manifestou-se o representante 
do M.P., no 1º grau, no sentido de 
ser arbitrado um percentual que 
atendesse aos interesses das duas 
partes litigantes. 

A MMª Juíza, sentenciou no feito 
arbitrando os alimentos definitivos 
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em 10% dos vencimentos auferidos 
pelo suplicado, excluído os 
descontos obrigatórios. 

Inconformado, o autor apelou. 
Alega em sua razões que, o valor 

arbitrado em 10% dos vencimentos 
do apelado, excluído os descontos 
obrigatórios, importa no valor de 
pouco mais de R$ 600,00 
(seiscentos reais), estando muito 
aquém das necessidades do 
alimentante. 

Que, os três primeiros fi lhos do 
requerido já alcançaram a 
maioridade, e, o réu não comprovou 
nenhum dispêndio com os mesmos. 

Também, apesar de afirmar não 
ter condições de pagar alimentos no 
percentual devido ao menor, 
anteriormente, contribuía com a 
totalidade das despesas relativas ao 
mesmo, e sua situação financeira 
era a mesma, inclusive, quanto aos 
fi lhos citados. 

Que, nos alimentos, estão 
incluídos a manutenção do mesmo 
padrão de vida que desfrutava antes 
do fim da relação dentro dos limites 
da disponibil idade e 
proporcionalidade dos vencimentos 
de ambos. 

Que, a obrigação de alimentar 
tem duplo aspecto, não se 
restringindo apenas ao suprimento 
das necessidades básicas do 
apelante, vai além, inclusive para 
cuidar que o mesmo conserve seu 
bem estar, mantendo uma vida 

normal e em conformidade com 
aquele que estava acostumado e, o 
percentual arbitrado não atende a 
essas necessidades do apelante. 

Que, o apelado, possui uma 
renda mensal líquida em torno de 
R$ 5.363,56, que lhe permite 
repassar o valor pleiteado pelo filho 
para manutenção do mesmo padrão 
de vida anterior. 

Em contra-razões, o apelado 
alegou: 

Que, a decisão da juíza 
monocrática, observou as 
exigências legais, na fixação dos 
alimentos definitivos, não 
merecendo reforma. 

Que, a responsabilidade da 
criação e educação dos fi lhos é dos 
pais, nos termos do art. 226, § 5º, 
da C.F. 

Que, os 10% fixados na 
sentença são suficientes para a 
criação, educação e sustento do 
autor, ora apelante, e aplicado de 
conformidade com a regra contida 
no art. 400, do C.C., porque, trata-
se de menor de 07 (sete) anos de 
idade e conforme demonstrativo 
contido na contestação não são 
superiores aos R$ 
580,00(quinhentos e oitenta reais) 
necessários a sua manutenção a 
que correspondem os 10% 
arbitrados. 

O apelado, agravou de 
instrumento do despacho que 
recebeu a apelação nos dois (02) 
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efeitos legais, no qual foi atribuído o 
efeito suspensivo formulado. 

A Dra. Ester Neves M. de 
Outeiro, em seu bem lançado 
parecer, opinou pela manutenção da 
sentença. 

 
Voto 
Aduz o apelado que não tem 

condições de arcar com os 
alimentos correspondente a 20% de 
seus rendimentos líquidos, 
pretendido pelo apelante, e que 
deve ser mantido o arbitrado na 
sentença, ou seja, 10% dos seus 
vencimentos excluídos os descontos 
obrigatórios e, que o dever de 
alimentar e educar os fi lhos é dos 
pais. 

O art. 400, do Código Civil 
Brasileiro regra “in verbis”: 
“Os alimentos devem ser fixados 
na proporção das necessidades 
do reclamante e dos recursos da 
pessoa obrigada”. 
Os alimentos como resume o 

mestre Clóvis Bevilacqua: 
“sustento, habitação, vestuário, 
tratamento por ocasião de 
moléstia, e, quando o alimentário 
for menor, educação e instrução. 
Denominam-se alimentos 
naturais, os que se limitam as 
necessidades da vida de 
qualquer pessoa; e civis, os 
taxados em relação aos haveres 
e a qualidade das 
pessoas”.(“Código Civil 

Comentado”, vol. IV, 4ª ed., pág. 
386). 
Por outro lado, a Constituição 

Federal, no art. 229, estatui: 
“Os pais têm o dever de assistir, 
criar e educar os fi lhos menores, 
e, os fi lhos maiores têm o dever 
de ajudar e amparar os pais na 
velhice, carência e enfermidade”. 
Logo, compete aos pais, a 

obrigação de sustentar os fi lhos, e, 
cada um contribuirá na medida de 
suas disponibil idade. 

No caso dos autos, ficou 
demonstrado que a mãe do 
apelante é funcionária pública, com 
um salário mensal de R$ 984,66 
(novecentos e oitenta e quatro reais 
e sessenta e seis centavos), 
conforme afirma na petição inicial, e 
não contestado pelo apelado. 

O apelado, por sua vez, 
conforme demonstrado nos 
documentos de fls.35/37, percebe o 
líquido de R$ 5.055,69 (cinco mil, 
cinqüenta e cinco reais e sessenta e 
nove centavos) e é casado e tem 
um filho ainda menor de idade. 

O próprio apelado alega em seu 
depoimento pessoal (fls.22vº)- que 
ofertou ao apelante a importância de 
R$ 600,00 (seiscentos reais) e dava 
a assistência médica ao seu fi lho. 

Nas contra-razões de apelação 
informa que os 10% de seus 
vencimentos arbitrados, importa no 
valor de R$ 580,00 (quinhentos e 
oitenta reais). 
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Assim, verifica-se que, a mãe do 
menor, está contribuindo com a 
totalidade de seus vencimentos 
enquanto o apelado, com apenas 
uma pequena parte, a qual nem 
sequer, corresponde aqueles 
alimentos que eram dados antes, os 
quais importavam em R$ 600,00 
(seiscentos reais) e mais assistência 
médica e escola. 

Assim, a sentença ao fixar os 
alimentos, em apenas 10% dos 
vencimentos do apelado, não 
atentou para as disposições do art. 
400, do CPC. 

Acho que, para atender a 

necessidade do apelante, e face a 
disponibil idade do apelado, deve a 
pensão ser fixada em 15% dos 
vencimentos, recebidos pelo 
apelado, excluídos os descontos 
obrigatórios, a ser descontada nas 
três fontes. 

Isto posto. 
Conheço da apelação e lhe dou 

provimento para reformar a 
sentença, apenas no percentual dos 
alimentos, que fixo em 15% dos 
vencimentos auferidos pelo 
apelado-credor, excluídos os 
descontos obrigatórios, descontados 
nas três (03) fontes do apelado 

 
Belém, 10 de agosto de 1998. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 

Desa. Maria Helena Couceiro Simões - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.345 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelantes: Citibank N. A. 
Apelado: Comac Norte - Máquinas Ltda  
Relatora: Juíza Convocada Marta Inês Antunes Jadão  

 
 

A aplicação da “tablita” decorrente da MP 294/91, 
conv ertida na lei nº 8.177/91, dev e considerar em 
cada caso se há correção monetária embutida, para 
que se opere a deflação. Inexistente a correção, não 
se recomenda possa o inv estidor receber quantia 
menor que o capital aplicado.  

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os 

Desembargadores que integram a 
Turma Julgadora da 1ª. Câmara 
Cível Isolada, por unanimidade, 
conhecer do apelo mas lhe negar 
provimento, para manter a sentença 
recorrida. 

 
Relatório 
Citibank N. A, instituição 

estrangeira com autorização para 
funcionar no país, inconformada 
com a sentença que lhe foi adversa, 
proferida nos autos da ação 
ordinária contra si movida por 
Comac Norte - Máquina Ltda., vem 
dela apelar para este Tribunal por 
entender que houve discordância 
jurídica entre a sentença e a matéria 
apreciada. 

Informa a apelante que a 
questão paira em torno do contrato 
de depósito bancário, realizado a 
prazo fixo, em fev. de 1991. 
Entretanto, por força das 
determinações do Governo Federal 
teve que reajustar os contratos, 
através da Medida Provisória nº 
294/91 convertida na lei 8.177/91, 
que serve para atualizar os valores 
de resgate de aplicações 
financeiras, sendo constitucional o 
uso de deflator (“tablita”). 

Diz o apelante que inexiste 
direito adquirido em relação ao 
contrato firmado com a apelada, 
havendo apenas mera expectativa 
de direito. Ademais não deve falar 
em alteração nos contratos de 
depósito em correção prefixada, até 
porque a correção monetária não se 
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constitui acréscimo de capital, nem 
novo credito com existência isolada 
e autônoma em relação ao valor 
original. É atualização do poder 
aquisitivo da moeda contra a 
inflação galopante. Contrario sensu 
haveria o enriquecimento ilícito do 
apelado que pagaria a menos do 
que realmente contratou. 

Traz inúmeras jurisprudências 
sobre a matéria tratada neste apelo. 

Contrarrazoando o recurso, a 
apelada alega que entre os 
contratantes vigora o princípio da 
inalterabil idade contratual ou pacta 
sund servanda, porquanto o 
contrato firmado era de risco 
prefixado e a prazo determinado. 
Diz que se a correção monetária for 
maior que a expectativa o prejuízo 
recai sobre o investidor, e se menor, 
é a instituição que com eles deve 
arcar, não se configurando 
enriquecimento ilícito em razão do 
pactuado. 

Embasa seu parecer no princípio 
da irretroatividade de leis para 
alcançar fatos pretéritos 
assegurados pela LICC, no art.6º, 
parágrafo 1º e 2º, amparando o 
direito adquirido e o ato jurídico 
perfeito. Ademais, somente ao 
tempo do último resgate que a 
Medida Provisória foi transforma em 
lei, ou seja: 

1ª aplicação: 17/01/91 
data do resgate: 18/02/91 
2ª aplicação: 30/01/91 

data do resgate: 01/03/91 
data da MP nº 294 31/01/91 
convertida em lei em 01/03/91 
Quanto à inaplicabil idade da 

correção monetária em contratos já 
consumados da nova medida, traz 
também julgados dos tribunais. 

Remetidos os autos a este 
tribunal foram os mesmos 
distribuídos para o Desembargador 
Calistrato Alves Mattos e 
posteriormente para a des. Maria 
Helena Couceiro Simões que em 
nova redistribuição vieram a mim 
para julgamento. 

 
Voto 
A vertente discussão envolve, 

em tese, a possibil idade de se 
aplicar a tablita imposta pela Medida 
Provisória n.º 294/91, depois 
transformada na Lei n.º 8.177/91, 
aos contratos firmados antes de seu 
advento, porque os efeitos do 
contrato se prolongam no tempo, de 
sorte que o ato de resgate já se dá 
sob a vigência da Medida Provisória 
em epígrafe. 

O apelante, por seu ingente 
patrono, defende a vigência e a 
eficácia imediatas das normas de 
direito econômico, de ordem 
pública, esclarecendo que o 
contrato firmado pelas partes 
embutia uma desvalorização 
monetária. Se esta deixou de existir, 
o fator deflacionário se impôs, sem 
afetar o direito adquirido da apelada, 
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citando, em abono dessa tese, 
jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça. 

Segundo o apelante, a correção 
monetária expurgada pela tablita 
não constituía acréscimo do capital 
aplicado, nem novo crédito, tão 
pouco ganho real em favor da 
apelante. 

A sentença conclui pela não 
aplicação da Medida Provisória n.º 
294, porque a primeira aplicação 
data de 17 de janeiro de 1991, com 
resgate para 18 do mês 
subsequente enquanto a Segunda, 
de 30 jan. desse ano, com resgate 
para 01 de março seguinte, 
enquanto a MP referida data de 31 
jan., só convertida em lei em 01 de 
março.  

No entanto, considerando esse 
aspecto, é inquestionável, desde a 
edição, a vigência e eficácia das 
medidas provisórias, na 
conformidade do regramento 
constitucional imposto pelo art. 62, 
parágrafo único, nos trinta (30), a 
partir de sua publicação, prazo 
concedido ao Congresso Nacional 
para que discipline as relações 
jurídicas delas decorrentes. Implica 
dizer que, antes do resgate da 
primeira aplicação, já a MP nº. 294 
tinha força de lei.  

Destarte a tempestiva conversão 
dessa MP em lei revalidou os atos 
por ela cobertos, remetendo a 
discussão para um possível conflito 

temporal de normas, ocorrente entre 
as disposições do Código Civil, no 
tocante à intangibil idade do 
pactuado ( da pacta sunt servanda), 
que se iniciou antes do advento da 
MP, e a imposição dos preceitos de 
ordem pública à negociação 
firmada. De um lado, Hans Kelsem 
e a consideração da norma como 
dogma, ou seja do direito como 
ciência, e de outro, a relativação do 
dogma da autonomia de vontade, a 
socialização do direito, teorias que 
vieram fortalecer o Estado, tomado 
este na concepção de direito, 
assegurando a sua intervenção na 
atividade econômica. 

No direito pátrio, a teoria dos 
contratos sofreu influência da Teoria 
Pura do Direito, acentuando o 
individualismo e o voluntarismo que 
não condiz com a realidade do Séc. 
XX. 

Mas a proliferação dos contratos 
de adesão e outras ocorrências 
jurídicas contemporâneas 
ensejaram a crise da concepção 
clássica do contrato.  

Referindo-se a esta crise, 
Cláudia Dias Marques, em “A Nova 
Teoria Contratual. Ed. Revista dos 
Tribunais, preleciona, l iterris: 

“Em muitos casos o acordo de 
vontades era mais aparente do 
que real; os contratos pré-
redigidos tornaram-se a regra, e 
deixavam claro o desnível entre 
os contratantes - um autor efetivo 
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das cláusulas, outro, simples 
aderente - desmentindo a idéia 
de que assegurando-se a 
liberdade contratual, estaríamos 
assegurando a justiça 
contratual”. 
E conclui: 
“A crise na teoria conceptual do 
direito era inconteste. Em 1937, 
Gaston Morin sabiamente 
preconizava a “revolta dos fatos 
contra os Códigos”, o declínio e o 
fim da concepção clássica do 
contrato. Pois, apesar de 
asseguradas, no campo teórico 
do direito, a l iberdade e a 
autonomia dos contratantes, no 
campo práticos dos fatos, o 
desequilíbrio daí resultante já era 
flagrante”. 
Essa evolução, chamada de 

socialização do direito, ensejou o 
Código de Defesa do Consumidor 
para tutelar a vulnerabilidade deste 
no mercado de consumo. 

Feitas estas considerações para 
justificar que no julgamento de cada 
caso é preciso temperar as 
singularidades que o envolvem, 
mister ressaltar que a tablita 
beneficiou muitos contratantes, 
possibil itando pagamento a menos 
do preço pactuado pois era aplicada 
para expurgar a inflação embutido. 
Porém, a hermenêutica da lei, 
mesmo num enfoque de norma 
abstrata e geral, não afasta as 
singularidades do conflito 

intersubjetivo de interesses em 
apreciação. Assim mesmo que se 
considere a Medida Provisória nº. 
294/91, com força de lei, 
constituindo dessa forma norma de 
direito econômico, ou seja, preceito 
de ordem pública; mesmo que se 
releve a condição do apelado como 
sendo instituição financeira, 
submetida às normas do Banco 
Central e a política monetária do 
Governo, ainda, há singularidades 
inarredáveis no desate da lide. 

Aliás, fi l io-me à jurisprudência 
que considera legítima a incidência 
da tablita, expurgando correção 
monetária prefixada e preservando 
a comutatividade contratual - STJ -
RT 661/199. Mas o reexame do 
caso vertente impõe certas 
restrições a esta aplicação. 
Vejamos: 

“Nos contratos livremente 
pactuados tem a parte o direito 
de vê-los cumpridos nos termos 
da lei contemporânea ao seu 
nascimento, a regular inclusive 
os seus efeitos. Nos contratos, 
quando o preço é livremente 
ajustado na moeda da época de 
sua celebração, sem cláusula de 
correção embutida no preço, 
inaplica-se a “ tablita” criada pelo 
Dec. Lei nº. 2.284, de 1986, e 
suas alterações posteriores.” 
Mutatis mutandis... 
Outra jurisprudência, esta 

relacionada diretamente à questão 
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sub judice: 
“ Por sua legalidade, é 
admissível a incidência da “ 
tablita” imposta pelo “Plano 
Bresser”, calculando-se a 
deflação, nos termos previstos 
na respectiva legislação, sobre o 
total do título, ressalvada a 
impossibil idade do investidor 
receber quantia menor que o 
capital aplicado, sob pena de 
enriquecimento indevido da 
entidade financeira.” (STJ - 4ª 
Turma, REsp 8.037, rel. Min. 
Sálvio de Figueiredo, j. em 

28/05/91. 
Por tais razões considero que 

não estando atendidas essas 
singularidades, sobretudo no 
tocante à comprovação de que 
havia correção monetária embutida 
no resgate da aplicação, o direito 
adquirido tutela o interesse 
processual exercido de o apelado 
receber integralmente o valor que 
aplicou. 

Assim é que conheço do apelo 
mas lhe nego provimento, para 
manter a sentença recorrida. 

 
Belém, 10 de agosto de 1998. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 
Juíza Conv ocada Marta Inês Antunes Jadão - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.346 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante: Freire e Melo Ltda. 
Apelado: João Araújo de Oliveira Santos 
Relator:Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes 
 

 
Processual Civ il. Embargos à execução. lnadmissão 
por não estar seguro o juízo. insuficiência da 
penhora. Condenação em custas e honorários de 
adv ogado. Hipóteses que autorizam o apelo pelo 
prejuízo à parte. Os embargos do dev edor, inadmitido 
na origem por insuficiência da penhora, é de ser 
rejeitado ante o desfecho definitiv o de ação 
rescisória intentada sobre a lide com os mesmos 
fundamentos de mérito dos embargos, sem prejuízo 
do princípio do duplo grau de jurisdição, do que se 
impõe a condenação em custas e honorários. 

 
 

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

Desembargadores Membros da 
colenda 1a Câmara Cível lsolada do 
E. TJE/Pa., em turma julgadora, à 
unanimidade de votos, conhecer, 
porém, rejeitar a presente apelação 
cível por todos os fundamentos 
expostos no voto condutor, 
continuando-se na execução como 
de direito. 

 
Relatório 
Adoto e ratifico o relatório da r. 

sentença "ad quo" de fls. 31/33 dos 
autos, ao qual acrescento o 
seguinte: 

I - A MMª Juíza da 9a Vara Cível 
da capital, rejeitou os Embargos 
oferecidos à execução, e condenou 
a embargante nas despesas 
processuais e honorários 
advocatícios que arbitrou em 10% 
sobre o valor retificado pela própria 
sentença. 

l l - Inconformada, a executada-
embargante apelou da sentença "ad 
quo" requerendo, após fundamentar 
o recurso, que a r. decisão de 1° 
grau seja reformada para o fim de 
determinar o julgamento dos 
embargos somente após a 
complementação da penhora, com a 
apreciação das razões ali 
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deduzidas, tornando ainda sem 
efeito a condenação em custas 
processuais e honorários 
advocatícios. 

Il l - Em Contra-razões, diz o 
apelado em síntese que nenhuma 
censura deve ser aplicada à decisão 
inferior posto que a insuficiência da 
penhora é inquestionável nos 
termos do art. 737, "caput" do CPC, 
restando confirmar-se a 
inadmissibil idade dos embargos. 

 
Voto  
Trata-se na espécie de recurso 

de apelação interposto de sentença 
que rejeitou embargos oferecidos à 
execução, sob a justificativa de 
insuficiência da penhora realizada 
para satisfazer o crédito exequendo, 
a teor do art. 737 do CPC. 

Questiona a recorrente que a 
decisão que rejeita embargos por 
incompletude total ou parcial da 
penhora, não é possível de causar 
prejuízo à parte na medida em que 
ela poderá apresentá-lo mais tarde, 
após seguro o juízo, do que resulta 
a atitude inevitável do juiz em 
mandar completá-la e então, 
apreciar os embargos; nunca 
entretanto inadmiti-lo, conforme fez 
o juízo inferior, condenando a 
embargante em custas processuais 
e honorários advocatícios, pois esta 
circunstância implica em causar 
prejuízo à parte e legitima o manejo 
do recurso cabível. 

Duas questões então emergem 
do presente recurso : a primeira diz 
respeito a considerar-se, ou não, 
inadmissíveis os embargos por 
insuficiência da penhora, e a 
segunda, sobre a viabil idade da 
condenação em custas e honorários 
de advogado, nestes casos. 

Quanto ao primeiro aspecto, diz 
o CPC em seu art. 737, I, verbis: 

"Art.737 - Não são admissíveis 
embargos do devedor antes de 
seguro o juízo: 
1 - Pela penhora, na execução 
por quantia certa." 
Portanto, sem maiores 

dificuldades, conclui-se que a 
sistemática processual não admite 
os embargos se o juízo da execução 
não estiver seguro pela penhora nas 
execuções por quantia certa; 
imperativo que fez inclusive 
assentar o STJ em RSTJ-31/348 
que  

"o sistema processual que rege a 
execução por quantia certa, 
salvo as exceções legais, exige a 
segurança do juízo como 
pressuposto para o oferecimento 
dos embargos do devedor. 
Somente em casos excepcionais, 
sobre os quais a doutrina e a 
jurisprudência vêem se 
debruçando, se admite a 
dispensa desse pressuposto, 
pena de subversão do sistema 
que disciplina os embargos do 
devedor e a própria execução." 
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"ln casu", os embargos foram 
rejeitados ao argumento de 
insuficiência da quantia penhorada 
para o pagamento do débito 
principal, daí a necessidade de se 
distinguir entre a validade da 
penhora e segurança do juízo. Ou 
seja, nem sempre a incompletude 
da penhora induz inevitavelmente à 
circunstância de não estar seguro o 
juízo. 

Interessante é que a 
jurisprudência tem dito sobre esse 
aspecto que  

"a condição de admissibil idade 
dos embargos de devedor é 
encontrar-se seguro o juízo 
através da penhora e não que o 
valor do bem constritado, ou a 
quantia penhorada sejam 
suficientes. A complementação 
da quantia ou reforço de penhora 
podem dar-se no curso dos 
embargos ou após o seu 
julgamento" (JTAERGS 78/fls. 
06).  
Com efeito, me parecer que o 

caso dos autos cinge-se 
incondicionalmente a este 
parâmetro jurisprudencial. 

Porém há outros aspectos 
processualmente relevantes. 

A decisão rejeitadora fundou-se 
em dois aspectos, como 
mencionado. O primeiro quanto a 
própria prejudicialidade dos 
embargos à vista da insuficiência da 
penhora, e que, como já visto, tem 

sido dirimida pela jurisprudência. E 
o segundo cinge-se à matéria de 
mérito dos embargos, asseverando 
o juízo "ad quo" que  

"como se trata de embargos à 
execução fundada em sentença, 
o devedor só poderá alegar as 
matérias previstas no art. 741, 
seus incisos I, II, III, lV do CPC. 
Fato que não foi levantado pelo 
Embargante". 
Na inicial dos embargos, vê-se 

claramente que, ao contrário do que 
afirma o juízo "ad quo", os mesmos 
foram opostos com base no inciso II 
do art. 741 do CPC, ou seja, 
inexigibil idade do título executivo, o 
qual é judicial (sentença); lançando 
ali todos os seus argumentos que 
visam a declaração de nulidade da 
sentença. É dizer, na visão da 
apelante: nula a sentença, nulo o 
título e, portanto, nula a execução. 

É de todos sabido que no 
recurso vigora o princípio "tantum 
devolutum quantum apelatum" 
condicionando o juízo "ad quem" ao 
regramento contido no art. 515 do 
CPC de que a apelação devolve ao 
Tribunal, o conhecimento da matéria 
impugnada. 

"ln casu", entendo que ao 
inadmitir os embargos, o fez o juízo 
"ad quo" sob os enfoques já 
descritos lançando claramente 
sentença terminativa, o que inibe o 
exame de mérito nesta ocasião. 

No entanto, e este fato é 
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relevante no desfecho deste 
recurso, já existe pronunciamento 
de mérito sobre a lide através do Ac. 
N° 29.565 das C. C. Reunidas, 
publicado no D. J. em 23/08/96 da 
lavra da eminente Desa. Maria Lúcia 
Santos, que negou pedido contido 
em Ação Rescisória intentada da 
sentença que decidiu o processo 
principal, com os mesmos motivos 
desses embargos, cuja inicial fora 
juntada nestes autos pela 
embargante, decisão inclusive já 
transitada em julgado por rejeição 
do Al, 157,107 interposto da decisão 
que negou seguimento a recurso 
especial pelo eminente relator Min. 
Salvio de Figueiredo; hipótese que à 
primeira vista não permite a 
supressão da instância monocrática 
quanto a essa expressa declaração 
de mérito por respeito ao princípio 
do duplo grau de jurisdição. 

Porém, há também que levar em 
conta que o processo deve servir ao 
bom desempenho da justiça, 
entendida em seu mais radical 
sentido de dar a cada qual o que lhe 
é inerente, dentro do sentido 
imposto pela sistemática do 
princípio da instrumentalidade do 
processo. 

Ora, impor, como no vertente 
caso, a que o processo retorne ao 
juízo "ad quo" para pronunciar-se 
sobre o mérito do pedido só para 
declarar que a lide já fez coisa 

julgada passando inclusive por seu 
derradeiro óbice processual: a ação 
rescisória, seria transpor outros 
princípios que vêem a cada dia se 
solidificando no campo processual, 
motivados, como já se disse, pela 
instrumentalidade e efetividade 
conforme o ensinamento de 
diversos doutrinadores. 

Por tudo não há como não 
confirmar a rejeição dos embargos 
para continuar-se com a execução 
como de lei, porém sob fundamento 
diverso do contido na sentença 
monocrática, ao imperativo 
inconteste de que o pedido contido 
na ação principal já transitou em 
julgado, inclusive com decisão 
definitiva de mérito contido na ação 
rescisória pré-falada levado a efeito 
por decisão do Egrégio STJ que 
rejeitou recurso de Ag, de 
instrumento interposto do despacho 
que inadmitiu seguimento a recurso 
especial, confirmando-se por isso 
mesmo a condenação nas custas 
processuais e honorários 
advocatícios na escala determinada 
na sentença "ad quo", dado que, 
embora discrepante a jurisprudência 
quanto ao cabimento de honorários 
em execução de sentença 
(RJTJESP 51/153), o arbitramento é 
permitido na hipótese se apresentar 
embargos e estes forem rejeitados 
(RT 501/123, RJTJESP 48/191 e 
JTA 4964). 
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Belém, 01 de junho de 1998. 
 

Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 
Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.350 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelantes: Endeco Engenharia Ltda, Flávio de Azevedo Lobato Filho, 

Raphael Levy e Benedicto Rossetti 
Apelado: Banco Sudameris Brasil S/A  
Relatora: Juíza Convocada Marta Inês Antunes Jadão -  

 
 

1. A inicial do pedido de conv ersão da ação de busca 
e apreensão em ação de depósito, hav endo conexão 
entre essas ações, dispensa a repetição do que já se 
contém na petição inicial de busca e apreensão. 
também a prisão civ il do depositário fiduciário, ainda 
que não expressamente requerida, pode ser 
cominada “in abstracto” na sentença que julga 
procedente a ação de depósito. condicionada sua 
efetiv ação, se não houv er cumprido o mandado de 
execução da sentença, a requerimento do autor. 
preliminar rejeitada por maioria de v otos. 2. quanto à 
preliminar de ilegitimidade passiv a “ad causam”, 
tendo o credor usado da faculdade conferida no art. 
4º. da laf, a ação de depósito dev e manter, no polo 
passiv o, as mesmas partes da ação conv ertida. 
preliminar rejeitada à unanimidade. No mérito, o 
cálculo dev e ser rejeitado para que se substitua a TR 
pelo IPC/FIPE, porquanto aquela não reflete o poder 
aquisitiv o da moeda. Decisão unânime, conheceu do 
apelo e lhe deu prov imento.  

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os 

Desembargadores que integram a 
Turma Julgadora da 1ª. Câmara 
Cível Isolada, rejeitar a primeira 
preliminar, de inépcia da inicial por 2 

x 1, e, a segunda, a unanimidade. 
 
Relatório 
Endeco Engenharia Ltda., Flávio 

de Azevedo Lobato Filho; Raphael 
Levy e Benedicto Rossetti, 
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inconformados com a sentença 
proferida nos autos da ação de 
busca e apreensão de bens dados 
em alienação fiduciária relativo ao 
contrato de crédito em conta 
corrente no valor de Cr$ 
300.000.000,00 (trezentos milhões 
de cruzeiros) convertida em ação de 
depósito movida por Banco 
Sudameris do Brasil S/A, vem dela 
Apelar para este Egrégio Tribunal, 
objetivando a reforma in totum da 
decisão que não apreciou as 
seguintes preliminares suscitadas 
na contestação de fls.: 

a) inépcia da inicial que 
converteu a ação de busca em 
apreensão em ação de depósito, 
porque no seu entender deixou o 
autor de observar os requisitos 
exigidos no art. 282 do CPC;  

b) i legitimidade passiva ad 
causam para figurar no polo passivo 
porquanto não eram o depositário 
dos bens e que estes se 
constituindo garantia fiduciária 
poderiam ser apreendidos na 
Comarca onde se encontravam, via 
carta precatória. 

Questionam, ainda, os apelantes 
que, na peça vestibular da ação de 
depósito, não consta o pedido de 
prisão civil dos depositários tidos 
por infiéis, não podendo a juíza 
decretá-la ex officio, sob pena de 
julgamento extra petita. Ademais é 
inadmissível, segundo eles, a 
respectiva prisão, em se tratando de 

alienação fiduciária, de acordo com 
a nossa Carta Magna. Trazem 
inúmeras jurisprudências sobre o 
assunto. 

No mérito que, quanto ao 
montante da dívida, a perita do juízo 
util izou a Taxa de Referência(TR) 
como índice atualizador da moeda. 
Entretanto o STF, na Ação de 
inconstitucionalidade nº. 493, e o 
Tribunal de Justiça desse Estado, 
no acórdão nº. 29.101, da lavra do 
Des. Carlos Gonçalves, entendem 
inaplicável respectivo índice. 

Recebida a apelação, em ambos 
os efeitos, o apelado apresenta 
contra razões dizendo que o se o 
juízo não acatou a preliminar de 
inépcia da inicial, deveriam os 
apelantes util izarem do agravo de 
instrumento sob pena de preclusão 
da matéria, não podendo alegá-la 
em sede de apelação.  

Acrescenta, ainda, que a inicial 
de ação de depósito não é inepta 
porque traz todos os requisitos do 
art. 282 do Código de Processo 
Civil. 

Quanto à admissibil idade de 
prisão civil de depositário infiel em 
alienação fiduciária é ponto pacífico 
hoje pelo STF, conforme as 
inúmeras jurisprudências. 

No mérito, aduz o apelado que 
foram os próprios apelantes que 
requereram a perícia contábil e 
depois de apurado o valor não 
impugnaram os cálculos, precluindo 
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a matéria.  
E finaliza argumentando que se 

não foi alegado nenhuma nulidade 
ou vício do contrato, a sentença não 
merece reforma. 

Os autos foram distribuídos para 
o Des. Humberto de Castro que 
assumindo a Corregedoria 
determinou a redistribuição do feito, 
indo o mesmo aportar para o Des. 
Nelson Silvestre Amorim e, em nova 
distribuição, couberam a mim para 
julgamento.  

É o relatório, submetido à 
apreciação da digna 
Desembargadora Maria Helena 
Couceiro Simões. 

Acresço ao relatório a 
informação de que a Endeco 
Engenharia Ltda., através de seus 
sócios quotistas, Flávio de Azevedo 
Lobato Filho e Raphael Levy, 
firmaram com o Banco Sudameris o 
contrato de abertura de crédito em 
conta corrente, no valor de Cr$ 
300.000.000,00 (trezentos milhões 
de cruzeiros), padrão monetário da 
época, com vencimento para o dia 
15 de fevereiro do ano de mil 
novecentos e noventa e três (1993), 
garantido por uma única nota 
promissória, avalizada pelos sócios 
já mencionados e com alienação 
fiduciária em favor do apelado 
incidente em uma pá carregadeira 
de rodas, marca Caterpil lar, mod. 
930T e em uma trator de esteira, da 
mesma marca, mod. 26D -RS. 

Ocorrendo a mora dos apelantes 
do total financiado o Sudameris 
propôs Ação de Busca e Apreensão 
desses bens. O Sr. Oficial de 
Justiça, encarregado do 
cumprimento do respectivo 
mandado certificou quer esses bens 
encontravam-se na cidade de 
Marabá, segundo informe do 
depositário, Senhor Benedito 
Rossetti. 

Então o apelado peticionou 
requerendo a conversão da Busca 
em Ação de Depósito, sendo os 
apelantes citados para entregar a 
coisa depositada em juízo, 
consignar o equivalente em dinheiro 
ou contestar a ação, sob pena de 
prisão. 

A contestação argüiu preliminar 
de inépcia da petição que 
transformou a busca em apreensão 
em ação de depósito, por falta de 
requisitos legais e i legitimidade 
passiva para a causa, pelo fato de 
não serem o depositários dos bens 
reclamados, questões prévias que 
repete na via recursal. 

 
Voto 
Quanto à primeira preliminar, a 

falta de requisitos essenciais 
consistia na ausência da menção ao 
valor da causa, qualificação das 
partes, fundamentação jurídica do 
pedido e, sobretudo, a ausência de 
expresso pedido de prisão, como 
preceitua o art. 902, § 1º do C.P.C. 
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perde relevo na medida em que há 
conexão entre a busca e apreensão 
e a ação de depósito, na alienação 
fiduciária (RT 476/169, JTA 34/342, 
RP 1/199, tanto que a jurisprudência 
elucida: 

“Alienação Fiduciária - Busca e 
apreensão. Conversão em ação 
de depósito. A petição em que se 
pleiteia a conversão de uma 
demanda em outra não precisa 
repetir o que se contém na inicial 
da busca e apreensão...” STJ, 3ª 
Turma, Resp 11.697-AL. Rel.; 
Min. Eduardo Ribeiro, j. em 
3/12/91. 
Embora não seja pacífica a 

doutrina nesse sentido, como a 
conversão ocorreu nos mesmos 
autos, o formalismo processual deve 
ser atenuado in casu, para que não 
se desprestigie a Justiça nem se 
prolongue o itinerário processual., 
como tentativa, segundo Ada 
Pellegrini Grinover, de simplificação 
e racionalização de procedimentos, 
onda renovatória, aliás, que ponteia 
na atual fase instrumentalista do 
processo. Repetir o que se disse 
nos mesmos autos, sendo a ação 
conexa, nada acrescentaria ao 
desate da lide. 

Também a alegação de que 
descabe a prisão do depositário 
fiduciário e de que o Juiz julgou  
extra-petita ao decretar a prisão dos 
devedores inexistindo pedido 
expresso nesse sentido, embora 

haja controvérsia jurisprudencial, o 
entendimento majoritário e no 
sentido de admitir a prisão civil do 
alienante fiduciário. 

O Theotônio Negrão, em seu 
festejado Código de Processo Civil 
e Legislação em vigor, esclarece 
que o Pleno do STF, em sessão de 
23/11/95, decidiu que é 
constitucional a prisão do devedor 
fiduciário, se não entregar o bem 
alienado fiduciariamente.” (HC 
72.131RJ Rel., MIN. Moreira Alves). 
Nesse sentido há farta 
jurisprudência, embora não 
pacificada. 

Também não há uniformidade de 
entendimento nos tribunais pátrios, 
com julgados, ora considerando que 
sem o pedido de prisão do réu, 
formulado na inicial, não pode ser 
decretada a prisão, ora entendendo 
que mesmo sem formulação nesse 
sentido, a cominação da pena de 
prisão, se o Juiz julga procedente a 
ação de depósito, como cominação  
in abstracto é possível, 
condicionada, porém, sua 
efetivação, se o Autor, não havendo 
o réu cumprido o mandado o 
requerer (RTJ 83/270) e “ se esse 
requerimento não for feito na inicial, 
poderá sê-lo depois do não 
cumprimento do mandado de 
execução da sentença 
condenatória” (STJ- Pleno: RTJ 
113/626, por 4 votos a 3. 

Em outro julgado, o STJ - Pleno, 
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RTJ 116/ 1.074, assentou que a 
prisão civil, prevista no § 1º do art. 
902 do CPC, é mera técnica 
processual de coerção (meio 
indireto de execução) de que pode 
valer-se o exequente tanto na inicial 
como depois do não cumprimento 
do mandado de execução da 
sentença condenatória. Não há 
julgamento  extra-petita se a 
sentença comina a prisão para a 
hipótese do não cumprimento do 
mandado de execução da sentença 
para a entrega da coisa ou do 
equivalente em dinheiro”  

Fil iando-se a tal corrente, voto 
pela rejeição da preliminar de 
inépcia da petição inicial que 
converteu a ação de busca em 
apreensão em ação de depósito e 
do julgamento fora do pedido. 

A outra preliminar: de 
ilegitimidade para residir no polo 
passivo da ação de depósito, não 
merece melhor sorte.  

É que ao constatar a ausência 
dos bens alienados fiduciariamente, 
levados para outra cidade deste 
Estado, valeu-se o apelado da 
faculdade a ele assegurada no art. 
4º da Lei de Alienação Fiduciária 
que dispõe: 

“Se o bem alienado 
fiduciariamente não for 
encontrado ou não sem achar na 
posse do devedor, o credor 
poderá requerer a conversão do 
pedido de busca e apreensão, 

nos mesmos autos, em ação de 
depósito, na forma prevista no 
Capítulo II, do Título I, do Livro 
IV, do Código de Processo Civil.” 
Há, portanto, uma diferença a ser 

considerada. Se a ação de depósito 
fosse autônomo, sem liame com a 
ação de busca e apreensão, no seu 
polo passivo deviam figurar os 
sócios que assumiram junto ao 
apelado o encargo de depositário 
dos bens que garantiam o 
cumprimento do pacto. Mas como a 
conversão decorreu do fato de os 
bens não terem sido encontrados, 
nesta cidade, tendo por supedâneo 
o art. 4º da LAF, não havia sentido 
se alterar a relação processual, para 
que nele viesse residir sócios que 
não assumiram a responsabilidade 
do adimplemento da obrigação. 

Assim é que, voto pela rejeição 
da preliminar de ilegitimidade 
passiva ad causam. 

No mérito, questionam os 
apelantes a indevida aplicação da 
TR como índice de reajuste da 
dívida util izado pela perita judicial, 
enquanto o apelado afirma que não 
havendo a impugnação ao laudo, a 
matéria está coberta pela preclusa. 
Em se tratando de questão de 
ordem pública, todavia, a preclusa 
não cobre a matéria. 

É preciso considerar que o 
Supremo Tribunal Federal, ao julgar 
a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade de nº 493-0, 
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oriunda do Distrito Federal, Rel. Min. 
Moreira Alves, Requerente: a 
Procuradoria Geral da República, 
concluiu: 

“Ação Direta de 
Inconstitucionalidade: 

Se a lei alcançar os efeitos 
futuros de contratos celebrados 
anteriormente a ela, será essa lei 
retroativa (retroatividade mínima) 
porque vai interferir na causa, que é 
um ato ou fato ocorrido no passado. 

O disposto no artigo 5º,XXXVII, 
da Constituição Federal se aplica a 
toda e qualquer lei 
infraconstitucional, sem qualquer 
distinção entre lei de direito público 
e de direito privado, ou entre lei de 
ordem pública e lei dispositiva. 
Precedentes do STF. 

Ocorrência, no caso, de violação 
de direito adquirido. A taxa de 
referência (TR) não é índice de 
correção monetária, pois, refletindo 
as variações do custo primário da 
captação dos depósitos a prazo fixo, 
não constitui índice que refl ita a 
variação do poder aquisitivo da 
moeda. Por isso, não há 

necessidade de se examinar a 
questão para saber se as normas 
que alteram índices de correção 
monetária se aplicam 
imediatamente, alcançando, pois, as 
prestações futuras de contratos 
celebrados no passado, sem 
violarem o disposto no art. 5º, 
XXXV, da Carta Magna.” 

Nessa mesma esteira de 
entendimento, o Tribunal de Justiça 
deste Estado vem entendendo que 
a TR decorre de taxas de juros, sem 
medir, consequentemente, a 
inflação. Logo não pode ser 
considerada sucessora do BTN, 
recomendando que se adote o 
IPC/FIPE. Ac. n.º 29.101, 3ª Câm. 
Cível Isolada, Rel. Des. Carlos 
Fernando de Souza Gonçalves, 
Agravante: Lojas Capri Ltda. 
Agravado: Métodos Data 
Consultoria e Sistemas S/A. 

Assim é que conheço do apelo e 
lhe dou provimento, para que, na 
atualização do débito, se substitua a 
TR pelo IPC, sem prejuízos das 
demais cominações impostas na 
sentença recorrida. 

 
Belém, 10 de agosto de 1998. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 

Juíza Conv ocada Marta Inês Antunes Jadâo -  Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.353 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA  
DE BAIÃO 
 
 
Apelante: A Justiça Pública e Assistente de Acusação 
Apelado:  Jolfino da Silva Pompeu Filho 
Relatora:  Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza 
 
 

Apelação Criminal. Crime de Homicídio Qualificado e 
Lesões Corporais.  Preliminar de ilegitimidade de 
parte - A legitimidade do assistente de acusação para 
interpor recursos, só será admitida quando ocorrer 
omissão por parte do Ministério Público. Mérito - 
Considerando a análise dos elementos judiciais, fica 
ev idenciado o erro na fixação da pena, impondo-se 
sua modificação. Recurso conhecido e prov ido. 
Decisão unânime. 
 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Apelação 
Criminal da Comarca de Baião, em 
que são apelantes a Justiça Pública 
e  Assistente de Acusação. 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Desembargadores componentes da 
Primeira Câmara Criminal Isolada 
do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, à unanimidade de 
votos, conhecer e dar provimento ao 
recurso interposto pelo Ministério 
Público, e não conhecer do recurso 
interposto por Maria dos Anjos 
Santos Lopes, através do Assistente 
de Acusação, nos termos do voto da 
relatora. 

 
Relatório 

Adoto o relatório de fls. 243/244, 
da douta Procuradoria de Justiça, a 
qual manifestou-se pelo 
conhecimento e provimento do 
recurso interposto pelo Ministério 
Público, e pelo não conhecimento 
do recurso interposto por Maria dos 
Anjos dos Santos Lopes. 

 
Voto 
Cuidam os presentes autos de 

recursos interpostos pelo Ministério 
Público e Maria dos Anjos Santos 
Lopes, ambos alegando que a pena 
aplicada pelo MM. Juízo “a quo”, 
não foi correta como preceitua a 
legislação vigente. 

Primeiramente passarei a análise 
da Preliminar de  não conhecimento 
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do recurso interposto pela viúva da 
vítima, por falta de legitimidade do 
assistente de acusação, arguída 
pela Procuradoria de Justiça. 

Assiste razão a douta 
Procuradora, haja vista que a 
legitimidade do assistente de 
acusação para recorrer no processo 
penal, só é possível na ocorrência 
de omissão do Ministério Público, 
dado o caráter supletivo do recurso 
por parte do assistente de 
acusação, conforme preleciona o 
artigo 598 do CPP, in verbis: 

“Nos crimes de competência do 
Tribunal do Júri ou do juiz 
singular, se da sentença não for 
interposta apelação pelo 
Ministério Público, no prazo 
legal, o ofendido, ou qualquer 
das pessoas enumeradas no 
artigo 31, ainda que não se tenha 
habilitado como assistente, 
poderá interpor apelação, que 
não terá, porém, efeito 
suspensivo”. 
Esse também é o entendimento 

dominante em nossa Jurisprudência 
que assim enuncia: 

“S.T.F - Apelação Criminal. 
Legitimidade do assistente de 
acusação para supletivamente, 
na omissão do Ministério Público 
agravar a pena. Recurso 
Extraordinário conhecido e 
provido”. (RT 621/415). 
“T.J.P.R - Apelação interposta 
pelo MP conhecimento somente 

na parte em que este não 
recorrer – Caráter supletivo 
(art.598 do CPP) - somente pode 
ser conhecido, no que não 
coincidir com o interposto pelo 
MP”. (RT 562/358). 
Por essas razões acolho a 

preliminar argüida pela Procuradoria 
de Justiça, e deixo de conhecer do 
recurso interposto pelo Assistente 
de Acusação, passando ao exame 
do recurso interposto pelo 
representante do Ministério Público. 

O artigo 59, Caput, do Código 
Penal Brasileiro, prevê as 
modalidades da aplicação da pena, 
e  no presente caso  não foi 
obedecido o preceito legal, uma vez 
que a pena foi fixada abaixo do 
mínimo legal, previsto para o 
referido crime. Considerando o 
supracitado dispositivo, passaremos 
a analisar os elementos integrantes 
constantes do citado artigo. 

A culpabilidade do dolo do 
agente no presente caso foi intenso, 
haja vista a premeditação de sua 
conduta reprovável, eis que  
desejava o resultado considerando-
se o fato de ter  potencial 
conhecimento do ilícito praticado. 
Quanto à sua vida pregressa, dados 
colhidos na fase administrativa 
demonstram que o agente à época 
do crime, respondia pela prática dos 
ilícitos penais previstos nos artigos 
219 c/c o artigo 226, inciso III, do 
Código Penal Brasileiro. 
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No que se refere à conduta e à 
personalidade do réu, conforme 
testifica o Laudo Psiquiátrico 
constante dos autos do Inquérito 
Policial, denotam um temperamento 
agressivo, inclusive relata que o 
mesmo já teria atirado contra o 
próprio tio. Há de se ressaltar ainda, 
que o crime fora cometido por 
motivo moralmente reprovável pois 
não houve nenhuma razão relevante 
ao cometimento de tão desprezível 
ato. 

Júlio Fabbrini Mirabete, às fls. 
278, da obra “Manual de Direito 
Penal”, ensina que  

“o crime deve ser punido em 
razão dos motivos que podem 
levar a uma substancial alteração 
da pena, aproximando-se do 
mínimo quando derivam de 
sentimentos de nobreza moral ou 
elevando-a quando indicam um 
substituto anti-social”. Mais 
adiante, preleciona o insigne 
mestre que “é menos censurável 
o crime praticado em decorrência 
do amor, da honra, da fé, do 
patriotismo, da piedade, do que 
os cometidos por ódio, vingança 
cupidez, l ibidinagem, 
malevolência etc.” 
Com referência às  

circunstâncias do crime, restou 
comprovada uma grande 
determinação premeditada por parte 
do réu, eis que saiu do bar onde 
teria havido o início do 
desentendimento com a vítima, indo 
até sua residência para buscar a 
arma do crime, retornando a outro 
local onde a vítima já se encontrava, 
ocasião em que disparou seu 
revólver provocando a morte  da 
mesma. É oportuno ressaltar que a 
vítima saíra do bar (onde ocorreu o 
desentendimento com o acusado) 
para evitar novo confronto com o 
réu, pois já tinha conhecimento do 
temperamento agressivo daquele. 

Assim sendo, evidenciada a 
ocorrência de erro na fixação da 
pena, conheço do recurso e lhe dou 
provimento para reformar a decisão 
recorrida,  e na forma do artigo 59 
do Código Penal, fixo a pena base 
em 15 (quinze) anos de reclusão, 
reduzindo-a para 13 (treze) anos, 
em virtude  da circunstância 
atenuante reconhecida pelo Júri,  a 
qual torno definitiva, a ser cumprida 
em regime fechado, na Penitenciária 
de Americano. 

Determino o seu recolhimento à 
prisão de acordo com a Lei. 

 
Belém, 30 de junho de 1998. 

 
Des. Ary da Mota Silv eira - Presidente 

Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.368 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante: Lucidéa Maria Gonçalves Paulo 
Impetrado: Exmo. Sr .Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará 
Relatora: Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
 
 

Mandado de Segurança - Preliminar de Decadência - 
Prestação de trato sucessiv o - Rejeitada à 
unanimidade - Preliminar de impossibilidade do writ 
como meio de cobrança - Reconhecimento de direito 
- Rejeitada à unanimidade - Mérito - Serv idor que, no 
exercício do cargo, fez opção prev ista de 100% sobre 
o v alor de 80% a título de representação - Segurança 
denegada - Decisão Unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório 
Lucidéa Maria Gonçalves Paulo, 

qualificada nos autos, impetrou 
Mandado de Segurança, com 
pedido de liminar, contra ato do 
Tribunal de Contas do Estado do 
Pará, na pessoa de seu presidente, 
que lhe negou o direito líquido e 
certo a perceber proventos iguais 
aos seus vencimentos, com todas 
as parcelas pecuniárias. 

Alega a impetrante, que ao 
completar tempo de serviço, 
solicitou sua aposentação junto à 
Assembléia Legislativa do Estado, 
de onde sempre foi servidora. 
Verificados seus assentos 

funcionais, foi analisado o valor 
referente aos proventos com todos 
os procedimentos e valores 
amparados em legislação 
específica. O processo de 
aposentadoria, então, foi 
encaminhado ao Tribunal de Contas 
do Estado, que apreciando o pedido 
da funcionária, decidiu reduzir seus 
proventos em 20% em relação a 
uma das parcelas de seus 
vencimentos, relativa ao art. 4º da 
Lei nº 5.207/84. Ao tomar 
conhecimento, em 21/06/96, do 
inteiro teor da decisão do TCE, 
apresentou recurso junto àquela 
Corte de Contas, solicitando revisão 
de proventos de aposentadoria, a 
fim de que lhe fosse restaurado o 
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direito líquido e certo à percepção 
integral da gratificação prevista no 
artigo 4º da Lei nº 5.207/84. O 
Recurso foi conhecido, porém 
negado provimento. 

Esclarece dizendo, que o aludido 
artigo, determina o pagamento de 
representação aos servidores da 
Assembléia Legislativa que exercem 
cargos comissionados por cinco 
anos consecutivos ou dez 
alternados, devida somente por 
ocasião da desinvestidura, com 
cálculo proporcional ao tempo de 
serviço efetivamente prestado no 
exercício das funções para as quais 
foram designados, e que, enquanto 
investida em cargo comissionado, 
percebeu a título de representação, 
por força das disposições do artigo 
8º da Lei 5.020/82, 80% da 
remuneração integral do cargo 
comissionado. 

Complementa dizendo, que 
tendo exercido por mais de dez 
anos cargo comissionado, solicitou 
a exoneração e incorporou sob a 
forma de direito adquirido, 100% da 
remuneração integral do cargo de 
Chefe de Seção conforme 
disposição da Lei 5.207/84. 

Alega, ainda, a falta de 
competência do Tribunal de Constas 
do Estado do Pará, para modificar 
os pedidos de aposentadoria, na 
forma como são requeridos pelo 
aposentando e aprovada pelo 
organismo ao qual está vinculado. 

Restando-lhe o dever de apreciar a 
legalidade do ato, dizendo se o 
servidor tem ou não o direito de se 
aposentar. Prossegue, esclarecendo 
que técnicos do Tribunal de Contas 
do Estado estiveram por diversas 
vezes na Assembléia Legislativa, 
sendo a última em 1995, onde 
verificaram detidamente a folha de 
pagamento, analisando caso a caso 
a situação dos servidores. Nenhuma 
irregularidade foi apontada no que 
se refere ao cálculo dos 
vencimentos da impetrante e de 
tantos outros que se encontram em 
sua mesma situação. 

Por isso, entende a impetrante, 
não haver cabimento o TCE reduzir 
seus proventos em relação aos 
vencimentos que vinham sendo 
consignados e que já fazem parte 
de seu patrimônio. 

Por fim, requer l iminarmente a 
suspensão dos efeitos da decisão 
do TCE, voltando a sua 
aposentadoria a ter como base de 
cálculo os valores determinados 
pela Assembléia Legislativa, uma 
vez que seu pedido não trata de 
concessão ou extensão de 
aumento, mas sim do 
reconhecimento de um direito 
líquido e certo, que inclusive já 
integra seus vencimentos e, 
consequentemente, seu patrimônio. 

Requereu a citação, através de 
seus presidentes, da Assembléia 
Legislativa do Estado e do TCE, e, 
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ainda, a notificação da Procuradoria 
Geral do Estado, na pessoa de seu 
Procurador Geral. 

Juntou vasta documentação. 
Os autos subiram a esta superior 

instância. Distribuído inicialmente ao 
Des. Nelson Silvestre Rodrigues 
Amorim, foi determinado a 
notificação da autoridade, dada 
como coatora, e indeferida a liminar 
pleiteada. 

Prestadas as informações às fls. 
97/107, a autoridade coatora, 
preliminarmente, argüi a decadência 
do presente Mandamus, uma vez 
que a impetrante tomou 
conhecimento do registro de sua 
aposentadoria no TCE através do 
Acórdão nº 23.345 publicado no 
D.O.E de 12/06/96, sendo que 
extingue-se o direito de postulação 
contados 120 dias após essa data, 
ou seja, a decadência está 
configurada, pelo que requer o 
indeferimento de plano do “Writ”, 
com a consequente extinção do 
processo com julgamento de mérito, 
na forma do art. 269, IV do CPC. 

Argüi, ainda, como preliminar, 
que a pretensão da impetrante de 
cobrar do Estado, via mandado de 
segurança, parcelas salariais 
vencidas e vincendas é incompatível 
com a finalidade que pretende 
alcançar, daí ter a impetrante que 
util izar as vias ordinárias. 

No mérito, diz que a impetrante 
optou pela forma descrita no art. 8º 

da Lei 5.020/82, sendo esses os 
seus vencimentos na atividade, 
nada mais justo que esses também 
o sejam na inatividade, consoante o 
disposto no art. 40, § 4º da CF/88, 
que consagra a igualdade de 
vencimentos para ativos e inativos, 
devendo as leis infra-
constitucionais, quer federais, quer 
estaduais , sobre a matéria, serem 
interpretadas compatibil izando-se 
suas disposições com o texto maior. 

Esclarece que a impetrante na 
maior parte da sua vida funcional 
exerceu cargo em comissão, e 
quando teve a oportunidade de 
optar, o fez pela forma do art. 8º da 
Lei 5.020/82. Não havendo, 
portanto, por parte do TCE violação 
a um pretenso direito líquido e certo 
a manter os proventos de 
aposentadoria na forma como 
deferida pela Assembléia 
Legislativa. 

Informa, também, que o Tribunal 
de Contas do Estado tem 
competência constitucional para 
modificar os pedidos de 
aposentadoria, repousada nos art. 
70 e 71, III da CF/88. Funcionando 
no controle externo do Poder. 

Requer a denegação da 
segurança. 

O Estado do Pará, por intermédio 
da sua Procuradoria Geral, informa 
que pelo fato da suposta autoridade 
coatora ter prestado as informações 
no prazo legal, fica desnecessária a 
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intimação do Estado do Pará. 
Contudo, se a Fazenda Pública for 
condenada, deverá ser considerado 
litisconsorte passivo necessário e, 
portanto, intimado para que venha a 
recorrer de uma eventual decisão 
concessiva do Writ. 

O Ministério Público, às 
fls.137/144, opinou pela denegação 
do Mandamus. 

Os autos, então, foram 
redistribuídos a esta 
Desembargadora, face o 
afastamento do primeiro relator por 
mais de trinta dias. 

 
Voto 
Cuida-se de Mandado de 

Segurança, impetrado por Lucidéa 
Maria Gonçalves Paulo contra ato 
do Tribunal de Contas do Estado do 
Pará que reduziu em 20% seus 
vencimentos no ato da aposentação 
submetido àquela Corte por ocasião 
de seu registro. 

Cabe-nos, inicialmente, 
avaliarmos as preliminares argüidas 
pela autoridade dada como coatora. 

Argüi o Tribunal de Contas do 
Estado do Pará, a decadência do 
presente “Writ” e a sua 
impossibil idade de util ização como 
meio de cobrança. 

A prestação vencimental 
reclamada pela impetrante, relativa 
a do art. 4º da Lei 5.207/84, é 
considerada de trato sucessivo, o 
que afasta a decadência, 

demonstrado pelo seguinte aresto: 
“Suspensão de pagamento de 
vantagem pessoal. Tempo 
integral. Preliminares de 
decadência, impossibil idade de 
util ização do mandamus como 
meio de cobrança. 
Tratando-se de prestações 
vencimentais de trato sucessivo, 
não há que se falar em 
decadência. O Writ não está 
sendo util izado para cobrar, não 
há pois incidência da Súmula 
269. Tratando-se de gratificação 
de tempo integral, já 
integralizada nos vencimentos do 
servidor, a suspensão do 
pagamento viola direito líquido e 
certo, art. 5º XXXVI da 
Constituição Federal. Segurança 
conhecida e provida.” (M.S. Ac. 
Nº 32.766, Rel. Dra. Maria 
Helena d’Almeida Ferreira. Juíza 
especialmente convocada. 
Câmaras Cíveis Reunidas. 
Unânime. Julgto. 07/10/97) 
Portanto, a preliminar argüida 

pelo impetrado- TCE - de 
decadência do writ, é de ser 
rejeitada. 

Fundado no entendimento do 
aresto acima mencionado, a 
preliminar argüida, de 
impossibil idade da util ização do 
Writ, como meio de cobrança, não 
prospera, uma vez, não está a 
impetrante postulando cobrança de 
parcelas, mas sim, o 
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reconhecimento de um direito que 
entende ser líquido e certo, que é a 
percepção da parcela relativa ao art. 
4º da Lei 5.207/84. 

Logo é de ser rejeitada esta 
preliminar. 

No mérito, a impetrante insurge-
se contra o desconto procedido pelo 
TCE, de 20% nos seus 
vencimentos, sob a justificativa de 
que sendo a impetrante servidora 
efetiva e ocupante de cargo em 
comissão, estava ela obrigada pelo 
art. 8º da Lei 5.020/82 a perceber 
apenas 80% da representação do 
cargo comissionado, não podendo 
perceber o valor total do cargo, 
posto que incidiria em acumulação 
remunerada de cargos, contrariando 
portanto o dispositivo constitucional: 
art. 37,XVI. 

A impetrante reclama, em seu 
favor, que tem direito a 100% (cem 
por cento) da gratificação, após 
desinvestida do cargo em comissão, 
nos moldes do art. 4º da Lei 
5.207/84 que diz o seguinte: 

“Ao funcionário da Assembléia 
Legislativa que tenha o exercício 
por período superior a 05 cinco 
anos consecutivos ou 10 (dez) 
anos alternados, de função 
gratificada ou cargo em 
comissão, fica assegurado, a 
partir da vigência desta Lei, a 
percepção das vantagens do 
respectivo cargo ou função. 
§ 1º Para efeito do disposto no 

“caput” deste artigo, a 
gratificação será devida na 
proporção de 10 (dez) por cento 
por ano de exercício, até o limite 
máximo de 100% (cem por 
cento) do valor das respectivas 
vantagens.” 
Na verdade, a impetrante 

exerceu cargo comissionado na 
Assembléia Legislativa por mais de 
dez anos. Todavia, enquanto estava 
na atividade e investida no cargo - 
chefe de seção- fez a opção pela 
percepção de sua remuneração com 
base no Art. 8º da Lei 5.020/82, 
conforme documento de fls. 27. 

Diz o art. 8º desta Lei:  
“é facultado ao servidor do 
serviço público civil do Estado do 
Pará, investido em cargo em 
comissão, optar pela 
remuneração de seu cargo de 
origem, acrescida de 80% 
(oitenta por cento) da 
remuneração do cargo em 
comissão a título de 
representação.” 
Ora, tendo a impetrante feito a 

opção prevista no artigo acima 
referido, deverá ela, ao ser 
desinvestida do cargo 
comissionado, perceber o 
vencimento integral do cargo efetivo 
acrescido de 80% do cargo em 
comissão. 

Acompanhando o ilustre 
representante do ““parquet””, 
entendemos que se a impetrante 
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apresenta mais de dez anos de 
exercício em cargo comissionado, 
fará jus a 100% sobre o valor 
referente aos 80% a título de 
representação, nos termos da Lei nº 
5.020/82 ainda vigente, que se 
aplica a todos os servidores 
públicos estaduais, face ao princípio 
da igualdade. 

Acatar a situação pretendida pela 
impetrante é permitir uma 
remuneração maior na inatividade 
do que na atividade, o que violaria o 
preceito constitucional de igualdade 
de vencimentos para ativos e 
inativos. Portanto, deve permanecer 
no ato da aposentadoria da 
impetrante o disposto no art. 8º da 
Lei 5.020/82, considerando a opção 
feita pela própria servidora, 
enquanto permaneceu no cargo em 
comissão. 

Outra alegação da impetrante é 
de que o Tribunal de Contas do 
Estado não é competente para 
modificar os pedidos de 
aposentadoria, restando-lhe apenas 
o direito de apreciar a legalidade do 
ato, dizendo se o servidor tem ou 
não direito a se aposentar. 

Vejamos o que diz o estudioso 
Procurador Geral de Justiça a 
respeito: 

“O Tribunal de Contas do Estado, 
ao proceder o controle externo 
do Poder Legislativo pela prática 
de atos do administrativos, tem o 
dever de apreciar sua legalidade 

para fins de registro de 
aposentadoria; para tal efetivará 
os cálculos que julgue legal. O 
órgão controlador para 
demonstrar a legalidade sobre 
seus cálculos, emitirá outro ato 
com as retificações devidas. Se o 
órgão emanador do ato de 
aposentação divergir do cálculo, 
só lhe resta as vias recursais 
administrativas (se couber) e as 
judiciais, para discutir a 
legalidade, posto conflito de 
interpretação. Tendo este 
acatado a decisão do TCE, o 
aceitou como legal. 
A consequência natural pelo 
descumprimento da lei é o não 
registro da aposentadoria, que, 
por ser ato complexo, o ato 
originário da aposentação não 
gera eficácia e validade. Esses 
controles caracterizam a 
existência do Estado de Direito, 
em que o estado (poderes-
funções) submete-se ao sistema 
dos freios e contra-pesos, 
objetivando a harmonia e o 
equilíbrio entre os Poderes. 
Portanto é competente o Tribunal 
de Contas para proceder controle 
administrativo dos órgãos 
independentes no exercício de 
funções administrativas.” 
Assim, entende-se que o TCE é 

competente para proceder o 
controle externo dos Órgãos 
independentes no exercício de 
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funções administrativas, na forma 
do art. 70 e 71, III da CF/88. 

Por todo o exposto é de ser 
denegada a segurança. 

 
Belém, 12 de agosto de 1998. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.372 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE 
PARAUAPEBAS  
 
 
Apelante: Feliz Roberto Gonçalves 
Apelado: Paramac - Pará Materiais de Construções  
Relatora: Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão 
 
 

Matéria suscitada no Tribunal e ausente no Juízo 
Monocrático, não pode ser apreciada, por ofender o 
princípio do duplo grau de jurisdição. A nota 
promissória, assinada em branco, pode ser 
completada pelo credor, até a data da cobrança. 
Valor do débito dev idamente corrigido no decisum, 
improcede o pedido. Apelação conhecida e 
improv ida. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Desembargadores da 2ª Câmara 
Cível Isolada, por uma de suas 
Turmas, à unanimidade de votos, 
em conhecer do recurso e negar 
provimento para manter a decisão 
de 1º Grau. 

 
Relatório 
Insurge o apelado contra 

sentença de F., alegando 
preliminarmente a carência de ação, 
por não conter a nota promissória, 
data de sua emissão, elemento 
essencial para a sua validade. 

Requer, a nulidade da r, 
sentença, por cerceamento de 
defesa, porque não houve 
saneamento do processo, onde, o 

ora recorrente poderia requerer e 
produzir provas sobre a causa 
debendi, nos Embargos à 
Execução. 

No mérito, alega que não houve 
impugnação aos embargos quanto 
ao valor alegado pelo ora 
recorrente, assim como às 
alegações e documentos 
apresentados, tomando matéria 
incontroversa. 

Nas contra-razões, argüi o 
apelado, que a nota promissória é 
título líquido, certo e exigível, e que 
o apelante não apresentou 
nenhuma prova, que embase a 
modificação da r. sentença. 

 
Voto 
Entende o apelante que o 



JURISPRUDÊNCIA                                                                                        275 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº 75 1998 
 
 

recorrido é carecedor da Ação 
Executiva, pois se baseia em um 
título que não é líquido e certo. 

A nota promissória ajuizada, não 
contem a data e o lugar onde foi 
passada, como dispõe o artigo 75, 
inciso 6 e artigo 76, da Lei Uniforme, 
Decreto nº 57.663/66, e cita vasta 
jurisprudência sobre o assunto. 

Acontece que a matéria acima 
mencionada, deveria ter sido 
levantada nos Embargos à 
Execução, aceitando não o fazendo, 
foi feito somente agora, no apelo. 

A carência da ação 
fundamentada nos artigos da Lei 
Uniforme é matéria nova lançada no 
apelo, está impedida de se discutir, 
pois o Juiz já decidiu todas as 
questões suscitadas. 

O § 1º, do artigo 515, do Código 
de Processo Civil, estabelece: 

"Serão objeto de apreciação e 
julgamento pelo Tribunal, todas 
as questões suscitadas e 
discutidas no processo, ainda 
que a sentença não a tenha 
julgado por inteiro" 
Theotônio Negrão, 29ª edição do 

C.P.C., cita J.T.A 111/307, assim 
preleciona: 

"As questões não suscitadas e 
debatidas em 1º Grau, não 
podem ser apreciadas no 
Tribunal, na esfera de seu 
conhecimento recursal, pois se o 

fizesse, ofenderia frontalmente o 
princípio do duplo grau de 
jurisdição". 
Alega, ainda, que seu débito é 

inferior, conforme comprovou, m 
também assinou a nota promissória 
em branco. 

Quanto à segunda alegação, 
inexiste qualquer comprovação a 
respeito, isto é, que a nota 
promissória foi assinada em branco 
e o documento anexado, nenhuma 
vinculação tem com a mesma, pois 
se tratando de um título líquido e 
certo, autônomo. 

A Súmula 387, do STF, assim 
está redigida: 

"A cambial emitida e aceita com 
omissões ou em branco, pode 
ser completada pelo credor de 
boa-fé, antes da cobrança ou 
protesto". 
O Tribunal de Alçada Cível de 

São Paulo, assim se posiciona: 
"Cambial emitida em branco. 
Preenchimento pelo credor antes 
da cobrança. lnteligência da 
Súmula 387 do STF". 
Já quanto ao valor superior ao 

débito, a decisão de 1º Grau, está 
correta, pois a sentença fez a 
devida retificação do valor da 
execução. 

Assim, pelo exposto, conheço do 
recurso e lhe nego provimento para 
manter a decisão de 1º Grau. 

 
Belém, 23 de abril de 1998. 
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Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Presidente 

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora 



JURISPRUDÊNCIA                                                                                        277 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº 75 1998 
 
 

ACÓRDÃO Nº 34.377 - RECURSO PENAL EM SENTIDO 
ESTRITO DA COMARCA DE ÓBIDOS 
 
 
Recorrente: A Justiça Pública 
Recorrido: José Maria Vieira da Gama  
Relator: Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga 
 
 

Recurso Penal em Sentido Estrito - Ev idenciada a 
existência do crime de homicídio em sua modalidade 
tentada e hav endo indícios de autoria, conhece-se do 
recurso e dá-se-lhe prov imento, para em 
conseqüência reformar-se a sentença atacada e 
pronunciar-se o réu como incurso no artigo 121, 
inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal, 
dev endo o mesmo ser submetido a julgamento pelo 
Tribunal do Júri - Decisão Unânime. 

 
 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores que 
compõem a Terceira Câmara 
Criminal Isolada do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado, em conhecer 
do recurso e, à unanimidade, dar-
lhe provimento para pronunciar o 
réu e submetê-lo a julgamento pelo 
Tribunal do Júri, nos termos do voto 
do Relator. 

 
Relatório 
José Maria Vieira da Gama, 

conhecido por “Keke”, em 22/06/93, 
foi denunciado pelo Promotor de 
Justiça Antonio Orlando de Almeida 
Lins, ao tempo lotado na Comarca 
de Óbidos, que o incursionou nas 

sanções punitivas do artigo 121, § 
2º, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, 
inciso II, todos do Código Penal. 

Segundo o dominus litis, embora 
negue José Maria a autoria do crime 
em que foi enquadrado e do qual 
resultou vítima Antonio Diorlando de 
Azevedo Pinto, o tiro que o lesionou 
atestado no laudo de exame de 
corpo de delito a que se submeteu é 
atribuído ao acusado, porquanto 
anteriormente já havia nas mesmas 
circunstâncias atingido Antonio 
Diorlando o que é corroborado pela 
prova testemunhal colhido no 
desenrolar do inquérito policial. 

Recebida a peça preambular 
acusatória e qualificado e 
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interrogado o réu em 19/07/1993, 
este ratificando suas declarações 
prestadas à autoridade policial, 
negou ter sido o autor do crime, 
tendo o seu defensor no tríduo legal 
deixado de arrolar testemunhas e 
desistido de apresentar a defesa 
prévia, reservando-se, contudo, 
para manifestar-se sobre o mérito 
em alegações finais. 

Encerrada a instrução criminal no 
defluir da qual foram inquiridas as 
testemunhas de acusação, abriu-se 
vistas dos autos para as alegações 
finais. 

O Ministério Público desta feita 
representado pelo Promotor de 
Justiça Aldo de Oliveira Brandão 
Saife, reportando-se à denúncia e 
fazendo um retrospecto dos fatos 
que circundaram o crime, procurou 
rechaçar a versão do réu fundada 
na negativa da autoria, escudando-
se para tal nos depoimentos 
prestados pelas testemunhas, que 
afirma se revelarem provas 
substanciais e confirmadoras de ter 
ele realmente lesionado a vítima. 

Ao término, sustentando o 
enquadramento inicial de José 
Maria, exceto a qualificadora do 
motivo fúti l, requer sua procedência 
a fim de que pronunciado, seja o réu 
submetido a julgamento pelo 
Tribunal do Júri. 

A defesa por sua vez, esteada na 
negativa da autoria veementemente 
asseverada pelo seu patrocinado, 

tanto na fase inquisitorial, quanto na 
judicial e, na incerteza de quem 
efetivamente baleara a vítima, por 
isso que, a prova testemunhal se 
por um lado é frágil, por outro, é 
fantasiosa, não podendo desse 
modo levar à condenação, pugna 
finalmente pela impronúncia de seu 
constituinte. 

Decidindo, o Juiz Raimundo das 
Chagas Filho, entendendo que as 
provas coligidas no desdobrar do 
inquérito policial e do sumário de 
culpa se constituíram apenas em 
presunção de que José Maria Vieira 
da Gama teria sido o autor do 
primeiro e do segundo atentados 
contra a vida de Antonio Diorlando 
de Azevedo Pinto, ocorridos em 
04/11/92 e 24/03/93, 
respectivamente e, de que por fatos 
presumidos ninguém pode ser 
condenado, em que pese a 
materialidade, duvidosa denota-se a 
autoria a José Maria imputada, 
motivo pelo qual aplicando a regra 
do in dubio pro reo, julgou 
improcedente a denúncia ofertada 
pelo representante do “parquet”, 
impronunciando-o por conseguinte 
do crime de tentativa de homicídio 
qualificado em que fora enquadrado. 

Irresignado, tempestivamente 
interpôs o Órgão Ministerial recurso 
em sentido estrito para o Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado, o 
fazendo com supedâneo no artigo 
581, inciso IV, do Código de 
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Processo Penal. 
Em suas razões alega o 

representante do M.P. que o ilustre 
prolator da decisão recorrida 
perfi lhou o entendimento sustentado 
pela defesa - da existência apenas 
de presunções de que o acusado 
teria sido o autor do crime que lhe 
foi irrogado, invocando, pois, o 
sempre util izado brocardo latino in 
dubio pro reo. 

Muito embora concorde com o 
sentenciante quando afirma que não 
se pode condenar alguém por 
simples presunção, sem qualquer 
prova que evidencie o seu crime; 
desse entendimento discorda por 
considerar somente aplicável pelo 
juízo natural da causa em questão, 
isto é, o Tribunal do Júri. 

Como se não bastasse, não se 
adequa à impronúncia aquele 
brocardo latino, cuja 
inaplicabil idade, é defendida por 
renomados processualistas pátrios, 
entre os quais destaca: Edilson 
Mougenot Bonfim, Fernando de 
Almeida Pedroso e Julio Fabbrini 
Mirabete, transcrevendo ainda dois 
arestos: um do S.T.F. e outro do 
Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro. 

Finalmente, adentrando no 
meritum causae propriamente dito, 
aduz que os depoimentos prestados 
pelas testemunhas José Corrêa 
Barbosa (fls. 48) e Isaac Ferreira 
Costa (fls. 65), revelam elementos 

suficientes para a admissibil idade 
da acusação produzida na exordial, 
propugando, assim, no sentido de 
ser José Maria Vieira da Gama 
pronunciado como incurso nas 
penas do artigo 121, § 2º, inciso IV, 
c.c. o artigo 14, do Código Penal e 
consequentemente, submetido a 
julgamento pelo Tribunal do Júri. 

Contra-arrazoando, alega o 
patrono de José Maria que à 
acusação incumbe o ônus da prova 
e nada a respeito foi por esta 
produzido, enquanto a defesa 
conseguiu no mínimo abalar a 
certeza no que pertine ao 
cometimento do crime pelo seu 
patrocinado, pois, “as obrigações de 
quem quer provar a inocência são 
muito mais restritas que as 
obrigações de quem quer provar a 
criminalidade.” 

Prosseguindo, afirma que 
provada não resultou a existência 
da infração penal na sua 
materialidade e na sua tipicidade e, 
que ao contrário do in dubio pro 
societate, como quer o Ministério 
Público, in casu, aplica-se o in dubio 
pro reo, portanto, em favor do réu e 
não da sociedade merece ser 
resolvida a causa. 

Concluindo, destaca que não 
ficou provado o homicídio tentado e 
por via de conseqüência não é o 
Tribunal do Júri o juízo competente 
para o julgamento do acusado, 
devendo, desse modo, ser 
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confirmada a sentença que o 
impronunciou por se coadunar com 
o substrato probatório colhido na 
fase instrutória e aliar-se ao 
princípio clássico do livre 
convencimento do Juiz. 

No Juízo de Retratação, mantida 
a decisão, o seu eminente prolator 
determinou o encaminhamento dos 
autos ao T.J.E. 

Com vista dos autos, o 
Procurador de Justiça Luiz Cesar T. 
Bibas, analisando inicialmente a 
alegada inexistência da infração 
penal nas contra-razões da defesa 
no que tange à sua materialidade, 
entendendo que tal argumentação 
pode-se atribuir ao fato de ter sido o 
laudo de exame de corpo de delito 
assinado por um só perito não 
oficial, trata-se de nulidade relativa e 
não absoluta e que não tendo sido 
argüida na fase do artigo 406, do 
CPP, tornou-se matéria preclusa e, 
mesmo que assim não o fosse, não 
deveria essa nulidade ser declarada 
por não acarretar prejuízo diante do 
princípio pas de nulité sans grief, e 
ainda porque não influiu, na verdade 
substancial da causa, transcrevendo 
acerca do assunto o entendimento 
jurisprudencial do Pretório Excelso. 

Mais adiante, enfatiza o diligente 
parecerista que a conduta delituosa 
(tentativa de homicídio) é extraída 
dos elementos obtidos dos 
testemunhos de João Corrêa 
Barbosa e Isaac Ferreira da Costa, 

bem assim da perícia técnica 
procedida na arma apreendida com 
o recorrido, atestando ter sido 
efetuado disparo recente, permitindo 
a interpretação de que o acusado 
por circunstâncias alheias à sua 
vontade não consumou o homicídio. 
Logo, não há que se falar em 
impronúncia, por isso que, somente 
é de ser admitida no caso de não 
ficar provada a existência da 
infração penal na sua materialidade 
ou não haver uma indicação 
suficiente de autoria, hipóteses não 
antevistas pelos elementos 
probatórios carreados aos autos, 
opinando, assim, pelo conhecimento 
e provimento do recurso. 

 
Voto 
O dominus litis em suas razões 

volta-se contra a sentença de 
impronúncia porque o seu ilustre 
prolator perfi lhou o entendimento 
sustentado pelo patrono do 
recorrido da existência apenas de 
presunções acerca da autoria do 
crime ao mesmo irrogado, o que 
conseqüentemente o levou a aplicar 
a regra do in dubio pro reo, 
acabando por impronunciá-lo. 

Entende o recorrente que dita 
regra não se adequa ao caso 
vertente, mas a do in dubio pro 
societate, entendimento ao qual se 
fi l iam dentre outros renomados 
processualistas: Edilson Mougenot 
Bonfim, Fernando de Almeida 
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Pedroso e Julio Fabbrini Mirabete, 
além de à essa doutrina concil iar-se 
a jurisprudência de nossos tribunais 
a exemplo de dois arestos 
devidamente transcritos. 

O ““parquet”’’ de 2º Grau 
sufragando as razões deduzidas 
pelo recorrente opina pelo 
conhecimento e provimento do 
recurso. 

Denota-se do contexto probatório 
que deste emergem a materialidade 
do crime descrito na peça inaugural 
da ação penal e a imputada autoria 
ao acusado. 

A primeira, pelo laudo de exame 
de corpo de delito de fls. 09, a que 
se submeteu a vítima Antonio 
Diorlando de Azevedo Pinto, que 
pelo fato de ter sido firmado por um 
só perito, não oficial, inobstante 
pudesse caracterizar uma nulidade 
relativa, esta ficou sanada porque 
não argüida no momento adequado, 
consoante o entendimento do 
Procurador de Justiça Luiz Cesar T. 
Bibas, com o qual concorda-se in 
totum. 

A segunda, pelos testemunhos 
em juízo de João Corrêa Barbosa e 
Isaac Ferreira Costa às fls. 48 e 65 
dos autos, visto que embora não 
visuais da ação delitiva, se 
constituem subsídios valiosos no 
tocante à autoria do crime atribuída 
a José Maria, prova que se 
robustece pela perícia constante de 
fls. 20, realizada na espingarda 

cartucheira marca Rossi, nº 111111, 
calibre 28, cuja propriedade é tida 
como do acusado e que fora 
util izada em disparo recente, o que 
na interpretação do representante 
do Ministério Público de 2º Grau 
permite concluir que restou provado 
o delito de homicídio qualificado na 
sua forma tentada, que não se 
consumou por circunstâncias 
alheias à vontade do recorrido, em 
razão da carga do projéti l haver 
atingido primeiramente um esteio, e 
em seguida a vítima quando o seu 
poder ofensivo já estava diminuido. 

Logo, não há que se falar em 
impronúncia, que tão-somente 
poder ser admitida em face da 
inexistência do crime ou de indício 
suficiente de que seja o réu o seu 
autor. 

Forçoso contudo é convir que 
nenhuma dessas hipóteses se 
adapta ao caso vertente. 

Com efeito, provada resultou, in 
casu, a materialidade do homicídio 
tentado na forma qualificada 
havendo indícios de José Maria ter 
sido o seu autor, ainda que, se 
fosse o caso, de grau de 
probabilidade ou de juízo fundado 
de suspeita, ainda assim, o Juiz 
Sumariante ao invés de 
impronunciá-lo, como o fez, deveria 
tê-lo pronunciado, invocando para 
tal a regra do in dubio pro societate, 
porquanto a do in dubio pro reo, 
unicamente deve ser aplicada em se 
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tratando de julgamento definitivo e, 
não em decisum da espécie, de 
conteúdo declaratório em que se 
declara apenas a admissibilidade da 
acusação, que sequer produz res 
judicata, e sim preclusão pro 
judicato, podendo até mesmo o 
Tribunal do Júri decidir 
contrariamente ao que reconheceu 
a pronúncia, tendo em vista a 
soberania de seus julgados. 

Do exposto, convencendo-me da 
existência do crime de tentativa de 
homicídio qualificado e de indícios 
suficientes de ser ele o seu autor, 

conheço do recurso strictu sensu e 
dou-lhe provimento, para em 
conseqüência pronunciar José 
Maria Vieira da Gama como incurso 
nas sanções punitivas do artigo 121, 
§ 2º, inciso IV, c.c. com o artigo 14, 
inciso II, do Código Penal, excluindo 
do enquadramento inicial a 
qualificadora do motivo fúti l, em 
acolhimento às alegações finais e, 
por conseguinte deve o réu ser 
submetido a julgamento pelo 
Tribunal Popular, juiz natural para 
decidir acerca dos crimes dolosos 
contra a vida. 

 
Belém, 14 de agosto de 1998. 

 
Des.Jaime dos Santos Rocha - Presidente 

Des. Benedito de Miranda Alv arenga - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.379 - AGRAVO COM FUNDAMENTAÇÃO NO 
ARTIGO 197 DA LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA 
DA CAPITAL  
 
 
Agravante: Luiz Otávio Alfaia de Souza 
Agravada: A Justiça Pública 
Relator: Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga 
 
 

Recurso de Agrav o com fundamentação no artigo 
197 da Lei das Execuções Penais - Tendo o apenado 
cumprido um sexto da pena e com parecer técnico 
emitido em seu prol (ex-v i do artigo 112 e parágrafo 
único da LEP) e sendo a Lei nº 9.455/97, quanto à 
execução da pena, mais fav oráv el do que a de Crimes 
Hediondos, conhece-se do recurso e dá-se-lhe 
prov imento, aplicando-se, in casu, por extensão a 
regra do § 7º, do artigo 1º, da referenciada lei, para 
conceder-se ao apenado-agrav ante a progressão de 
regime pleiteada - Decisão por maioria de v otos. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores que 
compõem a Terceira Câmara 
Criminal Isolada do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado, em conhecer 
do recurso e, por maioria dar-lhe 
provimento, para conceder ao 
apenado a progressão de regime 
por ele pleiteada, nos termos da 
fundamentação do voto do Relator. 

 
Relatório 
O recurso sub-examen é o de 

Agravo contemplado no artigo 197 
da Lei das Excecuções Penais, 

interposto por irresignação do 
apenado Luiz Otávio Alfaia de 
Souza com a decisão prolatada pela 
Doutora Juíza de Direito das 
Excecuções Penais, em 
conseqüência da qual resultou 
indeferido o seu pedido de 
Progressão de Regime. 

Depreende-se dos autos que 
Luiz Otávio cumpre pena privativa 
de liberdade de 07 (sete) anos de 
reclusão, por infração ao artigo 12, 
da Lei nº 6.368/76 e que perfeito 1/6 
(um sexto) da pena, motivado no 
artigo 112 da Lei das Execuções 
Penais, pugna pela progressão de 
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regime e, nesse sentido procura 
demonstrar que os requisitos 
subjetivos estão devidamente 
preenchidos consoante se vê do 
parecer técnico emitido pela 
Comissão Técnica de Classificação 
do Estabelecimento Penal onde tem 
curso o cumprimento da 
referenciada pena. 

Arrasta ao deslinde da questão 
um acórdão da 3ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás de que foi Relator o 
Desembargador Byron Seabra 
Guimarães, que conheceu e deu 
provimento ao Agravo nº 151-1/284, 
cuja interposição guarda 
verossimilhança com o caso 
vertente. 

Ao final, buscando ainda 
subsídios na Lei nº 9.455/97 e nos 
Venerandos Acórdãos nº s 140.617 
(970049790-9) e 32.601. O primeiro 
do Superior Tribunal de Justiça e o 
segundo, do TJE-Pa, requer a 
concessão da progressão de regime 
para o menos rigoroso. 

Instruem o recurso os 
documentos fotocopiados de fls. 06 
usque 36, nestes incluída a decisão 
agravada, em fotocópias. 

Ouvido o “parquet” de 2º Grau 
este representado pelo dil igente 
Procurador de Justiça Luiz Cesar T. 
Bibas, manifestou-se pelo 
conhecimento e improvimento do 
agravo. 

 

Voto 
A ilustre prolatora do decisum 

agravado, inicialmente rechaçando 
a pretensão do apenado, ora 
agravante, afirma que o Ven. 
Acórdão nº 32.601 de 25/11/97 do 
TJE-Pa, manifestou-se tão somente 
sobre o regime da pena e não a 
respeito da progressão deste, como 
quer o mesmo. 

Prosseguindo, depois de 
asseverar que a Lei nº 9.455/97, 
não revogou nenhum dispositivo da 
lei de Crimes Hediondos, permitindo 
apenas a progressão de regime 
para o condenado por crime de 
tortura (ex-vi de seu artigo 1º, § 7º), 
acabando por indeferir-lhe o pleito 
com apoio em um aresto do S.T.F.. 

Esse não é o meu entendimento, 
pois, tendo o agravante, condenado 
por infração ao artigo 12, da Lei nº 
6.368/76 já cumprido 1/6 (um sexto) 
da pena imposta, tem ele direito a 
progressão de regime pretendida, 
mesmo que a prolatora do decisum 
condenatório tenha literalmente 
estabelecido para o cumprimento da 
pena o regime fechado. 

Justifico esse meu entendimento, 
porque em que pese o aresto em 
que se baseou a magistrada titular 
do Juízo das Execuções Penais, 
para negar a pretensão deduzida 
pelo apenado, ora recorrente, dito 
julgado promanou de uma das 
Turmas do Excelso Pretório, 
exatamente da 2ª, portanto, não se 
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trata de matéria sumulada e, ainda 
que assim o fosse, não vige no 
ordenamento jurídico pátrio as 
súmulas com efeitos vinculantes, 
por se tratar até o presente de lege 
lata e não, de lege ferenda. 

Ao par disso, outros julgados 
existem que permitem a progressão 
de regime do apenado se 
condenado em regime fechado, por 
crimes hediondos, que não o de 
tortura, a exemplo do Acórdão nº 
140.617 (970049790-9) do STJ, 
transcrito nas razões recursais. 

Como se não bastasse, o 
entendimento de Alberto Silva 
Franco, sob o título:  

“O Regime Progressivo em Face 
das Leis nºs. 8.072/90 e 
9.455/97, in Edição Especial do 
IBCCrim - Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais é pela 
“extensão da regra do § 7º, do 
artigo 1º, da Lei nº 9.455/97, para 
todos os delitos referidos na Lei 
nº 8.072/90, que iguala hipóteses 
típicas que estão 
constitucionalmente equiparadas 
e restabelece, em sua inteireza, 
a racionalidade e o caráter 
sistêmico do ordenamento 
penal”. 

Igualmente, doutrina o professor 
Ney Moura Teles, em artigo 
publicado na Revista Consulex (nº 
5, pág. 24, 1997), editada em 
Brasília, especializada em temas 
jurídicos: “A lei mais recente 
comparada com a Lei dos Crimes 
Hediondos, mostra-se mais 
favorável. A lei mais benéfica, por 
imperativo constitucional e do 
Código Penal, aplica-se 
incondicionalmente.” 

Em recente Acórdão de que foi 
relator o ministro Luiz Vicente 
Cernicchiaro, a 6ª Turma do STJ, 
em 12/09/97, por unanimidade 
decidiu que a Lei 9.455/97, quanto à 
Execução da Pena, é mais favorável 
do que a Lei 8.072/90, afetando, 
portanto, no particular a disciplina 
unitária determinada pela Carta 
Política, aplicando-se em 
conseqüência, incondicionalmente, 
no que se refere a progressão de 
regimes aos crimes hediondos. 

Comungando dos entendimentos 
doutrinário e jurisprudencial, acima 
referidos, conheço do agravo e dou-
lhe provimento, para assegurar ao 
apenado Luiz Otávio Alfaia de 
Souza a progressão de regime por 
ele perseguida. 

 
Belém, 14 de agosto de 1998. 

 
Des. Jaime dos Santos Rocha - Presidente 

Des. Benedito de Miranda Alv arenga - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.381 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE 
MARABÁ 
 
 
Apelante: James Gordon Davis 
Apelada: Igreja de Cristo 
Relatora: Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
 
 

Apelação cív el - Preliminar de intempestiv idade - 
Prazo do rev el para o recurso de apelação começa a 
fluir da publicação da sentença em cartório, 
independentemente de intimação - Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os 

Desembargadores Membros da 1ª 
Câmara Cível Isolada, em turma, à 
unanimidade de votos, em acolher a 
preliminar de intempestividade. 

 
Relatório 
James Gordon Davis, qualificado 

nos autos, interpõe a presente 
Apelação, por estar inconformado 
com a sentença prolatada pelo Dr. 
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da 
Comarca de Marabá, que julgou 
totalmente procedente a Ação 
Reivindicatória, que lhe move Igreja 
de Cristo. 

A apelada Igreja de Cristo 
intentou a presente Ação 
Reivindicatória para reaver a posse 
do imóvel urbano, situado na folha 
11, Q-16, lote nº 17 na cidade de 
Marabá, que, segundo consta na 
inicial, foi por ele adquirido, através 

de enfiteuse, alegando que o ora 
apelante teria, de maneira 
fraudulenta, se apossado do bem 
que está sendo reivindicado. 

Efetuada a citação, houve a 
contestação; ao se manifestar sobre 
a contestação, o apelado aduziu, 
preliminarmente, a nulidade da peça 
de defesa, por não estar ela 
subscrita por advogado legalmente 
habilitado e, em conseqüência, 
postulou que fosse declarada a 
revelia do ora apelante, bem como 
que a lide fosse julgada 
antecipadamente, com fundamento 
no art. 330, II do CPC. 

No mérito, aduziu que as 
alegações da inicial foram 
corroboradas pelas provas e pediu a 
procedência da ação. 

O Dr. Juiz acolheu a preliminar 
suscitada pela apelada e 
determinou o desentranhamento da 
peça contestatória, por não estar ela 
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subscrita por advogado legalmente 
habilitado, decretando, assim, a 
revelia do ora apelante. Em seguida, 
o Dr. Juiz julgou procedente a Ação 
Reivindicatória. Foram interpostos 
Embargos Declaratórios, sob o 
fundamento de que a sentença 
continha omissões, acerca de 
pontos relevantes para a defesa; os 
embargos foram rejeitados pelo 
Juízo "a quo". 

Então, o apelante interpôs a 
presente Apelação alegando a 
nulidade da decisão impugnada, por 
violação ao disposto no art. 13 do 
CPC, já que o Juízo “a quo”, a seu 
ver, não poderia ter decretado sua 
revelia por defeito de representação, 
sem antes ensejar a ele a 
oportunidade para suprir tal 
irregularidade. 

Em suas contra-razões, a 
apelada alegou que o recurso não 
poderia ser conhecido, por ser 
intempestivo. No mérito, afirmou 
que a matéria suscitada estaria 
preclusa, por não ter sido 
impugnada através de Agravo de 
Instrumento; pediu o improvimento 
do apelo. 

Processado, foi encaminhado a 
este grau de jurisdição. 

 
Voto 
O apelante James Gordon Davis 

interpôs o presente Recurso de 
Apelação por estar inconformado 
com a sentença que julgou 

procedente a Ação Reivindicatória, 
que lhe foi movida pela ora Apelada 
Igreja de Cristo. 

Preliminar de Intempestividade 
do Recurso de Apelação 

A apelada igreja de Cristo, em 
sua contraminuta, argüiu, 
preliminarmente, a intempestividade 
da Apelação, já que foi interposta, 
após a fluência do prazo de que 
trata o art. 508 do CPC. 

O prazo de 15 dias para a 
interposição do Recurso de 
Apelação começa a fluir da leitura 
da sentença, se esta for publicada 
em audiência, ou, então, da data em 
que os advogados são intimados da 
respectiva decisão. (art. 506 CPC). 

Estabelece o art. 506 do CPC. 
Art. 506 - O prazo para a 

interposição do recurso, aplicável 
em todos os casos o disposto no art. 
184 e seus parágrafos, contar-se-á 
da data: 

I - da leitura da sentença em 
audiência; 

lI - da intimação das partes, 
quando a sentença não for proferida 
em audiência; 

III - da publicação da súmula do 
acórdão no órgão oficial. 

Ora, o contestante teve 
decretada sua revelia pelo Dr. Juiz 
ás fls. 39v dos autos, já que a peça 
contestatória estava assinada por 
técnicos em contabil idade. 

Sendo assim, os prazos contra 
ele correrão independente de 



288                                                                                                 REVISTA DO 
TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.43                      nº 75                      1998 

intimação, conforme o que dispõe o 
art. 322 do CPC: 

"Art. 322 - Contra o revel 
correrão os prazos 
independentemente de 
intimação. 
Poderá ele, entretanto, intervir no 
processo em qualquer fase, 
recebendo-o no estado em que 
se encontra." 
Não sendo o revel intimado dos 

atos processuais, o prazo recursal, 
para ele, começará a fluir a partir da 
publicação da sentença, que pode 
ocorrer em audiência ou em 
cartório, conforme se vê dos arestos 
seguintes: 

"O prazo de recurso para o revel 
começa a fluir a partir da publicação 
da sentença em cartório e 
independentemente de intimação. ( 
Ac. unan. da 2ª T do TJMS de 
23/09/87 na apel. 1043, Rel. Des. 
José Augusto de Sousa, Adcoas 
1988, nº 116.606)." 

O prazo para o revel corre 
independente de intimação e na 
hipótese da sentença não ser 
prolatada em audiência, ele flui da 
data em que ela é anexada aos 
autos, pois a publicação é forma de 
intimação." (Ac. unan. 1ª Cam. do 
TACivRJ de 09/09/86 na apel. 
47.727 rel. juiz Edil Pereira da Silva; 
ADCOAS 1987, nº 111.112)." 

"A apelação do réu revel, que 
não constitui procurador senão 
para apelar tem o prazo recursal 

iniciado com a data em que o juiz 
deposita a sentença, com o 
processo, em mãos do escrivão, 
ou em que, eu audiência, exara a 
sentença, eis que, para si, os 
prazos correm 
independentemente de 
intimação, somente sendo 
intimado a partir do momento 
processual em que constitui 
procurador." (Ac. unân. da 2- 
Câm. do TARS de 28/10/86 na 
Apel. 186.041.919, rel. Juiz 
Waldemar Luiz; JTARS 61/280). 
"O réu revel que não se fez 
representar nos autos, senão 
para apelar, tem o termo inicial 
de seu prazo recursal no dia em 
que o cartório recebe, do juiz, o 
processo com a sentença, 
dispensada nova intimação; 
apelação interposta após os 
quinze dias contados desse 
termo é intempestiva."(Ac. unân. 
da 2ª Câm. do TARS de 02/03/89 
na apel. 188.098.982 rel. juiz 
Freitas Filho, JTARS 70/314)." 
Começa, pois, a fluir o prazo 

para o revel a partir da leitura da 
sentença em audiência ou da data 
em que a respectiva decisão for 
publicada em cartório. 

Ora, o escrivão, através da 
certidão de fls. 29, atesta que a 
sentença foi entregue em cartório, 
juntamente com o processo no dia 
06/08/96, sendo, pois, irrelevante 
que o recorrente tenha sido 
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posteriormente intimado 
pessoalmente da decisão, por mera 
liberalidade, no dia 03/09/96. 

A intimação pessoal, no caso 
vertente, contudo, não tem o condão 
de devolver o prazo recursal para o 
apelante revel, pois, assim, estar-
se-ia por via oblíqua, frustrando a 
aplicação da regra consubstanciada 
no art. 322 do CPC. 

Ainda que o revel, por 
l iberalidade, seja intimado 
pessoalmente da respectiva 
decisão, o prazo recursal para ele 
começará a fluir da data em que a 
sentença for publicada em audiência 
ou em cartório. 

Na hipótese dos autos, a 
sentença foi publicada em cartório 
no dia 06/08/96, passando a fluir daí 
o prazo para o oferecimento da 
apelação; contudo, pode o mesmo 
prazo ser interrompido através da 
interposição de Embargos 
Declaratórios se os mesmos forem 
tempestivos. In casu, os Embargos 

de declaração, além de 
intempestivos, foram manejados 
após o trânsito em julgado da 
respectiva decisão. Tendo a 
sentença sido publicada em 
06/08/96 é evidente que o prazo 
para a interposição dos Embargos 
Declaratórios se exauriu no dia 
12/08/96, porém somente foram 
apresentados em 06/09/96. 

Flagrantemente intempestivos, 
os embargos de declaração não 
tem, pois, o condão de interromper 
o prazo para a interposição do 
recurso de apelação; assim, o prazo 
da apelação se exauriu em 21/08/96 
e a petição do mesmo somente foi 
entregue em cartório no dia 
26/06/97. O recurso de apelação foi 
pois interposto após o prazo 
recursal, sendo flagrantemente 
intempestivo. 

Pelas razões acima expostas, 
acolho a preliminar de 
intempestividade do Recurso de 
Apelação. 

 
Belém, 17 de agosto de 1998. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 

Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.385 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
Apelante: Banco da Amazônia S/A - BASA. 
Apelados: Complexo Piscícola Aquatorial Ltda., Raimundo Nonato da Motta 

Guerra Chermont e Norma Nazaré de Chermont 
Relatora: Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery 
 

Cédulas de Crédito Rural. Embargos à Execução. 
Alegação de inexigibilidade do titulo, face 
inexistência de qualquer fato ou ato que possa 
demonstrar o v encimento antecipado de uma das 
aludidas cédulas e inexistência de prév ia 
constituição dos Embargantes em mora, atrav és do 
protesto, interpelação ou notificação referente à 
mesma. Sentença monocrática concluindo pela 
extinção do processo de execução, nos termos do 
art. 267 lV e Vl do Código de Processo Civ il. Apelação 
interposta, objetiv ando a reforma da sentença com a 
apreciação ainda, desde logo, de todas as matérias 
suscitadas e discutidas no processo. l- Não há se 
falar em Carência da Ação, uma v ez que as Cédulas 
de Créditos Rural são títulos executiv os, conforme 
disciplina o Dec. Lei nº 167/77. Além do que, o 
av ençado entre os litigantes prev ê expressamente, 
no referido título, o v encimento antecipado de todas 
as parcelas, caso uma delas não seja honrada. Não 
constituição de cláusula abusiv a, pelo fato de que, 
ademais, o v encimento antecipado da dív ida nestas 
hipóteses, não decorre exclusiv amente, de 
conv enção das partes, mas sim, de expressa 
disposição legal, constante do Dec. Lei nº 167/77. 2- 
Improcede também, a alegação de que não houv e 
constituição dos Embargantes em mora atrav és do 
essencial protesto, interpelação ou notificação 
quanto à mencionada cédula, como exige o art. 966, 
do Código de Processo Civ il, pelos fundamentos 
constantes deste acórdão. Questão que deixou de 
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ser analisada e decidida em 1º grau não pode a 2ª 
Instância apreciar, pois que tal implicará na 
supressão de um grau de jurisdição, com lesão a 
direito garantido constitucionalmente. 3- Apelo 
prov ido, Decisão unânime. 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Apelação Cível 
da Comarca de Belém, em que é 
Apelante: Banco da Amazônia S.A - 
BASA, sendo Apelado Complexo 
Piscícola Equatorial Ltda. 

ACORDAM, os Exmos. 
Desembargadores que integram a 
Egrégia 2ª Câmara Cível isolada, do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, em turma, à unanimidade de 
votos, conhecer do apelo, dando-lhe 
provimento, nos termos do voto da 
Desembargadora Relatora. 

Relatório 
Complexo Piscícola Equatorial; 

Raimundo Nonato da Motta Guerra 
Chermont e Norma Nazaré de 
Chermont, devidamente qualificados 
na exordial do processo de 
Execução que lhes move Banco da 
Amazônia S/A - BASA opuseram 
Embargos à Execução, alegando o 
seguinte: 

Em preliminar 1- Inépcia da 
Petição Inicial; 2- Carência de Ação; 
3 - Nulidade da Penhora. 

No mérito, argúem que os títulos 
líquidos e certos são de CR$ 
555.510.784,00 (Quinhentos e 
cinqüenta e cinco milhões, 
quinhentos e dez mil e setecentos e 

oitenta e quatro cruzeiros reais) e 
CR$ 4.933,00 (Quatro mil e 
novecentos e trinta e três cruzeiros 
reais), padrão monetário da época 
das emissões, e, na Execução, são 
exigidos mais de R$ 1.686.632,84 
(Hum milhão, seiscentos e oitenta e 
seis mil, seiscentos e trinta e dois 
reais e oitenta e quatro centavos) , 
valor que não tem a corraborá-lo 
mais do que uma “planilha” do 
credor, sem qualquer aceite do 
devedor. 

Requerem que seja 
desconstituída a dívida exigida, 
afastados os encargos ilegalmente 
impostos ao embargante. 

Recebido os Embargos, o 
Embargado impugnou os mesmos, 
às fls. 72 “usque” 34, com os 
documentos de fls. 35/47, rejeitando 
as três  preliminares aventadas 
pelos Executados-Embargantes, 
fazendo citações de várias decisões 
jurisprudenciais reforçando seu 
entendimento. 

Submetidos à decisão do MM. 
Juízo “a quo” este, às fls. 50 a 54. 
Sentenciou o feito, declarando 
extinto o processo de execução e 
condenando o Autor nas despesas 
em honorários advocatícios em 10% 



292                                                                                                 REVISTA DO 
TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.43                      nº 75                      1998 

(dez por centos). 
Inconformado com a r. sentença 

que lhe foi desfavorável o Banco 
exequente, através de advogado 
apresentou Recurso de Apelação 
para este Egrégio Tribunal, 
alegando que a decisão deve ser 
reformada no sentido de serem 
considerados ambos os títulos que 
instruem a execução como líquidos 
certos e exigíveis, reconhecendo-se, 
consequentemente, a existência dos 
pressupostos de constituição e 
desenvolvimento válido e regular do 
processo e das condições da ação 
de execução proposta. 

Aduz ainda que a r. sentença 
hostil izada ao declarar extinto o 
processo de execução, l imitou-se a 
examinar apenas uma das 
preliminares argüidas nos embargos 
de devedor, sem se manifestar 
sobre os demais argumentos 
deduzidos pelos embargantes. 

Transcreveu decisões de 
Tribunais e Súmulas. 

Recurso de Apelação recebido 
nos efeitos devolutivo e suspensivo. 
Os Apelados às fls. 68 a 75 
apresentaram suas contra-razões, 
alegando que a sentença não 
merece reforma, por ser 
absolutamente legal, devendo ser 
mantida em sua integralidade 
reiterando os argumentos 
apresentados na inicial. 

Subiram os autos a este Egrégio 
Tribunal, cabendo-me por 

distribuição, a relatoria deste feito. 
Voto 
Sendo presentes as condições 

extrínsecas de permessibil idade do 
recurso, dele conheço. 

A matéria trazida a julgamento, 
cuida-se de Apelação interposta de 
sentença que, em autos de 
Embargos à Execução opostos por 
Complexo Piscícola Equatorial Ltda. 
em desfavor do Banco da Amazônia 
S/A, nos termos do art. 618, I, c/c o 
art. 267, IV e VI, do Código de 
Processo Civil, declarou extinto o 
processo de Execução, condenando 
o Autor nas despesas e honorários 
advocatícios, que fixou em 10% 
(dez por cento) sobre o valor da 
causa. 

Em suas razões, conclue o 
Apelante, requerendo a reforma in 
totum da sentença recorrida, 
considerando os títulos que 
instruem a execução como, líquido, 
certo e exigíveis, reconhecendo-se, 
consequentemente, a existência dos 
pressupostos de constituição e 
desenvolvimento válido e regular do 
processo e das condições da ação 
de execução, proposta pelo 
Apelante contra os Apelados, 
prosseguindo nos seus trâmites 
legais até a integral satisfação do 
crédito ali exigido. 

Ainda mais, face a sentença 
alvejada, ao declarar extinto o 
processo de execução, ter 
examinado apenas uma das 
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preliminares argüidas nos Embargos 
de Devedor, deixando de se 
manifestar sobre os demais 
argumentos deduzidos pelos 
Embargantes, requer o supra 
referenciado, com apoio no art. 515, 
§§ 1º e 2º, do Código de Processo 
Civil, a apreciação por este 
Colegiado, desde logo de todas as 
matérias suscitadas e discutidas no 
processo, nos termos dos 
fundamentos expostos na inicial dos 
Embargos e impugnados pelo ora 
Apelante. 

Extrai-se dos autos que o ora 
Apelante - Banco da Amazônia S/A 
propôs perante o Juízo “a quo”, 
processo de Execução para 
cobrança de seu crédito contra os 
Apelados, por força da Cédula Rural 
Pignoratícia e Hipotecária de n.º FIR 
- M - 70910103-1 e da Cédula Rural 
Hipotecária de n.º FIR - G - 
1070930005-8, cédulas rurais 
essas, emitidas, em 31 de 
dezembro de 1991 e 28 de 
dezembro de 1993, com 
vencimentos previstos para 
10/01/2003 e 10/12/1995, 
respectivamente, em garantia de 
financiamento que lhes foi deferido 
pelo Apelante. Como se constata 
uma das cédulas estava vencida 
desde 10 de dezembro de 1995, e a 
outra vencera por antecipação, por 
inadimplemento de obrigações 
pactuadas no próprio título de 
crédito. 

Citada a devedora e os 
intervenientes hipotecantes, não 
pago o débito, foi formalizado por 
termo nos autos a penhora dos bens 
vinculados cedularmente em 
garantia do financiamento e no 
prazo legal, interpostos Embargos 
de Devedor pelos Executados, no 
qual argüíram três preliminares: 1 - 
Inépcia da inicial por suposta 
inexigibil idade da cédula rural de nº 
FIR - M - 70910103-1, por ter seu 
vencimento previsto para 
10/01/2003. 

E, em sendo assim, não podia 
ele calçar a presente execução pois, 
inexiste qualquer fato ou ato que 
possa demonstrar o vencimento 
antecipado da aludida cédula. Que, 
embora a inicial afirme que houve 
descumprimento da avença 
pactuada nos termos do referido 
título, inexiste qualquer documento 
na execução que comprove tal 
afirmação pois, não houve 
constituição dos Embargantes em 
mora, através do essencial protesto, 
interpelação ou notificação quanto a 
mencionada cédula, como exige o 
art. 960 do Código Civil. 

Conclui, dever ser indeferida a 
petição inicial, face sua inépcia, 
extinguindo-se o processo sem 
julgamento do mérito nos termos do 
art. 267, I, do Código de Processo 
Civil.2 - Carência de Ação (art. 614, 
II e III, art. 586 do Código de 
Processo Civil), por suposta falta de 
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l iquidez, certeza e exigibil idade dos 
títulos que embasam a execução, 
de vez que, as cláusulas que 
estabelecem a forma de atualização 
da dívida seriam abusivas em fase 
do CDC, devendo o processo ser 
extinto, sem julgamento do mérito 
por força do disposto no art. 267, VI, 
do Código de Processo Civil; 3 - 
Nulidade da Penhora, diante do 
disposto no art. 658, do Código de 
Processo Civil sob o argumento de 
que, com efeito, os bens 
penhorados nos autos de fl. 51 se 
encontram no Município de Chaves-
PA como atesta o próprio auto e, 
portanto, a penhora não poderia ter 
se efetivado nessa Comarca e sim, 
ter sido expedida a competente 
Carta Precatória para aquele 
Município, nos termos do art. 658, 
do Código de Processo Civil. Que 
tal vício é incensurável, a ensejar a 
extinção do processo por força do 
art. 267, IV, do Código de Processo 
Civil. 

A sentença dardejada conclui 
pela ineficácia do documento - uma 
das cédulas de crédito rural que 
embasa a cobrança judicial, como 
título executivo. 

Assim é que destaca-se em o r. 
decisum os seguintes trechos: 

“O Banco Embargado, ao ajuizar 
a presente Ação de Execução 
agiu, como se os títulos de que 
dispusesse, estivessem todos 
revestidos daquelas 

características de liquidez e 
certeza que dão ensejo a esse 
procedimento judicial .” 
“...Isto porque é incontroverso, 
que o título a lastrear a execução 
há de ser líquido certo e exigível. 
É intuitivo que tais qualidades 
imputadas ao título executivo 
devam espontar meridianamente 
dos documentos que com ele 
formam um todo comprovador 
dessas qualidades. 
No caso em tela, o Embargante-
acoima executado de líquido o 
título executivo que serve de 
supedâneo para a execução”. 
Prosseguindo, acrescenta no 

combatido decisum: 
“A liquidez não desaparece 
sempre que o quantum da 
obrigação exigida e 
compelidamente ao direito 
albergado no título pode ser 
atingido por simples operação 
aritmética mas, no caso vertente, 
não havendo certeza quanto ao 
valor decidido pelos títulos 
executados, face a evidente 
inexigibil idade de um deles, já 
que ainda não vencido, não há 
como reconhecer nos 
documentos que embasam a 
execução, a natureza do título 
executivo”. 
Justificando a suposta 

inexigibil idade do título supra 
aludido, a digna  Magistrada 
prolatora da r. sentença alvejada, 
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esteou-se, no entendimento de que 
o vencimento de uma das cédulas 
rurais que embasou a execução - a 
de nº FIR - M - 70910103-1 emitida 
em 31/12/91, está fixado para o dia 
10/01/2003 e, não tendo havido a 
prévia constituição dos 
Embargantes em mora, através do 
necessário protesto, interpelação ou 
notificação referente a citada 
cédula, não se poderia admitir o 
vencimento antecipado do débito 
baseado em inadimplemento 
contratual. 

Ressalta, ainda mais, a i lustre 
Magistrada em o referenciado 
decisum:  

“Não é admissível que pretensas 
exigências de economia 
processual desestabil izem o 
processo, tornem insigne o 
direito das partes, confiam 
ilegitimamente interesse de agir 
a quem o não tem, possibilitem a 
execução de títulos ilíquidos, 
incertos e inexigíveis”. 
Acresce que, “ao iniciar a 

execução, tal título não estava 
vencido e disso sabia o Autor e a 
Lei vedava que com ele, iniciasse-
se a execução, impossível sem 
título líquido, certo e exigível”, 
concluiu pela extinção do processo 
de execução nos termos do art. 267, 
IV e VI, do Código de Processo 
Civil. 

Em regra, toda execução tem por 
base título executivo judicial ou 

extrajudicial, cuja ausência gera 
nulidade (nula executio sine título), a 
teor do disposto no inciso I, do art. 
618, c/c o inc. I, do art. 614, do 
Código de Processo Civil. O título 
executivo é pressuposto do 
processo válido. 

Desde a criação da Carteira 
Agrícola do Banco do Brasil em 
1935, sucessivos diplomas legais 
têm sido editados para regular as 
operações bancárias de 
financiamento agro-pastoris, 
merecendo destaque a Lei n.º 492, 
de 30/08/37, a Lei nº 3.523, de 
27.08.57 e atual Decreto Lei nº 167, 
de 14/02/67. 

Para as operações bancárias do 
homem do campo, segundo o 
vigente Estatuto dos financiamentos 
rurais, existem títulos de crédito 
especialmente concebidos para tais 
operações, que são as “Cédulas de 
Crédito Rural”. 

O Decreto Lei nº 167/67 regula a 
Cédula Rural Pignoratícia, a Cédula 
Rural Hipotecária, a Cédula Rural 
Pignoratícia e Hipotecária e a Nota 
de Crédito Rural. 

O Decreto Lei supra 
mencionado, ao conceituar a 
natureza jurídica desses títulos em 
seu art. 10, declara que:  

“a Cédula Rural, é um título civil, 
líquido e certo, exigível pela 
soma dele constante ou do 
endosso, além dos juros, da 
comissão de fiscalização, se 
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houver, e demais despesas que 
o credor fizer, para segurança, 
regularidade e realização do seu 
direito creditório”. 
Quanto a cobrança judicial dos 

títulos em tela, dispõe o art. 11, do 
aludido Decreto Lei n.º 167, que 
“cabe Ação executiva para a 
cobrança da cédula de crédito rural”, 
prevendo ainda, um mecanismo 
especial para a venda antecipada 
dos bens penhorados (§§ do citado 
artigo 41). 

O douto processualista Arruda 
Alvim a respeito do assunto da 
matéria assim se pronuncia: 

“Pelo Decreto Lei 167, de 1967, 
cabia, para tal cobrança (isto é, 
das cédulas de crédito rural), a 
Ação executiva. Entretanto, o 
novo Código de Processo Civil 
unificou a execução, tanto aquela 
resultante de título judicial como 
a de título extrajudicial. Ao 
proceder a esta unificação, 
elencou quais seriam os títulos 
extrajudiciais (art. 585), dispondo 
em o nº VII que também são 
títulos extrajudiciais, para efeito 
de execução, todos os demais 
títulos, a que, por disposição 
expressa, a Lei atribuir força 
executiva”. 
“Evidentemente, neste inciso 
referiu-se a Lei processual, às 
Leis extravagantes, dentre as 
quais se inclui a que trata da 
Cédula Rural, disciplinada pelo 

Decreto Lei nº 167, acima 
citado”. 
“A Cédula Rural é título de 
crédito, líquido, certo e exigível, 
requisitos esses estabelecidos 
pelo art. 10, caput, do Decreto 
Lei nº 167, de 1967.E, se esta é 
a Cédula Rural, preenche ela os 
atributos a que se refere o art. 
586 do Código de Processo Civil, 
inserindo-se, dessa forma, no nº 
VII do art. 585 do mesmo 
diploma legal”. 
“Nessas condições o meio 
cabível para a cobrança de 
Crédito Rural, será a execução 
fundada em título extrajudicial”, 
tal como a regula o atual Código 
de Processo Civil (Arruda Alvim, 
parecer, in “R. Fosense”, 
246/333 - 334). 
Como se vê, não existe razão 

para o decreto de extinção do 
processo de execução, nos termos 
do art. 267, IV e VI, do Código de 
Processo Civil, como o fez o Juízo 
“a quo”. 

Não há se falar em Carência da 
Ação, uma vez que as Cédulas 
Rurais Pignoratícias são títulos 
executivos extrajudiciais, conforme 
disciplina o Decreto Lei nº 167/77. 
Como se isso não bastasse o 
avençado entre os litigantes prevê, 
expressamente, no referido título, o 
vencimento antecipado de todas as 
parcelas, caso uma delas não seja 
honrada. 
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E não há como admitir-se tal 
cláusula, ser abusiva, como alega o 
Embargado ora Apelado, pelo fato 
de que, ademais, o vencimento 
antecipado da dívida nestas 
hipóteses, não decorre 
exclusivamente de convenção das 
partes, mas sim, de expressa 
disposição legal, constante no 
Decreto Lei nº 167/67 - que 
disciplina sobre Títulos de Crédito 
Rural e no seu art. 11, Parágrafo 
único estatui o seguinte: 

“art. 11 ........ 
Parágrafo único - Verificado o 
inadimplemento, poderá ainda o 
credor considerado vencidos 
antecipadamente todos os 
financiamentos rurais concedidos 
ao emitente e dos quais seja 
credor, tornando perfeitamente 
válido o vencimento antecipado 
operado pelo Exeqüente”.  
Já quanto a alegação dos 

executados-embargados de que não 
houve contestação dos 
Embargantes em mora, através do 
essencial protesto, interpelação 
notificação quanto a mencionada 
cédula, como exige o art. 960, do 
Código Civil, é de ressaltar, como 
bem esclarece o Apelante, “que a 
regra do aludido dispositivo, além de 
não se aplicar aos títulos de créditos 
rurais, por força de norma contida 
no art. 11, do Decreto Lei nº 167/67, 
considerar em mora o devedor 
inadimplente de obrigação positiva e 

líquida, somente exigindo a 
interpelação, notificação ou protesto 
para constituição em mora, quando 
não houver estipulação de 
vencimento determinando de 
obrigação. Ocorre que esse não é o 
caso dos autos em que como ficou 
demonstrado, ocorreu o vencimento 
e o inadimplemento, em dias 
determinados, de pelo menos cinco 
(05) parcelas de amortização do 
financiamento (Cláusula Forma de 
Pagamento - folhas 07 autos de 
Execução demonstrativo da dívida 
fls. 36 dos autos), quando ajuizada 
a Execução em 26/08/96. 

Merece por conseguinte 
provimento a insurgência recursal. 

Diz ainda o Apelante que tendo 
em vista que a sentença de 1ª 
Instância, ao declarar extinto o 
processo de execução, l imitou-se a 
examinar apenas uma das 
preliminares argüidas nos Embargos 
de Devedor, sem se manifestar 
sobre os demais argumentos 
deduzidos pelos Embargantes, 
requer, com respaldo no artigo 515, 
§§ 1º e 2º do Código de Processo 
Civil, que este Colegiado aprecie 
desde logo todas as matérias 
suscitadas e discutidas no processo. 

Ressalte-se que, não pode a 2ª 
Instância apreciar questão que 
deixou de ser analisada e decidida 
em 1º grau, pois que tal implicará na 
supressão de um grau de jurisdição, 
com lesão a direito garantido 
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constitucionalmente. 
Ao teor do expositado, conheço 

do recurso, dando-lhe provimento 
para afastar a sentença e considerar 
ambos os títulos que instruem a 
execução, como títulos líquidos, 
certos e exigíveis, reconhecendo, 
em conseqüência, os pressupostos 
de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo e das 
condições da Ação de Execução 
proposta pelo Apelante contra os 
Apelados, determinando o retorno 
dos autos ao Juízo de origem, a fim 
de que seja dado prosseguimento 
ao mesmo, apreciando as demais 
questões suscitadas na lide, em 
novo julgamento. 

 
Belém 18 de junho de 1998. 

Desa. Maria Helena d`Almeida Ferreira - Presidente 
Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.390 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante: Agostinho Sierro 
Agravada: Socilar - Crédito Imobiliário S/A 
Relatora: Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão 
 
 

A decisão agrav ada fundamentada em título 
executiv o, presente os pressupostos de 
admissibilidade, ensejam a v ia eleita, rejeita-se a pré-
executiv idade. Contrato de financiamento com 
garantia hipotecária, à sua transferência, necessário 
é o consentimento do credor hipotecário. A v enda 
sem a manifestação de v ontade do credor 
hipotecário, o adquirente é pessoa estranha ao 
contrato. Decisão do Juiz Monocrático mantida à 
unanimidade. 

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatõrio 
Agostinho Sierro, interpôs o 

presente agravo de Instrumento 
contra decisão da MMª Juíza da 19ª 
Vara Cível da Capital, que indeferiu 
pedido de nulidade, através de 
Exceção de Pré-executividade da 
Ação de Execução em Contrato de 
Financiamento do SFH movida por 
Socilar - Crédito Imobiliário S/A. 

O ora agravante afirma ser o 
Agravo de Instrumento, o recurso 
cabível contra decisão que indefere 
pedido de nulidade da ação, pois se 
caracteriza como questão incidente. 

O objeto do contrato ora em lide, 
versa sobre aquisição de imóvel 
situado à Rua Tiradentes, nº 700, 
aptº. 1.501, do Parque Residencial 
Cabanagem, sendo que em 
14/06/83, o ora agravante, transferiu 
à terceiros todos os direitos sobre o 
referido imóvel, ficando os 
adquirentes subrogados no mútuo 
hipotecário existente junto ao ora 
agravado, acostando como prova o 
instrumento público e o particular de 
recibo e quitação, sendo que 
nestes, ficou convencionado que o 
responsável pela transferência junto 
à agravada, seria exclusivamente 
dos cessionários/adquirentes. 



300                                                                                                 REVISTA DO 
TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.43                      nº 75                      1998 

Sendo que, foi este o 
fundamento para a agravante propor 
a Exceção de Pré-executividade, 
requerendo a nulidade e extinção do 
processo, sem julgamento de 
mérito, por ser a ora agravada parte 
i legítima ao processo, logo não 
atendendo aos pressupostos de 
constituição e desenvolvimento 
válido e regular do processo. 

Requereu o agravante que fosse 
atribuído efeito suspensivo à 
decisão, e acolhida a Exceção de 
Pré-Executividade, decretando a 
nulidade da execução, extinguindo o 
processo e arquivando os autos. 

Indeferido o efeito suspensivo, 
intimada a agravada, apresentou 
contra-razões, argüindo que, intimou 
o ora agravante, para liquidar o 
débito, e que por esta permanecer 
em atraso, promoveu a Ação de 
Execução Hipotecária. 

Quanto ao direito, cita o artigo 
530, do Código Civil, pelo qual se 
adquire a propriedade de bem 
imóvel, pela transcrição do título de 
transferência no Registro de 
Imóveis, sendo que os documentos 
acostados pelo agravante não são 
hábeis para comprovar alienação do 
bem imóvel, e que portanto, seria 
ainda o agravante, o legítimo 
proprietário, sendo o devedor do 
saldo remanescente da dívida 
hipotecária. 

Alega o recorrido, que o contrato 
foi celebrado sob a égide da Lei nº  

5.741, de 01/12 /71, e que, portanto 
não afronta a Lei nº 8.078 / 90, e 
que jamais a agravante comunicou 
à credora hipotecária, a dita 
transferência do contrato, sendo, 
portanto, carecedor de eficácia tanto 
entre as partes, quanto perante 
terceiros. 

Requer, a agravada, que seja 
negado provimento ao presente 
recurso, mantendo a decisão 
recorrida, e o prosseguimento da 
ação contra as partes qualificadas 
na inicial. 

Com o ajuizamento da execução 
hipotecária contra o agravante 
pretende com simples alegações 
taxar de inverídicas as certidões 
lavradas pelo Oficial de Justiça, a 
única justificativa é que constituira 
seus procuradores, o Sr. Clóvis 
Alberto Teixeira Neves e Maria 
Amélia Fialho da Silva Neves, 
ficando os adquirentes sub-rogados 
no mútuo hipotecário existente na 
Socilar - Crédito Imobiliário. 

De acordo com o contrato 
firmado entre as partes na cláusula 
trigésima sétima, dispõe: 

“Vencimento antecipado - Para 
todos os efeitos de direito, a 
dívida se vencerá 
antecipadamente, com a 
totalidade dos encargos, 
podendo o mutuante exigir o seu 
pronto pagamento, independente 
de qualquer aviso, notificação ou 
interpelação judicial ou extra-
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judicial, nos casos previstos na 
lei e ainda: 
1) se o Devedor Hipotecante 
ceder ou transferir a unidade, 
objeto do financiamento, sem 
prévio consentimento por escrito 
do Mutuante; 
2) se por qualquer forma se 
verificar que o Devedor 
Hipotecante se furta a finalidade 
estritamente social e assistencial 
que o financiamento se prende, 
dando ao imóvel outra 
destinação que não seja de sua 
residência e de sua família, 
tendente a il idir a destinação da 
unidade habitacional construída.” 
O agravante, transferiu o imóvel 

sem a anuência do Credor 
Hipotecário, de deveria ser 
notificado da transação. 

Como o próprio afirma, não mais 
residir no imóvel, dando destinação 
diversa do que havia se 
comprometido. 

Além do mais, dispõe a Lei dos 
Registros Públicos, em seus artigos 
292-293, sendo o bem hipotecado, 
no momento da transferência do 
contrato, deveria o credor 
hipotecário tomar conhecimento. 

Ora, mesmo nas vendas judiciais 
(artigo 698, do CPC) não efetuará a 
praça sem a intimação do Credor 
Hipotecário. 

Como se vê, apesar do 
agravante, se apoiar na tese 
defendida pelo membro do 

Ministério Público do Distrito 
Federal, Dr. Guilherme Fernandes 
Neto, que entende desnecessário o 
consentimento do Credor 
Hipotecário para o devedor 
conceder ou transferir a terceiros, 
todo ou parte, os seus direitos e 
obrigações, vender ou prometer à 
venda do imóvel hipotecado, não se 
pode adotar, pois se trata de um 
simples entendimento. 

Ainda levantam que o contrato 
anexado aos autos, está em 
descompasso com o Código de 
Defesa do Consumidor, é como 
afirma o agravado, o contrato foi 
celebrado em 1978, muito antes do 
Código mencionado. 

Quanto à exceção de pré-
executividade não pode prosperar, 
acertada está a decisão de 1º Grau, 
sem entender que no título estão 
presentes os pressupostos de 
admissibil idade que enseja a via 
eleita. 

Como se vê, o bem ainda 
continua transcrito no Registro de 
Imóveis, em nome do agravante, 
pois uma procuração e um simples 
recibo, não transfere a propriedade. 

O artigo 860, § 1º, do Código 
Civil, assim está redigido:  

“Enquanto não se transcreve o 
título de transmissão, o alienante 
continua a ser havido como dono 
do imóvel, e respondendo pelos 
seus encargos”. 
O artigo 533, do Código Civil, 
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assim dispõe: 
“Os atos sujeitos a transcrição 
(artigos 531 e 532, nº II, III) não 
transfere o domínio, senão na 
data em que se transcreverem 
(artigo 856 e 860, parágrafo 
único)”. 
O proprietário do imóvel é aquele 

cujo o nome se encontra transcrito o 
imóvel, nos livros cadastrais. 

Pelo que foi dito, conheço do 
recurso e nego provimento para 
manter a decisão agravada. 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Desembargadores da 2ª Câmara 
Cível Isolada, por uma de suas 
Turmas à unanimidade de votos, 
conhecer do recurso e negar 
provimento para manter a decisão 
de 1º grau. 

 
Belém, 23 de abril de 1998. 

 
Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Presidente 

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.391 - REEXAME DE SENTENÇA DA 
COMARCA DE ORIXIMINÁ 
 
 
Sentenciante:  MMª Juíza de Direito da Comarca de Oriximiná 
Sentenciado/Apelante:Câmara Municipal de Oriximiná 
Sentenciado/Apelado:Prefeito Municipal de Oriximiná 
Relatora:  Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy 
 
 

Reexame de Sentença e Apelação Cív el. Mandado de 
Segurança. Considerando que o exercício do 
controle externo de fiscalização financeira e 
orçamentária do município obedeceu o “modus 
faciendi” estabelecido pela Constituição Federal - art. 
31, § 2º, descaracterizada resultou a alegação de 
ofensa a direito liquido e certo inv ocada na pretensão 
da impetrada. improv imento. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Reexame de 
Sentença e Apelação Cível da 
comarca de Oriximiná em que é 
sentenciante a MMª Juíza de Direito 
da Comarca de Oriximiná, 
sentenciado/apelante Câmara 
Municipal de Oriximiná e 
sentenciado/apelado Prefeito 
Municipal de Oriximiná. 

ACORDAM, os Exmos. Srs. 
Desembargadores componentes da 
Col. 2ª Câmara Cível Isolada, à 
unanimidade de votos, em conhecer 
dos recursos, entretanto, negar-lhes 
provimento, mantendo em todos os 
seus termos a r. sentença recorrida. 

 

 
Relatório 
Tratam os autos de Mandado de 

Segurança, impetrado perante o 
MM. Juízo da Comarca de Oriximiná 
pela Câmara Municipal daquele 
município por seu representante 
legal e l itisconsorte ativo, Raimundo 
Tomé de Oliveira Wanzeler contra 
ato omissivo do Exmo. Sr. Luiz 
Gonzaga Viana Filho, Prefeito 
Municipal. 

Alegou o impetrante que a 
autoridade impetrada negara-se a 
dar cumprimento ao disposto no art. 
73 da Constituição do Estado do 
Pará, eis que, embora tanto o 
Prefeito municipal como o 
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Presidente da Câmara houvessem 
enviado a prestação de contas do 
trimestre ao TCM, o Sr. Prefeito não 
teria encaminhado os balancetes e 
documentação pertinentes ao prédio 
da Câmara Municipal para 
permanência por 30 (trinta) dias no 
mínimo, para conhecimento do 
povo. 

Invocou o impetrante o art. 73 da 
Constituição Estadual e art. 105 
inciso III, parágrafos 5º e 6º da Lei 
Orgânica daquele Município, 
esclarecendo que obteve resposta 
da autoridade demandada que as 
referidas disposições seriam 
inconstitucionais, em face do que foi 
formalizada a Ação Mandamental 
com pleito l iminar. 

Indeferida a liminar, foram 
ordenadas as providências 
inerentes ao processamento da 
Ação. 

Notificada, a autoridade 
impetrada formalizou informações 
esclarecendo haver recebido 
orientação através de consulta ao 
TCM, e suscitou a declaração 
incidental de inconstitucionalidade 
das disposições invocadas. 

O Órgão Ministerial em parecer 
de fls. 75/80, manifestou-se pelo 
deferimento do mandamus e 
rejeição da argüição de 
inconstitucionalidade. 

Em decisão prolatada às fls. 
82/85, o MM. Juízo monocrático 
julgou improcedente a Ação 

Mandamental, sujeitando a 
sentença ao reexame da instância 
superior. 

Inconformados, os Impetrantes 
formalizaram o presente recurso de 
apelação, reiterando a 
fundamentação inicial. O Apelado 
ofereceu contra-razões às fls. 60/65, 
argüindo preliminar de 
extemporaneidade do recurso e no 
mérito pelo seu improvimento. 

O Órgão ministerial; através de 
parecer de fls. 115/119, da lavra da 
eminente Dra. Vânia Bitar, 
Procuradora de Justiça, manifestou-
se pelo improvimento dos recursos 
e manutenção da r. sentença 
apelada. 

 
Voto 
Consoante relatado, 

inconformada com a r. sentença 
prolatada às fls. 82/85 pelo MM. 
Juízo da Comarca de Oriximiná, 
julgando improcedente a Ação 
Mandamental e denegando a 
segurança pretendida no sentido de 
que a documentação referente às 
contas municipais fossem a ela 
enviadas trimestralmente, a 
impetrante interpôs o presente 
recurso de Apelação. 

Alegou em suas razões, que a 
sentença recorrida teria sido 
prolatada em desacordo com 
entendimento jurisprudencial, 
contrariando disposições legais e as 
provas dos autos, daí, insistindo nos 
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fundamentos iniciais, pleitear o 
provimento do recurso e reforma da 
sentença recorrida. 

Formalizando contra-razões o 
Apelado sustentou a regularidade 
da decisão por não subsistirem 
dúvidas sobre a 
inconstitucionalidade das 
disposições invocadas pela 
Apelante e protestou pela 
manutenção da decisão apelada. 

O presente recurso atendeu aos 
pressupostos da admissibil idade, 
conforme reconhecido pelo douto 
juízo “a quo” em despacho de fls. 
113, que não ensejou impugnação. 

Verifica-se que o “writ” impetrado 
procurou abrigar-se no art. 105 da 
LOM, e 73 da Constituição Estadual 
que estabeleceu a apresentação 
trimestral das contas municipais, 
entretanto, observando-se as 
disposições do art. 31 e parágrafos 
da CF e cotejando-as com os 
dispositivos invocados pela 
impetrante, constata-se que a 
Constituição Federal determina que 
a prestação de contas do prefeito 
municipal seja anual, ficando a 
Câmara Municipal parcialmente 
adstrita ao parecer prévio emitido 
pelo Tribunal de Contas, e que, o 
referido parecer só deixa de 
prevalecer no caso de rejeição por 
2/3 de seus membros, como 
também, que ficarão anualmente 
durante 60 (sessenta) dias à 
disposição do contribuinte . 

Evidenciado que a exigência de 
envio trimestral dos referidos 
balancetes e documentação 
correspondente consubstanciada no 
art. 73 da Constituição Estadual e 
105, parágrafo 5º, inciso III e § 6º da 
Lei Orgânica daquele município 
conflita com o preceito 
constitucional, não podendo em 
conseqüência gerar o direito líquido 
e certo que envolveria a pretensão 
da Impetrante, eis que, tanto o 
legislador municipal quanto o 
estadual, não poderiam extrapolar 
os limites da competência atribuídos 
pela Carta Magna. 

De grande relevância as 
observações emanadas no parecer 
ministerial bem lançado às fls. 119. 
Quando assim se pronunciou. 

“Com efeito, a Câmara Municipal, 
no exercício do seu controle 
externo de fiscalização financeira 
e orçamentária do Município, terá 
que obedecer ao “Modus 
Faciendi” previsto na 
Constituição Federal, assim 
como a Constituição Estadual e a 
LOM devem respeitar o comando 
da lei maior sob pena de 
inconstitucionalidade.” 
Evidenciado, portanto, que a 

impetração não poderia ensejar o 
respaldo pretendido, logo 
incensurável e bem prolatada a 
sentença recorrida. 

Isto posto, nego provimento aos 
recursos oficial e voluntário, 
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mantendo-se a r. sentença recorrida. 
 

Belém, 06 de agosto de 1998. 
 

Desa. Maria Helena d’Almeida Ferreira - Presidente 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora 
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ACORDÃO Nº 34.396 - PEDIDO DE HABEAS-CORPUS 
PREVENTIVO DA CAPITAL 
 
 
Impetrante: Mauro Sérgio do Nascimento Cruz 
Pacientes: Pedro Azevedo de Camargo 
Relator: Desembargadora Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz 

 
 

Habeas-Corpus Prev entiv o - Prisão Civ il - Processo 
de execução. O débito executiv o dev e ser pago com 
o patrimônio do dev edor, e não com o prejuízo de 
sua liberdade. Ordem concedida. Decisão unânime.  

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Habeas-Corpus 
Liberatório da Comarca da Capital, 
em que é impetrante Bel. Mauro 
Sérgio Nascimento Cruz e pacientes 
Pedro Azevedo de Camargo e 
Caitano Gilberton Celedonio. 

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

 
Relatório 
O ilustre advogado Mauro Sérgio 

Nascimento Cruz, advogado, com 
escritório de advocacia nesta 
cidade, impreta Ordem de Habeas-
Corpus Preventivo em favor de 
Pedro Azevedo de Camargo e 
Caitano Gilberton Celedonio, 
brasileiros, casados, bancários, 

residentes e domicil iados nesta 
cidade, que estariam ameaçados de 
prisão pela Exma. Juíza de Direito 
da 11ª Vara Cível da Comarca de 
Belém, que em processo Cível de 
interesse de Aury Sousa Silva, 
determinou que os pacientes 
efetivassem a transferência e 
bloqueio da importância de R$ 
896.777,33 (Oitocentos e Noventa e 
Seis Mil, Setecentos e Setenta e 
Sete Reais e Trinta e Três 
Centavos), na função de gerentes 
do Banco HSBC Bamerindus S/A, 
por dívida executiva de Banco 
Bamerindus do Brasil S/A, na 
qualidade de seu substituto, sob 
ameaça de prisão por 
desobediência. 

Alega-se na inicial que os 
pacientes, na qualidade de simples 
funcionários do Banco HSBC 
Bamerindus S/A, não podem 
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cumprir tal determinação, por lhes 
falecerem poderes para 
isso.Prestando informações a 
autoridade, tida como coatora, 
informa que tratar-se-ia de uma 
execução contra o Banco 
Bamerindus do Brasil S/A, em 
liquidação, que ofereceu bens à 
penhora, que não foram aceitos pelo 
exequente, que pediu penhora de 
dinheiro, comprovando, por notícia 
de jornal, a existência de saldo em 
favor do executado, e assim foi 
determinada a penhora do bem 
fungível, a pedido do exequente, 
sob pena de desobediência. 

Falando sobre o pedido a Ilustre 
Procuradoria de Justiça opinou, 
depois de longas considerações, 
pela concessão do “writ”. 

 
Voto. 
Trata-se de pedido para evitar 

prisão decretada pelo Juízo Cível, 
em razão de possível desobediência 
acerca de penhora em bem fungível 
de propriedade de um banco, por 
força de processo de execução. 

O problema não deixa de ser 
inusitado, pois o resultado sempre 
de um processo de execução é a 
penhora, e aqui o que ocorre, é a 
ameaça de prisão contra o devedor, 
caso não cumpra o determinado no 
mandado respectivo. 

Evidente que o Juiz trabalha, 
única e exclusivamente, na 
interpretação e aplicação do direito 

positivo, não podendo de, forma 
nenhuma, ir além disso, lhe ficando 
evidentemente defeso fazer o que a 
lei não prevê, indo além de suas 
previsões, moderadamente, que 
seja mesmo que se queira admitir 
as regras do direito alternativo , uma 
das imposições evolutivas do direito 
moderno, que, na realidade, podem 
ser aceitas, mas em termos.  

Os termos do art. 652 do Código 
de Processo Civil, é claro, evidente 
e indiscutível, quando reza, ipsi 
l iteres, que “o devedor será citado 
para, no prazo de 24 horas, pagar 
ou nomear bem à penhora”. 

O móvel de um processo de 
execução é o titulo executivo, que 
pode ser judicial ou extrajudicial, 
sendo que, inegavelmente, o mais 
forte é o título judicial, expresso, em 
regra geral, em sentença, que é, 
pelo que se sente a priori, o caso do 
presente debate, pois, pelo que se 
vê, o exequente é beneficiário de 
uma ação de indenização movida 
contra o Banco Bamerindus do 
Brasil S/A, atualmente em 
liquidação, mas substituído por 
Banco HSBC Bamerindus, e que, 
como é evidente, deverá assumir o 
seu passivo. 

Penso que, sendo assim, e se 
tratando de um processo de 
execução, o devedor deve ser 
compelido a pagar o seu débito 
executivo com o seu patrimônio, e 
não com o prejuízo de sua 
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l iberdade, eis que é claro e evidente 
o dispositivo específico da questão, 
quando determina que o pagamento 
deve ser feito em 24 horas, sob 
pena de penhora, que pode ser 
pacífica ou compulsória, e não sob 
pena de prisão, como estaria se 
pretendendo aqui. 

Por outra, o art. 5º, inciso LXVII, 
da Constituição Federal, proíbe, em 
regra geral, a prisão por dívida, caso 
de desobediência, sujeita-se ao 
respectivo processo, com o 
qualificação do respectivo crime. E 
evidente que competiria ao juízo 
competente, a priori, a apuração 

real do saldo em dinheiro do 
devedor e, assim, fazer-se recair a 
penhora sobre a respectiva conta 
corrente, o que, na realidade, não 
ocorreu. 

É evidente, portanto, que é 
justificável o temor dos pacientes 
em serem presos, de forma 
indevida, e, assim, contra 
determinação legal, justificando-se, 
portanto o deferimento do presente 
pedido, conforme inclusive parecer 
do ilustre representante do MP. 

Ex-positis, conheço do pedido, 
para concedê-lo. 

 
Belém, 08 de junho de 1998. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Desa. Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.399 - PEDIDO DE HABEAS-CORPUS PARA 
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante: Silvestre de Jesus Ferreira 
Paciente: José Holanda Tomé 
Relator: Desembargador Ary da Motta Silveira 
 
 

Habeas-Corpus. Trancamento de Ação Penal. 
Paciente cujo nome comercial é confundido com o do 
irmão. Hav endo a acusação de sonegação de 
imposto ao estado. constatada a procedência de sua 
argumentação, foi deferida a ordem de habeas-
corpus para trancamento da ação penal contra ele. 
Decisão unânime 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Habeas-Corpus 
para trancamento de ação penal da 
comarca da capital, em que é 
impetrante o advogado Silvestre de 
Jesus Ferreira, sendo paciente José 
Holanda Tomé. 

O impetrante requer uma Ordem 
de Habeas-Corpus para 
trancamento de ação penal em favor 
do paciente José Holanda Tomé, 
alegando que o mesmo responde 
ação criminal, acusado de ter 
cometido o crime contra a ordem 
tributária, capitulado no Art. 1º, 
inciso V, da Lei nº 8.137 de 21 de 
dezembro de 1970 (Deixar de 
Fornecer Nota Fiscal ou fornecê-la 
em desacordo com a legislação), 
aplicada na forma do Art. 71 do 
Código Penal Brasileiro. 

Alega o impetrante, que o 
representante do Ministério Público 
ofereceu denúncia contra o 
paciente, visto ter o Supermercado 
Holanda estar uti l izando máquinas 
registradoras inabilitadas para o uso 
fiscal no registro de vendas de 
mercadorias e produtos tendo o 
estabelecimento comercial sofrido 
autuamento por Fiscal de Tributos 
estaduais da Secretaria de Fazenda 
do Estado, que resultou em 
processo criminal, em que o 
paciente responde desde 17 de 
outubro de 1994. 

Acontece, prossegue o 
impetrante, jamais o paciente foi 
proprietário ou responsável pela 
Gerência ou Administração do 
Supermercado Holanda, sendo 
portanto confundido com o 
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verdadeiro proprietário, que é seu 
irmão Artur Holanda Tomé, que 
usando de má-fé tem se utilizado de 
seu nome para abertura de firmas, 
sem sua anuência. Há de ser 
ressaltado que no ar e auto de 
infração constam como nome de 
fantasia J. Holanda Tomé, em mais 
um artifício imoral e tedencioso de 
seu irmão Artur Holanda Tomé. 

O impetrante diz ainda, que nos 
autos está definitivamente provado 
que o paciente é inquilino da 
Prefeitura Municipal de Belém, em 
duas barracas de revenda de sacos 
plásticos. 

Além do mais, em fls,115 e 127, 
as testemunhas Raimundo Benedito 
Trindade e José de Castro Cruz, 
quando de seus depoimentos em 
Juízo, disseram que trabalham no 
estabelecimento Comercial 
Supermercado Holanda, tendo 
como empregador Artur Holanda 
Tomé, com CTPS assinado pelo 
mesmo. 

Ao final de suas alegações, o 
impetrante pede a concessão da 
Ordem, no sentido de ser Trancada 
a Ação Penal em favor do paciente. 

A doutora Juíza de Direito em 
resposta ao pedido de informações, 
declara que, a denúncia foi recebida 
em 25 de outubro de 1994, tendo 
sido designada para o dia 22 de 
dezembro do mesmo ano, audiência 
de interrogatório do réu, porém, 
segundo Certidão do Oficial de 

Justiça, o mesmo não mais reside 
naquele endereço. Renovada a 
dil igência ao local de trabalho do 
paciente(Supermercado Holanda), 
foi certificado pelo Oficial de Justiça, 
que o mesmo não mais trabalha 
naquele Supermercado.O acusado 
foi citado por edital e 
posteriormente, face o seu não 
comparecimento, foi decretada, em 
17 de outubro de 1995, a sua prisão 
preventiva, na forma dos arts. 311 e 
312 do CPP. 

Informa ainda a magistrada, que 
foi expedido o Alvará de Soltura em 
favor do acusado, tendo o mesmo 
comparecido em Juízo para ser 
interrogado.O impetrante, 
prossegue a magistrada, fez juntada 
do laudo de exame, cujo resultado 
da perìcia grafotécnico concluiu que 
as assinaturas não pertencem ao 
paciente. 

 
Mérito. 
O impetrante requer uma Ordem 

de Habeas-Corpus para 
trancamento da Ação Penal, por 
justa causa, em favor do paciente 
José Holanda Tomé 

A doutora Juíza de Direito da 16ª 
Vara Penal desta Capital, informa 
que o paciente foi denunciado em17 
de outubro de 1994, incurso nas 
penas do Art. 1º, inciso V da Lei nº 
8.137/90 (Crime Contra a Ordem 
Tributària), aplicado no forma do Art. 
71 do CPB, acusado que foi de 
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util izar no Supermercado Holanda 
máquinas registradoras inabilitadas, 
com intuito de sonegar imposto ao 
Estado, tendo sido o comércio 
autuado pelo Fiscal de Tributos. 

O impetrante afirma que o 
paciente jamais foi empregado do 
Supermercado Holanda e muito 
menos proprietário, sendo o 
verdadeiro dono daquela casa 
comercial o seu irmão, Artur 
Holanda Tomé, que lhe tem 
causado embarações em sua vida, 
haja visto, que o mesmo tem 
constituído firmas em seu nome, 
cuja razão social é sempre J. 
Holanda Tomé, um artifício para 
esconder as suas falcatruas e 
incriminar o paciente. 

O paciente, continua o 
impetrante, é um trabalhador 
honesto, que luta pela sua 
sobrevivência, sendo o mesmo 
inquilino da Prefeitura Municipal de 
Belém, em duas barracas de 
revenda de sacos plásticos. 

Na realidade, o paciente foi 
envolvido pelo seu irmão Artur 
Holanda Tomé, como se verifica 
através dos depoimentos dos 
empregados do Supermercado, 

Raimundo Benedito Trindade e José 
de Castro Cruz, quando afirmaram 
em Juízo, que o acusado nunca foi 
proprietário e nem empregado do 
Supermercado, mas sim Artur 
Holanda Tomé, que inclusive era a 
pessoa que assinava suas Carteiras 
Profissionais do Trabalho, como 
empregador. 

Além do mais, o laudo de exame, 
cujo resultado da perícia 
grafotécnica, com medição do 
punho da caligrafia transcrita pelos 
peritos do instituto de criminalística, 
concluiu que pode ter havido 
falsificação ideológica por parte de 
Artur Holanda Tomé, para prejudicar 
o paciente. A própria magistrada, 
em suas informações, declara que 
revogou a prisão preventiva do 
paciente, assim “como menciona o 
laudo pericial, juntado aos autos 

À vista de tais considerações, 
ACORDAM, os senhores 
Desembargadores componentes 
das Egrégias Câmaras Criminais 
Reunidas, à unanimidade de votos, 
em conceder a Ordem impetrada, a 
fim de trancar a ação penal a que 
responde o paciente. 

 
Belém, 10 de agosto de 1998. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Ary da Motta Silv eira - Relator 
 



JURISPRUDÊNCIA                                                                                        313 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº 75 1998 
 
 

ACÓRDÃO Nº 34.402 - PEDIDO DE HABEAS-CORPUS 
LIBERATÓRIO DA COMARCA DE ANANINDEUA 
 
 
Impetrante: Domingos Maciel 
Paciente: Henrique Andrade Carvalho. 
Relatora: Desembargadora Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz 
 
 

Habeas-Corpus Liberatório - Excesso de 
Prazo.Quando o Processo já atingiu a fase final, não 
se pode considerar a alegação do excesso de prazo. 
Ordem denegada. Decisão Unânime.  

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Habeas-Corpus 
Liberatório, da Comarca de 
Ananindeua, em que é impetrante 
Domingos Maciel e paciente 
Henrique Andrade Carvalho. 

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

 
Relatório 
O advogado Domingos Maciel, 

impetra ordem de Habeas-Corpus 
liberatório em favor de Henrique 
Andrade Carvalho, brasileiro, 
solteiro, residente e domicil iado no 
município de Ananindeua, acusado 
da prática de crime capitulado no 
art. 155, § 4º, I e V, do Código 
Penal, e que foi preso 

provisoriamente há um ano e um 
mês, ou seja, mais de trezentos e 
noventa dias. Defende a inicial que, 
face a isso, haveria constrangimento 
ilegal contra o paciente, sendo, 
portanto, o Habeas-Corpus, remédio 
específico para o caso. 
Prosseguindo, no seu argumento, a 
inicial alega que o prazo do 
processo criminal é de 81 dias, e o 
excesso aqui seria por demais 
evidente. 

Ouvido o Juiz de Direito tido 
como autoridade coatora, titular da 
Comarca de Ananindeua, informou 
Sua Excelência que o paciente não 
é réu primário, tendo sido já 
condenado na Comarca pela prática 
de crime previsto no art. 155, do 
Código Penal, onde pegou pena de 
multa, pelo inexpressivo valor do 
objeto furtado. Agora, estaria 
respondendo a outro processo, e foi 
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instaurado incidente de insanidade 
mental devidamente deferido, com a 
suspensão do processo principal. 

Voto 
Levantou-se neste processo, 

uma questão importante que pode 
influir, perfeitamente, na sua 
decisão. Instaurou-se incidente de 
sanidade mental, deferido pelo 
meritíssimo, e processado em 
apartado, com a ida do acusado à 
exame do IML, suspendendo-se o 
feito, e a permanência do mesmo no 
cárcere, ocorrendo isso na fase do 
art. 499, o que induz à presunção de 
que o processo está em fase final. 

O incidente, quando levantado, e 
deferido, destina-se resolver 
questão importante e fundamental 
de ordem processual, que seria a 
definição da auto determinação do 
acusado, no momento do crime. O 
art. 149 do Código de Processo 
Penal, disciplina o problema e em 
seu § 2º, determina a suspensão do 

processo. Pela análise in casu 
constata-se a regularidade do 
andamento processual, tanto que o 
incidente foi estabelecido na 
vigência do art. 499, não se 
podendo cogitar sequer de 
extravasamento de prazo, que é a 
parte central do presente pedido. 

Por outra, a inicial não cogita da 
existência processual do incidente 
e, face a isso, penso, não poder 
este juízo tomar conhecimento 
desse detalhe, face não ter sido 
cogitado na inicial. Quanto ao 
extravasamento de prazo da 
instrução, que se constitui na parte 
central do pedido, não pode o fato 
ser levado em consideração, eis 
que, conforme ficou comprovado, o 
processo atingiu a fase do art. 499, 
estando, portanto, a caminho do seu 
encerramento. 

Ex-positis, conheço do “Writ”, 
para denegá-lo. 

 
Belém, 10 de agosto de 1998. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Desa. Lúcia Clairenfort Seguin Dias Cruz - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.412 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante: Antônio Pedro Martins Vianna 
Impetrado: Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração 
Relatora: Desembargadora Maria Helena Couceiro Simões 
 
 

Mandado de Segurança. Administrativ o. Redutor 
constitucional. lnaplicabilidade nas chamadas 
v antagens pessoais ou indiv iduais. I. Comprov ação 
pelo impetrante, da inclusão das parcelas relativas às 
suas v antagens pessoais, para fim de comparação 
com teto constitucional. Segurança concedida à 
unanimidade. 

 
 

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

Desembargadores componentes 
das colendas Câmaras Cíveis 
Reunidas, do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, à 
unanimidade, em concederem a 
segurança pleiteada, para que 
sejam excluídas do cálculo da 
remuneração do impetrante, para 
fins de incidência do teto 
constitucional, e, 
consequentemente, fora do redutor 
constitucional, estabelecido no Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias, art. 17, as parcelas 
referentes à gratificação incorporada 
de representação de cargo 
comissionado e ao adicional por 
tempo de serviço, assim como, para 
que a autoridade dita coatora, 

devolva ao impetrante, o que lhe foi 
suprimido, indevidamente dos 
proventos de sua aposentadoria, a 
partir da impetração do presente 
"Mandamus", ressalvado o seu 
direito de, em ação própria, pleitear 
as diferenças pretéritas. 

 
Relatório 
Antônio Pedro Martins Vianna, 

funcionário público aposentado, 
identificado na inicial, impetrou 
Mandado de Segurança com pedido 
de liminar contra ato do Exmo. Sr. 
Secretário Estadual de 
Administração, com fundamento no 
art. 5º, inciso LXIX, da C. F. e art. 1º 
da Lei nº 1.533/51 e art. 68, inciso 
lX, alínea "f", da Lei Estadual nº 
5.008/81. 

Alega que, é engenheiro civil, 
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aposentado, como servidor do 
Estado em 04 de Setembro de 
1980, nível 20 (vinte), classe "E"- do 
Departamento de Estradas e 
Rodagem DER - Pa, através do 
Decreto nº.952, publicado no Diário 
Oficial do Estado na mesma data. 

O Departamento de Estradas e 
Rodagem, teve suas atividades 
absorvidas pela atual Secretaria de 
Estado de Transportes - SETRAN, 
por força da Lei nº 5.509, de 
28/12/1988. 

Alega que foi aposentado, lhe 
foram assegurados vencimentos 
equivalentes aos dos servidores 
integrantes de sua categoria, que 
permaneceram em atividade, com 
os mesmos reajustes e vantagens, 
operando-se a aposentadoria, em 
conformidade com a Lei Federal 
nº.6.683, de 28/08/1979 ( Lei da 
Anistia) regulada pelo Decreto nº 
84.143, de 31/10/1979, sendo, 
posteriormente beneficiado pela Lei 
Estadual nº.5.332, de 28/06/1986, 
que culminou enquadrado na classe 
"J", última do quadro funcional e 
salarial da Secretaria de Estado de 
Transporte. 

Deduz que recebe proventos 
calculado nas seguintes bases; 

- vencimentos R$ 1.875,23. 
- representação incorporada R$ 

4.800,00. 
- gratificação representação nível 

superior R$ 1.500,18. 
- gratificação adicional do Tempo 

de Serviço R$ 4.905,24, 
somando o total dos proventos 

de R$ 13.080,65, (treze mil, oitenta 
reais e sessenta e cinco centavos) 
no mês de janeiro/96. 

As verbas de representação e 
gratificação incorporadas decorrem 
dos diversos cargos em comissão, 
os DAS, exercido por ele 
impetrante, agregando-se ao 
vencimento base, por conta do 
processo de aposentadoria e 
decisão do T. C. E., face ao direito 
adquirido. 

Alega, ainda que, desde o mês 
de janeiro de 1996, vem sendo 
penalizado com a redução de seus 
proventos, na quantia de R$ 
4.053,54, (quatro mil, cincoenta e 
três reais e cincoenta e quatro 
centavos), relativamente ao 
chamado redutor constitucional, 
incorretamente aplicado sobre o 
conjunto das verbas recebidas, e 
não apenas sobre o provento base, 
de que trata a C. F., redundando em 
uma redução ilegal e abusiva. 

Deduz que, o servidor público, 
mesmo aposentado está sujeito à 
redução de seus proventos, se 
forem superiores à remuneração 
atribuída ao Ministro de Estado. À 
exceção da parte remuneratória 
relativa a vantagem pessoal, a qual 
é assegurado pelo direito adquirido. 
Dentre as vantagens pessoais 
destacam-se o adicional por tempo 
de serviço e as gratificações pelo 



JURISPRUDÊNCIA                                                                                        317 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº 75 1998 
 
 

exercício de funções de confiança. 
Transcreve doutrina e 

jurisprudência sobre o assunto, 
inclusive decisões desta Corte de 
Justiça. 

Alega que o art. 2º, do Decreto 
Legislativo 02/93, da Assembléia 
Legislativa do Estado do Pará, de 
26/01/1993, (DOE/Pa - 27/01/93), 
estatui que: o Vice-Governador e os 
Secretários de Estado terão 
remuneração mensal equivalente à 
remuneração atribuída, no mesmo 
período aos Deputados Estaduais, 
exclusive as ajuda de custos 
específicas ao funcionamento do 
Poder Legislativo do Estado do 
Pará, paga no início e ao final de 
cada sessão legislativa e por 
convocação extraordinária. 

Para atual legislatura, com 
idêntico teor vige o Decreto 
Legislativo nº 17/94- da Assembléia 
Legislativa do Estado do Pará- 
sendo o valor da remuneração atual 
dos Deputados importa no valor de 
R$ 6.000,00 (seis mil reais) 
mensais, e os Secretários de Estado 
cerca de R$ 4.500,00 (quatro mil e 
quinhentos reais) mensais, não 
estando sendo obedecida a 
isonomia salarial. A autoridade 
impetrada vem util izando como teto 
para aplicação do redutor o valor 
percebido pelos Secretários de 
Estado. Mas, o valor do redutor 
constitucional deve ser o percebido 
pelos Deputados Estaduais. 

Requereu fosse liminarmente 
determinado ao Estado procedesse 
ao pagamento das diferenças 
salariais verificadas desde janeiro 
de 1996, independente de 
precatório requisitório, na forma do 
art. 100, "in fine", da C. F., devendo 
os proventos serem pagos de modo 
integral, e que as vantagens 
pessoais não sejam induidas no 
redutor, dentre as quais verba de 
representação incorporada, 
gratificação de nível superior e 
adicional por tempo de serviço- 
medida que deverá ser considerada 
definida ao final. 

Juntou: os documentos de fls. 
15/71. 

Foi indeferida a medida liminar. 
A autoridade dita coatora, 

prestou as suas informações 
constantes às fls. 80/151. 

Em suas informações alega, em 
preliminares: 

- A inépcia da inicial, com a 
extinção do processo sem 
julgamento do mérito, nos termos do 
art. 295, parágrafo único, inciso Il e 
art. 267, 1, do C. P. C. 

- De decadência do direito de 
ação (art.18, da Lei nº.1.533/51). 

- Da impossibil idade de utilização 
do Mandado de Segurança como 
meio de cobrança Aplicação da 
Súmula 269, do S. T. F. 

No mérito, alega inexistir direito 
líquido e certo a favorecer o 
impetrante. 
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- Alega que os fatos em que o 
"Mandamus" se fundamenta não 
asseguram o direito em si, quanto 
mais o direito líquido e certo, 
devendo o feito ser extinto, com 
base na carência da ação. 

- Deduz que as alegações do 
impetrante são divergentes dos 
próprios documentos, os quais nada 
provam, exigindo séria 
complementação documental. 

- Que, o impetrante, pretende, 
algo inaceitável ao rebelar-se contra 
a aplicação do redutor constitucional 
sobre os seus proventos de 
aposentadoria, invoca o amparo do 
art. 39, § 10, da C. F. e art. 30, §10 
da C. E. 

- Deduz ainda que o redutor 
Constitucional pode ser aplicado a 
toda e qualquer verba 
remuneratória, não havendo 
exdusão de verbas pessoais, como 
pretende fazer crer o impetrante. 
Que, os arts. 37, item XI e 17 das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias Federais e art. 37, § 2º, 
e art. 8º, das Disposições 
Constitucionais Estaduais, são 
claros que nestes casos de 
aplicação do redutor constitucional, 
não se pode invocar sequer o direito 
adquirido. No caso, em tela, os 
proventos do impetrante 
ultrapassam o limite salarial dos 
Secretários de Estado, sendo o teto 
no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil 
e quinhentos reais). Não havendo 

nenhuma ilegalidade a atingir o ato 
da redução no caso do impetrado. 

Finalmente, pede seja julgado 
improcedente o Mandado de 
Segurança. 

O Governo do Estado, habilitou-
se no feito, ratificando as alegações 
constantes nas informações da 
autoridade dita coatora. A Dra. 
Alayde Teixeira Corrêa, digna 
Procuradora de Justiça, em seu 
bem elaborado parecer, manifestou-
se no sentido de serem rejeitadas 
as preliminares. 

No mérito, considerando ter o 
impetrante direito líquido e certo de 
não incidência do redutor 
constitucional nas vantagens de 
caráter pessoal ou individual, 
impondo-se a concessão da 
segurança. 

 
Voto 
A preliminar de inépcia da inicial, 

com fundamento no inciso II, do § 
único, do art. 295, do CPC. c/c art. 
267, 1, do CPC, por não estar a 
inicial articulada com os 
documentos que a acompanham 
indusive, havendo contradição entre 
os mesmos e os fatos ali narrados. 
Não procede, de vez que, os fatos 
narrados na inicial decorrem 
logicamente a sua conclusão, e os 
documentos demonstram, e 
permitem a análise das alegações, 
não necessitam de dilação 
probatória. 
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Rejeito tal Preliminar. 
A preliminar de decadência do 

direito de ação- também não 
procede. 

No caso em tela, trata-se de 
prestações periódicas que se 
renovam a cada mês, conforme 
pacífico em nossa doutrina e 
jurisprudência, inclusive desta Corte 
de Justiça, o prazo para impetração 
do Mandado de Segurança renova-
se a cada ato. 

Rejeito tal preliminar. 
Quanto à preliminar de 

impossibil idade do Mandado de 
Segurança como substituto da ação 
de cobrança não merece acolhida. 

Está perfeitamente delineado na 
petição inicial, que o impetrante 
objetiva através do presente 
Mandado de Segurança o 
reconhecimento do direito de não 
incidir o redutor constitucional 
previsto no § 1º, do art. 39, da 
Constituição Federal, sobre as 
vantagens de caráter pessoal, 
matéria permissível de apreciação 
no Mandado de Segurança. 

Rejeito tal preliminar. 
 
Mérito 
Objetiva o presente Mandado de 

Segurança que veja assegurado ao 
impetrante o seu direito líquido e 
certo de não incidir o redutor 
constitucional nas vantagens de 
caráter pessoal que integram os 
seus proventos. 

Alega o impetrante que os seus 
proventos totalizam o valor de R$ 
13.080,65 (treze mil, oitenta reais e 
sessenta e cinco centavos), sendo: 
vencimento base no valor de R$ 
1.875, 23 (hum mil, oitocentos e 
setenta e cinco reais e vinte e três 
centavos); representação 
incorporada R$ 4.800,00 (quatro mil 
e oitocentos reais); gratificação de 
nível superior R$ 1.500,18 (hum mil 
quinhentos reais e dezoito 
centavos); gratificação de adicional 
por tempo de serviço R$ 4.905,24 
(quatro mil novecentos e cinco reais 
e vinte e quatro centavos). 

Examinando-se as fichas de 
consulta, aos contra-cheques, 
verifica-se que, realmente estes são 
os vencimentos do impetrante a 
partir de junho de1997 (doc. de fls. 
s/nº) incidindo sobre eles o redutor 
constitucional no valor de R$ 
4.053,54 (quatro mil, cincoenta e 
três reais e cincoenta e quatro 
centavos). Verifica-se também que o 
redutor constitucional incidiu nos 
seus vencimentos a partir de janeiro 
de 1996, conforme demonstram as 
fichas de consulta aos contra-
cheques. 

Por outro lado, a autoridade, 
impetrada, em suas informações 
admite que, vem aplicando o redutor 
constitucional tomando por base a 
remuneração total do impetrante, 
como servidor da Secretaria de 
Estado de Transporte, sem excluir 
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quaisquer das parcelas constitutivas 
dessa remuneração. 

Alega em suas informações: 
"Resta evidente, que 
constitucional é a aplicação do 
redutor constitucional sobre toda 
e qualquer vantagem 
remuneratória, uma vez que, os 
proventos ultrapassam o limite 
salarial que no presente caso, é 
o dos Secretários de Estado, 
pois, o impetrante é servidor 
aposentado do Executivo, logo o 
teto é de R$ 4.500,00 (quatro mil 
e quinhentos reais)". 
Antes já havia alegado: 
"...é cristalino que, em sede de 
limite constitucional pode ser 
aplicado o redutor a toda e 
qualquer verba remuneratória 
não existindo a exclusão de 
verbas pessoais como pretende 
fazer crer o impetrante". 
Alega ainda que, o impetrante 

não demonstrou de modo daro que 
houve excesso na aplicação do 
redutor em seus proventos. 

O redutor constitucional, não 
pode ser afastado, quando a 
remuneração do servidor público 
ultrapassar o teto constitucional, 
observados "como limites máximos 
e no âmbito dos respectivos 
poderes, os valores percebidos, 
como remuneração, em espécie, a 
qualquer título, por membros do 
Congresso Nacional, Ministros de 
Estado e à4inistros do Supremo 

Tribunal Federal e seus 
correspondentes nos Estados, no 
Distrito Federal e nos Territórios, e 
nos Municípios, os valores 
percebidos como remuneração, em 
espécie, pelo Prefeito (art. 37, item 
Xl, da C. F). 

No Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, no art. 
17- dispõe a Carta Magna: "Os 
vencimentos, a remuneração, as 
vantagens e os adicionais, bem 
como os proventos de 
aposentadoria que estejam sendo 
percebidos em desacordo com a 
Constituição serão imediatamente 
reduzidos aos limites dela 
decorrentes, não se admitindo, 
neste caso, inovação de direito 
adquiridos ou percepção de excesso 
a qualquer título". 

Como bem dispõe a Dra. 
Procuradora de Justiça em seu 
lúcido parecer: 

"O Supremo Tribunal Federal, 
porém, não tem o mesmo 
entendimento ao interpretar a 
norma constitucional, quando 
exclui do teto constitucional as 
vantagens pessoais ou 
individuais nos vencimentos e/ou 
proventos do servidor" (CF-AR 
en AI, n.15:4555/1- Ceará, Rel. 
Ministro Sepúlveda Pertence, D. 
J. U, de 27/05/94; - RE 
nº.01608609/210 - Paraná- Rel. 
Min. Neri da Silveira - D. J. U.- de 
23/06/95; RE nº 164573/3- 
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Paraná - Min. Marco Aurélio - D. 
J. U.- 12/12/95. 
"As vantagens pessoais portanto, 
l iberadas pelo S. T. F., do redutor 
constitucional, são aquelas na 
expressão de Hely Lopes 
Meirelles " vantagens pessoais 
subjetivas do servidor". Como 
bem expressa o ilustre e 
estudioso Procurador de Justiça, 
Luiz Ismaelino Valente em bem 
elaborado parecer sobre a 
matéria (Mandado de Segurança 
- Proc. 96303521) não há dúvida 
de que a gratificação incorporada 
de representação pelo exercício 
de cargo comissionado e o 
adicional de tempo de serviço 
configura vantagens pessoais 
("propter personam"), porquanto 
decorrentes de condições 
individuais do servidor como por 
sinal, já proclamado pelo STF. Já 
o mesmo não se pode dizer das 
gratificações de risco de vida de 
escolaridade, de dedicação 
exclusiva e tempo integral- que 
não decorrem das condições 
pessoais do servidor, mas que 
são verdadeiramente exigências 
do cargo "ex-facto offici". 
No mesmo sentido jurisprudência 

de nossos Tribunais: 
"Ementa. Constitucional. 
Administrativo. Mandado de 
Segurança- Teto de vencimento 
e proventos. Excesso de 
remuneração configurado. 

Inexistência de direito adquirido". 
"Salvo as vantagens de natureza 
pessoal, relacionadas nos incisos 
II a VII, do art. 61, da Lei nº 
8.112/90, que se incluem no 
limite da remuneração prevista 
no art. 37, XI, da Constituição, os 
vencimentos e vantagens, 
adicionais e proventos de 
aposentadoria que estejam 
sendo percebidos em desacordo 
com o aludido preceito 
constitucional e. a lei nº 8.112/90 
(art. 42), serão imediatamente 
reduzidos para ajustar-se, ao 
teto, não se admitindo invocação 
de direito adquirido ou percepção 
de excesso a qualquer título 
(ADCJ, art.17)" (TRF - 1ª Região- 
REO- 93.01.281.65- I - BA. Rel. 
Juiz Aloísio Palmeira Lima 1ª 
Turma - Decisão- 8.895- D. J. 2 
de 18/09/95- pág. 61.988). 
"Ementa. Constitucional. 
Mandado de Segurança. 
Redutor art.17. do ADCJ. 
1- É lícito o redutor, respeitadas, 
entretanto, as vantagens 
pessoais. 
2- Os efeitos patrimoniais, tem 
como termo "a quo" o 
ajuizamento da ação 
mandamental. 
3- Recurso parcialmente provido 
(Ac. RIP- 00034024, de 
11/04/94- S. T. J. 6ª Turma Rel. 
Min. José Cândido de Carvalho 
Filho, maioria D. J. U. 
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12.09.946)". 
Ao nosso Tribunal também assim 

vem entendendo: 
"Ementa: Mandado de 
Segurança. Objetivo. 
Inaplicação do redutor 
constitucional aos proventos do 
impetrante, sob a justificativa de 
que as verbas referentes às 
chamadas vantagens pessoais 
ou individuais para fins de 
incidência do teto constitucional. 
Comprovação pelo impetrante de 
que foram incluídas, no cômputo 
da remuneração, para fim de 
comparação com o limite máximo 
estabelecido na Carta Magna, as 
parcelas relativas às suas 
vantagens pessoais. Segurança 
concedida" (T.J.E.- Pa - Cam. 
Cíveis Reunidas - Ac. Nº 30.697 
- J - em 25/02/97- unân- Relator 
Des. Wilson de Jesus Marques 
da Silva). 
No caso, dos autos, verifica-se, 

através das consultas ao contra-
cheques que: 

Em junho de 1997, pelo menos a 
vantagem pessoal de representação 
incorporada pelo exercício do cargo 
comissionado ou função gratificada- 
e o adicional de tempo de serviço, 
os quais configuram vantagens 
pessoais, perfazem elas, no caso 
em tela, o valor de R$ 9.705,24 
(nove mil, setecentos e cinco reais e 
vinte e quatro centavos), valor esse, 
que conforme vimos acima, nos 

acórdãos transcritos, devem ser 
excluídos do cálculo da 
remuneração para fins de incidência 
do teto constitucional, e, não se faz, 
na espécie dos autos, de vez que, o 
redutor constitucional aplicado é de 
R$ 4.053,54 (quatro mil, cincoenta e 
três reais e cincoenta e quatro 
centavos) abrangendo 
indiscutivelmente todas as parcelas 
dos proventos do impetrante, 
porque, o valor das demais 
parcelas, que não decorrem das 
condições pessoais do servidor 
impetrante (vencimentos, 
representação de nível superior, 
importam apenas R$ 3.636,39 (três 
mil, seiscentos e trinta e seis reais e 
trinta e nove centavos), os quais, 
não justificam a aplicação em tais 
proventos do redutor constitucional. 

Isto Posto: 
Concedo a segurança pleiteada, 

para que sejam excluídas do cálculo 
da remuneração do impetrante, para 
fins de incidência do teto 
constitucional, e, 
consequentemente, fora do redutor 
constitucional, estabelecido no Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias, art. 17, as parcelas 
referentes à gratificação incorporada 
de representação de cargo 
comissionado e ao adicional por 
tempo de serviço, assim como, para 
que a autoridade dita coatora, 
devolva ao impetrante, o que lhe foi 
suprimido, indevidamente dos 
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proventos de sua aposentadoria, a 
partir da impetração do presente 
"Mandamus", ressalvado o seu 

direito de, em ação própria, pleitear 
as diferenças pretéritas. 

 
Belém, 18 de agosto de 1998 

 
Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Presidente 
Desa. Maria Helena Couceiro Simões - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.413 - EMBARGOS INFRINGENTES DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Embargante: Albino Ferreira dos Santos 
Embargado: Albino Américo Serra Ferreira dos Santos e Leonice de Fátima  

Serra Ferreira dos Santos 
Relatora: Desembargadora Maria Helena d'Almeida Ferreira 
 

 
Embargos Infringentes .Ação Ordinária de Cobrança - 
Acórdão n° 26.847 - Decisão não Unânime - Matéria 
de Ordem Pública - art. 267, lll do CPC. - 1. Ao efetuar 
o julgamento dos Embargos Infrigentes, o Tribunal 
dev e apreciar as preliminares - 2. Tratando-se de 
questão de ordem pública, a ausência de 
documentos essenciais à propositura da ação, 
acarreta a extinção da ação, art. 267, III do CPC. - 3. 
Embargos acolhidos, para modificar o acórdão 
embargado, extinguindo ação na forma do art. 267, Ill 
do CPC. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Desembargadores componentes 
das Câmaras Reunidas do Egrégio 
Tribunal de Justica do Estado do 
Pará, à unanimidade de votos, em 
acolher os embargos para modificar 
o acórdão embargado, nos termos 
do voto da Relatora. 

 
Relatório 
Trata-se de recurso de 

Embargos Infringentes interpostos 
por Albino Ferreira dos Santos 
contra Acórdão n° 26.847, das fls. 
202, da 3ª Câmara Cível desta 

Corte, que por maioria de votos, 
vencida a eminente 
Desembargadora Climeniè Pontes, 
negou provimento à apelação por si 
interposta, nos autos de ação 
ordinária de cobrança, mantendo a 
sentença que condenou o ora 
embargante ao pagamento de notas 
promissórias. 

Narra em suas razões recursais, 
que o pai dos autores, Leonel 
Ferreira do Santos, juntamente com 
o ora embargante, era sócio da 
firma Ferreira & Irmão, que ocorrido 
o seu falecimento foi instaurado 
processo de inventário, sendo 
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inventariante a viúva e mãe dos 
menores. 

Com referência a sociedade, da 
qual o "de cujos" era sócio, coube 
ao mesmo, em liquidação da conta, 
no valor de Cr$ 811.239,78 padrão 
monetário à época, cujo pagamento 
assim ficou acordado metade à vista 
e outra metade, através de 24 
parcelas, garantidas em notas 
promissórias, e assim, foi 
homologada a liquidação da firma e 
confirmada através de Acórdão nº 
91.080-8, Recurso Extraordinário do 
Supremo Tribunal Federal. 

Dizem mais que, os valores 
constantes das notas promissórias, 
foram depositados através de ação 
de consignação em pagamento, que 
julgada procedente, considerou 
subsistente o depósito e procedente 
a ação, por sentença datada de 07 
de abril de 1980. 

Posteriormente, precisamente 
doze (12) anos após, os fi lhos do 
sócio falecido Albino Américo 
Ferreira do Santos, Leonice de 
Fátima Serra Ferreira dos Santos e 
José Henrique Coimbra Serra 
Ferreira dos Santos ingressaram em 
juízo com a ação ordinária de 
cobrança com objetivo de 
receberem o valor constante das 
referidas notas promissórias. 

Entende que, as notas 
promissórias em cobrança foram 
emitidas em nome do espólio, 
devidamente pagas através da ação 

de consignação em pagamento, 
pagamento este devidamente 
reconhecido pela decisão turmária, 
e na posição do voto divergente 
julgar a ação improcedente, 
invertendo os ônus da sucumbência. 

Impugnaram, Albino Américo 
Ferreira dos Santos e outros. 

Afirmaram que a matéria trazida, 
contraria a norma jurídica que trata 
a matéria, bem como a 
jurisprudência, eis que fala da 
matéria exaustiva, intempestiva e 
estranha à questão e que o objeto 
da discordância entre o relator e a 
julgadora, refere-se apenas ao 
simples entendimento do cabimento 
ou não do procedimento rescisório. 
Requereu o improvimento dos 
embargos. 

 
Voto 
"Os embargos Infringentes, tem 
por escopo provocar a reforma 
das decisões não unânimes 
proferidas nos julgamentos, 
julgamentos de ação rescisória e 
apelação" (Gisele Heloísa 
Cunha, In Embargos Infringentes 
Ed. Rt. 1ª ed. 1993, p 43). 
Os presentes embargos 

infringentes, com base no art. 530 e 
seguintes do Código de Processo 
Civil, interposto do Acórdão nº 
29.187, à vista da divergência 
noticiada no bojo desta peça, foi 
admitido, às fls. 283, pois 
processado no legal e cumpridas as 
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demais condições de 
admissibil idade do recurso, inclusive 
o preparo. 

Em conformidade com o 
relatório, trata-se de ação ordinária 
de cobrança, de notas promissórias 
resultantes de acordo celebrados, 
entre os autores e o requerido, 
l iquidação de sociedade comercial, 
pelo falecimento do pai dos autores 
e sócio da firma. 

O requerido, contestou a ação, 
inclusive comprovando que referidas 
promissórias, foram objeto de ação 
de consignação em pagamento, 
consignados os respectivos valores 
e julgada procedente, fls. 136. 

A sentença julgou procedente a 
ação ordinária de cobrança, por 
entender que o débito l iquidado 
através de consignatória não o foi 
em favor dos autores e sim da 
herança e assim a sentença não 
atingiu os autores. 

lnterposta apelação, o voto do 
insigne Relator, com fundamento de 
que a ação de consignação em 
pagamento, em que os autores 
menores e incapazes, não houve a 
intervenção do órgão ministerial, é 
nula de pleno direito, conforme 
passagem de seu voto, que 
transcrevo: Malgrado, pois, o 
disposto no artigo 472 do Código de 
Processo Civil - "a sentença faz 
coisa julgada entre as partes entre 
as quais dada" - os vícios 
detectados no processo que 

alicerçou a defesa do réu, quer pela 
ausência da intervenção do 
Ministério Público, quer pela falha 
de citação inicial - o maior de todos - 
não dá ensejo a que o recorrente 
fale em sentença válida e, portanto, 
em coisa julgada Logo, chega-se a 
inexorável conclusão de que, em 
realidade, não existe coisa julgada. 
A sentença proferida na ação de 
consignação em pagamento 
embutida à presente é nula de pleno 
direito, para anula-la, como já 
assinalado, não haveria 
necessidade de ação rescisória (art. 
741 do CPC). 

"Essa possibil idade decorre do 
fato de que, para essa hipótese - 
falta ou nulidade da citação, 
havendo revelia - persiste em 
nosso direito, a querela nullirtatis, 
que o é, sem dúvida, o caso 
previsto no art. 741 do CPC. E se 
ela existe sob a forma de 
embargos, não há razão para 
que não exista, igualmente, sob 
a forma de ação declaratória de 
nulidade, que é o gênero de que 
aqueles são espécie (passagem 
extraída do voto - condutor 
proferido no RE n° 97.589-6 - 
SC, pelo eminente Ministro 
Moreira Alves LEX - JUR STF, v 
56, p, 184). Ou, como observa 
Liebmam: Assim como pode ser 
pleiteada em processo principal, 
meramente declaratório" (fls. 
206/207). 
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Por outro lado, o voto da 
Desembargadora Revisora, que 
interveio no feito, também 
propugnava: 

"Diante da explanação brilhantes 
feita aqui pelo eminente relator, 
realmente me despertou de que 
não é o fato de que a 
consignação, naquela ocasião já 
foi feito um depósito em nome da 
herança, mas realmente a 
herança tinha menores. Então, 
acho também que deveria ter o 
acompanhamento do Ministério 
Público até o fim, daí porque 
acho que o voto do Relator, por 
sinal brilhante, foi dado com 
aceito com aceito e aplicou o 
direito". 
Finalmente, o terceiro voto, da 

lavra da eminente Desembargadora 
Climiniè Pontes que assim se 
manifestou: 

"Des. Paiva, V. Exa. Falou que 
houve a consignação, foi 
consignado o furto de uma 
decisão judiciária, ou seja, de um 
acordo homologado entre as 
partes. Houve uma falha nesse 
processo, sim, mas será que ela 
poderia ser consertada agora, se 
não houver objeto de uma 
rescisão?. Para isso há a razão 
rescisória; se a ação é nula, há a 
rescisória para que ela possa 
realmente ser apreciada. 
Entendo dessa maneira; entendo 
que se verifique o processo, tudo 

bem, agora, com relação a uma 
ação passada, a única coisa que 
podemos pegar é a decisão da 
mesma, e não mais rever, nessa 
segunda a ação, aquela decisão 
que, de qualquer forma, boa ou 
ruim, transitou. 
Ela terá que ter uma decisão 
diretamente sobre si para 
desconstituí-la, senão, veja bem 
Que estamos fazendo: estamos, 
através de uma ação ordinária, 
invalidando uma outra ação, 
quando não é esse o caminho" 
Segundo os ensinamentos de 

Sérgio Bermudes, em matéria de 
embargos o efeito devolutivo: 

"se opera sempre nos limites da 
divergência, sendo, porém, total 
o dissídio, pode o órgão julgador 
conhece do recurso e julgar toda 
matéria. Portanto, só será parcial 
a devolução quando parcial for 
também a divergência entre os 
votos do julgamento anterior”. 
(Comentário ao Código de 
Processo Civil vol. VII, n 178, p. 
191). 
Por outro lado, para exame e 

solução dos embargos infringentes, 
não se deve preocupar com a 
fundamentação dos votos 
divergentes, pois o que importa é o 
decisório a que chegou cada 
julgador Pontes de Miranda é 
categórico: 

"não se apura a divergência de 
argumentação, mas sim a das 
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decisões" (Comentário ao Código 
de Processo Civil, 3ª edição, vol. 
V, n.293, p. 594). 
Diz ainda, que ao limitar a 

embargabilidade, "a matéria objeto 
da divergência", o Código está se 
referindo à extensão possível da 
impugnação, não as razões que 
hajam conduzido os julgadores à 
divergência. 

Aplicando tais princípios no caso 
em exame, reconheço, com a 
devida vênia, que o fundamento dos 
votos vencedores, não é capaz para 
manter a conclusão do venerando 
acórdão embargado. 

Analisada na apelação. 
Eis porque passo a analisar a 

matéria de ordem pública não 
analisada na apelação. 

Em preliminar: 
O recurso de embargos 

infringentes vem regulado no 
Código de Processo Civil entre as 
muitas discussões surgidas, uma 
delas refere-se as questões de 
ordem pública alegadas pela 
primeira vez em sede de 
infringentes. 

Segundo Pontes de Miranda e 
Barbosa Moreira: 

"por ocasião do julgamento dos 
embargos infringentes, primeiro 
deve o tribunal apreciar as 
preliminares referentes ao 
recurso, do cabimento ou não. 
Conhecida, pode e deve-se 
examinar qualquer nulidade do 

processo. Se a nulidade é 
decretável de oficio devem ser 
declaradas, desde que não 
preclusas (porque na realidade 
não se precluem se antes não 
apreciadas, e mesmo se 
apreciadas - nota 18), para então 
se passar ao exame do mérito. 
Não é necessário que sobre tais 
questões tenha havido 
divergência no órgão a quo por 
ocasião do julgamento da 
apelação, isto porque as 
nulidades absolutas não são 
convidadas nem pelo trânsito em 
julgado da decisão". 
Nelson Nery Júnior entende que: 
"O limite final para a decisão e 

apreciação das questões de ordem 
pública é a preclusão máxima - a 
coisa julgada, ou se tratando de juiz 
de primeiro grau de jurisdição, a 
prolação da sentença de mérito. 

As questões de ordem pública 
por se constituírem em normas de 
interesse geral, que se sobrepõe ao 
interesse das partes podem ser 
alegadas a qualquer tempo e grau 
de jurisdição, e conhecidas de oficio 
pelo juiz ou tribunal, não ocorrendo 
quanto às mesmas nem a chamada 
preclusão "pro judicato". 

O consagrado mestre Pontes de 
Miranda afirma: 

"Quando a nulidade é insanável 
a qualquer momento da pendência 
da lide o fato de se tratar de recurso 
strictu juri não impede de que seja 
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alegada e, se é daquelas que o juiz 
há de conhecer de oficio, nada 
obsta, que, sem a provocação da 
parte, o tribunal a declare...ainda 
quando os pressupostos sejam, 
quiçá, restritissímos, desde que o 
Tribunal conheceu dele e a l ide 
continuou e, pendente ela, são 
alegáveis quaisquer nulidades que a 
lei repute insanáveis durante toda 
lide, a fortiori aquelas que são 
insanáveis ainda passada a lide". 

Considerando embargos 
infringentes tem por finalidade 
principal a característica da 
retratação, de reexame de matéria 
que por meio de voto vencido é 
devolvida, entendo que as questões 
examinadas de oficio são devolvidas 
conjuntamente com a matéria 
constantes da divergência, do 
mesmo modo que no recurso de 
apelação, mesmo quando ali não 
levantadas, porque a profundidade 
do efeito devolutivo nos embargos 
infringentes, abrange as questões 
examináveis, manifestáveis pela 
partes. 

A jurisprudência assim vem se 
manifestando: 

"Julgamento em Segunda 
instância - incompetência 
absoluta - declaração no 
julgamento de embargos 
infringentes - acórdão anulado" 
(Ap. n, 10.837 do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro - RT 
545, p. 202). 

Entendo, pois que deixar passar 
a oportunidade de reconhecimento e 
nulidade é uma vez mais deixar o 
formalismo dominar o sistema, com 
total desperdício de atividade 
jurisdicional. 

A um exame nos autos da ação 
ordinária de cobrança, proposta pelo 
embargados, com origem em notas 
promissórias, devidamente descritas 
na inicial e resultantes de acordo, 
tais títulos deveriam instruir o 
pedido, como documento 
indispensável à propositura da ação, 
na forma do art. 283 do Código de 
Processo Civil. 

A Jurisprudência: 
"É obrigação da parte, e não do 
juiz, instruir o processo com os 
documentos tidos como 
pressupostos da ação que, 
obrigatoriamente devem 
acompanhar a inicial ou a 
resposta" (STJ - 1ª Turma - 
Resp. 21.962-4 AM, rel. Ministro 
Garcia Vieira. 
Ora, se a ação visava a cobrança 

dos valores constantes das 
promissórias, necessário que 
instruíssem o pedido. Assim não 
procedendo o procurador dos 
autores, ocorreu a ausência de 
pressupostos de constituição de 
desenvolvimento válido e regular do 
processo, art. 267 IV do CPC. 

Por todo exposto, de oficio, 
acolho os embargos, para modificar 
o acórdão embargado, julgando 
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extinta a ação ordinária por não 
terem os autores instruído o pedido 

com documentos essenciais. 

 
Belém, 18 de agosto de 1998. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Desa. Maria Helena d'Almeida Ferreira - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.445 - PEDIDO DE HABEAS-CORPUS PARA 
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrantes: Reinaldo Andrade da Silveira e Mário de Souza Figueiredo 
Paciente: Mustafá Morhy Júnior 
Relator: Desembargador Ary da Motta Silveira 
 
 

Habeas-Corpus para trancamento de Ação Penal. 
Paciente que exerce ato próprio de 3º Vice - 
Presidente da Câmara de Dirigentes Loj istas de 
Belém, tem contra ele propositura de queixa - Crime 
por difamação e injúria. Inadmissív el tal queixa, uma 
v ez que agiu de conformidade com os Estatutos da 
CDL, não se deslumbrando crime em tese. Ordem 
concedida para exclusão do paciente da Ação Penal 
por falta de justa causa. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Habeas-Corpus 
para trancamento de ação penal da 
comarca da capital, com o pedido 
de concessão liminar da ordem, em 
que são impetrantes os advogados 
Reinaldo Andrade da Silveira e 
Mário de Souza Figueiredo, sendo 
paciente Mustafá Mohry Júnior. 

 
Relatório 
Os impetrantes requerem uma 

Ordem de Habeas-Corpus para 
Trancamento de Ação Penal em 
favor do paciente Mustafá Morhy 
Júnior, alegando que o mesmo está 
sofrendo .constrangimento ilegal. 

O paciente na qualidade de 3º 

Vice-Presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belém - 
C.D.L., juntamente com outros 
cidadãos, foi demandado em 08 de 
outubro de 1997 pelo Sr. Ruy 
Guilherme Feio de Feio, Agente da 
Policia Federal, através de queixa-
crime, nos termos e para efeitos dos 
Arts. 394 e 519 do CPP. 

Na peça apresentada em Juízo, 
o queixoso atribuiu a co-autoria do 
crime de difamação e injúria a 
empresa da qual o paciente é o 3º 
Vice-Presidente, sustentando que 
aquela teria desprezado a honra do 
autor, pelo fato de haver lançado 
seu nome no rol dos inadimplentes, 
impedindo, assim, o seu acesso ao 
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crédito e com isso foi impedido de 
manter a sua conta corrente na 
Agência 0835 do Banco Real S/A, o 
que lhe causa até hoje inúmeras 
dificuldades. 

Alegam ainda os impetrantes, 
que o autor representou contra o 
paciente e outros, pela prática dos 
crimes capitula dos nos Arts.139 
(Difamação) e 140 (Injúria), c/c o 
141, III (Disposições Comuns), 
todos do Código Penal Brasileiro, 
por ter supostamente assacado 
contra o querelante, injúrias e 
difamações 

O argumento, continuam os 
impetrantes, de que a conduta 
imputada ao paciente não 
configuram as hipóteses delitivas 
tipificadas nos arts. Supra citados, 
carecendo assim, de justa causa a 
ação penal movida contra o mesmo, 
pois na qualidade de 3º Vice-
Presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belém - CDL, vinculado 
ao Serviço de Proteção ao Crédito, 
cumpriu a solicitação de uma das 
suas associadas e promoveu a 
inscrição do nome do querelante na 
relação dos inadimplentes. 

Os impetrantes, após 
reproduzirem várias doutrinas de 
jurisprudências, pedem que seja 
deferida a Medida Liminar e 
posteriormente a concessão do 
presente Habeas-Corpus para o 
definitivo” trancamento da ação 
penal. 

Os impetrantes requereram a 
concessão da Medida Liminar, 
tendo a mesma sido indeferida. 

O doutor Pretor, no exercício da 
4ª Pretoria da Comarca da Capital, 
informa da existência de uma 
queixa-crime ,onde consta como 
querelante Ruy Guilherme Feio de 
Feio e como querelado Elio Edson 
Luiz Porta e co-autores Mustafá 
Morhy Júnior, representante legal da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belém - SPC - CDL e Ivaldo Melo, 
representante legal do SERASA - 
Centralização de Serviços dos 
Bancos S/A. 

Informa ainda o magistrado, que 
foi designado o dia 25 de novembro 
de 1997 para Audiência de 
Conciliação, tendo a mesma sido 
realizada, porém as partes não 
chegaram a um acordo. 

Nesta Instância Superior, a douta 
Procuradoria de Justiça opinou peia 
concessão da ordem.  

 
Mérito 
Os impetrantes requerem uma 

ordem de Habeas-Corpus para 
trancamento de ação penal em favor 
do paciente do paciente Mustafá 
Morhy Júnior, por estar sofrendo 
constrangimento ilegal. 

Alegam os impetrantes, que o 
paciente está respondendo uma 
ação penal, por crimes capitulados 
nos Arts, 139 (Difamação) e 140 
(Injúria), c/c o 141 (Disposições 
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Comuns, por ter supostamente 
assacado contra o querelante, 
Injúrias e Difamações. 

O doutor Pretor em suas 
informações, confirma a existência 
da queixa-crime, onde consta como 
querelante Ruy Guilherme Feio de 
Feio e como querelado Elio Edson 
Luiz Porta e co-autores Mustafá 
Morhy Júnior, representante da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belém - CDL, na qualidade de 3º 
Vice-Presidente e Ivaldo Melo, 
representante legal da SERASA - 
Centralização de Serviços de 
Bancos S/A. 

Informa ainda o magistrado, que 
houve Audiência de Conciliação, 
porém, as partes não chegaram a 
um acordo. 

Na realidade, não assiste 
nenhuma razão ao querelante, 
senão vejamos: 

O paciente realmente está 
sofrendo de constrangimento ilegal, 
em razão de estar respondendo 
ação penal, acusado que foi de 
prática, como co-autor, dos crimes 
capitulados nos arts. 139 e 140 do 
CPB, carecendo de justa causa a 
referida ação, considerando que a 
conduta do paciente não constitui 
crime, tendo em vista que o mesmo 
não se enquadra nos crimes de 
Difamação e Injúria. 

O paciente na qualidade de 3º 
Vice-Presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belém - CDL, 

estava cumprindo uma de suas 
atribuições definidas pelo Estatuto 
do CDL, precisamente no Art. 39, III, 
cujas atribuições estão assim 
definidas: 

Art. 39 - Ao Diretor 3ª Vice-
Presidente, compete: 
I -  ..... 
II - ..... 
III - Supervisionar o Serviço de 
Proteção ao Crédito - SPC. 
Pelo que se vê, em nada 

enquadra-se o paciente nos crimes 
em que está respondendo ou seja 
de Difamação e Injúria, pois o 
mesmo só fez atender um pedido de 
uma de suas associadas, 
determinando a inclusão do nome 
do querelante no rol dos maus 
pagadores. 

Como bem diz o doutor 
Procurador de Justiça, em seu 
parecer,  

"somente a empresa associada, 
que solicitou ao CDL, a inclusão 
do nome do querelante é quem 
poderia, em tese, figurar no polo 
passivo de tal demanda". 
À vista de tais considerações, 

ACORDAM, os Senhores 
Desembargadores componentes 
das Egrégias Câmaras Criminais 
Reunidas, à unanimidade de votos, 
em conceder a Ordem impetrada, 
no sentido de excluir o paciente 
Mustafá Morhy Júnior da Ação 
Penal, por falta de justa causa. 
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Belém, 17 de agosto de 1998. 

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 
Des. Ary da Motta Silv eira - Relator 

 
ACÓRDÃO Nº 34.449 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante: Madeiras Mainardi Ltda.  
Impetrado: Exmo. Sr. Secretário de Estado da Fazenda 
Relatora: Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy 
 
 

Mandado de Segurança . Preliminares: 1. 
Impossibilidade de dilação probatória - A inicial 
instruída com documentos a serem av aliados por 
ocasião da apreciação de mérito afasta a preliminar 
de dilação probatória. Rejeição. 2. Impossibilidade 
Jurídica do pedido - O v erdadeiro objetiv o do 
mandamus não é limitar a fiscalização da fazenda 
estadual e sim demonstrar a inv iabilidade de 
incidência do ICMS sobre a mov imentação de 
mercadoria entre estabelecimento da mesma 
empresa . Rejeição. 3. Ausência de interesse de agir - 
Não configuração - Rejeição. Mérito: Ev idenciando a 
prov a documental que a natureza da operação se 
refere a v enda com circulação economico jurídico, 
afastada resulta a isenção pretendida e a invocação a 
ilegalidade do ato. Denegação unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Mandado de 
Segurança da comarca da Capital 
em que é Impetrante Madeiras 
Mainardi Ltda., Impetrado o Exmo. 
Sr. Secretário de Estado da 
Fazenda e Litisconsorte Passivo 

Necessário o Estado do Pará.  
ACORDAM, os Exmos. Srs. 

Desembargadores membros da 
Egrégia Câmara Cíveis Reunidas do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, à unanimidade de votos, em 
denegar a segurança impetrada, 
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revogando, em conseqüência, a 
l iminar deferida. 

 
Relatório 
Tratam os autos de Mandado de 

Segurança interposto em 31/03/98 
por Madeiras Mainard Ltda. com 
fundamento no art. 5º LXIX e 
disposições da Lei 1.533/51 contra 
ato do Exmo Sr. Secretário de 
Estado da Fazenda referente a 
apreensão e depósito de madeiras 
em toras, objetivando pagamento 
indevido de ICMS. 

Alega que é detentora de projeto 
de manejo florestal sustentado de 
onde são tiradas as toras de 
madeira destinadas as suas 
próprias unidades industriais de 
onde, após industrializadas em 
diversos níveis, são remetidas de 
um estabelecimento a outro da 
mesma empresa para elaboração 
fabril e posterior comercialização 
nos mercados nacional e 
estrangeiro, o que em seu 
entendimento caracteriza auto 
fornecimento não suscetível de 
cobrança de ICMS, eis que os 
procedimentos especificados implica 
em mera movimentação física das 
mercadorias. 

Ressaltando em longa 
fundamentação a abusividade e 
ilegalidade do ato da autoridade 
impetrada quanto a apreensão da 
mercadoria nessa fase de 
movimentação em seus 

estabelecimentos como medida de 
coerção fiscal pleiteou a concessão 
de medida liminar para que se 
abstenha da pratica de atos 
coercitivos, como também, de exigir 
que destaque ICMS nas notas 
fiscais que emitirem para 
acompanhamento da mercadoria 
em seus próprios estabelecimentos. 

Recebido o pedido e deferida a 
liminar foram ordenados 
providências para processamento 
da Ação Mandamental. 

Notificada a autoridade 
impetrada formalizou as 
informações de fls. 69/81 argüindo 
preliminares de carência de ação 
por impossibil idade de dilação 
probatória em mandado de 
segurança e falta de interesse de 
agir. 

No mérito sustentou a existência 
de fato gerador de ICMS incidente 
sobre exploração de madeira em 
parque ambiental, caracterizada a 
venda de mercadoria em 
estabelecimento não pertencente ao 
mesmo titular, e pleiteou a 
revogação da liminar. 

O Órgão Ministerial em parecer 
da lavra da eminente Dra. Alayde 
Teixeira Correa à fls. 83/88, 
manifestou-se pela rejeição das 
preliminares e quanto ao mérito pela 
denegação da segurança. 

 
Voto 
Consoante relatado a pretensão 
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do Impetrante via “mandamus”, 
objetiva a abstenção da autoridade 
impetrada da prática de atos 
coercitivos objetivando a cobrança 
de ICMS nas notas fiscais que 
acompanha a movimentação da 
mercadoria em seus próprios 
estabelecimentos. 

A autoridade impetrada em suas 
informações sustenta preliminares 
de carência de ação por: 1- 
impossibil idade de dilação 
probatória em sede de mandado de 
segurança; 2- impossibil idade 
jurídica do pedido; e 3- falta de 
interesse de agir. No mérito, insistiu 
na existência de fato gerador 
propiciando a regularidade da 
cobrança ressaltando a 
caracterização da venda de 
mercadoria em estabelecimento não 
pertencente a mesma tutela. 

Analisando-se a 1ª preliminar 
que se refere a exigência de dilação 
probatória constatamos que só pode 
ser aferida por ocasião da 
apreciação do mérito, ocasião em 
que serão avaliadas as provas e a 
suficiência ou não do conjunto 
probatório em relação a pretensão 
mandamental, eis que a inicial veio 
instruída com documentos a serem 
avaliados, não se encontrando 
caracterizada a ausência de prova 
documental que pudesse ensejar o 
acolhimento da preliminar suscitada, 
pelo que, concordo com o 
posicionamento da ilustrada 

Procuradora de Justiça e rejeito tal 
preliminar. 

Com relação a 2ª argüição - a 
impossibil idade jurídica do pedido, 
com respaldo no art. 195 do Código 
Tributário Nacional e no art. 5º 
inciso II da Constituição Federal, 
também não se encontra 
caracterizada. 

Na verdade, a impetrante não 
buscou a via mandamental 
objetivando limitar a ação de 
fiscalização da Fazenda Estadual e 
sim procura demonstrar a não 
incidência da cobrança do imposto 
sobre a simples transferência de 
mercadorias de um estabelecimento 
para outro da mesma empresa, o 
que é diferente; como também, que 
sejam obstadas as apreensões de 
mercadorias transportadas como 
expediente coercitivo se não 
resultou caracterizada a circulação 
econômica de mercadoria. 

Logo, entendo, merecer rejeição 
esta 2ª preliminar. 

Finalmente, com relação a 3ª 
argüição, alegou a autoridade 
impetrada, não se encontrar definida 
a caracterização de interesse de 
agir por parte da impetrante já que o 
tributo que é pago é plenamente 
creditado em seus livros fiscais, 
sendo posteriormente abatido em 
sua apuração para pagamento do 
ICMS, assim como quando adquire 
mercadoria de terceiros produtores, 
recaindo o tributo para o adquirente 
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do produto. 
Cabe ressaltar que a impetrante 

não questiona matéria sobre a 
substituição tributária e sim a sua 
não incidência do ICMS sobre a 
transferência de mercadoria de um 
estabelecimento para outro da 
mesma empresa, além do que, se a 
própria lei atribuiu a Impetrante a 
qualidade de contribuinte substituto 
fica óbvio seu interesse de agir. 

Isto posto, também acompanho o 
posicionamento ministerial quanto a 
rejeição da ultima argüição 
preliminar. 

 
Mérito 
Passando a análise do mérito, 

defende a Impetrante a inocorrência 
de fato gerador do ICMS sobre a 
movimentação da mercadoria em 
seus estabelecimentos e suas 
razões vieram instruídas com 
documentos de fls. 31/57, entre os 
quais figuram o seu contrato social e 
às fls. 36 a comprovação de manejo 
florestal aprovado pelo IBAMA, com 
a devida autorização desse órgão 
para exploração florestal no período 
de 11/06/97 a 11/06/98, 
especificando os tipos de madeira e 
cópias das notas fiscais - fls. 38 a 
47 das quais consta como natureza 
de operação a venda. 

Analisando a prova documental a 
eminente Procuradora de Justiça 
em seu bem lançado parecer de fls. 
86, destacou: 

“No documento expedido pelo 
IBAMA à Impetrante, dando 
conta da aprovação do Projeto 
de Manejo Florestal, consta que 
a área onde será implantado o 
projeto deve ser vinculada ao 
empreendimento, mediante 
averbação junto à matrícula do 
registro de imóveis 
correspondente. 
A Impetrante não trouxe para os 
autos documentos que prove 
essa exigência da aprovação do 
referido projeto, além disso, na 
autorização para a exploração 
florestal , nada consta no campo 
destinado a transcrição/matrícula 
e registro do imóvel (fls.37). 
Essas questões pontuadas, 
principalmente a que concerne 
às notas fiscais onde figura a 
natureza da operação como 
sendo a da venda 
descaracterizam a ocorrência de 
regular transferência de 
mercadoria de um 
estabelecimento para outro do 
mesmo titular”. 
Data máxima venia evidenciado 

resulta que a prova documental 
produzida pelo impetrante não foi 
suficiente para respaldar a ofensa a 
seu direito líquido e certo. 

As notas fiscais cujas cópias 
encontram-se nos autos, ex vi fls. 
40/47, esclarecem a natureza da 
operação como venda especificando 
os produtos vendidos não 
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importando, portanto, em mera 
movimentação física da mercadoria. 

Ainda que remetente e 
destinatário sejam a mesma pessoa 
jurídica, não resultou caracterizada 
a simples movimentação física da 
mercadoria como quer fazer crer a 
Impetrante e sim a realização de um 
negócio presente a circulação 
econômico jurídica. 

O art 12, inciso I, da Lei 
complementar 87/96 assim 
estabelece: 

“Art. 12 - considera-se fato 
gerador do imposto no momento: 
I - da saída da mercadoria do 
estabelecimento do contribuinte 
ainda que para outro 
estabelecimento de seu titular.” 
Logo a operação realizada é 

perfeitamente tributável.  
Cabe considerar, ainda, que 

conforme a autorização para 
transporte de produto florestal - 
ATPF, apresentada às fls. 41, 43, 

45, 47 e fornecida pelo IBAMA, o 
remetente é pessoa jurídica sob 
nome “Fazenda Bacabal”, 
inexistindo dos autos comprovação 
hábil de pertencer a 
estabelecimento seu, conforme 
especificado no art. 8º da Lei 
5.538/89, que estabelece que os 
contribuintes são obrigados a 
inscrever cada um dos seus 
estabelecimentos no cadastro de 
contribuintes do ICMS. 

Inexistem dos autos 
comprovação suficiente e hábil da 
pretensão da Impetrante que, na 
verdade não ostentou direito líquido 
e certo nem há como considerar o 
ato da autoridade impetrada ilegal e 
abusivo, eis que a cobrança 
reveste-se da legalidade consoante 
os dispositivos analisados. 

Isto posto, denego a segurança 
impetrada e revogo a liminar 
deferida. 

 
Belém, 18 de agosto de 1998. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.465 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante: Cheese Shop Delicatessen Imp. e Exp. Ltda.  
Agravado: Decisão da MMª Juíza de Direito da 7ª Vara Cível 
Relatora: Desembargadora Climeniè Bernadette de Araújo Pontes 
 
 

Agrav o - Concordata Prev entiv a - Decretação de 
Falência - Preliminar de nulidade da decisão por 
ausência de manifestação do Ministério Público no 1º 
grau de Jurisdição - Nulidade suscitada pelo 
Procurador de Justiça - Procedência - Entendimento 
das Cortes Judiciais.- Suscitada, pelo Procurador de 
Justiça, a nulidade da decisão por ausência de 
manifestação do fiscal da lei, na instância a quo, e 
sufragando o entendimento das Côrtes Judiciais, que 
proclamam a existência da nulidade quando arguida, 
acolhe-se a preliminar para decretar a nulidade da 
decisão interlocutória por ausência de manifestação 
do Órgão opinante no 1º grau de jurisdição, cuja 
interv enção é necessária, a teor do art. 210 da Lei 
Falimentar. 

 
 

ACORDAM, os 
Desembargadores componentes da 
Terceira Câmara Cível Isolada, à 
unanimidade de votos, conhecer e 
dar provimento ao recurso nos 
termos do voto da Dessa. Relatora.  

 
Vistos, etc... 
Cheese Shop Delicatessen Imp. 

e Exp. Ltda., qualificada nos autos 
de Concordata Preventiva com 
trâmite na 7ª Vara desta Capital, 
inconformado com o despacho 
prolatado de transformação da 

concordata preventiva em falência 
vem interpor recurso de agravo, 
carecendo a suspensividade do 
mesmo, uma vez que a falência só 
penalizará a agravante seus 
credores e empregados, e até 
porque há possibil idade de 
satisfação dos débitos, na forma 
oferecida. 

A agravante embasa seu recurso 
nas inúmeras decisões tribunalicias 
que proclamam: não há nenhum 
interesse em que sejam 
multiplicadas as falências. Deve ser 
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abrandado os rigores da lei para 
permitir que se processe a 
concordata, que será melhor  para 
os credores que a quebra. 

A decisão agravada baseou-se 
no fato de que a agravante não 
reúne os requisitos legais (ausência 
de documentos). 

E de se notar que a situação 
gerada, com a decretação da 
quebra, dificultará a operesidade da 
firma, a possibil idade de melhor 
forma de pagamento dos credores 
e, importará na demissão de seus 
empregados em número elevado. 

A concordata preventiva é um 
beneficio concedido em favor do 
comerciante devedor, que muitas 
vezes se encontra em dificuldade 
financeira impossibil itado de saldar 
seus compromissos, sem todavia, 
caracterizar o estado de insolvência. 

Se a concordata é um beneficio 
que a lei oferece ao comerciante, a 
fim de evitar que chegue ao 
extremo, o processo deve ser um 
instrumento a realização do ideal de 
Justiça, não ser um impecilho.  

A agravante instrui o recurso 
com os documentos relacionados no 
art. 158 da Lei de Quebras. Assim 
impende que se conceda ao recurso  
efeito suspensivo, uma vez 
transparentes o pressuposto do 
fumus boni jure e periculum in mora. 
Comunique-se a magistrada. 

Intimem-se os agravados e 
ultimadas as dil igências dê-se vista 

ao Representante do Ministério 
Público. 

 
Relatório 
Inconformada com a decisão 

exarada nos autos de concordata 
preventiva, da lavra da MM. Juíza 
da 7ª Vara cível e Comércio desta 
Capital, a agravante Cheese Shop 
Delicatessen Imp. e Exp. Ltda., 
interpõe o presente agravo, por 
considerar nula a decisão proferida, 
sem a indispensável audiência 
prévia do M.P. 

A agravante ajuizou pedido de 
concordata preventiva no propósito 
de salvaguardar a tradição e lisura 
que sempre imprimiu a seus 
negócios e de defender ao mesmo 
tempo os interesses dos credores 
quirografarios. Constituída em 1991 
sempre se dedicou ao comércio de 
produtos alimentícios, enfrentou 
com dignidade os sucessivos planos 
econômicos que arrasaram com 
significativas empresas do setor 
alimentício, especialmente os 
pequenos e médios comerciantes. 
Mas, apesar de todos os esforços 
dispensados, não foram suficientes 
para superar os problemas 
decorrentes da instabil idade gerada 
pelos ajustes da economia nacional, 
suscitada pela modernização 
legislativa, marcada pela retração 
dos créditos e financiamentos 
através da rede bancária, aumento 
das obrigações fisco tributárias, o 
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aparecimento de grupos que 
lançaram a exploração globalizante 
do comércio de produtos 
alimentícios, especialmente as 
grandes redes de supermercados, 
em concorrência com as empresas 
regularmente estabelecidas, 
culminando com o nível de 
inadimplência hoje verificado no 
mercado. 

Os altos custos dos 
compromissos bancários da 
agravante teve significação 
acentuada no estado econômico, 
visto que as instituições financeiras 
que deveriam nesse momento de 
crise atender suas verdadeiras 
finalidades, ou seja, emprestar 
dinheiro a um custo suportável, 
estão agindo de maneira contrária, 
restringindo o crédito e operando 
com as taxas de juros 
elevadíssimas, levando os 
respectivos tomadores à ruína, já 
que anulam os lucros das 
empresas. 

O próprio balanço que instruiu a 
inicial do pedido de concordata bem 
demonstra a atuação da agravante 
perante os bancos, sem contar os 
incontáveis encargos que a 
agravante vem suportando. 

A agravante é comerciante 
honesta, é carecedora da medida 
preconizada por lei, como forma de 
reestruturar suas atividades. Não há 
no pedido nenhum indicio ou 
alegação de fraude o que poderia 

justificar o indeferimento da 
moratória pretendida. Em que pese 
a sua momentânea dificuldade 
financeira, oferece um quadro 
econômico bastante alentador, 
basta que lhe permita a 
possibil idade atual e futura de 
recuperação. O importante de se 
notar, pela análise perfunctória do 
balanço patrimonial a presentado 
que nos termos do art. 158, II da lei 
de Falências, possui ativo cujo valor 
corresponde a mais de 50% de seu 
passivo quirografário. 

Além do infortúnio vivido pela 
agravante seu antigo patrono 
durante a tramitação do processo 
sofreu perda trágica de ente familiar, 
o que inegavelmente dificultou o 
pronto atendimento das exigências 
formuladas pela MMª. Juíza a quo, 
que de pronto aplicou a letra fria da 
lei, em detrimento do legitimo 
interesse da parte, principalmente 
quando está em jogo a própria 
sobrevivência da empresa. 

Do cumprimento da lei. Em 
02/10/96 a agravante por intermédio 
de seu patrono, ajuizou pedido de 
concordata que foi distribuído à 7ª 
Vara Cível desta Capital. Diante da 
urgência da medida e  ausência de 
alguns documentos a agravante 
acabou por emendar a inicial de 
sorte a satisfazer os requisitos 
legais exigidos  especialmente o art. 
159 da lei Falimentar: 

Para pronta referencia vale 
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registro que o inciso I do art. 140 da 
lei citada prescreve: 

Art.140- Não pode impetrar 
concordata: 

O devedor que deixou de 
arquivar, registrar ou inscrever no 
registro do comércio os documentos 
e livros indispensáveis ao exercício 
legal do comércio. 

Em cumprimento a tal dispositivo 
a agravante, deduziu as relevantes 
razões que a levaram ao estado 
financeiro em que se encontra, 
provou que exerce o comércio há 
mais de dois anos, de acordo com a 
certidão fornecida pela Junta 
Comercial; apresentou o balanço 
especialmente elaborado para 
instruir pedido de concordata; 
procedeu ao inventário dos bens; 
elaborou lista nominativa de todos 
os seus credores e apresentou sua 
proposta. Não obstante esses fatos, 
a MM. Juíza houve por bem indeferir 
o pedido, por não restarem 
satisfeitos os requisitos legais, 
indicando as providências que o 
agravante deveria cumprir l istados 
de 1 a 5 da exordial fls. 08. 

No entanto não há como 
prevalecer tal decisão que decretou 
a quebra, tendo em vista a 
existência da prova do cumprimento 
de todas as obrigações referidas no 
despacho judicial juntadas a este 
agravo. Apenas  o demonstrativo de 
lucros e perdas, não foi apresentado 
diante da urgência do pedido, e 

arrimado no entendimento 
doutrinário de que essa providência 
e desnecessária para o deferimento 
da medida pleiteada.  

Assim a agravante provou ser 
empresa regular, juntando cópia do 
último contrato social, a certidão 
expedida pela junta da conta de que 
está em plena atividade, em que 
consta o CGC; além de apresentar a 
relação de suas dividas, com a lista 
nominal de seus credores, o 
indispensável balanço patrimonial 
que demonstra a solvibil idade, a 
relação de todos os bens, as razões 
que levam a instabil idade financeira 
e a proposta de pagamento. 

O despacho agravado induz à 
conclusão de que o agravante não 
teria apresentado a proposta de 
pagamento do passivo, quando em 
verdade a petição inicial aponta a 
forma de pagamento em 24 meses. 

Com isso, não há como 
prevalecer o despacho de quebra, 
não só pelo cumprimento dos 
requisitos legais, mas, pela 
circunstância que a decretação da 
falência implicará injustificado 
prejuízo aos credores da 
concordatária e seus respectivos 
empregados, conforme 
entendimento tribunalicio. 

Diante do exposto, requer o 
regular processamento do presente 
recurso, concedendo-se-lhe o efeito 
suspensivo para evitar prejuízo de 
incerta reparação, e ao final seja 
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provido com a reforma da decisão 
agravada, deferindo-se o 
processamento da concordata. 

Instrui o pedido com a xerocópia 
dos autos de concordata preventiva. 

Devidamente instruído, o recurso 
foi recebido e processado deferindo-
se a suspensividade. 

Prestadas as informações, 
aduziu o juiz que não houve a 
intenção de causar prejuízos a 
terceiros e que se a falência foi 
decretada deve-se exclusivamente a 
agravante que não cumpriu as 
determinações legais (art. 140). 

Não houve manifestação dos 
credores. 

O douto procurador 
preliminarmente invoca de nulidade 
do despacho, pela ausência da 
manifestação ministerial, cuja 
intervenção é obrigatória nos termos 
do art. 210, do Dec. Lei - 7661/45. 
Isto posto, requer preliminarmente a 
nulidade da decisão retro citada, por 
desobediência aos artigos, 82, III, 
83, I e II e 84 do C.P.C, para que o 
M.P. se manifeste autos, anulando-
se os efeitos da decisão. 

No mérito, opina pelo 
conhecimento e provimento do 
recurso obedecidas as formalidades 
legais. 

 
Voto 
Tratam estes autos de recurso 

de agravo, objetivando 
preliminarmente a nulidade da 

decisão guerreada, a teor do art. 
246 e § único da Lei Fundamental e 
no mérito a reforma daquela, que 
nos autos de pedido de concordata 
preventiva, decretou a falência da 
concordatária, por insuficiência de 
documentação. 

Chamado a intervir por 
imposição legal, a douto Procurador 
de justiça suscita a preliminar, 
demonstrando que essa lacuna 
importa em prejuízo ao interesse 
tutelado. 

E sua excelência tem razão, não 
obstante a manifestação do parquet 
em segundo grau, a situação 
sempre é entendida como 
insuperável se a própria entidade 
por seu membro alega a nulidade, 
não há consolidação ou ratificação 
da possível falta. 

Sobre o tema decidiu o STJ 1º T. 
Rel. Min. Demócrito Reinaldo: 
Exsurgindo evidente interesse 
público na solução da demanda, 
necessária é a intervenção do 
Ministério público, em todas as 
fases da demanda, sob pena de 
nulidade do processo, não a 
suprindo a manifestação 
subsequente do Procurador Geral, 
já o feito em julgamento no segundo  
grau de jurisdição. (Theotonio 
Negrão - CPC e Legislação 
Processual em vigor p. 238, 29ª 
ed.). 

Ora, nos dias atuais, depois de 
sobreviver aos inúmeros planos 
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econômicos, o pedido de 
concordata preventiva, deve-se ser 
analisado, com parcimônia e porque 
não, até com benevolência, como 
forma de evitar a drástica decisão 
que a decretação da falência 
encerra. 

A magistrada por duas vezes 
baixou em dil igência os autos, a 1ª 
por defeito de representação, e a 2ª 
por entender lacônica a petição de 
começo, ambas foram respondidas 
pela concordatária. Mas, se a 
manifestação não foi suficiente, para 
o deferimento do pedido, era 
necessário que os autos fossem à 
consideração do Ministério Público 
para o opinar, antes da decretação 
da quebra. 

Nesta instância com acerto o 
estudioso procurador suscita a 
nulidade da decisão por infringência 
aos arts. 210 da Lei Falimentar e 
246, § único do C.P.C, não podendo 
convalescer a decisão guerreada, 
pois a construção tribunalicia só a 
releva, se o Órgão Ministerial não 
alegar a nulidade. 

Vejamos as decisões, citadas por 
Theotonio Negrão, C.P.C. e 
Legislação Processual em vigor 29ª 
ed. pag. 1030: 

Considera-se sanada a nulidade 
decorrente da falta de intervenção 

do M.P. nos processos falimentares 
ou em que  a massa é interessada 
se perante o Tribunal este, 
funcionando, não alegar a nulidade. 
Sim (JTA 46/113). 

Rejeita-se a preliminar de 
nulidade, por alegada ausência do 
M.P, se este quando intervém no 
processo, não a argui, 
demonstrando inexistir prejuízo 
(RSTJ 9/409). 

A falta de comparecimento M.P. 
faz nulo qualquer processo em que 
a massa falida figure, como parte. O 
comparecimento do M. P. supre a 
nulidade se esta não for arguida. 
(STJ 1ª T, rel. min. Humberto 
Gomes Barros, 13/09/94). 

Diante da manifestação do 
Parquet, que vem alegar a nulidade 
da decisão por não ter sido dado 
vista dos autos ao fiscal da lei, na 
instância a quo, e sufragando o 
entendimento das Côrtes Judiciais, 
que proclamam a existência da 
nulidade quando arguida; acolhe-se 
a preliminar para decretar a 
nulidade da decisão interlocutória, 
por ausência de manifestação 
Órgão opinante no 1º grau de 
jurisdição, cuja intervenção é 
necessária, a teor do art. 210 da Lei 
Falimentar. 

 
Belém, 14 de agosto de 1998. 

 
Des. João Alberto Castello Branco de Paiv a - Presidente 
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Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.473 - RECURSO PENAL EM SENTIDO 
ESTRITO DA COMARCA DE ITAITUBA 
 
 
Recorrente: A Justiça Pública 
Recorrido: Guirland José Pereira 
Relatora: Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza 
    
 

Recurso Penal em Sentido Estrito.  Rev ogação de 
Prisão Prev entiv a. Ilegalidade - À periculosidade do 
réu rev elada pela v iolência empregada na prática dos 
delitos, impõe-se a manutenção da custódia 
prev entiv a. Recurso conhecido e prov ido. Decisão 
unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Recurso Penal 
em Sentido Estrito em que é 
recorrente A Justiça Pública e 
recorrido Guirland José Pereira 
Brito. 

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, dando-
lhe provimento, nos termos do voto 
da relatora. 

 
Relatório 
O Ministério Público Estadual, 

através de seus Promotores de 
Justiça da Comarca de Itaituba, 
inconformado com a decisão 
proferida pelo Juízo “a quo” que 
revogou a custódia preventiva de 

Guirland José Pereira de Brito, 
interpôs o presente Recurso em 
Sentido Estrito, objetivando a 
reformar a decisão de Primeiro 
Grau. 

Em suas razões, argumenta que 
a decisão que revogou a custódia 
do recorrido vem de encontro não 
só às fortes  razões impeditivas da 
concessão da liberdade provisória, 
em virtude da periculosidade do 
acusado, como ainda por ofender 
preceitos da Lei 8.072/90 (crimes 
hediondos), contrariando, também, 
decisões emanadas de nossos 
Tribunais. 

Em contra-razões a defesa do 
réu aduz ter o mesmo se 
apresentado espontaneamente à 
Justiça, desautorizando os motivos 
ensejadores da prisão preventiva, 
de garantir a ordem pública, a 
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conveniência da instrução e 
aplicação da lei penal, o que o torna 
merecedor de receber o status 
libertatis.  No tocante ao 
entendimento de crime hediondo 
impedir a l iberdade provisória, 
argumenta ser inconstitucional o 
artigo 2º, inciso II da Lei nº 8.072/90, 
argumentado, ainda,  se a referida 
Lei em seu artigo 2º, admite a 
l iberdade provisória para o réu 
condenado, porque não admitir ao 
paciente que ainda não foi 
condenado. Finaliza requerendo 
seja mantida a decisão “a quo”. 

Nesta Superior Instância, a 
Procuradoria de Justiça através do 
eminente Procurador Luiz César 
Bibas, manifestou-se pelo 
conhecimento e provimento do 
recurso. 

 
Voto 
O recorrido Guirland José 

Pereira,  foi denunciado como 
incurso nas sanções  punitivas do 
artigo 157, § 3º, 2ª parte do Código 
Penal, mediante concurso de 
pessoas, tendo sido sua prisão 
preventiva decretada em 09/11/92. 
Evadido desde essa época do 
distrito da culpa,  apresentou-se em 
13/10/97, ao Delegado de Polícia da 
Cidade de Santarém, e em seguida 
postulou a revogação de sua 
custódia  ao MM. Juiz da Comarca 
de Itaituba, o qual entendendo 
possuir o acusado todas as 

condições legais para responder em 
liberdade, por não mais subsistirem 
os motivos que autorizassem seu 
encarceramento, deferiu o pedido 
concedendo-lhe  a l iberdade  
provisória. 

Segundo os autos, o acusado, 
ora recorrido, em concurso com um 
grupo de pistoleiros sob o seu 
comando, após eliminar a vida de 
quatro (04) pessoas, pelo vil motivo 
de apoderar-se de seus bens 
materiais, empreendeu em fuga 
juntamente com os outros 
executores do crime, e embora a 
polícia judiciária haja dil igenciado 
por diversas vezes, no sentido de 
capturar Guirland, todas as 
tentativas foram infrutíferas, eis que 
este sempre rechaçava os policiais 
a peso de tiroteios, que quase 
resultou no sacrifício de mais vidas, 
sendo esses fatos públicos e 
notórios, haja vista que a população 
do Município de Itaituba tem 
verdadeiro pavor do mesmo e de 
seu bando. Assim,  o acusado-
recorrente, ficou por cinco anos 
foragido, até que resolveu entregar-
se, para em seguida ser aquinhoado  
pela concessão da liberdade 
provisória. 

Sabe-se que a prisão preventiva 
poderá ser decretada como garantia 
da ordem pública, por conveniência 
da instrução criminal, ou para 
assegurar a aplicação da lei penal, 
quando houver prova da existência 
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do crime e indícios suficientes de 
autoria (artigo 312 do CPP). Como 
se pode observar, a medida 
restritiva de liberdade é legítima 
quando aflora dos fatos o periculum 
in mora, a exigir a segregação do 
agente, para preservar dentre 
outros, o asseguramento da ordem 
pública, em face da periculosidade 
do agente revelada pelas 
circunstâncias dos crimes que lhe 
são atribuídos. 

No caso em análise, é realmente 
impossível negar a periculosidade 
de um líder de bando armado que 
se dedicava a prática de crimes de 
roubos de ouro nos garimpos de 
Itaituba, chegando ao latrocínio, o 
que motivou à época (1992), a 
decretação de sua custódia 
preventiva visando-se  não só 
prevenir a reprodução de fatos 
criminosos, como também acautelar 
o meio social e a própria 
credibil idade da justiça, eis que  

“a periculosidade do réu, 
evidenciada pela violência usada 
na prática dos crimes, 
recomenda a manutenção de sua 
custódia”. 
Ademais, o crime de que está 

sendo acusado o recorrido, por ser 
de natureza hedionda, é vedada a 
concessão de liberdade provisória, 
ex vi do artigo  1º, inciso II, e 2º 
inciso II, da Lei nº 8.072/90, e 
embora a defesa volte-se para a 

inconstitucionalidade do citado 
artigo 2º, deve ser ressaltado que o 
entendimento majoritário é no 
sentido de que não há que falar-se 
em inconstitucionalidade da Lei de 
Crimes Hediondos por 
expressamente estabelecer a 
proibição da liberdade provisória, 
uma vez que a Constituição Federal 
não autoriza esse entendimento, 
pois sujeita aquela concessão à 
previsão da lei ordinária, não 
havendo, portanto, qualquer ofensa 
ao inciso LXVI do artigo 5º, da Carta 
Magna, como se vê a seguir: 

Crimes Hediondos - Liberdade 
Provisória - Proibição. A vedação 
contida no inciso II do artigo 2º 
da Lei 8.072/90, sobre 
concessão de fiança e liberdade 
provisória aos denunciados pela 
prática de crimes hediondos, não 
apresenta vício de 
inconstitucionalidade por se 
tratar de benefício cuja 
regulamentação ou admissão é 
deferida pela Constituição 
Federal à Lei ordinária (art. 5º, 
LXVI). STJ, Ac. Da 5ª Turma, 
Relator Min. Assis Toledo, DJU 
09/05/94, página 10.884. 
Ante o exposto, conheço do 

recurso e dou-lhe provimento para 
restabelecer a Prisão Preventiva do 
acusado, posto que presentes os 
pressupostos e condições para sua 
adoção. 
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Belém, 18 de agosto de 1998. 
 

Des. Ary da Motta Silv eira - Presidente 
Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.476 - HABEAS-CORPUS LIBERATÓRIO COM 
PEDIDO DE LIMINAR DA COMARCA DE ABAETETUBA 
 
 
Impetrante: Raimunda Rosa C. Vouleza e Robson Cristino Leão Matos 
Paciente: Cléa Márcia Castro da Mata 
Relator:Desembargador Jaime dos Santos Rocha 
 
 

Crime Hediondo. Pretensão do réu de aguardar em 
liberdade o recurso de apelação interposto. A 
concessão de liberdade prov isória após sentença 
condenatória nos crimes hediondos ou a eles 
assemelhados constitui mera faculdade do juiz, cuja 
decisão dev e ser fundamentada e não um direito 
líquido e certo do acusado, ex-v i do § 2º do art. 2º da 
Lei nº 8.072/90. Na decisão denegatória é 
desnecessária a fundamentação pelo juiz. Ordem 
denegada por carência de amparo legal. Decisão por 
maioria de v otos. 

 
 

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

Desembargadores do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, integrantes às Câmaras 
Criminais Reunidas, por maioria 
denegar a presente ordem de 
Habeas-Corpus, com base no 
Relatório e Voto deste Relator, que 
passam a integrar o presente 
aresto. 

 
Relatório 
A Bela. Raimunda Rosa 

Carvalho Vouzela, inscrita à 
OAB/Pa sob o nº 4550, em 

companhia do acadêmico estagiário 
Robson Cristiano Leão Matos, 
impetram ordem de Habeas-Corpus 
liberatório em face de Cléa Márcia 
Castro da Mata, brasileira, solteira, 
profissão desconhecida, domiciliada 
e residente à Tv. Paraíso, nº 1512, 
bairro da Aviação, Abaetetuba/Pa, 
indigitando como autoridade coatora 
o MM. Juízo de Direito da Comarca 
de Abaetetuba/Pa. 

Aduzem em síntese os 
impetrantes, que a paciente foi 
processada e ao final condenada 
perante o juízo dito coator, como 
incursa no art. 12, § 2º, inciso III, da 
Lei Antitóxicos à pena de 07 anos 
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de reclusão e oitenta dias multa. 
Que, embora reconhecesse o 

juízo a quo, na sentença 
condenatória, o fato de ser a 
paciente tecnicamente primária e de 
antecedente regular, entendeu por 
bem, que a mesma não poderia 
apelar em liberdade, uma "vez que 
já fora beneficiada com a liberdade 
provisória". 

Que, os impetrantes, na 
qualidade de advogados da Ré, 
apelaram da dita sentença 
condenatória e concomitantemente 
pugnaram ao juízo a quo para que 
fosse permitido à ora paciente, 
aguardar o resultado do recurso em 
liberdade, na forma do § 2º do art. 
2º da Lei nº 8.072/90, tendo sido tal 
pedido indeferido, sem nenhuma 
fundamentação. 

Contrapondo-se à prisão da 
paciente, os impetrantes fazem 
ressaltar na exordial, arestos 
doutrinários e jurisprudenciais, os 
quais entendem perfeitamente 
aplicáveis na espécie, pelo que 
pugnam, por derradeiro, seja 
concedida a ordem impetrada, para 
efeito de que liminarmente seja 
expedido em prol da paciente, o 
competente Alvará de Soltura. 

Acostaram ao pedido os docs. de 
fls. 07 usque 23 dos autos. 

Solicitadas as informações à 
autoridade inquinada coatora, logrou 
esta em prestá-las às fls. 28/30, 
nelas acostando os docs. de fls. 

31/39, dos autos. 
Mediante o despacho de fls. 40, 

dos autos, reserva-mo-nos a 
apreciar o pleito l iminar, somente 
após o pronunciamento do Órgão 
Ministerial.  

 
Voto 
Pretendem os impetrantes, por 

intermédio do presente mandamus, 
assegurar à Ré ora paciente, o 
direito de aguardar em liberdade ao 
julgamento do recurso de apelação 
interposto contra a sentença 
condenatória à mesma imposta, de 
lavra da autoridade inquinada 
coatora. 

Alegam dentre outros, que a 
decisão a qual não permitiu à 
paciente aguardar em liberdade à 
apelação interposta não foi 
suficientemente fundamentada e 
que a própria legislação pertinente 
determina que o seja, o que não foi 
observado pelo juízo a quo, 
revelando assim o constrangimento 
ilegal. 

A análise da decisão ora 
guerreada, no que tange à 
fundamentação encontra-se 
satisfatória, valendo inferir que a 
legislação especial (Lei nº 8.072/90) 
estabelece que "em caso de 
sentença condenatória, o juiz 
decidirá fundamentadamente se o 
réu poderá apelar em liberdade" 
(textuais), o que vale dizer, que 
tratando-se de crimes hediondos ou 
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a eles assemelhados, a regra geral 
é pela insuscetibil idade de liberdade 
provisória e o juiz facultará ao 
acusado apelar em liberdade, 
somente se fundamentar sua 
decisão. 

Aliás, é esse o magistério do 
eminente Júlio Fabbrini Mirabete, na 
obra "Processo Penal" 2ª edição, 
Atlas, p. 624/625, onde assenta in 
verbis: 

"...Diante da Lei nº 8.072, de 25/ 
07/90, que dispõe sobre os 
crimes hediondos e determina 
outras providências, o benefício 
da liberdade provisória após a 
sentença condenatória deixou de 
ser um direito do réu para 
adquirir a natureza de faculdade 
do juiz quando se trata dos 
delitos nela mencionados. Prevê 
a referida lei, em relação aos 
crimes hediondos e de 
genocídio, tentados ou 
consumados, e na prática de 
tortura, do tráfico de 
entorpecentes e drogas afins e 
de terrorismo(item 1.4.3) que "o 
juiz decidirá fundamentadamente 
se o réu poderá apelar em 

liberdade" (art. 2º, § 2º). Assim, 
ainda que o condenado seja 
primário e registre bons 
antecedentes, a sua liberdade 
provisória “depende do prudente 
arbítrio do juiz que, se entender 
ser ela aconselhável, poderá 
concedê-la, fundamentando suas 
decisões. Tratando-se de 
faculdade do juiz não há 
necessidade de que o juiz 
fundamente a decisão 
denegatória, só estando obrigado 
a declarar as razões porque 
concede o beneficio... " 
(textuais). 
Ademais, se recomendou como o 

fez o juízo a quo, a prisão da 
paciente quando da prolação da 
respeitável sentença de mérito, 
deverá esta permanecer presa até o 
deslinde fmal da apelação 
interposta, não vislumbrando assim, 
qualquer constrangimento ilegal a 
ser sanado pelo "remédio heróico". 

Diante do exposto, dissentimos 
do douto parecer Ministerial, pelo 
que nego a liminar pleiteada bem 
como a ordem impetrada por 
completa carência de amparo legal. 

 
Belém, 24 de agosto de 1998. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.477 - PEDIDO DE HABEAS-CORPUS 
LIBERATÓRIO DA COMARCA DE JACUNDÁ 
 
 
Impetrante: Afonso Arinos de Almeida Lins Filho e Túlio Chaves Novaes 
Paciente: Edmilson José Couto das Neves 
Relator: Desembargador Jaime dos Santos Rocha 
 
 

Policial militar que no exercício de sua função, 
dispara arma de fogo sobre v eículo transportando 
autoridades judiciais. Suposto erro quanto à pessoa. 
Inadmissív el o exame de mérito em sede de Habeas-
Corpus, todav ia, reconhecido está pela própria 
autoridade coatora o excesso de prazo na instrução 
criminal, também alegado na exordial. Ordem 
concedida à unanimidade. 

 
 

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

Desembargadores do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, integrantes às Câmaras 
Criminais Reunidas, à unanimidade, 
conceder a presente ordem de 
Habeas-Corpus, por excesso de 
prazo na Instrução Criminal, com 
base no relatório e voto deste 
Relator, determinando a expedição 
do competente Alvará de Soltura em 
prol do Paciente, se por “AL” não 
estiver preso. 

 
Relatório 
O Bel. Afonso Arinos de Almeida 

Lins Filho, advogado regularmente 

inscrito à OAB/Pa sob o nº 6467, 
com escritório profissional nesta 
cidade, impetra uma ordem de 
Habeas-Corpus liberatório em face 
do nacional Edmilson José Couto 
das Neves, casado, policial militar, 
domicil iado e residente em Tucurui-
Pa, sito no Conjunto COHAB, Tv. W-
9, QD-35, casa nº 731, inquinando 
como autoridade coatora a MM. 
Juíza de Direito da Comarca de 
Jacundá/Pa. 

Em resumo, aduz o impetrante 
que o paciente, na qualidade de 
policial militar, em 11/09/97 próximo 
passado, comandava uma 
guarnição que interceptou o veículo 
tipo D-20, o qual trafegava pela 
confluência das Rodovias PA-163 e 
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PA-150, local onde fora montada 
uma barreira policial objetivando o 
bloqueio de um automóvel de 
idênticas características, que 
suspeitosamente traria em seu 
interior os assaltantes da agência do 
Banco do Brasil, no município de 
Baião/Pa, ocasião em que, 
pensando tratar-se do veículo 
procurado, disparou sua arma de 
fogo contra o mesmo, atingindo-o 
em seu pára-brisas. 

Que, procedida a identificação 
dos quatro ocupantes do veículo 
interceptado, constatou o paciente 
tratarem-se do Dr. Marco Antônio 
Lobo de Castelo Branco, Juiz de 
Direito da Comarca de Pacajá, Dra. 
Alda Gessyane, Juíza de Tucuruí, 
Dra. Andréa, Promotora de Justiça 
da Comarca de Tucuruí e do Sr. 
Bianor Amaral, motorista. 

Que, o paciente após travar uma 
acalorada discussão com a Dra. 
Alda Gessyane, foi autuado em 
flagrante delito na mesma data, 
acusado da prática dos crimes de 
Tentativa de Homicídio Qualificado 
e Desacato à Autoridade. 

Que, a denúncia oferecida em 
desfavor do paciente é injusta e 
arbitrária, face a capitulação penal 
provisória ali descrita, haja vista que 
não houve dolo na conduta do 
mesmo, que na ocasião cumpria 
apenas o seu dever de oficio, sendo 
inevitável o erro de tipo essencial 
em uma dil igência dessa estirpe. 

Que, o paciente está preso por 
tempo superior ao que determina a 
lei adjetiva penal, sendo pessoa de 
bem, pacata e ordeira. 

Por fim, pugna pela concessão 
do mandamus em prol do paciente, 
pelos motivos alhures citados, para 
que cesse o constrangimento ilegal 
a que diz padecer, expedindo-se em 
favor do mesmo o competente 
Alvará de Soltura. 

Solicitadas as informações à 
autoridade dita coatora, logrou esta 
em prestá-las às fls. 21/22 dos 
autos, onde expende o seguinte: 

O paciente foi preso em flagrante 
delito em 11/09/97 e denunciado em 
30/09/97, como incurso no art. 121, 
§ 2º, inciso IV, c/c o art. 14, todos do 
CPB; 

Que, foi designada audiência de 
qualificação e interrogatório do 
acusado para o dia 10/12/97, às 
9:00h. 

Que, citado regularmente o 
acusado, não consta dos autos o 
seu interrogatório, nem tampouco 
Certidão se fora realizado ou não; 
Encontra-se nos autos um pedido 
de liberdade provisória em favor do 
paciente, tendo o juiz em exercício à 
época, reservado-se a apreciá-lo 
somente por ocasião do 
interrogatório; 

Que, tendo a autoridade 
informante assumido aquela 
Comarca há poucos dias, esforçar-
se-á para instruir com maior 
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celeridade o processo em tela, a fim 
de evitar a maior duração do 
eventual constrangimento ilegal à 
pessoa do paciente; Instado o douto 
Procurador de Justiça a opinar no 
presente feito, foi de parecer pela 
denegação da ordem impetrada. 

 
Voto 
É crível que a conduta ilícita 

supostamente dardejada pela 
Denúncia, em desfavor do acusado 
ora paciente, haverá de ser 
discernida com o fiel desenrolar da 
persecutio criminis, frente ao Juízo 
ora tido como coator, sendo defeso 
ao viés do "writ" a dilação 
probatória, como já sedimentado 
pela doutrina e jurisprudência na 
espécie. 

O certo é que, por ausência do 
necessário preparo emocional, 
tático e psicológico. do policial 
militar ora paciente, foram postas 
em elevado risco de vida três 
autoridades judiciárias, as quais 
somente não foram atingidas pelo 
disparo de arma de fogo efetuado 
pelo paciente supra, por motivos 
alheios à vontade do mesmo. 

Entrementes, prestadas as 

informações pela autoridade dita 
coatora, admite esta, que o paciente 
está sofrendo eventual 
constrangimento ilegal, o que 
reveste-se no fato de o mesmo 
encontrar-se preso desde 11/09/97, 
ou seja há quase um ano, sem 
sequer ter sido interrogado, e o 
pedido de liberdade provisória em 
prol do mesmo, não ter sido 
apreciado até o presente, por 
ausência de juiz titular naquela 
Comarca. 

Ora, dessume-se assim, 
encontrar ressonância nos autos a 
alegação de excesso de prazo 
ostentada pelo impetrante na 
exordial. E, em nada contribuindo o 
paciente e seu advogado para tal 
deslinde, caracterizado está o 
execrável constrangimento ilegal à 
pessoa daquele, o qual é sanável 
através do "remédio heróico". 

Diante do exposto, dissentimos 
do douto parecer Ministerial, pelo 
que concedo a ordem impetrada por 
excesso de prazo na instrução 
criminal, determinando a expedição 
do competente Alvará de Soltura em 
prol do paciente, se por "Al" não 
estiver preso. 

 
Belém, 24 de agosto de 1998. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.481 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante: Ricardo Jerônimo de Oliveira Fróes 
Impetrado: Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará 
Relatora: Izabel Vidal de Negreiros Leão 
 
 

A impetração observ ou o prazo do artigo 18, da Lei nº 
1.533/51, rejeita-se a preliminar de decadência.O ato 
considerado v iolador do direito do impetrante foi da 
lav ra do Sr. Gov ernador do Estado é parte legítima 
para funcionar no pólo passiv o. O Processo 
Administrativ o em sua Portaria v estibular, apesar de 
não ser minuciosa, aponta todos os fatos apurados. 
O feito observ ou o contraditório e os seus membros 
eram hierarquicamente superior ao processado. 
Compete ao presidente da comissão processante 
av aliar os pedidos de reinquirição de testemunhas, 
quando não trazem nenhum benefício para o 
processo, os indefere. Segurança negada. 
 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório 
Ricardo Jerônimo de Oliveira 

Fróes, impetrou com base no inciso 
LXIX, do artigo 5º da Constituição 
Federal e disposições da Lei nº 
1.533/51, o presente Mandado de 
Segurança com pedido de liminar, 
contra ato do Exmo. Sr. Governador 
do Estado do Pará, que a partir da 
conclusão de Processo 
Administrativo Disciplinar nº 072/96 - 
DGPC, foi demitido do cargo de 
Investigador da Polícia Civil. 

Alega o impetrante que seu 
direito líquido e certo do 
contraditório e da ampla defesa 
foram violados, assim como, o 
referido processo administrativo 
disciplinar, estaria nulo, face aos 
vícios e irregularidades formais 
existentes. 

O impetrante juntou aos autos, 
documentos de fls. 23/152, 
colacionado também, vasta 
jurisprudência. 

Indeferido o pedido de liminar, a 
autoridade coatora prestando as 
informações solicitadas, argüiu 
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preliminarmente a decadência do 
direito de impetrar o presente 
mandamus, assim como, a 
i legitimidade da autoridade coatora, 
pois o impetrante se insurge contra 
atos da Comissão Processante, 
devendo então, esta, figurar no pólo 
passivo da ação; e, que o artigo 5º, 
III, da Lei Federal nº 1.533/51, 
impede que se conceda segurança 
contra ato disciplinar. 

Quanto ao mérito, alega a 
autoridade coatora que, em todas as 
fases do processo, o ora impetrante, 
teve acesso ao processo, inclusive 
sendo lhe dado vistas integral dos 
autos, e que não procedem as 
alegações de cerceamento de 
defesa, assim como, de todos os 
erros e omissões, pelo impetrante 
suscitadas, a única que poderia 
acarretar a nulidade do processo 
seria a ausência de delimitação dos 
motivos para instauração do 
procedimento, e este consta nos 
autos. 

O Estado do Pará, requereu seu 
ingresso na lide, na qualidade de 
litisconsorte passivo. 

O d. representante do Ministério 
Público, em seu parecer entende 
que o impetrante não demonstrou a 
liquidez e certeza de seu direito, e 
que não houve cerceamento de 
defesa, assim como, inexistentes 
são as falhas suscitadas que 
acarretariam a nulidade do 
Processo. Opina pelo conhecimento 

do presente mandamus e pela 
denegação da segurança. 

 
Voto 
Preliminar de decadência. 
Entende o impetrante que o 

pedido extrapolou muito os 120 dias 
do prazo, do artigo 18 da Lei nº 
1.533/51. 

A autoridade coatora, no caso o 
Exmo. Governador do Estado do 
Pará, teve seu ato de demissão, 
publicado no Diário Oficial, no dia 27 
de março de 1997, e a impetração 
do mandamus, de conformidade 
com o protocolo deste Tribunal de 
Justiça, data de 22 de julho de 
1997. 

Pelas datas enumeradas, 
constata-se que o pedido está 
dentro dos 120 dias previsto pela 
Lei. 

Rejeito a preliminar  
Preliminar de ilegitimidade de 

parte 
O impetrado, com fundamento no 

artigo 267, item VI, do Código de 
Processo Civil, requer a extinção do 
processo. 

Entende a autoridade coatora, 
que o impetrante na peça vestibular, 
somente faz referência aos atos da 
Comissão Processante, que foge de 
sua competência. 

No caso, o ato violador do 
possível direito, foi da lavra do 
Exmo. Sr. Governador do Estado, 
que é quem tem legitimidade para 
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funcionar no pólo passivo. 
Acontece que o impetrante, 

rebela-se contra os vícios 
extrínsicos existentes no Processo 
Administrativo, que cominou a pena 
de sua demissão. 

Falta de possibil idade jurídica do 
pedido 

A autoridade coatora afirma que 
não cabe Mandado de Segurança 
contra ato disciplinar. 

No caso, o postulante está 
apontando erro extrínsico e não se 
rebelando contra a pena disciplinar. 

O impetrante aponta no 
Processo Administrativo, os 
seguintes erros formais: 

A Portaria vestibular do Processo 
Administrativo, não delineou nem 
especificou os fatos a serem 
apurados, como também, o prazo 
para a conclusão e o dispositivo 
legal. 

A portaria não é minuciosa, como 
pretende o impetrante, mas está 
clara, pois menciona todos os fatos 
a serem apurados e faz alusão ao 
Auto de Flagrante Delito, portanto, 
estão presentes os requisitos que o 
postulante alega como ausentes. 

Não faz nenhuma referência a 
classe funcional, número de 
matrícula do Presidente e seus 
membros CPA. 

O Presidente da Comissão 
Processante é um Delegado 
hierarquicamente superior, pois o 
postulante, é Investigador de 

Polícia, o que não se pode levar em 
consideração é o tempo de serviço, 
o que interessa é que o Presidente 
e os demais membros da Comissão, 
já concluíram o estágio probatório, 
sendo então funcionários efetivos. 

Não foi observado o 
contraditório. 

Pelo documento de fls. 26, o 
Presidente da Comissão 
Processante, ordenou a citação do 
impetrante, para acompanhar toda a 
instrução processual, pessoalmente 
ou por intermédio do procurador 
legalmente habilitado, arrolar ou 
reinquirir testemunhas, produzir 
provas ou contraprovas, formular 
quesitos, quando se tratar de prova 
pericial, tudo de conformidade com 
os artigos 201 e 212, da Lei nº 5.810 
de 24/01/94 - R.J.U., e de tudo o 
impetrante tomou conhecimento, 
como podemos constatar no 
documento de fls. 26. 

Quanto ao indeferimento de 
reinquirição de testemunhas. 

Apesar do mandado citatório 
indicar, isto não quer dizer que 
bastaria uma solicitação do 
requerente para ser imediatamente 
atendido, daí a presença do 
Presidente da Comissão 
Processante, que tem autoridade 
para avaliar os pedidos, podendo 
indeferir, aqueles impertinentes e 
que não trazem nenhum benefício 
ao processo. 

A solicitação do impetrante é um 



JURISPRUDÊNCIA                                                                                        359 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº 75 1998 
 
 

meio de alongar o processo, que 
nenhum proveito traria para a 
solução do caso, acertado foi o 
posicionamento do Presidente da 
Comissão Processante. 

Quanto às perguntas elaboradas 
não podem ser respondidas em 
Mandado de Segurança, e ainda 
mais, o Tribunal não é órgão 
consultivo. 

Como se vê, o impetrante foi 
regularmente citado, foi lhe dado 
todas as oportunidades de defesa, a 
portaria está correta, quanto ao 

indeferimento sofrido faz parte do 
próprio processo para evitar o 
alongamento do processo. 

Entendo, que no caso, inexiste 
ausência de formalidades 
extrínsicas. 

Pelo exposto, conheço do 
Mandamus e lhe nego a ordem. 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Desembargadores, do Órgão 
Especial, à unanimidade de votos, 
em conhecer e negar ordem ao 
Mandado de Segurança. 

 
Belém, 26 de agosto de 1998. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.486 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante: Samuel Gonçalves da Silveira 
Apelada: A Justiça Pública 
Relatora: Desembargadora Yvonne Santiago Marinho 
 
 

Crime contra a Saúde Pública - Tóxico - Condenação 
escorada em depoimentos coerentes e sem 
discrepância - Inexistência de má fé ou intenção de 
prejudicar deliberada e injustificadamente o acusado 
apelante - Alegação de inocência sob inv ocação de 
ser v iciado - Inadmissibilidade. 

 
Vistos, relatados e discutidos 

estes autos, em que são partes as 
acima indicadas. 

ACORDAM, em 1ª Câmara 
Criminal Isolada, por votação 
unânime, conhecer do Recurso, 
porém lhe negar provimento, nos 
termos do voto da Desa. Relatora.  

Relatório 
Insurge-se o Apelante contra a r, 

sentença de fls. 83/88, que o 
condenou pela prática da infração 
tipificada no Art. 12 da Lei 6.368/76, 
a pena de 03 (três) anos de 
reclusão e cinqüenta (50) dias 
multa, subscrita pelo MM. Juizo da 
14ª Vara Penal da Capital. 

Seus argumentos, em síntese, 
são: 

1 - que, em momento algum os 
policiais testemunhas afirmaram ser 
o Apelante traficante. 

2 - que, a testemunha civil - sua 

companheira foi taxativa em dizer 
que o entorpecente era para 
consumir. 

3 - a ausência do RMP nas atas 
de audiências. 

4 - que a sentença não revestiu 
das formalidades legais, e o delito 
imputado encontra-se tipificado no 
Art. 16 (consumo) e não no Art. 12 
(tráfico) da Lei de Tóxicos. 

5 - faz diversas citações 
jurisprudenciais. 

Oferecidas as contra-razões, o 
RMP de 1º grau, sustenta que, 
diante da prova produzida a decisão 
é irretocável e espera o não 
provimento do recurso. 

Nesta Instância Superior, o 
i lustrado Procurador de Justiça Dr. 
Francisco Barbosa de Oliveira, em 
judicioso parecer manifesta-se pelo 
conhecimento e improvimento do 
recurso, para que seja mantida, em 
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sua totalidade, a R, decisão 
proferida em 1º grau de jurisdição. 

Voto 
Em verdade, existem provas 

satisfatórias nos autos que apontam 
como autor o acusado apelante nos 
fatos relatados na prefacial 
acusatória. 

A final de contas, o mencionado 
material tóxico foi encontrado no 
interior de sua residência, e ainda 
na casa de sua mãe, aliada sua 
confissão durante a lavratura do 
flagrante ter confessado que 
adquiriu a droga de um elemento 
conhecido por “Pitica” e que a 
mesma era para revender. 

Os depoimentos dos policiais 
merecem credibil idade por serem 
insuspeitos, inexistindo quaisquer 
indícios que tivessem a intenção de 
prejudicar deliberada e 
injustificadamente o acusado 
apelante. 

Seu ilustre, defensor objetivando 
a desclassificação do delito, 
argumenta que o acusado apelante 
é usuário o que causa estranheza 
porque em nenhum momento, nem 
por ocasião de seu interrogatório 
declarou-se usuário de drogas, 
apenas sua companheira é a única 
pessoa a declarar que a droga 
apreendida era para consumo de 
apelante. 

Em Juízo, observamos, a 

contradição existente entre o 
depoimento de sua companheira e o 
seu interrogatório, haja vista que, a 
primeira afirma que a droga era para 
consumo (acusado), e o mesmo 
nega a autoria do delito. 

Daí porque os argumentos 
defensivos não prosperam, vez que, 
na verdade tudo mais nos autos 
atestam a normalidade de sua 
conduta, inclusive a forma com que 
procurou inocentar-se negando a 
autoria do delito. 

É inquestionável estar 
comprovada a materialidade de fato, 
não só pelo laudo pericial 
toxicológico de fls. 59, como ainda, 
da mesma maneira, está 
demonstrado que o animus do 
apelante era outro que não o uso 
próprio da erva entorpecente. 

Finalmente, vale mencionar o 
que diz Azevedo Franceschini: 

“A razão jurídica de punição da 
posse de substância tóxica 
proibida é o perigo social que 
decorre de tal conduta, 
colocando em risco a saúde 
pública, porque é fator de difusão 
do tóxico”. 
Por estas razões, sou pelo 

conhecimento e improvimento do 
recurso, acompanhando o parecer 
ministerial para que seja mantida, 
em sua totalidade, a r. decisão de 1º 
grau. 

 
Belém, 25 de agosto de 1998. 
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Des. Ary da Motta Silv eira - Presidente 
Des. Yv onne Santiago Marinho - Relatora 
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ACÓRDÃO  Nº 34.558 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA 
DE PARAGOMINAS 
 
 
Apelantes: Moacir  Moura de Oliveira Filho e José de Jesus Chagas  
Apelada: A Justiça Pública  
Relatora: Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza  
 
 

Apelação Criminal. Crime de Estupro - Preliminar de 
não conhecimento dos recursos dos réus foragidos -  
O não cumprimento do disposto no artigo 59 do CPP, 
importa no não conhecimento do Recurso. Mérito - 
Considerando-se a primariedade, ausência de 
antecedentes e a conduta das v ítimas, impõe-se a 
fixação da  pena base no grau mínimo do art. 214 c/c 
o art. 224, “a” do CP. Conhecido e parcialmente 
prov ido o recurso interposto pelo Ministério Público. 
Decisão unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Apelação  
Criminal da Comarca de 
Paragominas,  em que são 
Apelantes Moacir Moura de Oliveira 
Filho e José de Jesus Chagas 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 recurso dando-
lhe provimento parcial, nos termos 
do voto da relatora. 

 
Relatório 

Adoto o relatório de fls. 308/311, 
como parte integrante deste aresto. 

 
Voto 
Trata-se de apelação interposta 

contra decisão que condenou  
Moacir Moura de Oliveira e José 
Rogério Vieira, à pena de 10 (dez) 
anos e 06 (seis) meses de reclusão, 
e José de Jesus Chagas, à pena de 
07 (sete) anos de reclusão, por 
infração ao artigo 214 c/c o artigo 
224 do Código Penal Brasileiro, que 
vitimou as menores  Alice Amaro 
Silva de 12 anos de idade, e Silene 
Amaro dos Santos de dez anos de 
idade. 
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Primeiramente passarei ao 
exame da Preliminar de Não 
Conhecimento da Apelação em 
relação aos acusados Moacir Moura 
de Oliveira Filho e José Vieira, 
levantada pela eminente 
Procuradora de Justiça em seu 
parecer de fls. 296. 

É exigência de nossa Legislação 
Penal, em seu artigo 594, que o réu 
se submeta à prisão para que possa 
recorrer da decisão. 

In casu, a Certidão de fls. 268 
noticia que os réus Moacir Moura e 
José Vieira encontram-se foragidos, 
inclusive havendo Mandado de 
Prisão de Moacir Moura (fls. 267), 
que havia fugido desde 19/07/95 
(fls.156). 

Assim sendo, acolho a Preliminar 
de Não Conhecimento da Apelação 
interposta pelos acusados Moacir 
Moura de Oliveira Filho  e José 
Vieira ressaltando, na oportunidade, 
o seguinte julgado:  

Não conhecimento da apelação - 
TACRSP - “Não é possível 
conhecer a  apelação se o  réu, 
enquadrado no disposto do artigo 
594 do CPP, não se submete à 
prisão (RJDTACRIM 7/56). No  
mesmo sentido, TAMG: RT 
556/382. 
 
Mérito  
Relatam os autos que no dia 30 

de março de 1995, o pai e avô das 
vítimas descobriram que as duas 

menores pediam produtos 
alimentícios nos estabelecimentos 
comerciais dos acusados e eram  
obrigadas a ficar despidas para que 
estes apalpassem suas genitálias, 
como também praticassem sexo oral 
com aquelas. 

Os Laudos de Exame de 
Conjunção Carnal, fls. 31/32, 
revelam hímen íntegro e hiperemia 
vaginal, em ambas as vítimas. 

No decorrer da instrução 
processual foram colhidos 
depoimentos que levam  a 
confirmação da pràtica  do delito 
pelo réu e  demais acusados (fls. 13 
a 20, fls. 35, 37, 39, 41, 42 a 46, 73, 
102, 105, 108, 110, 111, 121, 124, 
156, etc...)  

Em seus depoimentos, as 
vítimas descrevem com  riqueza de 
detalhes os atos praticados pelo 
apelante e seus comparsas, 
confirmando que o acusado 
praticava com as mesmas atos 
libidinosos, e o depoimento da 
menor Ana Paula  do Nascimento, 
confirma que o outro acusado, de 
nome Rogério levou  as vítimas, 
juntamente com esta e demais 
amiguinhas para o chiqueiro, 
declarando, ainda, textuais:  

“botava aquele negócio em cima 
dela e ficava esfregando, fazia 
isso em cima do papelão. Zé 
Rogério tirava a roupa delas e 
fazia com elas a mesma coisa 
que fazia com a depoente” (fls. 
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121/ 121v).  
Esses depoimentos mostram que 

a condenação do acusado José de 
Jesus Chagas, não está calcada  
exclusivamente nos depoimentos 
das vítimas e seus consaguineos 
como alega a defesa, além disso a 
prova indiciária sendo veemente, 
não pode deixar de ser considerada 
como elemento satisfatório, haja 
vista que dificilmente conta-se com 
testemunhas visuais, que por sua 
natureza, esse tipo de delitos  quase 
sempre são praticados na 
clandestinidade. Nesse sentido:  

“Indícios fortes e induvidosos são 
suficientes para a condenação  
em crime de atentado violento ao 
pudor, eis que nesse tipo de   
delito, pela sua própria  natureza, 
por ser cometido sempre às 
escondidas, não se exige prova 
testemunhal para a condenação,  
bastando a palavra da vítima e a 
prova indiciária”. (TJMG - Ap.   
Crim. -  Rel. Rubens Lacerda - 
RT  636 /325 ). 
 Portanto, o  conjunto probatório 

existente nos autos não deixa 
dúvidas quanto a autoria e 

materialidade do delito, e que o 
ilícito penal praticado pelo ora 
apelante, demonstra ser o mesmo 
desprovido de  quaisquer  valores  
éticos e morais, com personalidade 
pervertida e desajustada, 
concluindo-se que não há que se 
perquirir  acerca da sanção que fora 
imposta .     

Quanto à pena cominada ao 
acusado José de Jesus Chagas, 
conhecido pelo apelido de “Zé 
Pelanga”, entendendo deve ser 
modificada apenas em relação à 
pena base aplicada, levando-se em 
consideração sua primariedade, 
ausência de antecedentes, hei por 
bem fixar a pena base no grau 
mínimo do artigo 214 c/c o artigo 
224, “a” do Código Penal, ou seja, 
06 anos de reclusão, mantendo-a a 
r. decisão recorrida nos demais 
termos, eis que, o Juízo Singular 
analisou todas as circunstâncias 
inerentes ao réu e sua conduta, 
nada mais havendo a acrescentar à 
sentença de Primeiro Grau.  

Assim sendo, conheço do 
recurso para dar-lhe provimento 
parcial.

 
Belém, 09 de dezembro de 1997. 

 
Des.  Ary  da   Motta  Silv eira - Presidente 

Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.648 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante: Cerâmica Bujarú Ltda. 
Apelada: Paulo Pneus e Peças Ltda. 
Relatora: Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery 
 
 

Execução. Cheques furtados e na posse de terceiro 
de boa fé. Responsabilidade do emitente. 1 - 
Preliminar de Prescrição, para manejo da Ação 
Executiv a. Inacolhida pelos fundamentos constantes 
deste Acórdão. 2 - No caso de cheque furtado, 
impossibilidade de alegação contra o portador de 
defesa ou exceção ligada a causa ou à falta de causa, 
face desconhecimento de qualquer v ício ou 
irregularidade relativ a ao título. Responsabilidade 
pela dív ida, do eminente do mesmo. 3 - Recurso 
conhecido mas improv ido. Decisão unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Apelação Cível 
da Comarca de Belém, em que é 
Apelante: Cerâmica Bujarú Ltda. 
sendo Apelada: Paulo Pneus e 
Peças Ltda. 

ACORDAM, os Exmos. 
Desembargadores componentes da 
Egrégia 2ª Câmara Cível Isolada do 
Tribunal de Justiça do Estado, em 
Turma, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, inacolhendo a 
preliminar de Prescrição para 
manejo da Ação Executiva e no 
mérito, negar provimento ao apelo, 
nos termos do voto da Desa. 
Relatora. 

     Relatório 
Cerâmica Bujarú Ltda., 

identificada na peça inaugural, 
através de Advogado regularmente 
habilitado, com fulcro no art. 738, 
inciso I do Código de Processo Civil, 
apresentou Embargos à Execução 
cuja Ação interposta por Paulo 
Pneus e Peças Ltda., devidamente 
identificada na exordial. 

O objeto dos Embargos são os 
cheques acostados à exordial da 
Execução. 

Alega o Embargante, em 
preliminar que os cheques 
encontram-se prescritos, portanto 
inexeqüíveis, uma vez que foram 
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apresentados para compensação 
nos dias 09/11/94 e 16/11/94 e 
devolvidos respectivamente por 
alínea 21, contra ordem do emitente 
no mesmo dia Aduz ainda que, de 
acordo com o art. 59, da Lei nº 
7.357 de 02 de setembro de 1985, 
teria o portador o prazo de seis (06) 
meses para a propositura da 
referida ação, sob pena de 
prescrição de seu direito. 

Que o Autor somente ingressou 
em Juízo no dia 23 de maio de 
1995, ou seja, uma semana após o 
decurso do prazo previsto em Lei. 

Requereu a extinção do feito 
com o julgamento do mérito, em 
decorrência da prescrição. 

No mérito alega que os cheques 
que se encontrava nos autos foram 
roubados da mesa de trabalho do 
sócio-gerente, devidamente 
preenchidos e assinado. 

Que houve roubo dos cheques 
juntamente com outros objetos cujo 
o ato foi devidamente ocorrênciado 
junto aos Órgãos competentes. 

Impugnou a cobrança de 
correção monetária e dos juros. 

Requereu a procedência dos 
Embargos com a condenação do 
Autor ao pagamento das custas e 
honorários. 

Impugnando os Embargos, o 
embargado em petitório de fls. 
12/17, que o prazo prescricional 
conta-se a partir do término do 
prazo e apresentação do cheque, 

nos termos do art. 47 da Lei 7.357. 
Que os cheques, ora 

Embargados fossem emitidos em 09 
2 15 de novembro de 1994, e, que 
os prazos prescricionais se iniciam 
em 09.15 de dezembro do mesmo 
ano, com término nos dias 09 e 15 
de junho de 1995. 

Que, ajuizada a Ação em 
23/05/95, a Exequente cumpriu 
todos os prazos relativos à citação e 
não há que se falar em prescrição 
dos títulos, refutando-se de plano a 
preliminar argüida, por absoluta falta 
de amparo legal, descabendo o 
pedido de extinção do processo. 

No mérito, alega que, embora os 
cheques tenham sido roubados em 
outubro de 1994, só efetuou o 
registro em fevereiro de 1995; 
demonstrando claramente sua 
intenção de lesar a Exequente. 

Ainda, longe de provar as 
alegações da Embargante, ratifica 
os fatos narrados na inicial, ex 
surgindo claramente que a sustação 
do cheque pode ter ocorrido em 
razão de mau negócio, e não por 
roubo, como falsamente alegam os 
Embargantes. 

Impugnou as demais alegações 
da Embargante, requerendo a 
rejeição dos Embargos. 

A MMª Juíza "a quo" esta às fls. 
19 a 22, proferiu sentença Julgando 
improcedente os Embargos, 
declarando subsistente a penhora e 
condenando a Embargante ao 
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pagamento das custas judiciais, 
despesas processuais e honorários 
advocatícios em 10% (dez por 
cento). 

Embargos Declaratórios 
interpostos pela Embargante, 
conhecidos mas, negado-lhe 
provimento, persistindo a sentença 
tal como está lançada. 

Inconformada com a decisão que 
lhe foi desfavorável a Embargante, 
através de Advogado interpôs 
Recurso de Apelação a este Egrégio 
Tribunal de Justiça visando a 
reforma da sentença hostil izada, 
repetindo os argumentos 
apresentados na exordial, 
transcrevendo entendimento de 
Tribunais, pertinentes a matéria, e 
finalmente pugnando pela reforma 
da decisão e improcedência da 
Ação de Execução. 

Recurso de Apelação recebido 
no efeito devolutivo. 

Em contra-razões o Apelado 
ratifica os argumentos expendidos 
na petição de fls. 12 a 17, 
requerendo o prosseguimento do 
processo. 

Encaminhado os autos a esta 
Superior Instância coube-me por 
distribuição, a relatoria do feito. 

 
Voto 
Inicialmente abordo a prefacial 

de Prescrição da Ação Executiva. 
A Lei nº 7.357/85, que regula a 

emissão e circulação de cheques 

fixou prazos diversos, no que 
concerne à apresentação do cheque 
ao banco. Segundo disciplina o art. 
33 da mencionada Lei é: 1) trinta 
(30) dias quando emitido no lugar 
onde houver de ser pago; 2) 
sessenta (60) dias, quando emitido 
em outro lugar do país, ou no 
exterior. 

O art. 59 da Lei supra aludida, 
preceitua: 

"Prescrevem em 06 (seis) meses 
contados da expiração do prazo 
de apresentação, a Ação que o 
art. 47 desta Lei assegura ao 
portador.” 
Alega a Embargante, ora 

Apelante, em preliminar, que os 
cheques que embasaram a Ação 
Executiva, encontram-se prescritos, 
logo, inexeqüíveis, visto terem sido 
apresentados para compensação 
nos dias 09/11/94 e 16/11/94 e 
devolvidos respectivamente contra 
ordem do emitente, no mesmo dia. 

Aduz, que, de acordo com o art. 
59, da Lei nº 7.357/85, teria o 
portador o prazo de seis (06) meses 
para a propositura da Ação 
Executiva, sob pena de prescrição 
de seu direito.  

Que no entanto, somente 
ingressou em Juízo no dia 23 de 
maio de 1995, ou seja, uma semana 
após o decurso do prazo previsto 
em Lei. Daí requerer a extinção do 
feito, com o julgamento do mérito, 
em decorrência da Prescrição. 
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Defende o seu ponto de vista, 
esclarecendo que o 1º cheque (fl. 
10), foi colocado em compensação 
no dia 09/11/94 e, o segundo 
cheque, no dia 16/11/94, e, o 
ingresso da Ação Executiva em 
Juízo, ocorreu no dia 23/05/95, 
portanto após os seis (06) meses 
previstos no art. 59, da Lei nº 
7.357/85, visto que segundo seu 
entendimento, a contagem do prazo 
prescricional, é feita a partir da data 
de ingresso na compensação, 
quando o prazo prescricional é 
interrompido, passando a partir 
daquela data, o começo dos seis 
(06) meses para o ingresso da Ação 
Executiva. 

Sem consistência jurídica, o 
argumento da Apelante, e 
corretamente desacolhido pela 
Sentença, uma vez que embora 
tenha ocorrido a apresentação dos 
cheques a pagamento, antes do 
trintídio, somente após o seu 
decurso é que se inicia a contagem 
do prazo prescricional. 

A lei nº 7.357/89 que regula a 
emissão e circulação dos cheques, 
no seu art. 59, expressa que: 

"Prescrevem em seis (06) meses 
contados da expiração do prazo de 
apresentação ....(o grifo é meu). 

Os doutrinadores também, a 
respeito do assunto, são unânimes 
quanto a afirmação de que: o prazo 
prescricional da Ação do portador 
contra o sacador ou contra os 

demais coobrigados prescreve, 
segundo o art. 59 da Lei, decorridos 
seis (06) meses do término do prazo 
de apresentação (o grifo é meu) 
(títulos de Crédito - volume II. 
113/156 - Fran Martins). 

"Toda a ação do portador contra 
os endossantes, contra o sacador 
ou contra os demais coobrigados 
prescreve decorridos que sejam seis 
meses, contados do termo do prazo 
de apresentação" - (Títulos de 
Crédito - 222/200 João Eunápio 
Borges).  

No mesmo compasso tem se 
posicionado a jurisprudência pátria. 
Então vejamos: 

"O prazo de prescrição de 
cheque só começa a fluir após o 
término do prazo para a sua 
apresentação" (Ac. unân. da 1ª 
Câm. do TA.RJ, de 21/02/75, na 
apl. 1.986; rel. Juiz Milton Braga). 
"O prazo prescricional de seis 

(06) meses para a Ação de 
cobrança do cheque conta-se a 
partir do término dos trinta dias 
destinados à apresentação, sendo 
desnecessário protesto para propor 
a Ação contra o emitente (Ac. unân. 
da 3ª Câm. do TA.RS, de 29/08/79, 
na apel. 19.826, rel. Juiz Franco 
Gaiger; Julgs do TA.RS, vol. 33, p. 
277)”. 

Assim sendo, no caso em 
exame, a contagem do prazo 
prescricional passou a ser contado a 
partir dos dias: 09 e 15 de 
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dezembro/94, e após ser deflagrada 
a cobrança em 23/05/95, com 
despacho em 26/05/95, a Ação 
Executiva proposta não se encontra 
prescrita mas sim, proposta dentro 
do prazo legal. 

Por isso, desacolho a preliminar 
argüida, de prescrição para manejo 
da Ação Executiva. 

 
Mérito 
Cerâmica Bujarú. Ltda., apelou 

objetivando a reforma da sentença 
mediante a qual a MMª. Juíza de 
Direito da 6ª Vara Cível desta 
Comarca, julgou Improcedente os 
Embargos por serem opostos à 
Execução fundada em dois (02) 
cheques no valor de R$ 400,00 
(quatrocentos reais) cada, de sua 
emissão contra o Banco América do 
Sul S/A, que lhe move a ora 
Apelada: Paulo Pneus e Peças Ltda. 

Alega a Embargante ora 
Apelante que os supra citados 
cheques foram roubados da mesa 
de seu escritório em outubro de 
1994, devidamente preenchidos e 
assinados. 

A MMª Juíza desacolheu a 
alegação da Apelante. Transcrevo 
trecho do decisum: 

"Ora Embargante, embora 
alegue que o fato foi 
devidamente ocorrenciado, não 
apresentou prova do alegado, 
além do que os cheques foram 
devolvidos com fundamento na 

alínea 21, que é contra ordem do 
emitente e não por terem sido 
roubados. 
Do carimbo aposto ao anverso 
dos cheques verifica-se que 
foram devolvidos na data de 
seus vencimentos, 
respectivamente. 
A embargante embora pretenda 
se fazer crer que teve os seus 
cheques roubados, que não os 
deu em pagamento aos 
caminhoneiros, conforme diz a 
autora na exordial da Execução, 
confessa que aqueles eram 
conhecidos seus e que faziam 
frete para si tanto é que o 
documento de fl. 07, a quando da 
comunicação ao DP - Guamá em 
02/02/95 afirma que o 
caminhoneiro Milton Olavo Silva 
era seu motorista que 
transportara ti jolos para sua loja 
por mais de um mês, 
demonstrando, desta forma que 
os mesmos mantinham relações 
de negócios. 
Não assistindo razão, portanto, 
ao Embargante". 
A Apelada na exordial da Ação 

Executiva esclarece: 
"que compareceram no 

estabelecimento comercial da 
Embargante dois caminhoneiros, 
pretendendo adquirir pneus, para 
pagamento com cheques que 
portavam, emitidos pela Executada. 

Indagados sobre a origem dos 
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cheques, informaram tratar-se de 
produto de pagamento de fretes que 
realizaram para a emitente dos 
cheques. 

Visando confirmar a informação, 
o sócio da Exequente telefonou para 
aquela empresa onde foi ratificado 
que os cheques foram entregues 
aos portadores como pagamento de 
fretes que realizaram para aquela 
indústria cerâmica". 

Ocorreu que, depositados os 
cheques, os mesmos foram 
devolvidos, opostos em seus versos 
o carimbo com motivo 21" (cheque 
com pagamento sustado pelo 
correntista).  

Em outro trecho da exordial de 
Execução, ficou consignado que: 
"instado o sócio da empresa 
emitente dos cheques, alegou o 
mesmo que os cheques teriam sido 
roubados, e que o portador deveria 
procurar recebê-los das pessoas a 
quem alienou mercadorias de seu 
estoque, alegando ainda que a 
funcionária informou sobre os 
cheques terem sido entregues aos 
caminhoneiros não estava 
autorizada para tanto e que teria 
sido dispensada da empresa" 

Entendo que a alegação da 
Apelante não é oponível ao 
Apelado, como terceiro de boa fé, 
por ter ele recebido os cheques em 
seu estabelecimento comercial, em 
pagamentos de compras feitas por 
pessoas que, indagadas sobre a 

origem dos cheques, numa 
demonstração de prudência e 
cautela devida, do Exequente-
Apelado, informaram tratar-se de 
produto de pagamento de fretes que 
realizaram para o emitente dos 
cheques, fato esse confirmado, 
através de um telefonema dado à 
empresa emitente. 

Além do que as providências 
tomadas pela empresa executada-
Apelante, em relação ao alegado 
furto, só ocorreu em 02/02/95, data 
posterior do recebimento dos 
cheques. 

Em princípio o cheque pão 
comporta a investigação de sua 
origem devido à sua abstração e à 
sua autonomia, só se justificando 
excepcionalmente a investigação do 
negócio jurídico subjacente ou 
sobrejacente. Não ocorrendo, no 
entanto tal l imitação, quando se 
trata de apuração de vícios de 
vontade, consistindo em erro, dolo, 
coação, simulação ou fraude, que 
toma anuláveis os atos jurídicos em 
geral, ou quanto a eventual defeito 
de forma do título. E o cheque, 
dessa forma, pode ser nulo ou 
anulável por defeito ou por qualquer 
dos vícios supra aludidos, desde 
que devidamente comprovada a sua 
ocorrência. Acontece, que tais 
exceções sempre podem ser 
argüidas em relação a quem tenha 
sido parte no negócio jurídico de 
que tenha se originado o cheque. 
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No entanto, nem sempre podem ser 
opostas ao portador, estranho a 
esse negócio. 

Pontes de Miranda ao referir-se à 
inoponibil idade de certas exceções, 
ensina: 

"A inoponibil idade das exceções 
ligadas à causa ou à origem da 
obrigação, se de boa fé o 
possuidor, é matéria constante, 
velha e reiterada jurisprudência". 
E ainda: "Contra os possuidores 

de boa fé nenhuma defesa ou 
exceção ligada à causa ou à falta de 
causa pode ser alegada. 

É assim que se delimita o campo 
de permissão, que só ao Direito 
Cambiário ou Cambiariforme é dado 
precisar. Ao Direito que rege o 
negócio subjacente ou sobrejacente, 
ou a própria falta de negócio, só se 
admite a delimitação dentre os 
possuidores de má-fé. 

Uma vez que a resposta tem que 
ser a posteriori, a descida à 
subjacência ou à investigação da 
sobrejacência ou qual a carência de 
causa, é imprescindível para que se 
saiba qual o regime jurídico da 
defesa ou da exceção" (Tratado de 
Direito Cambiário, Max Limonad, v. 
4/303, n. 219). 

Cabe portanto, no caso presente, 
verificar se a Apelada pode ser 
considerada como portadora de boa 
fé, isto é, se ela ao receber o 
cheque de terceiro, tinha condições 
de ter conhecimento de vício ou 

falta de causa que tenha maculado 
a sua origem. 

Se os atos posteriores ao 
alegado furto dos cheques 
devidamente preenchidos e 
assinados pelo emitente são ou não 
oponíveis a quem o recebeu 
normalmente em pagamento, em 
negócio realizado em seu 
estabelecimento comercial.  

Então vejamos: 
1 - O ato consistente na 

comunicação do fato ao Banco 
sacado, com pedido sustação do 
pagamento dos cheques furtados, 
não é evidentemente, oponível 
Apelada, que dela não tomou 
conhecimento antes do ato do 
recebimento dos cheques. 

2 - Também não é oponível, a 
representação feita a autoridade 
policial, a quem foi dada 
publicidade, só tomando 
conhecimento dela a própria 
autoridade. 

Assim sendo, entendo que os 
motivos alegados pela Embargante 
ora Apelante, em seus Embargos e 
em suas razões de Apelação, não 
são oponíveis à Apelada como 
terceiro portador de boa fé dos 
cheques em que se embasa a 
Execução. 

A emitente dos cheques, como 
vítima do furto, se realmente 
verdadeira a alegação, é que deve 
responder, pois não teve o cuidado 
devido para evitar que eles viessem 
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a ser subtraídos e não o terceiro, 
que os recebeu de boa fé, através 
de um ato comercial normal, em seu 
estabelecimento, antes que de 
qualquer forma, pudesse ter 
conhecimento dos alegados vícios, 

capazes de macular a sua origem. 
Com tais fundamentos, conheço 

do recurso mas nego-lhe 
provimento, mantendo a sentença 
combatida em toda a sua inteireza. 

 
Belém, 27 de agosto de 1998. 

 
Desa. Maria Helena d´Almeida Ferreira - Presidente 

Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.653 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL  
 
Agravante: Totes Indústria e comércio Ltda. 
Agravada: Empresa Brasileira de Distrlbuiçào Ltda. 
Relator: Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes 
 
 

I - Agrav o. Execução. Decisão que defere a ampliação 
da penhora sem av aliação e oitiv a da parte adv ersa. 
Processo já na fase de remoção dos bens ampliados. 
Prejudicialidade do recurso por perda do objeto. II - A 
hipótese de ampliação da penhora, v incula 
obediência à regra do inciso 11 do art. 667, lll e 685 
do CPC, que diante da omissão pode ser corrigida via 
agrav o. Porém, informando o juiz que a ação 
prosseguiu, estando já na fase de remoção dos bens 
ampliados, presumindo-se esta hipótese pela não 
prov idência pelo agrav ante do que preceitua o art. 
526 do CPC, dev e o recurso ser julgado prejudicado 
por perda do objeto. 

 
 

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

Desembargadores membros da 
colenda 1ª Câmara Cível lsolada do 
Egrégio TJE/Pa, à unanimidade de 
votos, julgar prejudicado o presente 
agravo por perda do objeto nos 
termos do voto condutor.  
      Relatório 
      Totes Indústria e Comércio 
Ltda., devidamente identificada em 
autos de Execução que lhe é 
movida por Empresa Brasileira de 
Distribuição Ltda., arrimada nos 
dispositivos processuais 
respectivos, interpôs recurso de 
agravo de instrumento contra 

decisão da Juíza da 8ª Vara Cível 
da capital, que deferiu pedido de 
ampliação da penhora requerido 
pela exequente, ora agravada, ao 
argumento, certificado pelo oficial de 
justiça, de que os bens levados à 
constrição seriam imprestáveis. 

Diz que o despacho padece de 
legalidade pois a ampliação da 
penhora só poderá ser realizada 
após avaliação e ainda assim , 
ouvida a parte contrária, nos termos 
do inciso 11 do art. 685 do CPC; 
pelo que lança na exordial lições da 
doutrina e jurisprudência acerca da 
matéria. 

Solicitadas as informações antes 
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da atribuição do efeito suspensivo, 
no conteúdo delas disse a 
magistrada "ad quo", historiando os 
fatos, que, trata-se de execução de 
títulos extrajudiciais (78 duplicatas), 
tendo sido citada a agravante da 
penhora em 30/10/95, a qual recaiu 
sobre uma central de ar refrigerado 
e cinco aparelhos de ar 
condicionado . A executada, então, 
embora intimada, não apresentou 
embargos, tendo sido pedida a 
remoção dos bens pela agravada, o 
que foi deferido. 

Às fls. 249, certificou o oficial de 
justiça que deixou de cumprir a 
remoção em virtude dos bens 
penhorados serem imprestáveis e 
sem valor econômico, o que fez a 
exequente-agravada requerer a 
ampliação da penhora, o que foi 
atendido, sendo que o mandado foi 
expedido e cumprido em 14/03/96, 
deixando o oficial de justiça os bens 
em poder do representante legal da 
agravante como fiel depositário, do 
que discordou o exequente. 
Arremata a magistrada afirmando 
que em despacho de fls. 315, foi 
determinada a remoção e deposito 
dos bens penhorados em mãos da 
firma credora, ora agravada. 

Embora não conhecendo do 
efeito suspensivo por não ter a ele 
se reportado enfaticamente na 
inicial a agravante, posteriormente 
acatei sua  atribuição para conter a 
eficácia do provimento "ad quo", por 

reconhecer a relevância da 
argumentação apontada pela 
agravante, e por existir a ameaça de 
dano, tendo o recurso seguido o seu 
trâmite normal com a apresentação 
da resposta da agravada que prima 
em regra, pela prejudicialidade do 
agravo, uma vez que o que deseja 
agora a agravante é ver não 
cumprido o despacho que 
determinou a remoção dos bens 
ampliados, sendo que o recurso 
questiona decisão anterior que 
deferiu a ampliação da penhora. 

Voto 
A medida recursal visa obstar 

decisão "ad quo" concessiva de 
ampliação de penhora, sem que 
houvesse prévia avaliação dos bens 
já constritados e ditos imprestáveis 
e sem valor econômico, sem a oitiva 
da parte adversa, conforme regra do 
inciso 11 do art. 685 do CPC. 

Nessa parte tem razão a 
agravante, porquanto a medida 
processual apontada, visa o controle 
da constrição legal dos bens dados 
à penhora, sendo claro o dispositivo 
do inciso II do art. 685 do CPC, 
tendo a jurisprudência já afirmado 
inclusive que  

"a decisão que defere a 
ampliação da penhora, sem 
observar as disposições dos arts. 
685 e 667, l l l  do CPC, é possível 
de reexame mediante agravo 
(RTFR fls.147/17)". 
No entanto, o trâmite deste 
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recurso sofreu alguns atropelos 
determinados por omissões de 
algumas providências junto ao juízo 
"ad quo", bem como por ocasião da 
interposição do agravo. Primeiro 
que não houve expresso pedido de 
atribuição do efeito suspensivo 
desde logo com a peça inicial; tendo 
o advogado da agravante clamado 
pelo mesmo somente após o 
despacho inicial, à vista do dano 
que emergia do cumprimento da 
decisão de remoção dos bens já 
sujeitos à ampliação, o que lhe foi 
deferido. 

Segundo: a ação executiva 
prosseguiu antes mesmo da decisão 
deste recurso que visa unicamente 
desconstituir o pedido de ampliação 
da penhora pela não avaliação dos 
bens e sem a ouvida da parte 
adversa, chegando ultimamente até 
a fase de deferimento do pedido de 
remoção de novos bens já sujeitos 
àquela ampliação, como já visto. 

Por todos estes incidentes gerou-
se inevitável tumulto que agora deve 
ser enfrentado. 

Diga-se de início que a juíza, ao 
deferir a ampliação da penhora sem 
laudo avaliativo e sem a ouvida da 
parte contrária, o que 
posteriormente acabou por se 
efetivar com o deferimento de 
pedido de remoção e depósito dos 
bens ampliados em nome da 
credora exeqüente, e ora agravada, 
acabou por subverter o 

ordenamento executivo à simples 
leitura dos arts. 680, 684 e 685, II do 
CPC. 

No entanto vê-se que a 
agravante, ao interpor o recurso, 
não dil igenciou duplamente acerca 
da contenção da ação executiva : 
Primeiro ao não cumprir o 
preceituado no art. 526 do CPC que 
nada mais é do que o aviso ao juiz 
acerca daquela interposição, dai 
alguns tribunais virem decidindo que 
a ausência desta providência gera 
deserção do agravo; e segundo, não 
requerendo desde a inicial a 
suspensividade do recurso, admitida 
pelo inciso II do art. 527 do CPC, só 
o fazendo muito tempo depois após 
a demonstração da iminência de 
inegável dano, o que por isso lhe foi 
concedido até de forma excepcional. 

Reconheço então que o agravo 
ora "sub judice", perdeu o seu objeto 
pelo andamento da ação executiva, 
caso de prejudicialidade 
superveniente, visto já se encontrar 
em fase diversa daquela ensejada 
pelo ato recorrido, não sem antes 
alertar e reconhecer igualmente, as 
relevantes razões de mérito do 
recurso a revelar que a ação 
executiva principal vem sofrendo um 
certo atropelo face os 
procedimentos que devem ser 
observados, e que, por serem de 
ordem pública, requerem toda a 
cautela do juiz, mormente quanto a 
avaliação dos bens sujeitos à 
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penhora ampliada, a qual reputo 
necessária "in casu". 

Ante o exposto, julgo prejudicado 

o presente recurso por estar sem 
objeto a apreciação de suas razões. 

Belém, 31 de agosto de 1998. 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 

Des. Stéleo Bruno de Menezes - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.692 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Suscitante: Belém Diesel S/A 
Suscitados: Juízo da Comarca de Ananindeua e Juízo da Comarca de 

Castanhal 
Relator: Desembargador José Alberto Soares Maia 
 
 

Conflito de Competência - Critério Territorial. A ação 
fundada em direito obrigacional tem sua competência 
determinada em razão do território não podendo ser 
declinado ex oficio pelo juízo. À Unanimidade. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos 
Conflito de Competência Negativo 
em que é suscitante Belém Diesel 
S/A e suscitados Juízos das 
Comarcas de Ananindeua e 
Castanhal. 

ACORDAM, os 
Desembargadores membros do 
Órgão Especial do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, à 
unanimidade de votos, em 
reconhecer o conflito, declarando a 
competência do Juízo da Comarca 
de Ananindeua, nos termos do voto 
do Relator. 

 
Relatório 
Trata-se de Conflito de 

Competência Negativo em que é 
suscitante Belém Diesel s/a e 
suscitados Juízos da Comarca de 
Ananindeua e Castanhal, 
fundamentado no art. 115 e ss do 

CPC. 
Alega o suscitante haver 

ajuizado perante o Juízo da 
Comarca de Ananindeua Ação de 
Execução contra devedor solvente, 
contudo o juízo julgou-se 
incompetente para julgar o feito, sob 
o argumento de que, renunciado o 
foro do lugar do pagamento 
(Belém), o foro competente deveria 
ser o do domicílio dos devedores, 
Castanhal. Assim, determinou a 
redistribuição dos autos à Comarca 
de Castanhal, que por sua vez 
julgou-se, de ofício, igualmente 
incompetente para declinar 
competência ao foro da Comarca de 
Belém. 

Foram juntados documentos, e 
anexo encontram-se os autos 
relativo à Execução. 

Às fls. 25/28 manifestou-se a 
Procuradoria Geral no sentido de 
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dar procedência ao Conflito a fim de 
ser considerado competente o Juízo 
da Comarca de Ananindeua.  

O conflito encontra-se 
caracterizado diante da negação 
dos Juízos de Ananindeua e 
Castanhal em atuar no feito 
executivo. 

A regra geral expressa no art. 94 
do CPC, determina que a 
competência para o processamento 
do feito é o do domicílio do réu ou o 
do local a ser satisfeita a obrigação 
(art. 100, inciso IV, “d” do CPC). 
Todavia, é de realçar que tratando-
se de ação fundada no direito 
obrigacional a competência é em 
razão do território, dependente 
exclusivamente do interesse das 
partes a sua arguição, sob pena de 

prorrogação do foro. 
Conforme se verifica, o vínculo 

processual na ação executiva 
proposta por Belém Diesel s/a, 
perante o juízo da Comarca de 
Ananindeua não chegou a constituir-
se, havendo o Juízo declinado de 
imediato de sua competência, o que 
não se admite dado tratar-se de 
competência relativa, sendo 
ilegítimo ao magistrado declará-la 
ex officio. 

Deste modo, julgo procedente o 
Conflito de Competência suscitado, 
declarando a competência do Juízo 
da 2ª Vara Cível da Comarca de 
Ananindeua para atuar na ação de 
Execução, proposta por Belém 
Diesel S/A, para onde deverão ser 
encaminhados os autos. 

 
Belém, 16 de setembro de 1998. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. José Alberto Soares Maia - Relator 
 



380                                                                                                 REVISTA DO 
TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.43                      nº 75                      1998 

ACÓRDÃO Nº 34.710 - AUTOS DE HABEAS-CORPUS 
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Impetrante:  Bel. Claudionor Vieira 
Paciente:  Maximiles Marques de Lima 
Impetrado:  Juízo de Direito da 4ª Vara Penal 
Relator:  Desembargador Felício de Araújo Pontes 
 
 

Habeas-Corpus Liberatório com Pedido Liminar. 
Alegação de erro quanto a pessoa. Inexistência de 
prov a material. Mera suposição. Não estando 
configuradas nos autos a autoria e materialidade do 
delito irrogadas ao coacto, hav endo somente meras 
suposições, é de ser concedida a ordem pleiteada, 
ante o inafastáv el amparo legal do pedido. Ordem 
concedida. Decisão unânime. 

 
 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores 
componentes das Câmaras 
Criminais Reunidas, a unanimidade 
de votos em denegar a presente 
Ordem impetrada, de conformidade 
com o voto do Des. Relator. 

 
Relatório 
O Bel. Claudionor Vieira, com 

fulcro do art. 5º, inciso LXVIII, da 
Constituição Federal c/c com o art. 
647 e seguintes do Estatuto 
Processual Penal, impetra a 
presente ordem de Habeas-Corpus 
Liberatório em favor de Maximiles 
Marques de Lima, contra ato do 
Douto Juízo de Direito da 4ª Vara 

Penal da Comarca da Capital. 
Aduz o impetrante que na noite 

do dia 13 de maio do ano em curso 
o paciente foi injustamente preso 
em flagrante delito por uma 
guarnição da Rádio Patrulha, em 
decorrência de ter sido apontado 
pelo Sr. Antônio Dias Freire, como o 
elemento que teria participado de 
um arrastão, na Av. Almirante 
Barroso, ocasião em que teria 
arrancado o seu cordão, e o 
agredido fisicamente causando-lhe 
lesões corporais. 

Prossegue enfatizando que a 
acusação imputada ao paciente é 
absurda, de vez que por ocasião de 
sua prisão não foi encontrado em 
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poder do coacto o cordão, 
inexistindo, portanto, segundo o 
impetrante, no auto de flagrante 
delito, os elementos 
caracterizadores da prova material 
que tipificam o crime de roubo no 
qual o paciente foi erroneamente 
enquadrado pela autoridade policial. 

Alega também que, não há prova 
da violência, pois não se encontram 
nos autos, o exame de corpo de 
delito, houve apenas uma 
requisição, para a realização do 
mesmo, logo, segundo o impetrante 
o que existe é uma acusação 
infundada e inconseqüente da 
vítima contra o paciente, que vem 
causando ao mesmo, o tolhimento 
no seu direito de ir e vir 
constitucionalmente garantido. 

Por derradeiro, requer que seja 
concedido ao paciente o 
Relaxamento de sua Prisão com 
amparo no art. 5º, inciso LXV, da 
Carta Política, ou a Liberdade 
Provisória, para que possa 
responder em liberdade o presente 
processo. 

Anexou a exordial documentos 
de fls. 12 a 47 com os quais 
pretende demonstrar o alegado. 

A Douta Juíza da 4ª Vara Penal 
autoridade indicada como coatora 
prestou as informações solicitadas 
às fls. 54/55. 

O Excelentíssimo 
Desembargador Relator da 
Câmaras de Férias concedeu o 

pedido de liminar pleiteado a teor do 
despacho de fls. 48 do presente 
feito. 

Nesta Superior Instância a Douta 
Procuradora de Justiça opinou pela 
manutenção da medida liminar e 
consequentemente pela concessão 
da Ordem pleiteada. 

 
Voto 
Ressai, do percuciente exame 

dos presentes autos, a induvidosa 
procedência do pedido feito em prol 
do paciente Maximiles Marques de 
Lima. 

Com efeito, não se vislumbra, em 
nenhum momento qualquer prova 
da efetiva participação do ora 
paciente no delito do qual é 
acusado, o que existe é uma mera 
suposição, conforme podemos 
observar, da própria declaração dos 
policiais militares que o detiveram e 
conduziram a presença da 
autoridade que lavrou o flagrante, 
conforme se depreende da 
documentação acostada ao 
presente feito. 

Vale ressaltar ainda, que não é 
admissível o reconhecimento do 
paciente pela vítima, como sendo o 
mesmo que o agrediu e roubou-lhe 
o cordão, pelas circunstâncias em 
que ocorreu o fato delituoso, ou 
seja, de noite e praticado por vários 
elementos em número estimado de 
10 (dez), que participavam de um 
“arrastão”, acrescido do fato 
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relevante de que por ocasião da 
referida agressão, a vítima perdeu 
os óculos de grau, o que, 
indubitavelmente, tornaria o 
reconhecimento do acusado, mais 
difícil e ainda, o produto do roubo 
não foi encontrado em poder do 
paciente, que se encontrava no 
momento de sua prisão parado em 
uma banca de lanches, fato 
expressamente declarado pelo 
proprietário da citada banca 
conforme se observa do documento 
de fls. 12, no qual está ressaltada 
ainda a injustiça da constrição do 
paciente. 

É bem de ver, que farta 
documentação comprovam os bons 
antecedentes do paciente, que tem 
profissão definida e residência fixa, 

além do que a autoria e 
materialidade do delito não estão 
comprovadas nos autos, o que a 
toda evidência recomenda que o 
paciente responda o processo em 
liberdade, até a conclusão da 
Instrução Penal, procedimento, que 
certamente fará a apuração correta 
da responsabilidade do evento 
irrogado ao coacto, culminando com 
sua absolvição ou culpabilidade. 

Por todo exposto e em 
confirmação a medida liminar 
concedida, e sufragando a 
manifestação da autoridade 
ministerial concedo a ordem 
pleiteada, ante o inafastável amparo 
legal que milita em favor do 
paciente. 

 
Belém, 14 de setembro de 1998. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Felício de Araújo Pontes - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.718 - REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO 
CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Sentenciante: MMª Juíza de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca da Capital 
Apelantes: Estado do Pará - Seduc 
Apelado: Colares Ltda. 
Relatora: Desembargadora Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes 
 
 

Ação Ordinária de Cobrança. Reexame de Sentença. 
Ausência de Licitação. Obrigatoriedade prev ista no 
art. 14, da Lei 5.416/87. Causa alheia à v ontade do 
v endedor. Irregularidades causadas pela própria 
Administração Pública, a quem incumbe a obrigação 
de promov er a aludida licitação. Ato administrativ o 
que produziu seus jurídicos e legais efeitos de 
compra e v enda, resultando na obrigação do estado 
de efetuar a dev ida contraprestação, que é o 
pagamento. O não pagamento pelo estado constituir-
se-á em enriquecimento ilícito que contraria o 
princípio da moralidade administrativ a, princípio 
constitucional emanado no art. 37 do CF/88. 
Outrossim, segundo inteligência do art. 243 do CPC, 
a nulidade arguida pela administração não pode lhe 
aprov eitar, porque foi esta quem lhe deu causa. 
Recurso conhecido, mas não prov ido. Sentença 
mantida. Decisão Unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores 
componentes da 3ª Câmara Cível 
Isolada do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, à 
unanimidade de votos, conhecer do 

recurso, mantendo a sentença 
recorrida, nos termos do voto da 
Relatora. 

 
Relatório 
Colares Ltda., firma devidamente 

qualificada na inicial, por seu 
advogado legalmente habilitado, 
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propôs ação ordinária de cobrança, 
contra o Estado do Pará, 
objetivando o recebimento de CR$ 
4.387,693,00 (quatro milhões, 
trezentos e oitenta e sete mil e 
seiscentos e noventa e três 
cruzeiros), padrão monetário da 
época. 

Diz ser credora da quantia supra, 
em razão do fornecimento de 
mercadorias à Secretaria de Estado 
de Educação - SEDUC, 
discriminadas nas Notas Fiscais, de 
números 2279, 2303, 2304, 2305, 
2306 e 2307, cujas datas de 
emissão, valores e empenho, 
constam às fls. 03. 

Aduz que as mercadorias objeto 
das referidas Notas Fiscais foram 
recebidas sem ressalvas de 
qualquer espécie pela SEDUC, 
assim como foram estas notas 
devidamente empenhadas, todavia 
os pagamentos não foram feitos, 
motivando a presente ação. 

Juntou documentos às 06/30. 
Citado, o Estado contestou, no 

prazo legal, dizendo que, de 
conformidade com o art. 37, inc. 
XXI, da Constituição Federal, a 
administração pública, para efetuar 
a compra do material, deveria 
observar o procedimento licitatório, 
previsto no art. 14 da Lei nº 5.416, 
de 11/12/87, posto que somente é 
dispensável a l icitação nas 
hipóteses do art. 15, da mencionada 
lei, o que não é o caso. 

Transcreve citação do mestre 
Hely Lopes Meirelles, à cerca da 
licitação. 

Aduz que a venda é irregular por 
falta do devido procedimento 
licitatório, devendo o ato 
administrativo ser anulado pelo 
Poder Judiciário por i legalidade, 
trazendo de novo à colação, ensino 
de Hely Lopes Meireles. 

Argumenta que sendo nulo o ato 
da compra, não há que se falar em 
pagamento. 

Acrescenta que as mercadorias 
relativas às Notas Fiscais nº 2279, 
2303, 2304, 2305, 2306 e 2307, não 
foram entregues à SEDUC, 
inexistindo qualquer documento 
comprobatório de sua entrega. Além 
de que, não  há nenhum carimbo de 
recebimento do material ou a 
assinatura de funcionário da 
Secretaria de Educação recebendo 
o material. Por isso, trata-se de 
mercadoria descrita em Nota Fiscal 
e empenhada, sem ter sido 
recebida. 

Aduz ainda que, com relação as 
demais Notas Fiscais, evidente que 
os carimbos de recebimento não 
podem ter validade, porque 
incompletos e, tratando-se de 
documento particular, a declaração 
não comprova o fato declarado, 
conforme art. 368, do CPC. 

Assim, concluiu pedindo a 
improcedência do pleito. 

A autora manifestou-se sobre a 
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contestação às fls. 43/44, refutando 
os argumento da mesma. 

O Ministério Público de 1º grau 
opinou pelo provimento da ação e o 
Juízo “a quo” julgou procedente o 
pedido, recorrendo de ofício de sua 
decisão. 

Inconformado, o Estado apelou, 
aduzindo, em suas razões de 
apelação, as mesma razões 
constantes na contestação, e que já 
foram bem alinhadas anteriormente, 
pelo que desnecessário se torna 
repeti-las. 

Ouvida a douta Procuradoria de 
Justiça, na pessoa da Dra. Wanda 
Luczinski, esta, em bem analisado 
parecer e sob judiciosos 
argumentos, opinou pelo 
conhecimento e improvimento da 
apelação, postulando a manutenção 
total da sentença. 

 
Voto 
Tem razão o Ministério Público 

de 1º e 2º graus, como têm razão o 
MM. Juiz sentenciante e a própria 
autora apelada. 

Não há que se negar que a 
própria administração pública 
causou a irregularidade apontada 
pelo Estado-apelante, na 
contestação, e nas razões de 
apelação, que, aliás, por serem as 
mesmas da contestação, foram 
devidamente apreciadas na 
sentença hostil izada, e cujos 
argumentos concordo plenamente. 

Entendo que deveria ser 
realizada a licitação para a compra 
das mercadorias, conforme o 
previsto no art. 14, da Lei 5.416/87. 
Porém, por um imperativo legal, é à 
administração, através de seus 
órgãos competentes, que incumbe 
promover a aludida licitação, e não 
ao particular, a quem a lei não 
confere esta obrigação. 

Embora oriundo de ato irregular, 
o ato administrativo produziu os 
seus jurídicos efeitos, de compra e 
venda de mercadorias, advindo do 
negócio jurídico efetuado pelas 
partes, do que resulta a obrigação 
do Estado de efetuar a 
contraprestação da mercadoria 
recebida, que é o pagamento. Ao 
não efetuá-lo, encontra-se em mora, 
nos termos do art. 960 do CPC. 

Não reconhecer o dever do 
Estado pagar, e o direito da apelada 
receber a quantia, seria postular um 
fim ilegítimo e, além disso, fora da 
moralidade que deve nortear os atos 
da administração, um dos princípios 
constitucionais previstos no art. 37, 
caput da Constituição Federal. 

Além de que o não pagamento 
pelo Estado, constituir-se-ia, 
também, em locuplemento, ou 
enriquecimento ilícito, que contraria 
o principio da moralidade. 

Ademais, na forma do art. 243, 
do CPC, a nulidade arguida pela 
administração, (Estado), não pode 
lhe aproveitar, porque foi quem lhe 
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deu causa. 
As Notas Fiscais das 

mercadorias ora cobradas foram 
efetivamente recebidas pela 
SEDUC; caso contrário não teriam 
sido devidamente empenhadas, 
como foram, todas, em número de 
6. 

Ademais, às fls. 20, 22, 25 e 28, 
verifica-se que foram juntadas 
novas cópias das Notas Fiscais de 
nºs 2279, 2303, 2305 e 2307, em 
cujos versos está o carimbo do 
Departamento de Administração de 
Material da SEDUC, recebendo as 
mercadorias constantes das 
aludidas notas, onde aparece a 
assinatura da senhora Cláudia 
Vinagre Mello, chefe do referido 
Departamento. 

É de ressaltar que, em todas as 
notas há referência ao empenho nº 
100.518, o que prova que as 
mercadorias constantes das 
referidas notas foram recebidas, e 
que a despesa já estava 
devidamente empenhada, como 
exige a lei. 

Vale transcrever, por oportuno, 
trecho do judicioso parecer da douta 
Procuradoria de Justiça, às fls. 91, e 
que aceito, onde salienta: 

“As fls. 21, 23, 24, 26, 27, 30 
encontram-se notas 
orçamentárias que 
correspondem a todas as notas 
fiscais juntadas pela apelada. A 
de fls. 21 corresponde à nota 

fiscal 2279; A de fls. 21 
corresponde à nota fiscal 2279; a 
de fls. 23 corresponde à nota 
fiscal 2303; a de fls. 24 
corresponde à nota fiscal 2304; a 
de fls. 26 corresponde à nota 
fiscal 2305 a de fls. 27 
corresponde à nota fiscal 2306; a 
de fls. 29 corresponde à nota 
fiscal 2307. 
Equivoca-se, pois, o Estado do 
Pará, ao afirmar que as 
mercadorias constantes das 
notas fiscais de nº. 2279, 2203, 
2204, 2205, 2206 e 2207, 
acostadas às fls. 10/15 dos 
autos, não foram recebidas, e 
que o carimbo de recebimento 
que se vê nas “outras” notas 
fiscais não são válidas, por 
estarem incompletos. 
Ora as outras notas fiscais são 
as mesmas acostadas às fls. 
10/15, em nova cópia, com 
exceção das de nºs 2304 e 2306. 
É sintomático, da confusão que 
faz, o fato do Estado do Pará cair 
nesse equívoco. Não sabe 
exatamente se houve o 
recebimento da mercadoria, pois 
acha que o pedido abrange dez 
notas fiscais quando, na 
verdade, compõe-se de seis. 
Por outro lado, o carimbo de 
recebimento aposto nas notas 
fiscais de nºs 2279, 2203, 2205 e 
2207 é perfeitamente válido, 
posto que no lugar do recebedor 
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consta a assinatura da chefe de 
departamento de Administração 
e Material da Seduc, Senhora 
Claudia Vinagre Mello. 
Essas afirmações do Apelante 
não podem, pois, ser levadas em 
consideração, por que não 
passam de meras alegações, já 
que não conseguiu provar que as 
mercadorias não foram 
recebidas. Tanto que, ao 
especificar as provas, apesar de 
requerer o deferimento do rol de 
testemunhas para ser 
apresentado oportunamente (fls. 
48), não ofereceu tal rol, do qual 
deveria constar, naturalmente, o 
nome da Chefe de Departamento 

de Administração e Material da 
Seduc, Senhora Claudia Vinagre 
Mello, que foi quem recebeu as 
mercadorias. Esta seria a pessoa 
chave para dizer do recebimento 
e destino dos materiais. Se o 
Estado do Pará assim não 
procedeu é porque tem a certeza 
do recebimento, já que não se 
justifica tal omissão do apelante, 
que possui um quadro de 
procuradores experientes nessa 
matéria.” 
Por todas as razões já expostas, 

conheço do recurso de apelação, e 
do recurso ex-officio, mas nego-lhes 
provimento, mantendo, “in totum”, a 
sentença de 1º grau. 

 
Belém, 26 de junho de 1998. 

 
Des. Pedro Paulo Martins -  Presidente 

Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.723 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante: Luiz Carlos Nunes Lopes 
Impetrado: Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado 
Relator: Desembargador José Alberto Soares Maia 
 
 

Incompetência do Órgão Especial - Ato do Chefe da 
Casa Civ il. O Órgão Especial é Incompetente para 
julgamento do Chefe da Casa Civ il do Estado. 
Competência das Câmaras Cív eis Reunidas, ex-vi art. 
25, inciso I, alínea “a” do RITJ. À Unanimidade. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
autos de Mandado de Segurança 
sendo impetrante Luiz Carlos Nunes 
Lopes e impetrado Exmo. Sr. Chefe 
da Casa Civil da Governadoria do 
Estado do Pará. 

ACORDAM, os 
Desembargadores Membros do 
Egrégio Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça do Estado, à 
unanimidade de votos, em 
reconhecer a incompetência do 
Órgão para julgamento do feito, nos 
termos do voto do Relator. 

 
Relatório 
Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por Luiz 
Carlos Nunes Lopes contra ato do 
Exmo. Sr. Chefe da Casa Civil da 
Governadoria do Estado, tendo por 
fundamento o disposto no art. 5º, 
inciso LXIX da CF e Lei nº 1.533/51. 

Na exordial alega o impetrante 
que era servidor lotado na 
Secretaria de Estado da Fazenda, e 
que até a data de 15/01/98 exercia o 
cargo em comissão de Chefe da 
Divisão de Controle Patrimonial, 
código DAS-011.3, quando foi 
exonerado pela Portaria nº 025/CCG 
sob a fundamentação de “ a pedido” 
do impetrante. No entanto, o mesmo 
ressalta não ter requerido tal 
exoneração, tornando-a arbitrária e 
i legal, ademais, acrescenta que na 
data da exoneração encontrava-se 
em gozo de licença regularmente 
deferida. 

A autoridade coatora, em fls. 
28/30, prestou informações que em 
síntese protestavam pela 
incompetência do Órgão Especial 
para processar e julgar o Mandado 
de Segurança contra ato do Chefe 
da Casa Civil da Governadoria do 
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Estado, conforme regra do art. 50, 
inciso V alínea b do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, no mérito protestou 
pela precariedade do cargo em 
comissão exercido pelo impetrante. 

A Procuradoria de Justiça, às fls. 
32/36, manifestou-se favorável à 
concessão da segurança. 

 
Voto 
A autoridade apontada coatora 

suscitou preliminar de 
incompetência do Órgão Especial 
para o processamento e julgamento 

do presente feito. 
Verifica-se do “mandamus” que 

este dirige-se contra ato do Senhor 
Chefe da Casa Civil, o qual detém o 
status de Secretário de Estado, 
assim competente para seu 
julgamento são as Câmaras Cíveis 
Reunidas, conforme estabelece art. 
25, inciso I, alínea “a” do RITJ. 

Assim sendo, acolho a 
preliminar, declinando a 
competência de Órgão, devendo ser 
os presentes autos, em 
conseqüência, serem remetidos as 
Câmaras Cíveis Reunidas. 

 
Belém, 29 de setembro de 1998. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. José Alberto Soares Maia - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.731 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Embargante: Estado do Pará 
Embargado: V. Acórdão de n° 34.205 de 26/06/98 da Egrégia Terceira 

Câmara Cível Isolada do TJE/Pará 
Relator: Desembargador Pedro Paulo Martins 
 
 

Embargos de Declaração - O Julgador encontrando 
motiv o suficiente para fundamentar sua decisão, não 
é obrigado a responder a todos os argumentos 
enumerados 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 v otos, e exaurido tudo aquilo a ser 
julgado nesta superior instância - Embargos 
rejeitados por improcedentes - Unanimidade de 
v otos. 

 
 

Vistos, etc. 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores 
Membros da Terceira Câmara Cível 
Isolada do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, por 
unanimidade de votos, em rejeitar 
os presentes Embargos de 
Declaração. 

 
Relatório 
Adoto o Relatório de fls. 116 a 

119, dos autos, tendo a acrescentar, 
que o ora Embargante inconformado 
com a Decisão emanada do 
Venerando Acórdão Nº 34.205 de 

26 de Junho de 1998, interpôs 
Embargos de Declaração, 
reiterando o que anteriormente 
havia  argumentado no decorrer do 
Processo e requerendo a reforma 
do Venerando Acórdão acima 
referido. 

O julgamento efetuado por este 
Egrégio Tribunal de Justiça através 
de sua Terceira Câmara Cível 
Isolada ocorreu por Unanimidade de 
Votos. 

 
Voto 
O Embargante Estado do Pará, 

requer que este Egrégio Tribunal de 
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justiça, através de sua Terceira 
Câmara Cível Isolada, se manifeste 
sobre matéria que já foi apreciada e 
julgada. 

Através "De Iure Constituto" deve 
ser atingido o "Meta Optata", para 
que a Lei seja cumprida, entretanto, 
a função dos Tribunais, nos 
Embargos de Declaração não é 
responder a questionários sobre 
fatos que já foram apreciados e 
julgados, devendo ser opostos 
apenas em casos excepcionais, 
quando houver obscuridade, 
contradição ou omissão na decisão, 
caso contrário são meramente 
protelatórios. 

Os Embargos de Declaração não 
podem sob pretexto de completar ou 
esclarecer, alterar o que já foi 
julgado. 

A Jurisprudência Pátria nos diz o 
seguinte: 

"Os Embargos de Declaração 
não constituem recursos idôneos 
para corrigir os fundamentos de 
uma Decisão. (Bol. AASP 
1.536/122). 
"O juiz não está obrigado a 
responder todas as alegações 
das partes, quando já tenha 
encontrado motivo suficiente 
para fundamentar a Decisão, 

nem se obriga a ater-se aos 
fundamentos  indicados por elas 
e tampouco a responder um a 
um todos os seus argumentos." 
(RJTJESP 1 15/207). 
O art. 535, incisos I e II, do CPC, 

preceitua que os Embargos de 
Declaração somente são 
admissíveis se na Decisão 
contestada houver  

“obscuridade, dúvida, ou 
contradição, 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 julgamento 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 

Rejeito os presentes Embargos de 
declaração, por Improcedentes, e 
haver sido exaurida a matéria a ser 
julgada por esta Superior Instância. 

 
Belém, 18 de setembro de 1998. 

 
Des. Pedro Paulo Martins - Presidente e Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.737 - AUTOS DE APELAÇÃO PENAL DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Apelante: A Justiça Pública 
Apelado: Cleber Will iam Corrêa Conceição 
Relator: Desembargador Felício de Araújo Pontes 
 
 

Apelação Penal. Alegação de que a sentença 
desconsiderou os antecedentes disciplinados no art. 
59 do CPB., elementos relev antes para a fixação do 
quantum da pena base. Legítima Defesa Putativ a não 
caracterizada. Circunstâncias judiciais prev istas no 
precitado artigo 59 do CPB, corretamente aplicadas 
pelo Douto Magistrado sentenciante. Maus 
antecedentes do acusado não comprov ados nos 
autos - Conduta social do réu dev e ser apreciada 
como circunstância judicial autônoma a teor do 
dispositiv o legal disciplinador. Jurisprudência de 
nossos Tribunais nesse sentido. Manutenção da 
decisão do Juízo "a quo" que se impõe. Recurso 
conhecido e improv ido. Decisão Unânime. 

 
 

ACORDAM, os Senhores 
Desembargadores componentes da 
2ª Câmara Criminal Isolada por 
Unanimidade de votos, conhecer do 
Recurso e nega-lhe provimento, nos 
termos do voto do Desembargador 
Relator. 

 
Relatório 
lrresignado com o quantum da 

pena imposta ao réu, ora apelado 
Cleber Will iam Corrêa Conceição, 
que foi julgado e condenado pela 
prática de Homicídio Simples contra 

a vítima Márcio Pontes Dias, o 
Ministério Público Estadual, com 
suporte do art. 593, III, "c" do CPI, 
interpôs o presente Recurso de 
Apelação Penal pelas razões de fato 
e de direito a seguir mencionadas. 

O recorrente assevera que a 
sentença prolatada pelo digno 
Magistrado "a quo" merece ser 
reformada, na medida em que os 
antecedentes disciplinados no art. 
59 de nossa lei penal substantiva, 
como elemento relevante para a 
fixação do quantum da pena base 
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não foi suficientemente valorada por 
aquela autoridade. 

Refere que a pena aplicada ao 
réu - seis anos (06) de reclusão é 
demasiadamente branda 
considerando-se a circunstância 
registrada no depoimento de uma 
testemunha indireta de que o 
acusado "pertencia a gangues de 
rua, bandos de vândalos que 
atormentavam os cidadãos de 
nossa cidade. 

Traz, à colação jurisprudência 
que entende compatibil izar as 
razões apresentadas em seu 
recurso de seguinte teor: 

"Pena base - bons antecedentes 
e primariedade - O simples fato 
de o acusado ser primário e 
possuir bons antecedentes não 
afasta possibil idade de fixação 
da pena base acima do mínimo 
legal. É que além dos 
antecedentes o Juiz deve 
atender na fixação da pena, a 
culpabilidade, à conduta social, à 
personalidade do agente e aos 
motivos, circunstâncias e 
consequências do crime." (STF-
HC - 69.246 - Rel. Marco Aurélio 
- DJU de 01/07/92). 
A final reitera que o apelado não 

faz jus a pena base imposta pela 
prática de Homicídio Simples em 
que foi vítima Márcio Pontes Dias, 
assim como, a redução feita pelo 
Douto Magistrado "a quo" que fixou-
a muito branda. 

Pugna pelo conhecimento e 
provimento do presente Recurso por 
esta Egrégia Corte para reformar a 
sentença combatida no concernente 
à correção da pena. 

Em Contra-Razões, o Apelado 
refere que o recurso interposto não 
merece provimento, na medida em 
que o Douto Magistrado ao fixar a 
pena base em sete (07) anos de 
reclusão, diminuindo-a em um ano 
para ser cumprida em regime semi-
aberto, o fez em adequação a prova 
dos autos juntamente com os 
preceitos mandamentais do Código 
Penal, pelo que ineficaz se 
apresenta a presente apelação 
devendo ser mantida a r. decisão 
guerreada. 

O Ilustre Representante do 
Ministério Público opina pelo 
conhecimento e improvimento do 
Recurso. 

 
Voto 
O objetivo do Presente Recurso, 

interposto pelo Ministério Público, se 
dirige para a modificação do 
quantum da pena aplicada ao réu 
apelado Cleber Will iam Corrêa 
Conceição, pela prática de Crime de 
Homicídio Simples contra a vítima 
Márcio Pontes Dias. 

É bem de ver que o apelado foi 
julgado perante o Egrégio Tribunal 
do Júri e condenado por infringência 
ao art. 121 "caput" visto que, no dia 
29/12/96, às 22:00 horas 
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aproximadamente, no interior de um 
bar localizado no Bairro do 
Telégrafo, deu um tiro na vítima 
Márcio Pontes Dias. 

Ressalte-se, que o Conselho de 
Sentença afastou as teses 
sustentadas pela defesa 
consubstanciadas em Legítima 
Defesa putativa e desclassificação 
para Homicídio Culposo, 
reconhecendo, todavia, em favor do 
réu-apelado, duas atenuantes: 
menoridade à época do delito e a 
confissão espontânea da autoria do 
delito. 

Observa-se, que em 
consideração às circunstâncias 
judiciais previstas no art. 59 do 
CPB, o Douto Magistrado aplicou a 
sanção penal entre os graus 
mínimos e médio, cominando ao réu 
a pena base de sete anos de 
reclusão, diminuída face ao 
reconhecimento das atenuantes 
descritas no art. 65, inciso I e III 
letra "d" do CPB., computando o 
quantum de seis anos de reclusão, 
em regime semi-aberto. 

O recorrente se insurge quanto 
ao critério uti l izado pelo Juízo "a 
quo" no tocante a dosimetria da 
precitada pena, no concernente às 
proximidades do mínimo legal, que 
não pode prevalecer, face a 
circunstância judicial denominada 
de antecedentes, que no 
entendimento do apelante, é 
desabonadora ao acusado, na 

consideração do depoimento de 
uma testemunha indireta, que soube 
através de terceiros, que o mesmo 
pertencia a gangues de rua. 

Tal circunstância, todavia, não 
ficou provada nos autos, o que toma 
inconsistente a pretensão do 
recorrente, pois mesmo que assim 
fosse, esse fato, não leva à 
imposição de reprimenda em paus 
elevados, como corretamente 
enfatizado pela Douta Autoridade 
Ministerial. 

É fora de dúvidas, que o 
Magistrado sentenciante se ateve 
de forma correta ao exame dos 
antecedentes judicias do acusado, 
como recomendado pela 
Jurisprudência atual, mesmo 
porque, a conduta social, como 
previsto no art. 59 do CPB, deve ser 
apreciada, como circunstância 
judicial autônoma.  

É notório e inafastável, que o 
retro citado dispositivo legal, exige 
do Magistrado prolator da sentença, 
parâmetros objetivos e subjetivos, 
que deverão se considerados na 
fixação do quantum da pena, que 
assim deverá ser cominada com o 
esteio da análise de todo o 
conjuntodas circunstâncias judiciais, 
como aliás, procedeu o Magistrado 
sentenciante no presente feito. 

Ora, é incontroverso, que não foi 
aplicada ao réu a pena base em seu 
grau mínimo estabelecida em seis 
anos. 
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A sentença imposta foi de 07 
(sete) anos de reclusão e diminuída, 
face as atenuantes reconhecidas 
pelo Conselho de Sentença e dentro 
do contexto acima expendido, o 
digno Magistrado prolatou sentença 
justa e equilibrada, e que, portanto, 
merece ser mantida em sua 
integralidade. 

De todo o exposto, sou pelo 
conhecimento e improvimento do 
recurso de Apelação Penal 

interposto pelo Órgão Ministerial, e 
ratifico o posicionamento no sentido 
de ser mantida a R. Sentença do 
Douto Juízo de Direito da 15ª Vara 
Penal da Capital, que, após decisão 
do Conselho de Sentença do 
Egrégio Tribunal do Júri, cominou 
ao réu Cleber Will iam Corrêa 
Conceição, o cumprimento da pena 
de seis anos de reclusão, em 
regime semi- aberto. 

 
Belém, 03 de setembro de 1998 

 
Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente 

Des. Felício de Araújo Pontes - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.748 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante: Maria das Graças Seawright 
Apelada: Carlos Zoghbi Empreendimentos Ltda. 
Relator: Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes 
 
 

I - Apelação Cív el. Despejo por falta de pagamento 
c/c cobrança de aluguéis e acessórios. ll - Preliminar 
de incompetência absoluta do juízo - Continência 
argüida desde a fase instrutória, dada a existência de 
ação rev isional com as mesmas partes e abrangência 
de objeto, e não apreciada pelo juízo "ad quo". 
Rejeição. lmpropriedade por tratar-se de regra de 
simples direção processual. Ademais, rev isional já 
com decisão transitada em julgado. Estéril, por isto, 
qualquer decisão de reunião de processos, sendo 
prudente, para o juízo da execução, a ciência do 
julgado ev itando-se o "bis in idem". III - Mérito: 1 - 
Aposto com a inicial recibos que discriminam valores 
relativ os a condomínio e IPTU, tem-se como 
apresentados os cálculos exigidos por lei. 2 - Com 
relação à cobrança excessiv a do aluguel, é regra a 
garantia do reajuste periódico (art. 68, § 2º da lei 
locatícia), como definido no contrato, sobre o v alor 
decidido na rev isional, "in casu", o INPC, ressalvada, 
quanto a periodicidade, a incidência da medida 
prov isória do plano real. 3 - A não complementação 
do depósito sem a dev ida cautela recursal que 
questionasse a atitude da defesa quanto a este e 
outros argumentos, torna suscetív el de confirmação 
o despejo já efetiv ado. 4 - lmpadece de nulidade a 
sentença que não fixa a caução, podendo fazê-lo o 
magistrado em momento posterior para efeitos de 
execução prov isória. 
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Vistos, etc... 
ACORDAM, os Exmos. Srs. 

Desembargadores membros da 
colenda 1a Câmara Cível lsolada do 
E. TJE/Pa., em Turma julgadora, à 
unanimidade de votos, conhecer da 
presente apelação cível, porém, 
também à unanimidade, negar-lhe 
provimento, mantendo-se a r. 
decisão "ad quo" nos termos do voto 
condutor. 

 
Relatório. 
Carlos Zoghbi Empreendimentos 

imobiliários Ltda., empresa 
devidamente identificada nos autos, 
por seu advogado, propôs contra 
Maria das Graças Seawrlght, 
igualmente identificada, no Juízo da 
5a Vara Cível, uma ação de despejo 
por falta de pagamento c/c cobrança 
de aluguéis e acessórios, com base 
em contrato de locação residencial 
avençado entre as partes, e com 
fundamento no art. 62, 1, c/c o art. 
9º, inciso ll l da Lei 8.245/91. 

Como fundamento de fato para a 
ação, disse na inicial que a 
requerida tentou pagar o aluguel e 
encargos referentes ao mês de 
julho/95 no valor de R$ 191,97 
(cento e noventa e um reais e 
noventa e sete centavos) contra o 
Banco Real S/A, mas que o mesmo 
fora devolvido duas vezes por 
insuficiência de fundos consoante 
documentos que anexou. 

Pediu então a citação da ré para 

a purgação da mora e, querendo, 
contestar a ação, e ao final, estando 
em mora, lhe fosse decretado o 
despejo juntamente com a 
condenação em custas, multa 
moratória, juros de mora e 
contratual, além de honorários de 
advogado na base de 20% sobre o 
valor em atraso, tudo conforme as 
cláusulas 2ª, parte final e 7ª do 
contrato. 

Devidamente citada, compareceu 
a ré em juízo pedindo autorização 
para pagamento do débito 
atualizado a teor do art. 62, II da lei 
locaticia, perfazendo um total 
depositado de R$ 483,84 
(quatrocentos e oitenta e três reais e 
oitenta e quatro centavos), 
asseverando ainda na mesma 
petição e posteriormente em pedido 
de modificação de competência, a 
existência de uma ação revisional 
de aluguel proposta pela autora 
contra a ré desde o ano de 1994 na 
6ª Vara Cível a revelar continência, 
que é espécie do gênero conexão, 
entre as ações propostas, pois, 
existe identidade das partes (são 
rigorosamente as mesmas), bem 
como o objeto de uma, que visa a 
fixação do novo valor dos aluguéis, 
abrange o objeto da outra que 
objetiva a cobrança dos que estão 
em atraso, mais acessórios. 

Silenciando acerca do pedido de 
modificação da competência por 
continência, mandou o juízo "ad 
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quo" que o autor falasse sobre o 
depósito efetuado, com o qual não 
concordou, juntando demonstrativo 
com cálculos na ordem de R$ 
972,99 (novecentos e setenta e dois 
reais, noventa e nove centavos). 

A despeito da insistência do. 
advogado da requerida, a 
modificação da competência por 
conexão restou não pronunciada 
pelo juízo "ad quo" que, nos 
ulteriores, após a expiração do 
prazo para a emenda da mora, feito 
com base no cálculo apresentado 
pela autora, sentenciou a ação 
declarando a procedência do pedido 
e fixando o prazo de 15 (quinze) 
dias para a desocupação voluntária 
(art.63, § 1º, alíneas "a" e "b" da lei 
locatícia), condenando ainda a 
autora em custas, tendo arbitrado 
honorários em 15% sobre o valor do 
débito. 

lrresignada com esta decisão, a 
ré apelou da mesma apresentando 
suas razões às fls. 61 a 70 dos 
autos, donde alega preliminar de 
incompetência absoluta do juízo 
sentenciante; e no mérito excesso 
de cobrança - violação do 
contraditório e julgamento extra-
petita ; despejo concedido de forma 
contrária à lei - inexistência de mora 
e não fixação, na sentença, do valor 
da caução - nova violação do devido 
processo legal. 

Em contra-razões, refuta a 
apelada todas as preliminares 

levantadas e no mérito diz que 
merece ser confirmada a r. sentença 
recorrida por todos os seus termos. 

Recebido o apelo apenas no 
efeito devolutivo, desta decisão foi 
interposto agravo de instrumento 
com pedido de atribuição daquele 
efeito, o que foi negado pelo relator, 
o eminente Des. Wilson Marques. 

Posteriormente requereu a 
autora carta de sentença para a 
execução provisória do julgado 
tendo o juízo "ad quo", para este 
fim, fixado a devida caução em 12 
meses do aluguel.  

Nesta Superior Instância, e para 
corroborar seus argumentos, a 
apelante juntou petição e 
documentos novos acerca da lide, 
do que foi dado a falar a apelada 
que igualmente se manifestou. 

 
Voto 
Preliminar de Incompetência 

absoluta do Juízo da 5ª Vara Cível. 
No manejo dos fundamentos 

desta preliminar, a defesa da 
apelada aduz que a presente ação 
de despejo foi oferecida em 
15.08.95, com tramitação na 5ª Vara 
Cível, quando, porém, já transcorria 
primeiramente no juízo da 8ª Vara 
Cível e posteriormente no juízo da 
6ª Vara Cível, a referida ação 
revisional de aluguel, de rito 
sumário, sobre o mesmo imóvel em 
referência, e com idênticos autor e 
réu. 



JURISPRUDÊNCIA                                                                                        399 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº 75 1998 
 
 

Na revisional supra referida, o 
valor do aluguel foi fixado 
provisoriamente por despacho 
liminar na forma do art. 68, II da lei 
locaticia em R$ 120,00 (cento e 
vinte reais) ; decisão esta acatada 
pelas partes, e que portanto não 
pode ser modificada por juízo não 
vinculado à lide revisional consoante 
regra do art. 292, 11 do CPC. Além 
do que, mencionada decisão já 
transitou em julgado, tendo sido 
fixado definitivamente o aluguel em 
R$ 383,84 (trezentos e oitenta e três 
reais, oitenta e quatro 
centavos),com a autora cobrando os 
valores lá definidos e estando a 
ação em fase de embargos à 
execução. 

Arremata seu posicionamento 
dizendo então que a autora cumulou 
duas ações - Despejo por falta de 
pagamento e cobrança de aluguéis. 
Decorre, pois, continência desta 
com a revisional em curso na 6ª 
vara, posto que uma ação de 
cobrança com base em título judicial 
deve, obrigatoriamente, ser 
proposta perante o juiz que decidiu 
sobre tal titulo, na escorreita forma 
estabelecida pelo art. 575, 11 do 
CPC, e assim, não pode a autora 
cobrar os mesmos aluguéis duas 
vezes. 

O tumulto que emerge desta lide 
não possui outra causa senão o 
descuido do juízo "ad quo" em não 
ter se pronunciado acerca da 

existência (ou não) de continência 
entre as ações, requerida desde o 
início péla ré, ora apelante, o que, 
não obstante, não pode gerar 
nulidade, inclusive quanto ao 
cerceamento de defesa uma vez 
que por diversas oportunidades 
deixou de questionar a apelante a 
atitude omissiva do juízo inferior. 

A operação seria relativamente 
simples, pelo que nos dá conta os 
arts. 104 a 106 do CPC: Proposta a 
ação de despejo por falta de 
pagamento c/c a cobrança de 
acessórios locativos, e ante o aviso 
da parte de que corre ação 
revisional dos aluguéis do mesmo 
imóvel envolvendo as mesmas 
partes em outra vara, o que 
acabaria por uma envolver o objeto 
da outra quanto a cobrança dos 
aluguéis, o juiz, não sendo o caso 
de modificação de sua competência 
como quer a apelante, sugerindo 
equivocadamente a incompetência 
absoluta do juízo, mas de sua 
deslocação; simples direção 
processual sujeita ao seu prudente 
arbítrio, ordenaria a reunião das 
ações se entendesse que isto 
evitaria possíveis decisões 
contraditórias, considerando 
igualmente a prevenção do juízo 
que, por primeiro, exarou decisão 
positiva nos autos. 

No entanto, a discussão acerca 
da ocorrência ou não da 
continência, encontra-se superada 
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ante o trânsito em julgado da ação 
revisional, cuja decisão está sendo 
objeto de ação executiva que é ação 
autônoma, o que torna estéril 
qualquer decisão de reunião dos 
processos. 

Preliminar que rejeito. 
 
Mérito 
1. Quanto ao excesso de 

cobrança. 
A autora, na inicial, ofereceu 

pedido de despejo da ré em razão 
de mora, cumulado com ação de 
cobrança, juntando tão somente 
recibos que discriminavam os 
valores devidos a título de aluguel, 
condomínio e IPTU. 

O valor do débito constante da 
vestibular, é de R$ 191,97, 
referentes ao aluguel de mês de 
julho de 1995, no valor de 120,00 
(valor l iminarmente fixado na 
revisional) - o que confere com o 
valor multiplicado por 12 dado à 
causa (R$ 1.440,00), acrescidos dos 
valores de IPTU e condomínio; valor 
este que foi depositado pela ré 
somados às parcelas punitivas 
indicadas pela autora, e 
posteriormente mês a mês conforme 
se iam vencendo os aluguéis. 

Em momento processual 
posterior, em petição discordante, a 
autora apresentou novo cálculo das 
parcelas devidas, incluindo nos 
aluguéis vencidos, reajuste dos 
mesmos pelo índice do INPC com 

os demais encargos calculados 
sobre este valor, do que divergiu a 
apelante dizendo que a autora não 
poderia modificar o valor definido 
provisoriamente na revisional. 

O juiz, então, ante a não 
complementação do depósito, 
decidiu com base nos valores 
cobrados pela autora que incluíram 
taxa condominial, IPTU e multa. 

Realmente a falta do cálculo 
discriminado com a inicial, acaba 
por gerar uma insegurança face ao 
realmente devido, e a jurisprudência 
tem sido dominante em asseverar a 
sua obrigatoriedade ; isso se 
justifica plenamente como princípio 
de direito público face a segurança 
das relações jurídico-sociais. 

No entanto, é de se dizer que o 
valor mencionado na inicial, objeto 
do inadimplemento, corresponde ao 
aluguel, IPTU e taxa de condomínio, 
que vieram discriminados em recibo 
aposto pela autora com a própria 
exordial, pelo que entendo ter 
havido a. discriminação dos valores 
devidos pelo princípio da 
instrumentalidade das formas. 

Quanto a discussão da 
incidência do INPC ao valor dos 
aluguéis determinados liminarmente 
na revisional, a mesma cinge-se ao 
disposto no contrato e na própria 
revisional, obedecido o critério legal. 
Nesse ponto, a autora, no cálculo, 
incidiu reajuste pelo INPC a partir do 
mês de agosto de 95 na ordem de 
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1.2684, sendo que o contrato 
assinado entre as partes, no ano de 
1991, determina reajustes 
semestrais por este índice. Certo é 
que, nestes casos, há que se 
manter a periodicidade do reajuste 
pactuado conforme norma clara do 
§ 2º do art. 68 da Lei das Locações. 

No entanto, entendo que para 
efeitos de aplicação por equidade 
da norma, há que se observar a 
incidência da periodicidade anual a 
partir da entrada em vigor da 
medida provisória do plano real 
(1994) evitando-se com isso, ônus 
excessivo.. 

Portanto, apenas quanto a este 
senão, descarto a argüição de 
cobrança excessiva, que, quanto a 
outros argumentos, deve ser 
debatida em sede de embargos, 
como ora se apresenta na execução 
da revisional. 

2. No que pende à decretação do 
despejo de forma contrária á lei, 
dada a inexistência de mora da ré, 
embora relevantes as razões da 
apelante, é de se reconhecer a 
circunstância de o mesmo já ter sido 

efetivado por carta de sentença, 
bem como, ao fato de não ter sido 
efetuada a complementação do 
depósito quando determinado, e 
posterior discussão de seu mérito 
em recurso próprio. 

Finalmente, impadece de 
nulidade a sentença que não fixa a 
caução, podendo fazê-lo, como o 
fez o magistrado "ad quo", em 
momento posterior e para efeitos de 
execução provisória do julgado. 

Ante o exposto, conheço da 
presente apelação cível e nego-lhe 
provimento, fazendo-se a ressalva, 
no que se refere a cobrança dos 
aluguéis, à incidência determinada 
no voto Quanto ao INPC, cabendo 
ao juízo exequente a concretização 
desta determinação, confirmando-se 
no mais o despejo como 
determinado na sentença "ad quo". 

Ainda como regra de 
ordenamento processual, determino 
que se dê ciência ao juízo 
exequente do aqui decidido, 
evitando-se decisões contraditórias 
e superpostas com o mérito da 
cobrança. 

 
Belém, 21 de setembro de 1998. 

 
Des. Ricardo Borges Filho - Presidente 

Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.806 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante: José Felipe Ferreira  
Apelado: Multicorp Construção Incorporações Ltda. 
Relatora: Juíza Convocada Carmencin Marques Cavalcante  
 
 

Apelação Cív el - Processo Civ il - Ação de despejo c/c 
cobrança e ação consignatória - Locação comercial - 
Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado - 
Inexistente o cerceio se as prov as dos autos são 
suficientes para o julgamento do mérito. Nas 
locações de lojas em shopping center são usuais os 
contratos que fixam aluguel percentual sobre o 
faturamento bruto e aluguel mínimo mensal a ser 
cobrado sempre que o aluguel percentual não 
alcance o v alor estipulado, não assistindo razão ao 
locatário que descumpre o contratado. Recurso 
conhecido, mas, improv ido. Decisão Unânime. 

 
 

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

Desembargadores e Exma. Sra. 
Juíza Convocada, que integram a 
Turma Julgadora da 3ª Câmara 
Cível lsolada, do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, à unanimidade, 
em conhecer da Apelação, para 
negar-lhe provimento, nos termos 
do voto da Relatora. 

 
Relatório 
José Felipe Pereira, por seu 

Advogado, em 27/12/95, interpõe 
Apelação da Sentença prolatada, 
em 04/12/95, pela MMª Juíza de 

Direito da 20ª Vara Cível da 
Comarca de Belém, nos Autos da 
ação de despejo movida por 
Multicorp - Construções e 
Incorporações Ltda., da qual foi 
devidamente intimado em 12/12/95. 

Alega que ao contestar a Ação 
de Despejo, requereu fossem 
apensados a estes os Autos da 
ação de consignação, por si 
ajuizada, e determinado dia e hora 
para consignar o valor constante da 
inicial, por não concordar com o 
mesmo, e protestou pela produção 
de diversas provas, tendo a MMª 
Juíza “a quo” acatado o primeiro 
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pedido e sem nada dizer sobre os 
demais, prolatou a sentença sem 
discussão do mérito do leonino 
contrato locatício de adesão, no 
qual se encontram cláusulas em 
desacordo com a lei do Inquilinato e 
que contrariam os princípios 
norteadores dos Shoppings, em 
evidente cerceamento de defesa. 

Requer a anulação da sentença, 
como retorno dos Autos à Vara de 
origem, para ser instruído com as 
provas requeridas e, ao final, 
proferida nova decisão, fls. 61/67. 

Preparo às fls. 67/71. 
A Autora/ Apelada comunica que 

a Ré/ Apelante desocupou e 
abandonou o imóvel, objeto da 
presente ação, e requer sua 
imediata imissão na posse, fls. 
72/73. 

Recebida a Apelação no efeito 
devolutivo e determinado o 
comparecimento do Sr. Oficial de 
Justiça ao local, para verificar o 
alegado abandono, fls. 74. 

A Apelada, em contra-razões diz 
que a Lei 8.245/91, em nenhum 
momento contempla a caução 
pleiteada pela Apelante; que a 
recorrente protestou por provas e 
não as produziu, pelo que teria tido 
o seu direito de defesa cerceado, o 
que não aconteceu, porque não 
caberia discutir na Ação de Despejo, 
a cobrança do aluguel mínimo, 
ameaçado pacificamente e sem 
qualquer ressalva, para o qual as 

provas se destinavam, face o 
princípio do “pacto sunt servanda”, 
que a questão da aplicabil idade ou 
não da cláusula contratual é matéria 
exclusivamente de direito, não 
restando à MM. Juíza senão o 
julgamento antecipado da lide, em 
cumprimento ao disposto no Art. 
330 do CPC; que a Apelada, por 
descaso e negligência da Apelante, 
nunca foi citada na Ação de 
Consignação ajuizada na 4ª Vara 
Cível; que de outubro a dezembro 
de 1993, o Apelante efetuou, 
normalmente, o pagamento do 
aluguel mínimo, não podendo, 
agora, querer revogar cláusulas 
para não pagar os alugueis e 
encargos locatícios contratados e 
permanecer na posse do imóvel, 
mesmo após tê-lo abandonado. 

Requer seja mantida a decisão 
“a quo” em sua integralidade, fls. 
76/83. 

Anexa carta da Construmaq, fls. 
84/85 

Dando cumprimento ao mandado 
de fls. 86, o Sr. Oficial de Justiça 
certifica que a loja 240, do 2º piso, 
do shopping Center Iguatemi Belém, 
mostra-se abandonada, fls. 87. 

A Autora/Apelada requer sua 
imediata imissão na posse do 
imóvel, objeto do litígio, fls. 89. 

Determinada a expedição do 
competente mandado de imissão de 
posse e a subida dos Autos ao 
Egrégio TJE, fls. 90. 
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Auto de imissão de posse às fls. 
94. 

Certidão de recolhimento de 
custas às fls. 95. 

Distribuídos, em 30/09/96, ao 
Exmo. Sr. Des. Calistrato Alves de 
Mattos. 

Redistribuídos, em 27/05/97, a 
esta Relatora 

Adoto o Relatório de fls. 56/57. 
 
Voto 
A questão central do presente 

Recurso, segundo os reclamos do 
Apelante, prende-se ao fato da MMª 
Juíza “a quo” ter prolatado sentença 
julgando procedente a Ação de 
Despejo, sem apreciar as provas 
por ele requeridas, ocorrendo, 
assim, segundo o Recorrente, um 
violento cerceamento de defesa. 

O inconformismo do Apelo gira 
em torno do valor do aluguel, pois, 
em relação ao shopping centers, o 
aluguel tem um valor mínimo e um 
valor em percentual. 

Segundo as peças constantes 
dos autos, a Autora/Apelada, 
alegando ter locado ao 
Réu/Apelante a Loja nº 240, do 
Shopping Center Iguatemi - Belém, 
ajuizou em 21/06/94, contra o 
mesmo a presente Ação de Despejo 
por falta de pagamento de alugueis 
desde 07/02/94, consoante 
recebidos juntados à exordial, 
fundamentando o pedido nos Arts. 
9º, III c/c o Art. 62, I, da Lei nº 

8.245/91. 
Alguns dias antes de ser citado o 

Réu/Apelante, ajuizou na 4ª Vara 
Cível desta Capital Ação de 
Consignação em Pagamento, 
fundada na razão de que o aluguel 
deveria ser estipulado conforme o 
faturamento mensal e não nos 
moldes estipulados pela 
Suplicante/Apelada, com o 
arbitramento do pré-falado “aluguel 
mínimo” que não se aplica à 
espécie, segundo o Apelante. Pediu 
a citação da Requerida, para 
receber a importância por ele 
calculada a título de aluguel e fundo 
de promoção, correspondente aos 
meses de janeiro a maio de 1994, 
ou, para contestar. 

Ao oferecer sua contestação 
nesta Ação de Despejo, com as 
mesmas argumentações, deu 
ciência da Consignatória, querendo 
fazer ver à MM. Juíza “a quo” que 
aquele MM. Juízo da 4ª Vara Cível 
estava prevendo, mas, caso assim 
não fosse entendido, requereu a 
determinação de dia e hora para 
caucionar o valor constante da 
inicial com o qual não concordava. 

A Douta Juíza Monocrática 
examinando a contestação e 
verificando estar prevento o MM. 
Juízo da 20ª Vara da qual é Titular, 
por haver despachado em primeiro 
lugar, solicitou os autos à Exma. 
Sra. Dra. Juíza de Direito da 4ª Vara 
Cível, por guardarem conexidade as 
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duas ações, sendo atendida e 
apensados a estes os autos da 
Consignatória. 

Após ouvir a Autora sobre a 
contestação a Douta Julgadora 
prolatou sua sentença, examinando 
detidamente a cláusula do contrato 
que estipulou o valor do aluguel, já 
que era este o ponto de controvérsia 
e considerando que o locatário 
havia depositado valores 
correspondentes ao percentual por 
lhe ser mais favorável e 
considerando ter ele depositado a 
menor e sem esboçar o desejo de 
purgar a mora, julgou procedente a 
Ação de Despejo cumulada com 
Cobrança e improcedente a 
Consignatória, decretando o 
despejo, assinando-lhe quinze dias 
para a desocupação voluntária; 
condenando-o ao pagamento dos 
alugueis vencidos e dos que se 
vencerem durante a tramitação 
processual e fixando a caução em 
valor correspondente a 12 meses de 
aluguel, além das custas 
processuais e honorários 
advocatícios arbitrados em 20% 
sobre o valor da causa. 

Com efeito, sem razão o 
Apelante quando se insurge sobre o 
critério adotado pela Douta 
Julgadora e que a meu ver, não 
configura cerceamento de defesa, 
por não haver mais nada a ser 
provado nos autos. 

Bem de se ver, como salientado 

na R. sentença “a quo”, o aluguel 
principal é aquele anotado na 
cláusula do contrato de locação 
assinado pelo locatário/ora Apelante 
e que diz: 

“O aluguel mensal será 
equivalente a 7% (sete por 
cento) do faturamento ou venda 
bruta mensal da locatária no mês 
de referência (aluguel 
percentual), assegurando à 
locadora, todavia, a percepção 
de “aluguel mínimo mensal”, no 
valor reajustável de Cr$ 
18.450.000,00 (dezoito milhões 
quatrocentos e cinquenta mil 
cruzeiros) (item 5), fls. 10.” 
E mais adiante no item 11, fls. 

14: 
“O aluguel mensal será pago até 
o dia 05 (cinco) do mês 
subsequente ao vencido e é o 
estipulado no item 5, incidindo 
sobre o faturamento bruto ou 
venda bruta mensal da Locatária 
(aluguel percentual) não 
podendo, nunca, ser inferior ao 
“aluguel mínimo reajustável, 
estabelecido no mesmo item”. 
Observa-se, assim do contrato 

firmado que o aluguel seria 
percentual, na base do 7% (sete por 
cento) sobre o faturamento bruto, 
porém, ficou estabelecido um 
aluguel mínimo mensal a ser 
cobrado, todas as vezes que o 
aluguel percentual não alcançasse 
aquele valor estipulado. 
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Tais tipos de contratos são os 
usuais nessas locações de lojas em 
Shopping Center, porque, de um 
lado a locatária fica a coberto de 
prejuízos pelo estabelecimento de 
um aluguel mensal alto, 
principalmente, nos meses de 
menor movimento comercial e, de 
outro lado, as locadoras auferem a 
compensação nos meses de maior 
movimento, em que os resultados 
das vendas são mais promissores. 

Cabe aqui, os argumentos 
expendidos pelo Exmo. Sr. Ministro 
Nelson Neves, do Superior Tribunal 
de Justiça, no julgamento do 
Recurso Especial de São Paulo, nº 
7.692, publicado no DJ de 13/05/91, 
ao decidir caso idêntico, e que estão 
expressos da seguinte forma: 

É de se ressaltar que a finalidade 
precípua da estipulação pelas 
partes de um aluguel mínimo, a que 
fica sujeita a locatária, cuja 
estipulação não guarda qualquer 
relação com o conceito de justa 
remuneração locatícia, seu ajuste foi 
inserido, apenas, para resguardar 
as locadoras dos meios 
indispensáveis próprios para 

atender aos seus encargos, 
relativos ao funcionamento do 
Shopping, sem cuidar de lucro” (in 
Jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, fls. 197). 

É bem verdade que o 
desequilíbrio econômico deve ser 
reconhecido e que princípios como 
o do “pacta sunt servanda” e o da 
liberdade de contratar podem ceder 
diante da situação econômica que 
todos estamos atravessando no 
país, notadamente, em nossa 
Capital, com relação do comércio e 
mais especificamente o relacionado 
com o movimento das lojas situadas 
em Shopping Centers. 

Entretanto, nesta Ação não cabe 
discutir a mudança em cláusula de 
contrato considerada leonina pelo 
Apelante. 

Consequentemente, por essas 
razões, não procede o 
inconformismo do Apelante, por ter 
a MMª Juíza “a quo” decidido de 
acordo com as provas existentes 
nos autos e consoante a legislação 
que rege a matéria. 

Em sendo assim, conheço da 
Apelação, para improvê-la.  

 
Belém, 02 de outubro de 1998. 

 
Des. Pedro Paulo Martins - Presidente 

Juíza Conv ocada Carmencin Marques Cav alcante - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.812 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante: Lemuel Lopes da Paz 
Apelado: Tertuliano Romualdo de Moura 
Relatora: Juíza Convocada Carmencin Marques Cavalcante  
 
 

Apelação Cív el - Direito Civ il e Processo Civ il - Ação 
de despejo - Incabív el o despejo quando não prova o 
autor a que título dispõe do imóv el para alugá-lo, 
cabendo-lhe, consequentemente, o ônus da 
sucumbéncia. Recurso parcialmente prov ido. 
Decisão Unânime. 

 
 

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

Desembargadores e Exma. Sra. 
Juíza Convocada, que integram a 
Turma Julgadora da 3ª Câmara 
Cível lsolada, do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, à unanimidade, 
em conhecer da Apelação e dar-lhe 
provimento parcial, nos termos do 
voto da Relatora. 

 
Relatório 
Lemuel Lopes da Paz por seu 

Advogado, em 07/08/86, interpõe 
Apelação da sentença prolatada em 
12/06/86, pelo então MM. Juiz de 
Direito da 9ª Vara Cível, da 
Comarca de Belém, hoje, Exmo. Sr. 
Des. Carlos Fernando de Souza 
Gonçalves, na Ação de Despejo, 
proposta contra Tertuliano 
Romualdo de Moura, julgando 

improcedente o pedido, porém, 
condenando o requerido ao 
pagamento das custas processuais 
e aos honorários advocatícios, 
publicada em 23/06/86. 

Alega que a r. sentença 
desatendeu, dentre outros, os 
princípios do instrumentalismo 
processual, vez que o Douto Juiz “a 
quo” deixou de atender a exigência 
salutar do Art. 284, do Código de 
Processo Civil, qual seja, não deu 
oportunidade para que o Apelante 
corrigisse ou emendasse a inicial, 
levando-o à convicção de que sua 
legítima pretensão fosse atendida e, 
também, não fez a devida instrução 
do processo, deixando de realizar a 
audiência e de mandar inspecionar 
o imóvel, como prevê o Art. 440, do 
estatuto processual civil. 

Requer seja reformada a decisão 
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apelada, fls. 25/27. 
Recebida a Apelação em seus 

efeitos legais, fls. 28, verso.  
O Apelado, em contra-razões, diz 

que a pretensão do Autor/Apelante 
se encontra afastada de respaldo 
das Leis 6.649/79 e 6.698/79, pois 
não provou sua condição de 
sublocador; não indicou o locador e 
ignorou o despacho de fls. 21, a 
partir do qual poderia aduzir provas. 

Requer a manutenção da 
respeitável sentença do Juízo “a 
quo”, fls. 31. 

 
Voto 
Argumenta o Douto Magistrado 

de 1ª Instância, em sua r. decisão, " 
que o requerente não é proprietário 
e sim sub locador que por sua vez 
sub locou o imóvel a outra pessoa, e 
não fez dentro dos autos a devida 
comprovação dessa situação de que 
é sub locador, não indicando quem 
é o proprietário e o inquilino que lhe 
sub-locou para serem chamados à 
lide uma vez que não existe 
contrato. 

Por outro lado, não ficou provado 
o tipo de sub locação ou locação 
que é a do imóvel, uma vez que o 
requerido diz ali residir enquanto 
que o requerente diz que funcionava 
uma casa de diversão, portanto 
deveria ser comercial. Na falta de 
prova dentro do pedido, julgo 
improcedente o pedido e condeno o 
requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários 
advocatícios que arbitro em 10% do 
valor corrigido" (fls. 23 e verso). 

Acertada a argumentação, pois, 
de conformidade com o Art. 283, do 
CPC "a petição inicial será instruída 
com os documentos indispensáveis 
à propositura da ação", o que não 
aconteceu na espécie. 

O Autor/Apelante instruiu a sua 
exordial unicamente com a 
notificação extra-judicial ao 
Réu/Apelado para que desocupasse 
o imóvel no prazo de 30 dias, 
deixando de comprovar a sua 
própria condição, de sub- locatário, 
conforme alega em seu pedido, ou 
seja, o consentimento prévio, por 
escrito, do locador do prédio para 
que ocorra a sub-locação, a cessão 
da locação ou o empréstimo, 
consoante exigência do Art. 10, da 
Lei nº 6.649/79, vigente à época da 
ação. 

Não procedem as alegações do 
Apelante quando diz que o MM. 
Juízo "a quo" deixou de atender à 
exigência salutar do Art. 284, do 
CPC, não lhe dando oportunidade 
de completar a inicial, pois, muito 
embora tal providência não tenha 
sido determinada, o Douto 
Magistrado deu oportunidade ao 
Autor para contra-minutar a 
contestação o que foi cumprido e 
posteriormente, despachou 
colocando em provas o feito, o que 
foi devidamente publicado, mas, o 
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Autor quedou-se inerte, nada 
comprovando sobre o alegado, nem 
mesmo através de testemunhas, 
pois, não as arrolou, e, se não havia 
provas a serem produzidas, não 
tinha porque ser designada 
audiência para instrução do 
processo. 

Assim, é de ser confirmada a 
bem lançada sentença que apreciou 
a matéria e julgou de acordo com os 
bons princípios do direito, 

merecendo reparo, apenas e tão 
somente, quanto à condenação do 
Requerido às custas processuais e 
honorários advocatícios, quando na 
verdade, o condenado deveria ter 
sido o Requerente. 

Isto posto, conheço da Apelação 
e dou-lhe provimento, para reformar 
parcialmente a decisão de 1º grau, 
revertendo o ônus da sucumbência, 
do Requerido para o Requerente. 

 
Belém, 09 de outubro de 1998. 

 
Des. Pedro Paulo Martins - Presidente 

Juíza Conv ocada Carmecin Marques Cav alcante - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 34.813 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante: Raimunda Donildes de Aguiar Quintas 
Agravado: Real Engenharia e Comércio Ltda. 
Relator: Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim 
 
 

Civ il e Processo Civ il. Contrato de promessa de 
compra e v enda de apartamento. Imissão na posse 
do imóv el pela promitente compradora. Após o 
pagamento da poupança e de parte do v alor do 
restante da dív ida. Div ergência entre as partes. 
Paralisação do pagamento do restante do preço. 
Ação de reintegração de posse - Concessão da 
medida liminar de reintegração, em fav or da 
promitente v endedora. Impossibilidade. Tendo a 
promitente compradora se imitido na posse do 
imóv el, por força de um contrato, não se há de falar 
em esbulho possessório, passív el de ser reparado 
atrav és de interdito de reintegração, com medida 
liminar, dev endo a pendência ser solucionada 
atrav és de ação ordinária. Agrav o de Instrumento 
prov ido, a fim de sustar a medida liminar de 
reintegração de posse até a decisão da demanda, 
ficando prejudicado o agrav o regimental interposto 
pela agrav ada. 

 
 

Vistos, etc. 
ACORDAM, os Juizes 

componentes da Egrégia Primeira 
Câmara Cível Isolada, do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, em 
dar provimento ao agravo, a fim de 
sustar a reintegração liminar, até a 
decisão final da demanda, ficando 
sem objeto o agravo regimental 
interposto pela agravada, nos 

termos do relatório de fls., das notas 
taquigráficas e do voto deste 
Relator, que fica fazendo parte 
integrante deste julgado. 

 
Relatório 
Raimunda Donildes de Aguiar 

Quintas interpôs agravo de 
instrumento, contra a firma Real 
Engenharia e Comércio Ltda., 
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alegando, em resumo: 
Que na ação de reintegração de 

posse cumulada com perdas e 
danos, que lhe foi interposta pela 
firma Real Engenharia e Comércio 
Ltda., a magistrada, titular da 6ª 
Vara Cível de Belém, concedeu 
liminarmente a reintegração, sem a 
sua prévia audiência de justificação, 
o que, no seu entender, se configura 
medida precipitada e ilegal. 

O agravo vem instruído com os 
documentos de fls. 12 a 43, 
constantes da cópia do contrato de 
compra e venda de um 
apartamento; contestação à ação de 
reintegração de posse; cópias de 
recibos de pagamento de parte do 
débito, além de outros. 

Recebido o agravo foi concedido 
o efeito suspensivo, com a sustação 
da reintegração até a decisão final 
do recurso; solicitadas as 
informações à Juíza do feito e 
determinada a intimação da firma 
agravada. 

Esta (a agravada), por sua vez 
interpôs agravo regimental, tentando 
a manutenção da reintegração 
liminar e, logo após, apresentou 
suas razões de agravada, pugnando 
pelo improvimento do recurso. 

 
Voto 
Os fatos podem ser melhores 

resumidos da seguinte maneira: em 
outubro de 1996 as partes firmaram 
um contrato de promessa de 

compra e venda, pelo qual a 
empresa Real Engenharia, se 
comprometeu vender à dona 
Raimunda Donildes o apartamento 
602, do edifício Arpoador, nesta 
Capital, mediante as condições 
estabelecidas contratualmente. 

Pago o valor correspondente à 
poupança e mais parte do restante 
do preço, o qual foi feito através da 
corretora Âmbito Empreendimento 
Ltda., a ora agravante entrou na 
posse do imóvel, em maio de 97. 

Em agosto de 1997 a empresa 
agravada, alegando inadimplemento 
do pagamento do restante do preço, 
por culpa da corretora intermediária 
do negócio, que não teria honrado o 
compromisso, ingressou com ação 
de reintegração de posse, cuja 
medida liminar foi concedida, sem 
audiência da parte contrária. Daí o 
agravo. 

O recurso merece ser provido, já 
que as razões invocadas pela 
promitente compradora têm inteira 
procedência, pelo que mantenho o 
despacho inicial por seus próprios 
fundamentos que são os seguintes: 

“As razões invocadas pela 
agravante são ponderáveis, já que a 
controvérsia tem origem em um 
contrato de promessa de compra e 
venda de um apartamento, que não 
chegou a bom termo, por motivo 
ainda a discutir, não podendo assim 
a ação de reintegração de posse ter 
início pelo seu fim. 
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A agravante após satisfazer o 
pagamento de parte do valor do 
imóvel foi imitida em sua posse, não 
se podendo por isso, falar em 
esbulho possessório, sem antes 
ouvir a possuidora, que alega 
desrespeito por parte da agravada, 
de cláusulas contratuais. 

A decisão agravada é 
precipitada, na medida em que é de 
caráter satisfativo, ofendendo o 

princípio do contraditório, previsto 
no artigo 5º, inciso LV da 
Constituição Federal."  

Por tais razões dou provimento 
ao agravo de instrumento, a fim de 
sustar a reintegração até a decisão 
final da demanda, ficando, portanto, 
sem objeto o agravo regimental 
interposto pela agravada. Custas na 
forma da lei. 

 
Belém, 05 de outubro de 1998. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente e Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.814 - REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO 
CÍVEL DA COMARCA DE CAPANEMA 
 
 
Sentenciante:  MMª Juíza da 1ª Vara da Comarca de Capanema 
Sentenciado/Apelante:Prefeitura Municipal de Capanema 
Sentenciado/Apelado:Ministério Público 
Relator:  Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim 
 
 

Ação Civ il Pública. Implantação pela Prefeitura 
Municipal de Capanema da Política de atendimento 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, prevista no 
ECA. obrigatoriedade da comuna instalar, no prazo 
de 60 dias, medida  de internação e aprov ação de Lei 
Municipal neste sentido, ainda no exercício do ano 
em curso, bem como destinação, no mesmo prazo, 
de numerário a ser administrado pelo conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, sob pena de 
multa diária. Impossibilidade. Não pode o Poder 
Judiciário impor ao Executiv o, quando, e como tais  
prov idências dev em ser tomadas, as quais dev em 
constar da lei, a ser elaborada pelo Executiv o e 
Legislativ o, na conformidade das possibilidades da 
comuna. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os 

Desembargadores componentes da 
Egrégia Primeira Câmara Cível 
Isolada, do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, por unanimidade de 
votos, em dar provimento à 
apelação, para reformando a 
sentença apelada, em reexame, 
julgar a ação totalmente 
improcedente. 

 

Relatório 
Adoto como relatório o que dos 

autos consta às fls. 183/189. 
Acrescentando que, ao proferir 

sentença, o MM. Juiz "a quo" 
decidiu pela revogação da liminar, 
uma vez que não existia previsão 
legal que pudesse obrigar a 
requerida a edificar prédios para o 
funcionamento dos programas 
sociais especificados pelo 
requerente. 
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E quanto ao mérito, julgou 
parcialmente procedente, 
condenando a ré a:  

A) Proceder a instalação no 
âmbito do Município de Capanema 
da medida de internação prevista no 
inciso VII do art. 90 do ECA - no 
prazo de 60 (sessenta dias), 
providenciando imediata aprovação 
de lei pela Câmara de Vereadores 
nesse sentido, a fim de que tenha 
vigência no presente exercício 
financeiro. 

B) Destinar numerário suficiente, 
no mesmo prazo e condições já 
mencionadas para o Fundo 
Municipal, devendo a verba, além 
de outras pertinentes, ser 
depositada em conta bancária 
específica, sob a administração do 
Conselho dos Direitos da Criança e 
Adolescente, ao qual o fundo 
encontra-se vinculado, e a quem 
deverão ser apresentados 
mensalmente os demonstrativos dos 
depósitos (ECA art. 88, IV), tudo de 
conformidade com os arts. 5º, inciso 
I e XII do Decreto Municipal 88/93 e 
art. 13, Parágrafo único da Lei 
Municipal 4.954. 

Em caso de descumprimento das 
ordens, foi imposta multa diária de 
R$ 1.000,00. 

Insurgindo-se contra decisão do 
Município de Capanema apelou a 
ré, tendo como argumentos, 
basicamente, os seguintes: 

A) Que apesar do Município de 

Capanema, não ter conseguido 
equacionar a contento o problema 
do menor, o mesmo tem sido 
enfrentado na medida das 
possibil idades econômicas daquela 
comunidade; 

B) Que na previsão orçamentária 
do ano em que surgiu a demanda, 
constava de forma clara e cristalina, 
que, para a consecução dos 
objetivos elencados, se fazia 
necessário o repasse de verbas do 
Poder Público Federal, não 
prevendo nenhum Recurso 
0rdinário, constando tão somente 
Recursos Vinculados na base de RS 
130.000,00, o que no seu 
entendimento demonstra não poder 
ser o município, o responsável pelos 
encargos indicados na inicial. 

E por fim, alega que mais lógico 
seria que a autora acionasse 
primeiramente a União e o Governo 
do Estado - objetivando o ingresso 
de recursos previstos no orçamento 
municipal e que dependem de 
repasse. 

As fls. 199/202, o apelante 
ratificou os termos iniciais da ação 
judicial, solicitando apenas a 
manutenção da sentença- por não 
merecer qualquer reparo. 

Submetidos a esta Superior 
Instância, foram os autos 
submetidos apreciação do 
representante do Ministério Público 
nesta Corte, que às fls. 208 a 212 
emitiu pedido. manifestando-se pelo 
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conhecimento do recurso e não 
provimento do pedido. 

 
Voto 
O douto órgão do Ministério 

Público, por sua Promotoria de 
Justiça, de Capanema, baseando-se 
nas novas atribuições que lhe foram 
conferidas pela nova ordem 
constitucional, que lhe atribuiu a 
função de representante da 
sociedade, na tutela dos interesses 
sociais, interpôs ação civil pública 
contra a Prefeitura Municipal do 
referido município, alegando: que, 
inobstante o “estágio avançado“ a 
que chegou a execução de serviços 
prestados pela comuna à população 
infanto juvenil, prevista na lei 
menorista, o Conselho Municipal 
Tutelar e o Abrigo, vêm funcionando 
de maneira inadequada, 
necessitando que sejam tomadas 
providências para sanar a omissão. 

A MMª Juíza em seu despacho 
inicial, deferiu a medida liminar 
requerida pelo Ministério Público, 
através de despacho do seguinte 
teor:  

“Defiro o pedido de liminar 
requerida pelo Ministério Público 
para que a Prefeitura Municipal 
de Capanema, no prazo máximo 
de 30 dias dê início à construção 
das seguintes entidades de 
atendimento ao menor: a . I 
(Entidade de atendimento que 
desenvolva programa de abrigo - 

art. 90, IV do Estatuto - e prédio 
para funcionar Conselho Tutelar 
e Municipal. a . II) Prédio 
destinado à internação de menor 
infrator (Prevista na Lei 
Orçamentária, através da 
emenda modificativa nº 02/93. a . 
III) Espaço de convivência par 
atender meninos de rua, e com 
fundamento no parágrafo 2º do 
art. 213 do mesmo diploma legal 
imponho multa diária à requerida 
no valor de R$ 1.500,00 (um mil 
e quinhentos reais). 
Cite-se a Prefeitura Municipal de 
Capanema, através de seu 
representante legal, para no 
prazo de lei, querendo contestar 
a presente ação. 
Intime-se.“ 
Todavia, após a manifestação da 

Prefeitura a magistrada ante os 
irrefutáveis argumentos, revogou 
aquela medida, argumentando, que 
realmente não haviam os 
pressupostos legais para a 
concessão da liminar, reconhecendo 
não haver previsão legal, obrigando 
a Prefeitura a edificar prédios para o 
funcionamento dos programas 
especificados.  

Mas, antes de chegar a esta 
conclusão, o magistrado argumenta 
da seguinte maneira :  

“Pretende o Parquet, dado que 
funcionando de forma precária e 
inadequada, a imediata 
construção do Abrigo, Espaço de 
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Convivência e da sede dos 
Conselhos Tutelar e Municipal, 
como também do prédio para 
internação do menor infrator, 
cujo programa ainda não foi 
instalado nesta comuna. Dado a 
urgência, requereu liminar para 
que as obras concernentes 
fossem imediatamente iniciadas, 
no que foi atendido pela douta 
juíza então titular da vara. 
No que concerne a construção 
das sedes das entidades antes 
mencionadas, creio que labora 
em erro a parte autora. Com 
efeito, ao estipular a lei a criação 
pelos Municípios de programas 
de proteção e sócio-educativos, 
discriminados no art. 90 do 
estatuto, visou, como é evidente, 
proporcionar os mecanismos  
necessários para, em caso de 
violação ou ameaça a direitos, 
houvesse o suporte necessários 
para a aplicação das medidas 
previstas no art. 101 do códex 
citado. Em nenhum momento 
determina a edificação de 
prédios para o funcionamento 
desses órgãos, mesmo porque 
tal fato, considerando-se a 
situação de penúria da maioria 
dos Municípios brasileiros, 
inviabil izaria a execução da lei. 
O que a norma legal determina, 
na verdade, é a instalação 
desses programas. Para tal, 
deverá o Município usar de todos 

os meios, inclusive o aluguel de 
imóveis, ainda que particulares, 
viabil izando também um 
funcionamento condizente com 
os ditames da lei. Por outro lado, 
tendo em vista mandamento 
constitucional, previsto no artigo 
227 de nossa Carta Magna, a 
instalação das entidades deverá 
ser prioridade da comuna, 
sobrepondo-se a todas as 
demais necessidades. 
No caso específico do Município 
de Capanema, restou 
demonstrado que se encontra 
em pleno funcionamento o 
Abrigo, o Espaço de Convivência 
e os Conselhos Municipal e 
Tutelar, faltando ser instalado 
apenas o programa para 
internação de menor infrator. No 
que concerne aos órgãos 
instalados, não há, por 
conseguinte, o que se discutir, 
pois a ré cumpriu, 
concernentemente aos 
programas referidos, com sua 
parte quanto à política de 
atendimento aos direitos da 
criança e adolescente.“  
E mais adiante o magistrado, em 

sua sentença, aduz:  
“...Mas, como bem frisa os 
representantes do Ministério 
Público na peça vestibular  
“todas as despesas com obras e 
serviços a serem realizados pelo 
Município, são realizadas através 
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de previsão orçamentária “e a lei 
orçamentária para o exercício 
presente, consoante relatam os 
autos, não trás a tal previsão.“  
Contudo, até de modo 

surpreendente, o magistrado julgou 
a ação parcialmente procedente, 
para condenar a Prefeitura a 
proceder a instalação de medidas e 
a destinar verbas para entidades 
ligadas a menores, não previstas no 
orçamento, o que não compete ao 
Poder Judiciário. 

A Constituição Federal consagra 
em seu artigo 2º o princípio de 
harmonia e independência entre os 
Poderes, pelo que, não pode o 
Poder Judiciário, que não tem 
competência para administrar, impor 
ao Poder Executivo , em qualquer 
plano, quer Federal, Estadual, ou 
Municipal, a execução de obras e a 
destinação de verbas, não previstas 
no orçamento. 

É certo que a Prefeitura tem o 
dever constitucional de “assegurar à 
criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, á 
educação, ao lazer, à 
profissionalização, á cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e 
opressão” conforme dispõe a 
Constituição Federal, em seu artigo 
227. 

Contudo não será o Judiciário 
que deve impor ao executivo, 
quando e como tais providências 
devem ser feitas. Compete ao 
Legislativo e ao Executivo a 
elaboração da lei de meios para a 
destinação de numerário suficiente 
para aquelas finalidades na medida  
das possibil idades do Município. 

E, uma vez desobedecida a lei, 
tem o Poder Legislativo, meios para 
obrigar o cumprimento da lei, uma 
vez, que a sua desobediência, 
constitui infração político 
administrativa prevista no Dec. Lei 
201/62, a qual também aponta e 
registra como deve aquele Poder 
proceder. 

Assim sendo conheço do recurso 
voluntário de apelação e lhe dou 
provimento para, reformando a 
sentença em reexame julgar a ação 
totalmente improcedente. 

 
Belém, 05 de outubro de 1998. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente e Relator 
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ACÓRDÃO Nº 34.819 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante: Augusto Celso de Oliveira Burlamaqui Freire 
Apelado: Cláudio Túlio do Rosário Pinho  e Maria Cristina Carfi Pinho 
Relator: Desembargador Nelson  Silvestre Rodrigues Amorim 
 
 

Civ il e Processo Civ il. Ação de consignação em 
pagamento. Perda do prazo para efetuar o depósito 
da quantia consignada. Ação julgada extinta sem 
julgamento do mérito. Apelação objetiv ando a 
dev olução do prazo. Não sendo plausív eis as razões 
apresentadas pelo recorrente, confirma-se a 
sentença recorrida que julgou a ação extinta sem 
julgamento do mérito, ex v i do artigo 267, inciso IV do 
CPC. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os 

Desembargadores componentes da 
Egrégia Primeira Câmara Cível 
Isolada, do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, por votação 
unânime, em negar provimento à 
apelação, para confirmar a sentença 
apelada. Nos termos do relatório, 
das notas taquigráficas e do voto 
deste Relator, que integram este 
aresto. 

 
Relatório 
Augusto Celso de Oliveira 

Burlamaqui Freire, advogado 
postulando em causa própria, 
propôs perante o Juízo da 20ª Vara 
da comarca de Belém, uma ação de 

consignação em pagamento, contra 
Cláudio Túlio do Rosário Pinho e 
sua mulher Maria Cristina Carfi 
Pinho, com base nos artigos 890 e 
seguintes do CPC. 

Esclarece o autor, que na 
qualidade de advogado, foi 
constituído através de instrumento 
público de procuração, procurador 
do consignados com os mais 
amplos poderes para vender, ceder, 
transferir, ou por qualquer outra 
forma alienar a quem quiser, pelo 
preço, prazos e  condições que 
convencionasse, o imóvel sito nesta 
cidade à Av. José Bonifácio, nº 
1260, casa “D”. 

Que com base na procuração 
que lhe foi outorgada, celebrou 
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contrato de compra e venda do 
referido imóvel, com o Sr. Urubatan 
Ferreira de Castro, recebendo em 
pagamento a quantia de R$ 
15.000,00. 

Ocorre, que os réus, em que 
pese a regularidade do negócio, 
recusaram-se a receber o preço 
pelo qual foi vendido o imóvel, numa 
atitude deselegante e injusta. 

Conclui a inicial do seguinte 
modo: 

“Requer o consignante com base 
nos artigos 890 e seguintes do CPC 
a fim de impedir o injusto 
transcorrimento dos juros moratórios 
e demais despesas decorrentes do 
contrato realizado, a consignação 
em juízo da quantia supracitada 
referente à venda do aludido imóvel, 
em tudo observadas as 
formalidades legais." 

A ação vem instruída com os 
documentos de fls. 7 a 10, entre os 
quais o recibo de compra e venda 
(fls. 9) 

Pelo despacho inicial de fls. 11, a 
MMª Juíza deferiu o pedido de 
depósito, para ser efetuado no 
prazo de 5 dias, contados da 
publicação do despacho, findo o 
qual, e se efeito o depósito, fosse 
procedida a citação dos réus, para 
levantarem a quantia depositada ou 
oferecerem resposta. 

Pela certidão de fls. 11 verso, 
testificou o Sr. Escrivão, o não 
cumprimento do depósito 

determinado, após o transcurso do 
prazo estipulado. 

Em face disto a MMª Juíza 
prolatou sentença, declarando o 
processo extinto com fundamento 
no artigo 267, inciso IV do CPC, 
pelo descumprimento do disposto 
no artigo 893 do referido diploma 
legal, e com base no contido no 
artigo 296 da lei adjetiva, ordenou, 
desde logo, a subida dos autos a 
esta Egrégia Corte. 

Inconformado apelou o autor 
pretendendo a reforma da sentença, 
no sentido de lhe ser devolvido o 
prazo para depósito. 

A magistrada em sucinto, mas 
fundamentado despacho manteve a 
decisão recorrida. Recebeu a 
apelação em ambos os efeitos, e, 
com base no disposto no artigo 296 
do CPC, determinou, desde logo, a 
subida dos autos a esta Egrégia 
Corte. 

 
Voto 
A sentença é incensurável e por 

isso não merece reparos. O 
apelante, na qualidade de advogado 
e procurador dos apelados, vendeu 
um imóvel de propriedade destes. E 
como recusaram-se a receber o 
valor de R$ 15.000,00, quantia pela 
qual o bem foi vendido, pretendeu 
satisfazer o pagamento, via ação de 
consignação. 

A MMª Juíza, cumprindo o que 
determina a lei, deferiu o depósito, 
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para ser efetivado em 5 dias, findo o 
qual, determinou que fosse feita a 
citação dos réus, ora apelados. 

Ocorre que o apelante, decorrido 
o prazo legal, não efetuou o 
depósito, razão pela qual não foram 
os réus citados. 

Assim sendo a magistrada não 
tinha outra alternativa, a não ser 
julgar o processo extinto, sem 
julgamento do mérito, por ausência 
de pressupostos de constituição e 
desenvolvimento válido e regular do 
processo, nos termos dos artigo 
267, inciso IV, do CPC. 

A explicação dada pelo apelante 
em suas razões de recurso, 
segundo a qual o depósito não foi 
efetuado porque teve o seu carro 
arrombado e desaparecido todos os 
seus documento, inclusive depósitos 
bancários, não justifica, pois, 
conforme bem demonstra a 

julgadora em seu despacho de 
admissibil idade do recurso: 

“A perda de talões de cheques 
não justifica a falta de depósito, 
eis que há outros meios de sacar 
dinheiro e obter saldo nos 
Bancos “  
Por outro lado, o recorrente não 

informou ao Juízo acerca do 
ocorrido, como seria de esperar, 
para justificar a impossibil idade de 
cumprir a determinação judicial. 

De mais a mais, houvesse 
sinceridade no desejo de consignar 
a importância em discussão, bem 
poderia o apelante, uma vez perdido 
o prazo, desistir da ação, ou deixar 
a sentença passar em julgado, e 
interpor outra, a fim, de o quanto 
antes alcançar a sua obrigação. 

Por tais motivos, nego 
provimento ao recurso, a fim de 
confirmar a decisão recorrida. 

 
Belém, 05 de outubro de 1998. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente e Relator 
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RECURSO ESPECIAL 
RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS BRITO DO NASCIMENTO 
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA 
 
 
     Vistos, etc... 

Antônio Carlos Brito do 
Nascimento, por intermédio de seu 
Defensor Público, interpõe Recurso 
Especial com fulcro no artigo 105, 
inciso ll l, alínea "a" da Constituição 
Federal, ante sua inconformação 
com o V. Acórdão nº 32.527, 
proferido pela Egrégia 1ª Câmara 
Criminal Isolada, que à unanimidade 
de votos, deu provimento ao recurso 
interposto pelo Ministério Público. 

Insurge-se o recorrente contra a 
decisão de 2º grau, que reconheceu 
como praticados em concurso 
material, os delitos de estupro e 
tentativa de atentado violento ao 
pudor. Aduz que a decisão 
objurgada contrariou o artigo 386, 
inciso VI, do Código de Processo 
Penal e artigo 5º, LVII da Carta 
Magna. 

Às fls., 116/120, foram oferecidas 
contra-razões. 

O sistema de admissibil idade dos 
recursos (extraordinário e especial), 
evidenciam sua natureza 
excepcional, sujeitando-os ao 
implemento dos pressupostos 
extrínsecos e intrínsecos para sua 
admissibil idade. Dentre eles 
destaca-se a intempestividade - 
pressuposto extrínseco objetivo), 

que "in casu" não foi observada pelo 
recorrente. 

Conforme Certidão de fls. 99 dos 
autos, o Acórdão nº 32.527/97, foi 
publicado no Diário da Justiça de 
28.11.97. Porém, o recurso só foi 
interposto em 05.01.98; ou seja, 
muito além do prazo legal de 15 
dias, caracterizando a 
extemporaneidade do mesmo, nos 
termos da Lei nº 8.038/90, artigo 26. 

Sobre o assunto, o Colendo STJ, 
em farta jurisprudência, adota o 
seguinte posicionamento: 

"A tempestividade é um dos 
chamados pressupostos gerais 
do sistema recursal, sendo 
igualmente certo que tais 
requisitos podem e devem ser 
apreciados mesmo "ex offício" e 
sob duplo exame a saber: juízos 
"a quo" e "ad quem". MRSTF nº 
83 - AG. REG. no Agravo de 
Instrumento nº 72.199 - 0 - SP- 
pag. 199. 
"Processual Penal. 
Intempestividade Manifesta. 
Agravo Regimental a que se 
nega provimento porque 
intempestivo o Recurso 
Especial". STJ-6- Turma, AG.Rg, 
no AG. MST, nº 5.170, DJ, 
16.12.91, pg. 18.556, Rel. Min. 
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Carlos Thibau. 
"Processual Penal - Recurso - 
Intempestividade - Não merece 
conhecimento o recurso 
interposto além do prazo legal". 

STJ- 5ª Turma, RESP, nº 10.333, 
DJ. 21.10.91, pg. 14.751, rel. 
Min. Flaquer Scartezzini. 
Por todo o exposto, nego 

seguimento ao recurso. 
 

Belém, 21 de setembro de 1998. 
 

Des. José Alberto Soares Maia  
Vice-Presidente do TJE-PA, com poderes delegados. 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ 
RECORRIDA: OLGARINA IRANY SAMPAIO MEDEIROS 
 
 

Vistos, etc... 
Trata-se de Recurso 

Extraordinário, com fundamento o 
artigo 102, III, "a" da Constituição 
Federal interposto pelo Estado do 
Pará contra os vv. Acórdãos nºs. 
32.182 e 33.405, proferidos pelas 
Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas, 
nos autos do Mandado de 
Segurança impetrado por Olgarina 
Irany Sampaio Medeiros. 

Foram oferecidas contra-razões. 
Aduz o recorrente que a decisão 

recorrida violou os incisos XXXV e 
LV, do artigo 5º e incisos XI e VI, do 
artigo 37, ambos da Constituição 
Federal, bem como o artigo 17 do 
ADCT. 

O V. Aresto nº 32,182 está assim 
ementado: 

"I - Mandado de Segurança com 
objetivo de isenção de redutor 
constitucional nos proventos de 
funcionária pública estadual 
aposentada e Informações. 
Litisconsorte. Ministério Público 
pela concessão parcial; 
II - É de ser concedida a 
segurança, nos termos do 
pedido, para declarar imunes à 
limitação constitucional imposta 
por nossa Carta Política, para 
efeito de cálculo da remuneração 

da impetrante, todas as parcelas 
ou vantagens de ordem pessoal 
e as oriundas da natureza e/ou 
local de trabalho, conforme 
entendimento uníssono de 
nossos tribunais pátrios". 
Visa o recorrente, garantir a 

exclusão das parcelas relativas às 
chamadas vantagens pessoais do 
cômputo da remuneração para 
efeito de incidência. do teto 
constitucional (CF, artigo 37, Xl) e 
conseqüente aplicação do redutor 
sobre os proventos da 
aposentadoria da recorrida (ADCT, 
artigo 17). 

O recurso não merece prosperar. 
No tocante a argüição de 

vuIneração ao artigo 5º, incisos 
XXXV e LV da Carta Magna, a 
Colenda Corte tem se manifestado 
no sentido de que:  

"Decisão contrária aos interesses 
da parte não significa negativa 
de prestação jurisdicional. 
Inocorrência, por isso mesmo, de 
ofensa ao artigo 5º, XXXV da 
Constituição. A alegação de 
ofensa ao devido processo legal 
demanda no caso, reexame de 
prova, o que é inadmissível em 
sede extraordinária" (Ag. de Inst. 
nº 147.134, rel. Ministro Carlos 
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Veloso, p. DJ 4.2.94).  
Quanto a suposta ofensa ao 

artigo 37, Xl da CF e artigo 17 do 
ADCT, de igual modo não prospera, 
pois o Supremo Tribunal Federal já 
firmou posicionamento no sentido 
da exclusão do limite máximo 
previsto na Constituição, das verbas 
consignadas a título de vantagens 
pessoais ou individuais na 
remuneração dos servidores 

públicos (RE nº 185.842, rel. 
Octávio Gallotti, p. DJ de 2.5.97 e 
RE nº 160.860-PR, rel. Ministro Néri 
da Silveira, in RT 158). 

Se o acórdão recorrido coincide 
com a jurisprudência da Excelsa 
Corte, é porque se afina com a 
Constituição, sendo, pois, 
inadmissível recurso interposto. 

Por essas razões, nego 
seguimento ao recurso. 

 
Belém, 30 de setembro de 1998. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto  

Presidente do TJE - PA 
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RECURSO ESPECIAL 
RECORRENTE: IMPAR - INDÚSTRIA MADEIREIRA 
PARAENSE E AGROPECUÁRIA LTDA. 
RECORRIDO: BANFORT - BANCO FORTALEZA S/A 
 
 

Vistos, etc... 
IMPAR - Indústria Madeireira 

Paraense e Agropecuária Ltda. , 
irresignada com a decisão constante 
do arresto nº 31.747, da Egrégia 2ª, 
Câmara Cível Isolada, acostado aos 
autos de agravo de instrumento em 
que contende com BANFORT - 
Banco Fortaleza S/A., interpõe com 
fulcro no art. 105, III, "a", da 
Constituição Federal, o presente 
recurso especial, ao argumento de 
que a r. decisão hostil izou o § 2º do 
art. 24 e o "caput" do art. 100, do 
Decreto - Lei 7.661/45.  

Foram oferecidas contra - 
razões. 

O v. aresto nº 31.747 está assim 
ementado: 

"Falência - Execução proposta 
anteriormente à quebra. 
Deslocamento da competência, 
com observância do princípio do 
Juízo Universal. Nos termos do 
art. 24 da Lei de Falências, o 
Juízo Falimentar suspendeu a 
execução. Agravo de 
Instrumento interposto. 
1 - Preliminar de 
Intempestividade do recurso, 
inacolhida, pelos fundamentos 
constantes deste acórdão. 

2 - Comprovando ser o 
Agravante, credor hipotecário, 
cujo título não está sujeito a 
rateio, a Ação de Execução deve 
prosseguir, daí a inaplicabilidade 
do art. 24 da Lei supra citada. 
3 - Sobrevindo falência à 
execução hipotecária que não 
tenha alcançado o estágio 
previsto no art. 24, § 1º da Lei de 
Falências o juízo do feito deverá 
sim, remeter os autos ao juízo da 
quebra, em respeito ao princípio 
de sua indivisibil idade e unidade. 
4 - Recurso conhecido e provido. 
Decisão unânime". 
Insurge-se o recorrente contra a 

decisão que entendeu ser 
juridicamente possível o 
prosseguimento de sua execução 
no Juízo Universal da Falência. 

O presente recurso não reúne 
condições de admissibil idade, eis 
que, não se vislumbra no arresto 
impugnado hostil ização aos 
dispositivos apontados. Ao 
contrário, encontra-se o mesmo em 
perfeita harmonia com o 
entendimento da Excelsa Corte, que 
no julgamento do art. 95.329-PR, 
sob a relatoria do Em. Min. Moreira 
Alves, publicado na RT. 1104, pg. 
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394, proferiu decisão, restando 
assim ementada: 

"Crédito hipotecário. Execução 
promovida antes da abertura da 
falência do devedor. 
A essa execução não se aplica o 
disposto no art. 24, § 2º, inciso I, 
da Lei de Falência, porquanto, 
em face da legislação atual, o 
bem objeto da garantia real 
responde por créditos que, 
mesmo no âmbito falimentar, 
preferem ao por ela garantido. 
Recurso extraordinário 
conhecido e provido". 
Corroborando esse 

entendimento, o Colendo Superior 
Tribunal de Justiça assentou que 
por decorrência do princípio da 
indivisibil idade do juízo da falência 
ficam suspensas todas as ações e 
execuções, iniciadas antes da 
quebra, sobre bens e interesses 
relativos a massa falida. E mais, que 

o art. 24, § 2º, do DL 7.661/45, 
apesar de permitir o l ivre curso das 
ações e execuções individuais que 
menciona, não as liberta por 
completo das vis atractiva do juízo 
falimentar, visto que terão 
prosseguimento com o síndico, 
satisfeitos os créditos com a reserva 
de que trata o art. 130. (CC 7827-
PR. DJU. 22/09/1997, pg. 46.319). 

Por conseguinte, não há que se 
falar em malferimento das 
disposições do art. 24, da LF, nem 
tampouco do art. 100, uma vez que 
o mesmo não foi objeto de 
discussão no aresto nem tampouco 
opostos embargos declaratórios 
visando o do tema nele versado, 
incidência das Súmulas 282 e 353, 
do Excelso Pretório adotadas pelo 
C. STJ.  

Ante o exposto, nego seguimento 
ao recurso. 

 
Belém, 30 de setembro de 1998. 

 
Des. José Alberto Soares Maia 

Vice - Presidente do TJE-PA, com poderes delegados. 
 



DESPACHOS DA PRESIDÊNCIA   429 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.43 nº 75 1998 
 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
RECTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IPASEP 
RECDAS: HERCÍLIA LOPES DE MOURA E ANTÔNIA TEIXEIRA 
RIBEIRO 
 

Vistos, etc... 
Trata-se de Recurso 

Extraordinário, com fundamento no 
artigo 102, III, "a", da Constituição 
Federal interposto pelo Instituto de 
Previdência dos Servidores do 
Estado do Pará - IPASEP, contra o 
V. Acórdão nº 34.144, proferido pela 
Egrégia l- Câmara Cível Isolada, 
nos autos de Recurso oriundo do 
Mandado de Segurança impetrado 
por Hercília Lopes de Moura. 

A recorrida apresentou contra - 
razões. 

Aduz o recorrente que o V. 
Arresto contrariou o disposto no 
artigo 40, § 5º da Constituição 
Federal. 

O V. Acórdão tem a seguinte 
ementa: 

"Pensão por morte. Valor 
correspondente à totalidade dos 
vencimentos no servidor falecido. 
Admissibil idade.  
I. A Constituição da República 
assegurou a isonomia entre 
servidores em atividade, 
servidores inativos e 
pensionistas de servidores 

falecidos (inteligência do art. 40, 
§§ 4º e 5º, da Constituição 
Federal). II. Decisão unânime." 
O recurso não reúne condições 

de admissibil idade. 
A uma, porque o recorrente deixa 

patente que a alegada ofensa 
consiste na recusa do Órgão 
Julgador em aplicar a Lei Estadual 
nº 5.011/88, ultrapassado desta 
forma os limites e pressupostos 
atinentes à natureza de recurso 
extraordinário que cuida da forma a 
matéria constitucional de forma 
direta e não reflexa. 

A duas, porque a decisão 
proferida harmoniza-se com a 
orientação do Supremo Tribunal, no 
sentido de que "o § 5º, do artigo 40 
da Constituição Federal assegurou 
a pensão em valor correspondente à 
totalidade do que percebido pelo 
servidor falecido, que à título de 
vencimentos, quer de proventos" 
(RE nº 224.937-6, Rel. Ministro 
Marco Aurélio, DJ. 06/04/98, J. 35). 

Por essas razões, nego 
seguimento ao recurso. 

Belém, 30 de setembro de 1998. 
Des. Romão Amoêdo Neto 

Presidente do TJE/PA 
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RECURSO ESPECIAL  
RECORRENTE: RUBERTEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A, 
JESUS DO BONFIM, MÁRIO DE MEDEIROS E EDGARD MÁRIO 
DE MEDEIROS SOBRINHO 
RECORRIDO: BANCO BANDEIRANTES S/A 
 
 

Vistos, etc... 
Rubertex Comércio e Indústria 

S/A., Jesus do Bonfim, Mário de 
Medeiros e Edgard Mário de 
Medeiros Sobrinho, interpõe 
Recurso Especial, com fulcro no 
artigo 105, inciso III, alínea "a" da 
Constituição Republicana, por estar 
inconformado com o V. Acórdão nº 
30.580, proferido pela Egrégia 1ª 
Câmara Cível Isolada, nos 
Embargos à Execução em que 
contendem com Banco 
Bandeirantes S/A. 

Entendem os recorrentes que a 
decisão "a quo", confirmada em 2ª 
Instância, contrariou gravemente Lei 
Federal, negando vigência ao artigo 
458 do CPC, acarretando a nulidade 
da sentença. Aduz também 
vuIneração ao artigo 93, IX da 
Constituição Federal. 

Foram apresentadas contra - 
razões. 

O V. Acórdão impugnado tem a 
seguinte Ementa: 

"Execução - Título Extrajudicial - 
Nota Promissória emitida em 
decorrência de celebração de 
contrato de empréstimo em conta 

não rotativa com caução rotativa 
de títulos - Inadimplência 
alteração do montante da dívida - 
Aplicação de acréscimos legais e 
contratuais - simples operação 
aritmética - Título formalmente 
perfeito para dar suporte à 
pretensão - Embargos 
respaldados em excesso de 
dívida - Inadmissibil idade - 
Preliminar de nulidade da 
Sentença rejeitada - Sentença 
mantida - Decisão unânime". 
O recurso não logra prosperar. 
A arguição de matéria 

constitucional em apelo especial, 
não é oportunamente cabível, eis 
que este tem seus limites 
expressamente estabelecidos no 
artigo 105, inciso III, alínea "a", "b" e 
"c" da Carta Magna. Desta forma, 
por sua natureza, o recurso especial 
está vocacionado à análise de 
temas infraconstitucionais. 

Por outro lado, observa-se que 
os recorrentes arguem nulidade da 
sentença "a quo", por entenderem 
que a mesma não enfrentou todas 
as questões trazidas aos autos e 
também não preencheu os 
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requisitos do artigo 458 do CPC. 
De acordo com o comando 

preconizado no Código de Processo 
Civil (artigo 458), a decisão judicial 
de mérito pode ser concisa, mas 
não desmotivada; eis que, o 
fundamento da sentença é a 
garantia do Juiz contra duas pechas 
que se lhe possam atribuir: o arbítrio 
e a parcialidade. 

"ln casu" vê-se que o Arresto 
objurgado reconheceu estarem 
presentes os requisitos essenciais 
da sentença exigidos por lei 
(relatório, fundamentação e 
dispositivo), e que as principais 
alegações das partes foram 
examinadas. 

Tal entendimento está em 
consonância com a jurisprudência 
acolhida pelo STJ, no sentido de 
que a sentença deficiente ou sucinta 
em sua fundamentação, não é nula. 
Vejamos: 

"Sentença Nula - 
Fundamentação - Requisitos 
essenciais. Os requisitos 
essenciais da sentença, exigidos 
da lei, são o relatório, os 
fundamentos e o dispositivo. A 

sentença está fundamentada, 
embora de maneira sumária e 
concisa, e examinou, 
sucintamente, as principais 
alegações das partes, não 
incorrendo em nulidade. Recurso 
não conhecido". (STJ Acórdão nº 
00023081; j. 07/10/1992; .DJ. 
07/12/1.992; PG: 23296; Rel. 
Min. Garcia Vieira) 
"I - Não é nula a Sentença 
fundamentada sucintamente, de 
maneira deficiente (ou seja, sem 
o exame aprofundado das 
alegações suscitadas pelas 
partes) ou mal fundamentada, 
mas, sim, aquela sem 
fundamentação, aquela que 
carece de motivação. Inteligência 
dos arts, 165 e 458, II, do CPC. 
Precedentes do STJ: Resp 
55.3351/RJ, Resp 19.661/SP, 
Resp 7.870/SP, Resp 
10.670/MG, Resp 2.227/GO e 
Resp 5.272/MA". (STJ Acórdão 
nº 00005231; j. 24/02/1997; DJ. 
07/04/1997; PG: 11088; Rel. Min. 
Adhemar Maciel) 
Pelo exposto, nego seguimento 

ao recurso. 
 

Belém, 30 de outubro de 1998. 
 

Des. José Alberto Soares Maia 
Vice Presidente do TJE-PA, com poderes delegados. 
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SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA  
 
 
Requerente: Dr.Ubiracy da Rocha Sidrim 
 
 

DECISÃO: 
 
Adoto como decisão o relatório 

da Comissão de Sindicância 
instaurada para apuração de 
dúvidas originadas do pedido de 
Providências requerido pelo Dr. 
Ubiracy da Rocha Sidrim, 
Distribuidor Contador e Partidor do 
Juízo, referente a denúncia de 
falcificação de assinatura aposta em 
cheque bancário atribuída ao 

referido servidor. 
considerando ter ficado 

comprovado através de laudo da 
perícia grafotécnica a falsidade da 
assinatura do Sr. Ubiracy da Rocha 
Sidrim, determino sejam extraídas 
cópias do Relatório dos Autos de 
Sindicância bem como do parecer 
da Assessoria Jurídica da 
Corregedoria, encaminhando-se ao 
Ministério Público, providências 
legais, após arquive-se.

 
 

Belém, 29 de maio de 1998. 
 

Des. Humberto de Castro 
Corregedor Geral da Justiça do Estado 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
 
 
Indiciada: Roseane de Souza Pinho 
 
 

DECISÃO: 
 
Diante a decisão proferida nos 

autos de Pedido de Providências nº 
632/97, foi determinada a 
instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar, visando 
apurar as denúncicias formuladas 
perante este Órgão Correicional, 
pela MMª Juíza de Direito da 12ª 
Vara Penal desta Capital contra a 
Oficial de Justiça Roseane de 
Souza Pinho. 

Instaurado o Processo 
Administrativo através da Portaria nº 
062/97, foram praticados todos os 
atos necessários para a apuração 
dos fatos, com a oitiva de todos os 
envolvidos e com a observância da 
ampla defesa. 

Encerrados os trabalhos, a 

Comissão Processante opinou pela 
sanção prevista no artigo 189, da 
Lei nº 5.810, de 1994, eis que ficou 
provado a falta grave praticada pela 
indiciada. 

A Assessoria Jurídica desta 
Corregedoria, 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 Rosane de 
Souza Pinho a pena de suspensão 
por 90 (noventa) úteis com a devida 
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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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 221/98 
 
 
Requerente: Xerox do Brasil Ltda. 
Requeridos: Juízo e Cartório da 2ª Vara Cível da Capital 
 
 

DECISÃO: 
I. Autue-se. 
II. Considerando os fatos 

narrados e o pleito formulado na 
presente representação, 
concernente ao tumulto processual 
invocado, referente à tutela 
antecipatória concedida com 
aparência de medida satisfativa, que 
causar dano de difícil ou irreparável 
prejuízo à parte, ad cautelam, e ante 
a urgência demonstrada, para 

melhor análise do pedido, 
determino:  

a) fica suspensa a decisão 
concessiva da tutela antecipatória 
bem como toda. medida  
decorrente; 

b) solicite-se informações aos 
representados, dando conhecimento 
desta para o efetivo, na forma da 
Lei; 

c) oficie-se a quem de direito. 
Intime-se.

 
 

Belém, 10 de junho de 1998. 
 

Des. Humberto de Castro  
Corregedor Geral da Justiça do Estado 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 243/98 
 
 
Requerente: Banco do Brasil S/A 
Requeridos: Juízos de Direito das 1ª e 2ª Varas Cíveis da Capital 
 
 

DECISÃO: 
 
Pelas informações prestadas, 

vêem-se a situação angustiante que 
enfrentam os magistrados na 
Comarca de Ananindeua. 

Realmente a situação geográfica 
do Município, contribuiu para o 
aumento populacional, uma vez que 
está na área metropolitana de 
Belém, e, com isso os problemas se 
avolumam sendo impossível exigir 
celeridade as magistradas que já 
fazem o que é humanamente 
possível. 

Aliás o requerente realça a 

situação e pede providências para o 
aumento de Varas a fim de 
minimizar o grave problema. 

Sobre as ações que discrimina, 
comprovou a informante que estão 
em tramitação e que os magistrados 
na medida do possível, mantém o 
serviço judicante em dia. 

No que pertine a criação de 
novas Varas e outros mecanismos 
para melhorar o serviço Judiciário, 
principalmente as Varas da Infância 
e Juventude e de Assistência 
Judiciária, será levado a 
consideração da Presidência, com o 
devido aval desta Corregedoria. 

 
 

Belém, 17 de setembro de 1998. 
 

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes  
Corregedora Geral da Justiça do Estado em exercício. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 048/98  
 
 
Requerente: Arlete Oliveira da Silva 
Requerido: Sra. Escrivã do Cartório do 17º Ofício da Capital 
 
 

DECISÃO: 
A presente reclamação objetiva 

agil ização do pedido de alvará com 
tramitação no Juízo da 17ª Vara 
Cível, aforado em 25.03.97. 

Solicitadas informações, a 
Magistrada remeteu os autos 

respectivos. 
Verificando-se o foi processado e 

está dependendo apenas da 
decisão, devolvam-se os autos ao 
Juízo de origem, encarecendo mais 
empenho na solução do pleito que 
se arrasta há mais de ano. 

 
 

Belém, 05 de outubro de 1998. 
 

Des. Humberto de Castro  
Corregedor Geral da Justiça do Estado 
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DISCURSO PROFERIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
PARÁ, DESEMBARGADOR ROMÃO AMOÊDO NETO DURANTE 
A 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS 
REALIZADA NESTA CIDADE. 
 
 

É motivo de grande entusiasmo, todas as vezes em que o Colégio 
Permanente de Presidente de Tribunais de Justiça do Brasil, se reúne em 
qualquer Estado da federação.  

Em verdade, é difícil esconder a emoção, nesta oportunidade, em que Belém 
sedia a trigésima terceira reunião deste  Colégio de Presidentes. 

É claro, que nos invade uma sensação de regozijo que se encaminha na 
esperança de um trabalho profícuo, apesar de árduo, mas, que temos certeza 
será retribuído com os resultados compensadores que terão de advir. 

Hoje, a Justiça brasileira atravessa um processo de afirmações, com as 
repetidas críticas que se propagam e que naturalmente são prenúncios de 
transformações.  É sabido que os mais interessados desejam mudanças rápidas, 
entendendo que  assim resolverão problemas anacrônicos que viciam o nosso 
Poder. 

Longe disso. É preciso chamar a atenção para a gravidade que isso pode 
causar, a Reforma do Judiciário,  sem um melhor estudo e avaliação dos pontos 
controvertidos e que são reclamados pela sociedade podem  não surtir o efeitos 
desejados. 

Como instituição tradicional, deve primar nas proporções oferecidas o 
equilíbrio, dentro da normalidade, de maneira a não desmoronar a tradição 
constitucional que traz a nossa nação na história de sua formação política. 

A Constituição Federal promulgada em 1998, trouxe no seu bojo, idéias novas 
no que diz respeito ao funcionamento da Justiça. Fez sentir ao povo a existência 
dos direitos democráticos, na manifestação do sentimento no exercício da 
cidadania, com uma abrangência que já despertou o conhecimento de todos. É a 
verdadeira  essência que se deu ao regime democrático. 

Hoje, diante dessas normas, o cidadão passou a ser participativo, deixando 
de se acomodar diante dos conflitos, frutos do  progresso que cresce em nosso 
País. Ninguém mais aceita pacificamente calar-se diante de qualquer ofensa. 
Daí, a pletora de postulações que assola o Judiciários, valendo-se dessa 
permissão que a lei concedeu. 

Na busca de soluções para os males que afligem o nosso Judiciário, o 
Colégio de Presidentes nesses conclaves que realiza, ouve dos pares as 
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opiniões e proposições para que se chegue a uma definitiva postura da Justiça 
brasileira. 

Ao analisar a situação da nossa judicatura, cremos que dentre outros, o maior 
mal é a sua lentidão.  O reclamo está no fato de que uma demanda se arrasta 
por anos a fio, o que naturalmente gera a descrença na Justiça. Isso nos faz crer 
que é o maior gravame, na opinião de cada cidadão brasileiro.  É óbvio que para 
isso concorram várias causas, que se enumera na quantidade insatisfatória de 
juízes, que não corresponde ao número de habitantes de sua jurisdição. A falta 
de aparelhamento, pela pobreza financeira que vive o Poder Judiciário sem o 
respaldo dos recursos financeiros necessários, a completar o seu funcionamento. 
O formalismo da sistemática processual, que prolonga a fase de instrução 
processual, com o vai e vem dos requerimentos, e ao final as proposições 
recursais previstas na legislação própria.   

Vale aqui, citar que alguns desses pleitos muitas vezes de pouca importância 
pode por vontade das partes chegar até ao Superior Tribunal de Justiça, indo ao 
Supremo Tribunal Federal. Então, são incidentes que precisam se eliminados. 

Há quem argumente que o efeito vinculante das súmulas vão se opor a 
eternização dos litígios, impedindo conseqüentemente a repetição de recursos 
cuja matéria tenha sido já decidida.  É mais uma tese  que se está debatendo, 
em sérias discussões, que no futuro se chegará à conclusão da sua adoção. 

Nos parece que não se pode deixar de lado a questão da simplificação das 
leis processuais, deixando que apenas as formalidades esssenciais devam ser 
preservadas. Há determinados trâmites que podem ser escoimados da legislação 
por serem absolutamente desnecessários.  Portanto, é preciso se fazer a revisão 
das regras que norteam o processo brasileiro. 

É bem verdade que nem sempre as postulações trazem consigo o respaldo 
da realidade, todavia, a discussão é salutar, em busca do dever inafastável das 
soluções. 

E como não podia deixar de ser, o Judiciário, atingido no seu âmago, é centro 
vital dos questionamentos. 

Vem daí, a importância do Colégio de Presidentes, tão bem dirigido pelo 
nosso colega, eminente desembargador José Fernandes Filho, atuando de 
maneira decisiva, nos vários problemas atinentes ao Judiciário nacional. 

Todos nós, membros da magistratura, temos plena convicção que devemos 
nos ajustar às novas realidades de um mundo em processo de mudanças, e 
disso não nos omitiremos. 

Temos consciência da necessidade imperiosa de uma Justiça mais ágil, 
menos onerosa, capaz de responder aos anseios dos cidadãos. 

Estamos aqui numa missão que reflete a certeza de que temos de formar uma 
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ordem jurídica que assegure a responsabilidade, que sustenta as instituições 
livres, para que ofereça a paz e a tranqüilidade de um povo. 

“A Justiça está entre nós, dentro de nós. Ela nos pune e 
nos premia.  Só ela é a grande nutriz das coisas que 
asseguram a felicidade das almas na grande alma da 
humanidade”.  

Isso nos ensina I. Nievo.   
Ao encerrar estas breves palavras, quero agradecer a todos os que 

prestigiaram esta solenidade, na certeza de que durante a reunião do Colégio, 
como sempre acontece, predominará o afeto e o carinho entre nós. Sejam muito 
bem vindos à nossa cidade e dela desfrutem o que há de melhor.  
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TRECHOS DO DISCURSO PROFERIDO PELO MINISTRO E 
VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CID 
SCARTEZZINI, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DO COLÉGIO 
PERMANENTE DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE 
JUSTIÇA DOS ESTADOS. 
 
 

“(...) Neste momento específico em que atravessa o país, no qual é preciso 
que se avalie nossa herança no campo do Direito em face das novas relações 
que se estabeleçam na sociedade, com vistas a oferecer aos brasileiros do futuro 
uma ordem jurídica segura e tranqüila.  

(...) Eu senti uma satisfação imensa na concretização deste colégio de 
desembargadores. Feliz a idéia daqueles que a tiveram. (...) Felicíssima essa 
idéia porque num país como o nosso, era necessário que houvesse um 
organismo dessa natureza, para que pudesse pelo menos, de uma forma mais 
humana, unificar os pontos de vista jurídicos que devem prevalecer em todo o 
território nacional. Senhores, (...) o Brasil com tudo o que atravessa é o melhor 
país do mundo e Deus é brasileiro. Não tenho dúvida nenhuma que em um 
território como esse, onde lá no longínquo Acre, (...) ou lá no fundo do Chuí, nos 
pontos mais distantes do nosso território nacional, onde não chega o rádio, onde 
nunca se ouviu falar em televisão, onde o jornal jamais circulou todos falam a 
mesma língua, todos tem o mesmo sentimento, todos tem o mesmo amor por 
esse torrão. Por isso eu digo, sem dúvida, o Brasil é abençoado e Deus é 
brasileiro.  

 Presidentes, eu tenho certeza absoluta que na realidade, este encontro  vai 
trazer um enorme benefício a coletividade brasileira, porque é do conhecimento 
desta plêiade de homens cultos, desta plêiade de homens dedicados a 
distribuição efetiva da justiça à sociedade brasileira que nós vamos receber as 
luzes necessárias para conseguir dirimir e determinar o caminho seguro, porque 
a sociedade só tem segurança, só tem tranqüilidade quando a ordem jurídica é 
perfeita, é respeitada e seguida por todos. Eu tenho certeza que desta reunião 
sairão novas diretrizes para que seja adaptada às necessidades atuais, para que 
a realidade brasileira seja efetivamente enquadrada dentro da verdadeira ordem 
jurídica. Eu desejo aos senhores que amanhã debaterão todos os problemas, 
que Deus os ilumine, que Deus os proteja, por que Deus os protegendo nós 
temos certeza que nossa sociedade estará protegida e garantida. Parabéns a 
todos.” 
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DISCURSO PROFERIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
DESEMBARGADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS E 
PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DO COLÉGIO 
PERMANENTE DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE 
JUSTIÇA DO BRASIL, JOSÉ FERNANDES FILHO, DURANTE O 
ENCONTRO DE PRESIDENTES REALIZADO NESTA CIDADE. 
 
 

Certamente todos sabem que o nome Pará vem do Tupi e significa mar. 
Começo essas palavras em nome do Colégio de Presidentes e cuja a comissão 
executiva eu sou o presidente, para acentuar a alegria de todos nós, em 
comparecer a este grande Estado não só geograficamente, para acentuar a 
nossa alegria Des. Romão Amoêdo por este encontro e permita Deus na feliz 
inspiração do Ministro Cid Scartezzini, seja por ele abençoado.  

  O Estado do Pará tem realmente alguns referenciais que o fazem grande, 
não apenas do ponto de vista político, jurídico e econômico, mas o fazem grande 
porque Deus o criou grande, sobretudo porque cortado pelos maiores rios do 
território nacional.  Há três referenciais a meu ver que marcam a grandeza deste 
Estado.  Primeiro, por ordem de preferência de quem vos fala, o Círio de Nazaré.  
Em segundo, o Museu Emílio Goeldi, referência internacional como todos nós 
sabemos.  O terceiro para não citar muitos outros, o Teatro da Paz. Não creio 
que tenha sido coincidência esse nome, Theatro da Paz. Naquela beleza 
majestática de quem já viu e o reverencia, esse teatro comunica paz, sem 
prejuízo  da independência  e dos compromissos libertários do povo paraense 
que se expressou, entre outros, o famoso movimento da cabanagem. Movimento 
nativista  e popular que acabou tomando o poder e que depois se autodestruiu, 
com 30 mil mortos  aproximadamente. 

  É bom lembrar também que o Pará, muito antes da Proclamação da 
República já tinha aqui instalado, funcionando e conspirando um povo 
republicano apesar da dificuldades posteriores ao chamado Ciclo da Borracha, 
onde este Estado exprimentou uma admirável grandeza econômica. Ele ainda 
continua grande rico produtor, apesar da pobreza de grande parte de sua 
população. Está aí nos minerais de Carajás e agora nos novos fatores da 
agricultura como a juta, a pimenta-do-reino, para citar apenas os mais recentes 
além da castanha-do-pará, do cacau, do búfalo. Este Estado é detentor do maior 
rebanho de búfalos do país.  Por tudo isso senhor presidente do Tribunal de 
Justiça, senhores governador do Estado e presidente da Assembléia Legislativa, 
razão tinha eu quando disse da nossa alegria em estar aqui, nesses três dias de 
nossa comum recepção.  Nós estamos diante de um Estado referência, de um 
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Poder Judiciário independente e de tradições muito caras para todos nós e tenho 
certeza de que Nossa Senhora de Nazaré, que desfruta o mais esplendoroso 
movimento de religiosidade do país que é o Círio de Nazaré, que deve acontecer 
no próximo mês, nesta cidade, nos inspirará, nos dará forças para continuarmos 
fiéis aos compromissos que determinaram a instituição deste colegiado, de tal 
maneira que nós possamos ser dignos da magistratura e do povo do Estado do 
Pará.  Quero finalmente, sr. presidente e me permitam os colegas desembar-
gadores do Tribunal de Justiça deste Estado, fazer uma referência especial que 
não consigo segurar, são as surpreendentes, creio eu, de todos os 
desembargadores deste Tribunal de como ao mais jovem desembargador ao 
último empossado, de estar aqui presente o sr. governador do Estado, que num 
périplo admirável conseguiu estar aqui conosco, apesar de seus inúmeros 
compromissos, e o presidente da Assembléia Legislativa e os desembargadores 
na sua totalidade significando, creio eu, com suas presenças, o respeito que só 
deseja senhores, respeito.  

 Estão faltando com o respeito ao Poder Judiciário neste país. Este Judiciário 
que está aí não é o Judiciário que nós sonhamos. Ele é lento, moroso e as 
demandas são caras. Nós todos já proclamamos  em alto e bom som. Este 
Colégio de Presidentes, apesar de tenra idade - só tem seis anos - mas já 
prestou mais de 60 anos de serviço ao país, tem proclamado que estão faltando 
com o respeito ao Poder Judiciário, essa falta de respeito acaba contaminando a 
sociedade, que vendo em seus dirigentes a  prática do desrespeito acaba por 
internacionalizá-lo, assumindo um equivocado entendimento de que este Poder 
não merece o respeito da sociedade porque o dia em que Judiciário for 
efetivamente respeitado, não teremos mais demandas que se prolongam por 10, 
20, 30 anos. Não teremos necessidade de pedir intervenção do Estado para que 
o repasse dos duodécimos sejam garantidos. Não teremos necessidade de pedir, 
clamar por remuneração condigna, pois não é para nós, mas para a sociedade 
que depende da independência do juiz. Por isso, senhor presidente, faço este 
desabafo nesta hora de tanta esperança para o Poder Judiciário do país, a 
despeito da crise de autoridade porque passa a nação brasileira.  

  Ao fazer esse desabafo, quero registrar minha grande alegria em estar no 
Pará com a presença da totalidade dos membros do Tribunal de Justiça deste 
Estado, o que não é mera coincidência, é realmente uma revelação da crença da 
fé desta instituição no Colégio Permanente de Presidentes. Neste Tribunal quero 
ressaltar também um aspecto de muita significação para mim que é a presença, 
entre 27 desembargadores, de 11 desembargadoras deste Tribunal. Este 
Tribunal nos dá a todos também essa satisfação. Aqui convivem as inteligências 
jurídicas do homem e da mulher, na mais absoluta harmonia. Eu tenho certeza 
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que dessa convivência só podem resultar frutos abundantes para a sociedade 
paraense. Senhor presidente, permita que o clima de religiosidade desta cidade, 
que a Senhora de Nazaré, cuja festa se aproxima, permita que o nosso encontro 
seja um encontro fecundo, de trabalho, de fidelidade aos nossos compromissos e 
que ela inspire àqueles que teimem em nos desrespeitar, em se convencerem de 
que sem um judiciário l ivre e independente não existe ordem nem dignidade para 
ninguém. Muito obrigado.     
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DISCURSO PROFERIDO PELO IMORTAL BENEDICTO 
MONTEIRO, EM HOMENAGEM AO SAUDOSO JURISTA DANIEL 
COELHO DE SOUZA, EM SOLENIDADE REALIZADA NA 
ACADEMIA PARAENSE DE LETRAS. 
 
 

Fiquei muito feliz e muito honrado por ter sido escolhido, pelos meus pares, 
para homenagear o imortal Daniel Coelho de Sousa. Professor emérito, 
advogado dos mais i lustres, jurista dos mais respeitados nos meios jurídicos e 
membro pranteado do nosso sodalício. Estas três relevâncias de sua vida 
pública, dariam para encher laudas de papéis, com as citações mais honrosas, 
sobre as valiosas contribuições que deu à nossa sociedade em sua vida.  

O tempo que tenho nesta tribuna e a preocupação de não entediar os 
ouvintes, infelizmente me impedem, de citar todas as suas medalhas, todos os 
seus diplomas, todas as honrarias e todos os cargos e funções que mereceu por 
suas atividades profissionais, culturais e políticas. 

Por isso, não farei referências específicas ao advogado, ao professor e aos 
cargos que exerceu na sua experiência administrativa. Mas não posso deixar de 
mencionar, que Daniel Coelho de Sousa, exerceu os cargos mais importantes do 
Estado, relaciona- dos com a sua vasta cultura de jurista e humanista. Presidente 
da Ordem dos Advogados, Reitor da Universidade, Procurador e Consultor Geral 
do Estado do Pará. 

Como professor, não tive a felicidade de ouvir suas lições, porque fiz o meu 
vestibular na Universidade do Brasil e estudei os meus primeiros dois anos de 
direito, no Rio de Janeiro. Mas, logo que comecei a cursar aqui a nossa 
Faculdade, tomei conhecimento de sua tese e mergulhei no seu magnífico livro 
Introdução à Ciência do Direito. Infelizmente, naquela época, ainda não tinha 
sido instituído o direito agrário, como matéria curricular, para obter a sua preciosa 
ajuda na minha experiência de advogado agrarista. 

 Em vez de encher páginas e páginas de títulos, diplomas, cargos e funções 
que o mestre Daniel mereceu e colecionou em vida, datando e documentando a 
sua competência, a sua capacidade, a sua cultura e até a sua autoridade, no 
exercício da Reitoria da Universidade, do magistério superior, na advocacia, e 
nas consultorias jurídicas, prefiro testemunhar o seu pensamento como homem 
público e a sua postura como intelectual. 

 Segundo o confrade Ápio Campos, que foi seu colega na direção da 
Universidade Federal do Pará, só essas duas qualidades, restauram a dignidade 
da razão humana. Razão humana que sempre norteou o exercício dos seus 
mandatos, quer como Reitor, Procurador ou Consultor do Estado, Conselheiro ou 
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simplesmente advogado. 
 Embora esta homenagem esteja sendo prestada na nossa Academia de 

Letras, não vou falar da sua importância nas letras, principalmente nas letras 
jurídicas. A sua tese e o seu livro Introdução à Ciência do Direito, já lhe 
garantiram um lugar de destaque entre todos os intelectuais. A apreciação dessa 
sua grande obra, não caberia num discurso de homenagem, mas é material 
próprio para profundos estudos e melhores investigações. 

 De todos os seus títulos, de todos os seus méritos, quero hoje relembrar 
apenas a sua condição de pensador. Não só aquela que aparece na sua tese ou 
no seu livro de Introdução à Ciência do Direito, mas aquela que brota dos seus 
pareceres, dos seus discursos e de seus artigos nas revistas e jornais. Aquela 
que impregnou toda a sua militância de vida, quer fosse na Universidade, quer 
fosse nos gabinetes dos cargos importantes, nos escritórios e nos Tribunais. 

Hoje, quero homenagear o homem, o pensador, que antecipou de duas 
décadas, o repensamento da História. No seu estudo sobre Direito, Justiça e 
Igualdade, proferido no Tribunal de Justiça do Estado, em 8 dezembro de 1979. 
Relembrando a teoria pura do direito de Kelsen, ele disse que a "acomodação da 
consciência jurídica à neutralidade científica, tende a ser abalada quando certos 
cataclismos sociais suscitam um inextinguível resquício de exigência ética para a 
vida comum, que parece pertencer ao homem como uma dimensão própria da 
sua natureza". E citando Mayer: "quando vemos ruir a base jurídica e econômica 
da sociedade humana, quando novas concepções sobre o direito e o Estado 
apare- cem, quando o direito positivo se desvaloriza, o espírito humano recorre, 
como que uma tábua de salvação, aos únicos princípios da fi losofia do direito 
que somente o repensamento da história pode proporcionar." 

Parece que o mestre está falando sobre os dias atuais. A crise que a 
globalização impôs ao mundo, exacerbou as discussões de todos os valores e a 
falência e a infração de quase todas as normas estabelecidas na sociedade, pelo 
direito, pela economia, pela política e até pelas religiões. As populações de todos 
os quadrantes da terra, de uma hora pra outra, passaram a viver as suas duras 
realidades, mas convivendo numa aldeia global, completamente dominada pela 
economia especulativa e a comunicação virtual. 

Enquanto não geram crises políticas ou militares, parece que as crises vividas 
por milhões de seres humanos, com a exclusão da sociedade, vivendo em 
miséria absoluta, perderam o seu verdadeiro nome de crises sociais. 

Dizia o grande mestre Daniel, já em 1979, que  
"o Estado para enfrenta-las, faz-se de todo poderoso e 
onisciente. Na mesma medida, o direito legislado vai 
perdendo o seu fundo ético e as suas normas deixam de 
definir modelos de comportamento e convivência para se 
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tomarem simplesmente impositivas de técnicas de 
controle social. Perde assim a lei, no mesmo compasso, a 
sua legitimidade e a sua raiz popular, o que desemboca 
numa legislação a tal ponto descaracterizada que melhor 
seria, ao invés de promulga-la dela tirar patente nos 
órgãos de registro da propriedade intelectual. Numa 
sociedade que vive esse problema, o injusto vai 
gradualmente se implantando e, como uma erva daninha, 
vai esterilizando a nobreza da vida humana".  

Daniel Coelho de Sousa, foi sempre um pensador humanista. Ele nos legou 
nesse trabalho já mencionado, a afirmação corajosa de que a justiça 
corresponde à representação coletiva de uma ordem social melhor. Afirmou 
mais: que a promoção da justiça social vai, no fundo, radicar-se no plano mais 
alto da definição fi losófica, uma vez que a igualdade fundamental de todos os 
homens está na sua comum humanidade. 

Constatando a precariedade das ideologias políticas, não acreditava nas suas 
verdades definitivas nas quais se baseia a implantação da justiça social. 
Chegava a indagar a quem deve caber a elaboração das leis, justamente as que 
constituem o segmento mais extenso e mais compacto do direito positivo. Diante 
dessa constatação, eu raciocino, por exemplo, a respeito do direito agrário, que 
foi instituído por Emenda Constitucional, desde 1964, mas que até agora ainda 
não pôde ser legalizado como direito positivo. A Lei nº 4.504 de 30 de novembro 
de 1964, conhecida mais como o Estatuto da Terra, embora tenha sido elaborada 
por economistas e militares, permanece até hoje como se fosse o código de 
direito agrário. Direito esse, no qual a posse agrária ainda é encarada e 
apreciada, judicialmente, pelas características típicas do direito civil. 

Mesmo achando que em toda a sociedade haja grupos de interesses, alguns 
mais fortes outros mais fracos, alguns mais legítimos, outros descaradamente 
arrogantes e nocivos, o seu humanismo, considera que acima de tudo isso está o 
homem comum, cujo discernimento é como um resíduo de um processo de 
decantação das ideologias, e assim, em cuja consciência se encontram as 
exigências sociais mais densamente justas. 

Por isso mesmo, ele considerava que uma reforma econômica seria 
impossível sem uma reforma jurídica. Pois ele achava que há protestos obscuros 
das massas que precisam ser compreendidos pelos líderes. Há reclamações 
coletivas que precisam ser ouvidas e interpretadas. O direito, para ele, antes de 
ser uma fascinante arquitetura intelectual, é elemento da própria vida que se 
vive.  

No seu espírito de pensador humanista, concordava com Reale, que  
"os modelos jurídicos não devem ser concebidos de 
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maneira abstrata, ou cerebrina, mas como uma estruturas 
normativas talhadas na concretude da experiência 
humana e plasmadas em contato permanente com a vida 
humana, mudando ou desaparecendo em função dos 
fatos e valores que nela operam." 

E adotando afirmações de Radbruch, proclamava que  
"a justiça é um valor de polaridade e que, por isso, carece 
de resistência para alcançar uma realização conforme 
com a sua essência. A justiça que não se acha 
equilibrada pelo amor converte-se sempre em injustiça. O 
perdão converte-se em fraqueza e pusilanimidade, 
quando por sua vez não tem o equilíbrio da justiça. A 
justiça sem o amor volta-se sempre para uma dura auto-
justiça, que se toma a si mesma por fim, mas provocando 
fatalmente, mais cedo ou mais tarde, a vingança das 
outras forças vivas que despreza." 

Como sendo Promotor, deixei de seguir a carreira do Ministério Público, para 
não ter que sempre acusar; como juiz, abandonei a carreira da magistratura, para 
não ter que julgar, sinto hoje , homenageando Daniel Coelho de Sousa, em nome 
da Academia Paraense de Letras, que o que ressalta da sua figura de jurista e 
homem público, é o seu grande sentimento de solidariedade, que tanto no seu 
pensamento como na sua atividade profissional, tomava o nome de amor. 

Sinto-me pois, profundamente feliz e honrado, por saudar em nome dos meus 
pares, Daniel Coelho de Sousa, como o jurista e o pensador, que sempre aliou o 
estudo, o ensino do direito e a execução da justiça, ao maior e ao melhor 
sentimento da humanidade, que é o amor. 
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- Falta de Citação - Nulidade sanada - Confissão feita na polícia e não ratificada  
  em Juízo - Análise da mesma mediante o somatório das demais provas  
  existentes nos autos, 90  
- Julgamento Popular - decisão apoiada somente na versão apresentada pela  
  defesa - Desprezo à conexão das provas carreadas para os autos -  Realização  
  de Novo Júri - Provimento Unânime, 160  
- Precariedade das provas contra os acusados - Reforma da sentença - Ab 
  solvição dos réus - Decisão unânime, 96  



 

 
 

 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA; 
- Ação fundada em direito obrigacional - Competência - Critério territorial - Im 
  possibil idade do Juízo declinar de imediato-Conflito procedente - Unânime, 378 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO; 
- Decisão devidamente fundamentada - Não obrigatoriedade do Julgador res 
  ponder a todos os argumentos enumerados pelas partes - Improcedência dos  
  Embargos - Unânime, 390  
 
EMBARGOS INFRINGENTES; 
- Ação Ordinária de Cobrança - Matéria de Ordem Pública-Ausência de do- 
  cumentos - Extinção da ação-Embargos acolhidos-Modificação do Julgado, 324 
HABEAS CORPUS; 
- Alimentos - Pagamento em atraso - Prisão civil do alimentante - Alegação de  
  impossibil idade econômica - Recusa de parcelamento - Ordem concedida, 108 
- Habeas Corpus Liberatório - Disparo de arma de fogo feito por Policial Militar  
  sobre veículo transportando Autoridades Judiciais - Exercício de função - Erro  
  quanto à pessoa - Inadmissibil idade do exame de mérito em sede de Habeas  
  Corpus - Excesso de prazo - Ordem concedida, 353  
- Habeas Corpus Liberatório -  Rigidez do prazo para a conclusão da instrução 
  criminal  - Abrandamento  - Princípio da Plausibil idade - Justificativa de mora  
  processual, 238  
- Habeas Corpus Liberatório-Processo já em fase final - Impossibiidade de  
  alegar excesso de prazo-Ordem denegada à Unanimidade de votos, 313  
- Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar-Crime hediondo-Liberdade  
  Provisória-Concessão após a sentença condenatória-Faculdade do Juiz -  
  Desnecessidade de fundamentação-Denegação da ordem-Maioria de votos,350 
- Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar - Erro quanto à pessoa -  
  Inexistência de prova material - Mera suposição - Concessão de ordem - De- 
  cisão unânime, 380 
- Habeas Corpus Preventivo - Ação de Busca e Apreensão - Pedido de conver- 
  são em  depósito - Bens dados em garantia fiduciária - Pedido não acolhido -  
- Prisão decretada - Ordem concedida - Unânime, 174  
- Habeas Corpus Preventivo -  Execução - Impossibil idade de Prisão Civil -   
  Somente responde com o patrimônio - Concessão da ordem - Decisão unâ- 
  nime, 307  
- Habeas Corpus Preventivo-Trancamento de Ação Penal - Emissão de che- 
  ques para garantia de dívida-Provável sonegação de pagamento de salários- 
  Inocorrência de notificação pessoal-Concessão em parte da ordem-
Unânime,100 
- Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal - 3º Vice-Presidente da  
  Câmara de Dirigentes Lojistas de Belém - Atitude de acordo com os Estatutos  
  da C.D.L. - Crime de Calúnia, Difamação e Injúria - Descaracterização,  
- Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal - Acusação de Sonegação de 



 

 

  Imposto - Nome comercial do paciente confundido com o do irmão - Concessão  
  de ordem para trancar a ação penal, 310  
 
MANDADO DE SEGURANÇA; 
- Ato do Chefe da Casa Civil - Incompetência do Órgão Especial - Competência  
  das Câmaras Cíveis Reunidas - Unânimidade de votos, 388  
- Ato do Governador do Estado - legitimidade para funcionar no pólo passivo -  
- Processo administrativo - Observância ao Princípio do Contraditório - Pedido   
  de reinquirição de testemunhas, 356  
- Cobrança de ICMS - Mercadorias deslocadas de quatro municípios - Existência  
  de projetos florestais sustentáveis - Falta de comprovação - Deslocamento   
  físico não comprovado - denegação unânime, 73 
- Concurso Público - Soldado da Polícia Militar - Exame Psicotécnico - Candidato  
  considerado contra-indicado - Ilegalidade - Segurança concedida, 225  
- ICMS - Prova documental - Venda com circulação - Inaplicabilidade de isenção  
  - Denegação unânime, 334 
- Prestação de trato sucessivo - Opção de 100% sobre o valor de 80% a título de  
  representação - Segurança denegada - Decisão unânime, 267  
- Transporte de madeira - Deslocamento de um estabelecimento para outro -  
  Transferência de propriedade - Inocorrência - Necessidade da prática de ne- 
  gócio jurídico mercantil para que incida o ICMS, 119  
- Vantagens pessoais ou individuais - Redutor constitucional - Inaplicabilidade -  
  Comprovação da inclusão das parcelas - Segurança concedida - Unânime, 315 
 
RECURSO EX-OFFÍCIO DE HABEAS CORPUS; 
- Recurso ex-offício de habeas corpus para trancamento de Inquérito Policial -  
  Recurso considerado inútil e obsoleto - Iniciativa recursal cabe ao Ministério  
  Público - Recurso não conhecido - Unânime, 188  
 
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO; 
- Co-participação no evento morte - Competência do Tribunal do Júri para a  
  Desclassificação do Crime de Homicídio para Lesões Corporais - Provimento à  
  unanimidade de votosm, 218 
- Homicídio tentado - Indícios de autoria - Reforma da Sentença para pronunciar  
  o réu - Decisão unânime, 277  
- Revogação de Prisão Preventiva - Ilegalidade - Violência empreagada na  
  prática de delitos - Manutenção da custódia preventiva, 346  
 
REEXAME DE SENTENÇA; 
- Ação Civil Pública - Política de atendimento dos direitos da Criança e do  
  Adolescente - Implantação pela Prefeitura Municipal - Impossibil idade de  
  imposição pelo Poder Judiciário, 413  
- Ação Ordinária de Cobrança - Ausência de Licitação- Contrariedade ao Prin- 
  cípio da Moralidade Administrativa - Nulidade - Impossibil idade de ser apro- 



 

 
 

  veitada pela Administração Pública - Improvimento do recurso - Decisão  
  unânime, 383  
- Acidente na via pública envolvendo pedestre - Responsabilidade do Município  
  Culpa anônima ou impessoal - Falta de realização de obras - Provimento em   
  parte do recurso ex-offício - Recurso voluntário improvido - Unânime, 170 
- Ação Ordinária de Cobrança de Dívidas - Fornecimento de material para o  
  município - Despesa - Formalização contábil - Negligência do Prefeito - Im- 
  possibil idade de haver prejuízo ao particular - Modificação da Decisão Mo- 
  nocrática - Inversão da sucumbência, 140  
- Ensino Superior - Aplicação de Norma Regimental de caráter interno - Ingresso  
  anterior ao Novo Regime Jurídico - Inaplicabil idade - Curso prestes a ser  
  concluído - Improvimento unânime, 154  
- Fiscalização financeira e orçamentária - Controle externo - Modus faciendi -  
  Alegação de ofensa a direito líquido e certo - Descaracterização, 303  
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