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EDITORIAL

Fazemos esta apresentação já no momento em que estamos deixando a
Presidência deste Poder. Por isso, a oportunidade que temos em falar na publi-
cação dos nossos trabalhos que são adequados às revistas e meios de divulga-
ção de natureza escrita, no propósito de orientar aqueles que dependem dos
nossos serviços.

Temos a satisfação de dizer que conseguimos alcançar a meta a que nos
propusemos, instalando o setor de Editoração Eletrônica, Impressão e Encader-
nação, que diminuem o custo de nossas obras jurídicas e de informações sobre
as nossas atividades administrativas.

Esta é a Revista de nº 76, consignada para o início do ano de 1999,
quando se instala o começo de sua judicatura. Trazemos ao conhecimento dos
que manuseiam este tomo, doutrina, legislação, jurisprudência e registros de fa-
tos ocorridos em nossas dependências, para que fiquem perpetuados na memó-
ria dos que passaram em nossa jurisdição.

Constitui-se desse modo num repositório de decisões, reveladoras dos
desates das questões postas em discussão em nossos Órgãos Julgadores, al-
gumas levadas à apreciação dos Tribunais Superiores, quando serão avaliadas
de suas correções.

Ademais, firmam conteúdo da cultura jurídica dos integrantes da nossa
Corte, diante dos acórdãos por si proferidos e fundamentados na ciência do di-
reito.

Reúne a Revista do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o pensamento
jurídico dos que constituem a cúpula do Órgão Julgador, que indicarão aos estu-
diosos na seara, a tendência para os seus estudos na área, e os caminhos para
os seus pleitos judiciais.

Acreditamos que cumprimos a contento a nossa missão, ante os meios
de que dispusemos para realizá-las, que não foram o que nos ofereceram. Po-
rém, não nos faltou vontade e determinação.

Belém, 01 de fevereiro de 1999.
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A ISONOMIA DE VENCIMENTOS

Almir de Lima Pereira∗∗

Uma das coisas bem procuradas nos pleitos judiciais é a questão de isonomia
de vencimentos entre as diversas categorias funcionais. O ponto básico dessas
divergências tem sido a interpretação do art. 135 da Constituição Federal, ora vi-
gente no país quando define que

"as carreiras disciplinadas neste título aplicam-se o prin-

cípio do art. 37, XII, e o art. 39, § 1º".

Tais dispositivos, trazem a norma de que:
"os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do

Poder Judiciário - não poderão ser superiores aos pagos

pelo Poder Executivo." (art. 37, XII).

Mais:
"A lei assegurará, aos servidores da administração direta,

isonomia de vencimentos para cargos de atribuições

iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servi-

dores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,

ressalvadas vantagens de caráter individual e as relativas

à natureza ou ao local de trabalho" (art. 39, § 1º).

Nesse contexto, onde mais se questiona é a que enfeixa o título IV da Consti-
tuição de 1988, onde estão inseridos os capítulos atinentes à Magistratura, Mi-
nistério Público, à Advocacia da União, dos Estados e do Distrito Federal e à De-
fensoria Pública.

Daí surgirem as interpretações sobre o assunto, nas discussões judiciais em
que se envolvem, os representantes - das diversas carreiras e os governos esta-
duais. Assim, o Procurador do Estado quer receber vencimentos idênticos ao do
Ministério público; os Delegados de Polícia, desejam a remuneração dos Juizes
de Direito; os Defensores Públicos ao dos Promotores, e outras categorias no
mesmo propósito.

Sustentam os postulantes que o art. 135 da Constituição Federal, admite in-
distintamente uma isonomia absoluta de todas as carreira do Titulo IV, da Cons-

∗ Desembargador, ex-Presidente do TJE-Pa., ex-Procurador Geral de Justiça, Membro da
Academia Paraense de Letras e da Academia Paraense de Letras Jurídicas, Coordena-
dor do Juizado Especial de Pequenas Causas, Sócio efetivo do Instituto Histórico do Pará
e Diretor da Escola Superior de Magistratura.
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tituição Federal, e deste modo, os vencimentos dessas carreiras estariam vincu-
lados num entendimento de que não seria necessário serem assemelhados ou
com atribuições idênticas.

Na realidade quem se refere a isonomia é o art. 39, por seu § 1º. Ao analisá-
lo, observamos que não determinam indiscriminadamente tal isonomia. Esse dis-
positivo e seu parágrafo, formam dois critérios, são isonômicos: a) os cargos com
atribuições iguais; b) os cargos assemelhados.

Quando o art. 135 ordena a aplicação do § 1º do art. 39, expressa o que são
válidos para todos os efeitos a aferição dos pressupostos de isonomia que objeti-
vamente visa, situações iguais e assemelhadas.

O sentido da Constituição Federal é de que para os cargos de atribuições
iguais ou assemelhadas, a lei assegurará isonomia de vencimentos diante do Po-
der a que se vinculam ou aos três Poderes do Estado. Conclui-se que existe uma
imposição constitucional à equiparação e vencimentos dentro do significado -
cargos de atribuições iguais ou assemelhadas. Quando se diz, aceita-se ter a
mesma aparência. Ser idêntico, análogo ou parecido. Assemelha-se, tornar-se o
cargo parecido, semelhante.

O jurista Manoel Gonçalves Ferreira Filho, lembra:
"a igual retribuição está prevista para cargos de atribui-

ções iguais ou assemelhados, (este último qualificativo

no masculino). Cargos de atribuições iguais, portanto, os

que fornecem o mesmo trabalho. E cargos assemelha-

dos, não cargos de atribuições assemelhadas, como vi-

nha no artigo 98, caput da Constituição anterior.

Quer dizer, numa interpretação gramatical, cargos que fo-

rem considerados semelhantes, análogos, parecidos, da

mesma natureza. Mas considerados por quem? Pelo le-

gislador" (Parecer, pg. 15, ed. APMP, série Cadernos Ins-

titucionais, São Paulo, 1989).

É de se notar que na Constituição vigente, quando se refere à isonomia de
vencimentos, frisa

"cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mes-

mo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo,

Legislativo e Judiciário" (§ 1° do art. 39) adotada a comu-

nicação de que deve a União, os Estados, Distrito Fede-

ral, Municípios, instituírem o "regime jurídico único e

planos de carreira", para os seus servidores da adminis-

tração pública direta, das autarquias e das fundações

públicas" (art. 39, caput).

Por isso, a necessidade de haver identidade de atribuições ou assemelhação
de cargos dentro de um regime jurídico único dos servidores de cada Poder, ou
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entre servidores de outros Poderes. Note-se, que não se fala em funções asse-
melhadas, e sim, cargos. O cargo é ocupação, obrigação, responsabilidade ou
emprego. Função, representa serviço, oficio, a prática em exercício de cargo.

Portanto, a interpretação é seca e deve ser constatada para efeito de aplica-
ção, com relação a cargos que têm atribuições iguais. Já quanto aos assemelha-
dos deve ser verificado, no caso de não apresentarem identidade diante das pe-
culiaridades que são detectadas em cada um, igualando-se apenas ás funções,
prerrogativas, garantias, vedações, provimento, exoneração, etc.

Há a reconhecida coincidência ocasional, que na conceituação de Pontes de
Miranda,

"exurge sempre que o cargo a tem vantagens, prerrogati-

vas, julgamento especial, incompatibilidade, vencimen-

tos, ou outro elemento de nomeação, de aprovação, ou

de posse, ou de direitos e pretensões, sempre que se te-

nha estabelecido qualquer relação jurídica entre os car-

gos" (Comentários à Constituição de 1967 vol. 3/482, ed.,

1970).

Veja-se o artigo 73, § 3º, da Constituição Federal, caracteriza perfeitamente
que constitui o cargo assemelhado, quando iguala a Ministros do Tribunal de
Contas aos do Superior Tribunal de Justiça, não o fez somente nos vencimentos
dos respectivos cargos, também, as garantias, prerrogativas, impedimentos e
vantagens. O que se deduz entender o dispositivo constitucional, que os asse-
melhados tratem além das funções semelhantes, os demais requisitos que da
igualdade do regime jurídico dentro daquilo que estabelece a lei para o reconhe-
cimento da anunciada assemelhação.

Assevera o Ministro Rodrigues Alkimim:
"que na isonomia de vencimentos, é necessária a exis-

tência da "especificação de funções", ou seja, a presença

dos mesmos requisitos fundados em fatos objetivos.

"Ainda mais não se pode admitir a equiparação entre ór-

gãos de atribuições que não se eqüivalem quantitativa e

qualitativamente" (RTJ, vol. 110/264) para que não haja

remuneração igual entre desiguais.

A equiparação de vencimentos só pode ser aceita quando determinada às cla-
ras, como faz a Constituição:

"Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as

mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, venci-

mentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal

de Justiça" (art. 73, § 3°).
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Então, o que se observa é que o art. 135 da Constituição Federal não atendeu
indistintamente isonomia entre as carreiras do Título IV, são abrangidos pelo § 1º,
do art. 39, que afirma:

“a lei assegurará, aos servidores da administração direta,

isonomia de vencimentos para cargos de atribuições

iguais ou assemelhadas do mesmo Poder".

No Poder judiciário, diante da organização constitucional, quando se depara a
justiça da União e a justiça dos Estados, é dentro do art. 96, da Lei Orgânica da
Magistratura Nacional, que disciplina as carreiras que integram esse poder, será
aplicado o princípio da isonomia. Pelo mesmo modo, o Ministério Público, ante o
artigo 129, da Constituição, pela sua lei complementar poderá adotar na sua or-
ganização, o princípio da isonomia. Justiça, como também, entre aqueles e os
magistrados, eis que, a própria Lei Maior, não confundiu em suas atribuições, ga-
rantias e colocação constitucional.

"Não havendo essa assemelhação prevista no texto cons-

titucional, não se pode através da lei ordinária adotar tal

procedimento, sob pena de torná-la inconstitucional."

O certo é que a isonomia só pode ser dada por lei que expressamente
"assegurará aos servidores da administração direta, iso-

nomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais

ou assemelhados ...".

Isso quer dizer que o Judiciário, através de decisões não está autorizado a re-
conhecer tais características, quando interessados batem a sua porta, no propó-
sito de conseguirem essa isonomia.

Note-se que Súmula 339 do STF, já decidiu:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função le-

gislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos

sob fundamento de isonomia".

Então, a intromissão da justiça nesses casos, é indevida e peca pela ilegitimi-
dade.
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LEI Nº 9.777, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998.

Altera os arts. 132, 203 e 207 do Decre-
to-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os arts. 132, 203 e 207 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de

1940 - Código Penal, passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 132 ..........................................................................................................
Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição

da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a
prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo
com as normas legais.”

“Art. 203  .........................................................................................................
Pena - detenção de um ano a dois anos, e multa, além da pena correspon-

dente à violência.” (NR)
“§ 1º Na mesma pena incorre quem:
I - Obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabeleci-

mento, para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida;
II - Impede alguém de se desligar de serviço de qualquer natureza, mediante

coação ou por meio de retenção de seus documentos pessoais ou contratuais.
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor de de-

zoito anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou men-
tal.”

“Art. 207 ...............................................................................................................
Pena - detenção de um a três anos, e multa.” (NR)
“§ 1º Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade

execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança
de qualquer quantia do trabalhador, ou, ainda, não assegurar condições do seu
retorno ao local de origem.

“§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor de de-
zoito anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou men-
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tal.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º da Repúbli-
ca.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
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DECRETO Nº 2.924, DE 5 DE JANEIRO DE 1999.

Disciplina os procedimentos pertinen-
tes aos depósitos judiciais e extrajudi-
ciais, de que trata a Lei nº 9.703, de 17
de novembro de 1998, referentes a
contribuições sociais e outras impor-
tâncias arrecadadas pelo Instituto Na-
cional do Seguro Social - INSS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº
9.703, de 17 de novembro de 1998.

DECRETA:

Art. 1º Os depósitos judiciais e extrajudiciais referentes a contribuições sociais
e outras importâncias arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS serão efetuados na Caixa Econômica Federal - CEF mediante guia de re-
colhimento específica para essa finalidade, conforme modelo a ser aprovado pelo
INSS e confeccionado e distribuído pela CEF.

§ 1º Quando houver mais de um interessado na ação, o depósito será efetua-
do, à ordem e disposição do Juízo, em nome de cada contribuinte, individualiza-
damente.

§ 2º A guia de recolhimento conterá, além de outros elementos fixados em ato
normativo da autoridade competente, os dados necessários à identificação do ór-
gão judicial em que tramita a ação.

§ 3º No caso de recebimento de depósito judicial, a CEF remeterá uma via da
guia de recolhimento ao órgão judicial em que tramita a ação.

§ 4º A CEF tornará disponível para o INSS, por meio magnético, os dados re-
ferentes aos depósitos.

Art. 2º O valor dos depósitos recebidos será creditado pela CEF à Subconta
da Previdência Social da Conta Única do Tesouro Nacional junto ao Banco Cen-
tral do Brasil, no mesmo prazo fixado para recolhimento das contribuições arre-
cadadas pelo INSS.

Art. 3º Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extraju-
dicial, da autoridade administrativa competente, o valor do depósito, após o en-
cerramento da lide ou do processo litigioso, será:

I - devolvido ao depositante pela CEF, no prazo máximo de vinte e quatro ho-
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ras, quando a sentença ou decisão lhe for favorável ou na proporção em que o
for, acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Li-
quidação e de Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subsequente ao da efetivação do depósito até o mês
anterior ao seu levantamento, e de juros de um por cento relativamente ao mês
em que estiver sendo efetivada a devolução; ou

II - transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do
correspondente crédito, quando se tratar de sentença ou decisão favorável ao
INSS.

§ 1º O documento contendo os dados relativos aos depósitos devolvidos ou
transformados em pagamento definitivo, a ser confeccionado e preenchido pela
CEF, deverá ser aprovado pelo INSS.

§ 2º O valor dos depósitos devolvidos pela CEF será debitado à Subconta da
Previdência Social da Conta Única do Tesouro Nacional junto ao Banco Central
do Brasil, a título de restituição, no mesmo dia em que ocorrer a devolução.

§ 3º O Banco Central do Brasil creditará, na conta reserva bancária da CEF,
no mesmo dia, os valores devolvidos.

§ 4º Os valores das devoluções, inclusive dos juros acrescidos, serão contabi-
lizados como estorno da respectiva espécie de receita em que tiver sido contabili-
zado o depósito.

§ 5º No caso de transformação do depósito em pagamento definitivo, a CEF
efetuará a baixa em seus controles e comunicará a ocorrência ao INSS.

§ 6º A CEF manterá controle dos valores depositados, devolvidos e transfor-
mados em pagamento definitivo, por contribuinte e por processo, devendo, relati-
vamente aos valores depositados e respectivos acréscimos de juros, tornar dis-
ponível o acesso aos registros, emitir extratos mensais e remetê-los ao INSS.

§ 7º Os extratos referidos neste artigo conterão dados que permitam identificar
o depositante, o processo administrativo ou judicial a movimentação dos depósi-
tos durante o mês, além de outros elementos considerados indispensáveis.

Art. 4º Pelo recebimento dos depósitos e pela prestação dos demais serviços
previstos neste Decreto, a CEF será remunerada pela tarifa fixada pelo Ministro
de Estado da Fazenda, na forma do disposto no Decreto nº 2.850, de 27 de no-
vembro de 1998.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de janeiro de 1999, 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Waldeck Ornélas
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.719-3, DE 7 DE JANEIRO DE 1999.

Altera dispositivos do Decreto-Lei nº
73, de 21 de novembro 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 providências.

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 ex-
trajudicial, o ativo não for suficiente para o pagamento de pelo menos a metade
dos credores quirografários, ou quando houver fundados indícios da ocorrência
de crimes falimentar.” (NR)

“Art. 84 ............................................................................................................
§ 1º O patrimônio das sociedades seguradoras não poderá ser inferior ao valor

do passivo não operacional, nem ao valor mínimo decorrente do cálculo da mar-
gem 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 previ-

dência 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.

Parágrafo único. As funções atribuídas ao Banco Central do Brasil pelas Leis
referidas neste artigo serão exercidas pela Superintendência de Seguros Priva-
dos - SUSEP, quando se tratar de sociedades seguradoras, de capitalização ou
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de entidades de previdências 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 inte-
ressados, 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, pror-

rogável por uma única vez e por igual prazo, e a critério da SUSEP, poderá ser
autorizada a transferência de controle acionário de sociedade de seguros às pes-
soas jurídicas indicadas neste artigo.”(NR)

Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória
nº 1.719-2, de 10 de dezembro de 1998.

Art. 7º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Fica revogado o art. 3º da Lei nº 7.682, de 2 de dezembro de 1988.

Brasília, 7 de janeiro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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LEI Nº 6.173, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998.

Dispõe sobre a estrutura organizacio-
nal da Escola Superior da Magistratura
e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e seu Presi-
dente nos termos do § 7º do Art. 108 da Constituição do Estado vigente, promul-
ga a seguinte Lei:

Art. 1º A Escola Superior da Magistratura é uma instituição de ensino, vincula-
da ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, criada através da Resolução nº 06,
de 08 de dezembro de 1982, aprovada pelo Colendo Plenário do Tribunal, em
sessão realizada a 03 de novembro de 1982 e publicada no Diário Oficial do Es-
tado em 12 de janeiro de 1983.

§ 1º A Escola Superior da Magistratura, com sede na Cidade de Belém, Esta-
do do Pará, goza de autonomia administrativa financeira, didático, pedagógica e
disciplinar que exercerá na forma de seu Regimento.

§ 2º A Escola Superior da Magistratura, poderá criar subcoordenadorias em
Municípios do Estado do Pará.

Art. 2º A Escola Superior da Magistratura terá em sua Estrutura Organizacio-
nal, o Conselho Superior, a Presidência, a Diretoria Geral, a Coordenadoria, a
Subcoordenadoria, a Secretaria, os Departamentos Administrativo Financeiro e
Acadêmico, as Divisões de Infra-Estrutura, Recursos Financeiros, Informática,
Cursos e Programação, Registro e Controle, Biblioteca e Videoteca.

Art. 3º Para o funcionamento dos Departamentos Administrativo Financeiro e
Acadêmico, ficam criados dois (02) cargos em Comissão de nível superior, e para
as Divisões, seis (06) cargos em comissão destinados a chefia dos setores em
referência, e preenchidos nos termos do Regimento Geral da Escola.

Art. 4º Os cargos acima especificados serão ocupados pelos serventuários,
funcionários e empregados da justiça, consoante o art. 64 do Regimento Geral da
Escola.

Art. 5º Para efeito de remuneração os cargos criados correspondem aos do
quadro funcional do Poder Judiciário do Estado, sendo regido pelo Regime Jurídi-
co Único (Lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994) e emendas, e pelo Código Judi-
ciário do Estado e suas emendas, e pelo Regimento Geral da Escola.

Art. 6º O corpo técnico administrativo da Escola Superior da Magistratura é
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composto pelos serventuários, funcionários e empregados da justiça, lotados nos
diversos cargos e funções da Escola Superior da Magistratura.

Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão por
conta das dotações orçamentárias e financeiras consignadas ao Poder Judiciário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Cabanagem, Gabinete da Presidência da Assembléia Legislativa do
Estado do Pará, em 23 de dezembro de 1998.

Deputado LUIZ OTÁVIO CAMPOS
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará
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ACÓRDÃO Nº 30.149 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Anderson Ricardo Castro Maia
Apelada: A Justiça Pública
Relatora: Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza

Apelação Criminal. Crime de Estupro - Evidenciado o

constrangimento de que trata o artigo 213 do CPB,

em virtude da ofendida ser menor de quatorze anos

de idade, impõe-se a confirmação da decisão conde-

natória. Recurso conhecido e improvido. Decisão

Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelação Crimi-
nal da Comarca da Capital, em que
é apelante Anderson Ricardo Castro
Maia e apelada A Justiça Pública.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Criminal Isolada
do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, adotado o relatório
de fls. 107/108, como parte inte-
grante deste aresto, à unanimidade
de votos, conhecer do recurso e ne-
gar-lhe provimento nos termos do
voto da relatora.

Relatório

Adoto o relatório de fls.

Voto

Anderson Ricardo Castro Maia,
qualificado às fls.02, foi condenado

à pena de seis (6) anos de reclusão,
em regime fechado, pela prática do
crime de estupro previsto no artigo
213 c/c com o artigo 224, alínea “a”,
do Código Penal,  que vitimou a me-
nor de 13 anos de idade Lucidéa
Moraes Pinheiro, fato ocorrido no dia
18 de agosto de 1996, nas instala-
ções do Super Mercado Nazaré, à
Avenida Duque de Caxias, nesta Ci-
dade.

Segundo os autos, naquela data,
vítima e acusado encontraram-se
em uma festa dançante na rua onde
os mesmos residem, às proximida-
des do local do delito, para onde
ambos se dirigiram em idílio amoro-
so que culminou com o ato sexual.

Do julgado, apela o sentenciado,
argumentando que o ato sexual foi
consentido por desejo da própria ví-
tima; que o acusado desconhecia
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ser a vítima virgem e menor de
quatorze anos, uma vez que a
mesma comparecia em festas desa-
companhada.

O representante do Ministério
Público contesta as alegações do
réu, enfatizando a carência de pro-
vas acerca dos motivos alegados,
posicionamento esse acompanhado
pelo eminente Procurador de Justi-
ça, em seu parecer de fls.107/110.

A desagregação da família e o
conseqüente afrouxamento dos
costumes tem sido fatores que difi-
cultam um julgamento como o da
espécie dos autos, notadamente
pelo agravado da pena “ex-vi legis”
em face da freqüência de tais deli-
tos. Por isso, há de se reexaminar
com redobrado cuidado os elemen-
tos  figurativos  do crime em causa.

Com efeito, o constrangimento
de que trata o artigo 213 do Código
Penal Brasileiro, acerca da relação
sexual em seus aspectos de violên-
cia e grave ameaça é, no caso pre-
sente, presumido por lei, em virtude
da ofendida ser menor de quatorze
anos (artigo 224, alínea “a”).

Ademais, é indubitável a menori-
dade da vítima, como também a
ocorrência do relacionamento sexu-
al, admitido por ambos os protago-
nistas do evento. O que verdadeira-
mente se questiona, é se a vítima

que em princípio goza do amparo da
lei, merece de fato essa presunção
quanto ao constrangimento no ato
sexual. Isso não aconteceria no en-
tendimento do agente se demons-
tradas ficassem circunstâncias que
a elidissem. Todavia o que se
constatou foi que o acusado não
provou que a vítima fosse uma me-
nor liberada sexualmente ou de
conduta desagregada. Pelo contrá-
rio, o laudo pericial testifica que a
mesma era virgem antes e durante o
ato sexual, e nenhuma testemunha
afirmou o contrário, apenas o acu-
sado diz que a via desacompanhada
em festas, e um dos depoentes indi-
cados pelo mesmo, declarou que a
viu sem responsável na quadra juni-
na. Também não pode prevalecer as
alegações do acusado de que não
sabia ser a vítima menor de quator-
ze anos.

Por essas razões, impõe-se a
confirmação da decisão condenató-
ria, lamentando-se apenas que um
jovem menor de vinte e um anos, à
época dos fatos, pague com sua li-
berdade o preço de sua ousadia,
fruto, talvez, do desconhecimento da
extensão do mal infringido à uma jo-
vem ainda em formação.

Desse modo, conheço do recur-
so, porém nego-lhe provimento para
confirmar a decisão recorrida.

Belém, 26 de maio de 1998.
Des. Ary da Motta Silveira - Presidente

Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Relatora



JURISPRUDÊNCIA 23

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                          v.44                nº 76                  1999

ACÓRDÃO Nº 33.438 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravantes: Agropecuária Hakone S/A. e outros
Agravado: Banco do Brasil S/A.
Relator:Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva

Recurso - Agravo de Instrumento - Ação de execução

- Argüição, pelos devedores, de nulidade da execu-

ção, através de procedimento dito como "exceção de

pre-executividade", antes de seguro o juízo, sob a

alegação de excesso de execução - Matéria a ser ale-

gada nos embargos do executado, não importando

tal excesso, mesmo que ocorrente, em nulidade da

execução - Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Agravo, de Instru-
mento, da Comarca de Belém, em
que são agravantes Agropecuária
Hakone S/A., Vicente de Paula Pe-
drosa da Silva e sua mulher Diana
Maria Guimarães .de Paula e agra-
vado Banco do Brasil S/A.:

ACORDAM, os Desembargado-
res que integram a 1ª Turma Julga-
dora da 2ª Câmara Cível Isolada do
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, por Unanimidade de votos negar
provimento ao recurso.

Relatório

Trata-se de agravo de instru-
mento interposto de decisão pela
qual, em ação de execução, antes
de seguro o juízo, foi indeferida. a

argüição, manifestada pelos devedo-
res, de nulidade da execução, como
"exceção de pre-executividade", sob
a alegação de excesso de execu-
ção.

Alegam os agravantes, em sínte-
se, que se impõe a precedência da
preliminar de exceção de pré-
executividade, na espécie, eis que,
por um débito, apurado, em 22 de
janeiro de 1996, no valor de
R$.780.044,98, o Banco exeqüente,
ora agravado, está pretendendo co-
brar-lhes, através de ação de exe-
cução, nada mais, nada menos do
que R$ 24.623.436,10.

Recurso tempestivo, com prepa-
ro comprovado quando de sua inter-
posição e respondido, tendo a MMª
Juíza "a quo" prestado as informa-
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ções que lhe foram solicitadas.

Voto

Realmente, não cogita a lei do
procedimento que os agravantes
rotulam, baseados em opiniões iso-
ladas de alguns doutrinadores, de
"exceção de pre-executividade". O
que a nossa lei processual civil ad-
mite, em ações de execução, é o re-
conhecimento, pelo juiz do feito, a
qualquer tempo, independentemente
da segurança do juízo e do ofereci-
mento de embargos do executado,
da nulidade da execução, pelos mo-
tivos expressos em os três incisos
do seu artigo 618.

No que diz respeito a excesso de
execução, tal matéria deve ser ale-
gada nos embargos do executado,
não importando tal excesso, mesmo
que ocorrente, em nulidade da exe-
cução, mas no acolhimento (total ou
parcial), conforme o caso, dos em-

bargos.
A 4ª Turma do Colendo Superior

Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial nº 4.922, do
Estado de Mato Grosso do Sul, ten-
do como Relator o Ministro Athos
Carneiro, a 11 de junho de 1991,
assim decidiu: "Em nenhuma das
hipóteses do artigo 618 do Código
de Processo Civil, encontra-se a de-
nulidade por excesso de execução,
que deve ser apurada em embar-
gos, reduzindo-se, se for o caso, o
crédito ao valor correto" (DJU
05/08/91, p. 10.004, 2ª col., em.).

A MMª Juíza "a quo", indeferindo
a pretensão dos executados, que,
por excesso de execução, argüíram,
através de requerimento mal rotula-
do e em momento processual ina-
dequado, a nulidade da execução, o
fez com acerto incontestável.

Pelo exposto, nega-se provi-
mento ao recurso.

Belém, 26 de março de 1998.

Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente
Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.460 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Maria do Pilar Figueira Fonseca
Agravada: Maria do Carmo Pinto Gonçalves
Relator: Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva

Recurso - Agravo de Instrumento - Ação Declaratória

e de Dissolução de União Estável movida contra her-

deiros do falecido companheiro da autora - Despacho

concessivo de tutela antecipada - Agravo interposto

pela inventariante dos bens deixados pelo "de cujus",

em seu nome próprio, exibindo procuração outorgada

pelo espólio aos advogados que firmaram a petição

recursal - Não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Agravo de Instru-
mento, da Comarca de Belém, em
que é agravante Maria do Pilar Fi-
gueira Fonseca e agravada Maria do
Carmo Pinto Gonçalves:

ACORDAM, os Desembargado-
res que integram a 1ª Turma Julga-
dora da 2ª Câmara Cível Isolada do
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, por Unanimidade de votos, não
conhecer do recurso.

Relatório

Trata-se de Agravo de Instru-
mento interposto de decisão que,
em a Ação Declaratória e de Disso-
lução de União Estável, proposta, no
Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da
Comarca de Belém, por Maria do

Carmo Pinto Gonçalves contra os
herdeiros de Francisco Joaquim
Fonseca, concedeu a tutela anteci-
pada.

A postulação recursal manifesta,
como recorrente única, a senhora
Maria do Pilar Figueira Fonseca, in-
ventariante dos bens ficados por fa-
lecimento do já referido Francisco
Joaquim Fonseca, em nome próprio
daquela, sendo exibida cópia da
procuração que o espólio, repre-
sentado pela mesma inventariante,
outorgou, com poderes ao foro em
geral, aos Advogados que firmaram
a petição recursal.

Recurso tempestivo, com prepa-
ro comprovado quando de sua inter-
posição e respondido, tendo a MMª
Juíza "a quo" prestado as informa-
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ções que lhe foram solicitadas.

Voto

Está bem claro que o presente
agravo de instrumento, como consta
do relatório já feito, foi tirado contra
a respeitável decisão reproduzida às
fls. 14/15, destes autos, que, nos
autos da ação declaratória e de dis-
solução de união estável, promovida
pela senhora Maria do Carmo Pinto
Gonçalves contra os herdeiros do
falecido Francisco Joaquim Fonse-
ca, deferiu, com fundamento no arti-
go 273, inciso I, do Código de Pro-
cesso Civil, a antecipação total dos
efeitos da tutela.

O recurso foi interposto pela in-
ventariante dos bens ficados por fa-
lecimento do já referido senhor
Francisco Joaquim Fonseca, senho-
ra Maria do Pilar Figueira Fonseca,
em seu nome próprio, sendo a peti-
ção recursal instruída, inclusive, com
a cópia da procuração outorgada
pelo espólio em referência aos ad-

vogados que firmaram a petição re-
cursal, como se fossem eles advo-
gados da recorrente. Ora, dois gra-
ves defeitos maculam o recurso de
tal forma que o fazem não merecer
conhecimento: um envolvendo pro-
blema de legitimidade, eis que, logi-
camente, não se pode conhecer de
recurso interposto pela inventariante
em seu nome próprio, e não do es-
pólio, se este é que é o interessado,
não resta a menor dúvida; e outro
envolvendo problema de admissibili-
dade do recurso, bastando, para
isso, considerar que a cópia da pro-
curação, que teria sido outorgada a
advogado ou advogados da agra-
vante, como o Código de Processo
Civil exige, em seu artigo 525 inciso
I, manifesta procuração outorgada
pelo espólio de Francisco Joaquim
Fonseca aos dois advogados que
firmaram a petição recursal.

Por tais motivos, não se conhece
do recurso, por ser ele manifesta-
mente inadmissível.

Belém, 26 de março de 1998.

Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente
Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Relator
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ACÓRDÃO Nº 34.204 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
COMARCA DA CAPITAL

Embargante: Luiz Eugênio Gonçalves da Costa e Eunice de Jesus Rodrigues
da Costa

Embargado: Acórdão Nº 33.660/98
Relator: Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim

Processual Civil e Comercial. Embargos de Declara-

ção. Dissolução de Sociedade Comercial. Continua-

ção da sociedade pelos sócios remanescentes. Ape-

lação julgada improcedente. Embargos de Declara-

ção, por omissão e obscuridade do V. Acórdão. Ino-

corrência. Não havendo no V. Acórdão embargado,

obscuridade e nem omissão, mas não se vislumbran-

do na sua interposição intuito meramente protelató-

rio, deverão ser os embargos conhecidos, para o só

efeito de prequestionamento das teses em debate,

porém devem ser rejeitados, por inocorrência dos

motivos da sua interposição.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Desembargado-

res do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, em Câmara Civil
Isolada, por decisão unânime, em
conhecer dos embargos para o só
efeito de prequestionamento das te-
ses em debate, porém rejeitar o re-
curso, por inocorrência dos motivos
que o ensejaram.

Relatório

Luiz Eugênio Gonçalves da
Costa e sua mulher Eunice de Jesus
Rodrigues da Costa, interpõem em-

bargos de declaração, contra o V.
Acórdão nº 33.660, de 27/04/98, que
materializou decisão desta Egrégia
1ª Câmara Civil, ao dar provimento,
em parte, à apelação interposta
contra sentença do MM. Juiz da 4ª
Vara Cível de Belém, nos autos de
ação de dissolução e liquidação de
sociedade comercial.

Alegam os embargantes que o
Acórdão embargado apresenta-se
obscuro e omisso quanto à efetiva
aplicação dos artigos 130 e 450 do
CPC, que obrigam o juiz a determi-
nar a produção de provas e a reali-
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zar audiência.
E, ainda, e com maior ênfase,

alega também haver o aresto deixa-
do de apreciar e manifestar-se sobre
alguns aspectos do cerceamento de
defesa ocorrido nos autos da apela-
ção, uma vez que não teriam sido
observados, o artigo 335 do Código
Comercial e artigos 130, 331, 450 e
seguintes do CPC e ainda o artigo
656, § 2º do CPC antigo, bem como
o artigo 5º, incisos XXXIV e XXXV
da Constituição Federal.

Voto

Todavia, aos embargantes não
assiste direito algum, admitindo-se a
interposição dos embargos para fim
de consolidar o prequestionamento
das controvérsias, a fim de possibi-
litar a interposição de recurso para a
esfera federal.

No que concerne ao alegado
cerceamento de defesa, o V. Acór-
dão embargado abordou o assunto
com clareza, entendendo ser a
questão de mérito unicamente de di-
reito, não havendo necessidade de
audiência, para produção de prova,
conforme hipótese prevista no artigo
330 do CPC.

E este entendimento decorreu,
porque, em sua mini petição inicial,
os ora embargantes esclareceram
ser a causa de pedir unicamente a
perda da affectio societatis, isto é, a
perda do interesse pela sociedade,
sem indicarem um único motivo
dado pelos demais sócios.

Eis o único trecho da inicial que
trata da causa de pedir:

"Não existe mais a affectio soci-
etatis e, em face de tal circuns-
tância, somente resta aos postu-
lantes buscar a via judicial escor-
reita para o encerramento da so-
ciedade, observadas as cautelas
de estilo, e com o objetivo de fa-
zer-se plena justiça aos partici-
pantes da mesma."
Portanto, cabe a indagação:
- Para que a realização de audi-
ência e de perícia contábil, se a
causa de pedir residia, unica-
mente na comprovação da perda
do interesse pela sociedade,
confessada pelos autores, ora
embargantes ?
Somente na contraminuta à im-

pugnação à liquidação da socieda-
de, formulada pelos acionados, é
que os embargantes, alegam que
vinham sendo hostilizados por estes,
porém, sem qualquer outra explica-
ção, numa clara evidência, de não
haver outra qualquer causa, a não
ser a dissolução e liquidação, em si
mesma.

E tanto não houve omissão do
Acórdão que consta do mesmo:

"Mas, data venia, razão não lhes
assiste, já que foram os próprios
apelantes que trouxeram aos
autos, com a inicial e em sua ré-
plica, a razão única da dissolu-
ção, ou seja, a ausência da
affectio societatis , o que se tra-
duz no desinteresse em continu-
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arem a fazer parte da sociedade,
o que reconheça-se, é um direito
seu líquido e certo." (fls. 137).
Portanto, o Acórdão embargado

entendeu, que o julgador pelo que
se contém na inicial, na impugnação
e na contraminuta a esta não estava
obrigado a sanear o processo e de-
signar dia e hora para audiência,
visto como a questão, como foi
posta, é apenas de direito, não ha-
vendo necessidade de produção de
provas em audiência.

Consequentemente não houve
qualquer omissão, como alegam os
embargantes .

Quanto ao disposto no artigo 335
do Código Comercial, que em seu
inciso 5º, estatui: " as sociedades
reputam-se dissolvidas por vontade
de um dos sócios, sendo a socieda-
de por tempo, indeterminado. "

O V. Acórdão não obedeceu ao
pé da letra aquele preceito, com
base em lição do mestre Rubem
Requião, segundo o qual aquele di-
ploma legal em vigor há 148 anos,
foi elaborado sob o império da dou-
trina individualista da época, que
dominava o pensamento jurídico do
século passado. E tinha por finalida-
de propiciar a libertação do sócio di-

vergente, de suas obrigações soci-
ais.

Todavia, hodiernamente a inter-
pretação daquele dispositivo legal
evoluiu no sentido de atenuar o rigor
daquela norma, permitindo que a
vontade de um sócio não seja sufici-
ente para a liquidação de uma soci-
edade, em detrimento: dos interes-
ses dos sócios remanescentes, que
desejam prosseguir com o negócio;
contra o interesse dos empregados
da firma; e contra até da conveniên-
cia da própria administração pública,
que tem interesse tributário.

Não se trata pois, de considerar
o Código Comercial revogado, como
insinuam os embargantes, mas de
mudança de interpretação de uma
norma quase sesquicentenária,
ajustando-a aos tempos modernos.

Assim sendo não há omissão,
nem obscuridade no V. Acórdão
embargado, mas apenas pretendem
os embargantes reexame de ques-
tões já decididas.

Ante o exposto conheço dos em-
bargos apenas como objetivo de
prequestionamento das teses deci-
didas, mas os rejeito pela inocorrên-
cia de omissão ou obscuridade.

Belém, 22 de junho de 1998.

Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Presidente
Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Relator
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ACÓRDÃO Nº 34.205 - REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO
CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

Sentenciante: Juízo de Direito da 21ª Vara Cível da Comarca da Capi-
                                       tal
Sentenciado/Apelante: Estado do Pará
Sentenciada/Apelada: Carlos Hachem Chaves
Relator: Desembargador Pedro Paulo Martins

Reexame de Sentença e Apelação Cível - Sentença

em Reexame determinou que não seja aplicado o re-

dutor Constitucional - Adicionais por Gratificação do

exercício de cargo em comissão e por tempo de ser-

viço são vantagens pessoais e não fazem parte do

cômputo para verificação do teto Constitucional -

Existência de direito líquido e certo a ser protegido,

encontrando amparo legal e impondo-se pela força da

norma legislativa - Deve ser confirmada a respectiva

sentença, por ser a mesma correta e justa e de acor-

do com os fundamentos jurídicos e em direito admi-

tidos - Recurso improvido. Decisão Unânime.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Desembargado-

res Membros da Terceira Câmara
Cível Isolada do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, através
de sua Terceira Turma Julgadora, à
Unanimidade de Votos, em Conhe-
cer do Recurso para Negar Provi-
mento, mantendo a Decisão de Pri-
meira Instância em todos os seus
termos.

Relatório

O ora Sentenciado/Apelado Car-
los Hachem Chaves intentou Ação

Ordinária, em causa própria, nesta
Ação contra o Sentenciado/Apelante
Estado do Pará-Secretaria de Esta-
do de Administração (SEAD), tudo
de conformidade com o exposto
através da inicial de fls. 03 a 06 dos
autos, sob as seguintes alegações.

Segundo diz o Sentencia-
do/Apelado exerceu cargo efetivo e
concursado de Fiscal de Tributos
Estaduais - GEP, TAF.501.3, lotado
na Secretaria de Estado da Fazen-
da, assim como, diversos cargos em
comissão, por todo o tempo que
esteve na ativa, e ao pedir sua apo-
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sentadoria por tempo de serviço, tal
pedido teve uma demora por mais
de um ano, quando então deu en-
trada no Tribunal de Contas do Es-
tado, quando ali foi apreciado.

Após os Pareceres emanados
desse Tribunal, os quais tiveram
unanimidade, foi a referida aposen-
tadora publicada através de Acórdão
no Diário Oficial do Estado. Referido
Acórdão fixou os proventos em oito
mil setecentos e vinte e cinco reais e
vinte centavos (R$ 8.725,20), en-
tretanto, para sua admiração em seu
contra-cheque foi-lhe aplicado o Re-
dutor Constitucional, cujo valor atual
em Reais, monta em hum mil oitenta
e hum reais e seis centavos (R$
1.081,06), sendo por ele pedido à
SEAD que fosse feita a exclusão do
referido Redutor Constitucional, cu-
jas parcelas se referem a vantagens
pessoais, totalizando assim o total
de sua aposentadoria, tendo como
referência o cargo por ele exercido
como Fiscal de Tributos Estaduais,
assim como fosse feita a devolução
do que lhe fora descontado sem
qualquer razão ou motivo, isso sobre
as vantagens pessoais, que tem por
direito. Fez juntada dos documentos
de fls. 08 a 35 dos autos.

Por sua vez o Sentencia-
do/Apelante Estado do Pará depois
de ser devidamente citado apre-
sentou sua Contestação, alegando
que o Sentenciado/Apelado não po-
deria levar em conta o que fora de-
cidido pelo Tribunal de Contas do

Estado do Pará, isso porque o Acór-
dão que tomou o nº 23.070, não tem
caráter de imposição por não fazer
controlar atos meramente adminis-
trativos, pois o que foi aplicado pelo
Redutor Constitucional, tem emba-
samento através do artigo 37, inciso
XI, da Constituição Federal de 1988,
e o artigo 17, do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias,
ressalvando as vantagens pessoais,
as quais tem-se como direito adqui-
rido. Ao finalizar pede a improce-
dência da Ação, bem como, seja
tido como legal a aplicação do Re-
dutor Constitucional, aplicável ao
presente caso.

Manifestou-se ainda o Sentenci-
ado/Apelado ratificando tudo que
explicitou em sua Contestação, ma-
nifestação esta às fls. 56 e 57 dos
presentes autos.

O Órgão do Ministério Público,
através do 4º Promotor de Justiça
de Proteção dos Direitos Constituci-
onais e do Patrimônio Público, Dr.
José Vicente Miranda Filho, às fls.
60 a 69 dos autos em seu Parecer
opinou favoravelmente ao pedido
Sentenciado/Apelado.

O Decisório de fls. 76 a 82 dos
autos, o MM. Juiz de Direito da 21ª
Vara Cível da Comarca. da Capital,
Dr. Rômulo José Ferreira Nunes,
julgou procedente o pedido na exor-
dial de fls. 76 a 82, a fim de que não
houvesse aplicação do Redutor
Constitucional no proventos, isso por
haver incidência em vantagens pes-
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soais por força de seu trabalho, bem
como, aplicou condenação ao Sen-
tenciado/Apelante, para que fosse
feita a restituição do que foi des-
contado indevidamente desde o mês
de abril de 1996, acrescido do que
for devido por Lei, assim como, os
honorários advocatícios arbitrando
em vinte (20%) por cento sobre o
valor da condenação.

Foi submetida o Decisório ao
Reexame por esta Egrégia Côrte.

Inaceitando tal Decisório o Sen-
tenciado/Apelante apelou, expondo
suas motivações às fls. 84 a 101,
em contrapartida foram apresenta-
das as contra-razões pelo Sentenci-
ado/Apelado às fls. 103, com as
mesmas argumentações já exposa-
das.

O Órgão do Ministério Público,
por sua DD. Procuradora de Justiça,
Dra. Vânia Fortes Bitar, que em seu
bem elaborado e minucioso Parecer
de fls. 111 a 115 dos autos, assim
se reporta:

"Vê-se, portanto, que a remune-
ração do Apelado, com os des-
contos das vantagens pessoais,
não ultrapassa o teto constitucio-
nal previsto na Carta Magna,
quer na Federal, como na Esta-
dual, sendo a aplicação do redu-
tor ilegal, razão pela qual, opina o
Ministério Público pelo conheci-
mento e não provimento dos re-
curso, para que seja mantida a
sentença de 1º grau, pelos seus
jurídicos e legais fundamentos”.

Voto

Ao serem examinados os pre-
sentes autos de Reexame de Sen-
tença e Apelação Cível, vê-se que o
Sentenciado/Apelado Carlos Ha-
chem Chaves pretende garantir que
seja excluído das parcelas relativas
as ditas vantagens pessoais, do total
da remuneração para que incida so-
bre a incidência do considerado teto
remunerativo de conformidade com
preceituado pela Constituição Fede-
ral, em seu artigo 37, inciso XI, ten-
do por conseqüência o Redutor
Constitucional, recaído sobre o que
recebe dos proventos de sua apo-
sentadoria de conformidade com o
dispõe o artigo 17, do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitóri-
as, tendo ainda que receber o que
lhe foi descontado sem qualquer
motivo, sobre as vantagens pesso-
ais, a que tem direito.

O Sentenciado/Apelante diz que
somente fez aplicação do redutor
constitucional apenas sobre as par-
celas ordenadas por Lei, tendo sido
retiradas as vantagens pessoais, o
que de fato não ocorreu pois os
vencimentos brutos são de nove mil,
vinte e seis reais e oitenta centavos
(R$ 9.026,80), e sendo retiradas as
gratificações de caráter pessoal, o
que diz respeito ao adicional por
tempo de serviço no valor de três
mil, trezentos e sessenta e sete re-
ais e cinco centavos (R$ 3.367,05)
assim como, a gratificação por cargo
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em comissão, no valor equivalente a
hum mil, quatrocentos e quarenta e
oito reais e noventa e sete centavos
(R$ 1.448,97) totaliza o montante de
quatro mil oitocentos: e dezesseis
reais e dois centavos (R$ 4.816,02),
e sendo vantagens pessoais não
devem ser computadas, com a fina-
lidade de serem deduzidas do con-
siderado teto constitucional, restan-
do com todos esses abatimentos o
valor de quatro mil duzentos e dez
reais e setenta e oito centavos (R$
4.210,78) distante portando do valor
que tem direito a receber.

É de ser levado em consideração
o que é preceituado pelo artigo 37,
inciso IX, da Constituição Federal,
pois ali é fixado limite dos valores
para maior, ou para menor remune-
ração percebidos pelos funcionários
públicos, havendo diferenciação en-
tre todos os Poderes ou Membros
das instituições consideradas públi-
cas.

O Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos do Estado do
Pará, através da Lei nº 5.810/94, por
seu artigo 127, faz inclusão entre as

vantagens pessoais, os adicionais,
já no artigo 128 refere-se a quais
das gratificações são de vantagens
pessoais, nada mais sendo do que,
levando em conta o cargo em co-
missão ou função gratificada, bem
como, por tempo de serviço são
vantagens pessoais, portanto não
fazem. parte da inclusão no total do
que é considerado teto, e por con-
seguinte tem de ser excluídas, para
que o Sentenciado/Apelado, com
sua remuneração total, e o artigo
121, do Regime Jurídico Único esta-
belece como teto constitucional a
que cada um deve perceber.

Por tudo que nos foi dado a ob-
servar no presente processo e pelas
motivações amplamente exposadas,
Conheço dos presentes Recurso,
porém Nego-lhes Provimento, para
manter em seu inteiro teor a senten-
ça prolatada pelo MM. Juiz de Di-
reito da 21ª Vara Cível da Comarca
da Capital, Dr. Rômulo José Ferreira
Nunes, por estar a mesma de con-
formidade com os preceitos legais
enquadrantes.

Belém, 26 de junho de 1998.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Des. Pedro Paulo Martins - Relator
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ACÓRDÃO Nº 34.220 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: J. Macedo Alimentos S.A.
Impetrado: Exmo. Sr. Procurador Geral do Estado do Pará
Relator: Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva

Mandado de Segurança. ICMS. Substituição tributá-

ria. As preliminares suscitadas pela impetrada foram

rejeitadas. A inscrição do crédito fiscal em dívida ati-

va violou o disposto no Convênio 66/88, a Lei

5.530/89 e o protocolo 02/72 que fixou o percentual de

agregação, nos limites mínimo de 50% e máximo de

100%. Ilegalidade e inconstitucionalidade da altera-

ção procedida través de decreto no limite máximo es-

tabelecido. É competente o Procurador Geral do Es-

tado, apontado como autoridade coatora, para exer-

cer o devido controle de legalidade das bases e fun-

damentos do lançamento, quando procedeu a inscri-

ção da dívida com violação à legislação citada. Direi-

to da impetrante em vê-lo proclamado evidenciado o

ato omissivo da autoridade coatora, ao inscrever em

dívida ativa, crédito tributário flagrantemente ilegíti-

mo. Segurança concedida.

ACORDAM, os Senhores De-
sembargadores componentes das
Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas,
por maioria de votos, conceder a
segurança impetrada.

Relatório

J. Macedo Alimentos S.A. impe-
tra mandado de segurança contra
ato ilegal atribuído ao Exmo. Sr.
Procurador Geral do Estado, con-
sistente na inscrição em dívida ativa

de inexistente crédito tributário, ile-
gítimo e inexigível, do qual decorreu
a lavratura e expedição da respecti-
va certidão, sem, observância do
adequado controle de legalidade,
para ensejar liquidez e certeza do
pretendido débito assim inscrito (§.
30, art. 20, da Lei nº 6.830/80 - Lei
de Execuções Fiscais), porque eiva-
do por notórias inconstitucionalida-
des e ilegalidades.

Alega, em resumo, que no dia
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06/09/95, foi autuada, pela Fiscali-
zação da Delegacia de Substituição
Tributária da 17ª Região Fiscal da
SEFA/Pa, sob fulcro de que como
contribuinte substituta nas opera-
ções com farinha de trigo destinada
aos contribuintes/destinatários esta-
belecidos neste Estado, no período
de 09/03/92 à 30/03/93, continuou a
calcular para efeito de retenção e
recolhimento na fonte do ICMS per-
tinente às operações posteriores
com os artigos fabricados com a
matéria prima vendida, o percentual
de margem de agregação de 100%
do montante das vendas realizadas,
quando o percentual devido, a partir
da .vigência do Decreto estadual nº
689, de 09.03.92 passou a ser de
150% (art. 20, I, "n"). Aduz que re-
correu, administrativamente, da au-
tuação que reputa ilegal, sem, con-
tudo, lograr êxito, tanto que o pro-
cesso foi enviado à Procuradoria
Geral do Estado, que, sem atentar
para o devido controle de legalidade
das bases e fundamentos do lança-
mento e do crédito fiscal em refe-
rência, procedeu a sua inscrição em
dívida ativa. Aludiu, ainda, que o
termo de inscrição não preenche os
requisitos essenciais, quer de ordem
material ou formal, pois omitiu indi-
cação da origem, da natureza e do
fundamento legal da dívida, matéria
que suscitou como preliminar preju-
dicial, pois se julgada procedente
encerra a ação mandamental. E
conclui, que o crédito tributário as-

sim inscrito na dívida ativa é inváli-
do, por não competir ao Estado fixar,
unilateralmente, a base de cálculo
do ICMS em operações de saídas
de mercadorias, além do que os De-
cretos ns. 689/92 (art. 20., § 1º, item
1, letra "n") e 1.1941/92 (art. 20, pa-
rágrafo único, letra "a", nº 5) são in-
constitucionais, por terem estabele-
cido a base de cálculo do ICMS,
matéria privativa e exclusiva de lei
tributária, nos termos do art. 24, 1,
da CF, sendo lícito assinalar que a
eles não foi dada a devida publicida-
de no Diário Oficial da União, como
necessário.

Muito embora ainda não tenha
recebido qualquer aviso de execu-
ção fiscal, e muito menos qualquer
citação judicial, propugnou pela con-
cessão de liminar, ao efeito de sus-
pender o ato sob controle, ante a
possibilidade de iminente execução
fiscal e penhora de seus bens, evi-
denciada em face da ameaça intimi-
datória da autoridade impetrada, e, a
final, desconstituição e o cancela-
mento da inscrição e sua certidão.

Juntou documentos, fls.
Despachando a inicial, indeferi o

pleito de liminar, determinando que
fosse dado conhecimento da mesma
a ilustre autoridade impetrada (fls. 1,
180). A impetrante requereu recon-
sideração, optando este Relator por
pedir a inclusão do feito em pauta
para julgamento do mérito da impe-
tração (fls. 246).

O Dr. João de Miranda Leão Fi-
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lho, digno Procurador Geral do Es-
tado, encaminhou as informações
de fls. 183 à 192, salientando da ne-
cessidade do Estado do Pará inte-
grar a lide na qualidade de litiscon-
sorte passivo necessário; da impos-
sibilidade deste mandado de segu-
rança, na espécie, diante da neces-
sidade de dilação probatória; da
existência de todos os requisitos in-
trínsecos da certidão da dívida ativa
- rejeição da preliminar apontada
pela impetrante. Em passo seguinte,
aduziu no tocante ao mérito, que a
jurisprudência consolidou o enten-
dimento a respeito do tema em de-
bate, sobre a admissão da substitui-
ção tributária, daí ser legítima a ins-
crição em dívida ativa de crédito tri-
butário nela fundado. Referiu ainda
a circunstância de que a publicidade
no órgão oficial da União, alegada
pela impetrante, é exigida exclusi-
vamente para convênios e protoco-
los, não se estendendo à legislação
marginália a que se reporta a exor-
dial.

Remetidos os autos à douta Pro-
curadoria Geral de Justiça, pronun-
ciou-se esta no sentido do indeferi-
mento do Writ, restando assim sin-
tetizado o parecer que é da lavra da
culta Procuradora de Justiça - Dra.
Alayde Teixeira Corrêa:

Não estando evidenciado nos
presentes autos que a autoridade
coatora tenha determinado a ins-
crição do crédito fiscal impugna-
do em dívida ativa, sem proceder

o devido controle administrativo
da legalidade, não tem acolhi-
mento o presente mandado de
segurança.

Voto

De início, o chamamento do Es-
tado do Pará, para integrar a lide na
condição de litisconsorte passivo
necessário, levantado pela autorida-
de apontada como coatora não pro-
cede. O previsto no art. 12, inciso I,
do CPC - Serão representados em
juízo, ativa e passivamente:

I - a União, o Estado, o Distrito
Federal e os Territórios, por seus
procuradores - não sugere a ne-
cessidade da medida reclamada.
Também, mostra-se insubsis-
tente e até supérflua, porque in-
timada regularmente e presente
nestes autos a pessoa jurídica de
direito público, maxime quando
esta atribuição está expressa e
exclusivamente cometida ao Pro-
curador Geral do Estado pela le-
gislação de regência (RSTJ
75/259), aqui, visualizada pelo
ângulo financeiro.
Rejeito a preliminar.
Quanto à impossibilidade do

Mandado de Segurança, na espécie,
diante da necessidade de dilação
processual, também suscitada em
preliminar pela autoridade coatora,
não merece melhor sorte.

A meu ver, a questão é, emi-
nentemente, de direito, e a prova
documental pré-constituída existente
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satisfaz esse objetivo e justifica a
questão posta, não havendo neces-
sidade da dilação probatória recla-
mada. O que se discuti é a legitimi-
dade do ato jurídico sob controle,
sob o ângulo constitucional e infra-
constitucional, e sua possível lesão
ao direito líquido e certo da impe-
trante.

Também rejeito esta preliminar.
Tocantemente à questão prefaci-

al argüida pela impetrante, que jun-
ge a ausência dos requisitos essen-
ciais de caráter formal e material
voltados a validade da certidão da
dívida ativa questionada, envolve
questão de mérito e vai ser analisa-
da sob esse aspecto.

Resta o exame meritório, consi-
derado o disposto no art. 25, II, do
Convênio 66/88, e art. 39, da Lei nº
5.530, de 13/01/89, que dispõem
sobre a substituição tributária, a de-
terminar a necessidade de acordo
entre os Estados interessados,
quando o contribuinte substituto es-
teja situado em Unidades Federais
diversas; além do Protocolo AE-
02/72, de 23/03/72, que estabeleceu
o regime de recolhimento na fonte
do ICM, nas operações realizadas
pela impetrante (com farinha de tri-
go) e que fixou o percentual de
agregação, nos limites mínimo de
50% e máximo de 100%, percentual
que foi alterado para 200% após
ICMS - no seu limite máximo - (cf.
Protocolo 14/81, de 10/12/81/DOE
de 17 e 24/12/81, c/ efeito retroativo

a 01/07/81). E no tocante ao esta-
belecimento que adquirir em opera-
ções interestaduais as mercadorias
nominadas no Decreto estadual nº
689/92, seus arts. 1º, item 7, e 2º, §
1º, item 1, "n", que, especificamente,
regulou o recolhimento antecipado
do ICMS para a farinha de trigo, fi-
xando o percentual de margem de
agregação em 150%, repetido pelo
Decreto 1.194/92 que reproduziu
idêntica disposição. E não se pode
dizer a esta altura, da análise per-
functória do fato concreto, inexistir
lei a inviabilizar o exercício do direito
assegurado constitucionalmente à
impetrante, isso porque quando não
bastasse o art. 22, I, da CF consig-
nar que é da competência privativa
da União legislar, dentre outros ra-
mos do direito ali especificados, so-
bre o processo civil, a própria Lei nº
6.830/80 das Execuções Fiscais,
consignou os requisitos essenciais
do termo de inscrição da dívida, a
serem observados, pena de nulida-
de do instrumento respectivo. E
dentre eles, a exata e expressa indi-
cação da origem da natureza e do
fundamento legal da dívida; a men-
ção aos preceitos da lei disciplinado-
ra da dívida ativa e da execução fis-
cal, além de outros elementos capa-
zes de reportar o originário da dívi-
da, bem assim os acréscimos legais
devidos (juros e correção monetá-
ria); por isso que se me afigura nulo
o termo questionado pela impetrante
e a certidão consectária, por os ha-
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verem omitido. Por outro lado, tam-
bém inderrogável, a teor do art. 25,
§ 1º, da CF, in verbis:

Os Estados organizam-se e re-
gem-se pelas Constituições e leis
que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.
§ 1º - São reservadas aos Esta-
dos as competências que não
lhes sejam vedadas por esta
Constituição, que tanto o Decreto
689/92 (art. 20, § 1º, item 1, letra
"n"), e o Decreto 1.194/92, que
repete o contido no regramento
citado (seu art. 20, parágrafo úni-
co, item 2, nº 5), são inconstituci-
onais e ilegais. O dispositivo em
referência também junge a sua
incidência à competência da Uni-
ão, que como já dito, é privativa
em matéria de lei tributária, vol-
tado ao estabelecimento da base
de cálculo do imposto. E se é
certo que após o advento da Lei
Complementar 87/96, que não

podem mais prosperar quaisquer
dúvidas sobre o instituto da
substituição tributária, sobreleva
afirmar que o Estado, ao fixar,
através de decreto, o limite má-
ximo para a margem de agrega-
ção  tributária na área específica
da atividade industrial em que
atua a impetrante, violou frontal-
mente a CF, o CTN e a legisla-
ção tributária pertinente, o que
por si só é atentatório ao direito
líquido e certo da impetrante, em
ver proclamado o controle de le-
galidade de que se omitiu a auto-
ridade coatora, ao inscrever em
dívida ativa, com base em crédito
tributário flagrantemente ilegíti-
mo.
Portanto, concedo a ordem, para

anular o ato fiscal impugnado, to-
mando assim sem efeito, a fim de
que cesse a coação imposta a im-
petrante.

Belém, 16 de junho de 1998.

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente
Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Relator
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ACÓRDÃO Nº 34.237 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: BASA - Banco da Amazônia S/A
Agravada: Folha da Tarde S/C Ltda.
Relator:Desembargador Ricardo Borges Filho

Agravo de Instrumento - Ação de execução forçada.

São impenhoráveis os depósitos das instituições fi-

nanceiras bancárias mantidos no Banco Central do

Brasil e contabilizados na conta "reservas bancárias"

- Recurso provido para efeito de julgar nula a decisão

agravada - Decisão Unânime.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Agravo de Instru-
mento da Comarca da Capital em
que é Agravante BASA - Banco da
Amazônia S/A e Agravada a Folha
da Tarde S/C Ltda.

ACORDAM, os Desembargado-
res da 1ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado, em Turma, à
unanimidade de votos, dar provi-
mento ao recurso de Agravo de Ins-
trumento interposto pelo BASA -
Banco da Amazônia S/A para tornar
sem efeito a decisão agravada.

Relatório

Em abril de 1995, Banco da
Amazônia S/A - BASA, instituição fi-
nanceira pública federal, estabeleci-
da nesta cidade, através de um de
seus procuradores judiciais não se

conformando com o respeitável
despacho publicado no "Diário da
Justiça" de 20 de abril de 1995, nos
autos do processo de execução que
lhe move "Folha da Tarde S/A Ltda.”
com fundamento no art. 522 e se-
guintes do CPC, interpôs Agravo de
Instrumento perante o Juízo de Di-
reito da 8ª Vara Cível da Comarca
de Belém, no qual tramita a Execu-
ção.

Requereu, para formação do ins-
trumento translado das peças obri-
gatórias e das indicadas às fls.02
dos autos.

Nas razões de fls. 03/04,o Agra-
vante diz que a Execução foi ajuiza-
da em maio de 1994 e sendo citado
como executado em 16 de junho
seguinte, indicou, no prazo legal,
bens à penhora, constituídos de Tí-
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tulos de Dívida Agrária - TDAS, dis-
criminados em planilha constante
dos autos; que a exequente, ora
agravada, não aceitou essa nomea-
ção e requereu que a penhora re-
caísse em dinheiro ao próprio esta-
belecimento bancário e, no caso de
não possuir, que fosse efetuada nas
reservas do Banco Central, rece-
bendo o despacho:

"Defiro o pedido de fls. 32/38. Ao
Contador"; que pela Medida Pro-
visória nº 953 de 03/03/90, ree-
ditada pela de nº 928 de
20/04/95, ficou determinado no
art.68, que "os depósitos das ins-
tituições financeiras bancárias
mantidos no Banco Central do
Brasil e contabilizados na conta
"Reservas Bancárias" são impe-
nhoráveis e não responderão por
qualquer tipo de divida civil, co-
mercial, previdenciária, traba-
lhista ou de outra natureza con-
traída por essas instituições ou
qualquer. outra a elas ligadas.”
Assim, a penhora feita pelo exe-

quente é ilegal não podendo subsis-
tir o despacho agravado. Juntou có-
pia da Medida Provisória nº 928.

A doutora Juíza, em despacho de
fls. 17, deferiu a formação do Agra-
vo, não constando dos autos o tras-
lado requerido pelo Agravante, bem
assim o solicitado pela Agravada às
fls. 22, quando apresentou suas
contra-razões às fls.23/24.

Preparo efetuado às fls.29/30.
Às fls.31, a doutora Juíza mante-

ve o seu despacho e determinou a
remessa dos autos ao TJE que, em-
bora datada de 04 de novembro de
1997,os autos foram recebidos em
nosso gabinete somente em 22 de:
fevereiro deste ano.

Às fls.33/34, exaramos o se-
guinte despacho: A doutora Juíza
Ivette Lúcia Pinheiro, em 22 de de-
zembro de 1997, prestou as infor-
mações solicitadas que, conforme o
termo de fls. 36, verso, somente fo-
ram juntas aos autos em 16 de feve-
reiro de 1998, sem despacho deste
Relator determinando tal providên-
cia.

Nessas informações, nas quais a
magistrada equivocadamente troca
o Agravante pela Agravada, afirmou
que o levantamento efetuado pela
Contadoria foi apurado sobre o
montante da divida e da penhora
valor de R$ 107.223,23 (Cento e
Sete Mil Duzentos e Vinte e Três
Reais e Vinte e Três Centavos), em
19 de agosto de 1996, concluiu di-
zendo que o processo ficou parali-
sado desta data até 12 de agosto de
1997.

Voto

Cuidam os presentes autos de
um recurso de Agravo de Instru-
mento proposto antes do advento da
Lei nº 9.139, de 30 de Novvembro
de 1995, que modificou substanci-
almente, as normas processuais
pertinentes ao Agravo de Instru-
mento, Inclusive conferindo ao men-
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cionado recurso uma dimensão que
o mesmo não tinha.

Estabelece o Código de processo
Civil que incumbe ao Devedor fazer
a nomeação dos bens à penhora,
respeitada a seguinte ordem:

- dinheiro;
- pedras e metais preciosos;
- títulos da dívida pública da Uni-

ão ou dos Estados;
- títulos de crédito que. tenham

cotação em bolsa;
- móveis;
- veículos;
- semoventes;
- imóveis;
- navios e aeronaves;
- direitos e ações.
O Banco da Amazônia S/A -

BASA indicou TDAS - Título de Dívi-
da Agrária em quantia suficiente a
cobertura da dívida, porém, a Folha
da Tarde S/C Ltda. não aceitou tais
garantias requerendo que a penhora
recaísse em dinheiro no próprio es-
tabelecimento, ou se tal não fosse
possível, nas reservas perante o
Banco Central.

Acontece, efetivamente que tais
reservas perante o Banco Central
são Impenhoráveis ex vi do disposto
na Medida Provisória nº 953, de 03
de março de 1995, reeditada pela
Medida Provisória nº 978,de 20 de
abril de 1995.

Efetivamente é impossível a ga-
rantia específica das Reservas su-
geridas, por intransponível obstáculo
de ordem legal.

Claro, porém, que resta à Folha
da Tarde S.C. Ltda. todo o elenco de
garantias enumerados no Artigo 655
do Código de Processo Civil.

A Colenda Turma Julgadora, à
unanimidade de votos, conheceu do
recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo BASA - Banco da
Amazônia S/A para dando-lhe pro-
vimento tornar sem efeito a decisão
que penhorou reservas do Agra-
vante no Banco Central do Brasil
podendo Agravado escolher nova
garantia dentro das opções legais
facultadas pelo 655 do Código de
Processo Civil.

Belém, 01 de junho de 1998.

Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Presidente
Des. Ricardo Borges Filho - Relator
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ACÓRDÃO Nº 34.253 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Viação Forte Ltda.
Apelada: Cristiani Caputti Alves Machado
Relator: Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva

Responsabilidade Civil. Empresa de transporte cole-

tivo de passageiros, concessionária de serviço públi-

co. Indenização de acidente pessoal causado por mo-

torista seu que estava na direção de um dos ônibus

Integrante de sua frota na ocasião do sinistro. Hipó-

tese que configura a responsabilidade objetiva da

transportadora, a teor do disposto no art. 37, § 6°, da

Constituição Federal, que impõe que a Concessioná-

ria indenize terceiro atingido por ato de seus prepos-

tos; e porque não seja relação de transporte, e o dano

causado não o foi a passageiro inocorre a força maior

alegada. Tocantemente aos gastos tidos com a sua

recuperação, a vítima comprovou os pagamentos,

que, de resto, se comportam dentro dos padrões de

razoabilidade, se comparados com a extensão do in-

fortúnio. Recurso improvido.

ACORDAM, os Senhores De-
sembargadores componentes da
Turma Julgadora da 3ª  Câmara Cí-
vel Isolada, à unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso

Relatório

Ação Ordinária de Indenização
por Danos de Acidente de Veículos
julgada, representados por despe-
sas médico-hospitalares e ambulato-
riais, danos moral e estético, cumu-
lados com lucros cessantes, julgada

procedente em todos os seus ter-
mos pela r. sentença de fls., de re-
latório

Apelação da concessionária do
serviço público Viação Forte Ltda.,
irresignada com o resultado procla-
mado pela sentença já que no seu
entendimento o laudo oficial forneci-
do pelo DETRAN, que serviu de
fundamento à postulação da autora,
deixou de analisar as reais circuns-
tâncias causadoras do acidente, que
isentam de culpa o condutor do ôni-
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bus de sua propriedade, que deve
ser atribuída ao excesso de veloci-
dade desenvolvida pelo veículo utili-
zado pela apelada. Em outro passo,
aduz que, de outra sorte, não ficou
devidamente comprovado no curso
da instrução processual se a autora
usava cinto de segurança na ocasi-
ão do sinistro, citando doutrina que
aconselha uso desse dispositivo,
como medida de prevenção de aci-
dentes. Refuta, um a um, dos pedi-
dos elencados na inicial, à ausência
de prova, inexatidão dos compro-
vantes e ainda porque alguns foram
produzidos unilateralmente, pedindo,
a final que se dê provimento ao pre-
sente apelo, ao efeito da conse-
qüente reforma da ora recorrida.

Resposta da apelada às fls. 89 e
seguintes dos autos, defendendo a
manutenção do decisum.

A douta revisão eminente De-
sembargador(a) em face do impe-
dimento da ilustre colega, Desem-
bargadora Rutéa Fortes. Revisora
deste Relator, em razão dos laços
de parentesco a que está ligada com
a Dra. Juíza prolatora da decisão
apelada.

Voto

Os fatos foram conveniente-
mente descritos na exordial e não há
dúvida que se passaram como afir-
mou a apelada, daí não ter conse-
guido a esforçada patrona da ape-
lante refutá-los, ao sabor do argu-

mento central de pretensa parciali-
dade do DETRAN quanto a inter-
pretação das circunstâncias que de-
ram causa ao sinistro, ou, ainda,
pelo fato da vítima não fazer uso do
cinto de segurança na ocasião do
acidente, como recomendado pela
jurisprudência que mencionou. Para
ela, o bastante para elidir a respon-
sabilidade civil de sua cliente em
face da vítima.

Essa constatação, porém, não
favorece a apelante, pois como se
vê dos autos, a hipótese é de res-
ponsabilidade objetiva, aplicando-se,
pois, o prescrito no art. 37, § 60, da
CF, segundo o qual as pessoas jurí-
dicas de direito privado prestadoras
de serviços públicos, responderão
pelos danos que seus agentes cau-
sarem a terceiro, assegurando o di-
reito de regresso no caso de dolo ou
culpa.

Com efeito, a empresa deman-
dada nesta ação, Viação Forte Ltda.
é concessionária de serviço público
de transporte coletivo, e preposto
seu, o motorista que se encontrava
na direção de um dos ônibus inte-
grantes de sua frota, danificou o
automóvel de terceiro que transpor-
tava a autora aqui apelada, resul-
tando daí os danos físicos e morais
questionados nesta ação. Caso típi-
co, portanto, de responsabilidade
objetiva, onde a Lei Maior, como de-
corre do entendimento do preceito
constitucional antes citado, impõe
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que a concessionária indenize ter-
ceiros atingidos por ato de seus pre-
postos; não cabendo aqui a aplica-
ção do conceito de culpa para o
afastamento do dever de indenizar,
como sustentou a apelante, o que só
teria lugar na hipótese de responsa-
bilidade subjetiva. Além do mais,
como se deduz dos fatos trazidos ao
debate, a relação não era de trans-
porte, e o dano causado não o foi a
passageiro, de modo que não es-
tando em causa o contrato de trans-
porte, cai por terra toda a argumen-
tação da apelante no sentido de que
inexistiu culpa por ocorrência de for-
ça maior, na vã tentativa de escusar-
se do cumprimento de sua obriga-
ção. lnsista-se que foi o preposto da
apelante que causou os prejuízos à
apelada, pois, como se colhe dos
autos, ao ultrapassar o canteiro
central da avenida em que trafega-
va, inteiramente desatento às regras
de trânsito, a revelar imprudência e
imperícia, colidiu com o carro que
transportava a autora e que ali trafe-
gava, causando-lhes os danos pes-
soais descritos neste processo.

Quanto à outra questão agitada
pela apelante, tocantemente aos
gastos com tratamento médico, pós-

internamento, medicamentos e
exames, necessários à recuperação
da apelada, cujas verbas impugnou
por inexatidão, ou ainda, em relação
àqueles a serem dispendidos com
uma cirurgia plástica à restauração
de dano estético, a que terá de se
submeter a vítima, não vejo qual-
quer possibilidade de acolhê-la. A
autora comprovou os pagamentos,
que se acham embasados em da-
dos que se apresentam razoáveis,
se comparados com a extensão do
infortúnio, como, de resto, se infere
da documentação comprobatória
acostada a estes auto.

Assim sendo, tendo em vista o
caráter punitivo emprestado ao res-
sarcimento regulado constitucional-
mente e não de contraprestação
como quer fazer crer a recorrente,
toma-se evidente que não merece
nenhum reparo a decisão que pro-
clamou a procedência dos lucros
cessantes, que, inegavelmente, são
devidos, por força da suspensão das
atividades laborativas normais da
apelada, impossibilitada, por motivos
óbvios, de exercê-las e assim prover
a sua subsistência.

Por tais razões, nego provimento
ao recurso.

Belém, 05 de junho de 1998.

Des. Pedro Paulo Martins - Presidente
Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Relator
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ACÓRDÃO Nº 34.289 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Francisco Cândido Silva Júnior
Agravado: Karina Godinho Rebelo Silva
Relator: Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves

Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Alimentos

Deferimento de tutela antecipada. Preliminar de não

conhecimento por falta de documentos obrigatórios,

rejeitada. Tentativa de modificação do acordo feito

entre as partes por falta de condições. Alegação que

deverá comprovada mediante instrução processual.

Incabimento do deferimento da tutela antecipada por

falta de melhores provas. Recurso conhecido e im-

provido.

ACORDAM, os Exmos Desem-
bargadores componentes das Egré-
gias Terceira Câmara Cível do Tri-
bunal dc Justiça do Estado do Pará,
adotando relatório integrante deste à
unanimidade, rejeitaram a preliminar
arguida. No mérito, unanimemente
conheceram do recurso, porém lhe
negaram provimento nos termos do
voto do Des. Relator.

Relatório

Francisco Cândido da Silva Júni-
or, devidamente qualificado na Ação
Revisional de Alimentos que tem
como ré Karina Goldinho Rabelo da
Silva, inconformado com despacho
monocrático no pedido de tutela
antecipada que requereu na exordi-

al, apresenta o devido Agravo de
Instrumento, ensejando a reforma
do despacho.

Diz que o pedido está funda-
mentado no artigo 522 do CPC e
não pode deixar de ser acolhido ,
uma vez que é pacífico na doutrina
que a decisão que denega tutela
antecipada, é decisão interlocutória,
feita que concedido ou não o pedido,
segue o processo até o final do seu
julgamento, fazendo transição de
trecho doutrinário de Cândido Ran-
gel Dinamarco.

Que o pedido foi feito ao Juízo
competente, de forma a evitar que o
tempo da instrução cause males as
partes alimentantes, como também
a proteção ao autor de que ocorra
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fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação.

Que está provado a total impos-
sibilidade do autor em suprir o acor-
do avançado, não lhe sendo justo
que lhe seja imposto um sacrifício
sobre humano, para suprir tal ali-
mento.

Que o magistrado, em seu des-
pacho guerreado, se apega em
questões que não parecem tranqui-
las, em fatos que ainda devem ser
provados enquanto que o sustentá-
culo do pedido de tutela antecipada,
se resguarda em certeza, como o
comprovante de renda do autor ane-
xado a inicial, que atesta sua impos-
sibilidade em suprir acordo firmado.

Que a denegação de tutela, não
se trata de obter medida que impeça
reforma ou cause perecimento de di-
reito, enquanto se questiona as ale-
gações de fato e de direito no curso
do processo, dando garantia as
partes de que nenhum grave mal
possa lhes acontecer no curso da
instrução.

Que para concessão da tutela
antecipada não se faz necessário
que o Magistrado chegue as profun-
dezas de uma instrução exaurente,
pois esta certeza, se destina a sus-
tentar julgamentos definitivos, assim
diz que para não ocorra um dano
real, pediu que fosse dado efeito
suspensivo ao pedido, que deverá
ser processado na forma da lei,
juntando os documentos obrigatórios
exigidos por lei.

Recebido foi negado o efeito pe-
dido e intimado a agravada para as
contra razões, tendo a mesma apre-
sentado, alegando preliminarmente
a inobservância do artigo 525, item I,
uma vez que o agravante não fez
juntada da certidão de intimação do
despacho agravado, e quanto ao
mérito diz que há ausência cabal de
pressumpostos ao cabimento de
suspretensão, por não provar que
houve mudança na sua condição fi-
nanceira que justifique a revisão do
valor acordado na pensão alimentí-
cia, fazendo uma exposição sobre o
assunto transcrevendo jurisprudên-
cia, para no final pedir provimento
do recuso.

A Procuradoria de Justiça, em
fundamentado, parecer opina pela
rejeição da preliminar e no mérito
pelo provimento.

Voto

Cuida de um recurso de Agravo
contra despacho monocrático que
em Ação Revisional de alimento so-
licitou tutela antecipada para não
descontrola os alimentos constante
de acordo devidamente homologa-
do, no que não foi atendido dado
ensejo ao presente recurso.

Preliminarmente o agravado le-
vanta a preliminar de não conheci-
mento do mesmo por falta de um
dos documentos previstos pelo arti-
go 525, item I, que é a falta de inti-
mação do despacho agravado.

Verificando os autos, nota-se que
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o agravante não fez juntada da cita-
da intimação, mas comprovou a
tempestividade do recurso através
da jantada da publicação do despa-
cho intimatório no Diário de Justiça,
o que supri perfeitamente a intima-
ção pelo cartório, motivo pelo qual
rejeito esta preliminar.

Quanto ao mérito verificamos
que cuida  de uma Ação Revisional
de Alimentos é prevista pela Lei
5.478/68 em seu  artigo 15 diz:

"a decisão Judicial, sobre ali-
mentos não transita em Julgado
e pode a qualquer tempo ser re-
vista, em face da modificação da
situação financeira do interessa-
do."
O mesmo prevê o artigo 602, §

3º do Código de Processo Civil que
diz:

"se fixada a prestação de ali-
mentos, sobrevier modificações

nas condições econômicas, po-
derá pedir ao, Juiz, conforme as
circunstâncias, redução ou au-
mento do encargo.”
Logo no presente caso, sendo

uma ação revisional de alimentos,
em, que o alimentante alega não ter
condições de pagar o percentual
que  acordou pouco antes, não po-
deria o Magistrado deferir uma tutela
antecipada, pois para que possa ser
dado guarida ao pedido, é preciso
que fique provado que houve modifi-
cação econômica de uma das par-
tes, e isto poderá ser feito através
da devida instrução, quando de fato
ficará provado que o requerente não
tem condições para pagar aquilo
que se comprometerá, assim o des-
pacho está correto, não merece re-
paro, motivo pelo qual, conheço do
recurso para negar provimento.

Belém, 19 de junho de 1998.

Des. Pedro Paulo Martins - Presidente
Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalves - Relator
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ACÓRDÃO Nº 34.353 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA
DE BAIÃO

Apelantes: 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 par-

te - A legitimidade do assistente de acusação para in-

terpor recursos, só será admitida quando ocorrer

omissão por parte do Ministério Público. Mérito -

Considerando a análise dos elementos judiciais, fica

evidenciado o erro na fixação da pena, impondo-se

sua modificação. Recurso conhecido e provido. Deci-

são Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelação Crimi-
nal 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.

Adoto o relatório de fls. 243/244,
da douta Procuradoria de Justiça, a
qual manifestou-se pelo conheci-

mento e provimento do recurso in-
terposto 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 legisla-
ção vigente.

Primeiramente passarei a análise
da Preliminar de não conhecimento
do recurso interposto pela viúva da
vítima, por falta de legitimidade do
assistente de acusação, arguída
pela Procuradoria de Justiça.
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Assiste razão a douta Procurado-
ra, haja vista que a legitimidade do
assistente de acusação para recor-
rer no processo penal, só é possível
na ocorrência de omissão do Minis-
tério Público, dado o caráter supleti-
vo do recurso por parte do assis-
tente de acusação, conforme prele-
ciona o artigo 598 do CPP, in verbis:

“Nos crimes de competência do
Tribunal do Júri ou do juiz singu-
lar, se da sentença não for inter-
posta apelação pelo Ministério
Público, no prazo legal, o ofendi-
do, ou qualquer das pessoas
enumeradas no artigo 31, ainda
que não se tenha habilitado como
assistente, poderá interpor ape-
lação, que não terá, porém, efeito
suspensivo”.
Esse também é o entendimento

dominante em nossa Jurisprudência
que assim enuncia:

“STF - Apelação Criminal. Legi-
timidade do assistente de acusa-
ção para supletivamente, na
omissão do Ministério Público
agravar a pena. Recurso Extra-
ordinário conhecido e provido”.
(RT 621/415).
“T.J.P.R - Apelação interposta
pelo MP conhecimento somente
na parte em que este não recor-
rer - Caráter supletivo (art. 598
do CPP) - somente pode ser co-
nhecido, no que não coincidir
com o interposto pelo MP”. (RT
562/358).

Por essas razões acolho a preli-
minar argüida pela Procuradoria de
Justiça, e deixo de conhecer do re-
curso interposto pelo Assistente de
Acusação, passando ao exame do
recurso interposto pelo represen-
tante do Ministério Público.

Mérito

O artigo 59 Caput, do Código
Penal Brasileiro, prevê as modalida-
des da aplicação da pena, e no pre-
sente caso não foi obedecido o pre-
ceito legal, uma vez que a pena foi
fixada abaixo do mínimo legal, pre-
visto para o referido crime. Conside-
rando o supracitado dispositivo,
passaremos a analisar os elementos
integrantes constantes do citado ar-
tigo.

A culpabilidade do dolo do
agente no presente caso foi intenso,
haja vista a premeditação de sua
conduta reprovável, eis que deseja-
va o resultado considerando-se o
fato de ter potencial conhecimento
do ilícito praticado. Quanto a sua
vida pregressa, dados colhidos na
fase administrativa demonstram que
o agente à época do crime, respon-
dia pela prática dos ilícitos penais
previstos  nos artigos 219 c/c o arti-
go 226, inciso III, do Código Penal
Brasileiro.

No que se refere à conduta e a
personalidade do réu, conforme tes-
tifica o Laudo Psiquiátrico constante
dos autos do Inquérito Policial, de-
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notam 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 re-
provável pois não houve nenhuma
razão relevante ao cometimento de
tão desprezível ato.

Júlio Fabbrini Mirabete, às fls.
278, da obra “Manual de Direito Pe-
nal”, ensina que

“o crime deve ser punido em ra-
zão 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 insig-

ne mestre que
“é menos censurável o crime
praticado em decorrência do
amor, da honra, da fé, do patrio-
tismo, da piedade, do que os
cometidos por ódio, vingança cu-
pidez, libidinagem, 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 desen-
tendimento com a vítima, indo até
sua residência para buscar a arma
do crime, retornando a outro local
onde a vítima já se encontrava, oca-
sião em que disparou seu revólver
provocando a morte da mesma. É
oportuno ressaltar que a vítima saíra
do bar (onde ocorreu o desentendi-
mento com o acusado) para evitar
novo confronto com o réu, pois já ti-
nha 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, redu-
zindo-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 Ameri-
cano.

Determino o seu recolhimento à
prisão de acordo com a Lei.

Belém, 30 de junho de 1998.

Des. Ary da Motta Silveira - Presidente
Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 34.361 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Alberto Mário Alves Fonseca
Impetrado: Exmo. Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Estado
Relator: Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim

Mandado de Segurança. Inscrição em Concurso Pú-

blico para admissão no quadro de oficiais combaten-

tes da Polícia Militar. Limite entre 18 a 25 anos. - Já

havendo sido concluído o concurso, ao qual o impe-

trante de 26 anos pleiteava a sua inscrição, julga-se o

processo extinto, pela perda de objeto.

Vistos, etc...

Relatório

Trata-se de mandado de segu-
rança impetrado por Alberto Mário
Alves da Fonseca contra o Coman-
dante Geral e o Presidente da Co-
missão de Concurso Público para a
Admissão ao Quadro de Oficiais
Combatentes da Polícia Militar do
Estado do Pará, a fim de que lhe
seja assegurado o direito de se ins-
crever no referido certame, cujas
inscrições foram abertas pelo Edital
publicado no DOE de 12 de janeiro
do corrente ano, e que na forma de
sua cláusula 4ª, "c", limitou a idade
mínima e máxima dos candidatos,
nos patamares respectivos de 18 e
25 anos.

Alega o impetrante que a Cons-

tituição da República não dispôs so-
bre limite de idade em concurso pú-
blico, ferindo, assim, a exigência
editalícia o princípio da legalidade
insculpido em seu art. 50. II, além do
que a cláusula em questão se afigu-
ra discriminatória, pois os limites de
idade ali fixados ferem direito líquido
e certo seu, como resulta dos arts.
70., XXX, c/c o art. 39, p. 20. da CF
e art., 30 da CE. Cita precedente
desta Egrégia Corte, consubstancia-
do no V. Acórdão 32.456, de que foi
Relatora a eminente Desembarga-
dora Maria Lúcia Santos, que asse-
gurou a candidato que contava 26
(vinte e seis) anos de idade o direito
de se inscrever em concurso público
idêntico ao que é objeto desta ação
mandamental.

Juntou documentos, que esclare-
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cem que realmente está ele impedi-
do de realizar sua inscrição, por
contar idade superior a 25 anos (27
anos incompletos).

Às fls. 10/10v, despachei indefe-
rindo pleito de liminar. A digna auto-
ridade impetrada prestou as infor-
mações de estilo, nas quais suscita
a perda de objeto deste mandamus.
Aduziu que já se acha encerrado o
prazo de inscrição ao concurso pú-
blico sub judice, desde o dia 21 de
fevereiro de 1998, seu dies ad
quem. Assim, só para argumentar,
ainda que o impetrante tenha ajuiza-
do a presente ação em 11 daquele
mesmo mês e ano, não haveria
mais tempo para buscar a sua ins-
crição. Do que resulta a perda su-
perveniente do objeto da ação in-
tentada com esse objetivo. Pediu a
extinção do processo sem julga-
mento do mérito. Mas, se ultrapas-
sada a preliminar, no mérito, argu-
mentou que há manifesta ausência
de direito líquido e certo, consoante
disposto no art. 1º da Lei 1.533/51 e
a teor da doutrina e da jurisprudên-
cia que mencionou. Alegou, por ou-
tro lado, que os princípios isonômi-
cos regulados pelo art. 39 e seu pa-
rágrafo 20. da CF, jungidos inteira-
mente aos servidores públicos civis,
não se aplicam aos servidores públi-
cos militares, que detêm regras pró-
prias, diferenciadas; e que, de acor-
do com as lições e os arestos juris-
prudenciais sobre o tema isonômico,
a eles foi dispensado tratamento es-

pecial pelo art. 42, § 11 da Lei Maior.
Sendo assim, prosseguiu, toda e
qualquer forma de ingresso aos
Cursos de Formação da Polícia Mi-
litar estará apenas a ele atrelado,
daí porque a exigência imposta pelo
Edital e ora impugnada em nada
conflita com o que preceitua o art.
50. da CF. Portanto, conclui, é o im-
petrante carecedor deste mandado
de segurança, no que voltado ao
seu ingresso ao Quadro de Oficiais
da Polícia Militar.

Opinou a douta Procuradoria Ge-
ral de Justiça pela concessão do
"writ", se antes não tiver sido julgado
prejudicado pela perda de seu ob-
jeto, ao entendimento de que a nor-
ma editalícia e o ato atacado se
amostram com o facies da ilegalida-
de e do abuso de poder, violando di-
reito líquido e certo do impetrante,
passível da garantia pela via man-
damental.

Voto Vencido

A prejudicialidade levantada pela
impetrada em suas informação
desmerece acolhida.

Questão prejudicial, segundo
verbete incluso no Dicionário de
Tecnologia Jurídica de autoria de
Pedro Nunes, p. 310, é toda questão
preliminar cujo exame e solução
obrigatória, em juízo civil, depende o
julgamento da ação principal a que
se acha subordinada, e da qual,
quando resolvida favoravelmente,
impede a apreciação do mérito,



JURISPRUDÊNCIA 53

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

prejulgando-a.
E tal não se me afigura na espé-

cie, pela singela razão de que em
relação ao art. 7º., II, da Lei do Man-
dado de Segurança, ao tratar da li-
minar, o legislador conferiu ao Juiz,
sem maior questionamento na juris-
prudência, a faculdade de não só
suspender como também, sendo
relevantes os fundamentos e haven-
do perigo de dano, determinar as
providências consistentes na anteci-
pação do futuro e provável juízo de
provimento do recurso. O que quer
dizer, é perfeitamente cabível a limi-
nar contra ato comissivo da autori-
dade impetrada, quanto do ato
omissivo ou indeferitório. Mas tal
não obsta que, ao apreciar o mérito,
venha mantê-la ou revogá-la; e se
não a concedeu que é a hipótese
vertente, isso não importa no prejul-
gamento da questão principal, já que
pode perfeitamente prover a segu-
rança, e determinar as medidas que
julgar necessárias ao cumprimento
de sua decisão, inclusive no caso
vertente, mandar que se efetive a
inscrição ao certame e, suplemen-
tarmente, as provas que já tiverem
sido passadas, visando exclusiva-

mente o impetrante.
Em face do exposto, rejeito a

preliminar.
Quanto ao mérito, aduza-se que

há precedente recentíssimo desta
Egrégia Corte que, à unanimidade,
denegou a segurança impetrada por
Fabrício Quadros Borges, em caso
análogo ao presente, cujo voto-
condutor proferido por este Relator
pode ser assim resumido, verbis :
No caso vertente, verifico que o li-
mite de idade de 25 anos fixados no
ato sob controle, se constitui em dis-
criminação admissível, se levada em
conta a natureza das atribuições do
cargo de oficial combatente fran-
queado aos concursandos ao aludi-
do certame. A Suprema Corte dis-
pôs:

"Esta Corte tem entendido que
nesse caso, o critério estabeleci-
do para se verificar se ocorre, ou
não, discriminação por idade é o
que só se admite essa limitação
se ela for razoável em face da
natureza e das atribuições do
cargo a preencher" [RT-717, p.
301-STF(Cível)].
Ao exposto, denego a segurança

impetrada.
Belém, 12 de maio de 1998.

Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Relator

Voto Vencedor

Objetiva o presente mandado de
segurança garantir ao impetrante
Alberto Mário Alves Fonseca, ins-

crever-se no concurso público para
admissão ao quadro de Oficiais
Combatentes da Polícia Militar do
Pará, aberto através de edital publi-
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cado no Diário Oficial, de 12 de ja-
neiro de 1998.

A impetração foi formulada por-
que a cláusula IV, alínea “c”, consta
o requisito de que os candidatos não
poderiam ter menos de 18 anos e
não mais de 25, e o impetrante, à
época já havia ultrapassado o limite
máximo, pois já contava com 26
anos de idade.

Acontece, que as inscrições co-
meçavam a 12 de janeiro e encerra-
vam-se a 25 de fevereiro e a prova
intelectual se realizaria nos dias 28
de fevereiro e 1º de março de 98,
conforme constava do edital.

A segurança foi protocolada
neste Egrégio Tribunal, em 12 de fe-
vereiro e no mesmo dia, foi à consi-
deração do eminente relator, que em
17 seguinte, em fundamentado des-
pacho, denegou a medida liminar,
por considerar a matéria complexa,
reservando-se à aprecia-la por oca-
sião do julgamento final.

Após a tramitação do curso nor-
mal do processo, com a manifesta-
ção do impetrado e, após, com a do
representante do Ministério Público,
proferidas em data de 27 de abril de
98, o processo nesta mesma data,
voltou à consideração do eminente
relator, que em 05 de maio, deter-
minou a inclusão do processo na
pauta de julgamentos.

Em sessão realizada no dia 12
de maio de 98, as Egrégias Câma-
ras Cíveis Reunidas acolheram, por
maioria, vencido o eminente relator,
originariamente designado e outros,
a preliminar de prejudicialidade e
conseqüente a perda de objeto do
mandamus.

Em verdade, a segurança foi im-
petrada especificamente para ga-
rantir a inscrição ao concurso aberto
pelo edital, publicado no Diário Ofi-
cial de 12 de janeiro de 98, cujas
provas de aptidão intelectual foram
realizadas eram no período de 28 de
fevereiro e 1º de março.

Assim sendo, ao ser apreciada a
segurança pelas Câmaras Civis
Reunidas, já havia sido o concurso
concluído há meses, provavelmente
os aprovados, já incorporados, por-
tanto, a segurança já havia perdido
o seu objetivo e, consequentemente
considerou a douta maioria, extinto o
processo.

Ante o exposto,
ACORDAM, os Desembargado-

res componentes das Egrégias Câ-
maras Civis reunidas, por maioria,
em considerar extinto o processo
sem julgamento do mérito, nos ter-
mos do relatório de fls., das notas
taquigráficas e do voto supra que
passam a integrar este aresto.

Belém, 12 de maio de 1998.
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente

Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Relator
ACÓRDÃO Nº 34.388 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
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CAPITAL

Apelante: Sá Diesel Comércio e Serviços Ltda.
Apelado: Hélio Canesso Schoti
Relatora: Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery

Ação de Indenização por Danos Materiais. Reparação

dos prejuízos causados, decorrente de prestação de

serviços. Procedência da Ação. Apelação interposta.

Recurso Adesivo à Apelação desacompanhado do

devido preparo, julgado deserto. 1 - O reconhecimen-

to do preparo é requisito extrínsico de admissibilida-

de do recurso. A ausência ou recolhimento inade-

quado das custas no momento da interposição do re-

curso, opera o fenômeno da preclusão, impondo a

pena de deserção. Correta portanto a decisão mono-

crática, julgando deserto o recurso Adesivo à Apela-

ção. 2 - Esclarecido suficientemente, ficou nos autos,

de que os danos causados no veículo sinistrado,

ocorreram por culpa exclusiva do funcionário da Ré,

ao examinar o dito veículo, cabendo à esta a respon-

sabilidade de indenizar o Autor, dos danos sofridos

pelo mesmo, em seu veículo, nos termos do art. 159,

c/c o art. 1.518, ambos do Código Civil Brasileiro. 3 -

Não merece reforma a decisão do Juízo "a quo", dian-

te das considerações ao caso em julgamento e cons-

tante deste Acórdão. Decisão que se confirma na Su-

perior Instância, diante da substancial fundamenta-

ção. 4 - Apelação improvida. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelação Cível,
da Comarca de Belém, em que é
Apelante: Sá Diesel Comércio e
Serviços Ltda. sendo Apelado: Hélio
Canesso Schoti.

ACORDAM, os Exmos. Desem-

bargadores componentes da Egré-
gia 2ª Câmara Cível Isolada, do Tri-
bunal de Justiça do Estado, em
Turma, à unanimidade de votos, co-
nhecer do apelo mas negar-lhe pro-
vimento nos termos do voto da De-
sa. Relatora.
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Relatório

Hélio Canesso Schoti, identifica-
do na peça inaugural, através de ad-
vogado regularmente habilitado,
com fulcro nos arts. 159/1.518 e
1.521, do Código Civil e art. 14, § 1º
do Código de Processo Civil aforou
Ação Ordinária de Indenização por
danos materiais contra Sá Diesel
Comércio e Serviços Ltda, também
identificada no exórdio instrumentá-
rio, alegando para tal o seguinte:

Que em razão de problemas com
a bomba injetora de seu veículo
marca Mercedes Bens, modelo LS
1924, ano 1979, placa LX 4505 -
procurou o serviço da Requerida,
onde um funcionário desta, se pro-
pôs a prestar os serviços necessári-
os ao conserto da bomba injetora e,
quando o referido funcionário acio-
nou o motor do veículo manuseando
aquela peça em conserto de manei-
ra incorreta, ocasionou o "disparo"
do motor do veículo, elevando muito
acima do padrão permitido a rotação
do mesmo, causando avarias em di-
versas peças, conforme laudo peri-
cial de fls. 11.

Que a extensão do dano foi veri-
ficada pela empresa Belém Diesel
S/A que efetuou a reposição de to-
das as peças, avariadas.

Que, o dano causado em seu
veículo ocorreu por imperícia do
funcionário da Empresa Ré, que não
assumiu sua responsabilidade, e
que o Autor se viu obrigado a man-

dar realizar o conserto no caminhão
por ser o seu instrumento de traba-
lho, tendo o mesmo ficado parado
20 (vinte) dias, ou seja, de 26/05/93
a 15/06/93, ficando o conserto em
Cr$ 265.510.373,37 (duzentos e
sessenta e cinco milhões, quinhen-
tos e dez mil, trezentos e setenta e
três cruzeiros e trinta e sete centa-
vos) padrão monetário à época.

Requereu indenização pelos da-
nos causados em seu veículo, com
os acréscimos legais, mais lucros
cessantes, referente ao tempo em
que o veículo permaneceu parado.
Deu valor à causa. Juntou docu-
mentos de fls. 07 a 40.

Regularmente citada, a Requeri-
da apresentou contestação às fls. 46
a 50, alegando em preliminar: ine-
xistência de objeto, carência de
Ação, nos termos do art. 301, X, do
Código de Processo Civil, requeren-
do ser o Autor julgado carecedor da
Ação por falta de "legitimatio ad
causam", para propor a presente
demanda.

No mérito alega que, não foram
apontados pelo Autor documentos
que comprovem a prestação dos
serviços, qual sejam Ordem de Ser-
viço devidamente assinada, como
também o necessário Orçamento,
onde deveria constar a validade dos
serviços prestados.

Requereu a improcedência da
Ação por falta de amparo legal.

O Autor se manifestou sobre a
contestação.



JURISPRUDÊNCIA 57

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

Processo saneado, audiência fi-
nalmente iniciada em 23.08.95 e
concluída em 26.10.95, sem êxito de
acordo, apresentado memoriais pe-
las partes, foram os autos submeti-
dos à apreciação da MMª Juíza "a
quo", tendo esta proferido decisão
às fls. 104 a 109, julgando proce-
dente a Ação condenando a Reque-
rida a indenizar ao Autor os danos
causados no veículo de sua proprie-
dade, no montante de Cr$
265.510,37 (duzentos e sessenta e
cinco mil, quinhentos e dez cruzeiros
reais e trinta é sete centavos) pa-
drão monetário à época; e mais às
custas, despesas processuais e ho-
norários em 20% (vinte por cento).

Inconformada com a r. sentença
que lhe foi desfavorável a Ré, atra-
vés de seu advogado, interpôs Re-
curso de Apelação a este Egrégio
Tribunal de Justiça, requerendo o
acolhimento da preliminar de mérito
argüida - Inexistência de objeto, Ca-
rência de Ação - art. 301, inciso X,
do Código de Processo Civil, e que
seja conhecido o mérito para refor-
mar a r. decisão e julgada total-
mente improcedente a Ação de In-
denização, invertendo-se o ônus da
sucumbência e demais custas.

Apelação recebida em seus de-
vidos efeitos legais.

O Apelado apresentou contra-
razões às fls. 121 a 125.

Às fls. 123 a 125 o Agravado Hé-
lio Canesso Schoti, apresentou Re-

curso Adesivo de Apelação nos ter-
mos do art. 500 e seguintes do Có-
digo de Processo Civil, recurso esse
protocolado no dia 14.10.97 reque-
rendo a reforma parcial da sentença
recorrida, para condenar a Requeri-
da também ao pagamento de lucros
cessantes sofridos pelo Autor e re-
queridos em seu pedido inicial, já
que o veículo objeto da lide ficou pa-
rado por vários dias em decorrência
dos danos que lhe foram causados
pela Ré, e sendo o Autor motorista
autônomo, ficou impedido de exer-
cer suas atividades normais.

A MMª Juíza "a quo" à fls 126 jul-
gou deserto tal recurso pela falta
dos requisitos exigidos pelo art. 511
do Código de Processo Civil.

Subiram os autos a esta Superior
instância, cabendo-me por distribui-
ção a relatoria do feito.

Voto

A pretensão deduzida é de repa-
ração de danos materiais decorren-
tes de prestação de serviços, efetu-
ado por um funcionário da Requeri-
da/Apelante, necessário ao conserto
da bomba injetora do veículo marca
Mercedes Bens, modelo LS 1924,
ano 1979, placa LX 4505, de propri-
edade do Autor/Apelado, em cujo
desenrolar do serviço, por falta de
experiência no manuseio do serviço
ou providencial cautela, acionou o
motor do veículo, manuseando
aquela peça em conserto, de manei-
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ra incorreta, o que ocasionou o "dis-
paro" do motor do veículo, elevando
muito acima do padrão permitido, a
rotação do mesmo, causando avari-
as em diversas peças, tudo confor-
me laudo pericial elaborado em ofi-
cina especializada e apresentado e
juntado à fls. 11 dos autos, vindo o
Autor-Apelado a sofrer prejuízos pa-
trimoniais na ordem de Cr$
265.510.373,37 (duzentos e ses-
senta e cinco milhões, quinhentos e
dez mil, trezentos e setenta e três
cruzeiros e trinta e sete centavos)
pelo padrão monetário da época,
cujo ressarcimento pleitea, através
da Ação Ordinária de Indenização
que contra a Apelante Sá Diesel
Comércio e Serviços Ltda., e obteve
decisão favorável junto ao Juízo
monocrático que julgou procedente
a Ação, condenando a Requerida a
indenizar o Autor os danos causa-
dos no citado veículo, no montante
pedido, o que trouxe irresignação a
parte vencida, que em tempo hábil
interpôs recurso de Apelação objeti-
vando a reforma do "decisum" mo-
nocrático. Por outro lado o Au-
tor/Apelado, também no prazo legal,
manejou Recurso Adesivo de Apela-
ção, com fulcro nos arts. 500 e se-
guintes do Código de Processo Civil,
requerendo a reforma parcial da
sentença recorrida, para condenar a
Requerida, também, ao pagamento
dos lucros cessantes sofridos pelo
Autor e requeridos em seu pedido
inicial, face o veículo objeto da de-

manda ter ficado parado por vários
dias em decorrência dos danos que
foram causados pela Ré.

Preliminarmente cumpre verificar
que o Recurso Adesivo a Apelação
interposto pelo Autor - Hélio Canes-
so Schoti veio desacompanhado do
devido preparo. Nesse ponto, não
merece ser acolhido nos termos da
Lei em vigor.

O recolhimento do preparo é re-
quisito extrínsico de admissibilidade
dos recursos. Assim sendo, a au-
sência ou recolhimento inadequado
das custas no momento da interpo-
sição do recurso fazem operar o fe-
nômeno da preclusão e impõe a
pena de deserção. Correta portanto
a decisão da Magistrada monocráti-
ca que ao encaminhar os recursos a
este Egrégio Tribunal de Justiça, à
fls. 126 julgou deserto o aludido re-
curso e que ora ratifico.

Passo a apreciar o Recurso de
Apelação interposto por Sá Diesel
Comércio e Serviços Ltda.

Preliminar de Inexistência do
Objeto - Carência de Ação - art. 301,
inciso X do Código de Processo Civil
- argüida apenas sob a alegação de
que o Apelado não apresentou qual-
quer prova, de que a empresa Ape-
lante lhe prestou serviços em seu
veículo ou tenha lhe causado dano.
E que, nem poderia existir, porque
efetivamente, a empresa Apelante,
jamais e em tempo algum, prestou
os serviços alegados na exordial ou
causou-lhe qualquer dano, daí dever
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o Apelado, ser julgado carecedor do
direito de Ação, por falta de legiti-
matio ad causam para propor a pre-
sente demanda, acolhendo a preli-
minar argüida.

Entendendo que a aludida preli-
minar no presente caso, confunde-
se com o mérito, a apreciarei junta-
mente com o mesmo.

Na verdade a pretensão do Ape-
lado consiste em tomar realidade
prática a efetiva reparação do pre-
juízo sofrido em veículo objeto da
lide, de sua propriedade, quando
estava sendo "consertado", devido
defeito apresentado em sua bomba
injetora, por um funcionário da Re-
querida, o qual manuseando dita
bomba injetora, de maneira incorre-
ta, ocasionou o "disparo" do motor
do veículo elevando muito acima do
padrão permitido a rotação do mes-
mo, resultando grandes avarias no
veículo, logo, em decorrência da má
prestação do serviço executado.

Ora, in casu, inadmissível aco-
lher-se a tese da irresponsabilidade
em indenizar os prejuízos sofridos
pelo Apelado ao fundamento puro e
simples e até gracioso de que

"jamais e em tempo algum a Ré
prestou os serviços alegados na
exordial ou causou dano ao Au-
tor; que não poderia ter prestado
serviços ao Autor porque, para
qualquer tipo de prestação de
serviço que lá se efetue, há ne-
cessidade de abertura de uma

ordem de serviço devidamente
assinada pelo tomador do servi-
ço".
Conforme acertadamente sali-

entou o Autor em réplica às alega-
ções da ora Apelante, como se tra-
tava o caso de uma prestação de
serviços, a relação consumo está
presente, aplicando-se ao caso "a
inversão do ônus da prova", caben-
do a Ré incumbir-se de provar que
não as prestou e não causou o dano
alegado pelo Autor.

Ficou esclarecido nos autos
conforme consta do corpo da deci-
são alvejada "que os danos causa-
dos no veículo sinistrado, ocorreram
no momento em que o funcionário
da Ré começou a examinar o veí-
culo para verificar o que havia de er-
rado com o mesmo.

Acontece que é sabido que a
"ordem de serviço" é assinada após
feito o orçamento do conserto de-
sejado e naturalmente que, para que
se elabore o devido orçamento, há
necessidade de ser feita uma visto-
ria no veículo. Logo, no presente
caso, não poderia o Autor assinar
uma ordem de serviço, como alega
a Ré, sem saber qual o serviço a ser
executado em seu veículo, bem
como quais as peças a serem troca-
das.

Ademais, vejo que os argumen-
tos expendidos pela Apelante da
inexistência de provas do alegado
pelo Apelado, não procedem diante
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do apurado nestes autos a quando
da realização da instrução proces-
sual, quando foram ouvidos Ré e
testemunhas.

Depoimento da testemunha An-
tônio Nascimento Rodrigues (fl. 94).

".... o depoente respondeu que:
na qualidade de motorista guin-
cheiro, guinchou o carro do Re-
querente que estava na porta da
Requerida com o motor quebra-
do; que sabe que no dia que foi
apanhar o caminhão, tinha um
funcionário da Requerida embai-
xo do veículo, tendo este dito que
foi quebrar um galho do depo-
ente, e aconteceu o problema no
carro do Requerente; que não
sabe o que ocasionou o proble-
ma no veículo do Autor, pois o
depoente só faz guinchar carros;
que o carro do Requerente esta-
va funcionando dentro da Belém
Diesel; que no dia em que o de-
poente chegou, o carro do Re-
querente estava funcionando e
teve uma surpresa quando soube
o que tinha acontecido com o
carro do Requerente".
Prosseguindo, respondendo as

perguntas do patrono da requerida
disse:

"que o caminhão estava na porta
da Sá Diesel; que a porta fica na
rua; que o carro estava no leito
da rua; que o serviço é feito na
porta; que não sabe o nome da
pessoa que estava embaixo do
carro do Autor, sabe no entanto

que o mesmo estava fardado,
com a farda da Sá Diesel".
Depoimento da testemunha

Paulo Henrique Moura Wanzeler (fls.
95) veio ainda mais reforçar não me-
recer guarida as alegações da Ape-
lante, o que levou a ser impugnado
pela mesma.

Vejamos alguns trechos do tal
depoimento:

"... é mecânico da Transcobras,
como encarregado; que trabalha
com a manutenção de cami-
nhões; que no dia antes do
acontecido, o depoente deu uma
informação de que o carro do
Requerente estava com proble-
ma na bomba; que quando abriu
o motor, o mesmo estava com os
cilindros (3) dissolvidos devido ao
excesso de temperatura; que o
depoente aconselhou ao Reque-
rente que fosse na Marajó Diesel
e o Requerente foi na Sá Diesel;
que foi informado que na Sá Die-
sel, alguém manuseou o carro de
maneira incorreta ocasionando o
disparo do motor; que quando o
motor funciona em alta rotação,
dissolve tudo; que não é normal
essas avarias no motor, decor-
rendo de um erro humano; que a
Sá Diesel foi buscar a bomba in-
jetora na Belém Diesel para con-
sertar; que o depoente é conhe-
cedor dessa parte mecânica por-
que faz cursos, e sabe dos servi-
ços de bomba injetora; que
quando o motor dispara não tem
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jeito do carro andar; que os da-
nos no carro do Requerente fo-
ram bastantes; que o orçamento
hoje em dia é muito alto; que
sabe informar se a Sá Diesel fez
a reposição de todas as peças
avariadas; a MMª Juíza deu-se
por satisfeita".
Respondendo às perguntas da

patrona do Requerente, disse:
"....que na época do ocorrido tra-
balhava na Belém Diesel, tam-
bém encarregado da parte me-
cânica; que a Belém Diesel não é
especializada em bomba injetora;
que a Belém Diesel só cuidou da
parte do motor; que o carro do
depoente, digo do Requerente,
passou mais de duas semanas
parado para ser consertado; que
não sabe informar o que a Sá Di-
esel fez com a bomba injetora, só
sabe que a mesma foi apanhar a
bomba; que foi a Marajó Diesel
que acabou de fazer o serviço".
Por outro lado a Requerida, limi-

tou-se apenas a negar ter cometido
o dano reclamado, sem nenhuma

sustentação jurídica.
Nos é dado a concluir, pelo apu-

rado nos autos que provado se en-
contra o dano causado. Os depoi-
mentos das testemunhas e do Autor
foram perfeitamente coerentes, não
ocorrendo divergências de informa-
ções.

Dispõe o art. 1.521 do Código Ci-
vil Brasileiro:

"São também responsáveis pela
reparação civil:
III - o patrão, amo ou comitente,
por seus empregados, serviçais e
prepostos, no exercício do tra-
balho que lhes competir, ou por
ocasião deles".
O caso em questão trata de um

dano cometido em virtude da pres-
tação de um serviço defeituoso que
não teve o prejuízo assumido, por
quem o causou.

Frente as considerações tecidas
no decorrer desse julgamento, tenho
como incensurável a sentença mo-
nocrática, merecedora de sua con-
firmação, razão de negar provimento
à Apelação.

Belém, 13 de junho de 1998.

Desa. Maria Helena D’Almeida Ferreira - Presidente
Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 34.456 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE
SANTARÉM

Apelante: Samuel Gueiros Pessoa Júnior
Apelados: Samuel Vinhote Pereira e Leonardo Júnior Vinhote
Relatora: Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão

Nas ações de investigação de paternidade, não com-

provando que a mulher no período de concepção ti-

nha vida desregrada - é de se conhecer a desejada

paternidade. A recusa do réu, em se submeter ao

exame hematológico, por conjecturas leva-se a vera-

cidade dos fatos alegados. Verba alimentícia em salá-

rios mínimos, transforma-se em reais.

Vistos, etc...

Relatório

Trata-se de recurso de apelação
objetivando a reforma de sentença
de f., que julgou procedente os pe-
didos, reconhecendo o ora apelante
pai dos autores, e condenando o
mesmo ao pagamento de pensão
alimentícia no valor de 2 (dois) salá-
rios mínimos mensais para cada um
dos autores, retroativos à data da
citação.

Alega o recorrente, que a r. sen-
tença de f., foi baseada em suposta
contradição entre o depoimento de
uma das testemunhas, e que o Mi-
nistério Público opinou pelo reco-
nhecimento da paternidade, porque
o próprio recorrente admitiu em Juí-
zo ter mantido fortuitas relações se-

xuais com a mãe dos AA. da ação, e
que este fato não gera presunção de
paternidade. E que, somente o exa-
me de DNA, poderia dirimir esta in-
certeza.

Quanto aos alimentos, argüi que
foram arbitrados além de suas pos-
sibilidades, assim como, seria veda-
da a fixação com base em salário
mínimo, e que jamais poderiam ser
devidos a partir da citação, e que a
sua decretação, foi ultra petita. Rei-
vindicou que os autos retornem ao
Juízo ad quo,  para realização do
exame de DNA.

Nas contra-razões, os apelados
alegaram que o próprio apelante, às
f., se negou a submeter-se à reali-
zação do exame que ora pleiteia, e
que não existe motivo para ser re-
querida a reforma do Juízo mono-
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crático.
A d. representante do Ministério

Público manifestou-se pela manu-
tenção da sentença impugnada, por
ser inoportuno o pedido de realiza-
ção do exame de DNA, e que existe
ação própria para que seja revisada
a pensão arbitrada.

Voto

O apelante juntamente com a re-
presentante dos menores mantive-
ram forte namoro, após algum tem-
po passaram a manter relações se-
xuais ao tempo da concepção dos
filhos.

Como já se tornou habitual, os
homens geralmente negam a pater-
nidade, não foi diverso o posiciona-
mento do apelante, sempre procu-
ram atribuir a paternidade a outro
homem, mas a indicação é vaga
sem trazer elementos que se possa
tomar alguma iniciativa para audi-
ção.

Ora, se o réu entende não ser o
pai dos apelados, caberia ao mesmo
fazer prova dos fatos (artigo 333, in-
ciso III, CPC), o apelante fez so-
mente alegações, não fez prova da
desonestidade sexual da mãe dos
investigados, não conseguiu provar
que ela mantinha relações sexuais
com outros homens na época da
concepção, não apresenta uma pro-
va segura, concludente e positiva,
inilutível. Essa  poliandria constitui-
se em fato desabonatório da mãe do

investigante, sendo uma exceção.
O Desembargador Reynaldo Al-

ves do Tribunal do Estado de São
Paulo, apreciando Apelação 11.703,
assim se manifestou:

“Nas ações de investigação de
paternidade face à defesa estri-
bada na exceção referida é in-
dispensável que se prove que a
mulher, durante o período de
concepção, levasse vida desre-
gada.
Não satisfeita esta prova, mas
evidenciada a coincidência entre
a concepção do filho e as rela-
ções sexuais da mãe com o su-
posto pai, de reconhecer-se a
almejada paternidade”
Atualmente a prova que alcançou

grande importância neste tipo de
ação é o exame de DNA, pois com
um simples exame hematológico,
tem condições de afirmar a paterni-
dade ou excluí-la.

A ciência concede ao apelante
uma prova que se são verdadeiras
as suas que não é pai dos apelados
irá dar a certeza.

Ora, sendo o apelante um médi-
co, este é o 1º a ter consciência do
exame, e se são verdadeiras suas
afirmações, o único caminho seria
se submeter ao exame.

No caso, o posicionamento do
acusado foi diverso, procurou se
eximir alegando justificativa não
muito compreensiva, sobre o valor
pecuniário do exame que não estava
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dentro de sua suas condições finan-
ceiras.

A jurisprudência  assim tem se
manifestado:

“A recusa do réu em se submeter
ao exame hematológico, ao lado
de outros elementos seguros de
convicção, existente nos autos,
equivale a verdadeiro reconheci-
mento de paternidade” (Ap. Civ
de Pato Branco - Ac 9009 - 1ª
Câm. Cív. TJPa, Rel Des. Osiris
Fontoura - j. em 10.11.92.
“A parte não é obrigada a produ-
zir prova; tem o ônus de fazê-lo
como expressão de conduta em
abono de seu interesse em obter
vantagem do julgamento favorá-
vel. Assim, a recusa do réu em
investigação de paternidade, de
se submeter a exame hematoló-
gico, leva a presunção de veraci-
dade dos fatos alegados”(Ac.
97983-1 - 8º, Câma. Cív, TJ/SP -
Rel Des. Jorge Almeida - RT
633/69.)
Pelo que  se constata nos autos,

a concepção dos requerentes em
período bem espaçoso como está
descrito nos autos, não há prova
que a mãe mantivesse relações se-
xuais com outro homem, este com-

portamento vem corroborar com a
atitude do apelante e não se sub-
meter ao exame de DNA que se
chega a uma conclusão. Mas a con-
vicção do recorrente leva-se a pre-
sumir que tem certeza de ser pai
dos menores, daí com uma justifica-
tiva não compreensiva e a recusa.

Nos autos está comprovado que
o apelante e a mãe dos apelados
mantiveram relações sexuais.

Quanto à importância do valor da
verba alimentícia, tem razão o ape-
lante fixo em R$ 700,00.

Pelo exposto, conheço do recur-
so e dou provimento em parte, para
reformar referente a verba alimentí-
cia aos menores.

Quanto à verba advocacia, cada
parte pagará o seu patrono, os pos-
tulantes estão isentos por serem as-
sistidos pela Defensoria Pública.
Custa o réu pagará a metade do que
for apurado.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores, por uma de suas
turmas, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar provi-
mento em parte, para reformar refe-
rente a verba alimentícia aos meno-
res.

Belém, 20 de agosto de 1998.

Desa. Maria Helena D’ Almeida Ferreira - Presidente
Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 34.458 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Odete Ferreira dos Santos
Agravado: Odon Pereira Ferreira
Relatora: Desembargadora Maria Helena D’Almeida Ferreira

Ação de Reintegração de Posse - Liminar - Comodato

- Ausência de pressuposto essencial - Notificação.

Tratando-se de comodato verbal, necessário se torna

a notificação. A impossibilidade de deferimento de

liminar, por tratar-se de comodato. Recurso conheci-

do e provido, para reformar a decisão, cassando a li-

minar.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Agravo de Instru-
mento, em que é agravante, Odete
Ferreira dos Santos, e agravado,
Odon Pereira Ferreira.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores que
integram a 5ª Turma Julgadora da 2ª
Câmara Cível Isolada do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, à unanimidade de votos, em co-
nhecer, e dar provimento ao Recur-
so, para reformar a decisão, nos
termos do voto da Relatora.

Relatório

Odete F. Santos, qualificada às
fls.02, agravou de instrumento, com
fundamento no art. 522 do Código
de Processo Civil, contra decisão
prolatada pela MMª Juíza da 22ª
Vara Cível da Comarca da Capital,
que nos autos de ação de reintegra-
ção de posse que lhe move Odon

Pereira Ferreira, concedeu liminar-
mente a medida requerida.

A agravante expõe em suas ra-
zões que, o agravado propôs contra
si, ação de reintegração de posse,
com o objetivo de ser restituído na
posse do imóvel sito à Travessa An-
gustura nº 3331, de sua propriedade
e que por solidariedade entregou à
requerida-agravante, para ocupar,
nele fixando residência, desde o ano
de 1994.

Recebida a ação, a Sra. Juíza
deferiu a medida liminar de reinte-
gração, sem justificação prévia.

O recurso veio instruído com as
peças obrigatórias, constantes do
art. 525, I, do CPC.

Solicitadas informações e avoca-
dos os autos da ação reintegratória.

O agravado em suas contra-
razões, alegando em preliminar, que
o agravo deve ser repelido liminar-
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mente, por contrariar o art. 524, não
havendo razão para justificar a cas-
sação da liminar, por não constar
corretamente os endereços dos pro-
curadores.

No mérito, refuta os termos do
agravo e pede a manutenção da de-
cisão.

Voto

Segundo os ensinamentos do
ilustre jurista Moacyr Amaral dos
Santos, o recurso chama-se de

"Agravo porque é destinado a
impugnar ato decisório do juiz
causador do gravame ou prejuízo
ao litigante e de instrumento por-
que, diversamente dos demais
recursos, não se processa nos
próprios autos em que foi proferi-
da a decisão impugnada, mas,
sim, em autos apartados, e, pois,
constitui um instrumento daque-
les autos."
A agravada alega em preliminar

que o recurso deve ser repelido limi-
narmente por contrariar as normas
do art. 524 do Código de processo
Civil. Referida norma estabelece os
requisitos da petição inicial do agra-
vo, como sendo a exposição do fato
e do direito, as razões do pedido de
reforma da decisão, o nome e o en-
dereço dos advogados constantes
do processo.

Examinando a petição do agravo,
notamos que o mesmo contem a
exposição do fato e do direito.

A seguir, vem as razões dos re-
curso. Valho-me da exposição de

Jônatas Milhomens:
"As razões do pedido de reforma
devem fundar-se na necessidade
de afastar prejuízo sofrido pelo
recorrente em decorrência do ato
contra o qual se rebela.
Não se recorre por dilantismo,
por esporte ou malquerença.
Apela-se, agrava-se, embarga-se
na defesa de legítimo interesse e
na forma prevista no Estatuto
processual."
Dos Recursos Cíveis, Ed. Foren-
se, p. 250.
A agravante, em suas razões,

devidamente fundamentadas, bem
demonstrou seu inconformismo com
a decisão recorrida.

No referente ao nome e endere-
ço dos advogados atuantes no pro-
cesso, faz parte das inovações e
modificações do Código de Proces-
so Civil e diz respeito à interposição
do agravo diretamente no Tribunal e
tem como finalidade a intimação do
agravado (art. 527, III). Tal falha
alegada não foi encontrada, eis que
nas procurações que instruem o
agravo constam os nomes e ende-
reços dos advogados, exigência in-
clusive do art. 39 do Código de Pro-
cesso Civil.

Não havendo pois, irregularida-
des na petição do recurso, deixo de
acolher a preliminar.

Mérito

A decisão recorrida, refere-se ao
deferimento da liminar reintegratória.

Segundo as lições de Teresa Ar-
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ruda Alvim Wambier, in "Liminares",
p.7, Ed. Rev. Tribunais, l995:

"As liminares são atos jurisdicio-
nais de natureza eminentemente
decisória, por meio das quais, via
de regra, se adianta à parte ou-
tros efeitos da tutela pretendida,
ou uma providência que seja
pressuposto de eficácia do pedi-
do principal."
A decisão recorrida encontra-se

fundamentada no art. 928 do CPC,
que dispõe:

"estando a petição inicial devi-
damente instruída, o juiz deferirá,
sem ouvir o réu, a expedição do
mandado liminar de manutenção
ou de reintegração."
Alguns cuidados, no entanto, ne-

cessitam ser tomados pelo juiz, ao
examinar o pedido. No caso em
exame, consta claramente na inicial
do autor, que o imóvel foi concedido
em comodato, a ora agravante, des-
de o ano de 1994. Vejamos:

"No início do ano de l994, a ré
expôs à filha do requerente, a
Sra. Odineia Ferreira Miranda, os
problemas conjugais e financei-
ros pelos quais estava atraves-
sando, e, num gesto de solidari-
edade esta pediu a seu pai que
concedesse à mesma o imóvel
em questão, para que viesse a

utiliza-lo como moradia por al-
gum tempo, até a solução de
seus problemas."
Ao meu sentir, razão assiste a

agravante, pois para o deferimento
da liminar, é absolutamente neces-
sário que os autores provem todos
os pressupostos legais.

Na espécie, configura-se clara-
mente tratar-se de comodato, em-
préstimo unilateral e gratuito, coisa
infungível, para ser utilizada tempo-
rariamente e depois restituída. Pelos
termos do pedido, verificamos as ca-
racterísticas de gratuidade, tempora-
riedade e infungibilidade. E como tal,
necessária se faz a notificação, que
põe termo ao comodato e faz com
que a permanência do comodatário
na posse do bem importe em es-
bullho.

A ausência de notificação, a não
existência de contrato escritora, a
falta de comprovação segura, ro-
busta e convincente, não deve o juiz
conceder a liminar, em virtude da
injustiça que poderá ensejar.

Pelos fatos expostos, é que co-
nheço do recurso de agravo e dou
provimento para modificar a decisão
agravada e em conseqüência, cas-
sar a liminar deferida pelo juízo mo-
nocrático.

Belém, 20 de agosto de 1998.
Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Presidente
Desa. Maria Helena D’Almeida Ferreira - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 34.480 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA
COMARCA DE ANANINDEUA

Suscitante: Exma. Sra. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Infância e Juventu-
de

Suscitado: Juízo de Direito da 2ª Vara de Ananindeua
Relatora: Desembargadora Climeniè Bernadette de Araújo Pontes

Conflito de Competência Cível - Guarda de Menor -

Situação de Risco - Lei nº 8.069/90 (ECA) - Juízo

Competente. Com a edição da Lei nº 8069/90 (ECA), a

interpretação doutrinária e jurisprudencial é de que a

Vara de Menores só possui competência para pro-

cessar e julgar pedido de guarda de menor em situa-

ção de risco, não estando o menor nesta situação, a

competência para processar e julgar o pedido é da

Vara de Família.

ACORDAM, os Desembargado-
res componentes do Egrégio Tribu-
nal Pleno, à unanimidade de votos,
julgar procedente o conflito e com-
petente o juízo da Vara de Família
nos termos do voto da Desa. Relato-
ra.

Relatório

Maria Goreth Moura dos Santos,
devidamente qualificada nestes au-
tos, propôs perante o Juizado da
Família de Ananindeua, Ação de
Busca e Apreensão de suas filhas
Maria de Nazaré Sena Moura e
Francisca de Sena Moura, menores
impúberes, que estão em poder do
pai Valmir Moura Teixeira.

Alega a requerente que é casada

civilmente com o requerido, que a
dois meses abandonou o lar levando
as duas menores, e como o requeri-
do possui gênio violento teme pela
segurança das crianças.

A MMª Juíza de Direito da 2ª
Vara da Família levantou sua in-
competência aduzindo que a ação
proposta não se vinculação com a
de divórcio, encaminhando-os à
Vara da Infância e Juventude.

A MMª Juíza da Infância e Ju-
ventude recebeu o feito e remeteu
ao parecer ministerial, que opinou
pela suscitação o conflito negativo
de competência, uma vez que o fato
de não se tratar de regularização da
guarda em ação de divórcio, por si
só não afasta a competência do Jui-
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zado de Família, deve-se verificar se
trata de colocação em lar substituto
e se as crianças não estão em situ-
ação de risco, para deslocar a lide
para o juizado da Infância e Juven-
tude.

A juíza acolheu o parecer e sus-
citou o conflito na forma prescrita no
art.118, I, do CPC.

O douto Procurador-Geral de
Justiça em exercício, manifestou-se
no sentido de que autos sejam dis-
tribuídos à Vara de Família.

Voto

Em pedido administrativo de cu-
nho judicial referente a guarda de
menor, o Órgão Ministerial na Ins-
tância Singela, suscitou preliminar
de incompetência da Juízo da Vara
da Infância e Juventude, baseado na
inexistência de risco, motivo sufici-
ente para que tal feito tenha tramita-
ção no Juízo da Vara de Família.

Depois de decidir inúmeros pro-
cessos a juíza a quo, acolheu a ma-
nifestação e declarou-se incompe-
tente remetendo os autos a Dra.
Juíza da Vara de Família que sus-
citou o conflito negativo de jurisdi-
ção. A situação exposta não é vir-
gem, nem nova, se me parece; as
varas de menores, como eram cha-
madas antes da vigência do Estatuto
da Criança e do Adolescente e as
Varas de Família, sempre foram al-
vos de divergências quanto ao pro-
cessamento desses pedidos (guarda

e vigilância) que ora tramitavam por
uma, ora por outra, sem definição
certa sobre essa atribuição.

Hoje, porém, com a edição da Lei
nº 8069/90 (ECA), a interpretação
doutrinária e a jurisprudencial, que
da mesma deflui, atribui a Vara de
Menores competência para proces-
sar e julgar pedido de guarda de
menor abandonado, isto é em situa-
ção de risco.

Expende o douto Procurador em
seu judicioso parecer:

Jurandir Norberto Maçura, lecio-
na: A Justiça Especial somente terá
competência para conhecer de pe-
didos de guarda e de tutela quando
demonstrada ameaça ou violação a
direito fundamental (arts. 98 e 148,
parágrafo único, “a”). Sendo as
normas do Estatuto aplicáveis inde-
pendentemente da situação jurídica
da criança ou adolescente, as Varas
de Família poderão aplicar os dispo-
sitivos referentes à guarda e à tutela
nos procedimentos que lhe forem
afetos (DESP de 03/10/90, p.24).

Quanto à jurisprudência:
Não estando as menores em si-

tuações irregular (art. 98 da Lei nº
8.069), o pedido de suas guardas
está afeto à Vara de Família (Confl.
Com. 31.950-8, 16/02/93 TC TJMS
rel. Des. Frederico Farias de Miran-
da, in Dicionário Jurisprudência, Re-
vista dos Tribunais - São Paulo,
1994).

A teor do art. 98 do Estatuto da
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Criança e do Adolescente, a Vara de
Menores só possui competência
para processar e julgar pedido de
guarda de menor abandonado. Nos
demais casos, a competência é do
juízo da vara de Família (TJRJ - Ac.
Un. da 5ª Câm. Civ. Reg. em
06.12.94 - AI 1.237 - Rel. Des.
Humberto Maués).

Vê-se, pois, que o juiz compe-
tente para dirimir a questão de que
tratam estes autos, é o juiz da famí-
lia, pois, não se trata de menores
em situação irregular - Os menores
em situação regular tem as ques-
tões a respeito de guarda soluciona-
das pelo Juiz de família ou Juiz co-
mum (Marco Aurélio S. Viana, in “Da
Guarda, da Tutela e da Adoção no
Estatuto da Criança e do Adoles-

cente”, pg. 43).
Paulo Lúcio Nogueira, em sua

obra “Estatuto da Criança e do
Adolescente Comentado”, adverte
que: “Convém não confundir a guar-
da de menor abandonado da com-
petência e deferida pelo Juiz de Me-
nores com a guarda de filhos de ca-
sais separados ou divorciados, cuja
concessão ou modificação se pro-
cessa perante o Juiz da Família ou a
Justiça Comum” (pg. 181).

Assim, considerando as deci-
sões, proferidas neste Órgão, que
de forma unânime, têm sufragado à
manifestação do Parquet, julgo pro-
cedente o conflito e competente o
douto juízo suscitado, que é a 2ª
Vara de Família de Ananindeua,
para processar e julgar o pedido.

Belém, 12 de agosto de 1998.

Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente
Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Relatora



JURISPRUDÊNCIA 71

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

ACÓRDÃO Nº 34.482 - REEXAME DE SENTENÇA DA COMARCA
DE CURUÇÁ

Sentenciante: MM. Juiz de Direito da Comarca de Curuçá
Sentenciados: José Raimundo Damasceno do Nascimento e Câmara Municipal

de Curuçá
Relatora: Desembargadora Maria Helena D’Almeida Ferreira

Mandado de Segurança Reexame de Sentença - Pre-

feito Municipal -Mandato de prefeito - Cassação - Art.

5º do Dec.Lei 901/67. O processo de cassação de

mandato de Prefeito Municipal é regulado pelo art. 5º

do Dec. Lei 201/67. A sentença em reexame, bem

examinou a matéria, devendo ser mantida. Recurso

oficial improvido.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Rechace de Senten-
ça, em que é sentenciante a MMª
Juíza de Direito da Comarca de Cu-
ruçá, e sentenciados, José Raimun-
do Damasceno do Nascimento e
Câmara Municipal de Curuçá:

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores que
integram a 5ª Turma Julgadora da 2ª
Câmara Cível Isolada do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, à unanimidade de votos, em co-
nhecer, porém negar provimento ao
Recurso Oficial, para manter a sen-
tença por seus próprios fundamen-
tos.

Relatório

Trata-se da reexame necessário

de sentença em mandado de segu-
rança impetrado por José Raimundo
Damasceno do Nascimento, Prefeito
Municipal de Curuçá, contra ato da
Câmara Municipal de Curuçá.

O mandamus impetrado, de na-
tureza preventiva, com o objetivo de
impedir seu afastamento do cargo
de Prefeito Municipal, em virtude de
denúncia contra si efetuada por Ed-
vam Moura da Silva e em ofensa as
normas do Decreto Lei 201/67.

Recebida a ação e devidamente
processada, com decisão prolatada
para ratificar a liminar, declarando a
nulidade do ato que afastou o impe-
trante do cargo e determinando sua
reintegração.

Inocorrendo recurso voluntário,
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os autos foram encaminhados a
esta Egrégia Corte, consoante regra
do Parágrafo único do art. 12 da Lei
1.533/51.

O órgão ministerial em bem ela-
borado parecer, opinou no sentido
de ser mantida a sentença.

Voto

Nada há que invalide a sentença
submetida a exame através de re-
curso necessário.

A Juíza, bem a fundamentou,
embasada na doutrina e jurispru-
dência.

Por outro lado, o opinativo do ór-
gão superior ministerial não diverge
do entendimento adotado, eis que
considera e reputa de ilegal o ato de
afastamento do Prefeito, uma vez
que formalizado contrariamente às
normas do Decreto Lei 201/67 e ju-
risprudências sobre a matéria que
transcreve.

Induvidoso que a ação manda-
mental, de índole constitucional, é o
meio apropriado para increpação
dos atos que resultaram no afasta-
mento do impetrante do cargo de
prefeito.

Na verdade, as autoridades
apontadas como coatoras, não obe-
deceram as regras do Dec. Lei 201.

“O controle político-administrativo
do exercício do cargo de Prefeito,
ou seja, a apreciação de sua
conduta funcional e a solução
das questões relativas à cassa-
ção de mandato, impedimentos

ou incompatibilidades, licença,
substituição, remuneração e jul-
gamento de suas conta, cabe ao
Plenário da Câmara, no desem-
penho legítimo e normal do seu
poder de fiscalização, investiga-
ção e punição dos atos de gover-
no, inerente a toda corporação
legislativa. Mas a tomada de
contas do prefeito é precedida de
parecer do Tribunal de Contas do
Estado ou de órgão estadual a
que for cometida essa incum-
bência (CF, art. 31, § 1º), e os
crimes de responsabilidade são
julgados pela justiça comum in-
dependente de qualquer pronun-
ciamento da Câmara de Verea-
dores, só competindo à corpora-
ção legislativa o processo e jul-
gamento das infrações político-
administrativas”.
Hely Lopes Meirelles, in Direito
Municipal Brasileiro, Ed. Malhei-
ros, 6ª edição, 1993, p. 528.
A decisão monocrática bem fun-

damentou sua decisão, quer ao jul-
gamento da preliminar de inépcia da
exordial, como no mérito do pedido.

O processo de cassação de
mandato é o regulado pelo art. 5º do
Dec. Lei 201/67 e como todo pro-
cesso punitivo, começa com a de-
núncia e termina com o julgamento,
desenvolvendo-se por fases e atos
vinculados ao procedimento formal
imposto pela lei.

Recebida a denúncia, nas formas
da lei, o Plenário da Câmara decidi-
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rá pelo aceitação ou não, por maio-
ria, e, se recebida, será constituída
uma comissão processante.

Respeitado o princípio constituci-
onal do devido processo legal, com
a instrução, razões do denunciado,
parecer final da comissão proces-
sante, sessão de julgamento e pro-
clamação e formalização, e, se o re-
sultado for condenatório, promulga-
do será o competente decreto legis-
lativo, publicado regularmente, con-
siderando-se cassado o mandato do
condenado.

Embora independente de proce-
dimento judicial, pode ser examina-
do pela justiça nos seus aspectos
formais e substanciais de legalidade,
ou seja, à regularidade do procedi-
mento a que está vinculado e à
existência dos motivos autorizadores
da cassação.

Em conclusão, a respeitável
sentença submetida ao duplo grau
de jurisdição, merece ser mantida
pelos seus próprios e jurídicos fun-
damentos, negando-se provimento
ao reexame necessário.

Belém, 20 de agosto de 1998.

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Presidente
Desa. Maria Helena D’Almeida Ferreira - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 34.555 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE
PARAGOMINAS

Apelantes: Rui Rodrigues Andrade e Vandete Martins
Apelados: A Justiça Pública e Bel. Paulo Roberto Malta
Relator: Desembargador Elzaman da Conceição Bitencourt

Apelação Penal - Inexistênca de prova material - Sen-

tença Condenatória baseada em prova testemunhal

duvidosa. A prova material do crime se faz com o

exame do corpo de delito, sendo imprescindível que

se faça o exame pericial no local onde ocorreu o fato,

a fim de que fique provada a ação delituosa, pela

existência inconteste do crime. Por outro lado, se a

prova testemunhal não é idônea para suprir a ausên-

cia da prova da existência do crime, não há como se

admitir um juízo condenatório, ainda que se invoque

o princípio do livre convencimento. Recurso conhe-

cido e provido por unanimidade.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores com-
ponentes das 2ª Câmara Criminal
Isoladas, à unanimidade votos, em
conhecer do presente recurso e dar-
lhe provimento, para absolver Rui
Rodrigues Andrade e Vandete Mar-
tins, da Sentença Condenatória que
lhes foram imposta.

Relatório

Rui Rodrigues Andrade e Van-
dete Martins, já identificado nos au-
tos de processo crime, vêm através
de seu advogado legalmente habili-
tado, apelar perante esta Egrégia 2ª
Câmara Criminal Isolada, contra a r.
sentença que os condenou nas pe-

nas do art. 155, § 4º, III e IV do CPB,
fixando a pena base definitiva em
(07) anos de reclusão em regime
semi-aberto, e multa no valor de Cz$
17.063,00 (dezessete mil e sessenta
e três cruzados), correspondentes a
(20) vinte dias multas, prolatada pela
MMª Juíza de Direito da Comarca de
Paragominas, pelas razões e fatos a
seguir expostos:

Consta dos autos que em
22/12/88, a vítima e proprietária da
firma Smade Madeiras Ldta., Sra.
Marlúcia da Cruz de Souza, foi pro-
curada pela Sra. Vandete, que pe-
diu-lhe emprestada as chaves da
referida firma, para que o Sr. Rui
Andrade pernoitasse no escritório.
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Conforme a denúncia, o Sr. Rui An-
drade, aproveitou-se de estar de
posse das chaves, dirigiu-se até a
oficina de propriedade do chaveiro
José Maria Martins de Matos e con-
feccionou cópias das mesma, tendo
no outro dia entregue as chaves ori-
ginais para a vítima, e que, dias de-
pois retornou ao escritório, subtrain-
do de seu interior vários objetos de
valores.

Em suas razões de fls. 396/407,
os apelantes alegam que as afirma-
ções que constam na denúncia pa-
decem de objetividades e consistên-
cia, até porque o denunciado Rui,
entregou as chaves à suposta víti-
ma, uns (15) quinze dias antes do
suposto furto e afirma que as cópias
solicitadas ao chaveiro José Maria,
eram das chaves de sua residência
em Imperatriz, e fundamentam as
razões da apelação em dois moti-
vos:  a) negativa de autoria;  b) insu-
ficiência de provas.

Quanto à negativa de autoria, es-
clarecem preliminarmente que a su-
posta vítima era empregada de con-
fiança da Sra. Vandete, proprietária
da firma Organização Piriá, da qual,
aproveitando-se da confiança a si
depositada, aquela desviava consi-
derável importância em dinheiro e
depositava em sua conta pessoal
junto ao Banco Bamerindus, con-
forme comprova com documentação
anexa às fls. 342/345, dos autos, ge-
rando com isso uma animosidade

entre os apelantes e a suposta víti-
ma, pelo período em que acontece-
ram os fatos originários da denúncia.

Por estes fatos, os apelantes
alegam que a acusação contra eles
não passa de um plano maquiavéli-
co que a suposta vítima Sra. Marlú-
cia tramou para desaboná-los, uma
vez que os apelante são empresá-
rios bem conceituados em todos os
Estados onde possuem negócios, e
que naquele momento, estavam
descobrindo a verdadeira índole da
Sra. Marlúcia, através de várias fal-
catruas por ela cometidas.

Ressaltam, que somente existem
(02) dois depoimentos prestados
com a nítida intenção de incriminá-
los: às fls. 155/157 o de Raimunda
Conceição e do chaveiro José Maria
de Matos, este cheio de contradi-
ções e dúvidas,  que não foram ob-
servadas na r. sentença condenató-
ria de fls. 375/386.

Quanto ao longo depoimento de
Raimunda Conceição, os apelantes
levantam a tentativa da depoente
em reprisar com precisão seu pri-
meiro depoimento, porém, cometen-
do várias contradições e afirmativas
que não restaram provadas nos au-
tos, como pode ser observar em su-
as afrimações, ao dizer que não deu
para ver com precisão se foi o acu-
sado-apelante quem adentrou na
firma, devido a falta de luminosidade
no local, e posteriormente afirma
que viu o Sr. Rui, frente a frente, e
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logo depois afirma que  ficou dis-
tante do local a aproximadamente
vinte metros, sem voltar sua atenção
aos acontecimentos. Afirma que não
sabe com exatidão a marca e cor do
carro que fora utilizado no crime, e
que não viu nenhuma mulher acom-
panhando o acusado-apelante. E
por fim, afirma que recebera uma
proposta dos acusados-apelantes,
no sentido de modificar seu depoi-
mento em favor dos mesmos,  em
troca da construção de uma casa de
alvenaria e ajuda financeira à depo-
ente.

Quanto ao depoimento do cha-
veiro José Maria Matos, os apelan-
tes alegam que este afirmou que re-
almente foi procurado pelo Sr. Rui
para que confeccionasse duas cópi-
as de chaves. Quanto a isso, os
apelantes não negam o fato, porém,
ressaltam a impossibilidade de se
provar se as cópias das chaves
eram  realmente do escritório da su-
posta vítima, ou se eram da resi-
dência do acusado-apelante. Argu-
mentam, que é humanamente im-
possível que se reconheça com
exatidão, após seis meses,  quais
chaves foram copiadas, e que, isso
só seria possível através de exame
pericial, fato este que não aconte-
ceu, e sendo assim, não restou pro-
vado nos autos.

Quanto à sentença, os apelantes
alegam que não merece ser acolhi-
da, pois não está devidamente fun-
damentada e não apresenta nenhu-

ma motivação, não obstante a com-
petência da MMª Juíza a quo. Res-
saltam que a sentença limitou-se a
copiar os depoimentos, ipse literis,
até a metade do depoimento das
testemunhas Raimunda e José Ma-
tos, assim como o depoimento de
José Maria Scarpat, que é noivo da
suposta vítima, e assim, tendo moti-
vos de sobra para tentar incriminá-
los.

Ressaltam, ainda, que o auto de
apresentação e apreensão não
menciona os objetos do furtos, os
quais nunca foram localizados; que
a autoridade policial não efetuou e
nem solicitou nenhuma perícia no
escritório da firma, para confirmar a
veracidade se houve arrombamento,
ou não, ou se havia vestígios da
prática delituosa, haja vista, que a
suposta vítima não comprovou nos
autos, a existência dos objetos su-
postamente roubados.

Concluem, fundamentando-se
em doutrinas e jurispridências para
respaldar sua razões, e questionan-
do  as provas testemunhais confu-
sas e fracas, a falta de comprovação
da materialidade do delito, e a fragi-
lidade da sentença, para ao final re-
querem que seja o presente recurso
conhecido para que lhe seja dado
provimento, reformando-se a sen-
tença para que sejam absolvidos.

O representante do Ministério
Público de 1º grau jurisdicional, vem
contrariar o apelo interposto pelos
réus já citados, dizendo que as ra-
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zões dos apelantes não merecem
prosperar, pois cigem-se a dizer se-
rem injustas as acusações a eles
feita, alegando não serem eles os
autores do fato típico ao qual são
acusados, assim como, não existi-
rem nos autos provas suficientes
para a condenação ou manutenção
da r. sentença condenatória.

Afirma, que as razões que ser-
vem de base ao inconformismo dos
apelantes, são fragilíssimas para
obterem a reforma do decisum ata-
cado, ao tentarem alegar que a víti-
ma teria interesse em prejudicá-los,
e que, nos depoimentos das teste-
munhas de acusação teria ficado ca-
racaterizado a falta de provas e con-
vicção da autoria do delito.

Descreve trechos da r. sentença
atacada e argumenta que a pena
imposta aos recorrentes foi ampara-
da pelas provas contidas nos autos,
descrevendo ainda, trechos dos de-
poimentos das testemunhas de acu-
sação, para demonstrar firmeza com
que as mesmas prestaram sua de-
clarações, ao acusarem os ora
apelantes.

Conclui, fundamentando seu
contra-razoado em doutrinas e juris-
prudências, pedindo ao final que a r.
sentença ora atacada seja confir-
mada.

Às fls. 456/459, o assistente de
acusação apresentou suas contra-
razões nos mesmos termos do no-
bre Promotor de Justiça, aduzindo

que a razões dos recorrentes en-
contram-se fragilizadas, haja vista
que as provas carreadas para os
autos não deixam dúvidas quanto a
autoria do delito, devido a firmeza
nas declarações prestadas pelas
testemunhas a quando de seus de-
poimentos.

Conclui, ressaltando que a r.
sentença atacada, encontra-se bem
fundamentada pelo juízo a quo, não
merecendo ser reformada, pelo que
ao final, requer seja o recurso co-
nhecido, porém lhe negado provi-
mento.

Nesta Instância Superior, o digno
representante do Ministério Público,
em seu ilustre parecer, opinou pelo
conhecimento e provimento do pre-
sente mandamus.

Voto

Os fundamentos principais do
presente apelo são: a) negativa da
autoria, e, b) insuficiência de provas.

Ao compulsarmos os presentes
autos, notamos que neles não
consta a prova material do crime,
isto é, o termo de apreensão dos
objetos furtados, constantes de uma
lista de (10) dez itens, apresentados
pela vítima em sua representação
de fls., e dentre estas um cofre de
ferro da marca confiança, dois apa-
relhos de ar condicionado, um, tele-
visor, um ventilador, apenas para
citar os de maiores volumes.

O único objeto apreendido foi um
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veículo de propriedade do acusado,
que teria sido usado na condução
dos objetos que teriam sido furtados
da loja da vítima.

Antes de entrarmos na análise
das provas em que se baseou a
sentença condenatória, convém te-
cermos algumas considerações so-
bre a materialidade e indícios de
autoria que são os principais ele-
mentos constitutivos do crime.

Luiz Alberto Ferracini Pereira,
especialista em direito penal e pro-
cessual penal, leciona que a prova:

“fornece certeza real ou moral de
prática considerada delituosa
fornecendo um juízo lógico e real
para posterior aplicação da sact
juris. Um dos princípios básicos
que reagem o nosso Direito Pro-
cessual Penal é, sem dúvida, a
busca da verdade real, e tal é
buscado através das provas.
Sua finalidade, em particular, é
reconhecer e estabelecer uma
verdade jurídica. Tal fim se al-
cança por meio das provas que
se produzem e se valoram se-
gundo as normas prescritas em
lei.
Seu objeto tem por finalidade
formar a convicção do julgador,
que no final aplicará a lei ao caso
concreto. (Da Prova Penal e sua
interpretação jurisprudencial - Ed.
Livraria de Direito, pag. 25)."
Para o renomado processualista

Mirabeti,
"O objeto da prova é o que se

deve demonstrar, ou seja, aquilo
o que o juiz deve adquirir o co-
nhecimenlo necessário para ab-
solver o litígio. Abrange, portanto,
não só o fato criminoso e sua
autoria, como todas as circuns-
tâncias objetivas e subjetivas que
possam influir na responsabilida-
de penal..." (Em Processo Penal
4ª edição, Atlas, pág. 256).
Para chegar-se a um juízo crite-

rioso no julgamento de um fato deli-
tuoso, tem-se a examinar a existên-
cia desse fato, a sua materialidade,
pois através dela que se tem a cer-
teza real dos delitos que deixam
vestígios.

Diz o primeiro autor citado:
"Na materialidade, portanto, é
ação mais causalidade, e o re-
sultado sem qualquer interferên-
cia dos elemenlos anormais que
possam integrar o fato típico em
exame".
Na verdade, não se pode disso-

ciar a materialidade do crime na sua
conceituação típica.

A materialidade do crime e sua
autoria, são os pressupostos legais
para embasar qualquer procedi-
mento contra o agente a quem quer
imputar-se um delito. Assim, ocorre
com a denúncia, com o decreto de
prisão preventiva, com a pronúncia,
e principalmente com a sentença
definitiva. O mestre Mirabeti, diz
também que:

"A fìm de decidir o processo pe-
nal, com a condenação do acu-
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sado, é preciso que o juiz esteja
convencido de que são verdadei-
ros determinados fatos e a apu-
ração deles é feita durante a ins-
trução. Essa demonstração a
respeito da veracidade ou falsi-
dade da imputação, que deve ge-
rar no juiz a convicção de que
necessita para o seu pronuncia-
mento é o que constitui a prova".
(obra citada, pág. 217)
O art. 158 do Código de Proces-

so Penal, estatui que:
"Quando a infração deixar vestí-
gios, será indispensável o exame
de corpo de delito, direto ou indi-
reto, não podendo supri-lo a con-
fissão do acusado".
A prova material do crime, por-

tanto, se faz com o exame de corpo
de delito. É imprescindível que se
faça exame pericial no local onde se
deu o fato, a fim de que fique prova-
da a ação delituosa, pela existência
inconteste do crime.

O art. 155 do Código Penal Bra-
sileiro, por sua vez, define o crime
de furto como:

"Subtrair, para si ou para outrem,
coisa alheia móvel".
Um dos elementos constitutivo

de furto é a subtração da coisa
alheia móvel, ou seja, res furtiva,
que em última análise é o objeto do
crime.

Ora, na ausência do objeto do
crime, como considerar consumada
a ação delituosa, se não restou pro-

vada a sua materialidade ?
Passemos a examinar o conteú-

do dos autos.
In casu, não consta a prova ma-

terial do delito, nem mesmo a ne-
cessária perícia nas cópias das cha-
ves, já que se alega que o recor-
rente teria usado de chaves falsas
para entrar no local onde teria ocor-
rido o furto.

Há uma testemunha (chaveiro de
profissão), que afirma que o recor-
rente solicitou os seus serviços para
fazer cópias de duas chaves. Po-
rém, não pode afirmar se as chaves
são do escritório onde se deu o
evento. Em seu depoimento o recor-
rente alega que as chaves apre-
sentadas ao chaveiro eram de sua
casa situada em Imperatriz-Ma. Ora,
diante dessas alegações, necessário
seria uma perícia técnica comparati-
va das chaves originais com as có-
pias. Isso, nem sequer foi cogitado
pela acusação, a quem competia o
ônus da prova. Nos autos nada há a
esse respeito.

Sobre o fato delituoso, só uma
testemunha diz ter visto o recorrente
ter entrado no estabelecimento da
vítima, depois de ter chegado com
um veículo vazio e depois sair com o
mesmo transportando uns volumes
que pareciam quadro de parede.

A meritíssima Julgadora, após
transcrever quase todo o depoi-
mento dessa testemunha, a cidadã
Raimunda da Conceição Mendes
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Fonseca, e centrada apenas nesse
testemunho, sem dar os motivos do
seu convencimento, achou por bem
condenar os recorrentes, como au-
tores do fato delituoso narrado na
denúncia.

Temos que convir que, as decla-
rações da citada testemunha, apre-
sentou algumas contradições, que
nos leva a duvidar de sua veracida-
de. Como se sabe o que foi dito pelo
declarante "tem o condão de fazer
mudar, confirmar ou deixar dúvida o
pensamento ou sentimento do desti-
natário dessas declarações que é o
juiz”, como ressalta o Juiz do Tribu-
nal de Alçada Criminal de São Paulo
e Professor de Direito processual
penal, José Carlos G. Xavier de
Aquino, especialista na matéria, em
sua obra "A Prova Testemunhal no
Processo Penal Brasileiro", pág.45,
onde acrescenta

"Com efeito a idoneidade proba-
tória só poderá ser preservada se
a declaração testemunhal vier
chancelada com o selo da vera-
cidade e sinceridade. Essas duas
palavras - prossegue o autor -
apresentam significados diferen-
tes, posto que pode-se ser since-
ro mas não verídico, uma vez
que o sujeito pode ter um fato
como verdadeiro, enquanto este,
entretanto, não o é".
A MMª Juíza, na sentença, trans-

creve trecho da declaração da única
testemunha que diz "ter visto o cri-
me", destaca o seguinte:

"Que quando Rui e a outra pes-
soa saíram do escritório o carro
estava cheio e que conseguiu ver
dois volumes que pareciam dois
quadros, na frente, não conse-
guindo ver quais eram os outros
volumes, mas diz que o carro ia
cheio; Que Rui Andrade saiu com
o carro, fechou o portão ficou em
pé olhando para a testemunha
durante aproximadamente 5 mi-
nutos, em seguida entrou no car-
ro se despediu da testemunha e
foi embora; Que a testemunha
trabalhava como vigia da Loja e
Caça e Pesca, de outra loja e do
escritório de José Miaria".
Pergunta-se; a testemunha viu o

crime ou só o transporte dos objetos
furtados e um carro que não sabe
dizer a marca ? Pode um veículo
marca Fiat, de pequena dimensão,
transportar um cofre, dois aparelhos
de ar condicionado, um televisor,
quadros de parede, em fim, (10) dez
objetos de consideráveis volume,
em seu interior, ainda com dois pas-
sageiros ?

Há ainda o detalhe de que o re-
corrente, ao sair do escritório, ficou
por (05) cinco minutos a olhar a
testemunha. Quem pratica o crime
de furto, o faz clandestinamente,
acoberto dos olhares indiscretos, e
procura sair do local do crime o mais
rápido possível, não fica por mais de
(05) cinco minutos a fitar uma pes-
soa que poderia mais tarde teste-
munhar contra si.
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Essas perquirições não foram
feitas nos autos. O mais cômodo se-
ria dar crédito a um testemunho que
longe de espelhar a verdade, deixa
dúvidas sobre a veracidade das de-
clarações.

É orientação jurisprudencial que:
"não se pode levar a sério prova
fantasiosa, em que a pessoa diz
apenas o que é favorável à pes-
soa que o arrolou como testemu-
nha. A prova testemunhal não
deve impressionar pela sua
quantidade, mas sim pela credi-
bilidade e verossimelhança com
a realidade de sua informações"
(TACrim-SP - A Crim. nº 15.512,
Rel. Valentin Silva - Revista do
Tribunal de Alçada de São Paulo,
nº 10.276).
Pode-se argumentar ter a Juíza

decidido segundo o princípio do livre
convencimento. O nosso sistema
processual penal adota esse princí-
pio. Entretanto, o julgador tem que
se apoiar no conjunto probatório e
não em prova isolada nos autos.

Havia, pois, a necessidade de se
cotejar a prova testemunhal com a
prova material. Isso não seria possí-
vel, porque esta não existia nos au-
tos.

É certo que o nosso diploma pro-
cessual vigente, estatui que:

"Não sendo possível o exame de
corpo de delito, por haverem de-
saparecidos os vestígios, a prova
testemunhal poderás suprir-lhe a

falta." (art.167).
No caso em exame, não existe a

prova material, não porque desapa-
receram os vestígios, mas sim por-
que não foram encontrados os ob-
jetos do crime, a res furtiva.

Neste caso, o testemunho indi-
gitado não pode suprir essa falta. Se
existissem outras provas formando o
conjunto probatório, o convenci-
mento da verdade teria procedência.

In casu, existe uma prova teste-
munhal isolada, e como tal insufici-
ente para dar embasamento a uma
condenação.

Há também fatos anteriores a
ação penal, que poderiam ser consi-
derados.

A vítima e os recorrentes eram
amigos, e depois tornaram-se desa-
vindos. A vítima devia favores aos
recorrentes, que deixaram de propi-
ciar-lhes benesses, por ingratidão
daquela.

A ação penal teve origem em um
inquérito policial, que por sua vez foi
instaurado por provocação da víti-
ma.

São precedentes que no mínimo
geraria dúvidas quanto as imputa-
ções formuladas contra os recor-
rentes.

Wilhebaldi Quintanilha Bibas, em
um de seus brilhantes pareceres,
quando Procurador de Justiça, disse
com muita propriedade, que o facci-
osismo do testemunho gera repulsa
e não se presta para firmar convic-
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ção condenatória.
Isto posto, conheço do presente

recurso de apelação e dou-lhe pro-
vimento para absolver os recorren-

tes Ruy Rodrigues Andrade e Van-
dete Martins Santana, da sentença
condenatória que lhes foram im-
posta.

Belém, 13 de agosto de 1998.

Des. Werther Benedito Coelho - Presidente
Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Relator
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ACÓRDÃO Nº 34.652 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Maurício Augusto Machado
Agravado: Larissa Barros Correa
Relatora: Desembargadora Climeniè Bernadette de Araújo Pontes.

Investigação de Paternidade - Exames de DNA e He-

matológicos - Recusa Injustificada - Improcedência. O

deferimento de exames de DNA e Hematológicos está

conectado com os fatos alegados nos autos. E essa

prova  não importa em violação a intimidade, vida

privada, honra, etc, de que trata o inciso X, art. 5º da

C.F. O investigado não está obrigado a submeter-se a

dita prova. Recusando-se assume o investigado as

conseqüências de sua recusa. Recurso conhecido e

improvido.

ACORDAM, os Desembargado-
res componentes da Terceira Câma-
ra Cível Isolada, à unanimidade de
votos, conhecer do recurso, mas
negar-lhe provimento nos termos do
voto da Desa. Relatora.

Relatório

Maurício Augusto Machado de
Vasconcelos, brasileiro, casado mi-
litar, apresenta sua desconformação
com a decisão interlocutória do juízo
da 22ª Vara Cível da Capital, em
forma de agravo, com a finalidade
de objurgar a prova pericial deferida,
alegando que dita decisão visa
constranger a pessoa a realizar uma
bateria de exames, sem qualquer

indício probatório. O agravante é mi-
litar, integrante de carreira do Exér-
cito Brasileiro, na patente de 3º sar-
gento, e, sente-se constrangido em
sua honra, moral e bom nome em
submeter-se a um exame de pater-
nidade que resulta de um pedido de
pessoa que não possui os mesmos
princípios morais do agravante e
que além disso não produziu ne-
nhuma prova em seu favor.

O agravante faz questão de lem-
brar a Egrégio Corte da seguinte ju-
risprudência da Corte de Justiça de
Minas Gerais:

Investigação de paternidade -
Exames Hematológicos e DNA -
Inexistência de certeza absoluta.
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- (....) É  que, além de tal prova
não repousar sempre numa cer-
teza absoluta, não pode a prova
pericial, por si só, as demandas
judiciais, pois, se possível, torna-
ria dispensável a atuação do juiz
nos processos onde ela fosse
produzida ou daria a sentença
judicial caráter meramente ho-
mologatório da conclusão do téc-
nico. Ademar, o juiz não está
adstrito ao laudo pericial para
formar sua convicção a ele, ba-
seando-se em outros elementos
ou fatos provados nos autos.
(TJMG- Ac. unâm. da 2ª Câm.
Cível, pub. Em 10/03/95 - ap. 10.
025/5).
Portanto, é inaceitável a decisão

que impõe ao agravante submeter-
se aos exames requeridos, sem a
existência de qualquer ligação pré-
constituida entre as partes.

Posto isso requer seja dado ao
recurso o efeito suspensivo. Caso
assim não entenda seja reformada a
decisão para não acolhimento da
realização de qualquer exame.

Satisfeitos os pressupostos de
regularidade formal, o recurso foi re-
cebido e processado.

O Rep. do Parquet, em lúcido
fundamentado parecer opinou pelo
improvimento do recurso.

Voto

A ação de investigação de pater-
nidade antes de difícil e penosa tra-
mitação, com o novo perfil e técni-

cas avançadas da engenharia gené-
tica tem colaborado em grande par-
cela com justiça na solução dos
conflitos sobre filiação, trazendo ao
mundo moderno os exames hema-
tológicos e DNA, através de méto-
dos audaciosos, onde se obtém re-
sultados quase infalíveis na deter-
minação da paternidade e materni-
dade, rechaçando os antigos con-
ceitos atribuído ao simples exame
hematológico, que na realidade
quedavam-se impróprios, pois ne-
nhum resultado prático surtia.

O agravante sente-se constran-
gido ao ter que se submeter aos
exames, e entende que esse fato,
requerido pela parte ex-adversa, vi-
ola o art. 5º, X, da Constituição Fe-
deral que encerra: São invioláveis a
intimidade, a vida privada, a honra e
a imagem das pessoas, asseguran-
do o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua
violação. Isto porque a agravante
não carreou para os autos provas
que induzisse à filiação.

Não ofende a honra, a intimidade
ou a vida privada das pessoas, o
deferimento de exames com vista a
solucionar problemas relacionados
com a filiação.

Nessa espécie de ação é difícil a
produção ab initio de provas, princi-
palmente se a intenção não é firme,
é passageira, com o intuito apenas
de diversão, como parece ser o
caso destes autos. Nem por isso, a
agravada está impedida de procurar
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os seus direitos, podendo produzir
as provas a posteriori como aconte-
ce com a prova oral e os exames
requeridos.

Uma coisa porém o agravante
confirma, que conheceu a mãe da
agravada em uma festa na sede do
Ouro Negro em 1987, onde a mes-
ma constantemente se encontrava.
Essa confirmação não deixa de ser
um indício. Portanto, não é estapa-
fúrdio, nem viola direito algum, o
deferimento dos exames de DNA e
Hematológicos.

O objeto da prova pericial é o fato
ou os fatos que foram alegados na
inicial ou na contestação que care-
çam de perícia para sua cabal de-
monstração. Se a alegação do fato
surgiu durante o processo de forma
fugaz e pouco consistente, apenas
como recurso de retórica não pode
ter o condão de impor a necessida-
de da produção de prova. Certa vez,
em ação de investigação de paterni-
dade, o réu, que alegara na contes-
tação não ser pai do autor, alegando
concubinato plúrimo por parte da
mãe do autor à época da concep-
ção, submeteu-se a exame hema-
tológico pelo qual se concluiu ser ele
possível pai da criança. No curso do
processo alegou ser portador de
azoospermia e postulou a realização
de prova pericial para se apurar este
fato. A perícia foi corretamente in-
deferida, sob a fundamentação de
que o objeto da prova não era fato

controvertido. (Nelson Nery Jr. e
Rosa Maria Nery, in CPC Comenta-
do, pag. 652/653).

Como demonstrado se o fato é
controvertido, impõe-se a produção
da prova.

No caso que se examina essa
prova foi requerida e diante da ne-
gativa de paternidade, se torna ne-
cessária ao desate da ação.

Mas, ninguém pode ser coagido
ao exame ou inspeção corporal para
fazer prova na área civil. Mas, apli-
ca-se a presunção do art. 359 do
CPC, no caso de recusar-se a parte,
sem motivo justificado, a exame na
sua pessoa.

Na ação de paternidade, não é
possível forçar o exame hematológi-
co. Todavia, se o investigado se re-
cusa a submeter-se a exame de
pesquisa genética, prova de eficácia
quase absoluta para a verificação da
paternidade, deve arcar com as
conseqüências da negativa; não po-
dendo pretender invalidar a prova
circunstancial de maior peso, favo-
recedora do investigante, com ele-
mentos de menor valia.

Assim a decisão deferitória da
prova hematológica, está correta. O
agravante não deveria temer essa
prova, se contesta nada ter tido com
a mãe da investigante, pois como
diz o ditado popular, quem não deve
não teme. E se teme, é porque não
tem certeza do que alega, pois, só
desta maneira demonstraria de for-
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ma clara e transparente que não é o
pai da menor, e não se esquivar sob
alegação que esta sendo ferido seu
direito à honra e moral.

Como enfatiza o douto Procura-
dor, em parecer as fls. 44 e 45:
Portanto, se o agravante tem toda a
certeza de não ser o pai da agrava-
da, não deve temer o resultado do
exame pericial determinado pela
magistrada, o qual só servirá para
trazer a verdade ao caso em discus-
são.

Assim, face à fragilidade da pro-
va apresentada pelo réu em sua

defesa, bem como pela autora, pela
dificuldade própria de provar-se o
fato constitutivo de seu direito, pode-
rá o magistrado valer-se da valiosa
prova, que é, o exame pericial de in-
vestigação de paternidade, que, pelo
avanço cientifico de tal exame,
constitui-se atualmente, conforme a
melhor doutrina e jurisprudência a
prova principal nas ações investiga-
tórias de paternidade, cujo resultado
constitui elemento de convicção de-
finitivo de hereditariedade biológica.

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

Belém, 14 de agosto de 1998.

Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Presidente
Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes.- Relatora
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ACÓRDÃO Nº 34.668 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Adilson da Conceição França
Apelada: A Justiça Pública
Relatora: Desembargadora Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz

Apelação Penal - Estupro - Violência presumida. - O

tema jurídico da violência presumida deve ser visto

com certa cautela, quando já existe a liberação dos

costumes sexuais, face a evolução da sociedade mo-

derna. Recurso conhecido e provido. Decisão por

maioria.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelação, em
que é Apelante Adilson da Concei-
ção França e Apelado A Justiça Pú-
blica.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores da 3ª Câmara
Criminal Isolada do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará, por maioria
de votos, em conhecer do recurso e
lhe dar provimento, para reformar a
r. sentença recorrida, absolvendo o
apelante, da acusação de estupro.
Vencido o Des. Jaime dos Santos
Rocha.

Relatório

O R. do MP apresentou denúncia
contra Adilson da Conceição França,
como incurso nas penas do art. 213
c/c o art. 224 alínea “a” do Código

Penal, mediante as razões seguin-
tes:

Que de acordo com a peça in-
formativa, a menor de 13 anos,
Érika Renise Formigosa Veloso, no
dia 30/09/96, por volta das 18:00 ho-
ras, retornava do Colégio, cami-
nhando pela passagem Sta. Terezi-
nha quando foi agarrada pelo indiví-
duo Adilson da Conceição França,
conhecido como “Bacú”, e levada ao
interior de uma residência, perten-
cente a amigo do acusado, sendo
despida e forçada ao ato sexual.

Esclarece, a peça denuncial, que
a vítima já vinha sendo assediada
pelo acusado, sempre que retornava
do colégio. Aduz que a autoria crimi-
nosa do acusado estaria provada
através dos depoimentos constantes
na peça informativa.
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O acusado compareceu ao inter-
rogatório, desistiu da defesa prévia,
mas arrolou testemunhas. Foram
anexados aos autos três laudos mé-
dicos. Prestaram depoimento (05)
cinco testemunhas de acusação, e
três de defesa.

O R. do MP apresentou razões
finais, afirmando que a materialidade
do delito estaria provada através dos
laudos de exame, às fls. 63 dos au-
tos, e a autoria através das provas
testemunhais. Requereu a proce-
dência da denúncia com a condena-
ção do acusado.

A defesa se manifestou e argu-
mentou que não houve estupro, mas
um simples relacionamento amoroso
de namorados. Alegou, ainda, que
as provas testemunhais e laudos
médicos demonstram que não hou-
ve o ato delituoso. Ao final, requereu
a sua absolvição.

Sentenciado o feito, o MM. Juízo
julgou procedente a denúncia e con-
denou o acusado à pena de 09
(nove) anos de reclusão, a ser cum-
prida em regime fechado.

Inconformado, o réu recorre a
esta Corte de Justiça, alegando que
manteve relações sexuais com a ví-
tima, acreditando que a mesma ti-
nha mais de 18 anos, devido a sua
compleição física.

Assim, não seria justo, e nem tão
pouco legal, manter um jovem no
cárcere, simplesmente por ter cedi-
do ao impulso do instinto. No cárce-
re, as pessoas pioram, pela injustiça

do encarceramento e pela escola da
marginalidade que lá existe. Ao final
requereu a reforma da r. sentença
ou diminuição da pena.

O representante do Ministério
Público se manifestou e argumentou
que a sentença condenatória, não
merece reparo diante da perfeita
aplicação técnico-jurídica da norma
legal. Requereu o conhecimento e
improvimento do presente apelo.

Nesta instância, a Douta Procu-
radoria de Justiça se manifestou e
argumentou que o crime de estupro
estaria caracterizado. Que existe
apenas em favor do apelante a in-
correta aplicação da majorante pre-
vista na Lei de Crimes Hediondos,
uma vez que no entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o art.9º
dessa lei, somente se aplica no caso
de resultar lesão corporal ou morte.

Assim, opinou pelo conhecimento
e provimento parcial do recurso,
apenas para exclusão da majorante
e conseqüente diminuição da pena.

Voto

Pela peça inicial dos presentes
autos, depreende-se que o fato teria
ocorrido da seguinte maneira:

No dia trinta de setembro de
1996, às 18:00 horas, o indiciado,
ora recorrente, observando que a ví-
tima, menor, com treze anos de ida-
de, vinha pela via pública regres-
sando do Colégio, a levou para o
interior da residência de um amigo
seu e, tirando suas roupas, a forçou,
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ao ato sexual.
Teria havido assim, pelo relato

da denúncia, in casu, não apenas
uma violência presumida, mas físi-
ca. Pelo auto de prisão em flagrante
delito constata-se que o fato foi le-
vado ao conhecimento da autorida-
de do flagrante, incontinente à sua
efetivação, pelo pai da vítima, por
sinal policial militar, e no respectivo
auto, como testemunhas, funciona-
ram, única e exclusivamente, um in-
vestigador e um motorista policial,
além dos quais apenas a vítima e o
indiciado, ora recorrente.

É, assim, como vemos, uma
peça com alto teor policial, que a ju-
risprudência e a doutrina costumam
observar com uma certa reserva.
Face a isso, socorre-nos portanto a
instrução. O indiciado, ora recor-
rente, no interrogatório, faz duas de-
clarações desencontradas, uma de-
clarando que concorda com as pro-
vas contra si apuradas e outra que
não concorda.

Evidente que, em respeito às
técnicas modernas de julgamento,
temos que optar pela segunda afir-
mativa. No seu interrogatório afirma
que mantinha relações de namoro
com a vítima, contra o que era o pai
da vítima, que não permitia que ela
namorasse e daí presume que seja
o presente caso uma perseguição
contra sua pessoa.

Na oportunidade do interrogató-
rio, reafirmou a mesma versão que

disse no flagrante, de que não pro-
curou a vítima e assim não teria
usado nenhuma violência e sim a ví-
tima foi quem o teria procurado, pois
com ele já manteria relações de
namoro há cerca de dois meses,
embora tivesse medo do pai dela e
que, na ocasião do fato, ela lhe teria
afirmado que tinha intenções de fu-
gir de sua casa, onde vinha sendo
maltratada.

Houve depoimento da vítima e da
mãe da vítima, onde se constata que
a vítima não denunciou o fato à sua
mãe, pelo contrário, procurou enco-
bri-lo, inclusive alegando que “acha-
va que havia ficado menstruada”
(textuais).

O depoimento em apreço deixa
também sintonia com as declara-
ções do acusado, de que a vítima é
que teria ido à sua procura, sendo o
colégio de onde havia saído, locali-
zado próximo de sua casa, tomou
rumo diverso, afastado de sua resi-
dência, o que causa certa estranhe-
za. Depuseram mais duas testemu-
nhas do flagrante, Josiel Pompeu de
Sales, motorista policial, que repetiu
as suas declarações policiais, e,
como informante, o pai da vítima,
policial militar Sebastião Veloso.

Como testemunhas de defesa há
dois depoimentos, de Aline Monteiro
dos Santos e Benaia dos Santos Al-
buquerque. Da análise desses de-
poimentos, poucos esclarecimentos
inovadores houve, mas sente-se que
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eles procuraram reforçar a versão
de que acusado e vítima, além de
residirem proximamente, teriam
mantido certo relacionamento amo-
roso, por bastante tempo.

Este é o balanço honesto e sério
que se pode fazer sobre as provas
dos presentes autos, eis que, con-
forme se constata, elas não se
apresentam com a eficiência que
deviam ter, para oferecer ao julgador
elementos para que pudesse emitir
decisão tranqüila, de acordo exata-
mente com a sua consciência, eis
que se trata de um caso sério, puni-
do com pena rigorosa e que exige
do Juiz muita responsabilidade.

Começa, pelo que se sente a pri-
ori, que a versão traduzida na de-
núncia não estaria de acordo com as
provas dos autos, desde que não se
apresenta ela tranqüila, como esta-
ria exigindo a verdadeira justiça.
Começa que o insumo principal do
presente caso de estupro residiria,
única e exclusivamente, na violência
presumida, pois a violência física
inexiste in casu, eis que evidente e
claro.

O documento de fls. 27, por ser
altamente técnico, deve merecer o
alto respeito da justiça, exatamente
porque ele se baseia unicamente no
fato in concreto. Diz ele expressa-
mente: “ausência de lesões traumá-
ticas ou vestígios dela. ”Acentua-se
que o exame foi efetuado logo após
ao fato, não havendo nenhuma pos-
sibilidade de que os vestígios tives-

sem desaparecido.
Assim não houve, na realidade,

conforme relata a inicial, violência fí-
sica e assim constatar-se-ia, sem
nenhuma dificuldade, que a peça
inicial careceria de justiça, sendo
imprópria, portanto, para fornecer
elementos autênticos para o pre-
sente processo. Assim, eliminada a
possibilidade da violência física,
conforme está provado à saciedade,
vemos que o presente delito teria
apoio exclusivo na violência presu-
mida, consagrada no art. 224, alínea
a, do Código Penal.

Ocorre que essa cláusula in casu
oferece um contexto que não está
devidamente comprovado, não pas-
sando de simples alegação, incondi-
zente, portanto, com o direito. É que
a inicial sugere ipsi literis que o indi-
ciado, ora recorrente, teria levado a
vítima para o interior de

“uma residência de um indivíduo
amigo do denunciado e, levando-
a para o interior da casa tirou as
vestes da vítima e em seguida
lhe forçou ao ato sexual.“
Tudo leva a entender por certo,

pelo que se conclui com o que está
nos autos, que o fato, data vênia,
não teria ocorrido exatamente como
está contado na inicial, pois, de duas
uma, ou a autoridade processante
teria sido negligente ou o fato não
teria ocorrido.

Efetivamente, se ele na realidade
tivesse ocorrido, tal como está rela-
tado, o proprietário de tal residência
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teria sido preso, pois seria peça im-
portante e indispensável do flagran-
te, pelo menos na qualidade de in-
frator do art. 29, do Estatuto Jurídico
já acima citado, integrado no con-
ceito penal do concurso de pessoas,
que diz o seguinte:

“Quem, de qualquer modo, con-
corre para o crime, incide nas
penas a este cominadas, na me-
dida de sua culpabilidade.”
É inquestionável sobremaneira a

posição em nada firme das provas
dos autos na aceitação pacífica da
respeitável sentença recorrida, eis
que ela embora bem elaborada, não
apreciou data vênia, com profundi-
dade, as circunstâncias do crime,
não obstante a sua gravidade, a sua
complexidade e a posição dele no
nosso contexto penal moderno.

É inquestionável que a jurispru-
dência de nossos Tribunais, na
apreciação do tema da violência
presumida, face a evolução social
da sociedade moderna, afetada
profundamente, pela liberação até
certo ponto ousada de seus costu-
mes sexuais, já vem tomando rumos
novos na apreciação do tema jurídi-
co da  violência presumida, eis que
o mestre emérito Celso Delmanto,
em seu “Código Penal Comentado”,
atualizado e revisto por Roberto
Delmanto, ao se referir ao assunto,
tem oportunidade de mostrar a ten-
dência do nosso direito que, racio-
nalmente, vai evoluindo no sentido

do preceito ser aplicado com mais
justeza, tanto assim que o mestre
tem oportunidade de detectar sete
posições, indo da presunção relati-
va, o fator dúvida eliminatório e, se a
vítima já tiver mantido relação sexu-
al anterior, ou for dissoluta.

Assim, como vemos, diante des-
sa realidade jurisprudencial, não nos
seria possível admitir, sem uma
certa polêmica, uma sentença como
se apresenta a atual, quando se vê
que fez ela, data vênia, uma apreci-
ação fria e seca do problema penal,
que não procurou medir, indiferente
à evolução do conceito central da
questão.

O recorrente, em seu recurso,
bate na tecla da relatividade da vio-
lência presumida, face a modifica-
ção fisionômica da sociedade atual e
fere a questão do possível exagero
da pena, com o que concordou a
ilustre Procuradoria de Justiça, eis
que evidentemente não se configu-
raria, tecnicamente, o agravante
aplicado pela sentença, eis que a
pena base aplicada já traduziria, ori-
ginariamente, o crime contra menor
de quatorze anos, inadmissível,
portanto, o agravante invocado na
sentença, e que assim teria traduzi-
do um entendimento totalmente
equivocado que precisa ser refeito.

Aliás, mestre Romeu de Almeida
Sales Júnior, em sua excelente obra
“Curso Completo de Direito Penal”,
pg. 270, redime o problema nesse



92 REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.44                      nº 76                      1999

particular, com o seguinte acerto:
“Assim serão crimes hediondos o
estupro em sua forma básica e o
estupro com lesão grave e a
morte da vítima. Não será hedi-
ondo o estupro praticado contra a
vítima “menor de quatorze anos”
nos termos da Lei 8.069/90, por-
que esta figura está no parágrafo
único do art. 213, que não foi in-
cluído pela Lei nº 8.072/90, por
ausência de menção expressa no
seu art. 1º. Não esqueçamos que
esse parágrafo do art. 213, do
Código Penal, foi acréscimo feito
por força da Lei 8.069, de 13 de
julho de 1990, e tinha a seguinte
redação: “Se a ofendida é menor
de quatorze anos: pena- reclusão
de quatro a dez anos”.
É notório que, estando a configu-

ração penal em sua fórmula básica,
exatamente com o conteúdo da
pena em seus limites racionais, in-
comportável seria o agravante confi-
gurado na sentença, que tem, evi-
dentemente de ser eliminado, pois
com ele o direito sofre agressão
inadmissível.

Não bastasse, porém, as consi-
derações tecidas acima, para justifi-
car a reformulação da sentença re-
corrida, pela maneira conservadora
e pacífica com que se coloca diante
de um tema evidentemente polêmi-
co, não obstante as provas dos au-
tos não serem consistentes e claras,
e o que se nota é que o direito já
está procurando encarar a hipótese

da violência presumida com mais
cuidado, tudo levando a crer que só
deve ela ser considerada e aceita de
forma altamente induvidosa.

E isso afirmamos ao se nos de-
parar com uma decisão revolucioná-
ria, porém firme, por ser inequívoca
do Pretório Excelso, que acolhendo
voto do Ministro Marco Aurélio Men-
des de Farias Melo, proferido no
Habeas Corpus nº 73.662, pela ab-
solvição do condenado por crime de
estupro, marcou definitivamente,
não há dúvida, novo e definitivo
rumo, na abordagem da questão
que ora focalizamos e que revela
uma mentalidade nova e amadure-
cida, para não se dizer mais justa,
da questão da violência presumida e
para melhor esclarecimento e ilus-
tração deste modesto pronuncia-
mento, vamos transcrever alguns
trechos, para honra nossa, tópicos
que dizem respeito, mais direta-
mente, ao ponto de vista que ora
defendemos:

“A presunção de violência pre-
vista no art. 224 do Código Pe-
nal, cede à realidade. Até porque
não há como deixar de reconhe-
cer a modificação de costumes
havida, de maneira assustado-
ramente vertiginosa, nas últimas
décadas, mormente na atual
quadra. Os meios de comunica-
ção, de um modo geral e, parti-
cularmente, a televisão são res-
ponsáveis pela divulgação maci-
ça de informações, não selecio-
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nados sequer de acordo com
medianos e saudáveis critérios
que pudessem atender às meno-
res exigências de uma sociedade
marcada pelas dessemelhanças.
Assim é que, sendo irrestrito o
acesso à mídia, não se mostra
incomum reparar-se a precoci-
dade com que as crianças de
hoje lidam, sem embaraços
quaisquer, com assuntos concer-
nentes à sexualidade, tudo de
uma forma espontânea, quase
natural. Tanto não se diria nos
idos dos anos 40, época com que
surgia, glorioso como símbolo da
modernidade e liberalismo, o
nosso vetusto e ainda vigente
Código Penal. Àquela altura, uma
pessoa que contasse doze anos
de idade, era de fato considera
da criança e, como tal, indefesa e
despreparada para os sustos da
vida.”
“Ora, passados mais de cin-
qüenta anos e que anos a meu
ver correspondem na história da
humanidade a dezenas de sécu-
los bem vividos, não se há de
igualar, na história da humanida-
de, as duas situações. Nos nos-
sos dias não há crianças, mas
moças de doze anos.
Precocemente amadurecidas, a
maioria delas já conta com dis-
cernimento bastante para reagir
ante eventuais adversidades,
ainda que não possuam escala

de valores definida, a ponto de
vislumbrarem toda a sorte de
conseqüências que lhes pode
advir.
Tal lucidez é que de fato só virá
com o tempo, ainda que o mas-
sacre da massificação da notícia,
imposto por uma mídia que se
pretende onisciente e muitas ve-
zes sabe-se irresponsável diante
do papel social que lhe cumpre,
leve à precipitação de aconteci-
mentos que só são bem vindos
com o tempo, esse amigo inse-
parável da sabedoria.”
Prosseguindo o emérito jurista:
“...cabe uma pergunta que, de
tão óbvia, transparece à primeira
vista como que desnecessária: a
sociedade envelhece; as leis
não?”.
E continua incisivo:
“Ora, enrijecida a legislação - que
invés de obnubilar a evolução
dos costumes, deveria acompa-
nhá-la, dessa forma protegendo-
a cabe ao intérprete da lei o pa-
pel de arrefecer tanta austerida-
de, flexionando sob o ângulo libe-
ral, o texto normativo, tornando,
destarte adequado e oportuno,
sem que o argumento da segu-
rança transmuda-se em sofisma
e servirá, ao recurso, ao despo-
tismo inexorável dos arquicon-
servadores de plantão, nunca a
uma sociedade que se quer glo-
bal, ágil e avançada tecnica-
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mente social e espiritualmente”.
Face a esses argumentos, de

certo modo brilhantes e verdadeiros,
ao mesmo tempo, somos forçados a
afirmar que, nós, os juizes, que te-
mos a obrigação, muitas vezes dolo-
rosa, de transformar a norma jurídi-
ca particular em geral, de não ser-
mos reacionários, porque, sendo
assim, nós nos transformaríamos
num obstáculo para o próprio pro-
gresso da sociedade e, assim, terí-
amos o dever de superar o próprio
legislador, como timoneiros nos
seus avanços, em busca do futuro.

Concluindo no seu voto vitorioso,
o ilustre Ministro assim diz:

“Na doutrina encontra-se a cor-
roboração a esta tese. Conso-
ante ensina Magalhães Noronha,
a presunção inscrita na letra a do
art. 224 do Código Penal é relati-
va, podendo ser excluída pela
suposição equivocada do agente
de que a vítima tem idade supe-
rior a quatorze anos: “Se o
agente está convicto, se crê sin-
ceramente que a vítima é maior
de quatorze anos, não ocorre a
presunção. Não existe crime,
porque age de boa fé”. (Direito
Penal, 4ª Edição, vol. 3/221).
E finaliza nos seguintes termos:
“Também Heleno Cláudio Frago-
so, em “Lições de Direito Penal”,
afirma que a presunção em co-
mento não é absoluto, pois o erro
plenamente justificado sobre a
idade da vítima exclui a aplicação

de tal presunção”. Por tais ra-
zões, concedo a ordem, para ab-
solver o paciente.”
Vemos, assim, que a presente

decisão não é uma decisão revolu-
cionária, é uma decisão, data vênia,
justa, que irá se incorporar para
sempre no patrimônio histórico do
direito nacional, fazendo com que
nele haja mais justiça.

Na análise do caso que ora se
julga, nota-se, iniludivelmente, linhas
que com ele se ajustam, pois se
trata de menor de treze anos, com
desenvolvimento físico acentuado,
tornando difícil a conclusão exata de
sua idade.

A instrução processual não se
encontra segura, sendo evidente o
contorno policial na sua confecção,
com testemunhas policiais estratégi-
cas, sem acerto com outras provas
dos autos, o que torna incerta a
conclusão justa da questão.

Ficou induvidoso que a vítima
mantinha há tempos relações de
namoro com o indiciado, ora ape-
lante e se tornou patente, pelo que
se apura, que foi a vítima quem
deve ter ido atrás do indiciado na
hora do fato, pois residindo em
frente ao Colégio onde se encontra-
va, tomou rumo diverso de sua
casa.

Ficou claro também nos autos
que a vítima procurou encobrir o fato
de sua mãe, levando isso a acreditar
que o fato teria se concretizado de
sua livre e espontânea vontade. As-
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sim conclui-se que tudo nestes au-
tos não está muito claro, a fim de
que se pudesse optar pela condena-
ção do apelante.

Ademais, antes de julgar-se o
mérito, penso competir-nos julgar-
mos a liminar levantada da elimina-
ção do agravante da sentença, que,

pelas razões já acima expostas,
manifesto-me favorável ao seu aco-
lhimento.

Quanto ao mérito, ex-positis, co-
nheço do recurso, e dou-lhe provi-
mento, para reformar, in totum, a
sentença recorrida, absolvendo, em
conseqüência, o recorrente.

Belém, 11 de setembro de 1998.

Des. Benedito de Miranda Alvarenga - Presidente
Desa Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz. - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 34.677 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE
CAPANEMA

Apelante: Henry Hudson Pinheiro da Costa
Apelado: Presidente da Câmara Municipal de Capanema
Relatora: Desembargadora Maria Helena Couceiro Simões

Apelação Cível. Mandado de Segurança. - Administra-

tivo. Estabilidade. Submissão a concurso público ou

por benesse constitucional. Inocorrência. - Ofensa ao

art. 37, II, da Constituição Federal. - Anulação do ato.

I. Não gozando o servidor da estabilidade contida na

norma do art. 19, da ADCT, e não sendo admitido por

concurso público, falece ao impetrante direito liquido

e certo a ser amparado pela via do "mandamus". II.

Segurança denegada- Recurso improvido. III. Decisão

Unânime.

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

Desembargadores componentes da
colenda 1ª Câmara Cível Isolada do
Egrégio Tribunal de Justiça do Esta-
do do Pará, por unanimidade, em
conhecerem do recurso, mas lhe
negar provimento para manter a
sentença apelada.

Relatório

Henry Hudson Pinheiro da Costa,
identificado na inicial, impetra Man-
dado de Segurança, contra ato do
Presidente da Câmara Municipal de
Capanema, com fundamento no art.
5º, inciso LXIX, da Constituição Fe-
deral e arts.1º e seguintes da Lei
nº.1.533, de 31/12/1951, alegando:

- Que, em 1º de Dezembro de
1983, foi admitido, nos serviços da
Câmara Municipal para exercer, ini-
cialmente, o cargo de contínuo, sen-
do demitido em 02 de janeiro do ano
em curso, já na função de chefe de
serviço.

- Que a princípio, seu regime ju-
rídico era celetista, passando a partir
de 1989, depois de submeter-se a
concurso interno, a ser estatutário.

- Que, sua demissão ocorrera por
motivos políticos, sumariamente,
sem qualquer chance de defesa,
mesmo sendo estável, em afronta à
Constituição, art. 41, § 1.

Alega que tendo passado para o
regime estatutário em 1989, decorri-
do 02 (dois) anos, isto é, em 1991,
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tomou-se estável, razão pela qual
não poderia ser demitido na forma
como o foi.

Pede, seja liminarmente reinte-
grado no cargo que exercia e a final,
pede a procedência da segurança.

Foi deferida a medida liminar.
A autoridade dita coatora prestou

as informações às fls. 13/15 alegan-
do:

Que ao assumir a "Presidência
da Câmara Municipal, se viu obriga-
do a exonerar vários funcionários
não estáveis, e que nada produziam
por medida de contenção de despe-
sas, inclusive porque a verba desti-
nada a administração dava para pa-
gar os vereadores e funcionários, e
na gestão passada tal verba não
dava nem para suprir tais despesas,
ficando sem condições de adquirir
até mesmo materiais de expediente.

Alega que, o impetrante, foi desi-
gnado a exercer o cargo de contínuo
no Poder Legislativo no dia
01/12/1983, no regime CLT, sendo
demitido no dia 31 de março de
1989, recebendo seus direitos tra-
balhistas, por determinações políti-
cas foi novamente contratado para
exercer o cargo de escriturário, a
partir de Novembro de 1989, sob o
regime estatutário. Em 01/03/1994,
foi designado para exercer o cargo
em comissão Chefe de Serviços da
Secretaria da Câmara Municipal de
Capanema, de onde foi exonerado
do cargo em comissão, por ser seu

direito Constitucional Federal, art.
37, II.

Deduz que nunca ocorreu con-
curso interno e o impetrante não
provou sua condição de concursado.

O Dr. Promotor Público do 1º
grau de jurisdição deu parecer pela
denegação do "Mandamus".

O MM. Juiz, em bem lançada
sentença de fls. 34 a 42, denegou a
segurança impetrada e cassou a li-
minar concedida.

Inconformado, apelou o impe-
trante alegando:

Que a sentença do juiz monocrá-
tico não deve ser mantida

Aduz que as informações foram
prestadas não pessoalmente pela
autoridade impetrada mas, através
de advogado, as quais não devem
ser aceitas.

Insiste, na afirmação de que,
tendo sido admitido como estatutário
em 01/09/1989, decorrido 02 (dois)
anos, de efetivo exercício, isto é, em
01/09/1991, tomou-se estável, pois,
antes era celetista, tendo portanto, o
seu direito líquido e certo violado ao
ser demitido, ao livre arbítrio da au-
toridade tida como coatora, ferindo o
direito de ampla defesa.

Que, houve concurso público in-
terno, pois, o documento de fls. 08,
afirma ser estatutário o Regime Ju-
rídico do apelante. E, se houve
transformação de Regime, certa-
mente há que ter ocorrido algum
concurso, ainda que interno, como
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em verdade foi realizado.
Em contra-razões a autoridade

impetrada pugna pela manutenção
da sentença e apresenta os mes-
mos argumentos constantes em su-
as informações.

Manifestou-se o Dr. Promotor de
Justiça, o qual opinou pela manu-
tenção da decisão.

A Dra. Ester de M. Neves Outei-
ro, digna Procuradora de Justiça, em
seu bem lançado parecer também
entendeu, não ter razão o apelante,
opinando pela manutenção integral
da decisão.

Voto

Quanto ao fato das informações
prestadas pela autoridade impetra-
da, terem sido prestadas não pes-
soalmente, mas através de seu ad-
vogado, não impede seja a mesma
aceita pelo juiz da causa:

Na verdade, em Mandado de Se-
gurança a autoridade dita coatora é
notificada para prestar informações
no prazo de 10 (dez) dias, e, devem
ser prestadas pela própria autorida-
de. Mas, se o faz através de advo-
gado tal fato não constitui em revelia
e nem confissão ficta, a não ser que
as provas carreadas aos autos pelo
impetrante autorizarem essa conclu-
são.

A nossa jurisprudência também
vem assim entendendo:

"Em se tratando de Mandado de
Segurança não há sequer que
pretender-se a ocorrência de

confissão ficta por falta de con-
testação, dada a intempestivida-
de das informações. Com efeito,
em Mandado de Segurança que
tem que fazer prova da liquidez e
certeza do direito, mediante pro-
va documental pré-constitúida, é
o impetrante o que afasta, con-
sequentemente, a aplicação da
confissão ficta por não contestar
se aquela prova, cujo ônus é do
impetrante, não foi feita" - RTJ,
142/782. Neste sentido: RF-
322/268 - in Theotônio Negrão -
pág. 1.179- 29ª edição).
No caso dos autos, pelas provas

carreadas aos autos, ficou demons-
trado, não Ter o impetrante, em sua
pretensão; visto não ter demonstra-
do direito líquido e certo a socorrê-
lo.

O apelante, alega gozar de esta-
bilidade porém, tal fato não está
demonstrado no processo.

A Constituição Federal, no art.19,
das Disposições Constitucionais
Transitórias, estatui:

"Os servidores públicos civis da
União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, da
administração direta autárquica e
das fundações públicas, em
exercício na data da promulga-
ção da Constituição, há pelo me-
nos 05 (cinco) anos continuados,
e que não tenham sido admitidos
na forma regulada no art. 37, da
constituição, são considerados
estáveis no serviço público".
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No caso dos autos, pelas provas
carreadas aos autos, ficou demons-
trado, não ter razão o impetrante,
em sua pretensão; visto não ter de-
monstrado direito líquido e certo á
socorrê-lo.

O apelante, alega gozar de esta-
bilidade porém, tal fato não está
demonstrado no processo.

A Constituição Federal, no art.
19, das Disposições Constitucionais
Transitórias, estatui:

“Os servidores públicos civis da
União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, da
administração direta autárquica e
das fundações públicas, em
exercício na data da promulga-
ção da Constituição, há pelo me-
nos 05 (cinco) anos continuados,
e que não tenham sido admitidos
na forma regulada no art. 37, da
Constituição, são considerados
estáveis no serviço público".
No caso dos autos, o apelante,

foi admitido como celetista, em
01/12/1983, pela Câmara Municipal
de Capanema, do qual foi demitido
em 31/03/1989, quando recebeu
seus direitos trabalhista. E, foi admi-
tido novamente para o cargo de es-
criturário em 01/04/1989, com a
Portaria expedida no dia 01/09/1989,
sob o regime de estatutário, do qual
foi demitido em Fevereiro de 1997,
(documento de fls.8).

Logo, ao ser promulgada a
Constituição Federal, em Outubro de

1988, o impetrante, mesmo como
funcionário celetista, não tinha 05
(cinco) anos exigidos, pelo dispositi-
vo constitucional, para ser conside-
rado estável.

Também, não favorece ao impe-
trante a invocação do art. 41, da
Carta Magna, pelo qual: "são está-
veis, após 02 (dois) anos de efetivo
exercício, os servidores nomeados
em virtude de concurso público".

Ora, o impetrante, não trouxe aos
autos nenhuma prova de que tenha
sido nomeado após ser aprovado
em concurso público, ao contrário.

- Pelo documento de fls. 20,
apresentou uma Portaria nº.10/83 de
01/12/89, onde o Presidente da Câ-
mara Municipal de Capanema, re-
solveu designá-lo para exercer o
cargo de contínuo, lotado na Secre-
taria da Câmara Municipal de Capa-
nema no regime CLT.

- Já o documento de fls.22- Por-
taria nº 23/89 de 01/09/89, ele é de-
signado para assumir o cargo de
Escriturário na mesma Câmara, a
partir de 01/09/1989, no regime es-
tatutário.

- Assim como, na Portaria nº
005/94, foi designado para exercer a
função do cargo em Comissão de
Chefe de serviço da Secretaria da
Câmara Municipal de Capanema,
nível-CC-2, a partir de 01 de Março
de 1994.

Em nenhuma de suas nomea-
ções consta que tenha sido aprova-
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do em concurso público ou concurso
interno como alega.

O apelado pela certidão de fls.19,
comprova que, desde o ano de
1982, não foi realizado nenhum
Concurso Público e nem Interno, na
Câmara Municipal de Capanema. E,
que a contratação dos seus funcio-
nários é feita por Portaria, baixada
pela Presidência.

- Provado nos autos, que o ape-
lante não prestou nenhum concurso
não gozando portanto, da estabilida-
de.

Como bem dispõe o MM. Juiz,
em sua sentença:

" Logo o nó gordio da presente
questão reside no fato de se saber
se o impetrante realmente ingressa-
ra no serviço público através do im-
prescindível concurso público, dado
que, como estatui o inciso II, do art.
37, de nossa Lei Maior,

"a investidura em cargo ou em-
prego público, depende de apro-
vação prévia em concurso públi-
co de prova ou de títulos, e se
era efetivamente estável como
diz,.examinando-se as peças que
compõe este processo, entre-
tanto, não se pode precisar que a
investidura no cargo de escriturá-
rio ocorrera mediante concurso
público interno alegado, havendo,
na verdade prova em sentido
contrário (certidão de fls. 19),
dando conta de que desde o ano
de1992, não ocorreu na Casa de
Leis deste Município a realização

de concurso público ou mesmo,
interno".
"Em sendo assim, e tendo-se em

vista ainda não estar o requerente
amparado pela norma prevista no
art. 19, do ADCT, segundo o qual
"os servidores públicos civis da Uni-
ão, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, da administração
direta, autárquica e das fundações
públicas, em exercício na data da
promulgação da Constituição. E que
não tenham sido admitidos na forma
regulada no art. 37, da Constituição,
são considerados estáveis no servi-
ço público", não se pode inquinar de
ilegal o ato do Sr. Presidente da
Câmara Municipal, falecendo, des-
tarte, ao impetrante, direito líquido e
certo a ser amparada pela via do
presente "Mandamus".

A nossa jurisprudência , tem de-
cidido:

"Contrato de trabalho - Adminis-
tração direta - Ausência de Con-
curso público. A falta de realiza-
ção de concurso público pelo
Município toma nulo o contrato
de trabalho celebrado com o re-
clamante ante a exigência conti-
da no art. 37, II, da Constituição
da República e o disposto nos
arts. 82, e 145 do CPC, uma vez
ausente a forma legal, prescrita
em lei, para a contratação de
servidor público. Ante a natureza
infungível da prestação laboral e
sendo inviável a devolução do
trabalho pelo empregador ao
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empregado, é devida apenas a
remuneração do serviço prestado
sob pena de se incorrer em enri-
quecimento ilícito do contratante.
Recurso de revista conhecido e
provido" (TST - RR- 120.998/94-
8- Ac. 5ª T. 5420/94- 6ª Região-
rel. Min. Armando de Brito).
E ainda:
"Ementa-Servidor Público. Cele-
tista. Efetivação. Requisitos.
Submissão a concurso público ou
anomalamente, por meio de be-
nesses constitucionais. Incorrên-
cia. Ofensa ao art. 37, II, da
Constituição da, República. Anu-
lação do ato. Segurança denega-
da. Recurso não provido".
"O concurso público é o grande
divisor de águas no tange à ad-
missão de funcionário público.
Ou são funcionários presos pelo
regime estatutário com investidu-
ra em cargo público através de
concurso, ou são simples servi-
dores regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho, ou contra-
tação a título precário" (TJ. S. P.-

Ac.221.729-1/ Taubaté-Rel. Des.
Toledo César-3-Câmara Cível-
Decisão: 28/03/95-JTJ/SP-LEX-
172-pp.144/45.
E ainda, como dispõe a digna

Dra. Procuradora de Justiça, em seu
bem lançado parecer:

"Desse modo, conclui-se que,
não obstante tenha o Apelante
invocado sua condição de estável
arrimado em concurso interno,
mesmo assim, sua pretensão
não encontra amparo constituci-
onal, haja vista, a ausência de li-
quidez e certeza do direito alega-
do".
Transcreve, jurisprudência sobre

o assunto.
Conclui-se que a sentença não

merece reforma, devendo ser man-
tida, por estar de acordo com a lei e
princípios constitucionais aplicáveis
aos fatos.

Isto Posto
Conheço do recurso, mas lhe

nego provimento para manter a
sentença apelado.

Belém, 31 de agosto de 1998.

Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Presidente
Desa. Maria Helena Couceiro Simões - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 34.684 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE
XINGUARA

Apelante: Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de
Xinguara

Apelado: Município de Xinguara
Relatora: Juíza Convocada Carmencin Marques Cavalcante

Apelação Cível - Mandado de Segurança Coletivo -

Preliminar de Ilegitimidade ad causam ativa - Substi-

tuição Processual - Sindicato dos Trabalhadores do

Serviço Público Municipal na defesa de filiados con-

cursados, demitidos pelo Prefeito do Município -

Desnecessário para o exercício da ação coletiva que

todos os associados da entidade sindical delegatária

da representação, sejam interessados na lide - A legi-

timação é reconhecida pelo texto Constitucional, sem

qualquer condição, arts. 5º, LXX, "b" e 8º, III, da Cons-

tituição Federal. Rejeitada a unanimidade. Recurso

conhecido e provido. Decisão Unânime.

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

sembargadores e Exma. Sra. Juíza
Convocada, que integram a Turma
Julgadora da 3ª Câmara Cível Isola-
da, do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará, em conhecer da Apelação
e dar-lhe provimento para anular a
sentença monocrática, determinan-
do o retorno dos autos ao Juízo de
origem para o pronunciamento so-
bre o mérito, nos termos do voto da
Relatora.

Relatório

Sindicato dos Trabalhadores do
Serviço Público Municipal de Xin-
guara - SINTESEP, por seu Advo-
gado, em 23/03/95, interpõe Apela-

ção da Sentença prolatada em
08/02/95, pelo MM. Juiz de Direito
da Comarca, no Mandado de Segu-
rança impetrado contra a Prefeitura
Municipal de Xinguara, da qual to-
mou ciência.

Alega não ser carecedor da
Ação, pois, a Constituição Brasileira,
em seu Art. 5º, LXX, “b”, não limita o
Mandado de Segurança Coletivo só
aos casos em que possa atingir to-
dos os associados.

Requer seja reformada a senten-
ça, para tornar sem efeito a extinção
do processo, dando seqüência à li-
minar concedida com a apreciação
do mérito, fls. 275/286.

O MM. Juiz singular, em despa-
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cho, transfere ao Tribunal de Justiça
o conhecimento da petição de fls.
273/274, referente ao pedido de re-
gularização dos pagamentos dos
servidores, por ter chegado ao seu
conhecimento após a sentença; re-
cebe a Apelação no efeito devoluti-
vo; manda dar vista à Apelada; e em
seguida, que sejam calculadas as
custas e intimado o Apelante ao
preparo, sob pena de deserção, fls.
288.

A Recorrida em contra-razões,
diz que o Apelante é parte ilegítima
para impetrar a segurança coletiva,
por ser individual, o direito expresso
no Art. 5º, LV, da Carta Política.

Requer seja confirmada a sen-
tença, fls. 290/295.

Cálculo das custas efetuado em
16/05/95, dele ciente o Apelante no
dia seguinte, fls. 296.

Preparo efetuado em 23/05/95,
fls. 297.

Remetidos os Autos ao Tribunal
de Justiça do Estado em 02/06/95.

Distribuídos, em 06/06/95, a en-
tão Juíza de Direito Convocada,
hoje, Eminente Desa. Lucia Claire-
font Seguin Dias Cruz, fls. 300.

Redistribuídos, em 03/06/97, a
esta Relatora, que, em 30/03/98 os
mandou à Procuradoria de Justiça,
emitindo parecer a Dra. Vânia Fortes
Bitar, opinando pelo conhecimento e
provimento do Apelo, para reforma
da sentença, restauração da liminar
e determinação do julgamento do

mérito da Ação Mandamental, fls.
303/311.

Adoto o Relatório de fls. 266/267.
Voto

Preliminar de Ilegitimidade ad
causam ativa.

O Apelo tem por objetivo a re-
forma da sentença prolatada em
Mandado de Segurança, pelo MM.
Juiz de Direito da Comarca de Xin-
guara, que acolhendo a preliminar
suscitada pela Impetrada - Prefeitura
Municipal, declarou o impetrante -
Sindicato dos Trabalhadores do
Serviço Público Municipal de Xin-
guara, carecedor do direito de ação,
por ter-se utilizado “do “mandamus”
coletivo na condição de substituto
processual de tão somente 65 servi-
dores municipais, o que não abran-
ge a universalidade da categoria, ge-
rando a ilegitimidade de representa-
ção, à medida que incide na veda-
ção legal consubstanciada no Art.
6º, do CPC, ante o fato de pleitear,
em nome próprio, direito alheio, sem
que esteja autorizado legalmente”,
extinguindo o processo com base no
Art. 267, VI, do mesmo diploma legal
e revogando a liminar concedida.

Os fatos ensejadores da impe-
tração dizem respeito à anulação,
pelo Sr. Prefeito Municipal, de um
concurso público para cargos efeti-
vos na Prefeitura, tendo por esteio
uma sindicância.

Consta da peça vestibular que
pela Portaria nº 016, de 16/01/92, foi
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nomeada uma Comissão, visando a
realização de concurso público para
provimento de cargos efetivos na
Prefeitura e após as providencias
necessárias foi realizado o concur-
so.

Os candidatos aprovados foram
nomeados e em 02/06/92, passaram
a fazer parte do Plano de Carreira -
Lei nº 213, de 12/11/91, no regime
estatutário, consoante dispõe a Lei
Municipal nº 214, de 15/11/91.

Entretanto, quando faltavam 14
dias para a efetivação dos aprova-
dos, ou seja, em 19/05/94, a autori-
dade apontada como coatora, atra-
vés do Decreto nº 366, arrimado nas
conclusões da Comissão de Sindi-
cância, declarou nulo o concurso
público, tornando sem efeito os atos
de nomeação, posse e exercício dos
aprovados, demitindo-os.

Os servidores municipais demiti-
dos, em número de sessenta e cinco
(65) estão representados pelo Sindi-
cato dos Trabalhadores do Serviço
Público Municipal de Xinguara que
fundamenta a impetração através do
mandado de segurança coletivo, no
Art. 5º, LXX, alínea “b”, da Constitui-
ção Federal, vigente e na Lei
8.073/90, em seu Art. 39, argumen-
tando que se fazem parte de um
todo, presumem-se inseridos dentro
dos benefícios galgados pela cate-
goria, mesmo se nela não estiverem
taxativamente enquadrados como
membros.

O Douto Julgador abraçando a

corrente doutrinária que defende a
tese esposada por Maria Sylvia La-
nella di Pietro, e que tem como se-
guidores Hely Lopes Meirelles, J.J.
Calmon Passos, Lucia Vale Figuei-
redo e outros, acolheu a preliminar
suscitada pela autoridade impetrada
de ilegitimidade “ad causam” ativa,
argumentando, que

“a entidade de classe ou o sindi-
cato somente pode figurar no
polo ativo do mandado de segu-
rança coletivo, como substituto
processual, independentemente
de autorização expressa, como
ocorre no caso em análise,
quando a extensão da lesão pra-
ticada é de tal forma que atinja
toda a classe ou categoria, indis-
tintamente. Na hipótese do ato
imputado ilegal infligir danos
apenas à parcela dos represen-
tados, desautoriza a eleição do
mandado de segurança coletivo
para conter a Administração Pú-
blica, por seu agente, nos limites
da legalidade”. (fls. 269).
Observa-se, assim, que o “thema

decidendum”, ante a respeitável de-
cisão impugnada é restrito a uma
das condições da ação, ou seja, a
legitimidade ou não, do impetrante
para funcionar no polo ativo do
“mandamus”, representando os 65
funcionários públicos municipais
demitidos.

O Art. 5º, inciso LXX, letras “a” e
“b”, da Constituição Federal, de
1988, que destruiu o vetusto dogma,
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segundo o qual, as entidades repre-
sentativas de classe somente po-
dem postular em Juízo direito alheio,
como substitutos processuais,
quando autorizadas por lei, tem pro-
vocado discordância entre doutrina-
dores e mesmo na Jurisprudência,
no que pertine à legitimação ativa
processual.

Tanto o dispositivo constitucional
retro citado, quanto o Art. 8º, III, da
Carta Magna atribuem à entidades
ou instituições representativas de
uma coletividade a legitimação para,
em Juízo, defender interesses de
seus membros ou interesses coleti-
vos.

Segundo José Afonso da Silva,
“o conceito de mandado de segu-
rança coletivo assenta-se em
dois elementos: um, institucional
caracterizado pela atribuição da
legitimação processual a institui-
ções associativas para a defesa
de interesses de seus membros
ou associados; outro, objetivo
consubstanciado no uso do re-
médio para a defesa de interes-
ses coletivos” (Curso de Direito
Constitucional Positivo - p. 395).
No parecer do Ministério Público

subscrito pela Douta Procuradora de
Justiça, Dra. Vania Fortes Bitar, que
opina pela reforma da decisão, co-
lhe-se a seguinte citação doutrinária
que bem se adequa à espécie:

Como observa José da Silva Pa-
checo (o Mandado de Segurança e

outras Ações Constitucionais Típi-
cas, p. 219, E. Revista dos Tribunais
1990), ao examinar o Mandado de
Segurança Coletivo, quanto aos di-
reitos pretendidos,

“não há necessidade que sejam
de todos os associados ou mem-
bros, bastando que seja de al-
guns deles”.
E arrematando a questão, Ada

Pellegrini Grinover, em recente
conferência proferida na Escola
Paulista da Magistratura, assim se
pronuncia:

“Quer os legitimados pela alínea
“a” quer os legitimados pela alí-
nea “b”, podem agir em Juízo, e
via de Mandado de Segurança
Coletivo, para a proteção de inte-
resses difusos, que transcendam
os da categoria; de interesses
coletivos de toda a categoria; de
interesses coletivos de parte
dela; de direitos individuais que,
por sua homogeneidade, possam
ter tratamento coletivo: legitima-
ção, objeto e coisa julgada” (Se-
leções Jurídicas, Janeiro/90, pp.
3-5)
A Jurisprudência de nossos Tri-

bunais, incluindo-se a do Excelso
Pretório já vem se harmonizando
com esse entendimento. Senão ve-
jamos:

“O Sindicato tem legitimidade ati-
va para ajuizar mandado de se-
gurança coletivo em favor de al-
guns dos integrantes da catego-
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ria funcional impedidos de ser
inscrever em concurso, embora o
ato impugnado tenha favorecido
a outros associados” (STF-Pleno:
RTJ 134/666).
“Tratando-se de mandado de se-
gurança coletivo, a C.F. não o li-
mitou à defesa dos interesses
que cubram somente todos os
membros ou associados das en-
tidades previstas em seu Art. 5º,
LXX. Admite-se, portanto, o re-
médio heróico diante do universo
que pode atingir todos os associ-
ados ou parte deles”. (RT
661/66).
Nosso Egrégio Tribunal de Justi-

ça tem precedentes nesse sentido:
Acórdão nº 26.250 - de 15/02/95

- Mandado de Segurança da Capital
- Tribunal Pleno - Rel. Desa. Clime-
nie B. de A. Pontes - com a seguinte
Ementa.

“Mandado de Segurança Coletivo
- Reajuste Salarial Diferenciado.
Princípio da Isonomia. I- Prelimi-
nar de Ilegitimidade Ad Causam
Passiva. Rejeição. Preliminar de
Ilegitimidade Ad Causam Ativa -
Substituição Processual - Admis-
sibilidade. Direitos Individuais
Homogêneos, o Sindicato tem
legitimidade para propor a segu-

rança coletiva, independente-
mente de outorga de procuração,
com exclusão dos que obtiveram
reajuste pelo índice maior, como
também daqueles cujo conflito de
interesse foge à competência da
Justiça Estadual....” (v. unânime).
No caso sub judice o Sindicato

impetrante juntou cópia de seu Es-
tatuto, dele constando no Art. 2º, le-
tra “f” que constitui prerrogativa sua,
substituir processualmente seus as-
sociados, em ações trabalhistas, as-
sim como, requerer mandado de se-
gurança e defesa do consumidor, no
âmbito de seus filiados, indepen-
dente da outorga de poderes.

Por outro lado, instruiu a exordial
com a relação dos 65 funcionários
públicos municipais, sindicalizados e
que eram os titulares do direito.

Assim, posta a questão nesses
termos, com o devido respeito ao
entendimento do MM. Juiz monocrá-
tico e sufragando o parecer da Ilus-
tre Representante do “parquet”, co-
nheço do recurso e dou-lhe provi-
mento, para anular a r. sentença de
fls., a fim de, rejeitar a preliminar de
ilegitimidade “ad causam” ativa, de-
terminando-se o retorno dos autos
ao MM. Juízo “a quo”, para que haja
pronunciamento sobre o mérito.

Belém, 11 de setembro de 1998.
Des. Pedro Paulo Martins - Presidente

Juíza Convocada Carmencin Marques Cavalcante - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 34.689 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Equipe Engenharia Ltda.
Apelado: Telepará - Telecomunicações do Pará S/A
Relator: Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes

Ação Ordinária de Indenização por descumprimento

de responsabilidade contratual - Sentença “a quo”

que indeferiu o pedido - Apelação - Contrarazões -

Ministério Público contrário ao provimento do apelo

A pretensão de indenizar danos decorrentes do ina-

dimplemento de uma obrigação futura, deve ser devi-

damente comprovada, sendo, portanto, inadmissível

acolher recurso sem o efetivo vislumbre da obrigação

pleiteada, de modo a causar dano irreparável.

Vistos, etc...

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores com-
ponentes da 1ª Câmara Cível Isola-
da, reunidos em turma, à unanimi-
dade de votos, em conhecer do
Apelo interposto , porém negar-lhe
provimento, mantendo-se assim a
douta sentença “a quo” em todos os
seus termos. Fazendo parte inte-
grante deste o relatório de fls.

Relatório

Adoto e ratifico o relatório da
douta sentença “a quo “, de fls. 207
a 209, ao qual acrescento o seguin-
te:

I - O Exmo. Sr. Juiz de Direito da
21ª Vara Cível da Capital julgou im-
procedente o pedido contido na
Ação Ordinária de Indenização por
descumprimento de responsabilida-
de contratual movida por Equipe
Engenharia Ltda. contra Telecomu-
nicações do Pará S/A - Telepará,
por entender que a ré nada pode
dever como reembolso à autora se
esta nada pagou à título de rescisão
contratual. Outrossim, condenou a
autora ao pagamento de custas
despesas processuais e honorários
de advogado , que arbitrou em 20%
(vinte por cento) sobre o valor da
causa.

II - Inconformada, a autora ape-
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lou no prazo e forma da lei, alegan-
do sucintamente a existência da
obrigação da ré, ora apelada, em
ressarcir os gastos com encargos
socias dos seus empregados que
continuam trabalhando, condição
esta que não foi devidamente anali-
sada pela digna sentença ”a quo “ ,
em que pese as cópias dos contra-
tos celebrados entre as partes e
acostados nos autos .

Afirma ainda, que contratos ante-
riores, com vigência até 30/04/94,
obrigavam a ré a ressarcir os encar-
gos sociais dos empregados, além
das rescisões trabalhistas, ao passo
que os contratos celebrados em
01/05/94 e referentes aos Distritos
Sul e Leste,suprimiram tais obriga-
ções, atribuido-as à autora. No en-
tanto, a autora, que já atuava nesta
região por força de contratos anteri-
ores, não pôde demitir seus empre-
gados para a seguir recontratá-los,
sob pena de fraude à lei trabalhista.
Assim sendo, a indenização que
pleiteia é de fundamental importân-
cia e sem ela, certamente, sofrerá,
grandes prejuízos financeiros .

III - Em contra-razões, a ré, ora
apelada, afirma correto o entendi-
mento da digna sentença “a quo “,
que deve ser mantida em todos os
seus termos.

IV - Regularmente intimado nos
autos, o Ministério Público, através
de sua nobre representante, Dra.
Wanda Luczynski, opinou pelo co-
nhecimento e improvimento do ver-

tente recurso, mantendo-se a digna
sentença  “a quo “ em todos os seus
termos.

Voto

Trata-se de Ação Ordinária de
Indenização por descumprimento de
responsabilidade contratual movida
por Equipe Engenharia Ltda. contra
Telecomunicações do Pará S/A -
Telepará, em conseqüência de con-
trato de prestação de serviço firma-
do entre as partes supracitadas,
onde se convencionou que a Ape-
lante iria administrar um posto tele-
fônico, oferecendo seus próprios
funcionários e a apelada reembolsa-
ria eventuais despesas com salários
e todos os demais encargos traba-
lhistas da apelante, decorrentes de
resilição de contratos de seus funci-
onários.

Entretanto, a análise acurada dos
autos demonstra que até agora não
houve demissões de funcionários da
apelante, o que é por ela mesma
admitido em sua peça recursal. O
que objetiva a apelante é tão so-
mente precaver-se quanto a futuras
indenizações de empregados cujo
contrato de trabalho, firmado na
mesma região, é anterior aos cele-
brados com apelada em 01/05/94,
decorrentes de processos licitatóri-
os, e que, por sua vez, a eximem de
tais obrigações.

Segundo Orlando Gomes,
“a obrigação de reparar danos
tem como objeto prestação, que
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consiste no ressarcimento dos
prejuízos causados a uma pes-
soa por outra ao descumprir
obrigação contratual ou praticar
ato ilícito. Denomina-se indeniza-
ção o objeto dessa prestação.”
Sabemos ainda que a obrigação

de indenizar danos pode ter as se-
guintes causas : o ato ilícito, o ina-
dimplemento de obrigação contratu-
al, o dever contratual de responder
pelo risco e o dever legal de respon-
der sem culpa. Nos danos que re-
sultam do inadimplemento de uma
obrigação, a pretensão cobre um
interesse contratual positivo. No
entanto,”in casu“, é impossível vis-
lumbrar o inadimplemento da obri-
gação contratual suscitada pela
apelante. Como indenizar determi-
nados prejuízos de natureza pecuni-
ária à parte, se esta mesma parte
não os sofreu ainda? Como resssar-
cir encargos trabalhistas decorrentes
de resilição de contratos de empre-
gados da apelante, se a mesma não
demitiu nenhum de seus funcionári-

os, o que vale dizer que não desem-
bolsou nenhuma contra-prestação
(atestada através de recibos de pa-
gamento e quaisquer outros docu-
mentos que se consubstanciem
como tal) que desse causa à indeni-
zação?

O que se deve ressaltar aqui é
que é clara a obrigação da apelada
para com a empresa apelante, de se
responsabilizar pelos encargos soci-
ais e indenizações trabalhistas dos
empregados da empresa apelante,
somente quando houver uma de-
missão de um empregado com con-
trato de trabalho com vigência até
30/04/94, uma vez que a partir de
01/05/94, foram firmados novos
contratos que desobrigam a apelada
de tais obrigações.

Assim sendo, conheço do pre-
sente recurso e lhe nego provimen-
to, em razão de não vislumbrar a
obrigação pleiteada, mantendo-se
assim, a douta sentença “a quo“ em
todos os seus termos.

Belém, 21 de setembro de 1998.

Des. Ricardo Borges Filho - Presidente
Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes Relator
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ACÓRDÃO Nº 34.691 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA PENAL
DA COMARCA DA CAPITAL

Suscitante: MMª Juíza de Direito da 18ª Vara Penal da Capital
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 15ª Vara Penal da Capital
Relatora: Desembargadora Yvonne Santiago Marinho

Conflito de Competência - Inexistência - Denúncia

não oferecida - Promotores de Justiça declinam de

conhecer do fato criminoso - Conflito de atribuições -

Preliminar do não conhecimento - Retorno dos autos

ao MM Juízo Suscitado - Encaminhamento ao e. Pro-

curador Geral de Justiça - Votação unânime.

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

ACORDAM, em Sessão Ordiná-
ria do Órgão Especial (julgamentos)
por unanimidade de votos, pelo não
conhecimento do Conflito de Com-
petência Penal, nos termos do voto
do Des. Relator.

Relatório

Trata-se de conflito de compe-
tência suscitado pelo MM. Juiz de
Direito da 15ª Vara Penal desta Co-
marca e suscitante o MM. Juiz da
18ª Vara Penal, relativamente aos
autos de Inquérito policial, inicial-
mente, distribuídos ao Juízo da 18ª
Vara Penal, em virtude da capitula-
ção penal provisória abranger os ar-
tigos 213 c/c o art. 224 (presunção
de violência), todos do CPB, figu-
rando como vítima.

Ao receber os autos, o Juízo da
18ª Vara Penal declinou da compe-
tência, haja vista, que a. Dra. Pro-
motora de Justiça vinculada aquela
Vara Penal, requereu a redistribui-
ção dos autos para uma das varas
privativas do Tribunal do Júri, por le-
var a crer tratar-se, também, de uma
tentativa de homicídio.

Por outro lado; o membro do Mi-
nistério Público da Vara do Tribunal
do Júri, entendendo não estar confi-
gurada a tentativa de homicídio, re-
quereu que o Juízo da 15ª Vara se
declarasse Incompetente para julgar
o feito, o que foi aceito.

A d. Procuradoria de Justiça emi-
tiu parecer manifestando-se no sen-
tido de que seja dirimido o conflito
em favor do Juízo da 18ª Vara Penal
- Juízo suscitante.

Voto
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Em razão dos dois Promotores
de Justiça terem declinado de co-
nhecer do fato criminoso, no que fo-
ram acolhidos pelos Juízos susci-
tante e suscitado, e ainda não ter
sido oferecida a denúncia, entendi
tratar-se de conflito de atribuições e

não de competência.
Assim sendo, arguo a preliminar

do não conhecimento, retomando os
autos ao MM. Juízo suscitado, para.
encaminhamento ao Exmo. Sr. Pro-
curador Geral de Justiça.

Belém, 30 de setembro de 1998.

Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente
Desa. Yvonne Santiago Marinho - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 34.697 - HABEAS-CORPUS PREVENTIVO COM
PEDIDO DE LIMINAR DA COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Armando Farias Gonçalves Júnior
Impetrado: Juízo de Direito da 6.ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator: Desembargador Werther Benedito Coêlho

Penal, Processual. Habeas-Corpus Preventivo. Prisão

Civil de devedor inadimplente. Fiduciante. Sentença

condenatória desfundamentada quanto à viabilidade

jurídica do pedido, impropriedade em equiparar o

contrato de alienação fiduciária ao depósito "strictu

senso”, previsto no artigo 1.287, do Código Civil, or-

dem concedida para anular a decisão do juízo "a

quo", conforme o artigo 93, IX, da Constituição Fede-

ral. Decisão Unânime.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais
Reunidas, à unanimidade, em con-
ceder a Ordem, conforme o voto do
Des. Relator.

Relatório

Armando Farias Gonçalves Júni-
or, através de seus advogados, Dr.
Denilson Reis de Oeiras e Dr. Luís
Carlos Dias da Gama, impetrou o
presente "Habeas-Corpus" Preventi-
vo, com Pedido de Liminar, funda-
mentado no art. 5º, incisos LXVII e
LXVIII, da Carta Magna, contra ato
do MM.Juízo de Direito da 6ª Vara
Cível Comarca da Capital.

O Paciente, Armando, por seus
procuradores judiciais, disse, em

síntese, que em 17/06/1997, o Ban-
co Bradesco S/A., ingressou em Juí-
zo com ação de busca e apreensão,
processo nº 97112399-8, contra o
Paciente, que o mesmo, não poden-
do arcar com custas, despesas e
honorários advocatícios, não con-
testou a referida ação, que conver-
teu-se em depósito, em consequên-
cia no dia 14 de julho do corrente
ano, foi decretada a prisão do Paci-
ente, Armando.

Aduziu ainda por seus causídi-
cos, que encontra-se desemprega-
do, uma vez que auferia sua renda
da condição de único empregado de
um pequeno comércio de seu pai,
que existia no andar térreo de sua
residência, comércio este que foi ar-
ruinado pela retração do consumo
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resultante da política econômica do
Governo Federal, e, que em razão
desta situação de declínio econômi-
co surgiu o débito cobrado na ação
de busca e apreensão supracitado.

Em vista dos fatos narrados ale-
gou:

- Nulidade da prisão, pois o de-
creto de prisão civil que materializou
o ato é carente de fundamentação,
pois a DD. Magistrada Substituta li-
mitou-se a transcrever a hipótese
legal bem como os artigos que
acredita fundamentarem o seu ato
processual;

- Impossibilidade da prisão por
dívidas e inexistência do contrato de
depósito "stricto sensu", referiu a
edição da Lex Poetelia Papiria (326
a.c.), que aboliu o regime da prisão
por dívida presente na Lei das XII
Tábuas, dando prazo à execução
somente patrimonial dos bens do
devedor. Não obstante ainda haver a
hipótese excepcionalíssima de pri-
são civil do devedor alimentar e do
depositário infiel, no caso "sub exa-
men", as obrigações de depositário,
estendidos pelo Decreto - Lei nº
911/69 ao alienante fiduciário, cons-
tituem uma burla à Constituição, eis
que na alienação fiduciária não há
depósito em seu sentido estrito.
Ressaltou ainda que o alienante não
é depositário no sentido técnico - ju-
rídico do termo, não se configurando
a hipótese excepcional em que a
Constituição admite a prisão do de-

vedor civil inadimplente, pois o com-
prador de um bem que não teve a
intenção de fazer um contrato de
custódia, mas sim de adquirir o do-
mínio e de consumir a coisa não é
um verdadeiro depositário, e, que o
domínio, com a tradição e o paga-
mento das parcelas do preço opõe-
se à idéia de depósito;

- Pelo amor ao argumento, ale-
gou, ainda, má fé da instituição fi-
nanceira, pois usou documento falso
para embasar a sua pretensão inau-
gural, pois mesmo que fosse admis-
sível na espécie a possibilidade de
prisão civil, o decreto prisional foi
proferido com base em prova falsa
juntada pelo autor, pois constata-se
que não há registro de gravame fi-
duciário junto ao DETRAN, confor-
me Certificado de Registro de Veí-
culo e Certificado de Registro e Li-
cenciamento do Veículo.

Citou farta Jurisprudência, inclu-
sive diversos arestos deste Tribunal,
bem como diversas decisões do
Egrégio STJ, juntou documentos de
fls. 18 a 42.

Requereu, ao fim, a concessão
de liminar.

Em suas informações, a autori-
dade judicial, dita coatora disse que
o processo seguiu todos os seus
trâmites legais, tendo sido lavrada
sentença em 26/03/1998, onde jul-
gou-se procedente a Ação de Depó-
sito, determinando aos réus, Ar-
mando Farias e o seu fiador Nei
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Quaresma Rodrigues, a entrega do
veículo, objeto da lide, ou a impor-
tância correspondente em dinheiro,
sob pena de prisão como infiéis de-
positários, sendo que em 08/07/98,
foi decretada a prisão do requerido
Armando Farias,ressaltou ao fim
que a sentença transitou livremente
em julgado e que não houve qual-
quer ilegalidade, arbitrariedade ou
abuso de poder na decretação da
prisão do ora Paciente,juntou docu-
mentos de fls. 47 a 57.

O Procurador de Justiça, nesta
Instância Superior, Dr. Américo Du-
arte Monteiro, pronunciou-se contrá-
rio à concessão do “writ”.

Voto

Armando Farias Gonçalves Júni-
or, por seus advogados, Dr. Luís
Carlos Dias da Gama e Denílson
Reis de Oeiras, impetra esta Ordem
de "Habeas-Corpus” Liberatório,
para anular o decreto de prisão civil,
por falta de fundamentação por ser
baseado em documentos falsos.

Diz que a Sra. Juíza, Dra. Edith
Dias Ribeiro, em exercício, da 6ª
Vara Cível, desta Comarca, limitou-
se a transcrever a hipótese legal
bem como os artigos que invoca
para determinar o seu ato processu-
al.

Acrescenta a impossibilidade ju-
rídica de prisão por dívida inexistin-
do no caso contrato de depósito
"strictu sensu".

Aduz ainda, que as obrigações

de depositário, estendidas pelo De-
creto-Lei nº 911 de 1969, ao alie-
nante fiduciário, constituem uma
burla á Constituição Federal, de
1988.

Verbera que a instituição finan-
ceira usou documento falso para
embasar a sua pretensão inaugural,
pois mesmo que fosse cometido na
espécie a possibilidade de prisão ci-
vil, o decreto prisional foi proferido
com base em prova falsa, ou seja,
certificado de Registro de Veículo e
Certificado de Registro de Licencia-
mento, sem registro de gravame fi-
duciário junto ao DETRAN, como
requer o artigo 52, do antigo Código
Nacional de Trânsito, vigente à épo-
ca.

Cita Júlio Fabrini, que ensina:
"Nada impede, em tese, que a
sentença transitada em julgado
seja rescindida por "Habeas Cor-
pus", como nas hipóteses de
existência de nulidade radical ou
na ausência de criminalidade do
fato que resulta patente de mera
exposição dos fatos".
Transcreve também ementas de

Jurisprudência, referente aos fun-
damentos deste "writ".

"Decisão Judicial - Fundamenta-
ção. As decisões judiciais devem
ser fundamentadas, pena de nu-
lidade (Constituição, art. 93, inci-
so IX). Fundamentar e explicitar
as razões de fato e conjugá-los
com o aspecto normativo. A fina-
lidade é o Juiz dar a conhecer
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porque decidiu. Irrelevante o ma-
gistrado invocar razões expendi-
das pelo Ministério Público. Seria
extrema formalidade recusar a
referência. Importa o aspecto
material da decisão. O sentido
formal é secundário" (STJ - Rec.
HC 4.851-6ª Turma-Relator Min.
Luiz Vicente Cemichiaro - DJU
27/05/96).
"A prisão civil decretada em
desfavor do paciente, nos autos
da ação de busca e apreensão,
convertida em depósito, movida
pelo Banco do Brasil S.A. , não
se encontra devidamente funda-
mentada, consoante se infere
dos autos, estando ao inteiro re-
vés do que determina o texto
constitucional e a legislação em
espécie. Visível se faz sentir o
constrangimento legal à pessoa
do paciente, ante a precariedade
do decreto prisional contra si ex-
pedido. ordem concedida à una-
nimidade, tomando definitiva a
liminar anteriormente deferida
Acórdão das Câmaras Criminais
Reunidas, 1998, Relator Des.
Jaime Santos Rocha.
"HC - Constituição. Comercial.
Prisão civil. Alienação Fiduciária.
A Constituição da República au-
toriza a prisão civil, por divida,
em dois casos: inadimplemento
voluntário e inescusável de obri-
gação alimentícia e do depositá-
rio infiel (Artigo 5.°, LVlII). Cum-

pre no entanto, distinguir duas
situações: a) o depositário é obri-
gação principal; b) o depósito é a
obrigação acessória. No primeiro
caso, o depositário deve restituir
a coisa, conforme o convencio-
nado; no segundo, o depósito
reforça a obrigação de cumpri-
mento do contrato. A prisão civil
é restrita à primeira hipótese. Im-
possível de estendê-la à Segun-
da, sob pena de restrição ao
exercício do direito de liberdade,
ao ser utilizada para impor ao
devedor, honrar dívida civil. lnter-
pretação coerente com a evolu-
ção histórico-político dos institu-
tos jurídicos". (Rel. Min. Luiz Vi-
cente Chemichiaro, do STJ).
"Alienação Fiduciária - Devedor
Fiduciante - Inadimplemento de
Obrigação Prisão Civil como de-
positário infiel. Impossibilidade -
CF, art. 5º, LXVIII - cc arts. 1.265
a 1.287 - DL 911, 1969. Segundo
a ordem jurídica estabelecida
pela Carta Magna de 1988, so-
mente é admissível prisão civil
por dívida nas hipóteses de ina-
dimplemento voluntário e inescu-
sável de obrigação o alimentícia
e de depósito infiel (CF, art. 5º
LXVIII). O devedor-fiduciante que
descumpre a obrigação pactuada
e não entrega a coisa ao credor-
fiduciário não se compara ao de-
positário infiel, passível de prisão
civil, pois o contrato de depósito,
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disciplinado nos artigos 1.265 a
1.287, do CC, não se equipara,
em absoluto, ao contrato de alie-
nação fiduciária. A regra do artigo
1º, do DL 911, de 1969, que
equipara a alienação fiduciária ao
contrato de depósito, perdeu a
sua vitaliciedade jurídica, em
face da nova ordem constitucio-
nal. HC concedido STJ RHC
5.500-SP-6ª T. Rel. Ministro Vi-
cente Leal.”
“Prisão Civil. Alienação fiduciária
em garantia - Interpretação do
artigo 66, da Lei nº 4.728/65, alte-
rado pelo Decreto-Lei nº 911/69.
Em face do novo ordenamento
constitucional. Ordem concedido.
O paciente é representante legal
da credora, que em contrato de
alienação fiduciária, deu em ga-
rantia, bem posteriormente apre-
endido por terceiro, em outra
ação de busca e apreensão ori-
ginária, posteriormente, converti-
da em ação de depósito, foi de-
cretada a prisão civil do paciente,
que na qualidade de depositário,
tendo sido devidamente intimado,
não apresentou o bem (máquina
de extrusão e moldagem Il. A
Constituição Federal prevê a pri-
são civil por dívida em apenas
dois casos: inadimplemento vo-
luntário e inescusável de obriga-
ção alimentícia e depositário infiel
(art. 5º, LXVII). No § 2º desse
mesmo art. 5º, está dito que "os
direitos e garantias expressas

nesta Constituição não excluem
outros decorrentes do regime e
dos princípios por ela adotados,
ou dos tratados internacionais,
em que a República Federativa
do Brasil seja parte". Em 1991,
foi incorporado em nosso orde-
namento constitucional, pelo De-
creto Legislativo nº 226, de
12/12/91, textos do Pacto Inter-
nacional sobre Direitos Civis e
Políticos, que em seu art. 2º veda
textualmente a prisão civil por
descumprimento de obrigação
contratual. Por outro lado, no
caso específico de alienação fi-
duciária em garantia, não se tem
um contrato de depósito genuíno.
O devedor fiduciante não está na
situação jurídica de depositário.
O credor fiduciário não tem o di-
reito de exigir dele a entrega do
bem. Nem mesmo de proprietário
deve ser rotulado, pois nem se-
quer pode ficar com a coisa, mas
apenas com o produto da sua
venda, deduzido o montante já
pago pelo devedor" (STJ - RHC
4.210 94039 687 - 6.- T. Rel. Min.
Adhemar Maciel - DJU 29/05/95).
"Alienação fiduciária em garantia,
Bens não adquiridos com o pro-
duto do financiamento -A Lei ad-
mite a possibilidade de serem fi-
duciariamente alienados bens já
antes pertencentes ao devedor, e
portanto, não adquiridos com o
produto do financiamento. Exclu-
são, todavia, da cominação da
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prisão civil, não essencial à natu-
reza mesma da ação de depósito
e excluída do permissivo do art.
5.º, LXVII, da Constituição Fede-
ral, que pertine tão só aos depó-
sitos clássicos, previstos na Có-
digo Civil, sem possíveis amplia-
ções que ponham em risco, a li-
berdade dos devedores em geral.
Recurso Especial conhecido e
provido em parte, com exclusão
da cominação de prisão civil (STJ
RESP 7.943 - RS. 4ª Turma. Min.
Athos Cameiro. 10/06/91).
Passo a decidir.
Assim, no contrato de alienação

fiduciária, como nos de locação,
comodato, mandato, a guarda da
coisa é secundária, não podendo tal
guarda configurar depósito, pois a
guarda como tal é secundaria- mera
consequência de outro contrato, já
perfeito e acabado, como ensina a
Jurisprudência.

Nestas condições, a guarda do
bem, resultante da alienação fiduciá-
ria não se equipara ao contrato de
depósito, "stricto sensu", previsto no
artigo 1.287, do Código Civil, recep-
cionado pela Constituição Federal
de 1988, artigo 5º, LXVII.

Por ser obrigação acessória, no
contexto da alienação fiduciária, não
é licito sancioná-la, com a perda da
liberdade, sob pena de iníquo cons-
trangimento ilegal efetivo ou poten-
cial, com o fim de impor-lhe o dever
de honrar dívida civil, em estado de

insolvência, derivada dos efeitos no-
civos da lei da oferta e da procura-
regida pela Lei de Mercados, vigen-
te.

O postulante, Armando Gonçal-
ves foi condenado e teve decretada
sua "capitis deminutio maxima" não
autorizada pela disciplina legal do
ilícito civil cometido.

A par de a presente prisão civil
ter sido decretada por ilícito civil que
não tipifica condição de depositário
infiel "stricto sensu", o decreto coer-
citivo ampliou, por analogia, na esfe-
ra do Direito Civil, as hipóteses de
perda da liberdade, o que é termi-
nantemente vedado pelo princípio
prevalecente, do "nulum crime nula
pena sine lege", no âmbito do Direito
Penal e pelo permissivo do art. 5.º,
§2.º, da CF, que autorizou a inclusão
no Direito Interno, do Tratado de
São José, tomando incompatível
com a Carta das Liberdades e dos
Direito Fundamentais do Homem, a
prisão civil de devedor inadimplente.

O Direito assiste o Sr. Armando,
por estar a sentença condenatória
sem qualquer justificação sobre a
perda da liberdade do mesmo, perda
decretada "a posteriori", pois não
restituiu o bem, restituição que não é
a finalidade essencial do contrato de
alienação fiduciária, desde que o
credor fiduciário só tem direito de
propriedade sobre o preço do bem
alienado, descontadas as parcelas
já pagas. "Ipso facto", desfunda-
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mentado também o decreto coerciti-
vo, que só diz ser emanada daquela
sentença transitada em julgado, exa-
rada sem qualquer qualificação jurí-
dica elucidativa da viabilidade do
pedido, no atual ordenamento jurídi-
co do país.

Da mesma forma a decisão en-
focada faz tabula rasa de outros
princípios fundamentais do artigo 5º,

da CF, tais como o da concessão de
"sursis" e da fiança, a que teria di-
reito subjetivo público por ter sido o
paciente apenado a 01 mês de de-
tenção.

Em face das razões supra exa-
minadas, concedo a ordem para
anular o decreto coertivo, por não ter
fundamentação requerida pelo art.
93, IV, da CF.

Belém, 14 de setembro de 1998.

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente
Des. Werther Benedito Coêlho - Relator
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ACÓRDÃO Nº 34.701 - PEDIDO DE HABEAS-CORPUS
LIBERATÓRIO DA COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Djalma de Oliveira Farias
Paciente: Monciney da Silva Costa
Impetrado: Juízo de Direito da 18ª Vara Penal
Relator: Desembargador Felício de Araújo Pontes

Habeas-Corpus Liberatório. Constrangimento ilegal.

Excesso de prazo na Instrução Criminal. A informa-

ção 4º Juízo Processante, comprovadora da tramita-

ção regular do processo, rechaça a imprópria irroga-

ção de Constrangimento Ilegal, mormente como no

caso presente, quando ultrapassada a fase da Instru-

ção Criminal. Processo em fase de Sentença. Exces-

so de prazo descaracterizado. Ordem denegada. De-

cisão Unânime.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais
Reunidas, a unanimidade de votos
em denegar a presente Ordem im-
petrada, de conformidade com o
Voto do Des. Relator.

Relatório

O Bel. Djalma de Oliveira Farias,
com o suporte do art. 5º, inciso
LXVIII de Constituição Federal c/c o
art. 647 e seguintes do CPPB., im-
petrou o presente Habeas Corpus
Liberatório, contra ato do MM. Juízo
de direito da 18ª. Vara Penal desta
Comarca.

Aduz que o paciente foi preso e
autuado em flagrante delito em abril
de 1996, acusado da prática de de-
lito previsto no art. 157, § 2º, incisos
I e II do CPB, sendo o flagrante
mantido pelo Juízo indicado como
coator.

Prosseguindo, refere que o paci-
ente foi denunciado pelo Ministério
Público em 10/05/96, estando preso
no Presídio São José, não tendo
ainda sido chamado a apresentar-se
perante o Juízo Processante para
qualquer audiência, como comprova
com Certidão expedida pela Direção
do precitado Presídio, onde esta re-
gistrado que o paciente tem boa
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conduta, sendo bem relacionado
com os demais detentos, assim
como com os membros da Direção
daquela Instituição prisional.

“Requer, a final, a imediata liber-
dade do paciente; ao entendimento
de que a prisão do mesmo caracte-
riza constrangimento ilegal, sanável
através da presente ordem.

Juntou documentos de fls. 04/05.
A autoridade apontada como co-

atora, prestou as informações soli-
citadas, esclarecendo que o alegado
na exordial, pelo Impetrante, não
condiz com a realidade, visto que o
Processo nº 324/96, capitulado nos
arts. 157, § 2º, Incisos I e II do CPB,
c/c art. 29 do mesmo diploma legal,
já se encontra em fase de sentença
e que tal fato já foi comunicado ao
Dr. Djalma Farias, mesmo não sen-
do este, o advogado do Paciente no
Processo.

Nesta Superior Instância, o Douto
Representante do Ministério Público,
opina pela denegação da Ordem
impetrada.

Voto

O fulcro da presente Ordem, re-
side na pretensão do Impetrante, vi-
sando obter junto a esta Instância
Superior, a liberação do Paciente
Monciney da Silva Costa - que se
encontra preso desde abril de 1996,
sem que tenha sido chamado em
Juízo para qualquer audiência ati-
nente a seu Processo, o que, em
seu entendimento, caracteriza evi-

dente constrangimento ilegal.
Todavia, ao contrário do que

afirma o Impetrante, as esclarecedo-
ras informações provindas do Juízo
Processante, indicado como coator,
dão conta de que a Ação penal, já
encontra em sua fase final, estando,
portanto, em vias de ser sentencia-
da, situação inclusive, comunicada
ao precitado impetrante.

A propósito, pertinente e de rele-
vante oportunidade, é  a jurispru-
dência trazida à colação pelo Ilustre
Representante do Ministério Público,
vazada nos seguintes termos:

"Habeas-Corpus - Instrução cri-
minal superada Não há falar em
constrangimento ilegal por ex-
cesso de prazo se ultrapassada
está a fase de. instrução criminal,
encontrando-se o processo em
grau de alegações finais ou de
sentença" (TAMG/HC 7.745 -
Rel. Juiz Abel Machado - RF
288:327)
Ora, o entendimento assente

acima transcrito, demonstra a incon-
sistência e a extemporaneidade do
pedido liberatório, na consideração
de que, a tramitação do processo se
desenvolveu de forma regular, tanto
que em fase de julgamento do réu,
afastado portanto, a irrogação de
constrangimento ilegal.

Inviável, pois se nos afigura a
soltura do paciente, mantendo-se a
constrição do mesmo, até sua sujei-
ção a julgamento pelo Juízo Proces-
sante.
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Por todo exposto denego a or- dem pleiteada.

Belém, 21 de setembro de 1998

Des. Felicio de Araújo Pontes - Relator
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente
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ACÓRDÃO Nº 34.705 - HABEAS-CORPUS LIBERATÓRIO COM
PEDIDO DE LIMINAR E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DA
COMARCA DE ANANINDEUA

Paciente: Cipriano da Conceição Santos
Impetrante: Márcia Fernandes Leite
Relatora: Desembargadora Yvonne Santiago Marinho

Habeas-Corpus Liberatório - Crime previsto no artigo

157, §§ 1° e 2°, incisos I e II, do Código Penal Brasilei-

ro - Negativa de autoria - Apreciação de provas im-

possível via Habeas-Corpus - Portador de doença -

Epilepsia - Gravidade da doença resultante interrup-

ção tratamento - Trancamento da Ação Penal - Fato

penalmente típico - Materialidade e autoria compro-

vadas - Inadmissibilidade.

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

ACORDAM, em Câmaras Crimi-
nais Reunidas, por votação unâni-
me, em denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desa. Relato-
ra.

Relatório

Cipriano da Conceição Santos,
alcunhado de Tiririca, devidamente
qualificado às fls. 02, por sua procu-
radora judicial - Dra. Márcia Fernan-
des Leite, impetra a presente ordem
de Habeas Corpus Liberatório com
pedido de liminar e trancamento da
Ação Penal, apontando como auto-
ridade coatora o MM. Juízo de Di-
reito da 3ª Vara Penal da Comarca

de Ananindeua, pelos motivos se-
guintes:

1 - Que foi dada a entrada da Li-
minar do Habeas Corpus Liberatório
do paciente na primeira Instância,
com o final propósito de dar ciência
a autoridade coatora, do recurso im-
petrado pela patrona do paciente;

2 - Que esse recurso cabível, foi
em decorrência de se vê ferido um
dos princípios básicos protegidos
pelos "Direitos Humanos", o qual
seja o de ir e vir, a liberdade de lo-
comoção, amparado pelo artigo 647
do Código de Processo Penal,
quando a coação é ilegal.

3 - Que V. Excelências ao exa-
minarem as cópias aqui anexadas a
medida liminar impetrada, e o fato
narrado na exordial, terão a plena
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certeza de que o paciente não co-
meteu o crime do artigo 157, §§ 1º e
2º e incisos I e II do Código Penal
Brasileiro.

4 - Que o paciente sofre de epi-
lepsia essencial e a prisão carcerá-
ria só agrava o seu estado de saú-
de, pois se seu sistema nervoso se
altera e entra em crise convulsiva.

5 - Requer ainda, trancamento da
"Ação Penal", pois aqui narrado não
constitui o crime em questão, de
acordo com o artigo 43, inciso I do
Código de Processo Penal.

6 - Pede isenção das Custas Ju-
diciais de acordo com a Lei nº
1.060/65.

Juntou documentos de fls. 04/24.
A liminar foi indeferida, e o MM.

Juízo coator, às fls. 27/28, prestou
as informações, inclusive juntando
cópias de documentos.

Ei-las: (ler).
O d. Procurador de Justiça - Dr.

Américo Monteiro, opina pela impro-
cedência tanto do pedido liberatório,
quanto no que tange ao trancamento
da Ação penal em tela, prosseguin-
do-se nos ulteriores de direito, re-
comendando-se o atendimento am-
bulatorial de que este necessita, por
ser de lei, de direito e de Justiça.

Voto

Infringência penal - art. 157 §§ 1º
e 2º, incisos I e II do CPB.

Argumentos do pedido;
1 - Que impetrou pedido de Ha-

beas Corpus perante o Juízo de 1º

grau, postulando liminar.
2 - Que não cometeu o crime que

lhe é imputado.
3 - Que sofre de epilepsia essen-

cial, a qual vem se agravando em
razão de sua prisão, alterando o
sistema nervoso e resultando em
crise convulsiva.

4 - O Trancamento da ação pe-
nal.

Analisemos:
1º argumento - Motivo não apre-

ciado. Há notícia nos autos que o
Habeas Corpus foi considerado
prejudicado pelo MM. Juízo coator,
em virtude da manutenção da peça
flagrancial lavrada contra o paciente
(cópia do despacho às fls. 44)

2º argumento - No caso dos au-
tos, a propósito, sem dúvida alguma,
em tese, há fato penalmente típico,
materialidade e autoria comprova-
dos, portanto, há justa causa para a
ação penal.

Inadmissível, portanto, o Tran-
camento da Ação Penal.

3º argumento - In casu, são inca-
pazes de exame as alegações de
que o paciente não cometeu qual-
quer delito, pois tal providência en-
sejaria em retorcer profundo do
conjunto probatório o que é impró-
prio, em sede de Habeas-Corpus.

Acrescente-se, que o paciente foi
preso mediante flagrância delituosa.

4º argumento: Quanto a enfermi-
dade do qual é portador, mesmo en-
carcerado pode ser tratado através
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de atendimento médico-
ambulatorial. E dos autos consta o
Atestado Médico, afirmando que o
paciente submeteu-se a tratamento
pelo SUS, no período de 1990 a
1996.

Entendo que, a gravidade da do-

ença ressalta do próprio comporta-
mento do paciente que interrompeu
o seu tratamento.

Isto posto, comungando do en-
tendimento ministerial, denego a or-
dem requerida.

Belém, 28 de setembro de 1998.

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente
Desa. Yvonne Santiago Marinho - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 34.712 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelantes: Napoleão Nicolau da Costa Júnior e Luciano Sérgio Brito Nicolau
da Costa.

Apelado: Manoel Martins Nogueira
Relator: Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes

I. Apelação Cível. Despejo por falta de pagamento c/c

cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Ques-

tionamento quanto ao excesso do cálculo da multa

pactuada. Incidência da Lei do Consumidor. Sentença

que o decreta , excluindo da condenação o cálculo do

débito da taxa condominial por não ter vindo com a

inicial. Embargos declaratórios da sentença e apelo;

II. Não incidindo a lei do consumidor às relações con-

tratuais locatícias, é de ser observado o percentual a

título de multa evençado no contrato , confirmando-

se a exclusão de cálculo do acessório quando não

discriminado na inicial.

ACORDAM, os Exmos. Srs. De-
sembargadores membros da colen-
da 1ª Câmara Cível Isolada do E.
TJE/Pa., à unanimidade de votos,
conhecer da presente apelação cí-
vel, porém, negar-lhe provimento,
mantendo-se em conseqüência por
todos os seus termos, a r. sentença
recorrida.

Relatório

Manuel Martins Nogueira, já
identificado nos autos, e através de
seu advogado, intentou ação de

despejo por falta de pagamento cu-
mulada com cobrança de aluguéis e
acessórios da locação, junto ao juízo
da 5ª Vara Cível da capital , contra
os réus Napoleão Nicolau da Costa
Júnior e Luciano Sérgio Brito Nicolau
da Costa (este na qualidade de fia-
dor e principal pagador), com base
no dispositivo do art. 62,inciso II da
lei das locações urbanas, requeren-
do ao final a citação dos mesmos
para o pagamento no prazo de 15
(quinze) dias, acrescido de custas,
honorários, juros de mora e corre-
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ção monetária, decretando-se o
despejo e demais cominações le-
gais.

Os réus contestaram a ação que,
em síntese, questionou a multa
pactuada, dizendo haver excesso do
cálculo demonstrado.

Posteriormente, o autor apre-
sentou memorial descritivo de débito
da taxa condominial para o efeito de
agregamento ao cálculo demonstra-
do na inicial, o que foi impugnado
pelos réus ao argumento de não
constar da peça exordial, restando
tal assertiva acatada pelo magistra-
do "ad quo" que, em sentença de fls.
41/42 dos autos, mandou desentra-
nhar o cálculo respectivo dos autos
e, quanto ao mais, julgou proce-
dente o pedido, fixando o prazo de
15 dias para a desocupação voluntá-
ria do imóvel, pena de despejo com-
pulsório e condenando os réus em
custas e honorários na base de 20%
sobre o valor do débito, fixando ain-
da a caução devida, tudo a teor do
art. 63, § 1º , alíneas "a" e "b" da lei
8.245/91.

Desta decisão os réus opuseram
embargos de declaração sob os
enfoques da contradição e omissão,
que foram rejeitados pelo juízo "ad
quo", ensejando então o presente
apelo que tem como objeto a refor-
ma tanto da sentença que decretou-
lhes o despejo, quanto da decisão
rejeitadora dos embargos.

Em contra-razões nos autos, o
autor, ora apelado prima pela ma-

nutenção "in totum" da sentença
monocrática.

Voto

Tem sido corrente em alguns ca-
sos de apelação, a cumulatividade
de pedidos de reapreciação em
sede de apelação, tanto das ques-
tões argüidas nas razões de mérito
do recurso, quanto da decisão que
rejeita na origem os embargos de
declaração opostos da sentença e
que visa dirimir dúvidas, omissões
ou contradições do julgado.

Entendo que as questões a se-
rem debatidas e julgadas, e que
constam das razões de mérito do
recurso, guardam inevitável relação
com a decisão que rejeitou os decla-
ratórios, razão pela qual restarão
apreciadas e julgadas uniforme-
mente.

O fulcro do apelo, pelo que se
depreende de suas razões, é o
questionamento de improcedência
dos pedidos de retomada e de co-
brança de aluguéis, em face da
multa excessiva inclusa no cálculo
discriminado da dívida, sendo ilegal
a cominação de 20% de multa con-
tratual (cláusula décima primeira, le-
tra "b"), esclarecendo que a lei es-
pecífica que rege as chamadas
multas penitenciais, o código do
consumidor, estabelece o teto de
2%, sendo aplicáveis os seus dispo-
sitivos sobre as relações locatícias.

Nesse ponto é bom esclarecer o
que foi decidido na instância "ad
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quo", até porque diz os apelantes
que a decisão inferior apenas de-
cretou o despejo, silenciando sobre
a cobrança acessória, o que pressu-
põe, segundo alegam, sua não aco-
lhida.

Vê-se na sentença, às fls. 42 dos
autos, após declinar que os próprios
réus reconheceram o débito ao dis-
cordar do percentual cobrado a título
de multa, o magistrado "ad quo",
que igualmente reconheceu não in-
cidir a cobrança das taxas de con-
domínio em atraso por terem sido
juntadas a destempo ao cálculo dis-
criminado na inicial, asseverou que:
"... a impugnação apresentada pelo
réu tem cabimento.

Vejamos. .
O inciso I do art. 62 da lei locatí-

cia estabelece que:
"Art. 62 ...............................
1 - O pedido de rescisão de loca-
ção poderá ser cumulado com o
de cobrança dos aluguéis e
acessórios da locação, devendo
ser apresentando, com a inicial,
cálculo discriminado do valor do
débito."
E continua a sentença:
"Como se vê, não consta da ini-
cial o pedido de cobrança de ta-
xas condominiais, e esta só veio
aos autos após a citação do réu,
portanto, intempestivamente.
lmpugnação acolhida, mandando
que se desentranhe dos autos as
peças de fls. 33/34."

A partir daí segue-se os demais
termos da condenação já referidos.

Portanto a sentença deu proce-
dência ao pedido relativo ao cálculo
trazido na inicial ,e que discriminava
o valor do aluguel e da multa (na
base de 10%), somando-se, ao final
aos honorários de advogado e à
previsão de custas processuais,
afastando da cobrança dos acessó-
rios, os relativos às taxas condomi-
niais atrasadas que considerou jun-
tadas fora do tempo processual, o
que não foi questionado pelo apela-
do em suas contra-razões.

Quanto à alegativa de incidência
do Código do Consumidor às rela-
ções locatícias a impor a diminuição
do percentual de multa de 10% para
2%, entendo que melhor sorte de-
sampara os apelantes.

O contrato firmado entre as par-
tes, prevê, em sua cláusula décima
primeira, letra "b", o pagamento de
multa moratória de 20% e juros de
1% ao mês sobre o aluguel, além da
correção da caderneta de poupança;
o que restou abrandado pelo cálculo
apresentado na inicial cuja incidên-
cia ficou em 10%.

A jurisprudência tem se posicio-
nado de forma dominante, afirman-
do a impropriedade da incidência do
diploma do consumidor sobre as
relações locatícias; porquanto esta
não se constitui, por sua natureza,
relação de consumo, faltando-lhe as
características incertas nos arts. 2º e
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3º da Lei 8.078/90, ou seja, não diz
respeito a fornecimento de um pro-
duto nem tampouco à prestação de
um serviço, além de existir lei espe-
cífica que regula a espécie contratu-
al.

De fato, não há como negar que
o pactuado a título de multa em
contratos de locação, ou seja 10% a
20%, o que é permitido pela legisla-
ção ordinária específica, hoje en-
contra-se demasiadamente alto para
a atual realidade inflacionária do
país, o que de certo deveria ensejar
a mudança do critério na lei, já que
para outras relações, como as de
consumo, esta taxa foi reduzida para
2%.

No entanto, o critério permanece
incólume ante a especificidade da
relação locatícia - regida que é por

lei própria.
Assim, inconsteste a sentença

"ad quo", quanto às alegações de
contradição e omissões, não pros-
perando os declaratórios a si opos-
tos e que formam também o objeto
de julgamento deste recurso. E
quanto ao mérito propriamente,
também deve ser mantido os seus
termos para julgar-se procedente o
pedido contido na inicial, com os
cálculos trazidos pelo autor, ratifi-
cando a exclusão dos acessórios
alocados a título de taxa condomini-
al atrasada, por não terem sido in-
clusos juntamente com o cálculo da
exordial da forma como determina a
lei locatícia, e confirmando-se o
despejo como determinado na deci-
são ora "sub-judice".

Belém 17 de agosto de 1998.

Des. Ricardo Borges Filho - Presidente
Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Relator
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ACÓRDÃO Nº 34.717 - REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO
CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

Sentenciante Apelante: A Exma. Dra. Juíza de Direito da Comarca
Sentenciado Apelante: Francisco Alves de Souza, Prefeito Municipal de Paraua-
                                     pebas
Sentenciado Apelado: Antonio Francisco Soares Furtado
Relator: Desembargador Ricardo Borges Filho

Reexame de Sentença e Apelação Cível - Mandado de

Segurança - A dispensa de servidor Público durante o

estágio probatório há que ser motivada para que não

se torne arbitrária. O exercício de mandato de cargo

sindical obsta a exoneração até um ano após o térmi-

no do mandato ,salvo cometimento de falta grave. -

Caracterizado o abuso de poder e consequente  des-

respeito a direito líquido e certo do impetrante apela-

do é de ser concedido, como o foi, o mandamus. De-

cisão Homologatória unánime.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Reexame de Senten-
ça e Apelação Cível da Comarca de
Parauapebas, em que é Sentenci-
ante Apelante a Exma. doutora Juí-
za de Direito da Comarca, Sentenci-
ado Apelante Francisco Alves de
Souza, Prefeito Municipal de Pa-
rauapebas e Sentenciado Apelado
Antônio Francisco Soares Furtado .

ACORDAM, os Desembargado-
res da 1ª Comara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado, em Turma, à
unanimidade de votos, ratificar ple-
namente a respeitável sentença ree-
xaminada, pelos seus próprios fun-
damentos, negando provimento aos

recursos oficial e voluntário.
Relatório

Custas na forma da lei .
Em abril de 1995, Antônio Fran-

cisco Soares Furtado, brasileiro,
solteiro, técnico agrícola, residente e
domiciliado em Parauapebas-Pa.,
através de seu procurador judicial,
impetrou, com fundamento em dis-
positivos da Constituição Federal e
da Lei 1.533/51, perante o Juízo de
Direito da comarca de Parauapebas,
Mandado de Segurança com Pedido
Liminar, contra a do Prefeito Munici-
pal Francisco Alves de Souza.

Diz a inicial que o Impetrante foi
admitido como funcionário da Pre-
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feitura Municipal de Parauapebas
em 04.de janeiro e 1989, sob regime
da Consolidação das Leis do Tra-
balho, nestas condições permane-
cendo até 31 de março de 1994, que
nesta data em virtude de sua apro-
vação em concurso público a que se
submeteu em janeiro de 1993, por
força do Decreto 017 assinado pela
Prefeita, em exercício, tomou posse,
tendo sido lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Fomento Econômico, pas-
sando, assim, à categoria dos esta-
tutários, sem que o vinculo existente
sofresse qualquer solução de conti-
nuidade ; que, por Decreto 107 de
06 de dezembro de 1994, assinado
pelo Impetrado, foi exonerado das
funções que ocupava, ato esse de
manifesta ilegalidade uma vez que
não houve procedimento administra-
tivo para aferição de sua conduta,
além de que ocupando o cargo de
Diretor Social dos Servidores Públi-
cos Municipais, com estabilidade
assegurada pelo art. 8º, VIII, da
Constituição Federal de 1988, não
poderia ser exonerado e mais, que o
ato impugnado foi lavrado durante o
processo eleitoral proibido pela Lei
8.713/93 , ferindo, assim, o seu di-
reito liquido é certo, obrigando a im-
petração deste Mandado. Juntou
procuração e documentos de fls.
9/29 e 34/35.

A doutora Juíza, em despacho de
fls. 56, indeferiu o pedido liminar e
determinou fossem solicitadas in-
formações a autoridade tida coma

coatora.
A Prefeita Municipal, em exercí-

cio, em suas informações de fls.
67/68, diz que a exoneração do Im-
petrante foi de oficio a juízo do titular
competente, nos termos dos artigos
38 e 39 da Lei Municipal 1.193/93
que instituiu o Regime Jurídico e nos
termos dos artigos 18 e 19 da Cons-
tituição Federal.

Com vista ao Ministério Público,
a Promotora de Justiça, em seu Pa-
recer de fis. 70/74, opinou peia pro-
cedência do "writ".

A doutora Juíza, em sentença de
fls. 76/79, conheceu e concedeu a
segurança,

"para assegurar ao impetrante o
direito de reintegração ao cargo
que exercia por ocasião da exo-
neração na Prefeitura Municipal
de Parauapebas e à percepção
dos vencimentos devidos a partir
da impetração deste mandamus,
devendo as parcelas pretéritas
serem cobradas pelas vias ordi-
nárias, nos termo do art. 1º da
Lei 5.021/66 e Súmula 271 do
STF".
Francisco Alves de Souza, Pre-

feito de Parauapebas, inconformado
com respeitável decisão, interpôs o
recurso de apelação para o Egrégio
Tribunal de Justiça, oferecendo as
razões de fls. 86/93, comprovando a
legitimidade do ato impugnado pelo
Impetrante citando a Lei 1.195/93,
combatendo a sua alegada estabili-
dade funcional e mais a também
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alegada estabilidade decorrente do
período eleitoral, pedindo, ao final a
reforma da decisão.

A Apelação foi recebida e ofere-
cidas as contra-razões pelo Apelado
fls. 95/96, comprovando a ilegalida-
de do ato impugnado. Com a subida
dos autos a esta Instância Superior
foram os autos distribuídos a esta
Egrégia Câmara e ao Exmo. De-
sembargador Almir de Lima Pereira
que, entrando em gozo de férias os
devolveu, sendo redistribuídos ao
Exmo. Desembargados Nelson Sil-
vestre Amorim que os remeteu ao
Ministério Público para opinar.

A doutora Procuradora de Justiça
Ester de M. Neves de Outeiro, em
Parauapebas de fls. 104/107, con-
cluiu opinando pelo improvimento da
A pelação. Tendo entrado em gozo
de licença por mais de trinta dias, o
Exmo. Desembargador Nelson Amo-
rim devolveu os autos à Secretaria
para nova distribuição, recaiu esta
em nós.

Voto

Cuidam os presentes autos de
um Mandado de Segurança requeri-
do na Comarca de Parauapebas por
Antônio Francisco Soares Furtado,
já identificado no processo contra
ato praticado pelo Exmo. Prefeito
Municipal de Parauapebas, Francis-
co Alves de Souza que foi exonera-
do de forma arbitrária do cargo que
ocupava na Prefeitura Municipal de
Parauapebas, onde ingressou sob o

regime celetista em 04 de janeiro de
1989. Submetido a Concurso Públi-
co, no qual foi aprovado, foi o Impe-
trante empossado no dia 31 de mar-
ço de 1994 na Secretaria Municipal
Fomento Econômico de onde foi
exonerado a 06 de dezembro de
1994, através do decreto Municipal
nº 107/94.

Vale salientar que mencionado
servidor público encontrava-se sob o
pálio do Regime Estatutário, ocu-
pando, ainda a função de Diretor
Sociado Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Parauape-
bas, quando foi surpreendido com
sua exoneração, que teve a lastreá-
la, o item I , do Parágrafo Único, do
artigo 38 da Lei nº 1.195/93.

A respeitável sentença recorrida
e apelada não merece nenhum re-
paro de vez que está corretíssima.
Como afirma em certo trecho:

"De pronto, impõe-se a constata-
ção de não ter o impetrante ainda
adquirido estabilidade no serviço
público, na ocasião em que foi exo-
nerado, encontrando-se no curso do
estágio probatório. Não haveria, en-
tão, necessidade de instauração de
inquérito administrativo, somente in-
dispensável quando caracterizada a
estabilidade, garantia. constitucional
outorgada ao servidor que já tenha
transposto o estágio probatório de
dois anos(art. 41 da Constituição
Federal). Entretanto, baseando o ato
exoneratório no artigo 38, Parágrafo
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único, I, da Lei 1.193/93, conside-
rando não haverem sido satisfeitas
as condições do estágio probatório,
deveria a Administração Municipal,
motivado a medida, declarando as
razões de não ter o impetrante con-
seguido satisfazer aquelas condi-
ções. Dispensado, no caso, proces-
so administrativo disciplinar, não
pode a exoneração na fase probató-
ria, no entanto, ser arbitrária ou imo-
tivada. Tanto, que a Súmula 21, do
STF, diz:

"Funcionário em estágio probató-
rio não pode ser exonerado, nem
demitido sem inquérito ou sem as
formalidades legais de apuração
de sua capacidade. O impetrado,
nem no ato impugnado, nem as
informações prestadoras de juí-
zo, declarou os fatos evidência-
dores da inaptidão ou desídia do
impetrante, que o inabilitassem
ao exercício do cargo a que foi
alçado mediante concurso públi-
co. Mesmo sendo o ato discricio-
nário, imperioso seria sua moti-
vação como suporte de sua legi-
timidade, como bem acentua Bi-
elsa, citado em Direito Adminis-
trativo Brasileiro: por principio, as
decisões administrativas devem
ser motivadas formalmente, vale
dizer que a parte dispositiva deve
ser precedida de uma explicação
ou exposição dos fundamentos

de fato (motivos pressupostos) e
de direito (motivos determinantes
da lei).
Se, já merecedora de acolhida

em parte, a primeira tese do impe-
trante, induvidosas as conclusões
das duas últimas, quer terminam por
invalidar de maneira absoluta o ato
administrativo municipal.

Comprovado documentalmente
(fls. 59) que à época de sua exone-
ração, o impetrante já exercia o car-
go de Diretor Social e de Esportes,
do Sindicato dos Servidores Munici-
pais de Parauapebas, demonstrou a
ilegalidade do ato exoneratório prati-
cado pela administração municipal,
uma vez que o artigo 8º, VIII, da
Carta Magna, veda a dispensa do
empregado sindicalizado eleito para
cargo de direção ou representação
sindical, até um ano após o final do
mandato, salvo se cometeu falta
grave nos termos da lei, o que não
ocorreu no presente caso. Consta-
tada a ilegalidade e o abuso de po-
der do gestor municipal de Paraua-
pebas outra não poderia ser a deci-
são de 1º grau, que, mais uma vez
firmamos, está certíssima.

A Colenda Turma Julgadora, à
unanimidade de votos, negou provi-
mento aos recursos oficial e voluntá-
rio interpostos para ratificar a res-
peitável sentença reexaminada.

Belém, 31 de agosto de 1998.
Des. Nelson Silvestre Rodrigues Amorim - Presidente

Des. Ricardo Borges Filho - Relator
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ACÓRDÃO Nº 34.722 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
COMARCA DA CAPITAL

Embargante: Estado do Pará
Embargado: O Venerando Acórdão nº 34.103 das Egrégias Câmaras Cíveis

Reunidas do TJE-PA e Paulo Wilson Rosa de Paula e outros
Relator: Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves

Embargos de declaração alegação da existência de

omissões e obscuridade no acórdão. Julgamento fei-

to apenas com relação e isonomia de salários. Inca-

bimento de apreciação de preliminares a respeito da

redução salarial que não caberia sua análise em

mandado de segurança Requisitos para apresentação

dos embargos inexistentes. Embargos conhecidos e

rejeitados.

Vistos, etc...

ACORDAM, os Exmos. Senhores
Desembargadores componentes
das Egrégias Câmaras Cíveis Reu-
nidas do Tribunal de Justiça do Es-
tado do Pará, adotando relatório in-
tegrante deste, unanimemente, as
Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas,
rejeitaram os embargos, nos termos
do voto do Des. Relator.

Relatório

O Estado do Pará, devidamente
qualificado através da Procuradora
que assina o presente, apresentou
Embargos de Declaração contra Ve-
nerando Acórdão de nº 34.103 des-
sas Egrégias Câmaras Reunidas,

que julgou o Mandado de Segurança
interposto por Paulo Wilson Rosa de
Paula e outros, contra o Exmo. Sr.
Secretário de Agricultura.

Alega o Embargante que os pre-
sentes Embargos Declaratórios des-
tina-se a prequestionar a matéria
para ser discutida em sede recursal
extraordinária, consoante jurispru-
dência sedimentada nos Tribunais
Superiores, no sentido de tomar o
recorrente explicita a tese debatida
nas instâncias ordinárias

Diz que se reportando ao termo
das informações prestadas pela
autoridade dita coatora e contesta-
ção apresentada pelo litisconsorte
passivo, no tocante aos pontos cujo
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esclarecimento requer, pede novo
pronunciamento que corrija a fla-
grante omissão contida no Acórdão
embargado, que nega prestar a tu-
tela jurisdicional quando aduz que
não serão apreciadas as prelimina-
res de prescrição alegada pela auto-
ridade dita coatora e de litispendên-
cia levantada e comprovada pelo li-
tisconsorte passivo necessário, pelo
que requer que seja sanada a omis-
são, proferindo-se novo pronuncia-
mento pelas Câmaras e sanadas a
omissão contida no julgamento.

Que igualmente requer que seja
adotada tese menos contraditória a
cerca do reconhecimento da redu-
ção dos vencimentos dos impetran-
tes, pois afirma o Acórdão embar-
gado que o pedido terá de ser inde-
ferido, uma vez que não ficou pro-
vado nos autos que os mesmos tive-
ram seus vencimentos reduzidos;
pois a documentação acostada ser-
ve apenas como prova de que exis-
tem servidores exercendo cargos
idênticos que seria o suposto ato
ilegal praticado pelo impetrado con-
tra direito líquido e certo dos impe-
trantes, qual seja redução dos ven-
cimentos na base de 8,5 salários
mínimos conforme aduzem os im-
petrantes na exordial.

Que se quedou inerte o Acórdão
embargado, quanto ao mérito da
pretensão, totalmente rebatida pelas
informações prestadas pela autori-
dade apontada como coatora, olvi-
dando-se das peculiaridades do

caso presente, no que eivado de
omissões e obscuridade, conforme
demonstra como alegação do esco-
amento do prazo decadencial pre-
visto para a ação de segurança,
demonstrado pela autoridade coato-
ra, bem como a própria inicial,
quando afirma que os impetrantes
percebiam salários de 8,5 salários
mínimos e tiveram reduzidos a partir
de julho de 1987, levando a crer que
a lesão ocorrera em junho de 1987,
quando aconteceu a Lei 5.378/87.

Que argumentou ainda a autori-
dade a edição pelo Governo Fede-
ral, do Decreto Lei 2.351/87, que
determinou a desvinculação ao salá-
rio mínimo de todos os salários dos
servidores das três esferas gover-
namentais, em razão de que, todos
os que continuassem percebendo
salários na base de 8,5 salários ,
deveriam ingressar em Juízo, obser-
vando a prescrição qüinqüenal, o
que não fizeram os impetrantes.

Que afrontou ainda o Acórdão
embargado a expressa vedação
constitucional de vinculação ao salá-
rio mínimo para qualquer fim, vio-
lando o princípio da autonomia esta-
dual, eis que em ultima análise im-
pôs ao Estado aumento previsto em
Lei Federal, vinculando ao reajuste
do mínimo aos vencimentos dos im-
petrantes que deveriam ser reajus-
tados a cada reajuste do salário mí-
nimo, com a revisão geral dos servi-
dores públicos e idênticos índices e
na mesma data, assim diz que es-
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ses são os pontos que carecem ma-
nifestação.

Voto

Cuida de Embargos de Declara-
ção em que o Embargante apenas
com o firme propósito de rediscutir a
matéria, apresenta os Embargos
Declaratórios, alegando a existência
de omissão e obscuridade na deci-
são.

Pelo que se vê no exordial, os
impetrantes são funcionários da Se-
cretaria de Estado de Agricultura,
exercendo os cargos de Engenhei-
ros Agrônomos e Médicos Veteriná-
rios e como percebem vencimentos
diferenciados de outros colegas que
exercem o mesmo cargo na mesma
Secretaria, ingressaram com o re-
médio heróico alegando dois fatos: o
primeiro que percebiam vencimen-
tos de 8,5 salários mínimos e que a
partir de 1987 tiveram os mesmos
reduzidos para o que percebem atu-
almente, e o segundo a ponto de
reivindicar a isonomia salarial pre-
visto pela Constituição Federal, arti-
go 39, § 1º.

A autoridade em suas informa-
ções alega com relação ao primeiro
pedido que o mesmo estava deca-
dente e que havia litispendência
uma vez que estava em julgamento
no Tribunal Regional do Trabalho
aquela matéria, assim como que o
pedido deveria ser indeferido uma
vez que não havia provas da redu-

ção, e que havia lei proibindo a vin-
culação de salários ao salário míni-
mo.

Ao ser julgado o Mandamus, en-
tendemos que o pedido em relação
a redução do salário em julho de
1987 era matéria que exigiria pro-
vas, o que fugia da competência da
ação mandamental e assim disse-
mos que deixariam de analisar o pe-
dido sobre este aspecto, assim não
caberia a análise das preliminares a
este respeito, uma vez que o pedido
seria analisado apenas no ponto de
vista da isonomia salarial, conforme
poderá ser visto na decisão.

Em vista deste fato, volta a auto-
ridade através dos presentes em-
bargos alegar omissão e obscurida-
de, o que não existe, uma vez que o
pedido foi analisado e julgado ape-
nas quanto a isonomia de salários
previsto no artigo 37, § 1º, logo não
tinha porque ser analisado os fatos
alegados, que poderá ser matéria de
uma ação própria.

Assim, não tinha porque se falar
de decisiva ou litispendência, uma
vez que o direito foi dado pela iso-
nomia de salários, uma vez que
existindo no quadro da Secretaria,
Engenheiros Agrônomos e Médicos
Veterinários que percebam venci-
mentos correspondentes a 8,5 salá-
rios mínimos dados pela Justiça
Trabalhista é lógico que todos
aqueles que ocupam os mesmos
cargos estão assegurados, este di-
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reito pelo próprio dispositivo consti-
tucional, assim em relação ao ponto
analisado não houve escoamento do
prazo decadencial, uma vez que se
trata de matéria de trato sucessivo,
assim como não feriu a lei citada do
Governo Federal, já que não se de-
terminou pagamento de salários mí-
nimos e sim deu-se direito a isono-
mia de vencimentos a outros cole-
gas que exerceram os mesmos car-
gos e perceberam aqueles valores,
mas não quer dizer que será sempre
corrigido, pois este valor foi ao tem-

po da decisão, assim não há feri-
mento a autonomia estadual, uma
vez que não se está concedendo
aumento de vencimentos a funcio-
nários e sim dando direito dado pela
Lei Magna que dá a este poder o di-
reito de fazer as devidas correções,
quando os casos exigem.

Logo não havendo omissão ou
obscuridade no Acórdão, apenas
tentativa de rediscutir a matéria jul-
gada. Conheço dos Embargos para
rejeitá-los.

Belém, 15 de setembro de 1998.

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente
Des. Carlos Fernando de Sousa Gonçalves - Relator



JURISPRUDÊNCIA 137

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

ACÓRDÃO Nº 34.733 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Espólio de Nemorino de Jesus Noronha
Apelado: Cristiano dos Santos Ribeiro
Relatora: Juíza Convocada Carmencin Marques Cavalcante

Apelação Cível - Direito Cível - Ação de Investigação

de Paternidade cumulada com alimentos. Preliminar

de intempestividade da apelação - Rejeitada à Unani-

midade. Mérito: Comprovada nos autos a convivência

da Genitora do Investigante com o Investigado, assim

como, a coincidência entre o relacionamento sexual e

a concepção do investigante, a sentença monocrática

merece ser confirmada, inclusive quanto aos alimen-

tos arbitrados. Recurso conhecido, mas, improvido.

Decisão Unânime.

Vistos, etc...

ACORDAM, os Exmos. Srs. De-
sembargadores e Exma. Sra. Juíza
Convocada, que integram a Turma
Julgadora da 3ª Câmara Cível Isola-
da, do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará, à unanimidade, em conhe-
cer da Apelação para negar-lhe pro-
vimento, nos termos do voto da Re-
latora.

Relatório

Espólio de Nemorino de Jesus
Noronha, por seu Procurador Judici-
al, em 13/07/90, interpõe Apelação
da Sentença prolatada, em

21/06/90, pelo MMª Juíza da Co-
marca de Ponta de Pedras, na Ação
de Investigação de Paternidade
Cumulada com Ação de Alimentos,
movida, por Cristiano dos Santos
Ribeiro, menor impúbere, represen-
tado por sua mãe, Maria José San-
tos Ribeiro, contra Nemorino de
Jesus Noronha, da qual foi devida-
mente intimado em 05/06/90, con-
forme juntada de fls. 64, verso.

Alega:
- Que a sentença contraria, fron-

talmente, não só, a prova dos Autos,
mas, também, o próprio direito ex-
presso;

- Que as alegações do Autor/ ora
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Apelado são fantasiosas. Os docu-
mentos às fls. 05 e 06, não têm va-
lor probante, já que não reconheci-
dos e nem autenticados, e o investi-
gado, em 07/04/80, já se encontrava
com idade avançada e em estado
precário de saúde, não sendo possí-
vel, ter sido engravidada, por ele, a
mãe do Apelado.

Requer seja dado provimento ao
Recurso, para, reformando a sen-
tença de primeira instância, julgar
improcedente a ação.

As fls. do Recurso não foram
numeradas pelo Escrivão, e se en-
contram entre as fls. 66 e 67 dos
autos.

Recebida a Apelação no efeito
devolutivo, nos termos do Art. 520,
II, do CPC, fls. 67.

O Apelado, em contra-razões,
alega:

Preliminarmente. A intempestivi-
dade do Recurso.

No mérito: A falta de razão do
Recorrente, que teve desentranha-
da, por intempestiva, a contestação
e não mais compareceu ou se fez
representar nos demais atos do pro-
cesso.

Requer o não conhecimento do
Recurso, ou que, conhecido, lhe
seja negado provimento, mantendo-
se a decisão recorrida, fls. 68/69.

Preparo às fls. 71/73.
Remetidos os autos ao Egrégio

Tribunal de Justiça do Estado, fls.
74.

Distribuídos, em 08/11/90, ao

Exmo. Sr. Des. Humberto de Castro,
fls. 76, verso.

Redistribuídos, em 24/04/97, ao
Exmo. Sr. Des. Nelson Silvestre Ro-
drigues Amorim e, em 26/08/97, a
esta Relatora que os mandou à Pro-
curadoria de Justiça, para opinar, fls.
76/80.

A Exma. Sra. Procuradora de
Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja,
manifesta-se pelo improvimento do
Recurso e manutenção do “deci-
sum”, em sua integralidade, fls.
81/86.

Adoto o Relatório de fls. 61.

Voto

Em suas razões recursais, sus-
cita o Apelado, preliminarmente, a
intempestividade do Recurso, pelo
fato do Apelante ter sido intimado
através de carta registrada, recebida
com aviso de recebimento em
28/06/90, conforme consta do “AR”
às fls. 66 dos autos, somente resti-
tuindo em 13/07/90, com juntada em
18/07/90, às fls. 67 e 68, versos.

Compulsando os autos, verifica-
se que o Réu/Apelante recebeu a in-
timação postal em 28/06/90, mas, o
aviso de recebimento somente foi
juntado aos autos, em 05/07/90,
consoante fls. 64 verso a 66, sendo
protocolado o Apelo em 13/07/90,
conforme faz prova o carimbo do
Cartório, no verso da 1ª folha do re-
curso, tendo sido recebido pela MMª
Juíza “a quo” em 17/07/90.

De acordo com o Art. 241, inciso
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V, do CPC, vigente à época da in-
terposição do apelo, sendo a intima-
ção por carta postal, o prazo come-
çaria a correr da data da juntada aos
autos do aviso de recebimento.

In casu, a juntada foi efetuada
pela Escrivania em 05.07.90 e o re-
curso ajuizado em 13/07/90, logo,
não está configurada a intempestivi-
dade arguida.

Isto posto, rejeito a preliminar.
De meritis, também desassiste

razão ao Recorrente que não justifi-
ca sua irresignação e o consequente
aviamento do clamor recursal.

Os fatos que autorizam a pre-
sunção de paternidade e que condu-
zem à certeza moral da paternidade
investigada, estão contidos nas pro-
vas testemunhais produzidas, todas
afirmativas da convivência da geni-
tora do investigante com o investi-
gado.

As provas contidas nos autos
demonstram, sem sombra de dúvi-
das, a convivência sob o mesmo
teto, havida entre a mãe do investi-
gante e o investigado, durante dois
(02) anos, ou seja, de 1978 a 1980,
ano em que nasceu o investigante/
ora Apelado e que a separação
ocorreu após o nascimento da cri-
ança devido a problemas criados
pelos filhos do investigado.

A mãe do investigante que era
casada e conviveu com seu marido
até o ano de 1975, após dois anos
da separação conheceu e passou a

namorar o investigado que era viú-
vo; já em 1978 passaram a viver
juntos, chegando a ser apresentada
por ele a várias pessoas como sen-
do sua segunda mulher, consoante
os depoimentos das testemunhas.

À evidência sendo concebido o
investigante em tal período de con-
vivência, quando ocorreu o relacio-
namento sexual, a decisão de pri-
meiro gráu não poderia ser outra.

O investigado não chegou a ser
ouvido em Juízo, por ter falecido em
1988, antes de ser realizada a audi-
ência de instrução e julgamento.

Quanto à afirmação do Apelante
a respeito da idade avançada do in-
vestigado o que não lhe possibilitaria
mais ser pai, não procede, pois, a
quando da concepção do investi-
gante, o investigado contava apenas
59 (cinquenta e nove) anos de ida-
de, estando ainda em fase fértil de
sua vida.

Cediço é que, pelas peculiarida-
des próprias dos procedimentos in-
vestigatórios de paternidade, a prova
para o reconhecimento desse esta-
do não pode ser aferida como o é
nos demais procedimentos da área
cível. Tanto assim, é que os Tribu-
nais e os doutrinadores, atentos a
isso, fixaram parâmetros, para que,
em tais casos seja alcançada uma
verdade, se não absoluta, pelo me-
nos relativa, com base na qual seja
proferida a sentença.

Ditos parâmetros vemos cristali-
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zados nas decisões jurisprudenciais
e ensinamentos doutrinários, tais
como:

“Evidenciada a coincidência entre
a concepção do filho e as rela-
ções sexuais da mãe com o su-
posto pai, há de reconhecer-se a
almejada paternidade” (in JC
28/218).
No mesmo norte os ensinamen-

tos de Arnoldo Medeiros da Fonse-
ca, que, a respeito, assim leciona:

“A prova direta e completa da ex-
clusividade das relações sexuais
de uma mulher com um homem
é dificílima, senão impossível,
mas a prova indireta e relativa
pode indubitavelmente ser pro-
duzida, resultando, na verdade,
da aparente honestidade da mãe,
na conduta recatada e discreta
que habitualmente mantinha,
atestada pelos vizinhos e pesso-
as que com ela convivem” (em
Investigação de Paternidade, p.
396).
A Douta Procuradora de Justiça,

Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, de
igual modo, reforça seu judicioso pa-
recer, com julgados diversos sobre a
importância das provas testemu-
nhais nos casos de investigação de
paternidade e conclui afirmando:

“Após declinar os julgados ante-
riores, chega-se a conclusão
que, o que fora afirmado pelo
autor investigante e acolhido pelo
Juízo Monocrático, tem supedâ-
neo jurídico, uma vez que as cir-
cunstâncias, os indícios e as pro-
vas, formaram o convencimento
esposado, pois até a presente
data não houve prova contrária
de valor suficiente que induza
entendimento diverso”.
Relevantes são portanto as pro-

vas do autor, por terem demonstra-
do interesse na causa e na defesa
de seus direitos; e irrelevantes as
alegações do réu, que até agora não
provou nada do que alegou, tendo
inclusive desentranhado sua con-
testação dos autos por intempestivi-
dade, fls. 84/85

Assim, tendo restado provada
nestes autos a coincidência entre as
práticas sexuais e a concepção do
Investigante/ Apelado, a respeitável
sentença de 1º grau não merece re-
paros, inclusive quanto aos alimen-
tos arbitrados no valor de cinco (05)
MNR, os quais devem ser mantidos.

Por todo o exposto, conheço da
Apelação, porém, nego-lhe provi-
mento.

Belém, 18 de setembro de 1998.

Des. Pedro Paulo Martins - Presidente
Juiza Convocada Carmencin Marques Cavalcante - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 34.736 AUTOS DE APELAÇÃO PENAL DA
COMARCA DA CAPITAL

Apelante: Tomé Ferreira de Medeiros
Apelado: À Justiça Pública
Relator: Desembargador Felício de Araújo Pontes

Apelação Penal. Alegação de que a decisão contrari-

ou as provas dos autos. Infringência ao art. 121 do

CPB. Legítima defesa não configurada. A forma vio-

lenta e cruel com que o crime foi praticado pelo re-

corrente, afasta de forma induvidosa, a justificativa

de imprudência do mesmo ao manusear a arma do

crime. Laudo de exame necroscópico confirma vio-

lência do crime praticado. Decisão do Conselho de

Sentença imune de restrições. Recurso conhecido e

improvido. Decisão Unânime.

ACORDAM, os Senhores De-
sembargadores componentes da 2ª
Câmara Criminal lsolada por Una-
nimidade de votos, conhecer do Re-
curso e nega-lhe provimento, nos
termos do voto do Desembargador
Relator.

Relatório

Irresignado, com a decisão do
Tribunal do Júri que o condenou a
pena definitiva de 6 (seis) anos de
reclusão, por infringência ao artigo
121 "caput" do CPB, Tomé Ferreira
de Medeiros, recorreu a esta Corte
de Justiça.

Extrai-se dos autos, que o réu -

apelante foi denunciado em
24/10/86, por crime de Homicídio
Qualificado na pessoa de Armando
Cerveira do Rosário, assassinado
pelo acusado, com uma facada, sem
que fosse dada qualquer chance de
defesa, estando registrado como
causa da morte no laudo necroscó-
pico "anemia aguda devido hemor-
ragia interna e externa devido lesão
do coração por arma branca".

Verifica-se, pelo depoimento das
testemunhas, Zaira do Socorro do
Rosário Nascimento, Maria das
Graças Luz Ferreira- Maria de Fáti-
ma Pinheiro e José Roberto R. Mo-
raes, os quais, de forma unânime,
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afirmam que Tomé Ferreira de Me-
deiros chegou embriagado, acom-
panhado da esposa e, não tendo
encontrado a filha em casa, ficou
com raiva; que a filha chegou logo
depois e ele tentou bater nela e a
esposa impediu que Tomé ficou com
muita raiva e empurrou a esposa,
tendo esta caído. com o rosto no
chão e quebrado a testa- sangrando
abundantemente; a filha ficou gri-
tando por socorro, para levarem a
mãe ao PSM; que Tomé impediu
que levassem a mulher ao PSM e
passou a esganá-la; que Armando
chegou do serviço e saiu em socorro
da mesma afastando Tomé da es-
posa; que Tomé partiu para cima de
Amando derrubando-o e por cima
deste, mordia-lhe o peito; que Zaíra
e Roberto desapartaram a briga, ti-
rando Armando debaixo de Tomé;
que os ânimos ficaram acalmados e
cada qual foi para sua casa- mas
Tomé voltou armado de faca gritan-
do "Cadê o corno, safado, vem cá
que eu quero te matar"; que o acu-
sado ficou chutando a porta da casa
de Armando, até derrubá-la, apli-
cando-lhe uma facada à altura do
coração e depois saiu correndo,
ameaçando outras pessoas, que
Armando foi socorrido e levado ao
PSM, onde faleceu.

Observa-se, que a Instrução Pro-
cessual teve continuidade, sendo
declarada a revelia do Acusado.
Passados sete anos do crime prati-
cado pelo Acusado, foi o mesmo

interrogado em Juízo, oportunidade
em que, alegou que estava sendo
agredido por Armando, Roberto e
mais dois amigos, e por estar arma-
do de faca, furou a vítima para poder
livrar-se de seus agressores.

Foram ouvidas duas testemu-
nhas arroladas pela Defesa: Jorge
Ribeiro, que disse não ter presenci-
ado o crime, assim como Alice Soa-
res que também não presenciou o
crime, pois estava levando a mulher
de Tomé para o hospital e que se
encontrava no PSM, quando Ar-
mando chegou.

Tomé Ferreira de Medeiros, foi
pronunciado nas sanções punitivas
do art. 121, § 2º, inciso IV (recurso
que tomou impossível a defesa da
vítima) do CPB.

Contra tal decisão a Defesa re-
correu a esta Corte, para que a qua-
lificadora fosse afastada, pedido ne-
gado à unanimidade pela 1ª Câmara
Criminal Isolada.

Consta, as fls, 195 a R, decisão
que fixou a pena definitiva do réu em
6 (seis) anos de reclusão em regime
semi-aberto na Colônia Heleno Fra-
goso, tendo em vista que o Conse-
lho de Sentença recolheu em favor
do réu, a atenuante do art. 65, III, "d"
do Código Penal.

O Apelante, inconformado, recor-
reu a esta Instância Superior, ao ar-
gumento de que a decisão contrari-
ou as provas dos autos e que os de-
poimentos foram forjados para in-
criminá-lo, e mais, que ficou impedi-
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do de realizar o Exame de Corpo de
Delito para a verificação das lesões
que sofreu. Refere que a tese de
homicídio culposo seria mais com-
patível, pois o delito praticado decor-
reu apenas de culpa- pois defendia
sua vida.

Em contra-razões, o Ministério
Público requer a manutenção da de
cisão emanada do Júri.

Nesta Superior Instância a Iustre
Procuradora de Justiça, opinou pelo
conhecimento e improvimento do
Recurso.

Voto

O inconformismo do Apelante,
centrado no entendimento de que a
decisão do Conselho de Sentença-
que o condenou a 06 (seis) anos de
reclusão, por infração ao art. 121
"caput" do CPB, contrariou as pro-
vas dos autos, não procede.

Demonstrado está- de forma cla-
ra e induvidosa que o réu -  apelan-
te, de maneira cruel atingiu a vítima
Armando Cerveira do Rosário, com
violenta facada a altura do mamilo
esquerdo, produzindo sua morte,
conforme comprova o laudo de
exame Necroscópico de fls. 09.

Está evidente que o Conselho de
Sentença de forma lúcida e correta,
acolheu a tese do Ministério Público
de que o Acusado, efetivamente, ar-
rombou a casa da vítima- aplicando-
lhe violenta facada no coração, em
consonância plena às provas carre-

adas aos autos.
Do que está inserido nos autos,

ressai o reconhecimento de duas
versões sobre o crime: Alegação
pelo Réu-Apelante de Legítima De-
fesa e outra decorrente de Prova
Testemunhal, esta apresentada
como mais consentânea com a rea-
lidade do ato delituoso, e por isso
acolhida pelo Conselho de Senten-
ça, o que não lhe é defeso, confor-
me entendimento assente de nossos
Tribunais, trazidos à colação pelo
Ilustre Representante do Ministério
Público em seu bem lançado Pare-
cer.

É bem de ver, que tal convicção
deflui do depoimento de 04 (quatro)
testemunhas, que retrataram a rea-
lidade da ocorrência delituosa, com
detalhes esclarecedores, tudo con-
vergindo para a indubitável culpabili-
dade do réu-apelante, que ficou furi-
oso com a vítima por tê-lo impedido
de espancar a esposa e voltou ar-
mado com uma faca para assassi-
nar Armando Cerveira que já estava
recolhido em sua residência. Furio-
so, arrombou a porta da casa da ví-
tima e deliberadamente, de forma
cruel, a matou.

Onde pois, a aventada e incon-
sistente irrogação de contrariedade
às provas dos autos feita pelo réu-
apelante?

Observa-se, que após 06 (seis)
anos foragido, o acusado veio à Juí-
zo, para apresentar sua versão,
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destituída de verdade, referindo ter
sido vítima de 05 (cinco) agressores,
dentre os quais, Armando, a vítima.

Pretendeu fazer crer, ter sido es-
pancado, referindo que teve um pe-
daço de sua orelha arrancada- en-
tretanto, não solicitou exame de cor-
po de delito, mesmo sendo assistido
por advogado durante toda a instru-
ção processual, inclusive na decre-
tação de sua revelia.

Em que pesem os esforços da
defesa, não conseguiu caracterizar
suas teses de legítima defesa e im-
prudência ao manusear a faca (ho-
micídio culposo).

No que tange a configuração de
legítima defesa- é imprescindível a
prova real da eximente de criminali-
dade, sem o que estará a exclu-
dente prejudicada.

Dentro desse contexto, é perti-
nente a transcrição do seguinte
acórdão:

"A legítima defesa para que pos-
sa ser acolhida, precisa ficar pro-
vada e a prova é o ônus do réu,
sendo insuficiente a simples ale-
gação (TACIM-SP-CA Rel. Hélio
de Freitas -RT671/346).
Foi afirmado em Plenário, por

testemunhas de defesa que não
presenciaram o crime, que Arman-

do, a vítima, quando bebia, tomava-
se violento e arrumava confusão.
Ainda que verdadeiras, tais afirma-
ções, é assente o entendimento de
que, não são os maus antecedentes
da vítima que tomam, no caso, a
agressão de Tomé, legítima defesa.
É o que se infere do acórdão trans-
crito abaixo:

"Para ser reconhecida, tem a le-
gítima defesa que estadear com
clareza extreme de dúvidas, não
sendo os maus antecedentes da
vítima suficientes para gerar a
convicção de que tenha tido a
iniciativa da agressão  (STF-RE.
ReL. Barros Monteiro. DJU de
20/11/72 p. 7.670).
O argumento da defesa de que

"o homicídio culposo teria sido a de-
cisão salutar para o tipo delituoso
imputado ao Apelante", não merece
relevância e muito menos acolhi-
mento. A forma violenta e cruel
como Armando Cerveira foi assassi-
nado, afasta de forma definitiva a
alegação de imprudência do acusa-
do ao manusear a faca, hipótese,
que, por inconcebível foi acertada-
mente rechaçada pelo Júri.

Por todo o exposto, conheço do
recurso e lhe nego provimento.

Belém, 16 de junho de 1998.

Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente
Des. Felício de Araújo Pontes - Relator
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ACÓRDÃO Nº 34.738 APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelantes Ministério Público e Ronildo da Silva Souza
Apelada: A Justiça Pública e Ronildo da Silva Souza
Relator: Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga

Recurso de Apelação Penal, tanto do dominus litis

quanto do réu - O primeiro, pleiteando o reexame da

causa para, consequentemente, serem as penas apli-

cadas ao réu, cumulativamente, por se tratar de con-

curso material e, não, formal - O segundo, objetivan-

do sua absolvição, sob a alegação de que a vítima,

embora menor de 14 anos, já não era mais virgem,

nem honesta, além de que desconhecia fosse  crime

coabitar com esta - O fundamento da apelação minis-

terial revela-se procedente, pois reconhecendo o

prolator do decisum recorrido ter sido o réu o autor

dos delitos de rapto e estupro presumido, que não

consumados simultaneamente, houve concurso ma-

terial, e não, formal, pelo que impunha-se-lhe a apli-

cação do cúmulo material de penas - A motivação in-

vocada pelo apenado, desprocede, pois das provas

emerge a honestidade da vítima e de ser ela virgem

antes do congresso carnal, com o réu,  porém, ainda

que não o fosse, tal circunstância não elidiria o crime

de estupro, que para sua consumação não exige a in-

tegridade himenal da vítima - Apelo conhecido e pro-

vido em parte - Decisão unânime.

ACORDAM. os Senhores De-
sembargadores componentes da
Terceira Câmara Criminal Isolada do
Egrégio Tribunal de Justiça, em co-

nhecer do recurso e dar-lhe, provi-
mento, em parte, por unanimidade,
nos termos da fundamentação do
voto do Relator.
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Relatório

Ronildo da Silva Souza, ao tem-
po maior de 18 e menor de 21 anos,
devidamente qualificado nos autos,
foi denunciado pela Promotora de
Justiça da Infância e Juventude Ma-
ria do Socorro M. C. Mendo, que o
incursionou nas sanções punitivas
dos artigos 219, 213 e 214 Caput,
c.c. o 224, alínea "a" do Código Pe-
nal.

A peça preambular acusatória
narra em síntese, que Ronildo no dia
09 de março de 1995 raptou a ado-
lescente Elizabete Cristina da Gama
Ferreira, de 12 anos de idade, le-
vando-a, em seguida, para a Ilha do
Mosqueiro, onde o raptor passou a
manter com a raptada relações se-
xuais normais e coito anal, conforme
atesta o laudo de fls. 08 e 09 dos
autos de inquérito policial.

Ao raptar a vítima o acusado foi
visto pela tia desta, tanto assim, que
posteriormente o reconheceu.

Segundo a vítima declara em seu
depoimento, o acusado a induziu,
levando-a consigo para morarem
juntos, no Mosqueiro e lá chegando,
praticaram sexo anal e vaginal de
maneira violenta e sempre quando a
procurava para o congresso carnal,
já tinha cheirado "cola de sapateiro",
destacando, que era virgem antes
do rapto.

O depoimento de Elizabete foi in
totum ratificado por Ronildo, alegan-
do, apenas, que não sabia que fugir

com a mesma era crime.
A denunciante juntamente com a

exordial arrolou testemunhas.
Recebida a denúncia em 24 de

abril de 1995, foi o réu qualificado e
interrogado em 23 do mês subse-
quente, confirmando em parte o que
disse na fase inquisitorial, afirman-
do, contudo que a idéia de ir para
Mosqueiro partiu de Elizabete, que
aliás não era mais virgem, não sa-
bendo, entretanto, quem a desvirgi-
nou, esclarecendo ainda, que as re-
lações sexuais entre ambos eram
normais.

Precisa, também, que quando se
preparava para retornar à Belém, foi
preso em flagrante na casa de sua
irmã Rosimary, onde estavam jun-
tos, dizendo-se, na ocasião, viciado
em cheirar cola de sapateiro, o que
era de conhecimento da vítima.

No tríduo legal os seus patronos
desistiram da defesa prévia, reser-
vando-se para as alegações finais,
arrolando, contudo, três testemu-
nhas.

No desenrolar do sumário de
culpa foram inquiridas as de acusa-
ção, inclusive a vítima, como infor-
mante, a primeira por ser de apre-
sentação, quase nada esclareceu; a
segunda, limitou-se a dizer que sou-
be através de comentários do namo-
ro entre ambos, que por ser tia da
menor juntou-se à genitora desta
nas buscas, visando encontrá-la,
enquanto a dita menor ratificou o
seu depoimento prestado na Polícia,
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exceto o coito anal, sobre o qual não
foi perguntada.

Às fls. 59 dos autos habilitou-se
como patrono de Ronildo  o advoga-
do Dorivaldo de Almeida Belém, cuja
defesa a partir daí assumiu.

Das testemunhas arroladas pela
defesa foram inquiridas duas e, na
fase de diligências do artigo 499 do
CPP nada requereram as partes.

Em alegações finais, o Ministério
Público reportando-se à sua promo-
ção primeira e entendendo que pro-
vadas resultaram: a autoria dos cri-
mes pela confissão do acusado, ro-
bustecida pela palavra da vítima e, a
materialidade pelos laudos periciais,
requereu a condenação de Ronildo
de acordo com a capitulação penal
dada na denúncia.

Por seu turno, a defesa pugnou
pela total improcedência da peça
inaugural da ação penal, de vez que
os testemunhos que o incriminam,
emergem de depoimentos de pa-
rentes da vítima e de policiais, por-
tanto, de valor relativo para uma
condenação.

Além de que a palavra de Eliza-
bete é prenhe de contradições entre
o que declarou no inquérito policial e
o que disse em Juízo.

No primeiro, afirmou que fora
forçada a praticar sexo anal e vagi-
nal de maneira violenta e, que vivi-
am escondidos.

No segundo, que ficaram em
companhia de cinco pessoas,

acompanhando o acusado voluntari-
amente.

Finalizando, requer a absolvição
de seu patrocinado considerando
ser este um jovem trabalhador bra-
çal de 19 anos e arrimo de família,
sendo primário e de bons antece-
dentes.

Decidindo o Juiz Raimundo Ho-
landa Reis, entendendo que embora
o laudo de conjunção carnal não
afirme nem negue o ato sexual, o
hímen da ofendida é daqueles que
permitem cópula sem romper e, in
casu, induvidoso é que houve rela-
ções sexuais do acusado com a ví-
tima, bem como o atentado violento
ao pudor, pois o laudo do ato libidi-
noso diverso da conjunção carnal
testifica ter havido cópula ectópica
anal, apresentando a vítima ânus de
esfíncter dilatado, com preguea-
mento reduzido à fissuras cicatriza-
das.

Sua Excelência também em seu
julgado reconhece que antecedendo
as referidas infrações penais, ocor-
reu o rapto de Elizabete Cristina,
pelo acusado em conseqüência do
qual foram os delitos em referência
cometidos, não merecendo desse
modo qualquer credibilidade as ale-
gações do mesmo de que a própria
vítima o seguiu espontaneamente e
de que, não sabia que tais atos vio-
lavam a lei.

Em seguida, julgou procedente a
denúncia que enquadrou Ronildo
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nas sanções punitivas dos artigos
219, 213 e 214 c.c. o 224, alínea “a”,
todos do Código Penal. Condenan-
do-o finalmente à pena definitiva de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de
reclusão e, considerando a termino-
logia hedionda para os ilícitos per-
petrados estabeleceu para o cum-
primento da pena o regime fechado.

Da irresignação das partes houve
apelações recíprocas:

O Ministério Público em suas ra-
zões procura demonstrar o equívoco
em que laborou o ilustre prolator da
sentença recorrida, que ao invés de
reconhecer o concurso material, de-
cidiu-se pelo formal, aplicando ao
acusado a pena definitiva de 07
(sete) anos e 02 (dois) meses de re-
clusão, deixando ainda de reconhe-
cer  a causa especial de aumento de
pena prevista no artigo 9º da Lei
8.072/90 - Lei de Crimes Hediondos
que alterou dispositivos do Código
Penal.

Com efeito, afirma o dominus litis
que no caso vertente houve mais de
uma ação ou omissão em conse-
qüência das quais resultaram os
crimes capitulados em sua promo-
ção primeira.

Não resta dúvida, continua a re-
presentante do Parquet, que o réu
raptou violentamente a vítima, le-
vando-a para a ilha do Mosqueiro,
onde mediante violência presumida,
praticou com esta sexo anal e vagi-
nal. Vê-se, pois, que três foram as
suas condutas delitivas distintas: a

do rapto, seguido da relação sexual
e do coito anal, respectivamente.
Continuando, traz à colação diversos
arestos que, em sua ótica respal-
dam-lhe a pretensão deduzida - o
cúmulo material de penas - por-
quanto, Elizabete Cristina foi vítima
do rapto, do congresso carnal e atos
libidinosos diversos deste último.

Ao final, pugna pelo somatório
das penas, dos três delitos por Ro-
nildo perpetrados, conquanto, não
ultrapasse o montante, de trinta
anos, máximo permitido em lei.

A defensora do apelante, por seu
turno, em suas razões ao seu recur-
so de apelação procura demonstrar
que de acordo com a realidade atual
em que vive a sociedade, meninos
de 13 e meninas de 12 anos de ida-
de já não são mais crianças, princi-
palmente se habitam a zona urbana,
hipótese dos autos, sendo que não é
mais possível se reconhecer por
essa revolução social que a imputa-
bilidade só ocorre aos 18 anos, por-
que assim o diz a letra fria da lei,
quando sabido é que esta já está ul-
trapassada e caduca nesse aspecto.

Destaca a dita causídica, que o
rapto para que se concretize indis-
pensável é a vontade de seu agente
e, que em conseqüência tenha sido
a vítima retirada de sua esfera de
circulação e proteção por meio de
violência física ou moral, ou ainda
por fraude e, nenhuma dessas hi-
póteses existe no caso sub-examen,
porque o que ocorreu foi um acordo
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entre os dois jovens para se amiga-
rem e irem residir longe de seus fa-
miliares, o que acontece desde o
tempo de nossos bisavós.

Se não houve o rapto, muito me-
nos provado resultaram o estupro e
o atentado violento ao pudor, visto
que a vítima consentiu e concordou
em fugir com o réu para viverem
maritalmente, pois é sabido ser na-
tural a relação sexual entre marido e
mulher; por outro lado as práticas de
coito anal ao tempo da perícia já
eram antigas, não podendo ser atri-
buídas a Ronildo, posto que o seu
relacionamento com a vítima era re-
cente. Ademais, isso mostra que a
“menor” apesar desse adjetivo, não
é tão santa e inocente como quer a
Promotoria. Esta contudo, pode
passar por virgem por ser portadora
de hímen complacente.

Por derradeiro, depreende-se
que a ilustre advogada embora en-
tenda que a violência presumida
dada a menor idade de 14 anos da
vítima, deve se levar em conta que a
realidade é outra da de 1940 quando
a Lei Penal Substantiva passou a vi-
ger, devendo em casos tais conside-
rar o entendimento de nossos tribu-
nais, respaldando-se nesse sentido
em um julgado recente do STF de
que foi relator o Ministro Marco Au-
rélio de Farias Mello, em conse-
qüência do qual foi absolvido o mi-
neiro Márcio de Carvalho, acusado
de ter estuprado uma menina de 12

anos, tendo o ilustre ministro justifi-
cado o seu voto na concordância da
vítima e na aparência desta que
para o acusado dava “nítida impres-
são de que a moça tinha mais de 14
anos”, motivo por que, termina a
mencionada defensora requerendo o
conhecimento e improvimento do
apelo, com a conseqüente reforma
da sentença recorrida e a absolvição
de seu constituinte.

Já em contra-razões ao recurso
do Ministério Público, suscita a De-
fesa a preliminar de intempestivida-
de, por isso que, a Promotora de
Justiça Maria do Socorro M. C.
Mendo recebeu os autos para arra-
zoar em 24/09/96 e somente no
sexto dia, isto é, em 01/10/96 é que
firmou suas razões, portanto, fora do
qüinqüídio legal.

No mérito, pugna pelo conheci-
mento e improvimento do apelo, por
considerar injusta a condenação de
Ronildo da Silva Souza.

Por sua vez o Ministério Público
contra-arrazoando a apelação da
Defesa, sustenta inicialmente as ra-
zões do mesmo recurso por ele an-
tes interposto para em seguida, refe-
rindo-se à decisão do Ministro Marco
Aurélio de Farias Mello, do STF,
elogiada pela defensora de Ronildo,
afirma que tal decisum, não obriga
que os demais tribunais o acompa-
nhem, vez que, ainda não vige no
nosso sistema jurídico o efeito vin-
culante das decisões do Excelso
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Pretório.
Prosseguindo, com o mesmo ra-

ciocínio emprestado ao recurso por
ele interposto, o dominus litis defen-
de o cúmulo material das penas, por
ter o acusado cometido os crimes de
rapto, estupro e atentado violento ao
pudor em concurso material e, não,
formal, discordando contudo, da he-
diondez reconhecida pelo prolator da
sentença recorrida em relação aos
delitos de estupro e atentado vio-
lento ao pudor, posto que, não com-
binados, in casu, com o artigo 223,
do Código Penal, mas, com o 224,
alínea “a”, do mesmo estatuto penal,
tratando-se pois, de violência pre-
sumida e não de violência real, não
havendo pois de se falar em qualifi-
cadoras, “tornando-se imperioso
passar-se uma esponja onde se
gravou a hediondez existente”.

O Parquet de 2º Grau represen-
tado pelo diligente Procurador de
Justiça Luiz Cesar T. Bibas, enten-
dendo que o Chefe do Ministério
Público Estadual, embora tenha
contra-arrazoado o recurso do acu-
sado, em sua manifestação englo-
bou a matéria referente ao parecer
sobre a quaestio ao esposar a tese
deduzida pelo Órgão Ministerial de
2º Grau, entendeu despiciendas
quaisquer outras considerações jurí-
dicas a cargo do custos legis, motivo
por que adotou como parte inte-
grante, em todas as letras, os argu-
mentos por ele judiciosamente ex-
pendidos, acrescendo apenas a re-

ferida manifestação dois arestos que
trouxe à colação:

O primeiro, sobre estupro pre-
sumido e o segundo, a respeito do
atentado violento ao pudor, conclu-
indo com supedâneo nesses julga-
dos que torna-se prevalecente a
aplicação obrigatória na dosimetria
da pena, as atenuantes relacionadas
à idade do acusado e à confissão
deste (ex-vi do artigo 65, incisos I e
III, alínea “d” do CP).

Ao término, pugna pelo conheci-
mento e provimento do recurso in-
terposto pelo Ministério Público, com
necessário acerto técnico-jurídico da
pena privativa de liberdade imposta,
por força do reconhecimento do
concurso material, das atenuantes e
da inaplicabilidade da majorante ex-
pressa na lei de crimes hediondos e,
no tocante ao recurso do apenado, é
pelo seu conhecimento e improvi-
mento.

Voto

O apenado Ronildo da Silva Sou-
sa, acusado da prática dos crimes
definidos nos artigos 219, 213 e 214
do Código Penal, foi condenado a 07
(sete) anos e 02 (dois) meses de re-
clusão, de cuja sentença recorre,
bem como, o Ministério Público.

O fato, segundo os autos, come-
çou com o rapto da ofendida Elisa-
bete Cristina da Gama Ferreira pelo
ora recorrente, que a levou para o
Mosqueiro, na data de 09/03/95,
onde a possuiu pelo ânus, mantendo
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com a mesma durante os dias que
ali passou relação sexual pela via
normal, até que foi preso e a seguir
processado.

O Ministério Público pede o ree-
xame da causa, visando a aplicação
cumulativa das penas em que incor-
reu o sentenciado, tendo em vista a
ocorrência do concurso material na
consumação dos delitos por ele pra-
ticados, e não em virtude do concur-
so formal, como decidiu a sentença.

O sentenciado por sua vez apela,
objetivando a sua absolvição com
base na conduta da vítima, que em-
bora menor de 14 anos, já não era
mais virgem, nem honesta, alega
mais o apenado que desconhecia
fosse crime coabitar com a ofendida.

Ambos os recursos importam ob-
viamente em nova análise dos fatos
atribuídos ao apenado.

Nos delitos que lhe foram impu-
tados, tanto no rapto, como no
atentado violento ao pudor e no es-
tupro, há que ser levado em conta,
em primeiro lugar, a idade da vítima.
Pelo documento de fls. é indesmen-
tível que a ofendida à época do fato
tinha 12 anos de idade. Era, portan-
to, menor de 14 anos, que é idade-
limite para se ter como presumida a
violência, nos termos do artigo 224,
alínea “a”, do Código Penal.

A honestidade da vítima é outro
pré-requisito que se admite como
ocorrente. Tanto mais que nenhuma
testemunha depôs em sentido con-

trário.
A relação sexual é finalmente o

denominador comum dos três deli-
tos.

Em conclusão, no caso dos au-
tos, é inegável que houve o rapto,
posto que os elementos configurati-
vos do crime estão aqui presentes.

Quanto ao atentado violento ao
pudor, em virtude do coito anal o réu
e a vítima na Polícia disseram tê-lo
praticado, ao passo que em Juízo o
acusado o negou, assim  também  a
ofendida por ocasião do exame peri-
cial. Este, na verdade, revela que a
vítima apresentava o esfíncter dila-
tado, com fissuras cicatrizadas de-
nunciando práticas antigas e repeti-
das, do que se conclui que embora
provável que tenha havido a relação,
a antigüidade das lesões e as nega-
tivas das partes criam uma situação
de dúvida que não pode ensejar
uma condenação. Daí a reforma do
julgado nessa parte, de cujo delito é
o acusado agora absolvido, dada a
precariedade da prova.

No que pertine ao estupro, o lau-
do pericial assevera que o hímen da
vítima é do tipo complacente, ao
mesmo tempo que atesta possuir a
pericianda características de des-
gaste da borda livre em decorrência
de repetidas cópulas. Logo, é real-
mente provável ter havido a cópula
vaginal, sem rompimento do hímen,
o que se admite inclusive em face
da confissão do acusado e confir-
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mação da ofendida.
Diante disso tudo, procedeu

acertadamente o nobre Magistrado
na condenação do apelante quanto
aos crimes de rapto e estupro.

A argumentação da Defensoria,
invocando decisão da Suprema
Corte do País, em caso semelhante,
cujo Relator descaracterizou o crime
de estupro, não obstante a menori-
dade da vítima porque se contrapu-
nha no entendimento do eminente
Julgador a conduta desonesta da
ofendida, é um exemplo inaplicável
à hipótese vertente, não só porque
não provada a desonestidade da ví-
tima e até porque tal decisão, datís-
sima venia, contraria a nosso ver a
lei.

Improcede, pois, sob tal ótica o
apelo do acusado.

Resta examinar o recurso Minis-
terial.

Na aplicação da pena o digno
Magistrado baseou-se no concurso
formal, entendendo que através de
uma só ação, o réu praticou os cri-
mes que lhe são imputados. Enten-
dimento diverso é do Órgão Ministe-
rial em seu recurso, pleiteando a
cumulação das penas, no que tem
ele razão. Senão vejamos:

A retirada da vítima de seu lar,
para fim libidinoso, é um fato crimi-
noso que aconteceu a seu tempo. O
estupro é outra ocorrência crimino-
sa, que veio depois do rapto.

São, pois, ações criminosas, pra-
ticadas cada qual a seu tempo e em

ocasiões distintas, de tal sorte que,
as respectivas penas devem ser
somadas, assim como preceitua o
artigo 69 do Código Penal.

Examinemos a seguir os delitos
com as penas competentes.

O rapto é apenado de 02 (dois) a
04 (quatro) anos de reclusão. Tendo
em vista as circunstâncias constan-
tes do artigo 59 aplicáveis ao acu-
sado fica estabelecida a pena-base
de 02 (dois) anos .

O estupro é punido com a pena
de 06 (seis) a 10 (dez) anos de re-
clusão, cuja pena-base é fixada em
06 (seis) anos.

Na espécie dos autos, concorrem
duas circunstâncias legais: a agra-
vante de ser a vítima criança (artigo
61, alínea “h”) e a atenuante de ser
o acusado menor de 21 anos (artigo
65, inciso I), circunstâncias estas
que assim se anulam.

Somando as ditas penas-bases,
estas totalizam 08 (oito) anos de re-
clusão.

Importa, por fim ressalvar que ao
contrário do que considerou o hon-
rado Juiz, não houve no caso crimes
hediondos, posto que, o delito de
estupro, in casu, foi combinado com
o artigo 224, alínea “a” do Código
Penal e não, com o 223 desse di-
ploma legal, consoante a nova reda-
ção dada ao artigo 1º da Lei
8.072/90, pela Lei 8.930/94, vez que
houve apenas violência presumida e
não real com lesão grave ou morte.

Por todos esses motivos dá-se
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provimento em parte a ambos os re-
cursos para, reformando a sentença
absolver o acusado do crime de
atentado violento ao pudor, mantida
porém a condenação deste pelos
crimes de rapto e estupro, em con-
curso material e não formal, fixando
a pena base no mínimo previsto
para cada um desses delitos, isto é,
para o primeiro em 02 (dois) anos e
para o segundo em 06 (seis) anos
de reclusão, e considerando que a
atenuante e a agravante já acima

referidas se equipolaram e se anula-
ram e ainda, que nenhuma causa de
aumento ou de diminuição existe,
dou referidas penas por definitivas,
totalizando 08 (oito) anos de reclu-
são, para cujo cumprimento esta-
beleço o regime semi-aberto (ex-vi
do art. 110 da Lei 7.210/84 c.c. o art.
33, § 1º, alínea “b”, do CPB).

Transitada em julgado esta deci-
são, seja lançado o nome do réu no
rol dos culpados.

Belém, 25 de setembro de 1998.

Des. Jaime dos Santos Rocha - Presidente
Des. Benedito de Miranda Alvarenga - Relator
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ACÓRDÃO Nº 34.743 - AÇÃO PENAL DA COMARCA DE
CAPITÃO POÇO

Autora: A Justiça Pública
Réu: José Rufino de Souza - Prefeito Municipal de Capitão Poço
Relatora: Desembargadora Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz

Ação Penal - Crime de Responsabilidade de Prefeito.

Cheque Pre-Datado. Cheque sem provisão de fundo,

dado como garantia de dívida, e resgatado antes do

oferecimento da denúncia esvazia o conteúdo crimi-

nal da ação. Denúncia não recebida - Decisão Unâni-

me.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Ação Penal, em
que é Autora a Justiça Pública e
Réu José Rufino de Souza , Prefeito
do Município de Capitão Poço.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores componentes
das Egrégias Câmaras Criminais
Reunidas do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade de
votos, em não receber a denúncia,

na forma do voto da Desa. Relatora.
O Ministério Público denunciou

de José Rufino de Souza, prefeito
municipal de Capitão Poço, pelo se-
guinte fato:

O referido indiciado, na realiza-
ção de transação comercial com
Rubens Telles Kalume, brasileiro,
casado, comerciante, residente e
domiciliado em Castanhal, pagou a
mesma com cheque nº 782310,

Agência Banco do Estado do Pará,
sediada na sede daquele município,
no valor de R$ 2.890,00 (dois mil
oitocentos e noventa reais), perten-
cente à respectiva Prefeitura, datado
de 28 de novembro de 1997.

Ocorre que dito cheque, na apre-
sentação, estava sem provisão sufi-
ciente de fundos, e em razão disso
recebeu o respectivo carimbo. Face
a esse fato, a denúncia em questão
o enquadra no art.171, § 2º, do Có-
digo Penal, pedindo-se o seu pro-
cessamento de acordo com a Lei
8.038/90, combinado com a Lei
8.658/53; à peça inicial foi juntada
cópia do título, devidamente autenti-
cada, assim como a representação
ao MP firmada pelo interessado.

O denunciado foi citado por carta
de ordem, e na sua defesa levantou
a incompetência das Câmaras Reu-
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nidas, firmado em disposição legal e
regimental e defende, in casu, a
atribuição específica do Pleno. Por
outra, defende a fraqueza da notifi-
cação, eis que não teria sido instruí-
da, como deveria.

Quanto ao mérito, afirma-se a
inexistência de justa causa para a
denúncia, eis que dito título teria
sido dado em garantia de dívida, o
que configuraria inexistência de cri-
me, face a doutrina e a jurisprudên-
cia dominantes.

Pedia-se a improcedência do pe-
dido, protestando-se, também, pela
apresentação de provas, com rol de
testemunhas. Em outro pronuncia-
mento, o denunciado provou a qui-
tação do título,  juntando a compe-
tente prova. O MP foi ouvido e, ma-
nifestou-se pelo arquivamento.

Voto

A presente ação penal é da es-
pecífica competência do MP. Pro-
posta a ação penal, impugnou-a o
denunciado, alegando, inclusive, que
a denúncia se configuraria em equí-
voco, pois tratar-se-ia de um título
dado em  garantia de dívida, o que
subtrairia da questão todo o aspecto
criminal. No curso da instrução, no

entanto, ficou comprovado que o tí-
tulo foi totalmente quitado e, man-
dado ouvir o MP, este manifestou-
se, alegando que isso tendo aconte-
cido, o conteúdo criminal da questão
haveria desaparecido, mesmo por-
que, conforme manda a lei, quando
a quitação se verifica antes da de-
núncia, a descaracterização do cri-
me passa a ser uma imposição do
próprio direito.

Nada nos impediria, neste mo-
mento, que repetíssemos jurispru-
dência consagrada, inclusive invo-
cada, em sua peça, pelo ilustre re-
presentante do MP. Ei-la:

“Cheque sem fundo, pagamento
anterior à denúncia. Ausência de
fraude. Fica descaracterizado o
crime do art.171, VI, do CP, se o
cheque sem fundos é pago antes
da denúncia, desde que não te-
nha havido fraude na operação”.
STF.RHC. Rel. Francisco Reze -
RT 615/386, RTV 120/653
Uma prova de que não houve

fraude na operação, e a concordân-
cia do MP, com o arquivamento pe-
dido.

Ex-positis, não recebo a denún-
cia e assim determino o arquiva-
mento dos presentes autos.

Belém, 24 de agosto de 1998.

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente
Desa. Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 34.750 - EMBARGOS DE TERCEIROS DA
COMARCA DA CAPITAL

Embargante: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
Embargado: Carlos Medeiros
Relatora: Juíza Convocada Marta Inês Antunes Jadão

Direito Processual Civil - Liminar alusiva a embargos

de terceiros opostos incidenter tantum ao procedi-

mento recursal. Apreciação pela câmara, na forma do

pelo art. 114, inciso XIII, in fine, do Regimento Interno

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Apesar da

relevância do fundamento jurídico do pedido, consi-

derando que a liminar é satisfativa, como os embar-

gos opostos abrigam exceção de incompetência, mis-

ter que se garanta o contraditório, a fim de que se

formalize regularmente o pedido. Decisão unânime

rejeitou a preliminar e determinou o prosseguimento

dos embargos, nos termos do voto da relatora.

Vistos, etc...

Relatório

INCRA - Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária,
autarquia federal, com sede em
Brasília e Superintendência estadual
nesta cidade, por seus procurado-
res, nos autos restaurados de In-
ventário, opõe Embargos de Tercei-
ros em desfavor de Carlos Medei-
ros, brasileiro, solteiro, pecuarista,
domiciliado e residente nesta cida-
de, com arrimo nos artigos 1046 e
seguintes do Código de Processo
Civil, noticiando que a sentença
prolatada na Ação de Restauração

de Inventário, ainda não transitou
em julgado, diante da apelação in-
terposta pelo Instituto de Terras do
Estado do Pará - ITERPA, permitin-
do a interposição dos embargos.

Sustenta na inicial que a União
Federal detém a posse e o domínio
de área de terra, denominada de
“Carajás”, com 942.131,00 hectares,
abrangida por discriminações admi-
nistrativas ocorridas no período de
27/11/1973 a 12/03/1974. Depois de
arrecadadas, foram levadas a regis-
tro de imóveis, no cartório do 1º Ofí-
cio da Comarca de Marabá/PA.,
transcrição de número 2.565, livro 3-
J, fl. 94, domínio que vem sendo es-
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bulhado por ato deste Tribunal de
Justiça, porquanto este vem conce-
dendo autorizações para que o em-
bargado leve referidas terras a re-
gistro, através de cartas de adjudi-
cação, extraídas do inventário dos
bens de Manoel Fernandes de Sou-
za e Manoel Pereira.

Informa a autarquia embargante
que o esbulho ao seu conhecimento
porque figura como ré, ao lado da
União, em ações judiciais em que
empresas adquirentes de terras de
Carlos Medeiros pleiteiam indeniza-
ção por desapropriação indireta.
Enumera as ações seguintes:

Processo nº 93.4373-0 - 4ª V.
Fed. de Belém/PA - Abrolho Verde
C. Indústria.

Processo nº 93.4545-8 - 2ª V.
Fed. de Belém/PA - Promovix I. P.
Ovos.

Processo nº 93.17196-8 - 2ª V.
Fed. de Brasília/DF - Tasso A. Costa
e Outros.

Processo nº 93.4893-7 - 1ª V.
Fed. de Belém/PA - Casa Sem. Rep.
Emp. Rep.

Processo nº 93.5010-0 - 6ª V.
Fed. de Brasília/DF - José Litor Luz
e Outra.

Esclarece, destarte, o INCRA
que essas terras integram a
Amazônia Legal, nos termos do Dec.
Lei nº 1.164, de 01 de abril de 1971
e que em 20 de maio de 1994 ajui-
zou duas petições: uma dirigida ao
Relator da Apelação Cível interpos-

ta, como frisou, pelo ITERPA, e ou-
tra à Presidência deste Tribunal de
Justiça, levando a conhecimento
desta honrada Corte seu interesse
no feito, relevando, ainda, que nem
o embargante nem a União Federal
foram chamados à lide, nem no in-
ventário, nem na Restauração deste,
fatos que, segundo o embargante,
nulificam todos os atos processuais
praticados, isso porque a Lei
6.383/76 atribui ao INCRA a com-
petência para administrar as terras
rurais pertencentes à União Federal,
enquanto a Lei 4.504/64, no seu art.
11, lhe confere a representação
desse ente público de direito interno
para promover a discriminação de
terras, bem como a Lei 4.947/66, em
seu art. 6º deixa claro a competên-
cia para autorizar a alienação de
imóveis rurais da União.

Requer o embargante que este
Tribunal se declare incompetente
para o recurso e a Justiça Comum
Estadual para o processar do feito,
nulificando todos os atos praticados
no Inventário e na respectiva Res-
tauração de Autos, ou, caso contrá-
rio o entendimento suscite o conflito
de competência, como suscitado
tem o INCRA, remetendo os autos
ao Colendo Superior Tribunal de
Justiça.

Acosta à inicial farta documenta-
ção, inclusive as respostas ofertadas
nas ações em curso na Justiça Fe-
deral, em que o embargante e a
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União figura como litisconsortes
passivos.

Voto

Considerando o disposto no arti-
go 114, inciso XXVII do Regimento
Interno deste Tribunal, divido com
esta Augusta Corte de Justiça o jul-
gamento da liminar, alusiva aos
embargos interpostos.

In casu, os embargos de tercei-
ros opostos abraçam a exceção de
incompetência que tem rito próprio,
distinto do imposto pela Lei formal
civil aos embargos de terceiros.

Assim, para viabilizar o contradi-
tório, sendo a liminar satisfativa, em
que pese seus relevantes funda-
mentos jurídicos, voto pelo indeferi-
mento da liminar.

Belém, 17 de agosto de 1998.

Des. Nelson Rodrigues Amorim - Presidente
Juíza Convocada Marta Inês Antunes Jadão - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 34.753 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Vicente D’Acunto Ronca
Agravado: Hilma Ribeiro Duarte
Relatora: Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos

Agravo de Instrumento - Reintegração de Posse - Re-

curso contra liminar concedida pelo Dr. Juiz - Docu-

mentos do requerido, ora agravante, essenciais para

a apreciação do caso - Recurso conhecido e provido -

Liminar Cassada e determinação da renovação da

audiência de justificação, com a presença do agra-

vante - Decisão unânime.

Vistos, etc...

Relatório

Vicente D’Acunto Ronca, através
de advogado, interpôs recurso de
Agravo de Instrumento contra deci-
são intercolutória prolatada pelo Juí-
zo de Direito da Comarca de Salinó-
polis, nos autos cíveis da Ação de
Reintegração de Posse, que lhe mo-
veu Hilma Ribeiro Duarte alegando o
seguinte:

Que é réu na Ação de Reintegra-
ção de Posse movida pela ora agra-
vada Hilma Ribeiro Duarte, que na
audiência preliminar de justificação,
compareceu sem a presença de seu
advogado, que considerando a au-
sência de seu patrono o Juízo mo-
nocrático lhe obstou de se justificar

contra os termos da petição inicial,
que limitando-se apenas ao que fora
alegado pela autora, o MM. Juiz re-
integrou a mesma (agravada) na
posse do imóvel concedendo a limi-
nar requerida, que não havia pre-
sentes os pressupostos indispensá-
veis para a concessão da medida,
que na audiência de justificação a
agravada não produziu nenhuma
prova documental do seu direito so-
bre o terreno, diferente do agravante
que produziu robustamente provas
documentais amparando seu direito
de propriedade, que vem pagando
todos os impostos municipais relati-
vo ao imóvel, sobre a metragem de-
finida na escritura, ou seja, 10 mts
de frente, 47 mts de comprimento
em ambos os lados e 17 mts e 50
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cm de fundos; que desde a data da
compra do imóvel em litígio consta-
tou uma invasão de parte de seu
imóvel, causada pelo de cujus, ma-
rido da viúva, ora agravada, que
para resolver o impasse amigavel-
mente tentou acordo junto a agrava-
da, ao Ministério Público e à Prefei-
tura Municipal de Salinópolis, atra-
vés de sua Secretaria de Obras, que
destacou técnicos habilitados para o
levantamento topográfico em que
constataram a invasão, não conse-
guindo, contudo, êxito em nenhuma
das oportunidades.

Por fim, alega ter sido cerceado
em seu direito de defesa por não
Ter sido ouvido em audiência preli-
minar de Justificação. Juntou vasta
documentação.

Devidamente intimado o agrava-
do não contra-razoou o recurso.

Voto

Trata-se de Agravo de Instru-
mento interposto por Vicente
D’acunta Ronco contra despacho do
Juízo da Comarca de Salinópolis
que concedeu liminar concessiva de
Reintegração de Posse.

O caso dos autos assim se re-
vela.

Aconteceu que o Dr. Juiz de Di-
reito realizou audiência prévia de
justificação onde ouviu somente a
parte autora, deixando de ouvir a
parte por estar ela desacompanhada
de advogado. Concedendo, em con-
sequência da audiência, liminar re-

integrando a autora (Hilma) na pos-
se.

Cabe o esclarecimento que de
acordo com o art. 928 do CPC para
a concessão da liminar antes mes-
mo da citação do réu, é necessário
que a inicial esteja devidamente ins-
truída, o que significa que ela deva
estar acompanhada de prova docu-
mental robusta dos requisitos pre-
vistos pelos incisos I a III do art.927
do CPC, ou seja, munida de docu-
mentos que provem a posse, a tur-
bação ou esbulho e a sua data. Es-
tando presentes, o Juiz deverá con-
ceder a liminar de reintegração. To-
davia, caso ocorra a hipótese de o
autor não possuir os referidos do-
cumentos, cabe ao juiz obrigatoria-
mente designar a data para audiên-
cia de Justificação prévia, sendo
que, dentre outras providências, o
Juiz pode admitir a juntada de do-
cumentos por ambas as partes.

Verifica-se nos autos que o MM.
Juiz não concedeu de pronto a me-
dida liminar de reintegração. Enten-
de-se, então, que a petição inicial
não veio munida de documentos
probantes a que o art. 927 do CPC
faz referência. Restou-lhe, portanto,
realizar a audiência prévia de Justifi-
cação para o deslinde da questão.

Diz o agravante que nesta audi-
ência o MM. Juiz ouviu apenas a
parte autora, desprezando sua pre-
sença por estar desacompanhado
de advogado. No entanto, trazia
consigo documentos de vital impor-
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tância que se apreciados impediria a
concessão da medida liminar. Em
decorrência disso viu-se tolido do
seu direito de defesa, pois o MMº
Juiz limitou-se apenas a determinar
a juntada dos mesmos. Comple-
menta dizendo que se tratava da
Escritura Pública de Venda e Com-
pra do imóvel, Título de aforamento
definitivo e a Certidão de Registro de
transmissão do imóvel.

Realmente, se tivesse o Juízo a
quo verificado os documentos no
momento da concessão da liminar,
ocorrida poucos dias após a audiên-
cia de Justificação, verificaria que o
réu, ora agravante, detinha provas
convincentes de que é realmente
proprietário do imóvel em questão.

O agravante diz ainda ter feito
várias tentativas de acordo com a
agravada, não obtendo êxito em ne-
nhuma delas. Dentre elas há de se
destacar aquela em que teve como
intermediária a Prefeitura de Salinó-
polis, pois determinou, através de
sua Secretaria de Obras, um levan-

tamento topográfico em que ficou
demonstrada a invasão da área do
imóvel, só que por parte da agrava-
da.

Apesar da diligência in locu pro-
cedida pelo MM. Juiz, entendo que
houve precipitação por parte do Jui-
zo a quo ao conceder a liminar, uma
vêz que havia a sua frente (na audi-
ência de justificação) material do-
cumental, bem como, a presença da
parte ré (agravante), funcionando
como meios contrapor-se as alega-
ções da autora (agravada).

Diante do exposto e levando em
consideração as alegações e docu-
mentos apresentados pelo agra-
vante reformo a decisão do Juízo
monocrático que concedeu a liminar
de reintegração de posse, por en-
tender que deveria ter sido apurado
em audiência de Justificação prévia
os documentos apresentados pelo
réu (agravante) e colhido o seu de-
poimento em respeito ao seu direito
de defesa.

Belém, 28 de setembro 1998.

Des. Ricardo Borges Filho - Presidente
Des. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 34.772 - DESAFORAMENTO DE AÇÃO PENAL DA
COMARCA DE CURIONÓPOLIS

Requerente: Ministério Público, Promotor de Justiça da Comarca de Curionó-
polis

Requerido: A Justiça Pública e Mário Colares Pantoja e outros
Relator: Desembargador Werther Benedito Coelho

Penal. Processual. Desaforamento do Processo Cri-

me, a que respondem o Coronel PM Mário Colares

Pantoja e outros, da comarca de Curionópolis para a

comarca de Belém. pedido formalizado pelo Sr. Pro-

motor, de Justiça. Preliminar de suspensão do pro-

cesso, para apurar-se a veracidade. Dos argumentos

do pedido. Preliminar rejeitada, no mérito. A Comarca

de Marabá dispõe de Condições segurança para a re-

alização do julgamento dos acusados pelo Júri local.

A par da proximidade de Eldorado dos Carajás, local

do crime, inocorre em Marabá, atuação de grupos

exaltados, pela repercussão do caso. Assim, eviden-

ciam-se a garantia da intangibilidade das testemu-

nhas e a imparcialidade dos jurados. Desaforamento

provido em parte, para que o processo enfocado fi-

que afeto ao Tribunal de Júri de Marabá, deste Esta-

do.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais
Reunidas, à unanimidade, em rejei-
tar a preliminar de suspensão do
processo. No mérito, por maioria-
em dar provimento, em parte, ao
pedido de desaforamento, para que
o processo enfocado fique afeto ao
Tribunal do Júri de Marabá, confor-
me o voto do Des. Relator, sendo

vencido o Des. Benedito de Miranda
Alvarenga, que votou pelo desafo-
ramento para a Comarca de Belém.

Relatório

O Ministério Pùblico, através de, seu
representante, Dr. Marco Aurélio
Lima Nascimento, requereu à esta
Egrégia Corte o Desforamento do
Julgamento do Processo N.° 786/96,
que tramita na Comarca de Curio-
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nópolis, onde figuram como réus,
Mário Colares Pantoja e Outros,
fundamenta o seu pedido no artigo
424, da Lei Adjetiva Penal, pelas ra-
zões a seguir:

Relata que foram pronunciados
nesse processo pelo MM. Juiz de Di-
reito da Comarca de Curionópolis
154 (cento e cinquenta e quatro)
réus Policiais Militares e três civis,
os primeiros como incursos nas pe-
nas do artigo 121, incisos III e IV, e
os últimos nas sanções punitivas do
artigo 129 c/c o artigo 29, todos do
Código Penal, crimes cometidos em
17 de abril de 1996, no Município de
Eldorado dos Carajás, resultando na
morte de 19 (dezenove) pessoas,
que participavam do Movimento dos
Sem-Terra (MST).

O digno Promotor de Justiça, Dr.
Marco Aurélio, tece comentários
acerca das causas do intenso con-
flito fundiário existente na região Sul
do Estado do Pará, que delinear-se
desde fins da década de 70, quando
um grande contigente populacional,
provindo principalmente dos Estados
do Maranhão e Piauí, foi atraída pelo
Projeto Carajás e pelo Garimpo de
Serra Pelada, e como o declínio da
atividade garimpeira associado à in-
capacidade do Projeto Carajás de
absorver toda a mão-de-obra exce-
dente, os problemas sociais só têm
se agravado nos últimos anos.

A partir do ano de 1995, surge na
região de Curionópolis, Parauape-

bas e Eldorado de Carajás, o MST,
que começou a organizar uma série
de ocupações de fazendas, agra-
vando ainda mais a crise fundiária.

Observou ainda que o Sul do Pa-
rá, e respectivas Comarcas, apre-
sentam a maior demanda de ações
possessórias no Estado, pois en-
quanto o fórum da Comarca de Bra-
gança recepciona 05 (cinco) ações
possessórias por ano, na Comarca
de Marabá este número é pelo me-
nos dez vezes maior.

Asseverou ainda, o Ilustre Re-
presentante do "Parquet", que logo
após o massacre de Eldorado de
Carajás, a Polícia Militar do Estado,
enquanto instituição responsável
pela Segurança Pública, sofreu gra-
ve abalo à sua credibilidade junto à
comunidade local, situação que fe-
lizmente vem se revertendo aos
poucos. Prova maior deste dano à
imagem da PM, são as recentes in-
cursões na região do Exército bra-
sileiro, que vem sendo obrigado a
atuar como força de pacificação,
mantenedora da paz social.

Aduziu ainda, que mais recente-
mente, o assassínio de dois líderes
do MST, só veio reacender o clima
de tensão na região, principalmente
pelo envolvimento de fazendeiros e
Policiais Militares no episódio, infe-
rindo-se de forma inequívoca que
ordem pública não vem sendo pre-
servada a contento na região nos úl-
timos anos.
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Disse que a quase totalidade dos
policiais Militares que estão acusa-
dos neste processo, continuam
exercendo suas funções normal-
mente, no mesmo local. Represen-
tam parcela significativa, prepode-
rante da Segurança Pública dos
Municípios de Curionópolis, Eldora-
do dos Carajás, Parauapebas, Ma-
rabá e outros Municípios, que os
réus representam quase a metade
do contigente da . Polícia Militar dos
Municípios supracitados, e, que ja-
mais um jurado, pessoa do povo,
pertencente à comunidade local, ira
poder julgar com tranquilidade, com
imparcialidade, um policial militar
que é o responsável pela segurança
desse próprio jurado. As pessoas
porventura sorteadas para fazerem
parte do Conselho de Sentença,
certamente se sentiriam pressiona-
dos pelos réus Policiais militares, e
até pelos integrantes do Movimento
dos Sem-Terra, que têm unta atua-
ção muito marcante na região.

Outro fato importante ressaltado
pelo Requerente, é o perigo de vida
que algumas testemunhas desse
processo estão passando, pois es-
tão ameaçadas de morte, sendo
obrigadas a sair da região e a vive-
rem sob proteção policial, trando-se,
assim, um fato significativo do com-
prometimento da ordem pública na
Comarca de Curionópolis caso o jul-
gamento venha a ser fracionado,
podendo se prolongar por vários di-
as e até meses, considerando-se a

enorme quantidade de réus a serem
submetidos a decisão do Tribunal do
Júri, obviamente, a segurança das
testemunhas será prejudicada se o
julgamento ocorrer em Curionópolis.

Após citar Doutrina e conside-
rando que a Jurisprudência vem
adotando o entendimento que de-
saforamento deve ser feito para
Comarca da Capital, quando são
constatados fatos contrários à reali-
zação do Júri na Comarca vizinha
(STF-DJU 25/09/92, PP-16.183-HC-
Rel. Marco Aurélio; STF-DJU
27/06/97, PP-30.232. Ementário Vol-
01875-05, PP-00993), e, que a ver-
dade dos fatos tem demonstrado
que no distrito da culpa a Ordem
Pública está irremediavelmente
comprometida, não há condições de
uma decisão imparcial, isenta de
interesses, paixões ou sentimentos
outros que não se afinem com os
objetivos da justiça, requereu o Se-
nhor Promotor de Justiça, Dr. Marco
Aurélio, o desaforamento do julga-
mento para a Comarca da Capital,
conforme o artigo 424,.do CPP,
onde possa refletir-se a verdadeira
opinião do Conselho de Sentença,
sem intimidação, sem pressão de
quem quer que seja.

Tendo em vista o princípio do
contraditório e da ampla defesa,
consagrados na Carta Maior da Pá-
tria, em seu artigo 5º, inciso LV, este
signatário determinou que fossem
encaminhados Ofícios mediante
Carta com Aviso de Recebimento,
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para que os causídicos dos réus pu-
dessem se  manifestar no prazo de
05 (cinco) dias contados do recebi-
mento. Foram dirigidos Ofícios aos
seguintes advogados, que se mani-
festaram da seguinte forma.

Dr. Américo Leal, representante
judicial de Mário Colares Pantoja,
manifestou-se pelo desaforamento
para a Comarca de Marabá, em
atendimento aos ditames processu-
ais, salvo se os jurados sorteados,
declararem por Justificação Judicial
suas impossibilidades, pelos motivos
alegados no presente pedido;

Dra. Eloísa Sovano e outro, pro-
curadores judiciais de José Antônio
Pinheiro e outros, manifestou-se em
total concordância com os termos
expendidos pelo Órgão Ministerial;

Dr. Jânio Siqueira, advogado do
Acusado José Maria Pereira de Oli-
veira, manifestou-se contra o desa-
foramento, pois tal pedido estaria
desacompanhado de elementos de
prova, pelo que não mereceria pros-
perar, ratificando sua posição por
meio de Jurisprudência do Excelso
Pretório; pelo que ao fim requereu
diligências probatórias, no intuito de
aferir a plausibilidade e a consistên-
cia das alegações do MP;

Dr. Vandir Prado da Silva, como
defensor dos Sargentos no processo
manifestou-se contra o desafora-
mento pois considera que as alega-
ções do RMP de existência de um
estado de tensão social capaz de

gerar tais medidas não ficou prova-
do;

Dr. Luis Abodoral Lopes, advo-
gado de, manifestou-se favorável ao
desaforamento;

Dr. Carlos Guedes Nascimento,
conforme certidão de fls 57, não
manifestou-se em que pese o rece-
bimento do respectivo oficio.

Instado a conceder informações,
o MM. Juiz Otávio Marcelino Maciel
disse que não obstante o princípio
de o réu dever ser julgado no local
onde o crime foi cometido, o Código
de Processo Penal admite o desafo-
ramento do processo, quando hou-
ver dúvida quando à imparcialidade
do julgamento. Contudo, o desafo-
ramento só se justifica uma voz que
esteja provado e caracterizado que
exista na Comarca um clima de pai-
xões exaltadas dirigidas contra o
réu, com o propósito deliberado de
condená-lo; ou pelo contrário, absol-
vê-lo.

Informou ainda, que como Juiz
instrutor da Ação Penal em que se
requer desaforamento, presidiu mais
de uma centena de audiências, rea-
lizando interrogatórios, inquirição de
testemunhas, audiência de publica-
ção da sentença de pronúncia, en-
trega do libelo, etc.; nos Municípios
de Curionópolis, Marabá e Paraua-
pebas, não tomou conhecimento de
manifestação de apoio ou repúdio a
militares ou integrantes do MST.

Jamais ocorreu qualquer lesão à
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ordem pública, citou neste passo o
Dr. Vandir Prado, advogado dos
Sargentos, da o seu testemunho:
"não é a ordem pública o seu maior
interesse, pois se assim fosse ou se
o caso exigisse, o Douto Juiz do
feito teria cuidado atempadamente,
e independentemente, da vontade
das partes. E, não é agora que irá
reconhecer um fato que jamais exis-
tiu" (fls. 55)

Aduziu que em Belém, com mais
facilidade, a ordem pública poderá
ser afetada, pois aqui estão sedia-
dos: sindicatos, partidos de esquer-
da, sociedades de defesa dos direi-
tos humanos etc.; as quais, de vez
em quando promovem manifesta-
ções em frente ao Tribunal, inclusive
"greve de fome; quando de julga-
mento de processos de grande re-
percussão, e, que na realidade não
ficou demonstrada a conveniência
da aplicação ao caso do artigo 424,
do CPP .O único fato concreto trazi-
do à baila é a enorme repercussão
que o episódio de Eldorado dos Ca-
rajás teve no seio da sociedade.

Ao fim sumariou a manifestação
da defesa, que demonstrou estar di-
vidida. Américo Leal quer o desafo-
ramento para Marabá; Luis Alberto
De Abdoral Lopes, Paulo Ronaldo
Albuquerque e Eloisa Sovano,
acompanham o Representante do
MP; Jânio Siqueira e Vandir Prado
da Silva, são contra o desafora-
mento, encerrando este último com
a expressão seguinte: "Na Capital

temos a mídia e o conforto, mas em
Curionópolis, temos a verdade para
um julgamento justo".

O Procurador de Justiça, nesta
Instância. Superior, Dr. Américo Du-
arte Monteiro, opinou pela absoluta
procedência do pedido de Desafor-
mento em epígrafe, uma vez que se
coaduna com as determinações ad-
vindas de nossa processualística
penal.

Voto

O sr. Promotor de Justiça, Dr.
Marco Aurélio do Nascimento, re-
quereu o desaforamento do proces-
so- crime a que respondem o Cel.
PM Mário Colares Pantoja e outros,
para a Comarca de Belém.

Diz o Dr. Marco Aurélio que a or-
dem pública em Curionópolis, Pa-
rauapebas e El Dorado de Carajás,
está intranqüila e tensa, devido aos
crimes ocorridos na curva do se dos
últimos  homicídios pralìcados por
fazendeiros contra os Sem - terra
Onalício Serra Barros e Valentim da
Silva Serra.

Acrescenta que a quase totalida-
de dos policiais militares que estão
Sendo acusados neste processo,
continuam, no mesmo local Repre-
sentam parcela significativa, pre-
ponderante da Segurança pública
dos Municípios de Curionopólis, El
Dorado de Carajás, Parauapebas,
Marabá, e outros Municípios. 0s
réus representam quase 5o% (cin-
quenta porcento) do contigente da
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Polícia Militar dos Municípios supra-
citados. Jamais um jurado, pessoa
do povo pertencente á comunidade
local, iria poder julgar com tranqüili-
dade, com imparcialidade um policial
militar que é responsavel pela segu-
rança desse próprio jurado. As pes-
soas porventura sorteadas para fa-
zerem parte do Conselho de Sen-
tença, certamente se sentiram pres-
sionados pelos policiais militares, e
até pelos integrantes do Movimento
Sem-Terra, que tem uma marcante
na região.

Outros fatos importantes que não
podemos deixar de levar em consi-
derações, é o perigo de vida que al-
gumas testemunhas desse processo
estão passando. Essas testemunhas
estão ameaçadas de morte, foram
obrigadas a sair da região e vivem
sob proteção policial. Caso julga-
mento desse processo seja fracio-
nado, podendo se prolongar por vá-
rios dias e até meses, devido a
enorme quantidade de réus a serem
submetidos à decisão do Tribunal do
Júri, obviamente a segurança das
testemunhas será pejudicada.

Dos advogados dos infratores,
em foco, o Dr. Américo Leal, defen-
sor do Cel. Pantoja, opinou que o
julgamento deve ser realizado em
Marabá. Os doutores Luís Abdoral
Lopes, Paulo Ronaldo M, Albuquer-
que e Heloísa Elena Sovano mani-
festaram-se indicando a Comarca
de Belém. O Dr. Jânio Siqueira não

concorda “ab initio” com o desafo-
ramento, e articulou a preliminar de
suspensão do processo, para que
este relator colha informações “in lo-
co”, acerca de ações de grupo
exaltados contrários à permanença
dos acusados em serviço de polici-
amento na Comarca de Curionópolis
e outras vizinhas e provável influen-
cia dos denunciados militares no
ânimo dos jurados e testemunhas.

O Dr. Vandir Prado Silva é con-
trário ao desaforamento.

O Dr. Carlos Guedes do Nasci-
mento não se manifestou, no prazo
legal, no referente ao desaforamen-
to.

O Sr. Procurador de Justiça, Dr.
Américo Duarte Monteiro, manifes-
tou-se pelo desaforamento do mes-
mo processo para esta Comarca de
Belém, acompanhando o Sr. Pro-
motor de Justiça, Dr. Marco Aurélio.

Preliminar do suspensão do pro-
cesso, a fim de ser realizadas dili-
gências, "in locos”, para apurar as
alegações do Sr. Promotor de Justi-
ça, Dr. Marco Aurélio.

Ora, o Sr. Juiz Dr. Otávio Maciel.
realizou a instriçãoo deste processo,
no decorrer de vários meses, nos fó-
runs de Curionópolis o de outras
Comarcas vizinhas e não foi azucri-
nado por qualquer grupo contrário
aos militares e ao MST, assim como
não percebeu ações ostensivas ou
direta. por grupos dominantes ou
minorias atuantes, direcionadas à
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intangibilidade dos jurados e teste-
munhas.

Assim, nesse aspecto particular;
as informações do Dr. Otávio Maciel
são satisfatórias, e dispensam ou-
tras, investigações confidenciais.

Rejeito a preliminar supra exami-
nada.

No mérito:
Não podemos deixar de caracte-

rizar Curionópolis, com núcleo urba-
no, servido por índices razoáveis de
população, construção civil, estabe-
lecimentos de ensino, comerciais e
rurais, estando os juridicionados em
ordem.

Tais condições sócio-culturais
autorizam o recrutamento ótimo de
contingentes de recursos humanos
para o Conselho de Jurados, mesá-
rios eleitorais e Conselhos Tutela-
res.

Ocorre que, no caso, por ser pro-
cesso que envolve numerosos 156
(cento e cinquenta e seis) réus, o lo-
cal de julgamento do Júri, há de
conter espaço com assentos para
todos os réus, além de espaço para,
os cidadãos e imprensa, sala espe-
cial para separar as testemunhas, a
fim de que uma não ouça o depoi-
mento da outra. Semelhantemente,
espaço para força pública preventi-
va.

Ora, espaço dessa magnitude
pode ser oferecido pelos Tribunais
do Júri de Belém e Marabá

Preceitua o art. 424, do CPP, que
“se o interesse da ordem pública

a reclamar ou houver dúvida so-
bre a imparcialidade do Júri ou
sobre. a segurança pessoal do
réu, o Tribunal de Apelação, a
requerimento de qualquer das
partes ou mediante representa-
ção do Juiz, e ouvido sempre o
Procurador Geral, poderá. desa-
forar o julgamento para Comarca
ou Termo próximo, onde não
subsistam aqueles motivos,
.após informações do Juiz, se a
medida não tiver sido solicitada
de ofício,. por ele. próprio".
Com. efeito, Marabá é a. Comar-

ca mais próxima, dotada de núcleo
urbano semelhante ao de Belém
sendo centro tradicional de conser-
gência das populações atuais do Sul
do Pará, antigos Termos e Distritos
Judiciários daquela progressiva Co-
marca,. onde a imparcialidade do
Júri, o conhecimento dos fatos atra-
vés da imprensa e televisão, a segu-
rança das testemunhas e. dos jura-
dos estão em melhores condições
de preservação, em razão da maior
densidade demográfica, dispondo de
local para o julgamento dos 156
(cento o cinquenta e seis) réus.

Importa também à ordem públi-
ca, a segurança pessoal dos réus.

No que concerne ao estado
emocional da sociedade local, faz
tempo que a imprensa de Belém
não noticia acerca de homicídio co-
metido por motivos pessoais ou de-
rivados dos conflitos de terra, em
Marabá, apesar das numerosas
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ações possessórias ajuizadas no
decorrer deste. ano. Ali, a. ordem
pública encontra nos dias atuais, o
equilíbrio e tranqüilidade, no funcio-
namento normal da Justiça.

Em relação à prestação de servi-
ços de policiamento. por parte de
vários acusados, em Marabá, é evi-
dente que serão afastados desse
serviço, por seus superiores hierár-
quicos, para comparecerem ao jul-
gamento do Júri.

Por ser Comarca do maior densi-
dade demográfica, daquela região,

não tendo os juridicionados reprova-
do o serviços até a presente data,
não há que duvidar-se da. Imparcia-
lidade do Júri e da intangibilidade
das testemunhas. Estas poderão ga-
rantir o seu comparecimento do Júri,
devido à convergência de transpor-
te, na região para a citada Comarca.

Em face dos aspectos supra
examinados, defiro, em parte, o de-
saforamento devendo o julgamento
ser realizado pelo Tribunal do Júri,
de Marabá.

Belém, 06 de outubro do 1998.

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente
Des. Werther Benedito Coêlho - Relator
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ACÓRDÃO Nº 34.774 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE
ABAETETUBA

Apelante: Ministério Público e Andrelino da Silva Pinheiro
Apelada: Ministério Público e Andrelino da Silva Pinheiro
Relator: Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga

Apelação Penal - Embora não existam testemunhas

presenciais do evento delituoso, diversas referem-se

acerca das circunstâncias que o precederam e, sobre

darem conta de que acusado e vítima empurraram-se,

mutuamente, afirmaram que ambos costumavam

agredir-se, tanto que o genitor da segunda, notou que

esta, anteriormente, apresentava sinais de espanca-

mentos, detalhando uma das inquiridas que a vítima

lhe afirmara estar grávida de outro homem que co-

nhecera em Barcarena e, por isso, iria separar-se do

amante - Ninguém pode duvidar que o acusado por

ocasião de seu encontro íntimo com a vítima já sabia

de tal confidência, ou a própria a revelara, levando-o

a que sob o domínio de violenta emoção ceifasse-lhe

a vida - Logo, acolhendo o Júri essa versão, não de-

cidiu contra a evidência dos autos como quer o Par-

quet, assim como, nenhum motivo há para se reduzir

a pena aplicada conforme pretende a defesa, eis que

bem dosimetrada - Recurso conhecido a que se nega

provimento a ambos os apelos - Decisão por maioria

de votos.

ACORDAM, os Senhores De-
sembargadores que compõem a
Terceira Câmara Criminal Isolada do
Egrégio Tribunal de Justiça do Esta-
do, em conhecer e negar provimento
a ambos os apelos, por maioria de
votos, nos termos da funadamenta-
ção do voto do Relator.

Relatório

A Promotora de Justiça Maria de

Nazaré de Paiva Anaissi, em
16/07/91, ofertou denúncia contra
Andrelino da Silva Pinheiro, enqua-
drando-o nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, inciso I e IV do Có-
digo Penal, por ter este no dia 30 de
junho do mesmo ano, em Abaetetu-
ba, por volta das 04:00 horas da
manhã assassinado com três (três)
tiros de revólver a sua ex-
companheira Maria da Conceição
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Pinheiro da Costa.
Recebida a peça inaugural da

ação penal, foi o réu qualificado e
interrogado no dia 30 do mês sub-
seqüente, desistindo, no tríduo legal,
o seu defensor da defesa preliminar,
arrolou, contudo, cinco (05) teste-
munhas.

No desenrolar do sumário de
culpa houve a oitiva das testemu-
nhas, tanto de acusação, quanto de
defesa e, entre o término da instru-
ção e das alegações finais, o patro-
no de Andrelino requereu em seu
favor a liberdade provisória, que
inobstante tivesse parecer favorável
do Órgão Ministerial, não foi apreci-
ada pela Juíza do Feito, que reser-
vou-se para fazê-lo posteriormente.

Em alegações finais achando
que nos autos provadas resultaram
a autoria e a materialidade do delito
e de que o réu ceifou a vida de Ma-
ria da Conceição, movido por motivo
fútil e usado de meios que dificulta-
ram a defesa da vítima, pediu a sua
pronúncia. A defesa ao contrário,
buscando guarida na prova teste-
munhal que arrastou ao deslinde da
questão, que segundo a sua ótica
corrobora ter o seu patrocinado agi-
do sob a égide da excludente da le-
gítima defesa, pleiteou-lhe a absol-
vição.

Conclusos os autos, a Doutora
Juíza, após relato sucinto dos fatos
que circundaram o crime, entenden-
do que para a pronúncia basta que o

Juiz se convença da existência do
crime e de indícios de que o réu seja
o seu autor, pronunciou-o como in-
curso nas sanções punitivas cons-
tantes de enquadramento na exordi-
al acusatória, porém, acatando o pa-
recer da representante do Parquet
de fls. 61, e sendo o réu primário, de
bons antecedentes, domiciliado no
distrito da culpa, não oferecendo,
pois, perigo à sociedade, concedeu-
lhe a liberdade, sendo em conse-
qüência expedido em seu favor o
respectivo alvará de soltura.

Ocorre, que irresignado com a
pronúncia, o réu desta recorreu em
sentido estrito, em cujas razões in-
sistiu na sua absolvição sumária.

Contra-arrazoando, afirmou o
M.P. que a decisão recorrida se
houve com acerto, por isso que,
conforme entendimento jurispruden-
cial que citou, desde que exista
qualquer “adminúnculo” de prova, o
julgamento popular fica autorizado,
só se admitindo a excludente de ili-
citude, sumariamente, “quando se
apresenta inconteste, sem resquício
de qualquer dúvida”, além do mais,
entendendo ser incabível a exclu-
dente de ilicitude contra os atos
pretéritos, figura, aliás, inexistente
na legislação, pugnou, assim, pelo
improvimento do recurso.

Neste 2º Grau de Jurisdição, a
Douta Procuradoria de Justiça opi-
nou pelo conhecimento e não provi-
mento do recurso, por entender
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descaracterizada a enfocada exclu-
dente, posto que, ausente “a coe-
xistência simultânea de todos os
seus elementos integrativos”

Apreciando-o, a Egrégia Segun-
da Câmara Criminal Isolada, pelo
Acórdão nº 24.038, de 17 de março
de 1994, de que foi Relator o Exce-
lentíssimo Senhor Desembargador
Elzaman da Conceição Bittencourt,
por unanimidade de votos dele co-
nheceu, negando-lhe, contudo, pro-
vimento. Transitado em julgado, fo-
ram os autos devolvidos à Instância
a quo, onde dando-se cumprimento
ao mesmo, teve seqüência o pro-
cesso com o oferecimento do libelo
crime-acusatório e sua contrarieda-
de.

Prosseguindo, requereu a Pro-
motora de Justiça, desta feita Maria
de Belém Santos, a decretação da
prisão preventiva do réu, o fazendo
com base no clamor público local
ante à barbárie que caracterizou o
crime perpetrado, afirmando que a
sociedade ansiosamente aguardava
o julgamento do frio e calculista as-
sassino, tendo a Doutora Juíza em
atendimento a esse pleito, redecre-
tado a medida extrema, fulcrando-a
no artigo 312 do Código de Proces-
so Penal (vide fls. 110 usque 111).
Essa decisão foi questionada pela
defesa, que dela discordando, pediu
sua revogação, agora com parecer
contrário da Promotoria, por enten-
der que o julgamento pelo Tribunal
Popular estava próximo, sendo,

pois, desaconselhável o deferimento
da pretensão deduzida pelo patrono
do réu, que acatado pelo Juízo do
Feito, resultou indeferida.

Submetido a julgamento, preva-
leceu a tese defendida pelo Órgão
Ministerial, sendo o réu condenado
por homicídio qualificado pelo moti-
vo fútil, mediante dissimulação e uso
de recurso que tornou impossível a
defesa da vítima, à pena de 21
(vinte e um) anos e 08 (oito) meses
de reclusão a ser cumprida em re-
gime fechado, na Penitenciária Fer-
nado Guilhon.

Considerando-se com direito a
novo julgamento protestou a defesa
por este (ex-vi dos artigos 607 e 608
do Código de Processo Penal), re-
querendo concomitantemente o de-
saforamento desse julgamento sob
a alegação de que havia manifesta
parcialidade na opinião pública local,
assim como falta de segurança pes-
soal ao requerente, eis que, amea-
çado pela família da vítima, pedindo,
ainda, a revogação do decreto cau-
telar. Ouvido o MP opinou pelo in-
deferimento do pedido no que tange
ao desaforamento e à revogação da
medida excepcional, concordando,
porém, com o protesto por novo Júri.
Esta manifestação da fiscal do exato
cumprimento da lei foi acatada in
totum pela Doutora Juíza.

Submetido a novo julgamento, o
Conselho de Sentença, por 04 (qua-
tro) votos a 03 (três), desclassificou
o crime de homicídio qualificado,
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para privilegiado, sendo fixada como
definitiva a pena de 06 (seis) anos e
01 (um) mês de reclusão.

Irresignados, reciprocamente
apelaram: o Ministério Público, com
supedâneo no artigo 593, inciso III,
alínea “d”, do Código Penal e, o
apenado com o apoio no mesmo
dispositivo e respectivo inciso, alínea
“c”, declarando que desejava arra-
zoar o recurso interposto na Superi-
or Instância, conforme o dispositivo
no artigo 600, § 4º, do enfocado di-
ploma legal.

Aduziu em suas razões o domi-
nus litis ter sido a decisão dos Jura-
dos manifestadamente contrária à
prova dos autos, pois os fatos a es-
tes carreados convergem para a
prática do homicídio qualificado e
como se não bastasse, o réu ao
ceifar a vida de sua amásia “causou
enorme clamor público” no Município
de Abaetetuba e que o alegado gê-
nio violento da vítima refere-se a
constrangimentos passados sofridos
por Andrelino.

Legalmente intimado o patrono
de Andrelino, não apresentou suas
contra-razões, em virtude do que fo-
ram os autos encaminhados ao Ór-
gão Ministerial de 2º Grau, que re-
presentado pelo Procurador de Jus-
tiça Paulo Afonso de Oliveira Falcão,
opinou pelo conhecimento e provi-
mento da apelação por entender que
a defesa sustentou três teses: legí-
tima defesa própria e as desclassifi-

catórias do homicídio qualificado
para o privilegiado e o culposo e que
desta vez limitou-se a pedir a absol-
vição de Andrelino pelo que embora
materializadas as teses em referên-
cia na quesitação, as subsidiárias
estão omitidas na ata da sessão de
julgamento, tal omissão, segundo o
seu entendimento não gerou qual-
quer prejuízo às partes.

Não tendo contudo os três de-
fensores do apelado demonstrado a
predisposição de contra-arrazoar a
apelação interposta pelo Ministério
Público, tem-se a recusa como forte
argumento de ser a causa ingrata e
de ter realmente o apelo a sua razão
de ser, tanto que evidente é o fato
de 04 (quatro) Jurados terem votado
contra a prova dos autos, ao reco-
nhecerem ter sido o crime cometido
por Andrelino sob o domínio de vio-
lenta emoção logo em seguida a in-
justa provocação da vítima.

No propósito de respaldar o seu
ponto de vista, o diligente represen-
tante da chamada Magistratura-de-
Pé faz um retrospecto da prova tes-
temunhal colhida no defluir da ins-
trução e, finalizando, opina pelo co-
nhecimento e provimento do recur-
so.

Convém por oportuno esclarecer,
que tão-somente após o parecer re-
tro é que os autos vieram-me redis-
tribuídos, por isso que, o seu Relator
até então era o eminente Desem-
bargador Pedro Paulo Martins e,
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concIusos, deparei-me com uma
petição firmada pelo ilustre advoga-
do Américo Lins da Silva Leal às fls.
247/248, pleiteando que ao apenado
fosse permitido sair todos os dias da
Cadeia Pública em que estava pre-
so, a partir das 06:00 horas, retor-
nando às 18:00 horas, a fim de que
exercendo sua profissão lhe possibi-
litasse sustentar-se e aos seus de-
pendentes. Sobre o pleito foi aus-
cultado o MP que opinou favoravel-
mente às fls. 251. Mesmo assim,
seu pedido foi indeferido às fls. 252,
por estar prestes o julgamento da
apelação que irá definir sua situa-
ção.

Buscando escoimar de qualquer
vício ou irregularidade o processo,
verificando que em que pese tivesse
Andrelino regularmente notificado
deixado de contra-arrazoar a apela-
ção da Promotoria, visto que, os
seus advogados retiraram os autos
com essa finalidade e muito depois
os devolveram sem nada alegar, re-
conheci em seu prol, todavia, o di-
reito à apresentação de suas razões
ao apelo reciprocamente interposto,
tendo para tal determinado a sua
respectiva notificação (ex-vi do art.
600, § 4º, do CPP) e, atendendo-a
os seus patronos aduziram-nas às
fls. 259 usque 262 e, inusitadamen-
te, num misto de razões e contra-
razões, estas últimas a destempo,
elogiam o comportamento dos Juí-
zes de Fato por terem acolhido a
tese do privilégio, voltando-se, en-

tretanto, contra a sentença lavrada
pelo seu digno Presidente Juiz
Mairton Marques Carneiro, porque
como afirmam exasperou a pena fi-
xada, pugnando, desse modo, pela
sua minoração, haja vista que no
caso do homicídio privilegiado deve
ser aplicado o princípio da “Refor-
matio in Mellius” por este Juízo ad
quem.

Por derradeiro pedem que a de-
cisão do Júri permaneça inalterada,
corrigindo-se, unicamente, a dosi-
metria da pena imposta, para que
seja fixada definitivamente em
quantum menor.

Volvendo os autos ao Órgão Mi-
nisterial de 1º Grau, coube ao estu-
dioso Promotor de Justiça Cesar
Bechara Neder Mattar Junior, con-
tra-arrazoar, afirmando inicialmente
compreensão para com a irresigna-
ção do sentenciado, porque este por
dever e socorro diverso impunha-se-
lhe recorrer na busca da reforma da
decisão monocrática pelo Juízo ad
quem.

Há contudo, que se convir diz o
representante ministerial que o in-
signe magistrado, ao lavrar sua de-
cisão se portou com firmeza, impar-
cialidade e sabedoria, dosimetrando
a pena imposta ao acatar a delibe-
ração do Conselho de Sentença,
com acerto, não se discutindo o jul-
gamento do Júri, pois há apelo in-
terposto pelo Ministério Público.

Prosseguindo tece críticas aos
patronos do apelante em razão do
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modo confuso, impreciso e sem li-
mitação fática ou jurídica com que
laboraram ao redigir suas razões,
como que a desconhecer o teor da
sentença prolatada e a instrução
processual havida, preferindo porta-
rem-se como simples atiradores, o
que aliás já era esperado pelo ape-
lado.

Sempre tentando provar a incoe-
rência da defesa no que pertine ao
pleito consistente na minoração da
pena estabelecida pela aplicação do
princípio da “Reformatio in Mellius”,
colaciona o magistério de Nelson
Hungria e o entendimento jurispru-
dencial do STF, terminando por in-
vocar a prerrogativa “de dentro dos
parâmetros legais estabelecidos,
poder o Juiz fixar o quatum penal”,
que de acordo com a sua ótica foi, in
casu, observado, opinando, portan-
to, pelo conhecimento e improvi-
mento do recurso para, em conse-
qüência manter-se a sentença ata-
cada.

Manifestando-se na qualidade de
custos legis, a Procuradora Vera
Couto, em longo e judicioso parecer
opina pelo conhecimento e improvi-
mento da apelação, para contudo,
ratificando e reforçando o parecer
anterior do seu colega Paulo Afonso
de Oliveira Falcão, ser favorável ao
conhecimento e provimento do re-
curso do Ministério Público, para
que seja o réu submetido o réu a
novo julgamento.

Voto

A Promotoria de Justiça e o
sentenciado Andrelino da Silva Pi-
nheiro apelam da decisão do Júri
que lhe impôs a pena de 06 (seis)
anos e 01 (um) mês de reclusão em
regime fechado a ser cumprida na
Penitenciária de Americano, por ter
ele cometido homicídio na pessoa
de sua amante Maria da Conceição
Pinheiro da Costa, em Abaetetuba,
no Bairro de Francilândia, às proxi-
midades do Igarapé Tijucaquara,
fato acontecido pela madrugada do
dia 30 de maio de 1991 e não 30 de
junho, como consta equivocada-
mente em várias peças deste pro-
cesso.

Enquanto o Órgão Ministerial re-
corre da condenação, que reconhe-
ceu o homicídio privilegiado, enten-
dendo que tal decisão é manifesta-
mente contrária à prova dos autos,
visto tratar-se de homicídio qualifi-
cado; a Defesa insurge-se contra a
dosimetria da pena, visto reputá-la
excessiva.

Revelam os autos que, naquela
data, embora separados, os aman-
tes estiveram juntos, ambos monta-
dos em uma bicicleta com a qual
chegaram a um motel local após o
que, já distante, houve um desen-
tendimento entre eles, resultando
em o acusado disparar um revólver
contra a vítima, causando-lhe a
morte.

Como não houve testemunha
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presencial da ocorrência, a autoria
do delito por algum tempo esteve de
certa forma ignorada, até que com a
prisão preventiva do ora sentencia-
do, este confessou o fato, dando-lhe
porém a versão de um acidente, di-
zendo que depois de estarem no
motel, onde não chegaram a nele
ingressar, retiraram-se na mesma
bicicleta, ocasião em que a vítima
insatisfeita por não terem mantido
relação sexual, empurrou o senten-
ciado que foi ao chão, oportunidade
em que ela sacou de um revólver,
levando o acusado a empenhar-se
consigo na disputa da arma que afi-
nal veio a disparar, atingindo-a.

Na verdade, inexiste testemunha
ocular da ocorrência, por isso, esta-
ria prejudicada, no caso, a aplicação
do princípio jurisprudencial, baseado
na soberania constitucional do Júri,
segundo a qual prevalece a versão
acolhida pelos Jurados, desde que
amparada em alguma prova.

Acontece, que se não existiu
testemunha presencial do fato, há
contudo depoimentos acerca de cir-
cunstâncias que o precederam.

Assim é que a testemunha Maria
das Graças Silva Pinheiro atesta
que anteriormente vira a vítima e o
acusado empurrarem-se mutua-
mente (fls. 53), outras que disseram
ser a vítima muito geniosa, assim

também as que eram sabedoras de
que ambos os amantes se espanca-
vam, inclusive o pai da vítima (fls.
214), já vira a filha com sinais de
espancamento, aconselhando-a  a
separar-se do acusado.

Por outro lado, a testemunha Ma-
ria das Graças e a de nome Daniele
de Cássia (fls. 212), dizem ter ouvi-
do da vítima que iria separar-se do
amante porque conhecera em Bar-
carena um outro homem de quem
estaria grávida. Este comentário po-
deria ter sido feito a outras pessoas.
Por isso, ninguém pode duvidar de
que ele, o amante, soubesse antes
dessa confidência ou dela própria
viesse a saber por ocasião do en-
contro íntimo que com a vítima tive-
ra, motivando que fosse ele tomado
por ciúme de uma emoção de tal
sorte que o levou a exterminá-la. Daí
o homicídio que os Jurados enten-
deram como privilegiado em decor-
rência de violenta emoção.

Decisão essa que não discrepa
manifestamente das provas cir-
cunstanciais colhidas nos autos.

No que pertine à dosimetria da
pena, impugnada pelo acusado-
recorrente, nada a modificar, posto
que, aplicada corretamente.

Isto posto, conhece-se e nega-se
provimento a ambos os apelos.

Belém, 02 de outubro de 1998.
Des. Jaime dos Santos Rocha - Presidente

Des. Benedito de Miranda Alvarenga - Relator
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ACÓRDÃO Nº 34.783 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
COMARCA DA CAPITAL

Embgte.: Banco América do Sul S/A
Embgdo.: V. Acórdão 34.349 e Roberto Marimbondo
Relatora.: Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos

Embargos de Declaração - Penhora realizada em ou-

tra Comarca - Marabá , por Serventuário da justiça da

Comarca de Belém em Belém - Nulidade - obediência

ao texto legal: Art. 658 do CPC - Embargos rejeitados

- Decisão Unânime.

Vistos, etc...

Relatório

Banco América do Sul S/A opõe
Embargos de Declaração com efei-
tos modificativos ao V. Acórdão
34.349 que acatou sentença do Juí-
zo monocrático, declarando nula a
penhora realizada por Oficial de
Justiça, fora da Comarca de Origem.
O bem penhorado está na Comarca
de Marabá e o Oficial de Justiça, em
Belém, lavrou o Auto de Penhora,
sem ir lá. Juntou Ementa de Acór-
dão 33.065 da lavra do eminente
Des. Nelson Amorim, no Agravo de
Instrumento em que contendiam Fri-
gorifico Paragominas S/A e Banco
América do Sul S/A e que adota tese
contrária. A embargante, manifes-
tamente hostil, afirma que o Acórdão
ora impugnado interpretou "literal-

mente" a Lei (art. 658 do CPC) "de
forma esdrúxula". Após afirmar que,
não há dispositivo no CPC que nuli-
fique o ato de Serventuário de Co-
marca, penhorando bem em outra
Comarca, pede o acolhimento dos
Embargos Declaratórios e caso
contrário, seja o Recurso encami-
nhado à Instância Especial.

Voto

Vejamos o art. 658 do CPC:
"Art. 658 - Se o devedor não tiver
bens no foro da causa, far-se-à a
execução por carta, penhorando-
se, avaliando-se e alienando-se
os bens no foro da situação."
José Carlos Barbosa Moreira,

ilustre jurista pátrio, preleciona sobre
o assunto: .

"Pode ocorrer que o executado
não tenha bens (ou não os tenha
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suficientes) no foro em que se
instaurou o processo executivo.
Ao oficial de Justiça não se per-
mite efetuar a penhora em bem
situado em território de outra co-
marca; é inaplicável aqui a regra
do art. 230, de incidência restrita
à citação. (Aqui um parênteses
para citar o art. 230: "Nas comar-
cas contiguas, de fácil comunica-
ção e nas que se situem na
mesma região metropolitana, o
oficial de justiça poderá efetuar
citações ou intimações em qual-
quer delas.") Faz-se mister a ex-
pedição de carta precatória ou
carta de ordem, conforme o caso
(arts. 200, 201 e 658), requisitan-
do-se o cumprimento ao Órgão
judicial competente da comarca
em que se acharem os bens.
Após a devolução da carta, devi-
damente cumprida, far-se-á a in-
timação de que tratam o art. 669
e seu parágrafo único." (O Novo
Processo Civil Brasileiro - Foren-
se - 1997 - pag. 232) Explicando
melhor: o art. 200 dá a norma ge-
ral para o cumprimento das or-
dens judiciais; o art. 201 é o que
estabelece os casos em que
cabe carta precatória ou carta de
ordem e o art. 658 já foi transcri-
to.
Por sua vez a jurisprudência já fi-

xou:
“É írrita a penhora realizada por

oficial de justiça sobre imóvel situa-
do em comarca onde não exerce

suas funções (RT 504/166, JTA
35/51, 47/60 maioria, 72/217,
RJTAMG 20/131, RBDP 50/155 com
comentário de João Delfino). (RT -
Revista dos Tribunais; JTA= Julga-
dos do Tribunal de Alçada; RJTAMG
- Revista de Julgados do Tribunal de
Alçada de Minas Gerais; RBDP -
Revistas Brasileira de Direito Pro-
cessual.”

Para melhor apreciação, trans-
creveremos a Ementa citada pela
Embargante da lavra do estudioso
Des. Nelson Amorim:

Acórdão nº 33.065
Agravo de Instrumento da Capital
Agravante - Frigorifico Paragomi-
nas S/A .
Agravado - Banco América do
Sul S/A
Relator - Des. Nelson Amorim
Processo Civil - Agravo de Ins-
trumento - Penhora e avaliação
de bem efetuadas por serventuá-
rios do foro da Demanda e não
do foro da situação do imóvel -
Argüição.de nulidade em face do
disposto no Art. 658 do CPC.
São válidas a penhora e a avalia-
ção realizadas por Serventuários
do foro da causa e não da situa-
ção do imóvel, se não Argüida a
nulidade na primeira oportunida-
de, após a intimação e se os atos
forem perfeitos e atingirem sua
finalidade, ex- vi dos artigos 244
e 245 do CPC. Agravo improvi-
do."
A decisão foi unânime.
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Os arts. 244 e 245 da Lei pro-
cessual Civil estabelecem o seguin-
te: Art. 244 - Quando a lei prescre-
ver determinada forma, sem comi-
nação de nulidade o juiz considerará
válido o ato se, realizado de outro
modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 245 - A nulidade dos atos
deve ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à
parte falar nos autos, sob pena
de preclusão.
Parágrafo único - Não se aplica
esta disposição ás nulidades que
o juiz deva decretar de oficio,
nem prevalece a preclusão, pro-
vando a parte legitimo impedi-
mento.
Chamo a atenção para o fato de

que o texto do Acórdão que certa-
mente, traria maiores fundamenta-
ções não foi apresentado. Não se
sabe por exemplo, quais as Comar-
cas; intui-se que devem ser Para-
gominas e Belém.

A primeira oportunidade que o
executado teve para falar sobre a ir-

regularidade da citação e penhora
foi nos Embargos à Execução e o
fez.

Alega também a estudiosa cau-
sidica em sua bem elaborada peça
embargatória que a jurisprudência
citada no Acórdão 34.349 por esta
Relatora são antigos (1977 e 1981).
Sim, são. Mas a Lei 5-869 - CPC é
de 11/01/1973, não houve modifica-
ção no dispostivo que embasa a de-
cisão.

Deixo de esclarecer, por motivos
óbvios, a falha da Relatora em inter-
pretar "literalmente" a Lei Processu-
al Civil.

Anote-se que a Comarca de Ma-
rabá situa-se cerca de 600 quilôme-
tros da Comarca de Belém. Basta
este detalhe para se chegar à con-
clusão do caos que haveria se as
penhoras fossem realizadas "a dis-
tância".

Assim, pelas razões acima ex-
postas, rejeito os presentes embar-
gos.

Belém, 28 de setembro de 1998.

Des. Ricardo Borges Filho - Presidente
Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 34.793 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE
PARAGOMINAS

Apelante: Cláudio Cezar Bicalho
Apelado: Rosangela Mazia Bicalho
Relatora: Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy

Apelação Cível - Ação de Separação Judicial. no re-

gime de separação legal comunicam-se os bens ad-

quiridos mediante esforço comum durante a cons-

tância do casamento. se a autora manifestou desis-

tência à alimentos em seu favor, inviável se torna o

arbitramento posterior nos presentes autos, destoan-

do dos termos do pedido. redução procedente com

ressalva ao direito de utilização do procedimento

adequado. Provimento parcial.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Apelação Cível da
comarca de Paragominas em que é
apelante Claudio Cezar Bicalho e
apelada Rosangela Mazia Bicalho.

ACORDAM, os Exmos. Srs. De-
sembargadores componentes da
Col. 2ª Câmara Cível Isolada, à
unanimidade de votos, em dar pro-
vimento parcial ao recurso, nos ter-
mos do voto da Desa. Relatora.

Relatório

Tratam os autos de Recurso de
Apelação interposta por Claudio Ce-
zar Bicalho contra a r. sentença
prolatada pelo MM. Juízo de Direito
da 2ª Vara Cível da Comarca de Pa-

ragominas nos autos de Separação
Judicial em que é autora  Rosângela
Mazia Bicalho e réu o ora apelante.

A autora propôs a referida ação
com fundamento no art. 3º e 5º da
Lei 6.515/77, alegando abandono do
lar pelo R., motivado pela incompa-
tibilidade de gênios entre o casal,
ressaltando que este já vinha, há al-
gum tempo, levando vida de solteiro
sem que legalizasse a separação
para evitar que os bens, que encon-
tram-se em seu poder, fossem divi-
didos com a requerente

Informou, ainda, que ao contrair
núpcias com o R., em 12/01/82, era
menor de dezesseis anos, e não
tendo havido pacto antenupcial, en-
tende que o regime matrimonial é o
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de “comunhão universal de bens”,
consoante o art. 259 do CCB; que o
casal possui 3 (três) filhas, que en-
contram-se sob sua guarda de fato;
requerendo, ao final, a partilha dos
bens do casal na forma proposta à
fls. 03/06, a guarda de direito de su-
as filhas, pensão alimentícia no valor
de quinze salários às mesmas, bem
como o retorno do uso de seu nome
de solteira.

Instruiu a inicial com os docu-
mentos de fls. 08/13.

Em despacho à fls. 14, a MMª
Juíza “a quo”, designou audiência de
conciliação, determinou a citação do
R. e arbitrou alimentos provisórios
em 10 salários mínimos. Realizada
audiência, não houve acordo entre o
casal.

Em contra razões - fls. 18/25,
alegou que somente deixou o lar
após a propositura da presente ação
pela autora; e contestou em todo o
teor a proposta de divisão de bens
de fls. 03/06 por entender que o re-
gime matrimonial de bens do casal é
o de separação de bens, expressa-
mente escrito no Registro de Casa-
mento.

Contestou, ainda, o “quantum” da
pensão alimentícia e requereu re-
gulamentação do direito de visita,
objetivando maior convívio com suas
filhas.

Seguiu-se a instrução do feito
sob o rito ordinário, tendo sido reali-
zada audiência de instrução e jul-

gamento, onde foram ouvidas tes-
temunhas, tendo nessa ocasião a
autora requerido arbitramento de
pensão alimentícia para si.

Após as alegações finais, foi ou-
vido o Ministério Público em 1º grau
que opinou pela decretação da se-
paração, pela concessão da guarda
das filhas à genitora, sendo assegu-
rado o direito de visita do pai, bem
como pelo arbitramento da pensão
alimentícia em 30% (trinta por cen-
to), e divisão dos bens com a comu-
nicação dos “aqüestos”.

A MMª Juíza “a quo” prolatou
sentença decretando a separação
judicial do casal; dissolução dos de-
veres de coabitação, fidelidade recí-
proca e regime de separação de
bens; determinando que os bens
adquiridos na constância do matri-
mônio  fossem partilhados de forma
isonômica entre os cônjuges; que a
mulher volte a usar seu nome de
solteira; fixando, ainda, o valor de
quinze salários mínimos e 10 salári-
os mínimos à título de pensão ali-
mentícia às filhas do casal e à auto-
ra, respectivamente.

A autora interpôs Embargos de
Declaração para que fosse esclare-
cida a divisão dos bens do casal,
que foram acolhidos pela MMª Juí-
za, tendo sido estabelecida a parti-
lha na forma especificada à fls. 101.

Inconformado, o R. interpôs o
presente Recurso de Apelação im-
pugnando, em síntese, o valor da
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pensão alimentícia arbitrada em fa-
vor de suas filhas; bem como a pen-
são em favor da autora, reputando
ter sido arbitrada “extra petita”, pois
não foi requerida na exordial; im-
pugnando, ainda, a forma de partilha
de bens determinada na sentença
apelada.

A apelada ofereceu contra-
razões à fls. 116/118, requerendo,
ao final a manutenção da r. senten-
ça.

Encaminhados os autos ao Tri-
bunal “ad quem” foram distribuídos a
esta Col. 2ª Câmara Cível Isolada,
cabendo-me a relatoria do feito.

O Ministério Público em parecer
da lavra da eminente Procuradora
de Justiça Dra. Dulcelinda Lobato
Pantoja, opinou pela reforma parcial
do “decisum”, apenas quanto a reci-
procidade da culpa pela separação e
quanto a verba alimentar para a se-
paranda.

Voto

Consoante relatado, após a tra-
mitação regular da ação, a douta
julgadora prolatou a sentença de fls.
92/98 decretando a separação judi-
cial do casal, considerando o cônju-
ge varão culpado; mantendo a guar-
da das filhas do casal com a autora,
com o resguardo do direito de visita
paterna; arbitrando alimentos em fa-
vor do A. e dos filhos do casal e or-
denando a partilha isonômica dos
bens adquiridos por esforço comum.

Inconformado, o Suplicado ajui-

zou o recurso de Apelação susten-
tando não haver abandonado o lar
conjugal, mas que, face a difícil con-
vivência, fora residir com sua genito-
ra, sem haver deixado de prestar
assistência às filhas do casal.

Destacou que seu inconformismo
prende-se ao fato de que quando a
autora ajuizou o pedido o casal ain-
da residia sob o mesmo teto, além
do que, havia desistido de alimentos
em seu favor, conforme expresso na
inicial, em face do que além da deci-
são ter sido ultra petita o arbitra-
mento teria extrapolado suas possi-
bilidades, daí pleitear a redução da
pensão arbitrada para os filhos do
casal para o valor correspondente a
6 (seis) salários.

Outro ponto de insatisfação seria
a partilha dos bens, pois deveria
prevalecer o regime de separação
de bens, conforme o regime adotado
na celebração do casamento e es-
pecificado na certidão correspon-
dente.

O recurso foi tempestivamente
oposto e preparado, tendo sido sa-
tisfeitos os requisitos de admissibili-
dade.

Das provas carreadas para os
autos observa-se que há bastante
tempo o casal já vinha desenvolven-
do séria crise conjugal, convivendo
em aposentos separados e admitin-
do a incompatibilidade  existente
entre ambos em prejuízo da neces-
sária harmonia conjugal. A autora
sustenta sua razões na alegação de
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que o Suplicado procurava levar
uma vida de solteiro culminando em
abandonar o teto conjugal.

O Suplicado limitou-se a alegar
que a autora gastava dinheiro com
coisas desnecessárias ensejando os
desentendimentos e brigas do casal,
entretanto, não ofereceu reconver-
são.

A incompatibilidade entre os
cônjuges é perfeitamente vislumbra-
da nas entrelinhas de seus respecti-
vos depoimentos como também que
nenhum dos cônjuges demonstrou
esforço no sentido de superar as di-
ficuldades restabelecendo a convi-
vência  harmoniosa.

O Suplicado não comprovou nem
mesmo imputou a A. ato que im-
portasse em violação dos deveres
do casamento e admitiu haver se re-
tirado do teto conjugal sem compro-
var o justo motivo que pudesse elidir
as imputações que lhe foram atri-
buídas, daí porque, não compartilho
do entendimento da douta Procura-
dora de Justiça quanto a estender a
culpabilidade à Autora, pois não
houve imputação grave contra si as-
sacada ou comprovada que acarre-
tasse a insuportabilidade de convi-
vência

Os pontos de divergência  do
Apelo são a partilha dos bens e o
arbitramento dos alimentos.

Com relação a partilha dos bens,
através da certidão de casamento
acostada às fls. 07, verificamos que

o ato foi celebrado sob regime de
separação de bens por imperativo
legal, consoante o art. 258, inciso IV
do Código Civil, pois à época a auto-
ra possuía idade inferior a dezesseis
anos, entretanto as provas carrea-
das para os autos esclarecem que
ambos os cônjuges envidaram es-
forços para a constituição do patri-
mônio do casal.

O Suplicado esclareceu à fls. 54:
“...que o salário dela era equiva-
lente ao do depoente, e que ela
sempre se manteve acima do
padrão do depoente” (depoi-
mento do r. Cláudio César Bica-
lho)
Evidente a participação conjunta

em prol do patrimônio familiar.
A súmula 377 do STF definiu

bem a matéria ao se posicionar:
“No regime de separação legal
de bens comunicam-se os adqui-
ridos na constância  do casa-
mento”
Jurisprudência também orienta:
“Em se tratando do regime de
separação obrigatória (CC - art
258) comunicam-se os bens ad-
quiridos na constância do casa-
mento pelo esforço comum. O
enunciado nº 377 da súmula do
STF deve restringir-se aos que-
sitos resultantes da conjugação
de esforços do casal, em exese
que se afeiçoa à evolução do
pensamento jurídico e repudia o
enriquecimento sem causa.”
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RSTJ - 39/413 STJ RT691/194
C. Civil Theotonio Negrão 13ª ed.
Pag. 81.
Comprovado o esforço da A.

contribuindo para a aquisição do
patrimônio do casal quer vendendo
jóias sob comissão trabalhando na
empresa Bicalho Peças, quer ven-
dendo antenas parabólicas, como
administrando sua loja CK - Pre-
sentes, como resultou esclarecido
nos autos, injusto seria, alijá-la do
direito a parte do patrimônio do ca-
sal.

Comungo, portanto, do entendi-
mento da douta julgadora, devendo
ser realizada a partilha  de bens na
conformidade ao disposto no art.
982 e seguintes do CPC.

Quanto a pensão alimentícia,
pleiteou a A. na petição inicial a fixa-
ção de alimentos provisionais em 10
(dez) salários mínimos para ajudar
na manutenção das filhas do casal,
dispensando a pensão alimentícia
que lhe seria devida - fls. 07, e
mesmo ao impugnar a contestação
fls. 29 especificou

“que a pensão alimentícia seja
mantida conforme petição inicial,
para ajudar na manutenção das
filhas do casal”, entretanto, du-
rante seu depoimento alegou
“que embora tenha desistido de
sua pensão inicialmente requer
nesse depoimento que a mesma
seja fixada”,
e, a despeito da impugnação do

Suplicado, o MM. Juízo atendeu o
pleito da A., requeridos inadequa-
damente, eis que, caberia pleitea-los
sob forma de alimentos provisionais,
não nos presentes autos mas sim
sob procedimento do art. 852, inciso
I do CPC, como bem ressaltou a
douta Procuradora de Justiça.

Isto posto, dou provimento ao re-
curso apenas para excluir a parcela
reclamada de alimentos à A., ressal-
vando, entretanto, direito a pleiteá-
los através do procedimento ade-
quado, e mantendo como definitiva a
pensão alimentícia de 10 (dez) salá-
rios em favor dos filhos do casal na
conformidade do pedido.

Belém, 03 de setembro de 1998.

Desa. Maria Helena D’Almeida Ferreira - Presidente
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 34.795 - RECURSO PENAL EM SENTIDO
ESTRITO DA COMARCA DA CAPITAL

Recorrente: Ardilex Nazareno dos Santos Barra
Recorrido: A Justiça Pública
Relator: Desembargador Jaime dos Santos Rocha

Crime de Homicídio. Interposição contra a decisão de

pronúncia. Alegação de Legitima Defesa - Não podem

prevalecer os argumentos de legítima defesa quando

esta não se comprova nos autos, impondo-se a deci-

são de Pronúncia ante a materialidade do crime e os

indícios de autoria que recaem sobre o acusado. Re-

curso conhecido e impróvido, à unanimidade.

ACORDAM, os Exmos. Senhores
Desembargadores do Egrégio Tri-
bunal de Justiça do Estado do Pará,
integrantes à 3ª Câmara Criminal
Isolada, à unanimidade, conhecer do
presente recurso para negar-lhe
provimento, com base no relatório e
voto deste relator, para manter "in
totum" a respeitável recorrida.

Relatório

Ardilex Nazareno dos Santos
Barra, por seu procurador judicial,
inconformado com a decisão do
AIM. Juiz de Direito da 15ª Vara Pe-
nal desta Comarca, que o pronunci-
ou pela prática do delito previsto no
artigo 121 "caput" do Código Penal,
submetendo-o a julgamento pelo
Tribunal do Júri, interpos Recurso

em Sentido Estrito, com fundamento
nos artigos 581, inciso IV e 588 do
Código de. Processo Penal, objeti-
vando o reexame do decisum provi-
do pelo Juízo "a quo" pretendendo
sua reforma nesta Instância Superi-
or.

Narra a denúncia oferecida em
desfavor do ora recorrente, que no
dia 06 de novembro de 1994, por.
volta de 1:00 hora da madrugada,
após acontecer uma comemoração
carnavalesca na Praça da Repúbli-
ca, denominada "Carna Belém", a
vítima João Gomes da Conceição,
juntamente com outros companhei-
ros, caminhavam pela Avenida Ma-
galhães Barata, efetuando badernas
condizentes com as idades da vítima
e seus amigos, Em certa altura da
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referida Avenida, avistaram o acu-
sado Ardilex  Nazareno dos Santos
Barra, discutindo com sua noiva Lu-
zia do Socorro Franco Couto, mo-
mento que esta correu passando
pela vítima e seus companheiros,
ato contínuo o acusado também cor-
reu em direção da sua noiva, e ao
passar entre a vítima e companhei-
ros esbarrou em um dos rapazes de
nome João Brigido Nascimento Pi-
nheiro, indo este ao solo, causando-
lhe lesões descritas no doc. de fls.
18 do IP. Inopinadamente a vítima
João Gomes da Conceição de alcu-
nha "Guarani", correu para tomar
satisfação com o acusado, tendo
este disparado três tiros de revólver
na pessoa da vítima que veio a fale-
cer quase que instantaneamente,
como comprova Exame de Corpo de
Delito, relatório de Necropsia Médico
Legal, às fls.13 do IP.

O denunciado apresentou-se a
Autoridade Policial, confessou a
autoria do delito, porém, alegou Ter
agido em legitima defesa sua e de
terceiro, visto que, relata Ter sido
surpreendido por uma gang tipo ar-
rastão que o agrediu fisicamente
roubando-lhe um relógio e um anel
de ouro de sua noiva que também
fora agredida pela gang fls. 19/20 do
IP.

Na denúncia o Representante do
Ministério Público arrolou seis tes-
temunhas às fls. 03, que por sua
vez, veio a ser recebida em 02 de
março de 1995, cujo interrogatório

foi designado para o dia 24 de abril
de 1995 às 9:00 h.

Às fls. 91/92 dos autos, consta o
interrogatório do acusado em Juízo
no qual reputa como falsa a acusa-
ção que lhe é feita pelo Represen-
tante do Ministério Público.

Na defesa prévia oferecida pelo
defensor do acusado, foram arrola-
das oito testemunhas para serem
ouvidas durante a instrução proces-
sual.

As testemunhas arroladas pela
acusação e defesa foram regular-
mente ouvidas conforme consta nos
respectivos termos de fls.

Em alegações finais, a acusação
pugna pela pronúncia do acusado e
a defesa pela pronúncia, e, conse-
quentemente, absolvição sumária do
mesmo, levando em tese a legitima
defesa sua e de terceiro.

Às fls. 184 usque 186 , consta a
respeitável sentença de mérito de
lavra pelo Juízo "a quo", que julgan-
do procedente a denúncia pronunci-
ou o réu como incurso na sanção
punitiva do artigo 121 "caput" do
Código Penal, submetendo-o a jul-
gamento pelo Tribunal do Júri.

Informando o acusado através de
seu advogado recorreu para esta 3ª
Câmara Criminal Isolada, onde pug-
na por sua, absolvição, sustentando
em síntese: ausência de dolo em
sua conduta, pois agiu em legitima
defesa sua e de terceiro.

A douta Procuradoria de Justiça
instada a manifestar-se opinou pelo
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não provimento do Recurso, man-
tendo-se irretocável a decisão do
eminente Julgador do feito.

Voto

Trata-se de Recurso em sentido
estrito interposto contra decisão que
pronunciou o réu Ardilex Nazareno
dos Santos Barra, pela prática de
crime de homicídio simples, que vi-
timou João Gomes da Conceição.

Analisando os autos ,verifica-se
que a materialidade do delito esta
provada através de Laudo de Ne-
cropsia Médico Legal de fls. 18 dos
autos. A autoria, é inquestionável,
pois o próprio .acusado confessou a
prática da informação penal capitu-
lada no artigo 121 "caput" do Código
Penal, justificando, no entanto, que
agiu em legítima defesa.

A testemunha informante Altair
Tavares Dias, em seu depoimento
prestado em Juízo, às fls. 104, de-
clara que em nenhum momento o
réu foi agredido e quando este dis-
cutia com a vítima sacou o revólver
desferindo um tiro na mesma.

A testemunha informante João
Brigido Nascimento. Pinheiro, em
seu depoimento constante às fls.
118, declarou que não houve agres-
são ao acusado antes do mesmo
atirar na vítima, assim como a na-
morada do acusado não sofreu
agressão, nem tampouco foram tira-
dos o anel e o relógio da Sra. Luzia
do Socorro e do acusado. Depoi-

mento este, conformado pela Sra.
Luzia do Socorro às fls. 102 dos
autos.

As teses .de legitima defesa pró-
pria. e de terceiros apregoadas pelo
recorrente não encontram guarida,
pois indispensável seria para o co-
nhecimento destas excludentes, que
a ocorrência do fato delituoso, afas-
tasse qualquer dúvida quanto a sua
prática, no caso, a vítima morreu
porque interviu em favor de seu
companheiro agredido injustamente
pelo réu . Assim não há como ca-
racterizar o instituto das excluden-
tes.

Nessas condições, a legitima
defesa, para ser

conhecida necessário se faz não
haver dúvidas. Assim tem decidido
nossos Tribunais.

Eis os arestos:
"A legítima defesa para que pos-
sa ser acolhida precisa ficar pro-
vada, e a prova . é ônus do réu,
sendo insuficiente a simples ale-
gação" (TACRIM - SP. RT -
671/346)
"Quando a legítima defesa pró-
pria apresenta-se prenhe de dú-
vida, preferível é . optar-se pela
pronúncia, sujeitando o pronunci-
ado à julgamento pelo 'Tribunal
do Júri, onde terá ampla oportu-
nidade para Ilidir as dúvidas so-
bre a excludente alega Da”. ( Ac-
23830-TJPA-Rel. Des. Elzaman
Bittencourt.)
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Não é, demais registrar que o "in
dúbio pro réu" é incompatível com o
Juízo da pronuncia, posto que, se
dúvida existe, cabe ao Júri dirimi-la,
considerando ser ele o Juízo cons-
titucional dos processos por crime
contra a vida, competindo-lhe co-
nhecer ou não a culpabilidade do
acusado.

Sobre o assunto, transcrevemos
a seguinte Ementa:

"Pronúncia Legítima defesa não
demonstrada cumpridamente.
Materialidade e autoria do crime,
entretanto, induvidosas. Inteli-
gência dos Artigos 408, 409 e
410 do CPP. Não havendo dúvi-
das a respeito da materialidade e
autoria do crime imputado ao réu
e não provada, cumpridamente, a
legítima defesa por ele invocada,
impõe-se a sua pronúncia. Tra-
tando-se de decisão provisória,

proferida nos processos de com-
petência do Júri, no Juízo de
formação de culpa ,vige o princí-
pio "in dúbio pro societate". RT,
p.328
Realmente, não pode prevalecer

os argumentos articulados pela de-
fesa do acusado, de configuração da
legítima defesa, posto que não está
comprovada. Para justificar a Pro-
núncia nos termos do artigo 408 do
CPP, basta a materialidade do crime
e indícios de que o réu foi seu autor.

Ora, a absolvição sumária do réu
só pode ocorrer, se a prova dos au-
tos, livre de dúvidas, demonstra que
ele agiu em defesa de sua pessoa
ou de outrem , injusta e violenta-
mente agredida pela vítima.

Assim sendo, conheço do porém
nego-lhe provimento, mantendo "in
totum" a r. decisão do “a quo".

Belém 16 de setembro de 1998

Des.Benedito de Miranda Alvarenga - Presidente
Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator



JURISPRUDÊNCIA 189

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

ACÓRDÃO Nº 34.796 - RECURSO PENAL EM SENTIDO
ESTRÌTO DA COMARCA DE OURÉM

Reclamante: Ministério Público
Reclamado: Miguel Ediberto dos Reis
Relator: Desembargador Jaime dos Santos Rocha

Dano e vadiagem. Não recebimento da denúncia -

Configurada a atipicidade do crime. O proprietário

não pode figurar como sujeito ativo no delito de

dano, mesmo que o prejuízo atinja a quota parte do

cônjuge quando na vigência do casamento. Ilegitimi-

dade da Representação, que nesse tipo de crime só

cabe nos casos taxativamente enumerados pelos

Arts. 163 e 182 do CPB. Ausência de justa causa para

a acusação de contravenção penal por vadiagem. Re-

curso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, etc...

ACORDAM, os Exmos Senhores
Desembargadores do Egrégio Tri-
bunal de Justiça do Estado do Pará,
integrantes à 3ª Câmara Criminal
Isolada, à unanimidade, conhecer do
presente recurso para negar-lhe
provimento, com base no relatório e
voto deste relator, para manter a de-
cisão recorrida.

Relatório

Tratam os presentes autos de
Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto pelo Ministério Público do
Estado do Pará, Comarca de Ou-

rem, contra a decisão do MM. .Juízo
"a quo" que rejeitou a Denúncia de
crime de dano (art. 163 do CP) e in-
fringência do art. 59 da Lei da Con-
travenções Penais (vadìagem), im-
putados a Miguel Edilberto dos Reis,
vulgo "Edil", ora recorrido.

Diz a denúncia, que "Edìl" no dia
22/01/96, por volta das 18:30 horas,
com sintomas de ter ingerido bebida
alcóolica, promoveu desordens no
interior de sua residência danifican-
do móveis e utensílios. Consta, ain-
da, que o acusado é pessoa que
não trabalha e vive bebericando em
um barraco à beira do rio.

O MM. Juízo "a quo" sob a ale-
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gação de que o proprietário não
pode figurar como sujeito ativo no
crime de dano e que a ação penal
pública só .deve ocorrer em se tra-
tando de forma qualificada ; Que o
indivíduo embriagado não deve ser
punido pela prática de dano, visto
que inexiste vontade orientada para
esse fim e que os fatos narrados
não se encaixam nos tipificados do
art. 163 "caput" do Código Penal e
nem no art. 59 da LCP, rejeitou a
denúncia na forma estabelecida pelo
art. 43, inciso I II, determinando o
arquivamento dos autos.

Em suas razões recusais o Re-
presentante do Ministério Público,
argui o direito de propriedade do
consorte em relação ao acusado e
que o "Parquet" é parte legítima "in
casu" porque a esposa do denunci-
ado manifestou o desejo de ver seu
ofensor processado. Cita jurispru-
dência a respeito e conclui dizendo
que não existe prova da embriaguez
do acusado e pede o provimento do
recurso para que a denúncia seja
recebida e o processo tenha segui-
mento.

O ilustre defensor do acusado,
em suas contra razões; pleiteou a
confirmação do "decisum a quo".

O digno magistrado manteve sua
decisão com base na invalidade da
iniciativa do Ministério Público e na
impunibilidade do crime, quando o
dano recai em bens do próprio dono,
entendendo também, inaplicável ao
acusado a contravenção de vadia-

gem.
O douto Procurador de Justiça

instado a ofertar parecer, conside-
rando a atipicidade do delito de dano
e falta de "Justa Causa" para a ação
penal por vadiagem opina do Recur-
so.

Voto

De acordo com o Código Penal
Brasileiro, a representação instrutiva
do flagrante não encontra amparo
legal, haja vista que, no delito. de
dano a iniciativa do procedimento é
mediante queixa, restando a repre-
sentação para os casos taxativa-
mente enumerados pelos artigos
163 e 182 do referido Estatuto, aos
quais não se enquadra a hipótese
vertente.

Só por isso já se verifica que a
demanda iniciada pela douta Pro-
motoria de Justiça a respeito do cri-
me de dano não pode subsistir,
dada a ilegitimidade dó Órgão Mi-
nisterial.

Ainda que assim não fosse,
como bem demonstra a eminente
Procuradora de Justiça, em seu pa-
recer às fls.42, é isento de pena
quem comete qualquer dos crimes
pertinentes ao título em alusão, em
prejuízo ao cônjuge na constância
do casamento (Art.181 do CPB).

Nada obsta que o prejuízo pelo
dano possa atingir a quota parte do
outro cônjuge não. separado, como
lembra o recorrente, em contraposi-
ção ao argumento do Magistrado
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quando este considera que o propri-
etário não pode figurar como sujeito
ativo de delito de dano.

No que respeita à vadiagem
como contravenção, lembra a Pro-
curadoria de Justiça que, embora se
pudesse prosseguir independente-
mente do crime de dano, a acusa-
ção de vadiagem não passa de
mera conjectura da autoridade poli-
cial sem nenhum indício de prova.
Pelo contrário, é dito que o acusado
é proprietário de um bar, portanto,
possui ocupação lícita e habitual.

Deve ser dito contudo, que o re-
corrido por sua conduta reprovável
bem que seria passível de repri-
menda, todavia, o procedimento
adotado contra ele, "ex-vi-legis" é in-
suscetível de acolhimento.

Isto posto, configurada está a
atipicidade do delito de dano, assim
como a falta de justa causa por va-
diagem, razão porque acompanho o
parecer da eminente representante
do Ministério Público, negando pro-
vimento ao recurso para confirmar a
decisão recorrida.

Belém,.18 de setembro de 1998.

Des. Benedito de Miranda Alvarenga - Presidente
Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator
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ACÓRDÃO Nº 34.805 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelantes: Alberico Sales Lima e sua mulher
Apelado: Carlos Alberto Fernandes Lima
Relator: Desembargador Pedro Paulo Martins

Apelação Cível - Ação de Execução - O recurso teve

seu preparo efetuado à destempo conforme compro-

vam os autos - O artigo 511 do código de processo

civil prevê a pena de deserção - Negado seguimento

ao recurso - Unanimidade de votos.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Desembargado-

res membros da Terceira Câmara
Cível Isolada do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, através de sua
turma julgadora, à Unanimidade de
votos em negar seguimento ao
apelo por ser o mesmo inadmissível,
em conseqüência da falta de prepa-
ro no devido tempo, isso segundo
prescreve o teor do artigo 511, do
Código de Processo Civil.

Relatório

O ora Apelante Albérico Sales de
Lima e sua mulher Maria Célia Ma-
teus Lima devidamente identificados
pela Ação de Execução de Obriga-
ção de Fazer, intentada por Carlos
Alberto Fernandes Lima, este Em-
bargado nos autos de Embargos de
Devedor, cujo Juiz desse feito é o
da16ª Vara Cível da Capital, cuja
inicial de fls. 02 a 04, tem como do-
cumentos os de fls. 06 a 18 dos au-
tos.

O Embargado/Apelado impugnou
referidos: Embargos através da mo-
tivação apresentada conforme se
constata às fls. 20 a 23 dos autos.

A MMª Juíza de Direito ao profe-
rir sua respeitável Sentença julgou
por improcedentes os Embargos
apresentados, para que os ora Em-
bargantes assinassem a respectiva
Escritura definitiva do imóvel situado
à Avenida Governador José Mal-
cher, nº 1884 descrito na exordial, e
caso não fosse cumprido o ordena-
do fosse a mesma assinada pela
Dra. Maria Lúcia Lobato Ferreira,
obedecidas e observadas as forma-
lidades e cautelas legais.

Inaceitando o que fora sentenci-
ado apelaram a este Egrégio Tribu-
nal de Justiça, conforme se compro-
va através do que fora exposto em
suas razões de fls. 31 a 33 dos au-
tos, requerendo assim, que fosse o
Decisório da MMª Juíza de Direito
modificado através da reformado
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mesmo.
Por sua vez o ora Embarga-

do/Apelado apresentou suas contra-
razões pelo que se vê às fls. 39 a 44
dos autos, levantando a preliminar
de deserção do apelo, finalizando
por pedir e ou o improvimento do
respectivo recurso, isso por total
falta de fundamentação jurídica e
mesmo por falta. De total amparo
legal.

O Órgão do Ministério Público
por sua DD. Procuradora de Justiça
Dra. Vânia Fortes Bitar emitiu seu
bem elaborado e minucioso Parecer
de fls. 48 à 51 dos autos assim se
manifestou:

"Com efeito opina o "Parquet"
seja negado seguimento ao
apelo, eis que manifestamente
inadmissível, por falta de preparo
opoctuno tempore, como deter-
mina a norma no art. 511 do
CPC".
Voto

Ao compulsarmos os presente
autos de Apelação Cível em que é
Apelante Albérico Sales de Lima e
sua mulher Maria Célia Mateus Lima
em Ação de Execução proposta por
Carlos Alberto Fernandes Lima,
sendo este ora Embargado nos au-
tos de Embargos de Devedor, verifi-
ca-se que o preparo do referido Re-
curso não teve comprovação con-

forme consta às fls. 30 dos autos e
pelos documentos anexos (fls. 35),
cujo apelo foi interposto em data de
09/05/1998, sendo o preparo efetu-
ado em 12/05/1997, e consequen-
temente a destempo.

Segundo o pressuposto pela Lei
nº 8.950/94 modificou a "caput" do
artigo 511, do Código de Processo
Civil, o qual obriga aquele que recor-
re a comprovar o pagamento do
preparo e o respectivo preparo e
porte do retorno dos autos, por oca-
sião da interposição do Recurso,
isso quando for, o caso.

Jurisprudências várias e por nos-
sos tratadistas opinam de idêntica
maneira, assim tal irregularidade faz
com que tenha o Recorrente a pena
de deserção não dando condição
para que tenha seguimento o Re-
curso, isso em conseqüência da
falta de um dos requisitos para que
seja o mesmo admitido, ou seja o
preparo a quando da interposição do
mesmo.

Por tudo que nos foi dado o ob-
servar no presente processo Nego o
Seguimento do Apelo por ser o
mesmo inadmissível, em conse-
qüência da falta de preparo no devi-
do tempo, isso secundo prescreve o
teor do artigo 511, do Código de
Processo Civil.

Belém, 19 de junho de 1998.
Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalves - Presidente

Des. Pedro Paulo Martins - Relator
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ACÓRDÃO Nº 34.815 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE
MARABÁ

Apelante: Manoel Dornelles Barreto Viana
Apelada: Kleide Campostrini
Relatora: Desembargadora Maria Helena Couceiro Simões

Apelação Cível. Execução de cláusula constante na

separação judicial consensual dos cônjuges, devi-

damente homologada. Legitimidade. I. Preliminar de

ilegitimidade da autora, rejeitada à unanimidade, pe-

los fundamentos constantes no acórdão. II. Descum-

prindo o cônjuge varão, o pagamento a que se obri-

gou, em cláusula inserida no acordo celebrado na

Ação de Separação Judicial Consensual, já homolo-

gada, legitima o cônjuge virago, a efetuar sua co-

brança via executiva. III. Decisão Unânime.

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

Desembargadores componentes da
colenda 1ª Câmara Cível lsolatla, do
Egrégio Tribunal de Justiça do Esta-
do do Pará, a unanimidade, em co-
nhecerem da apelação, mas lhe ne-
gar provimento, para manter a deci-
são apelada em todos os seus ter-
mos.

Relatório:
Kleide Campostrini, identificada

na inicial, requereu contra Manoel
Dornelles Barreto Viana, também
identificado na inicial, execução
constante na Separação Judicial
Consensual devidamente homolo-
gada, não cumprido pelo suplicado,
seu ex-marido, com fundamento no
art. 575, II, do CPC.

Na cláusula 6ª, do acordo consta
o seguinte: "O requerente, assume
unilateralmente e por mera liberali-
dade, todas as despesas necessári-
as, ou seja, o pagamento das pres-
tações do imóvel descrito no item
"d", da articulação nº.3.2, condomí-
nio, etc..."

Alega que, desde março de
1994, não vem efetuando o paga-
mento das prestações, condomínio,
IPTU, e diante da inadimplência do
executado a autora foi forçada a pa-
gar para não perder o imóvel, que
está em seu nome, importando o
débito, devidamente corrigido, no
valor de R$ 6.394,71.

Juntou os documentos de fls.
06/34.

Oferecido bem à penhora, aceito
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pelo MM. Juiz "a quo", tomada por
termo, foram oferecidos Embargos à
Execução, no qual, o embargante
alega, em síntese:

Preliminar de ilegitimidade da
autora, e extinção do processo sem
julgamento do- mérito, nos tennos
do art. 267, VI, do CPC, pela carên-
cia de ação.

Que, os termos do acordo objeto
da cobrança executiva, teve desti-
nação específica para suprir as ne-
cessidades temporárias da filhas do
casal, ficando estabelecido:

"O requerente, assume unilatera-
limente e por mera liberalidade,
todas as despesas necessárias,
ou seja, pagamento das presta-
ções do imóvel descrito no item
"d", da articulação nº 3.2, con-
domínio, alimentação e assistên-
cia médica e outras necessárias,
para a formação e educação de
sua filha Manoella Campostrini
Barreto Viana, até que esta ne-
cessite de sua assistência".
A beneficiária, filha do casal,

nascida em 21/06/1974, e, na data
da execução, isto é, em
19/06/1996,,já havia alcançado a
maioridade civil, a qual, é na verda-
de aparte legítima para pleitear o
cumprimento da obrigação relacio-
nada ao bem destinado.

Mérito

A exeqüente, ao exigir o paga-
mento do IPTU, acrescido de juros e
correção monetária exorbitou, ao

tentar receber encargos a que não
se obrigou o embargante.

Também, alega o embargante,
que a exequente embargada não
apresentou planilha discriminativa
dos valores cobrados e da metodo-
logia de atualização do "quantuin"
como exige o art. 604, do CPC e o
índice apontado não é o correto, o
que torna ilíquido o título.

Pede seja extinto o processo,
sem julgamento do mérito, se aca-
tada a preliminar ou procedente os
embargos dado a liquidez dos títu-
los.

Juntou: documentos de fls.15.
lmpugnando os Embargos, ale-

gou a embargada:
Os Embargos devem ser rejeita-

dos liminarmente, com fundamento
no art.739, III, do CPC., de vez que,
foi dado valor da causa inferior ao
valor da execução. Assim como não
juntou documento essencial à ação,
qual seja, o título executivo.

Alega ainda que, não tem proce-
dência a preliminar de ilegitimidade
da embargada na execução, pois, o
compromisso foi assumido com a
embargada e não com a filha do ca-
sal.

Que, o imóvel objeto da lide,
coube a propriedade à embargada,
quando da separação judicial con-
sensual, e ela agora pleiteia o res-
sarcimento das despesas do seu
imóvel que o embargante se com-
prometeu a custear.
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Quanto ao mérito, alega que,
apresentou cálculo pormenorizado
do débito, a metodologia utilizada,
ou seja, a utilização da UFIR, ao
contrário do embargante que so-
mente critica, mas não apresenta
nenhum cálculo atualizado como era
de seu dever, já que está contestan-
do o.valor cobrado.

Finalmente, pede que seja rejei-
tada a preliminar de ilegitimidade da
autora e no mérito, a total improce-
dência dos embargos.

Juntou: Procuração.
O MM. Juiz, exarou sentença de

fls.30/34, rejeitando a preliminar de
ilegitimidade ativa e no mérito, con-
siderou como valor de atualização
da correção monetária, não a UFIR
indicada pela embargada mas a TR.

Concluiu:
"lsto posto, julgo parcialmente
procedente os embargos à exe-
cução que Manoel Dornelles Bar-
reto Viana moveu contra Kleide
Campostrini, para fixar o crédito
exequendo nos limites contidos
na fundamentação, em tudo ob-
servados seus termos e coman-
dos".
"Custas na forma da Lei e hono-
rários advocatícios que fixo em
10% sobre o valor atualizado do
débito, ambos pelo embargante,
já que a embargada decaiu de
parte mínima do pedido, nos ter-
mos do art. 21, Parágrafo Único,
do CPC".
lnconformado, o embargante

apelou, apresentando as mesmas
razões constantes nos Embargos à
Execução, ou seja, a preliminar de
ilegitimidade da autora em propor a
ação executiva, e no mérito excesso
de execução, pois, não se obrigou
ao pagamento de IPTU e taxas con-
dominiais, como exige a apelada.

Prequestiona, para futura apreci-
ação nos Tribunais Superiores, a
negativa da vigência dos arts. 9º do
CC, e 3º; 6º, Vl; 267, Vl e 392, lll, to-
dos do CPC, que não foram consi-
derados pelo julgador.

Finalmente, pede provimento ao
recurso de apelação para reformar
em parte a sentença de primeiro
grau de jurisdição.

Em contra-razões à apelação, a
apelada apresenta as mesmas ar-
guições apresentadas na impugna-
ção aos embargos.

Acrescenta mais, que, o apelante
em nenhum momento de sua peti-
ção dos Embargos à Execução se
opôs ao pagamento da taxa condo-
minial, pelo que ocorreu a preclusão;
não podendo arguir matéria que não
foi discutida na demanda. Mas, na
cláusula contratual, o apelante se
obrigou a tal pagamento. Assim,
como ao pagamento do IPTU, pois,
se comprometeu a arcar com todas
as despesas necessárias.

Quanto ao prequestionanlento,
dos arts. 9º, CC.; 3º; 6º; 267, VI e
392 III, do CPC, foram apreciados,
sendo incontroversa a legitimidade
da apelada, nos autos da ação exe-
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cutiva, visto ser titular do direito, o
qual foi reconhecido pelo juiz sen-
tenciante.

Finalmente, pede seja rejeitada a
preliminar de ilegitimidade arguida
pelo apelante e no mérito, seja de-
clarada a improcedência de seus ar-
gumentos.

A Dra. Procuradora de Justiça,
considerando não haver razão de
sua intervenção no feito, deixou de
opinar sobre a causa.

Voto

Preliminar de carência de ação
face a ilegitimidade da autora.

Contra o apelante, sua ex-mulher
propôs "execução da cláusula da
separação judicial consensual" as-
sim dispondo:

"d) Um apartamento localizado
no 15º andar, do Edifício Portofi-
no, tipo A simples, de nº 156, no
Condomínio L'Abitare, sito na
Rodovia Raposo Tavares nº
3175, em São Paulo SP, adquiri-
do por via de Contrato Particular
de Promessa de Compra e Ven-
da e Cessão Simples de Transfe-
rência de Direitos e outras aven-
ças, passado em favor da própria
requerente, em data de 03 de
março de 1993 e registrado no
Cartório de Registro Civil e Tabe-
lionato Cunha, de Taboão da
Serra-SP."
"6) O Requerente, assume uni-
lateralmente e por mera liberali-
dade, todas as despesas neces-

sárias, ou seja, pagamento das
prestações do imóvel descrito no
item "d" da articulação nº.3.2,
condomínio, alimentação e as-
sistência médica e outras neces-
sárias, para formação educacio-
nal de sua filha Manoella Com-
postrini Barreto Vianna, até que
esta necessite de sua assistên-
cia".
Alega a apelada, que, o apelante,

está descumprindo o acordo devi-
damente homologado, desde março
de 1994, o que a obrigou a efetuar o
pagamento das prestações do imó-
vel, do IPTU e do condomínio im-
portando o débito, no valor devida-
mente corrigido de R$ 6.394,91 (seis
mil, trezentos e noventa e quatro re-
ais e noventa e um centavos).

O apelante, por sua vez, se opõe
através dos embargos, ao paga-
mento do débito, alegando ilegitimi-
dade "ad causam" ativa, sob o ar-
gumento de que, a cláusula benefi-
cia a filha do casal, Manoella Com-
postrini Barreto Vianna a qual atu-
almente, é maior de 21 (vinte e um)
anos de idade, parte legítima por-
tanto, para propor a ação de co-
brança, devendo o processo ser ex-
tinto sem julgamento do mérito, nos
termos do art. 267, item Vl, do CPC.

Ensina o eminente Orlando Go-
mes:

"Seja como for, contrato ou.
acordo, a separação consensual
é um concurso de vontades que
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depende, para sua complemen-
tação ou para sua eficácia de
homologação judicial,. É, por ou-
tras palavras, um processo que
se desdobra em duas fases "ló-
gica e cronologicamente sucessi-
vas": na primeira, ocorre o acor-
do de vontades na segunda, a
intervenção do juiz (fases, pactí-
cia e judicial). É controvertido se
a causa da separação consensu-
al se encontra no acordo dos
cônjuges ou na homologação do
juiz, se o acordo é simples pres-
supostos da homologação, se
esta representa uma "condicioju-
ris" para a eficácia daquela ou se
os atos praticados nas duas
partes se soldam fonnai-do um
só ato complexo, lnteressa
acentuar a irrevogabilidade uni-
lateral do acordo desde a sua
celebração e a sua intangibilida-
de nos pontos em que a modifi-
cação pelo juiz atingiria um seu
elemento essencial e decisivo, na
integralidade, expresso numa
cláusula concreta. Permiti-la se-
ria esquecer que : "o consenti-
mei-to dos cônjuges sobre tais
pontos essenciais é a base sobre
a qual se encadeia todo o siste-
ma da separação consensual"
ou, como se exprime outro autor:
"o acordo no desquite se apre-
senta como um todo em que
cada cônjuge dá sua concordân-
cia tendo em vista as cláusulas
básicas que o compõem" (Silvio

Rodrigues-Curso cit. p. 216-in
"Novíssimas Questões de Direito
Civil"-pág.238).
Ora, no caso dos autos, a cláu-

sula constante do acordo da Sepa-
ração Judicial Consensual do casal,
dispõe que:

"O requerente assume unilate-
ralmente, e por mera liberalidade,
todas as despesas necessárias,
ou seja, pagamento das presta-
ções do imóvel descrito no item
"d" da articulação nº .3.2., con-
domínio, alimentação e assistên-
cia médica, e outras necessárias
para a formação educacional de
sua filha Manoella Compostrini
Barreto Vianna, até que esta ne-
cessite de sua assistência".
Assim, houve um acordo que diz

respeito aos cônjuges, sendo por-
tanto, a autora, parte legítima para
pleitear o cumprimento do mesmo,
até, que, mediante ação própria, o
apelante, comprove não necessitar
mais a filha do casal da liberalidade
concedida por seu pai. E, pelo que,
consta dos autos, este ainda não fez
tal e que conforme alega a apelada

"ainda atravessa período de for-
mação educacional, conforme
declara o embargante na inicial
desta ação".
A filha do casal é beneficiária do

acordo mas, não é parte legítima
para requerer o seu cumprimento,
pois, é estranha a. relação jurídica
firmada entre apelante e apelada.

Como dispõe o juízo monocrático



JURISPRUDÊNCIA 199

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

em sua respeitável decisão:
"A ação tem por objeto o des-
cumprimento da cláusula acima
transcrita, inserida no acordo
celebrado entre embargante e
embargada nos autos da ação de
separação judicial devidamente
homologada por sentença. Não
há assim, qualquer sombra de
dúvidas, de que foram partes do
acordo de separação consensual
a embargada Kleide Campostrini
e o embargante Manoel Dorne-
lles, cabendo a primeira o imóvel
descrito naquela cláusula e ao
segundo o pagamento das pres-
tações do imóvel e condomínio."
"Conclui-se, portanto, que esta-
mos diante de uma obrigação
entre credor (embargada) e de-
vedor (embargante), sendo que a
filha do casal, é apenas terceira
beneficiária, que embora não
sendo parte no acordo celebrado
entre os seus genitores durante a
separação, foi somente benefici-
ária direta do mesmo, já que a
destinação prevista para o bem
foi a de servir-lhe de residência
visando sua formação educacio-
nal, até que a mesma dele vier a
necessitar, o que vem ocorrendo
até o presente momento".
Conclui-se, finamente, que a em-

bargante Kleide Campostrini, tem
legitimidade ativa para propor a exe-
cução do título judicial, não havendo
como se aceitar a preliminar susci-

tada pelo embargante, que fica des-
de já rejeitada, pelas razões já ante-
riormente destinadas.

Logo, não houve no caso, ne-
nhuma ofensa aos dispositivos invo-
cados pelo apelante, ou seja, arts.
9º, 392, lll, do Código Civil Brasileiro,
arts. 6º, 267, Vl, do CPC, os quais,
foram em sua abrangência, conside-
rados na sentença atacada e dizem
respeito a maioridade civil e capaci-
dade, a extinção do pátrio poder, a
impossibilidade de pleitear em nome
próprio, direito alheio e falta de con-
dições das partes para propor ação.

Na verdade, não há no caso em
tela, a carência de ação, visto ser a
autora parte legítima para pleitear
em juízo a cobrança objeto da exe-
cução.

Assim rejeito a preliminar
Quanto ao mérito.
O apelante alega que:
"...não considerou o juízo de pri-
meiro grau o fato da apelada ha-
ver exorbitado em seu petitório,
querendo receber encargos que
o suplicante não se obrigou,
como pagamento do IPTU, e ta-
xas condominiais".
Não tem razão também o ape-

lante neste particular, pois, em sua
decisão assim dispõe o juiz mono-
crático:

"Alega o embargante que a em-
bargada pretende receber encar-
gos que aquele não se obrigou,
como imposto predial. Esquece,
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porém, que a cláusula sexta do
referido acordo dispõe: que o re-
querente, assume unilateral-
mente e por mera liberalidade to-
das as despesas necessárias ou
seja, pagamento das prestações
do imóvel descrito no item "d", da
articulação nº 3.2, condomínio."
Assim, passando o imóvel a

pertencer à embargada e tendo o
embargante assumido todas as
despesas como o mesmo, é óbvio
estarem aí incluídos o IPTU, pois é
encargos inseparável do bem, Não
havendo assim como excluir o em-
bargante desta obrigação obvia-
mente que os termos do acordo
não- fazem referência expressa ao
IPTU, entretanto, ao se reportar ao
imóvel fala em todas as despesas
necessárias, e aqui incluída, sem
dúvida alguma, tal encargo, por im-
plicitamente estar atrelado ao referi-
do bem.

"Assim, estamos diante de uma
obrigação assumida pelo embar-
gante devedor, que deixou de
honrar no tempo e no prazo de-
terminado, incorrendo em mora,
ensejando, consequentemente, a
embargada credora o direito de

exigir daquele o seu cumpri-
mento".
Quanto ao pagamento das taxas

condominiais, muito embora não te-
nha sido objeto de contestação nos
embargos à execução, o que, impe-
de a sua apreciação em fase recur-
sal. Porém, conforme se depreende
da cláusula em discussão, a obriga-
ção importa em pagamento do con-
domínio o qual inclusive está ex-
presso na referida cláusula já trans-
crita acima.

Logo, não há porque não ser in-
cluída na cobrança.

Realmente, o apelante, ao assu-
mir todas as despesas necessárias,
ou seja, pagamento das prestações
do imóvel descrito fio item "d",da ar-
ticulação nº 3.2, condomínio, etc.,
obrigou-se ao pagamento das taxas
que recaírem sobre o referido bem
imóvel.

Não merece reforma, portanto, a
sentença apelada que bem decidiu o
pleito.

Isto posto:
Conheço da apelação, mas lhe

nego provimento, para manter a de-
cisão apelada em todos os seus
termos.

Belém, 05 de outubro de 1998.
Des. Nelson Silvestre Rodrigues de Amorim - Presidente

Desa. Maia Helena Couceiro Simoes -  Relatora
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ACÓRDÃO Nº 34.820 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Amaury Bernal de Almeida
Impetrada: MMª Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Capital
Litisconsortes: Walkiria das Marcês Furtado Pereira de Souza, Tatyana das Mer-

cês Souza de Almeida e Amaury Bernal de Almeida Junior
Relatora: Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery

Mandado de Segurança interposto contra ato judicial,

proferido nos autos de Ação de Reconhecimento e

Extinção de União Estável, cumulada com pedido de

Alimentos Provisionais, que determinou o bloqueio

do percentual de 60% (sessenta por cento) sobre 50%

(cinquenta por cento) do valor do seguro invalidez a

ser pago ao Impetrante. 1 - Passível o Impetrante de

sofrer danos de incerta e de difícil reparação, há de

se aceitar a tese de excepcional acolhimento de Man-

dado de Segurança, contra a decisão interlocutória

objurgada. 2 - O Seguro Invalidez, por não ser salário,

aluguel ou considerado como outros rendimentos,

não poderá servir para cálculo da pensão alimentícia

e muito menos, pode ser objeto de partilha em sepa-

ração judicial, ferindo tal ato atacado, a disposição

legal do art. 263, I, do Código Civil, tudo conforme

fundamentos constantes deste Acórdão. 3 - Seguran-

ça concedida. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Mandado de Se-
gurança desta Comarca de Belém,
em que é Impetrante: Amaury Bernal
de Almeida Junior, sendo Impetrada:
MMª Juíza de Direito da 6ª Vara Cí-
vel da Capital e Litisconsortes: Wal-

quíria das Mercês Furtado Pereira
de Souza, Tatyana das Mercês Sou-
za de Almeida e Amaury Bernal de
Almeida Junior.

ACORDAM, os Exmos. Desem-
bargadores componentes das Egré-
gias Câmaras Cíveis Reunidas, do
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Tribunal de Justiça do Estado, co-
nhecer do Writ e conceder a Segu-
rança, nos termos do voto da Desa.
Relatora.

Relatório

Amaury Bernal de Almeida, en-
genheiro aposentado da Telepará
S/A, através procurador legalmente
habilitado nos autos, com funda-
mento no item LXIX, do art. 5º da
Constituição Federal, e na Lei nº
1.533 de 31/12/51, combinado com
a Lei nº 4.348, de 26/06/64 impetrou
Mandado de Segurança contra ato
que alega ser manifestamente ilegal,
da MMª Juíza de Direito da 6ª Vara
Cível desta Comarca.

Alegou o Impetrante ter sido
acometido de aneurisma cerebral,
em janeiro do ano passado e sub-
metido a duas cirurgias craneanas
realizadas pelo Dr. Antonio Cesar
das Neves no Hospital da Benefici-
ente Portuguesa, ficando portador,
em consequência das seqüelas, de
lesões de ordem físicas e psicológi-
cas, fato esse, que resultou em sua
aposentadoria pelo INSS, na catego-
ria de invalidez permanente por do-
ença, passando a receber, em de-
corrência, o benefício do seguro in-
validez pago pela Companhia de
Seguros Sul América.

Acresce, que tal pagamento vi-
nha sendo feito regularmente sem
objeção alguma, mas a 6ª prestação
do seguro invalidez, referente ao
mês de maio/96, foi reduzida por

determinação da Dra. Juíza da 6ª
Vara Cível, que acolhendo pedido
deduzido em petição de Walkiria das
Merces Furtado Pereira de Souza,
nos autos da ação de Reconheci-
mento de Extinção de União Estável,
cumulada com pedido de Alimentos
Provisionais determinou à Segura-
dora Sul América que pagasse à
concubina, 60% (sessenta por cen-
to) do valor de cada parcela do se-
guro invalidez a título, por certo de
pensão alimentícia, ensejando a que
passasse a perceber, a partir da 6ª
prestação, somente 40% (quarenta
por cento) do valor das mensalida-
des.

Ressalva o Impetrante ter a MMª
Juíza equivocado-se ao considerar o
Seguro Invalidez como componente
para cálculo de pensão alimentícia,
diante do fato de ter este tipo de se-
guro, como característica, ser per-
sonalíssimo e inalienável. Só o se-
gurado será o beneficiado em vida,
não podendo, pois, aliená-lo ou ce-
dê-lo a terceiros, a qualquer título,
de vez que, a finalidade desse segu-
ro é custear as despesas médicas
ou hospitalares de recuperação do
segurado.

Fez citações a dispositivos le-
gais, bem como à doutrina a res-
peito do assunto, fortalecendo seu
entendimento.

Conclui, que a MMª Juíza da 6ª
Vara Cível não poderia usar o aludi-
do seguro para cálculo de pensão
alimentícia, como o fez, a conceder
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à concubina um direito que não lhe é
devido, sendo este ato ilegal e ofen-
sivo ao direito incontestável do Im-
petrante, requerendo a final a con-
cessão da Liminar para sustar a
determinação da MMª Juíza “a quo”
com relação a parcela do seguro in-
validez ao norte aludido.

O pedido veio instruído com os
documentos de fls. 16 a 21.

Concedeu-se a Liminar pleiteada
(fls. 24), com a determinação de no-
tificação à autoridade impetrada e
intimação à Walkiria Pereira de
Souza, na qualidade de litisconsorte
tendo esta, através de procuradores
legalmente habilitados, pleiteado re-
exame da Liminar concedida, não
merecendo deferimento.

Então a litisconsorte supra aludi-
da, autora e representante dos seus
filhos menores: Tatyana das Merces
Souza de Almeida e Amaury Bernal
de Almeida Junior, de 20 e 19 anos
respectivamente inconformados com
a decisão da Liminar proferida em
Mandado de Segurança, interpuse-
ram Agravo Regimental, com fun-
damento no art. 237 e seguintes, do
Regimento Interno do Tribunal de
Justiça.

Desenvolveram os ora Agravan-
tes, estudo em suas razões do
Agravo Regimental, preocupando-se
em primeiro plano, comprovar o ca-
bimento do aludido Agravo contra
decisão da Relatora, que em Man-
dado de Segurança concede ou

nega medida liminar, bem como ci-
tando dispositivo do Regimento In-
terno do Tribunal de Justiça do Es-
tado, dizendo que o Agravo formali-
zado “era tempestivo, tendo perti-
nência temática e os Agravantes,
com legitimidade para fazê-lo.

Prosseguindo dizem que lhes
compete demonstrar à Egrégia Câ-
mara que a decisão que cassou os
alimentos provisórios e, o percentual
sobre o Seguro Invalidez é infunda-
da e arbitrária, prolatada em profun-
do desrespeito ao direito a alimentos
dos menores que estão sem condi-
ções de sobrevivência, assim como,
o da Sra. Walkiria, que vivia com o
Impetrante, em união estável, sob
sua dependência econômica, razão
pela qual vêm perante os membros
desta respeitável Câmara, desfazer
o grande equívoco, e clamar por
justiça.

Citaram dispositivos legais, ensi-
namentos doutrinários, que segundo
seu entendimento, contrariam os ar-
gumentos utilizados pelo Impetrante
no que pertine a cassação dos 60%
(sessenta por cento) referente ao
Seguro Invalidez.

Sustentaram ainda os Agravan-
tes que, ao socorrer-se do “Manda-
do de Segurança” para alterar deci-
são não terminativa proferida, utili-
zou-se o Impetrante, de procedi-
mento impróprio e inadequado ao
desiderato pretendido; que a matéria
em discussão é decisão interlocutó-
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ria, e para atacá-la, o remédio usado
é o Agravo de Instrumento.

A final requereram, cassação da
liminar concedida na “ação manda-
mental”, mantendo os Alimentos
Provisórios, assim como, o percen-
tual de 60% (sessenta por cento) do
Seguro Invalidez.

Por não ver razões para alterar a
decisão agravada, mantive-a e
apresentando à consideração da
Câmara Julgadora, os componentes
da mesma, à unanimidade de votos,
conheceram do recurso mas o re-
jeitaram, confirmando em conse-
qüência, a decisão agravada, desta
Relatora.

Em seguida a litisconsorte Walki-
ria das Mercês Furtado Pereira de
Souza interpôs Recurso de Embar-
gos de Declaração contra a decisão
proferida no julgamento do “Agravo
Regimental”, sob alegação de ocor-
rência de omissão e induvidosa
contradição a serem supridas, com
fito de prequestionamento da maté-
ria, com vistos ao manejo de futuros
recursos, Embargos esses de plano,
não conhecidos por esta Relatora,
por incabível na espécie.

Informações prestadas pelo Juí-
zo monocrático, às fls. 53/54.

Pronunciamento da douta Procu-
radoria de Justiça, através da culta
Procuradora de Justiça Dra Alayde
Pereira Corrêa em seu parecer às
fls. 57/59, opinando pela concessão
da Segurança.

Voto

Na espécie o Impetrante usou da
“Ação Mandamental” contrapondo-
se ao ato judicial da MMª Juíza de
Direito da 6ª Vara Cível da Comarca
de Belém, que em os autos da Ação
de Reconhecimento e Extinção de
União Estável cumulada com pedido
de Alimentos Provisórios, Ação essa
proposta por Walkiria das Mercês
Pereira de Souza, em desfavor do
Postulante, determinou o bloqueio
do percentual de 60% (sessenta por
cento) sobre 50% (cinqüenta por
cento) do valor do seguro invalidez a
ser pago ao Impetrante.

A autoridade Impetrada, respon-
dendo após ser notificada, informa
que arbitrou os alimentos provisórios
em favor da concubina e dos filhos
do Impetrante, em 40% (quarenta
por cento) sobre os seus venci-
mentos e, determinou ainda que
fosse oficiado a Telepará e a Com-
panhia Seguradora Sul América
para que fosse efetuado o paga-
mento de 50% (cinqüenta por cento)
do seguro invalidez que seria rece-
bido pelo Impetrante, sendo infor-
mada pela Companhia Seguradora,
que o Impetrante já havia recebido
50% (cinqüenta por cento) do capital
segurado, tendo esta então, deter-
minado o bloqueio de 60% (ses-
senta por cento) do restante das
parcelas a vencer e o respectivo de-
pósito em caderneta de poupança.

Ressalte-se que técnica e for-
malmente, descaberia conhecimento
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a esta ação mandamental, uma vez
que o ato judicial atacado comporta
Agravo de Instrumento, que, à luz da
nova redação outorgada pelo art.
558 do Código de Processo Civil, na
consonância da alteração imposta
pela Lei nº 9.139, de 30/11/95, ad-
mite o processamento com efeito
suspensivo a ser outorgado pelo re-
lator do recurso, desde que do ato
resulte lesão grave ou de difícil repa-
ração.

Não houve, no entanto, no prazo
legal a interposição desse recurso, e
segundo a aplicação do art. 5º, II, da
Lei nº 1.533/51 e da Súmula 267 do
Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“Não cabe Mandado de Seguran-
ça contra ato judicial passível de re-
curso ou correção”

Inobstante, face à natureza do
pedido formulado na Ação proposta
em 1ª instância, verifica-se que a
determinação do Juízo “a quo”, à
Seguradora Sul América para pagar
à requerente, Sra Walkiria das Mer-
ces Furtado Pereira de Souza, o
equivalente a 60% (sessenta por
cento) da 6ª parcela indenizatória,
ainda não liberada, conforme item II
da referida Carta e ainda mandar
depositar em Caderneta de Poupan-
ça do Banco do Estado do Pará -
Banpará - ag. Palácio, em nome do
Juízo, todas as outras parcelas refe-
rentes aos 50% (cinquenta por cen-
to) de indenização total ao Sr.
Amaury Bernal de Almeida (confor-

me Ofício nº 122-05/97-cópia ane-
xada às fls. 07), importa segundo
meu entendimento, em decisão te-
ratológica e contrária a norma ex-
pressa do legislador constitucional.

Diante de tal realidade específi-
ca, passível o Impetrante de sofrer
danos de incerta e de difícil repara-
ção, há de se aceitar a tese de ex-
cepcional acolhimento de Mandado
de Segurança contra a decisão in-
terlocutória objurgada.

A Jurisprudência Pátria é firme
no sentido do cabimento do remédio
heróico no caso da espécie dos au-
tos:

Então vejamos:
Ementa: Processual Civil - Man-
dado de Segurança contra ato
judicial passível de recurso só é
cabível contra decisões teratoló-
gicas e havendo possibilidade
concreta de prejuízo irreparável.
Relator ministro Assis Toledo.
Recurso Ordinário em Mandado
de Segurança - S.P. Turma 05,
decisão em 07/12/92 - DJ de
17/02/92 pg. 24/253.
Extrai-se dos autos que a autori-

dade impetrada já tinha arbitrado os
alimentos provisionais no percentual
de 40% (quarenta por cento) sobre
os vencimentos do Impetrante e
determinou também, o bloqueio de
60% (sessenta por cento) sobre o
valor restante do seguro invalidez
que o Impetrante tinha a receber,
objetivando com tal decisão, res-
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guardar direito de ex-concubina e de
seus dois filhos.

Como bem se posicionou o si-
gnatário do “mandamus”, o seguro
invalidez - que é ajustado contra o
risco possível, de inabilitação para o
trabalho - tem como característica
ser personalíssimo e inalienável. Só
o segurado será o beneficiado em
vida, não podendo , pois, aliená-lo
ou cedê-lo a terceiros a qualquer tí-
tulo, visto que a finalidade desse se-
guro é custear as despesas médicas
ou hospitalares de recuperação do
segurado.

Por outro lado, a Lei nº 5.478/68,
que regulamenta a Ação de Ali-
mentos, no seu art. 17 estabelece:

“Quando não for possível a efeti-
vação executiva da sentença ou
do acordo mediante desconto em
folha, poderão ser as prestações
cobradas de alugueres de pré-
dios ou de qualquer outros ren-
dimentos do devedor, que serão
recebidos diretamente pelo ali-
mentado ou por depositário no-
meado pelo Juiz”.
Logo, o Seguro Invalidez, por não

ser salário, aluguel ou considerado
como outros rendimentos, não pode-
rá servir para cálculo da pensão ali-
mentícia.

Mesmo que assim não fosse,
que ao segurado não fosse vedado
dispor dele para a renda familiar,
conforme entendimento da repre-
sentante do Parquet, por considerar
não estar o mesmo  excluído da

pensão alimentícia, mas um ponto
há unicidade de opiniões,

“Se o alimentante não possui ou-
tros rendimentos, o que não é o
caso, pois o Impetrante possui
outros rendimentos, sobre os
quais já tinha sido arbitrada a
pensão provisória”.
Por outro lado pacífico é o enten-

dimento de que: “o valor desse se-
guro, não pode ser objeto de partilha
em separação judicial e conforme se
infere dos autos, tudo está a indicar
que foi para essa finalidade que o
valor do seguro invalidez, no per-
centual de 60% (sessenta por cento)
foi bloqueado, ferindo tal ato ataca-
do, a disposição legal do art. 263, I
do Código Civil que assim pontifica:

“art. 263 são excluídos da comu-
nhão:
I - As pensões, meios soldos,
montepios, tenças e outras ren-
das semelhantes”.
A respeito do assunto merece

destaque a manifestação da estudi-
osa Procuradora de Justiça - Dra.
Alayde Pereira Corrêa, em seu bem
fundamentado parecer de fls. 57 a
60 e que peço vênia, para na ocasi-
ão, transcrevê-lo, incorporando ao
meu voto, por comungar do mesmo
entendimento:

“O seguro invalidez é uma espé-
cie de renda que tem semelhan-
ça com a pensão, pois corres-
ponde a uma quantia em dinheiro
paga ao segurado, visando a sua
subsistência, em virtude de um
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contrato. Tendo essa caracterís-
tica, não poderia a autoridade
coatora determinar o bloqueio
referido para incluí-lo em partilha
de bens em face da separação
do casal. O art. 263, I, do Código
Civil, veda a transmissibilidade
das pensões, meios-soldos,
montepios, tenças ou outras ren-
das semelhantes, ao assim fazer,
também proíbe a comunicabili-
dade desses bens. Como obser-
va o Desembargador mineiro Le-
onidio Doehler, (...) os bens inali-
enáveis são, de sua natureza, in-
comunicáveis, porque a comu-
nhão imposta em divisão ao
meio, isto é, transferência ou ali-
enação de parte dos direitos so-
bre a coisa. É por isso que são
excluídos da comunhão as pen-
sões, montepios, tenças e outras
rendas semelhantes, porque o di-

reito que lhes serve de título é
inalienável e, por isso mesmo,
incomunicável” (Apel. Cível nº
76.586/2 - Comarca de Belo Ho-
rizonte - Rel. Des. Leonidio Do-
ehler - Apte: R.A - Apda: AA - jul-
gamento : 06/09/88, in Código
Civil nos Tribunais, Darcy Arruda
Miranda . [et. Al], - Editora Jurídi-
ca Brasileira Ltda, arts. 243 a
401, p. 2.648).
Confluente a todo o exposto, nos

limites do exame admitido, no caso
em análise, não resta dúvida que o
ato judicial atacado retrata um des-
pacho teratológico pois, proferido
contra expressa disposição legal, fe-
rindo direito líquido e certo do Impe-
trante, daí porque conheço do Writ,
e concedo a Segurança, confirman-
do assim, a decisão liminar anteri-
ormente concedida.

Belém, 29 de setembro de 1998.

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente
Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.108 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Maria Sônia Rodrigues Lobo Gluk Paul
Impetrada: Secretaria de Estado de Administração
Relatora: Desembargadora Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes

Mandado de Segurança. Isenção do redutor constitu-

cional, quanto às vantagens de caráter pessoal. Pre-

liminares: inépcia da inicial, inexistência de ato abu-

sivo ou ilegal da autoridade e carência da ação por

impossibilidade de dilação probatória, rejeitadas. 1.

No mérito, o direito da impetrante a não incidência do

redutor constitucional nas parcelas de salário família,

tempo de serviço e adicional por exercício de cargo

em comissão, ou chefia, constituem vantagens de ca-

ráter pessoal isentos do redutor. existência de direito

líquido e certo, amparado pelo mandamus. Aposen-

tadoria ocorrida antes da emenda constitucional nº

19, que deu nova redação ao art. 37, que no item XI,

da cf/88, determinou a linha de incidência do teto nele

previsto, e assim a aplicação do redutor constitucio-

nal referido no art. 17 da adct. o valor a ser conside-

rado para aferição do limite constitucional é o da re-

muneração, ou seja, o total do que o servidor percebe

em espécie, a qualquer título. 2. O que a constituição

veda é que a retribuição dos servidores exceda, em

espécie, a retribuição recebida pelos titulares de car-

gos padrões, in casu, no âmbito do poder executivo,

o cargo de secretário de estado. 3. Decisão adminis-

trativa do STF, segundo a qual não são auto - aplicá-

veis as normas do art. 37, XI e 39, § 4º, da CF/88, com

a redação dada pela emenda constitucional nº 19, por

depender de lei de iniciativa conjunta dos três pode-

res. Segurança concedida à unanimidade, para se-

rem excluídas do “teto constitucional”, as quantias

referentes às vantagens pessoais, a partir da impe-
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tração, sobre as quais não poderão incidir o redutor.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores com-
ponentes da 3ª Câmara Cível Isola-
da do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade de
votos, em conceder a segurança,
nos termos do voto da Relatora.

Relatório

Maria Sônia Rodrigues Lobo
Gluck Paul, devidamente qualificada
na inicial, através procurador legal-
mente habilitado, com fundamento
no art. 5º incisos XXXV e LXIX, da
Constituição Federal, em combina-
ção com o arts. 1º e seguintes da
Lei  nº 1.533, de 31/12/51  e Lei nº
4.348, de 26.06.64, e, ainda, consi-
derando o disposto na Lei Estadual
nº 5.810, de 24.01.94, bem como  os
arts. 24, e 183 e segs. do RITJE-PA,
interpôs, Mandado de Segurança
preventivo, com pedido de liminar,
pelos motivos a seguir expostos:

Diz a impetrante que foi aposen-
tada no cargo de Procuradora do
Estado do Pará, através Portaria nº
0749, de 16.03.98, publicada no
DOE de 23.03.98.

No ato concessivo de sua apo-
sentadoria, ficou definido que o valor
dos proventos a que faz jús, supera
o teto constitucional, por haver in-
corporado à sua remuneração, o
percentual de 100% (cem por cento)

sobre a remuneração de Secretário
de Estado, vantagem esta de caráter
pessoal.

Consultando a SEAD, a impe-
trante, obteve a informação de que
aquela Secretaria irá efetuar nos
seus proventos, o chamado “estorno
constitucional”, na próxima folha de
pagamento, ou seja, de abril/98.

O valor correspondente à apo-
sentadoria da impetrante supera o
dos Secretários de Estado, e a
mesma, receia a violação de seu di-
reito líquido e certo, no que tange à
incidência do redutor constitucional,
sobre as chamadas vantagens pes-
soais.

Juntou doc. às fls. 10/23, inclusi-
ve cópia de extrato de conta cor-
rente, às fls. 11.

Citou jurisprudências desse
Egrégio Tribunal e doutrina.

Requereu liminar, que lhe foi ne-
gada.

Solicitadas informações, a auto-
ridade coatora, prestou-as às fls.
35/65, levantado as seguintes preli-
minares:

a) Extinção do processo, por
inépcia da inicial: alegando que a
mesma não foi clara ao narrar os
fatos, não especificando exatamente
qual o objetivo do presente manda-
mus;

b) Extinção do processo e não
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conhecimento do mandamus, por
inexistência do ato de autoridade,
sob alegação de que para que se
possa conhecer do cabimento do
mandado de segurança, deve ser
comprovada a existência de um ato
de autoridade, ilegal ou abusivo.

c)carência de ação, face à im-
possibilidade de dilação probatória
em sede de mandado de segurança,
dizendo que não há provas nos au-
tos, de que o direito da impetrante
fora lesado, e nem há possibilidade
de verificação posterior ou comple-
mentação das provas carreadas
com a inicial, sob pena de desvirtu-
amento do mandamus.

No mérito, sustenta a autoridade
coatora a inexistência de direito lí-
quido e certo a ser protegido pelo
Writ, pois os fatos em que este se
funda não o asseguram, impedindo
a concessão da segurança e deter-
minando a extinção do feito com
base na carência da ação.

Cita doutrina, jurisprudências do
STF, e ainda artigos da Constituição
Federal.

Aduz ainda que, o desconto efe-
tuado pela Administração Pública,
com o objetivo de adequar os pro-
ventos da impetrante aos limites fi-
xados pela própria Constituição, não
importa em ofensa à garantia da ir-
redutibilidade de vencimentos, pois
traduz mera consequência da exe-
cução do comando constitucional
insculpido no art. 37, XI da CF/88,
reconhecendo-se de forma plena a

impossibilidade de sobrevivência
das teses levantadas na inicial.

Ao final, alega que resta claro
que o ato praticado pela administra-
ção pública, presume-se legítimo,
devendo a autora provar a sua incor-
reção, razão pela qual não pode o
Estado responder por ato absoluta-
mente legítimo e legal e inteiramente
de acordo com os princípios do art.
37 da CF.

Juntou contracheque da impe-
trante, às fls. 66.

O Estado do Pará, pessoa jurídi-
ca de direito interno, através DP
Procurador José Henrique Mouta
Araújo, habilitou-se nos autos, ale-
gando ter de suportar os efeitos pa-
trimoniais da segurança, se conce-
dida, e aproveitando a oportunidade
para aderir e ratificar as informações
prestadas pela autoridade coatora.

O Órgão Ministerial, através do
douto Procurador de Justiça Dr. Is-
maelino Valente, em substancioso e
bem fundamentado Parecer, opinou
para que seja concedido preventi-
vamente o mandamus, para declarar
imunes ao redutor constitucional, as
parcelas referentes ao adicional in-
corporado de cargo comissionado,
que compõem os proventos da apo-
sentadoria da impetrante, além do
adicional por tempo de serviço e do
salário família, por configurarem as
vantagens pessoais.

Voto

Preliminares
1ª) Extinção do processo, por
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inépcia da inicial, por esta não ser
clara e não especificar o objeto do
mandamus.

Não procede esta preliminar. A
exordial é clara e narra, “quantum
satis est”, o pedido da inicial, cujo
objeto é isentar do chamado redutor
constitucional, as vantagens de ca-
ráter pessoal da impetrante.

Rejeito-a
2ª) Extinção do processo, por

inexistência de ato abusivo ilegal da
autoridade.

Também não procede esta pre-
liminar. In casu, o objeto da impetra-
ção é justamente evitar o ato abusi-
vo e ilegal, fundado no justo receio
de que este venha a ocorrer, face a
tantos outros que ocorrem, em hi-
póteses análogas. A própria autori-
dade, em suas informações, deixa
claro que aplicará o redutor constitu-
cional em parcelas que realmente
integram “vantagens pessoais”.

Rejeito a preliminar.
3ª) Carência de ação, por impos-

sibilidade de dilação probatória.
Igualmente não procede. A im-

petrante juntou à inicial os docu-
mentos de fls. 10 a 23, suficientes à
apreciação do “meritum causae”.

Igualmente rejeito a preliminar.

Mérito

No mérito, não merecem melhor
sorte os argumentos expendidos
pela autoridade coatora. O direito da
impetrante a não incidência do re-

dutor constitucional em suas vanta-
gens de caráter pessoal é líquido e
certo.

Com efeito, o art. 37, item XI, da
Constituição Federal de 88, ao tem-
po da impetração, tem a seguinte
redação:

Art. 37.
Item XI - a lei fixará o limite má-
ximo e a relação de valores entre
a maior e menor remuneração
dos servidores públicos, obser-
vados, como limites máximo e no
âmbito dos respectivos poderes,
os valores percebidos como re-
muneração, em espécie, a qual-
quer título, por membros do Con-
gresso Nacional, Ministros de
Estado e Ministros do Supremo
Tribunal Federal e seus corres-
pondentes nos Estados, Distrito
Federal e nos Territórios, e nos
municípios, os valores percebi-
dos, como remuneração, em es-
pécie, pelo Prefeito”.
Como se vê, o dispositivo supra,

determina a linha de incidência do
teto nele previsto e, assim, a aplica-
ção do redutor constitucional referi-
do no art. 17, do ADCT. Não há dú-
vida, nos termos do art. 37, XI, da
mencionada constituição, que o va-
lor a ser considerado para aferição
do limite constitucional é o da “re-
muneração” ou seja, o total do que o
servidor percebe “em espécie”, a
qualquer título.

Ministrando sobre remuneração,
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Diógenes Gasparini assim se mani-
festa:

“atualmente significa a somatória
de todos os valores percebidos
pelo servidor, quer sejam pecu-
niários, quer não. Assim, abrange
o vencimento, as vantagens e as
quotas de produtividade”.
In “Direito Administrativo, Ed. Sa-

raiva S.P., 4ª ed., pág. 126, citado
pelo ilustre parecerista do Ministério
Público José Afonso da Silva tam-
bém assim preleciona:

“Hoje se emprega o termo remu-
neração quando se quer abran-
ger todos os valores, em pecúnia
ou não, que o servidor percebe
mensalmente em retribuição de
seu trabalho. Envolve, portanto,
vencimentos, no plural, e mais
quotas e outras vantagens variá-
veis em função de produtividade
ou outro critério”.
O que a Constituição veda é que

a retribuição dos servidores públicos
exceda, em espécie, a retribuição
recebida pelos titulares menciona-
dos no inciso XI.

No Pará, os cargos padrões são
os correspondentes aos cargos fe-
derais, elencando a Lei Estadual n.º
5.646, de 11.01.91, o cargo de Se-
cretário de Estado, como parâmetro
no âmbito do Poder Executivo.

Os Secretários de Estado, per-
cebem Cr$ 6.000,00 quantia esta
determinada pelo Dec. Legislativo nº
17/94, o qual dispõe sobre os salári-
os de Governador, Vice - Governa-

dor e Secretários, com fundamenta-
ção na Constituição Estadual, art.
92, itens V e XXV, respaldado nos
arts. 37 e 49, item VII, da Constitui-
ção Federal.

Este é o teto constitucional da
impetrante, imunes do redutor as
parcelas de tempo de serviço, salá-
rio família e adicional incorporada
por exercício de cargo em comissão
ou chefia.

E farta a jurisprudência pátria, no
sentido de que para avaliação deste
teto, não se incluem as chamadas
vantagens pessoais, por serem
“propter personam”.

Neste sentido:
“Funcionalismo público. Proven-
to. Aposentadoria. Limitação
constitucional. A limitação im-
posta aos servidores públicos,
em matéria de estipêndios funci-
onais, resulta de imposição
constitucional, consubstanciada
no art. 37, XI, da Carta Política
da União, não podendo no âm-
bito do poder executivo ultrapas-
sar a remuneração percebida por
Secretario de Estado. Exclui-se
no entanto, da composição desse
teto constitucional, as vantagens
de ordem pessoal ou aquelas
que referirem à natureza ou local
de trabalho, por traduzirem be-
nefícios resultantes da situação
funcional particular de cada
agente público”. Recurso conhe-
cido e provido. STJ-RJ-AC. Unâ-
nime-6ª Turma-Rel. MIN. Ansel-
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mo Santiago.
E ainda:
“Funcionalismo Público - Remu-
neração. Teto. Ao julgar a ação
de inconstitucionalidade 14, o
plenário desta corte, assentou
que na compreensão do teto
constitucional que cogita o inciso
XI do art. 37, da Constituição Fe-
deral, não são consideradas as
vantagens individuais, entendi-
mento prevalente com ressalvar
de convicção pessoal”. STF, AC.,
Unânime DA 2ª TURMA, REL.
MIN. Marco Aurélio.
E tantos outros mais, no STF,

desde a ADIN nº 14, julgada pelo
Rel. Min. Célio Borja, em 28.09.89,
como por exemplo no AR em AI n.º
154.555/1 - Ceará, Rel. Min. Sepúl-
veda Pertence, DJU de 27.05.94;
RE nº 21.840/5 DF, Rel. Min. Marco
Aurélio, DJU de 04.11.94; RE nº
01608609/210-Paraná, Rel. Min. Né-
ri da Silveira, DJU de 23.06.95. E RE
n.º 164573/3 - Paraná, Rel. Min.
Marco Aurélio, DJU de 12.12.95, to-
dos no mesmo sentido.

O ato que determina a inclusão
no teto, das parcelas relativas à
vantagens pessoais é ilegal e abusi-
vo.

Por derradeiro, há que considerar
que na hipótese vertente, o princípio
“tempus regit actum”, ou seja “a lei
do tempo, rege o ato”. E o ato da
aposentadoria da impetrante ocorreu
antes da Emenda Constitucional nº

19/98, de 05.06.98, gerando-lhe di-
reito adquirido, portanto.

Ademais, o Egrégio “Supremo
Tribunal Federal”, em Sessão Admi-
nistrativa, realizada no dia 24.06.98,
firmou entendimento de que não são
auto-aplicáveis as normas inscritas
no art. 37, XI, e no art. 39, § 4º, da
Constituição da República, na reda-
ção dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 19/98.

Em decorrência dessa orienta-
ção, o S.T.F., não teve por auto -
aplicável o preceito consubstanciado
no art. 29, da referida Emenda, por
depender de lei formal, de iniciativa
conjunta dos Presidentes da Repú-
blica, da Câmara dos Deputados, e
do STF, a fixação do subsídio men-
sal a ser pago a Ministro da Supre-
ma Corte.

Feitas estas análises, convém
examinar o pedido da impetração.
Este, inicialmente, se fez em caráter
preventivo. Todavia, ressalvou a hi-
pótese em que a autoridade coatora
pratique o ato violador - fls. 03, para
suspender-lhe a execução. Ainda
que assim não fora, o STJ, já deci-
diu que, no mandado de segurança
preventivo, vindo a ocorrer concre-
tamente a lesão de direito, não deve
o Tribunal considerá-lo prejudicado.

Neste sentido:
Ementa: Mandado de Segurança
Preventivo. Recurso ordinário.
Efeitos ex tunc. Consumação do
ato que se quer evitar. Prejudici-
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alidade inexistente.
Mandado de segurança preventi-
vo traz insito em sí o pedido de
que seja desconstituído o ato
cuja consumação se pretende
evitar.
Consumado o ato depois de im-
petrado o mandamus, ainda que
perante tribunal incompetente,
mesmo assim não deve a corte
que o recebeu tê-lo por prejudi-
cado.
Recurso conhecido e provido.

Ac. Unânime da 1ª turma do s.t.j.,
Rel. O ministério césar rocha, no
rec. Em mandado de segurança
nº 1.966-4-sp, publicado na re-
vista do s.t.j., A 4(37): 183-251,
setembro de 1992.
Ante o exposto, concedo a segu-

rança, para serem excluídas do
chamado “teto constitucional-art.37,
item XI, da C.F., as quantias refe-
rentes às vantagens pessoais, a
partir da impetração, sobre as quais
não poderão incidir o redutor.

Belém, 17 de novembro de 1998.

Des. Pedro Paulo Martins - Presidente
Desa. Rutéa Nazaré Velente do Couto Fortes - Relatora



JURISPRUDÊNCIA 215

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

ACÓRDÃO Nº 35.161 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE
CACHOEIRA DO ARARI

Apelante: Odair José Avelar
Apelado: Câmara Municipal de Cachoeira do Arari
Relatora: Desembargadora Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes

Apelação Cível em mandado de segurança. Processo

irregular de cassação de mandato de vereador. Deci-

são de 1º grau que julgou improcedente o writ. Co-

missão processante. Tratando-se de ato “interna cor-

poris” da câmara municipal, é vedado ao judiciário a

apreciação do mérito. Porém é de seu dever examinar

a legalidade do ato. Obrigatoriedade de observância,

pela câmara, do princípio da legalidade. Obediência

inarredável do formalismo legal, e dos princípios

constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Existência de nulidades intransponíveis. Falta de sor-

teio dos vereadores. Falta de eleição do Presidente e

relator. Nulidades formais, que ferem o art. 5º, do De-

creto Lei nº 201/67. Inteligência do art. 5º, item IV, da

C.F., Cerceamento de defesa comprovado. Nulidade

nas notificações que ocorreram sem observância do

prazo legal, a menos de 24 horas do mesmo. Nulida-

des antes, durante e após a instrução. Falta de cita-

ção do impetrante, para a sessão de julgamento final.

Apelação conhecida e provida à unanimidade. Rein-

tegração concedida.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores com-
ponentes da 3ª Câmara Cível Isola-
da do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade de
votos, em conhecer do recurso e
dar-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.

Relatório

Odair José Avelar, qualificado na
inicial, por seu advogado legalmente
habilitado, com fundamento no art.
513, do CPC, interpôs tempestiva-
mente, apelação cível da sentença
exarada pelo douto Juízo de Direito
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da Comarca de Cachoeira do Arari,
que nos autos de mandado de segu-
rança que move contra a Câmara
Municipal local, negou a segurança
pretendida, declarando válidos todos
os atos do apelado, que objetivaram
o afastamento e a posterior cassa-
ção do apelante, por falta de decoro
parlamentar.

O apelante, integrante do Poder
Legislativo Municipal de Cachoeira
do Arari-Pa, interpôs Mandado de
Segurança, contra atos ilegais da
Câmara Municipal local e Comissão
Parlamentar de Inquérito, que utili-
zando-se de denúncia forjada e to-
talmente inconsistente, afastou-o do
cargo de vereador para o qual foi
eleito.

Alegou o impetrante, ora ape-
lante, que tem como ferrenho adver-
sário político, o vereador Elielson
Moisés Araújo Ribeiro, que após in-
dicação pessoal, foi designado para
integrar a comissão processante, e
escolhido relator da mesma, utili-
zando-se de argumentos discrimi-
natórios, visando sua cassação.

Disse, que a Câmara Municipal
recebeu a denúncia desacompa-
nhada de qualquer prova, sem
apontar sequer testemunha, apro-
vando-a imediatamente e, de forma
desrespeitosa à lei, criou a tal co-
missão, conforme ata anexa.

E ainda, na Sessão do dia
01/10/97, a Câmara Municipal, votou
pelo afastamento provisório do im-
petrante - apelante, e a partir daí,

não mais foi informado de seus atos,
havendo várias audiências das quais
não foi comunicado, cerceando o
seu sagrado direito de defesa, pelo
que são nulos todos os atos da Câ-
mara e da Comissão Processante.

Ademais, alega o impetrante que
o vereador Elielson, de forma levia-
na, carreou para os autos, um abai-
xo-assinado forjado, no qual consta
assinaturas falsas, de menores de
idade e de pessoas que sequer resi-
dem no município, mal que vem
sendo reparado através de declara-
ções, anexas aos autos.

Aduziu, que está caracterizado,
não só a ilegalidade, como abuso de
poder, ao direito líquido e certo do
impetrante, devendo o mal ser repa-
rado com medida liminar, sob pena
de causar prejuízo irreparável.

Juntou documentos, fls.08/33.
O MM. Juiz, indeferiu o pedido de

liminar e mandou notificar a autori-
dade coatora para prestar informa-
ções.

Em suas informações, às fls. 41,
diz a autoridade coatora que o ale-
gado pelo impetrante, em relação à
defesa prévia, não tem fundamento,
pois a mesma foi recebida pela Co-
missão, porém não continha rol de
testemunhas completo, tendo o Pre-
sidente da referida Comissão pedido
que o completasse, qualificando-as.

Quanto ao impedimento, alegou
que o mesmo queria que sua defesa
fosse lida em Plenário, o que não foi
aceito por orientação do Assessor
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Jurídico, pois ali só caberia a leitura
dos trabalhos da Comissão.

Anexou cópia da denúncia do Sr.
José dos Reis Marques, cópia da
notificação do impetrante e de ou-
tros documentos, às fls. 42/96.

Às fls. 98, o MP requer que seja
oficiado à autoridade coatora para
que esta remeta ao Juízo, cópias de
documentos que enumera em seu
parecer, para que posteriormente
possa fundamentar sua decisão.

Às fls. 106, o Representante do
Parquet, pede desistência deste pe-
dido, em razão do recesso parla-
mentar e da celeridade processual,
e ainda porque não pode haver dila-
ção probatória em sede de mandado
de segurança, sendo homologada
pelo Juízo “a quo”.

Às fls. 115, o MM. Juiz sentencia
o feito, negando a segurança, além
de declarar válido todos os atos da
Comissão Processante e da Câmara
Municipal que efetuaram o afasta-
mento do vereador, e por fim, a sua
cassação.

Inconformado, o impetrante in-
terpôs  recurso de apelação, ale-
gando, preliminarmente que, con-
forme preceituado no art. 237, II, do
CPC, em tramitando o processo por
comarca diversa daquela em que
estabelecido o domicílio do advoga-
do da parte, a intimação deverá ser
procedida por meio de carta regis-
trada, com aviso de recebimento.
Portanto, a interposição da presente

apelação, recurso apropriado para
atacar a decisão proferida em sede
de “writ”, tem devidamente compro-
vado o seu cabimento e sua tem-
pestividade.

Aduz que o processo de cassa-
ção do apelante, demonstrou com
clareza o animus nocendi daqueles
que, sendo seus pares, viam na
pessoa do apelante, vereador do
município, um entrave e um obstá-
culo para a manutenção do estado
de coisas estabelecido ao longo de
décadas, tratando-se de questões
políticas.

Afirmou que, o modo procedi-
mental de cassação do mandato de
prefeitos ou vereadores, dá-se con-
soante o disposto no Decreto-Lei
201/67, o qual, em seu art. 5º, inciso
II, estabelece como condição sine
qua non que, após a respectiva de-
núncia, deverá ser procedido sorteio
dos vereadores que irão compor a
Comissão Processante, fato corro-
borado, também, pela doutrina pá-
tria.

Aduz que, no caso em tela, con-
forme transcrição de parte da Ata da
Sessão em que se formou a Comis-
são Processante, verifica-se que
não houve o sorteio previsto na lei,
mas, muito pelo contrário, os mem-
bros se auto indicaram, e o Presi-
dente da Câmara, ora apelada, já
havia definido, antecipadamente,
quais os partidos que integrariam a
Comissão Processante, demons-
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trando sua verdadeira intenção con-
tra o apelante, merecendo ser re-
vista a decisão atacada.

Diz que a cassação pretendida,
iniciou-se fundada em um abaixo-
assinado, firmado por pessoas pu-
blicamente conhecidas como abso-
lutamente incapazes, na forma da lei
- Kátia Kelly Azevedo da Silva e
Cleysson Azevedo, ambos de 11
anos de idade e Eliene Araújo Bar-
bosa, de 12 anos de idade, confor-
me certidão de Nascimento anexa,
outras, analfabetas, entretanto es-
tranhamente, no aludido abaixo-
assinado, possuem uma caligrafia
extraordinariamente perfeita. Rai-
munda Pereira Chermont e outras,
vítimas de engodo forjado, para as-
sinarem um documento, sob argu-
mento de tratar-se de outro assunto,
como é o caso de Ana Maria Pereira
Leão, Shirley de Fátima Bentes
Alamar, Firmino José de Leão Neto
e Ivan Leão Ferreira, declaração em
anexo.

Aduz ainda que, é flagrante o
cerceamento de defesa do apelante,
que desde o início do processo de
cassação, teve negada solicitação
de certidões de atas, e cópias de
documentos, do referido processo,
além das nulidade das notificações
promovidas pela autoridade coatora,
que não respeitou o prazo mínimo
de 24 horas, estabelecido no art. 5º,
IV do Decreto-Lei 201/67. Ademais,
refere-se o apelante a uma alteração
feita em um documento público, que

junta aos autos às fls.142, e que,
anteriormente, foi também juntado
pela autoridade coatora às fls. 69,
que serve para avaliar o verdadeiro
ânimo da Comissão Processante.

Cita doutrina sobre a matéria.
Alega ainda, falta de notificação

ao apelante, da Sessão em que se
processaria o julgamento final do
relatório da Comissão Processante,
ocasião em que caberia a sustenta-
ção oral de suas razões.

Ao final, requereu a reforma da
decisão recorrida, para ser reinte-
grado o apelante no cargo de verea-
dor, decretando ainda, a nulidade
absoluta da Resolução nº 017/97,
tornando sem efeito o documento de
fls. 96 dos autos, em que comunica
à Zona Eleitoral, por seu Presidente,
a cassação do impetrante-apelado.

Juntou farta documentação, fls.
136/146.

A apelação foi recebida em seus
efeitos legais.

Notificada a apelada, na pessoa
de seu Representante legal, verea-
dor Fortunato dos Santos da Silva,
Presidente, em exercício, da Câma-
ra Municipal de Cachoeira do Arari,
este, em suas contra-razões de
apelação, manifestou-se alegando
que o MM. Juiz decidiu com muito
acerto, e que o apelado, ao receber
a denúncia formulada pelo cidadão
José Reis Marques, passou a ob-
servar rigorosamente o Regimento
Interno da Casa, as leis e, sobretu-
do, a Constituição, tratando o caso
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com seriedade e isenção, obede-
cendo, o processo de cassação, o
disposto no art. 5º, c/c o § 1º, do art.
7º, do Decreto-Lei nº 201/67.

Aduz que, na primeira Sessão da
Câmara, foram sorteados os mem-
bros para constituir a comissão pro-
cessante, composta de três verea-
dores de partidos diferentes, sendo
que, na ocasião de sua composição,
houve uma desistência, da vereado-
ra Diva Nogueira, por não residir na
cidade, sendo, então colocado em
votação o nome do vereador que
deveria preencher a vaga existente,
ficando desta forma, completa e
composta a comissão processante
que, de imediato, elegeu presidente
e relator.

Alegou que, em nenhum mo-
mento, foi proposto ou cogitado pelo
Presidente da Câmara, o afasta-
mento provisório do apelante na-
quela Sessão. No entanto, tal acon-
teceu a pedido da própria comissão,
através do ofício nº 001/97, às fls.
62, em razão do mau comporta-
mento do mesmo, que não queria
colaborar com os trabalhos da co-
missão, procurando perturbar e
confundir os seus membros, com
ameaças de represálias e vinditas.

Diz que, as provas das notifica-
ções e intimações para os atos pro-
cessuais, estão nos autos, não ha-
vendo razão para o apelante negar
de haver sido chamado a participar
de todos os atos processuais, di-

zendo que lhe foi dado ciência de
todos. Nega o cerceamento de de-
fesa, dizendo ainda que não foi ne-
gado o princípio do contraditório.

Alega ainda, que realmente foi
negada ao apelante, pelo Presidente
da Câmara, a leitura em Plenário de
sua defesa prévia apresentada à
Comissão, por não cabimento.

Refere-se ainda, a apelada, a
fatos desabonadores da conduta do
apelante, como a publicação no
DJE, em 19/05/98, de sentença que
o condena a dois anos de reclusão,
ressalvados os benefícios da lei,
como incurso no art. 218, do CPB,
da lavra do Exmo. Juiz de Direito da
Comarca de Cachoeira do Arari,
transformada em prestação de ser-
viços à comunidade, podendo exer-
cer sua função legislativa.

Por derradeiro, requer seja con-
firmada a sentença prolatada no
mandamus.

Juntou documentos, às
fls.160/175.

Ouvido o Representante do Mi-
nistério Público de 1º Grau, este
opinou pela improcedência da ape-
lação e pela manutenção da senten-
ça recorrida.

Remetido os autos a este Egré-
gio Tribunal de Justiça, foram inici-
almente distribuídos ao Exmo. Des.
Pedro Paulo Martins, que o devolveu
em virtude de ficar afastado de suas
funções judicantes durante as férias
forenses de julho, e em seguida en-
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trar em gozo de licença, conforme
certidão exarada pela Secretaria das
Câmaras Cíveis Isoladas, às fls.183.

Foram então redistribuídos os
autos a esta Relatora, que na ocasi-
ão encontrava-se tal qual o Des.
Pedro Paulo Martins, em gozo de fé-
rias e licença por mais de trinta dias,
conforme certidão emitida pela Se-
cretaria às fls. 185.

Outra vez foram os autos redis-
tribuídos, desta feita à Desa. Clime-
nié B. Araújo Pontes, que às fls.
187, o devolveu a esta Relatora, que
exarou despacho, remetendo os
autos à douta Procuradoria de Justi-
ça.

Em estudioso e minucioso pare-
cer, às fls. 190/203, manifestou-se a
estudiosa Procuradora de Justiça,
Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opi-
nando pela nulidade dos atos da
Comissão Processante e da Câma-
ra, por cerceamento de defesa, sem
prejuízo da referida Câmara instau-
rar novamente o processo, então
com restrita observação das normas
legais pertinentes, mui especial-
mente das garantias constitucionais.

Voto

O recurso é tempestivo e cabível,
preenchendo os requisitos de ad-
missibilidade.

O presente mandamus tem por
objeto a reintegração do impetrante
ao cargo de vereador, e a anulação
de todos os atos da Comissão Pro-
cessante e da Câmara Municipal,

por ilegais, já que violadores das
disposições constantes nos arts. 5, II
e IV, do Dec. Lei nº 201/67 e Cons-
tituição Federal, art. 5º, caput, e XLI,
LV e LVI, além da Lei 1.533/51.

Analisando detidamente os pre-
sentes autos, verifica-se tratar de
ato “interna corporis”, da Câmara
Municipal, em que é vedado ao Ju-
diciário a apreciação do mérito, sen-
do apenas de seu dever, examinar a
legalidade do ato, sob os pressu-
postos do formalismo legal e dos
princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório.

José Nilo de Castro assim se
pronuncias  Municipal Positivo, 3ª
ed., Del Rey, pág. 142.

Ainda o saudoso Hely Lopes Mei-
reles assim pontifica:

“Não se pode olvidar, todavia,
que os interna corporis são atos
formalmente administrativos e
materialmente políticos. Na sua
tramitação e forma ficam sujeitos
ao exame judicial como os de-
mais atos”. (Estudos e Pareceres
de Direito Público - Revista - Re-
vista dos Tribunais, pág.
449/450).
O impetrante alega suspeição de

membros da Comissão Processan-
te. Às fls. 11/21, mais precisamente,
fls.14, da Ata de Reunião da Câma-
ra Municipal, verifica-se que o vere-
ador Elielson Moisés Araújo Ribeiro,
mantém animosidade com o impe-
trante, tornando-o suspeito. Entre-
tanto, nesse mesmo dia, e nessa
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mesma ata, foi designado relator.
“O princípio da imparcialidade na
condução do processo, bem
como o do equilíbrio das forças
políticas na edilidade impõem o
critério da proporção, no sorteio
de vereadores, para a composi-
ção da Comissão” Grifei. José
Nilo de Castro, “A CPI Municipal”,
1ª ed., Del Rey, pág., 117-118.
Porém da referida ata, resta

comprovado que não houve o sor-
teio de 3 vereadores desimpedidos,
para integrar a Comissão Proces-
sante, como determina o art. 5º, inc.
II, do Dec. Lei 201/67, que por sua
vez elegerão, desde logo, o Presi-
dente e o Relator. Tanto não houve
o sorteio, como não houve a eleição
prevista no artigo supra menciona-
do, o que por si, constituem irregula-
ridades intransponíveis, na compo-
sição da referida Comissão, por se-
rem conditio “sine qua non”, para a
formação da mesma.

Wolgran Junqueira Ferreira, em
“Responsabilidade dos Prefeitos e
Vereadores” Ed. Edipro, pág. 152,
assim ministra:

“Comissão Processante - Aceita
a denúncia, será constituída a
comissão processante, composta
de 3 vereadores, sorteados entre
os presentes. Estes elegerão o
presidente e o relator”.
E ainda, Mair Godoy, em “A Câ-

mara Municipal”, ed. Universitária de
Direito, pág. 88, assim esclarece:

“O processo de cassação do
mandato de vereador deve ser
regulado no Regimento Interno.
Deverá haver uma comissão pro-
cessante sorteada para colher
toda a prova, com garantia dos
direitos de plena defesa”. Às fls.,
17, diz a Ata: “Após o senhor
presidente solicitou que seja cri-
ada a Comissão Processante de
Cassação de Mandato, com a
composição de três membros
que seriam do PSDB.”
Como se vê, são intransponíveis

as irregularidades, por nulidades
formais, as quais ferem o inc. II, do
art. 5º, do Dec. Lei 201/67.

Outrossim, o cerceamento de
defesa também resulta comprovado.

Não foi lida pela Comissão Pro-
cessante a defesa do impetrado.

Existem nulidades nas notifica-
ções ao mesmo, a quando da ins-
trução as quais foram feitas fora do
prazo legal, ou seja, a menos de
24hs., sendo o mínimo legal de
24hs., conforme o previsto no art. 5º,
item IV, do Decreto Lei 201/67. E
disso existem fartas provas, entre
outras, às fls. 74 a 78.

Há também nulidade após a ins-
trução, quando, a teor do inc. V, do
referido Dec. Lei, após o qüinqüídio
para as razões escritas, a Comissão
Processante emitirá parecer final,
pela procedência ou improcedência
da acusação, e solicitará ao Presi-
dente da Câmara a convocação de
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sessão para julgamento. Isto não foi
feito, como é fácil comprovar da lei-
tura do documento de fls. 86. Ler às
fls. 86.

Outra nulidade é a falta de cita-
ção do vereador impetrante, para a
sessão de julgamento final.

O item V, do art. 5º, do D.L.
201/67, prevê a citação do mesmo
para se defender na sessão de jul-
gamento, tanto assim, diz o referido
dispositivo que na sessão de julga-
mento o processo será lido, inte-
gralmente e o denunciado, ou seu
procurador, terá o prazo máximo de
duas horas, para produzir defesa
oral:

Ora, isto não foi feito. A defesa
prévia não foi lida, nem os depoi-
mentos, nada, muito menos o acu-
sado, no caso o impetrante, que não
foi citado para a sessão de julga-
mento. E isto resulta cabalmente
provado pela ata, às fls. 94 verso, do
seguimento teor:

O senhor presidente voltou a ofe-
recer a palavra a quem dela quises-
se fazer uso, como mais ninguém se
manifestasse, o senhor presidente,
já verificado a ausência do acusado
que não compareceu embora tives-

se prestes a ser notificado pois se
encontrava ausente da cidade. As-
sim o acusado perdeu a oportunida-
de de se defender, por isso, dando
por sanada a ausência do acusado,
procedeu, a seguir, a tantas vota-
ções nominais quantas foram as in-
frações articuladas na denúncia.

Ora, aí se tem uma confissão do
próprio Presidente de que o verea-
dor acusado não foi citado. Todavia,
se o mesmo estivesse ausente,
cumpria ser citado por edital.

Como se vê, de todo o exposto,
houve cerceamento de defesa, além
de gritantes omissões da legalidade
no procedimento, previsto no Dec.
Lei nº 201/67, que se constituem nu-
lidades intransponíveis, ofendendo
ainda o princípio constitucional da
ampla defesa, previsto no art. 5º,
item LV, da C. F., tanto para proces-
so judicial, como para o administrati-
vo, ferindo direito líquido e certo do
acusado.

Por todas estas razões, conheço
da apelação e dou-lhe provimento,
anulando todos os atos da Comis-
são Processante e da Câmara Mu-
nicipal, reintegrando o impetrante
em suas funções.

Belém, 04 de dezembro de 1998.

Des. Pedro Paulo Martins - Presidente
Des. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.277 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE
REDENÇÃO

Apelante: Promotoria de Justiça - Comarca de Redenção
Apelados: Paulinho Paiakan e Irekran
Relator: Desembargador Elzaman da Conceição Bittencourt

Apelação Penal - Estupro - Mulher como participe -

Índio aculturado ou em fase de Acultaramento: Impu-

tabilidade - Valoração de prova - Condenação que se

impõe. Atentado violento ao pudor: Descaracteriza-

ção. 1 - Quando a prova constituída por testemunhas,

declarações da vítima e depoimentos do acusado, ro-

bustecida pelos laudos de exames de conjunção car-

nal e de líquido espermático encontrado nas vestes

da ofendida, forçoso é concluir-se pela condenação

dos acusados no crime de estupro. 2 - Se a mulher

imobiliza a vítima segurando-a pelos braços, para fa-

cilitar a atuação do companheiro na consumação da

conjunção carnal à força, tal fato constitui participa-

ção ativa na conduta típica do estupro. 3 - A condição

de índio aculturado ou em vias de integração, não o

torna inimputável, podendo assim ser processado

criminalmente. Orientação do STF, ao interpretar o

art. 56, da Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio). 4 -

Quando o crime de atentado violento ao pudor não

resulta plenamente provado nos autos, não resta ou-

tra alternativa senão a absolvição da acusada.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores com-
ponentes da 2ª Câmara Criminal
Isolada, à Unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento, em
parte, ao presente recurso, conde-

nando na imputação do art. 213 do
CPB, Paulinho Paiakan à pena (06)
seis anos de reclusão em regime fe-
chado e Irekran, à pena (04) quatro
anos em regime especial de semi -
liberdade; absorvendo-a da imputa-
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ção do art. 214, do CPB, por não re-
sultar provado nos autos.

Relatório

A Bela. Myrna Gouveia dos San-
tos, Promotora de Justiça, da Co-
marca de Redenção, circunscrição
do Estrado do Pará, inconformada
com a decisão do MM. Juiz, que ab-
solveu os denunciados Paulinho
Paiakan e sua mulher Irekran, como
incursos nos artigos 213, c/c o art.
29, e 214, do CPB, interpôs Recurso
de Apelação, perante o Egrégio Tri-
bunal de Justiça do Estado, com ful-
cro no art. 593 do CPP.

Consta dos autos, que no dia 31
de maio de 1992, por volta das
18:30 para às 19:30 horas, os ape-
lados lesionaram e estupraram a
estudante Silvia Letícia da Luz Fer-
reira, quando retomavam de uma
Chácara de propriedade dos apela-
dos, ocasião em que Paulinho Pai-
akan parou o seu carro, com a des-
culpa de defeito no mesmo. Naquele
momento, a denunciada Irekran
imobilizou a vítima e ambos, Pai-
akan e sua mulher lrekran começa-
ram a despi-la forçosamente, e ape-
sar de resistir desesperadamente, a
vítima não poupe deter Paiakan que
despido e ainda ajudado por sua
mulher, que mantendo as pernas de
Silvia Letícia abertas, para que o
denunciado Paiakan praticasse, à
força, relação sexual com a vítima,
sendo que lrekran a empurrava pe-

las costas, com movimento "vai e
vem".

Após demorada instrução crimi-
nal, o MM. Juiz, através de exaustiva
sentença, concluiu pela absolvição
de ambos acusados, ao argumento
de que não vislumbrou, nos autos,
provas irrefutáveis que ensejassem
uma condenação.

Em suas razões recursais, a dig-
na Promotora de Justiça alega, em
síntese, que o MM. Juiz, em sua
peça absolutória, que a defesa foi
prejudicada durante a instrução cri-
minal, "o que não prospera visto que
foram praticados todos os atos pro-
cessuais, inerente à defesa dos
réus, desde a defesa prévia até as
suas alegações finais, bem como
outros atos que se pode observar ao
longo do processo".

Articula, ainda, que é insustentá-
vel a afirmação do MM. Juiz, quando
considerou o processo como "bal-
búrdia jurídica", pois o que se infere
dos autos, a tentativa por parte de
certos advogados de defesa de tu-
multuarem o feito, foi impedida pela
ação enérgica do magistrado que
presidiu a instrução, então juiz da
comarca, evitando a construção da
propalada "Torre de Babel" que se
quis transformar a instrução proces-
sual.

Diz, ainda, a Promotora de Justi-
ça que "insustentável a alegação
que as perícias de especificação do
tipo sangüíneo e fator RH, bem
como a identificação das manchas
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de esperma, encontradas nas ber-
mudas de Paiakan e Silvia Letícia,
pleiteadas pela defesa, foram inde-
feridas, prejudicando o deslinde da
questão, pois o próprio laudo de
exame nº 370/92, às fls. 137/139",
teriam, apenas, a intenção de pro-
crastinar o andamento do processo,
uma vez que foram requeridas em
27/05/93, ou seja, quase um ano
após o evento criminoso e certa-
mente o material a ser periciado já
se encontrava inidôneo para pesqui-
sa e colheita de prova.

Acrescenta que se for considera-
do que os laudos contidos nos au-
tos, são convergentes no sentido de
atestar a violência física e sexual
sofrida pela vítima, revelando per-
feita harmonia com a palavra da
mesma, nenhuma dúvida existe
quanto a materialidade da violência
a que fora submetida.

Quanto a prova testemunhal, a
representante do “Parquet" esclare-
ce que o Juiz "a quo" transcreve tre-
chos das declarações da vítima e do
réu, valorando a palavra deste últi-
mo em detrimento daquela, no que
foi infeliz, posto que, sendo o crime
de estupro, praticado as escondidas,
deve-se valorar a palavra da vítima
e não do réu, principalmente quando
as declarações daquela estão de
acordo com as provas dos autos.

No que pertine a denunciada
lrekran, como co-autora do crime de
estupro, insiste a apelante na culpa-

bilidade daquela, a despeito da au-
sência do laudo antropológico, bem
como pelo fato de ser considerado
pelo MM. Juiz "a quo", como "não
emancipada, e consequentemente
inabilitada para os atos da vida civil,
e também inimputável para quais-
quer efeitos penais". É que, prosse-
gue a apelante, a incapacidade para
a prática de atos cíveis, não significa
inimputabilidade penal, de acordo
com orientação jurisprudencial do
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
raná.

Conclui a apelante que “A apela-
da Irekran pode não ser indígena
totalmente adaptada aos nossos
costumes, mais isto não impede que
venha a ser processada por seus
atos, visto que a própria lei 6.001, de
19 de dezembro de 1973, que esta-
belece o Estatuto do Índio, não
afasta a responsabilidade criminal
de silvícola, ao contrário, regula, in-
clusive, a hipótese do indígena ser
apenado, prevista no artigo 56 do
referido diploma legal".

Ao final, pugna a apelante que
seja conhecido e provido o seu re-
curso, com a reforma "in totum" da
decisão de primeira instância, con-
denando os apelados Paulinho Pai-
akan e Irekran, nas penas que foram
incursos.

Em contra-razões, em resumo,
os apelados alegam que a ilustre
apelante, sem qualquer outra alter-
nativa adequada a sustentar sua in-
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tenção personalística de, a qualquer
modo, condenar os apelados, las-
treia seus argumentos na sua prodi-
giosa e fértil capacidade imaginativa,
tentando dessa forma dar nova in-
terpretação às provas do bojo dos
autos, as quais convergem de forma
clara e cristalina, a favor da inocên-
cia dos apelados.

Comentam, os apelados, que a
bem lançada sentença recorrida, é
fruto de cuidadosa e acurada aferi-
ção de provas, de investigação pro-
longada e profunda do MM. Juiz
prolator, sendo inatacável, pois, es-
pelha a mais lídima Justiça.

Concluem, os apelados, que a
fragilidade da prova é que culminou
com a absolvição dos mesmos,
nada mais fazendo o eminente Juiz
prolator da sentença, senão aplican-
do na prática a já eternizada máxima
usada em nossos Tribunais “In Du-
bio Pro Réo", e que, ante a insufici-
ência da prova, não poderia o ilustre
julgador agir de maneira diferente,
atitude esta exigida pela Lei Proces-
sual Penal, em seu artigo 386, inc.
IV e recimendada pela Jurisprudên-
cia Pátria e comum em nossos tri-
bunais.

Ao final, rogam o improvimento
recurso, confirmando-se a sentença
recorrida.

O digno Procurador de Justiça
opinou pelo conhecimento do recur-
so, porém, pelo seu provimento do
mesmo, e conseqüente condenação
dos apelados.

Voto

O MM. Juiz de direito da Comar-
ca de Redenção, Estado do Pará,
analisando os presentes autos, ab-
sorveu Paulinho Paiakan e sua mu-
lher Irekran dos fatos delituosos nar-
rado na denuncia de fls. 02, Volume
1, tipificados no art. 213, c/c o art.
29, e art.214, todos do CPP.

Em seu "decisum", o MM. Julga-
dor, após examinar vários incidentes
processuais, que teriam prejudicado
a defesa dos denunciados, confor-
me preliminar argüida nas alegações
finais dos defensores dos réus, re-
chaçou-as nos termos da sua fun-
damentação, e no mérito, conside-
rado duvidosas a provas carreadas
para os autos, decidiu peia absolvi-
ção dos acusados.

Ateve-se o magistrado à análise
das provas documentais e testemu-
nhais, ressaltando apenas detalhes
do que os laudos periciais conti-
nham e esquecendo as informações
mais importantes insertas nas decla-
rações das testemunhas inquiridas
na instrução criminal.

Sobre a prova documental,
aquela que dá notícia à maternidade
dos delitos, o juiz sentenciante limi-
tou-se a examinar apenas o primeiro
laudo de exame de conjunção carnal
de fls. 24, elaborado por médicos da
cidade onde ocorreram os crimes,
fazendo vista grossa ao segundo
laudo de fls. 88, este mais completo,
porque realizado por peritos do ins-



JURISPRUDÊNCIA 227

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

tituto Médico Legai.
Neste, laudo (fls.88), as respos-

tas dos peritos, dadas ao quesitos
primeiro, segundo, terceiro e quarto,
não ensejam dúvidas quanto à prova
material dos delitos, conforme se ve-
rifica nas respostas dos quesitos: 2º
- Se há vestígio de desvirginamento
recente? Resposta: Sim; 4º - Se há
vestígio de violência e, no caso afir-
mativo, qual o meio empregado?
Resposta: Sim, Relação Sexual à
Força.

O exame da prova testemunhal,
também, não foi feita de modo crite-
rioso, haja vista que algumas decla-
rações de suma importância para se
chegar a verdade dos fatos não tive-
ram a devida atenção do MM. Jul-
gador. O testemunho de Hélio Ribei-
ro Lima (fls. 507) é um exemplo
dessa omissão, eis que o trecho
dessas declarações e que melhor
esclarece o que de fato ocorreu, não
mereceu destaque na sentença. A
citada testemunha, que estava pró-
xima ao local se deu a fato, afirmou,
como toda clareza que:

"Quando focou (com uma lanter-
na) a vítima correu para seu lado
e os acusados correram para
outro lado. Que a vítima estava
toda desesperada, toda ensan-
güentada no rosto, na blusa, per-
nas,. Que afirma que quando fo-
cou a lanterna em Paulinho Pai-
akan, este puxava a vítima, pelo
cabelo e este encontrava nu.”

Outra testemunha, que se pode
considerar "de visu", de nome Ed-
nair Pereira Brito, que se encontrava
em companhia de Hélio Ribeiro
Lima, no momento em que ouviu os
gritos da vitima, pedindo socorro,
reforça as declarações acima,
quando afirma:

"Que passou na frente dos dois
com a lanterna e no local que ouviu
os gritos e focou a lanterna e viu o
acusado enforcando a vítima com
arame e nu. Que a vítima estava
sangrando no braço e tinha queima-
dura por atrito no corpo, pois disse
que ao sair do carro e se machucou,
também a vagina da vítima que es-
tava sangrando segundo a depoen-
te... Que a vítima contou para a de-
poente que no caminho da chácara
para a cidade o acusado parou o
carro e disse que o carro estava
com defeito e desceu do carro, tran-
cou as portas e cometeu o ato, com
sua esposa..." (fls. 245v).

Ora, esses testemunhos, anali-
sados em conjunto com o laudo de
conjunção carnal de fls. 88, não en-
sejam dúvidas a respeito da materi-
alidade e da autoria dos delitos im-
putados aos apelados. Entretanto, o
nobre juiz que prolatou a sentença
desprezou tais evidências e condu-
ziu seu entendimento por outras
vias, chegando ao ponto de conside-
rar-se em dúvida quanto a prática do
delito de estupro, decidindo peia ab-
solvição dos réus, invocando o prin-
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cípio milenar do "In Dubio Pro Reo"
O meu raciocínio, coincide com o

do ilustre Procurador de Justiça,
muito bem colocado em um dos tre-
chos do seu judicioso parecer, o
qual transporto para este voto, com
a devida vênia:

"Em consulta aos autos, visuali-
za-se a exuberante prova cons-
tituída por testemunhos, declara-
ções prestadas pela vítima e
acusados, robustecida pêlos lau-
dos que completam a harmonia
da prova testemunhal, devendo-
se concluir com absoluta  mar-
gem de segurança, que razão
assiste a apelante, ao recorrer da
duvidosa decisão que absolveu
Paulinho Paiakan e Irekran dos
delitos demonstrados na denún-
cia. A reforma da lt. Sentença,
"data vênia", constitui a obser-
vância de princípios legais e re-
posição da mais cristalina justi-
ça”. (fls. 559).
Não há dúvida de que nos autos

existem elementos suficientes para
que se forme um juízo condenatório
dos acusados, não só pelas provas
documentais, testemunhas e, ainda,
pelas declarações da vítima, que se
disse forçada a manter relações se-
xuais com o acusado, ajudado pela
sua mulher Irekran.

O crime de estupro, praticado
pelos denunciados, está perfeita-
mente caracterizado: houve a práti-
ca do ato sexual completa, tanto as-
sim que a vitima foi desvirginada; a

conjunção canal foi obtida mediante
violência física e moral (vide laudo
de fls. 88); existe prova de presença
de mancha espermática nas vestes
da vitima; enfim, houve o constran-
gimento desta, que não obstante à
sua reação, foi obrigada à conjunção
carnal, violando, assim, a sua liber-
dade sexual, que é, em última análi-
se o bem tutelado pela lei, nos ca-
sos de crime de estupro.

No caso sub examine, ajusta-se
a orientação jurisprudêncial, abaixo
transcrita:

"Ainda que se admita que vítima
tenha aceito carona e disposta a
praticar o coito inter femora, for-
çoso será concluir que, na espé-
cie, correu o estupro. Houve em-
prego da violência para cons-
tranger a vítima a manter conjun-
ção carnal completa" (TJSP - AC
- Rel. Cunha Camargo - RJTJSP
78/383).
Ressalta-se que, no caso, a viti-

ma não consentiu a relação sexual,
esta foi obtida à força, mediante vi-
olência. Apenas, a vítima aceitou a
carona oferecida pelos acusados,
sem saber que no trajeto ia ser vio-
lentada.

No que permite aos depoimentos
do réu e da vítima, inclinou-me pelos
argumentos bem expostos peia
apelante, onde salienta que:

"a boa doutrina é assente no
sentido de que, na ausência de
testemunhas ocular, não se pode
acolher a palavra do réu de que
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não praticou a conduta típica de-
litiva que lhe é imputada” (razões,
fls. 536)
Há, ainda, a acrescentar que no

presente caso, duas testemunhas,
ao ouvirem os pedidos de socorro
da vitima, acorreram ao local e vi-
ram o réu totalmente nu, segurando-
a pelos cabelos, apresentando ves-
tígios de que tinha sido violentada.

Pode-se, portanto, afirmar que a
palavra da vitima não ficou isolada
nos autos, pois encontra apoio nas
declarações das testemunhas ocula-
res do crime e no próprio depoi-
mento do réu, quando confessa: “ter
ficado sem roupa em cima de Silvia
Letícia”

O digno Procurador de .Justiça
resume, com a experiência que lhe
é peculiar, a omissão do MM juiz, no
que diz respeito à valoração das
provas nos presentes autos. Com a
devida permissão, transcrevo abaixo
o que diz o atento procurador:

"Na avaliação da prova, efetiva-
mente, o juiz " a quo" imprimiu maior
valor ao depoimento dos acusados,
deixando de considerar a importân-
cia das declarações da vítima, toda-
via, deve ser considerado que
Irekran, na qualidade de co-autora,
constituiu uma das provas da con-
sumação do delito, e desta forma,
os depoimentos de Hélio Ribeiro
Lima e Edinair Pereira Brito, adquiri-
ram também, grande importância ao
corroborarem com os termos do de-

poimento de Silvia Letícia, a vítima,
emergindo a verdade dos fatos
como a água pura e cristalina que
brota da fonte, dissipando-se quais-
quer dúvida quanto a autoria e mate-
rialidade.

Cita S. Exa., a seguinte jurispru-
dência:

Nos crimes contra os costumes,
quase sempre praticados sem a
presença de testemunhas, as
declarações da ofendida têm va-
lor probante, máximo quando en-
contram apoio em outros ele-
mentos de prova existentes nos
casos” (TJSC - AC - Rel. Aloysio
de Almeida - RT 61/336)” (fls.
562)
Com referência ao posiciona-

mento da acusada Irekran nos au-
tos, que na ótica do MM. Juiz "a
quo", ela seria penalmente irrespon-
sável, necessário se torna melhor
exame da matéria.

A doutrina e a jurisprudência já
se manifestaram sobre o assunto.

Em primeiro lugar, tem-se que
analisar a sua participação no crime
de estupro: ela foi denunciada como
infratora do art. 213, c/c o a art. 29
(co-autoria), e, ainda, no art. 214,
todos do CPB.

 Para a acusação, ela figura
como co-autora do crime de estupro,
por ter ajudado seu marido a manter
conjunção carnal com a vítima.

Consta dos autos que Irekran foi
quem primeiro atacou a vitima, se-
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gurando-a pelos braços, enquanto
Paulinho Paiakan rasgava as roupas
da vítima e colocando as pemas (da
vitima) para cima, manteve conjun-
ção carnal com a mesma. (vide de-
poimento da vítima, às fls. 243-A, e
das testemunhas Hélio e Ednair, fls.
244 v e 245 v, respectivamente).

Não há dúvida, portanto, da par-
ticipação de Irekran no evento deli-
tuoso, o seu auxílio foi decisivo para
a consumação da conjunção carnal
praticado à força pelo réu.

É certo que a mulher não pode
ser agente ativo no crime de estu-
pro, posto que não sendo dotada de
pênis, não poderia praticar conjun-
ção carnal, com outra mulher, uma
vez que, para a consumação do
coito, tem que haver a penetração
total ou parcial do membro viril na
vagina.

Existem inúmeras decisões so-
bre o assunto. O TJSP, apenas para
citar um exemplo, tem orientado
que: "Quando detectava através de
prova colhida, a participação materi-
al da mulher, como por exemplo,
segurando a vítima para a atuação
do companheiro, forçoso é convir
que a sua presença, nas circunstân-
cias em que o fato ocorreu, constitui
uma participação ativa, um incentivo
concreto à conduta material do
comparsa

E quanto a co-autoria:
“Merece reprimenda a agente
que previamente ajustado com o
seu comparsa, concorreu efetiva

e eficazmente ao crime de estu-
pro, ludibriando e conduzindo a
vítima até o lado do delito, em fa-
vor carnal do réu”. (RT 684/303).
A mulher, portanto, pode ser res-

ponsabilizada pelo crime de estupro,
na condição de co-autora, incorren-
do nas mesmas penas cominadas
ao crime. Neste caso, age a mulher
como se fosse uma cafetina levando
jovens ao pasto dos sedentos de
sexo.

Quanto a condição de indígena, e
por isso considerada imputável na
sentença, também não concordo
com o MM. Juiz "a quo".

A Lei nº 6.001/73, no seu art. 4º,
dá sentido abrangente na expressão
índio, dai concluir-se que a acusada
Irekran, em fase de integração a
vida civilizada, não só poderia, com
pode, suportar as sanções punitivas
do crime em que foi denunciada. Se
a acusada não é indígena total-
mente aculturada, isto não quer di-
zer que seja penalmente irresponsá-
vel.

A jurisprudência da Suprema
Corte já emitiu orientação que:

“Índio - responsabilidade criminal
- tentativa de homicídio - índio
em vias de integração - Lei
6.001/73, Arts. 4º, 10º e 56- O ín-
dio pode ser processado, crimi-
nalmente, estabelecendo-se, no
art. 56 da lei 6.001/73, entretanto,
que a pena deve ser atenuada e
na sua aplicação o juiz atenderá
também, no grau de instrução do
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silvícola. Pelo só fato de encon-
tra-se em vias de integração, não
se torna, assim o índio, criminal-
mente imputável, o acórdão, de
outra parte, examinando os fatos
e provas, não reconheceu o en-
quadramento do acusado no art.
22 do CP. (atual art.26)”(STF-
RE- Real. Min. Néri da Silveira,
D.J.U. 18/03/83 p. 2.973).
Outras decisões existem dando

conta de que a responsabilidade civil
não se confunde com a responsabi-
lidade penal.

Como se vê, o magistrado, em-
bora tenha elaborada longa senten-
ça, fez perfunctório exame sobre as
provas e ao posicionamento da ré,
em relação aos crimes de que tra-
tam os autos, incluindo-se peia ab-
solvição da acusada, só porque é
indígena e nos autos não constava o
laudo antropológico atestando a
emancipação da mesma.

Quanto ao crime de atentado vi-
olento ao pudor  previsto no art. 214
do CPB, este não resultou plena-
mente provado nos autos.

Há a alegação de que a acusada
teria praticado ato libidinoso, diverso
da conjunção carnal, mediante vio-
lência, na vítima, além de tê-la mor-
dido. Não há prova de lesões corpo-
rais a não ser aquelas resultantes de
arranhões na costa da vítima, pro-
vocada na ocasião em que ela foi
forçada a sair do veículo   e subme-
tida à conjunção carnal contra sua

vontade.
Os crimes de estupro e de aten-

tado violento ao pudor são autôno-
mos, um não pode ser conseqüên-
cia do outro. Difere, pois, do crime
continuado.

Nos autos, não há como provar-
se ter Irekran cometido o crime tipifi-
cado no art. 214 do CPB, razão por-
que deve ser absolvida dessa im-
putação constante da denúncia.

Isto posto, conheço do recurso e
lhe dou provimento, em parte, para,
em reformando a sentença do Juízo
monocrático que absolveu os acu-
sados, condenar Paulinho Paiakan e
Irekran nas penas do art. 213, c/c o
art. 29, do Código Penal Brasileiro; e
absolver a denunciada Irekran, da
imputação do art. 214, do mesmo
diploma legal.

Em respeito ao principio da indi-
vidualização da pena, e, atendendo
as circunstâncias judiciais previstas
no art. 59 do CPB, quais sejam: a
culpabilidade, sobejamente provada
nos autos e em grau de censurabili-
dade da conduta caracterizada peia
violência física e moral impostas
pelos acusados à vitima; os bons
antecedentes deles; as circunstânci-
as em que foi praticado o crime, fa-
cilitado pelo local ermo e o fato de a
vítima ter aceitado a "carona" dos
acusados sem desconfiar das repro-
váveis intenções dos mesmos; as
conseqüência do crime, que por
certo causará inevitável trauma na
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vida da vítima, que, inclusive, perdeu
a virgindade, "tabu" que ainda pre-
domina nas comunidades interiora-
nas; o comportamento da vítima
que, embora, aceitando a compa-
nhia dos acusados, reagiu o quanto
pôde para evitar a consumação do
crime, estabeleço a pena base e
seis (06) anos de reclusão, o míni-
mo estabelecido no art. 213 do CPB.

Na ausência de circunstâncias
agravantes e de causas de aumento
e diminuição de pena, em referência
ao acusado Paulinho Paiakan, indí-
gena reconhecidamente aculturado
e integrado à sociedade civilizada,
considero a perla base de Seis (06)
anos de reclusão como definitiva ou

concreta, a ser cumprida integral-
mente em regime fechado.

Quanto a co-autora Irekran, que
no momento do evento delituoso,
encontrava-se em fase de acultura-
mento a pena de Seis (06) anos
deve ser atenuada em um terço
(1/3), ficando em quatro (04) anos,
devendo ser cumprida em regime de
semi-liberdade, "ex-vi" do art. 56, da
Lei nº 6.001/73, em estabelecimento
e condições que deverão ser obser-
vadas na execução da pena.

Após o trânsito em julgado desta
decisão, remetam-se as certidões
necessárias ao Juízo das Execu-
ções Penais para os devidos fins.

Belém, 03 de dezembro de 1998.

Des. Werther Benedito Coelho - Presidente
Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Relator
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RECURSO ESPECIAL

RECORRENTE: LAP COMERCIAL LTDA.

RECORRIDA: POTY PARÁ COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Vistos, etc...
LAP Comercial Ltda., por seu

procurador judicial, interpõe Recurso
Especial com fundamento no artigo
105, inciso lll, alíneas "a" e "c" da
Constituição Federal, inconformado
com o V. Acórdão nº 32.146, que
por unanimidade de votos negou
provimento ao agravo de instru-
mento, proferido pela Egrégia 2ª
Câmara cível Isolada, tendo como
recorrida Poty Pará Comércio e Ser-
viço Ltda.

O presente recurso é o oriundo
de decisão que julgou improcedente
agravo de instrumento, de despacho
prolatado nos autos de Ação de
Execução, que indeferiu pedido de
requisição de informação à Delega-
cia da Receita Federal e ao Detran,
afim de verificar a existência de
bens em nome da recorrida, para
realização da penhora.

Irresignada, a recorrente aduz
afronta aos seguintes dispositivos:
399, inciso I; art. 600, inciso lV do
Código de Processo Civil; art. 675
do Decreto nº 85.450/80; alega ain-
da, divergência jurisprudencial.

A recorrida não apresentou con-
tra-razões, segundo certidão cons-
tante às folhas 41 dos autos.

O acórdão recorrido assim se

encontra ementado:
Agravo de Instrumento - Ação de
Execução. Inconformismo ao r.
despacho proferido pelo juízo
monocrático que indeferiu o pe-
dido de requisição de informa-
ções à Delegacia da Receita Fe-
deral e ao Detran.
1 - Não há como pretender-se
substitua o Magistrado, sob cuja
direção se encontre o processo,
o interesse das partes, por elas
diligenciando "ex-oficio".
A obtenção de informações sobre
a situação patrimonial do contri-
buinte, constante do banco de
dados da Receita Federal, so-
mente pode ser feita em caráter
excepcionalíssimo e assim mes-
mo, dentro dos exatos limites da
Lei específica, para atender, úni-
ca e exclusivamente, a notório e
evidente interesse da Justiça.
2 - Diante dos fundamentos
constantes deste Acórdão, irre-
parável se apresenta o despacho
alvejado, pois ao contrário se
chegaria pura e simplesmente, a
conclusão de que, indistinta-
mente, caberá ao Judiciário pro-
mover pela parte, as diligências a
ela pertinentes.
3 - Recurso conhecido mas, im-
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provido.
Quanto a matéria, o Superior Tri-

bunal de Justiça assim já se mani-
festou:

"Processo Civil - Execução - Pe-
nhora - Requisição de informa-
ções junto a órgãos públicos.
I - Assentado na jurisprudência
da Terceira Turma do STJ o en-
tendimento no sentido de que as
declarações, para fins de imposto
de renda, tem caráter sigiloso
que deve ser resguardado, salvo
razão excepcional, que não se
configura pelo simples interesse
de descobrir bens a penhorar.
ll- Recurso conhecido e provido".
(S.T.J.-REsp. 0059812 - Ac.
00004152-Rel. Min. Waldemar
Zveiter-3ª - Turma-j. 05.09.1995-
DJ 13.11.1995-pg. 38.674).
"Execução. Penhora. Requisição
de informações a receita federal.
Possibilidade.
Em face do interesse da justiça
na realização da penhora, para
permitir a execução forçada, e
tendo em vista que o patrimônio
do devedor é a garantia do cre-
dor (CPC, art. 591), não podendo
o devedor ocultar seus bens
(CPC, art. 600, lV), legítima é a

requisição, pelo juiz, de informa-
ções sobre os bens do executado
constantes de sua declaração
para fins de pagamento do im-
posto de renda.
O processo é instrumento da ju-
risdição, e o sigilo previsto no de-
creto 85.450/80 (art. 673, e res-
salvado no caso de requisições
feitas por juiz no interesse da
justiça (art. 675, caput).
Recurso Especial conhecido e
provido". (Resp. 0010896-Ac.
9064-Rel. Min. Athos Carneiro -
4ª Turma-j. 18.12.1991-DJ 11.05.
1992-pg. 06437).
Observa-se, pelas ementas aci-

ma mencionadas, que as turmas
que formam o Superior Tribunal de
Justiça são divergentes quanto ao
tema enfocado.

O apelo reúne condições de ad-
missibilidade pelo dissenso pretoria-
no, pois a recorrente traz decisões
do Colendo Superior Tribunal de
Justiça contrárias a que proferida
pelo tribunal local, e ainda, cumpre
as exigências impostas pelo artigo
255 do R.I.S.T.J.

Pelo exposto, dou seguimento ao
recurso interposto.

Belém, 30 de julho de 1998.

Des. José Alberto Soares Maia

Vice-presidente do TJE-PA.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO

RECORRENTE: INSTITUTO LUTERANO DE ENSINO SUPERIOR

DE SANTARÉM - ULBRA

RECORRIDA: PERPÉTUA DO SOCORRO DA SILVA LIMA

Vistos, etc...
Instituto Luterano de Ensino Su-

perior de Santarém - ULBRA, por
seu procurador judicial, interpõe Re-
curso Extraordinário com fulcro no
artigo 102, inciso III, alínea "a" da
Carta Magna, inconformado com o
V. Acórdão nº 30.508, que por una-
nimidade de votos negou provimento
ao agravo de instrumento interposto,
proferido pela Egrégia 3ª Câmara
Cível Isolada, tendo como recorrida
Perpétua do Socorro da Silva Lima.

Cuida-se de agravo de instru-
mento interposto a fim de dar efeito
suspensivo a liminar concedida nos
autos de Mandado de Segurança
impetrado pela recorrida para que
pudesse efetuar sua matrícula na
instituição educacional, ora recor-
rente, pois estava sendo impedida
de realizá-la por encontrar-se em
atraso com as mensalidades.

Aduz a recorrente violação ao ar-
tigo 109, inciso Vlll da Constituição
Federal, argüindo ser de competên-
cia dos tribunais federais julgar
mandado de segurança contra ato
de autoridade federal, que interpre-
tado, simultaneamente, com a Sú-
mula 15 do extinto Tribunal Federal
de Recurso, que diz:

"compete à Justiça Federal julgar
mandado de segurança contra
ato que diga respeito ao ensino
superior, praticado por dirigente
de estabelecimento particular",

tornaria a Justiça Estadual incom-
petente.

O recurso não foi contra-
arrazoado, conforme informa certi-
dão às folhas 213 dos autos.

O cerne da discussão incide di-
retamente na questão da inadim-
plência da mensalidade escolar por
parte da recorrida, o que gerou a
proibição de efetuar sua matrícula
junto a referida universidade parti-
cular.

Portanto, verifica-se, como bem
analisou o acórdão guerreado, que o
ato praticado pela autoridade coato-
ra não se enquadra nos poderes
delegados pela União ao dirigentes
escolar de ensino particular, pois
versa, exclusivamente, sobre as-
sunto financeiro (mensalidades),
sendo competente a Justiça Estadu-
al. A matéria já se encontra sumula-
da pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, Súmula 34, cujo teor é o
seguinte:

"Compete a Justiça Estadual
processar e julgar a causa relati-
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va a mensalidade escolar, cobra-
da por estabelecimento particular
de ensino".
Quanto ao tema enfocado, assim

se manifestou o Exmo. Sr. Ministro
Fontes de Alencar:

"Não é, contudo, o que ocorre
relativamente à questão perti-
nente à fixação e à cobrança de
mensalidades escolares, onde,
por não se tratar de "ato que diga
respeito ao ensino superior" pro-
priamente dito inexiste delega-
ção. Tal entendimento foi recen-
temente consagrado pela Eg. 1ª
Turma do Tribunal Federal de
Recursos. Como se pode ver da
seguinte ementa:
"Competência Fundação de en-
sino superior. Mensalidade. Re-
ajuste. Incompetência da Justiça
Federal.
As fundações de ensino superior
não agem como delegadas do
poder público quando, mesmo

em decorrência de atos desse úl-
timo, reajusta suas mensalida-
des.
Remessa oficial provida para
cassar a segurança por incom-
petência da Justiça Federal"
(MAS nº 122.086 - RS (Registro
9183175), Rel. Ministro William
Patterson, DJU 24.03.88, p.
6.193).
Tais razões levam-me a afirmar a
incompetência da Justiça Federal
para processar e julgar o pre-
sente feito.
Tenho como correta a posição do
Juiz Federal suscitador.
Em conseqüência, conheço do
conflito e declaro competente
para a causa o suscitado". (CC
nº 113-SP-(89.0007314-1) Rel.
Min. Fontes de Alencar-RSTJ 33-
pag. 403).
Pelo exposto, nego seguimento
ao recurso interposto.

Belém, 21 de agosto de 1998.

Des. Romão Amoêdo Neto

Presidente do TJE-PA.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA

DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IPASEP

RECORRIDOS: MARIA MELLO DE MORAES RÊGO E ALFREDO

DA SILVA DE MORAES RÊGO NETO, REPRESENTADO POR

KÁTIA MELLO DE MORAES RÊGO

Vistos, etc...
Instituto de Previdência e Assistên-
cia dos Servidores do Estado do Pa-
rá - IPASEP, interpõe Recurso Ex-
traordinário, com fundamento no ar-
tigo 102, inciso lll, alínea "a", da
Constituição Federal contra o V.
Acórdão 32.948, proferido pela
Egrégia 3ª Câmara Cível lsolada,
nos autos do recurso oriundo do
Mandado de Segurança impetrado
por Maria Mello de Moraes Rêgo e
Alfredo da Silva de Moraes Rêgo,
representado por Kátia Mello de Mo-
raes Rêgo.

Foram apresentadas contra-
razões.

O V. Acórdão está assim emen-
tado:

"Mandado de Segurança - Apela-
ção - Prazo Recursal - Intempes-
tividade - Reexame Necessário -
Pagamento de Pensão e de Pe-
cúlio - Falta de Inscrição Faculta-
tiva - Comprovação do Reconhe-
cimento das Contribuições.
O prazo para recorrer da decisão
exarada em mandado de segu-
rança, não difere do previsto na
parte geral do CPC (art. 184 e

506, III. Publicada oficialmente a
sentença desta flui a contagem
do prazo e não da ciência à auto-
ridade impetrada para cumpri-
mento da decisão (Súmula, 192 -
STF). Recurso intempestivo.
Comprovado nos autos o reco-
lhimento da contribuição previ-
denciária é dever que se impõe o
pagamento da pensão e do pe-
cúlio aos beneficiários, indepen-
dente da inscrição facultativa.
Recurso improvido."
Aduz o recorrente que o V.

Aresto violou o disposto no inciso V,
do artigo 201 da Constituição Fede-
ral.

O recurso não merece prosperar.
A uma, porque conforme se

constata de Certidão de fls. 138,
verso, o V. Acórdão nº 33.657, que
julgou os embargos declaratórios
opostos, foi publicado no dia
06/05/98. Considerando-se os ter-
mos do artigo 188 do CPC, o prazo
para interposição do recurso se en-
cerraria no dia 05/06/98, tendo, o
presente recurso, sido protocolado
somente em 12/06/98, portanto, sete
dias após encerrado o prazo legal.
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A duas, porque pretende o recor-
rente, sob o argumento de violação
a preceito constitucional, o reexame
de matéria fática que, já se encontra
analisada pelo Órgão Julgador, inci-
dindo, desse modo, na Súmula 279

do STF, in verbis:
"Para simples reexame de prova
não cabe recurso extraordinário."
Isto posto, 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: ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA INTERAMERICANA

RECORRIDOS: ÁTILA NUNES MARINHO E MARICÉLIA SOUZA

MARINHO

Vistos, etc...
Trata-se de Recurso Especial,

com fundamento no artigo 105, III,
alínea "a" da Constituição Federal,
interposto pela Associação Univer-
sitária Interamericana, diante de seu
inconformismo ao V. Acórdão
34.217 que, à unanimidade de vo-
tos, negou provimento ao recurso de
apelação decidido pela Egrégia 2-
Câmara Criminal Isolada, nos autos
da ação penal privada movida contra
Átila Nunes Marinho e Maricélia
Souza Marinho.

Foram apresentadas contra-
razões.

O V. Acórdão recorrido está as-
sim ementado:

"Apelação Criminal - Crime de
Violação de marca de Comércio
e Indústria - Concorrência Desle-
al - Dolo não Configurado - Soci-
edade Educacional sem fim Lu-
crativo - Descaracterização do
tipo Penal.
I - É evidente a incompatibilidade
jurídico-factual entre o delito tipi-
ficado no artigo invocado (175, 1,
do Decreto-Lei 7.903/45) e o
caso concreto, eis que a quere-
lante, não exerce atividades co-
merciais ou industriais.

Por outro lado, pouco importa se
os querelados exercem, ou não
atividades comerciais, se não
houve violação de direito de mar-
ca de comércio ou de indústria.
II - É inadmissível, imputar aos
querelados a prática da conduta
delituosa descrita na exordial,
pois não houve nem caracteriza-
ção de meio fraudulento, tam-
pouco, de desvio de clientela de
outrem.
Inexistência de Crime de Concor-
rência desleal".
Recurso conhecido e improvido
por unanimidade".
O recurso embora tempestivo e

prequestionado quanto aos temas
argüidos, não reúne condições de
admissibilidade.

O que se tem presente no apelo
especial é a tentativa de reapreciar-
se matéria de fato, sob a suposta
infringência aos dispositivos legais
invocados. Assim, vejamos, a Turma
julgadora entendeu que

"a Associação Universitária Inte-
ramericana, constituída desde
1973, após a fundação do Insti-
tuto Vera Cruz desta Capital, tem
por finalidade exercer atividades
eminentemente educacionais e
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culturais na cidade de São Paulo,
não se caracterizando como so-
ciedade comercial, mas sim civil
sem fins lucrativos, como esta-
belece o próprio estatuto social
da querelante".
E acrescenta:
"Ademais é necessário estar pro-
vado ter o agente agido com
dolo, ou seja, com vontade livre e
consciente de induzir o consumi-
dor em erro para locupletamento
ilícito. Se não houver dolo, im-
possível a condenação, diz a ju-
risprudência". Acatando trechos
do parecer do Ministério Público
conclui:
"quanto a caracterização do cri-
me de concorrência desleal, pre-
visto no artigo .178, inciso lll,
também não encontra sustenta-
ção nos presentes autos, pois,
conforme declarações das tes-
temunhas Carlos Zoghbi e do
próprio querelado Átila Nunes
Marinho, a sociedade civil "Vera
Cruz" iniciou suas atividades

educacionais, nesta capital por
volta de 1957, portanto cerca de
20 anos antes da própria consti-
tuição da sociedade civil Associ-
ação Universitária Interamerica-
na. Como então, sustenta que os
querelados empregaram meio
fraudulento para desviar, em pro-
veito próprio ou alheio, clientela
de outrem, se a sociedade civil
ora recorrida, foi quem efetiva-
mente, utilizou-se da marca "Ve-
ra Cruz" antes mesmo da cons-
tituição da sociedade civil ora
Apelante ?"
Como se vê, a decisão do V.

Acórdão recorrido decorreu de con-
vicção formada do juízo "ad quem"
e, as razões justificativas do recurso,
na realidade atêm-se a uma pers-
pectiva de reexame das provas, ob-
jetivo este que não se presta o Re-
curso Especial. Incidência da Sú-
mula 07 do Superior Tribunal de
Justiça.

Pelo exposto, nego seguimento
ao recurso.

Belém, 17 de setembro de 1998.

Des. José Alberto Soares Maia

Vice-Presidente do TJE-PA.
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RECURSO ESPECIAL

RECORRENTE: COMPUGRAPH FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E

SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

Vistos, etc...
Compugraph Formulários Contí-

nuos e Serviços Gráficos Ltda., in-
terpõe Recurso Especial, com fulcro
no artigo 105, inciso III, alínea "a" da
Constituição Federal, ante sua irre-
signação com os Vs. Acórdãos nº
33.379, que negou provimento à
apelação, e o nº 34.282, que rejeitou
os Embargos Declaratórios, na.
Ação de Execução por quantia certa
intentada por Banco do Brasil S/A.

Aduz o recorrente vAneração aos
artigos 214, 458 c/c 165; todos do
Código de Processo Civil, e tarnbém
ao artigo 93, inciso IX da Carta
Magna.

Às fls. 74 dos autos, foram ofere-
cidas contra-razões.

O V. Acórdão nº 33.379, tem a
seguinte Ementa:

"Recurso Cível - Embargos à
Execução - Cédula de Crédito
Comercial - Alegação de nulidade
da penhora por falta de citação
da firma avalista proprietária do
imóvel - Incabimento - Citação da
legante na pessoa do sócio que
representou a mesma na assi-
natura do aval. Recurso conheci-
do e improvido."
O recurso não logra prosperar.

A argüição de matéria constituci-
onal em apelo especial, não é opor-
tunamente cabível, eis que este tem
seus limites expressamente previs-
tos no artigo 105, inciso III, alíneas
"a", "b" e "c" da Carta Política. Desta
forma, por sua natureza, o recurso
especial está vocacionado à analise
de temas infraconstitucionais (REsp.
nº 151.647/SP, DJ 02/02/98 e REsp.
nº 62499/RS, DJ 15/12/97).

Quanto aos dispositivos infra-
constitucionais, observarmos que os
artigos 165 e 458 do C.P.C., pade-
cem da ausência do Prequestiona-
mento da questão, eis que não fo-
ram abordados em nenhum dos
Arestos guerreados. Trata-se de
questão nova, não debatida, nem
discutida pelo Órgão Julgador.

No tocante à argüição de negati-
va de vigência do artigo 214 do
CPC, entende, o recorrente, que não
houve citação da firma avalista pro-
prietária do imóvel.

A Instância "ad quem" considerou
suprido o ato convocatório, pela ci-
tação da ora recorrente na pessoa
do sócio que representou a mesma,
na assinatura do aval.

A questão versa sobre a existên-
cia ou não de Nulidade da Citação e
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neste aspecto, merece destaque a
Teoria das Nulidades no Processo
Civil regida por Princípios de Ordem
Pública. Dentre estes, a Doutrina e o
colendo superior Tribunal de Justiça
consagram o Principio da Instru-
mentalidade das Formas, que não
anula ato que cumpriu sua finalida-
de, pois inocorreu o prejuízo da
parte. (REsp. nº 059937/95, DJ.
05/06/95, pg. 16655, Rel. Min. Antô-
nio de Pádua Ribeiro - REsp. nº
23602/92, RSTJ - Vol.45).

"In Casu", observa-se nos autos
que a recorrente compareceu em
Juízo, intentou todos os recursos
permitidos por lei, desde os Embar-
gos à Execução, até o presente
apelo especial. Assim, se inocor-
rente prejuízo, recomenda o Princi-
pio da Instrumentalidade das for-
mas, inserto no artigo 244 do CPC,
que não se deve anular o processo
por inobservância do procedimento.

Isto posto, nego seguimento ao
recurso.

    Belém, 30 de novembro de 1998.

Des. José Alberto Soares Maia

Vice-Presidente do TJE-PA.
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 030/98

Requerente: Raimundo Wilson F. da Rocha Costa, Diretor da Defensoria Pú-
blica Metropolitana/PA

DECISÃO:

Atendendo solicitação do Exmo.
Sr. Juiz de Direito e Diretor do Fó-
rum Cível da Capital, determino seja
oficiado aos Senhores Juizes das
Varas Cíveis, dando conhecimento
da solicitação requerida pela Direto-
ria da Defensoria Pública Metropoli-

tana, a fim de ser evitado manifesta-
ções de ilegalidade quanto aos atos
praticados pelos Defensores Públi-
cos no âmbito do que disciplina a lei
ora questionada.

Remeta-se cópia da Lei Com-
plementar Estadual nº 13/93 junta-
mente com o oficio ora determinado.

Belém, 12 de maio de 1998.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes

Corregedora geral da Justiça, em exercício.
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº

Interessado: Maria Diva de Almeida Lins

DECISÃO:

Adoto o parecer de fls. 24, da
Assessorai Jurídica como entendi-
mento desta Corregedoria.

Oficie-se a Sra. Tabeliã do Cartó-
rio de Registro de Imóveis da Co-

marca de Monte Alegre, determi-
nando o cumprimento das disposi-
ções contidas na Lei que disciplina a
matéria, objeto do presente pedido
de providências.

Após arquive-se.

Belém, 12 de maio de 1998.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes

Corregedora Geral da Justiça, 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
agilização do pedido alvará com
tramitação no Juízo da 17ª Vara Cí-
vel, aforado em 25.03.97.

Solicitadas informações, a Ma-
gistrada remeteu os autos respecti-

vos
Verificando-se  que o pedido foi

processado e está dependendo
apenas da decisão, devolvam-se os
autos ao Juiz de origem, encarecen-
do 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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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 354/98

Requerente: Agência de Segurança Tapajós Ltda.
Requerido: Juízo de Direito da 15ª Vara Cível da Capital

DECISÃO:

A requerente pretende através da
presente reclamação tomar sem
efeito despachos proferidos pelos
Juízos da 11ª e 1ª Varas Cíveis da
Capital, nos Autos de Ação de Exe-
cução que o Banco da Amazônia
S/A move contra Paulo César Cer-
queira Correia e Autos de Penhora
de Crédito no Processo que o Banco
da Amazônia S/A move contra a

Empresa de Segurança Tapajós
Ltda.

Observa-se do pedido, que dos
atos impugnados cabem Recursos,
consequentemente falece a este
Órgão Correcional competência para
atender o pedido, razão pela qual
nos temos do § 3º do art. 57 do Re-
gimento Interno do Egrégio Tribunal
de Justiça  a presente Reclamação.

Dê-se ciência.
Após, arquive-se.

Belém, 12 de dezembro de 1998.

Des. Humberto de Castro

Corregedor Geral da Justiça do Estado
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 186/98

Requerente: Dra. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues
                          MMª Juíza de Direito da Comarca de Tomé-Açu
Requerido: Ivan Márvio Barbosa da Silva - Agente de Segurança

DECISÃO:

Ante as informações prestadas
pela MMª Juíza de Direito da Co-
marca de Tomé-Açu observa-se que
foi aplicada aos servidores Ivan
Márvio Barbosa da Silva e lris Alves
de Souza, pema de suspensão e re-

preensão respectivamente, sem a
observância do disposto no art. 199
do R.J.U - Lei nº 5.810/94.

Considerando que tal procedi-
mento contraria o estabelecido na
Lei acima referida determino sejam
suspensas as Portarias para que se
proceda nos termos legais.

Belém, 25 de novembro de 1998.

Des. Humberto de Castro

Corregedor Geral da Justiça do Estado
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 259/98

Requerente: Paulo Adérito Pena Borges

DECISÃO:

Adoto o parecer de fls. 102/103
da Assessoria Jurídica como enten-
dimento desta Corregedoria e consi-
derando que existe na Comarca de
Breves, Escrevente Juramentado
mais antigo que o requerente, indefi-
ro o pleito com fundamento no dis-

posto no § 2º do artigo 39, da Lei
8.935/94 e opino no sentido de que
o Sr. Santos Filho, escrevente mais
antigo, responda pela mais antigo,
responda pela Titularidade do Cartó-
rio do 1º Oficio até a abertura de
Concurso Público.

À Douta Presidência para deci-
são.

Belém, 22 de dezembro de 1998.

Des. Humberto de Castro

Corregedor Geral da Justiça do Estado
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DISCURSO PROFERIDO PELO EXMO. SR. DES. ELZAMAN DA
CONCEIÇÃO BITTENCOURT, PRESIDENTE DO TRE-PA, NA
SESSÃO SOLENE DE DIPLOMAÇÃO DOS CANDIDATOS
ELEITOS, NAS ELEIÇÕES GERAIS DO ANO DE 1998.

A expedição dos Diplomas, é de responsabilidade da Justiça Eleitoral. Entre-
tanto, a solenidade da diplomação nada mais é do que um dia de festa para os
candidatos proclamados eleitos e seus respectivos suplentes.

Daí, resta-nos pedir vênia, como Presidente do TRE e desta solenidade, para
proferir brevíssimas palavras sobre o processo eleitoral deste ano, o qual encer-
ra-se com este ato de diplomação.

Para que se alcançasse o objetivo da Justiça Eleitoral, qual seja, a realização
de uma eleição tranqüila e uma apuração transparente e até certo ponto em tem-
po recorde ou pelo menos dentro do prazo pré estabelecido, foi elaborado um
projeto desde o ano passado, pelas secretarias do TRE, o qual foi fielmente cum-
prido, razão do pleno êxito alcançado, em todas as fases do processo.

Apesar de toda essa preocupação e do esforço despendido por todos que in-
tegram a Justiça Eleitoral, severas críticas ainda se fizeram ouvir qualificando a
Justiça Eleitoral do Pará de campeã em atrasar a apuração ou apelidar de fona,
na totalização de votos.

Em primeiro lugar, precisa-se saber quais as causas que contribuem para
essa morosidade. Sabemos que o Pará é um Estado de dimensão quase conti-
nental e que abrigaria alguns dos Estados de menor extensão territorial dentro
dos seus limites.

Encravado na Região Amazônica, é cortado pelo maior rio do mundo, em vo-
lume d’água, que é o rio Amazonas, além de seus afluentes e, ainda, braços, iga-
rapés, furos, paranás e imensos lagos, os quais constituem, ainda, o maior meio
de comunicação dos seus habitantes.

Houve quem citasse pequenos Estados do Nordeste, e o Amazonas, também,
como o Pará, de grande dimensão territorial, como exemplo de rapidez na apura-
ção dos votos. Ocorre que esses Estados não tem as mesmas peculiaridades
geográficas do Pará. Até mesmo o Amazonas que inobstante ser integrante da
nossa região não possui as mesmas características do nosso Estado. No que
respeita ao colégio eleitoral, os estados citados, apenas um deles possui um ter-
ço dos eleitores e outros não chegam alcançar esse percentual. O Amazonas,
apenas para citar um exemplo, têm apenas um terço do eleitorado do Pará, que
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nestas eleições ultrapassou o número de 3.000.000 de eleitores, distribuídos em
11.049 seções eleitorais, espalhadas nos mais longínquos rincões deste imenso
Estado.

Quem conhece a comunidade de “Terra Preta de Piraquara” ? Brasileiros que
moram no Sul, Sudeste ou Nordeste deste País, já ouviram falar desse lugar ?
Tem paraense que o conhece, dentre centenas de outros espalhados em nosso
território, onde residem cidadãos com direito a voto ? Duvidamos! “Terra Preta de
Piraquára” é um lugarejo do Município de Santarém, quase fronteira com o Esta-
do do Mato Grosso. Para chegar ali, tem-se de viajar doze horas de motor de
centro, mais duas horas de “voadeira” e duas horas à pé. Outro tanto gasta-se
para trazer a urna daquela comunidade.

Este é o nosso Pará. As distâncias que separam o Sul do Estado e a região do
Baixo-Amazonas, da Capital, são imensas e constituem mais um complicador no
deslocamento daquelas regiões para a cidade de Belém. A Região das Ilhas é
outra peculiaridade singular. Inúmeras ilhas juntamente com a ilha do Marajó, co-
nhecida como “Barreira do Mar” , formam o maior arquipélago fluvial do Mundo.
Têm cidadezinhas nessa região em que a rua é o rio e os “igarités” são os veícu-
los de locomoção da maioria dos seus habitantes.

Conceituado articulista da terra, em suas “Primeiras reflexões” sobre as elei-
ções no Pará, publicado em “O Liberal” , inobstante profundo conhecedor desta
Região Amazônica, externa seu desencanto quanto a competência do nosso TRE
no que diz respeito as apurações de eleições aqui realizadas. Seu artigo começa
assim:

“Apesar de os resultados ainda não serem os definitivos,

com base nos números disponíveis, pretendo fazer al-

gumas observações sobre as eleições.

Em primeiro lugar, com toda a franqueza e respeito, de-

vemos indagar ao nosso Tribunal Eleitoral: qual a razão

de estarmos sempre atrasados na contagem dos votos?

Já não está convencendo a surrada desculpa de que mui-

tas urnas do centro das matas, de longínquos igarapés,

algumas carregadas em lombo de burro, outras trazidas

de canoas, etc. Tudo isto é folclore, que só faz com que

passemos a ser ridicularizados no resto do País.

Não estou comparando com os grandes centros: São

Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, etc. Mas nós estamos per-

dendo em agilidade e competência (negritamos) para o

Piauí, Acre, Alagoas, Amapá...”
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O processo eleitoral do Pará não é folclore. É a pura e incontestável realidade.
A distância em nosso Estado, é problema sim, embora não seja o único; tanto o é
que o TRE teve de usar de toda espécie de transporte - da aeronave ao motor de
popa - para transportar todo o material de votação, incluindo urnas e boletins de
urna, para poder concluir os trabalhos de apuração e totalização de votos em
tempo recorde neste Estado.

O folclore, como no caso em que “uma onça comeu a urna...” ou que “um juiz
dormiu com as urnas n’um motel...”, é produto de pouca imaginação de quem, na
época, tinha esperanças de se eleger com os votos comidos pela onça ou pela
possível troca (prenhez) dos votos no motel.

À par dessas peculiaridades, existem outros problemas mais específicos ao
processo eleitoral: as confecções dos BUs; a digitação e transmissão dos resul-
tados para Comissão Apuradora sediada na Capital.

Nestas eleições, esses problemas de ordem técnica contribuíram considera-
velmente para a demora na divulgação dos resultados pelas Juntas Apuradoras:
ora por problemas nos micro-computadores; ora por questões de competência
dos digitadores contratados pela firma licitada; ora por sintonização difícil do sinal
transmitido pela Embratel; ora por falha das linhas locadas pelo TRE junto à Te-
lepará, ou ainda, pela inexistência de Posto de Serviço em muitos Municípios
onde correram apuração das eleições, deste ano.

Na verdade, as Juntas Apuradoras, em sua grande maioria, concluíram os
trabalhos da apuração, antes do prazo prefixado de cinco dias para o primeiro
turno. As dificuldades, ocorreram justamente na digitação e transmissão dos Bo-
letins de Urnas, serviço que estava à cargo de duas firmas especializadas, que
contrataram digitadores sem a necessária competência técnica para esse objeti-
vo.

Vê-se, portanto, que as críticas não procedem, até porque seria humanamente
impossível vencer esses óbices, os quais não se poderiam debitar na conta dos
juizes presidentes de Juntas Apuradoras, cuja atribuições eram apurar e preen-
cher os BUs, ficando a digitação e transmissão dos dados às empresas especiali-
zadas para esse fim.

Felizmente, todos esses problemas foram corrigidos no segundo turno e os
trabalhos de apuração e totalização dos votos foram concluídos em 44 horas e 39
minutos, antes de 48 horas portanto.

Não fosse a competência, a dedicação e o amor à causa da Justiça Eleitoral,
jamais teríamos conseguido tal façanha, razão porque os louros dessa vitória fo-
ram dedicados aos nobres juizes eleitorais e a todos que de qualquer modo cola-
boraram para que fosse alcançado tal desiderato.
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Como se vê, a história da apuração de eleições no Pará, começa a mudar. E
para que se elimine, por completo, esse estado de coisa, é necessário a coope-
ração de todos os Poderes constituídos e, principalmente, dos nossos represen-
tantes no Congresso Nacional. Dos nossos governantes, a exemplo do que já
vem sendo feito, esperamos que se encremente a construção de mais estradas,
entre os municípios e deste com a capital do Estado; que se estimule a ampliação
da eletrificação e meios de comunicação em todo o território estadual, de modo a
tornar mais rápido o conhecimento dos problemas que afligem a população e fa-
cilite a transmissão de dados do interesse do governo e de todos os políticos em
geral, principalmente na área do processo eleitoral, posto como é sabido, quanto
mais rápido for conhecido o resultado das urnas, menores o nenhuma são as
chances de fraude nas eleições.

A Justiça Eleitoral, vem tentando fazer a sua parte. As Zonas Eleitorais, na
sua totalidade, estão informatizadas e na sua maioria, dotadas de telefone e fax,
restando ainda o problema da carência de quadro próprio de funcionários, tanto
assim, que em época de eleições, vale-se de funcionários requisitados para a le-
var a contento o processo eleitoral.

Ainda recentemente, o Colégio de Presidentes de Tribunais Regionais Eleito-
rais, reunido no período de 19 a 21 do mês de novembro passado, na cidade de
Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, para fazer avaliação das Elei-
ções Gerais, deste ano e 1998, concluiu que Justiça Eleitoral mais uma vez cum-
priu com segurança e firmeza, em todos os níveis, a preparação, condução e rea-
lização das eleições, assegurando aos cidadãos de todos os pontos do País, a
certeza de que sua vontade eleitoral foi respeitada.

Concluiu, também, o citado Colégio, que utilização de urna eletrônica não
apenas agilizou o processo eleitoral, como assegurou de forma inequívoca, o
respeito à vontade do eleitor, além de mostrar-se instrumento de valorização da
cidadania, já que por tais condições ficaram sobejamente comprovadas pela re-
dução no índice de votos em branco e nulos no processo informatizado e na faci-
lidade e precisão que os cidadãos menos esclarecidos tiveram para manifestar a
sua vontade eleitoral.

Inobstante, o Colégio considerou a necessidade de uma legislação eleitoral
estável e duradoura junto com a reforma política e eleitoral, de modo que se efe-
tive o princípio constitucional pelo sufrágio universal, respeitando a representação
proporcional e a fidelidade partidária.

Dado o sucesso das eleições onde foi utilizada a urna eletrônica, os presiden-
tes dos TREs, à unanimidade, reiteraram a ampliação do sistema a todos os mu-
nicípios brasileiros, já nas eleições do ano 2000. Aliás, neste particular, atenden-
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do justificativas por nós expostas naquele Conselho, foi sugerido que ficasse as-
segurado o encaminhamento do nosso problema ao TSE , no sentido de que seja
adotado o sistema eletrônico de votação e apuração, em todos os Municípios do
Estado do Pará, nas Eleições Municipais do ano 2000.

Preocupado com o considerável índice de abstenção registrada em todo terri-
tório nacional, o Colégio considerou imprescindível m amplo recadastramento
eleitoral, mediante a emissão de um novo título com melhor identificação e foto
digitalizada do eleitor. Tal realização, como já se sabe, é uma das preocupações
do novo presidente do TSE, Ministro Néry da Silveira, tão logo tome posse do
caro no início do ano que vem.

Em nosso Estado, o índice de abstenção foi até certo ponto alarmante e den-
tre outras causas mais criticadas, pode-se incluir, realmente, a falta de um reca-
dastramento de modo a expurgar de um vez por toda, a duplicidade de inscrições
eleitorais, os eleitores falecidos e os que mudaram de domicílio. Só assim, a rea-
lidade das urnas aproximar-se-á o quanto possível do número dos eleitores aptos
a votar.

Feita essa síntese, de como procedeu-se as Eleições Gerais, deste anos de
1998, resta , agora, reiterarmos a confiança a todos os políticos de nossa terra,
seja ele de que partido for, independentemente de qualquer ideologia ou filosofia,
mas unidos em um só ideal, qual seja o bem comum, colocando acima do inte-
resse individual, as aspirações de toda a coletividade, para que tenhamos um Pa-
rá forte e no merecido destaque no Cenário Nacional.

Desejamos que todos os candidatos eleitos e hoje diplomados, bem como os
suplentes que forem eventualmente convocados a assumir o cargo respectivo,
cumpram o seu dever, correspondendo aos anseios do povo em geral e dos
eleitores que os elegeram.

Ao senhor Governador, Dr. Almir José de Oliveira Gabriel, que inaugurou o
Instituto da Reeleição em nosso Estado, conforme grafado em seu diploma, for-
mulamos votos de profícuo governo neste seu segundo mandato, e que dê conti-
nuidade ao trabalho que já vinha realizando nos seus quatro anos de administra-
ção, implementando novos empreendimentos tudo em favor do povo paraense.

Ao finalizar, agradecemos a presença de todas as autoridades constituídas, ao
Senhor Governador, Presidente da Assembléia Legislativa, aos senhores Depu-
tados, Presidente do TJE e Desembargadores presentes, senhor Presidente do
TRT, senhor Prefeito Municipal, senhores Vereadores, senhores Juizes membros
do TRE, Doutor Procurador Regional Eleitoral, Doutor Procurador Geral de Justi-
ça do Estado , Doutor Procurador Geral do Estado, Consultor Geral do Estado,
senhores Secretários de Estado, senhores Procuradores de Justiça, senhores
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Juizes de Direito, Promotores de Justiça, funcionários da Justiça Eleitoral e, fi-
nalmente, a todos que compareceram e engalanaram esta solenidade.

Tenho dito!



COLABORADORES DESTE NÚMERO

ALMIR DE LIMA PEREIRA - Desembargador, ex-Presidente do TJE-Pa., ex-
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Superior de Magistratura.
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  públicos concursados - Demissão - Desnecessidade de interesse unânime -
  Recurso conhecido e provido, 102

APELAÇÃO PENAL;
- Crime de Estupro - Contrangimento Ilegal - Ofendida menor de quatorze anos -
  Recurso  improvido, 21
- Crime de Estupro - Mulher como partícipe - Índio aculturado ou em fase de
  aculturamento - Imputabilidade - Valoração de prova -  Descaracterização de
  atentado violento ao pudor, 223
- Crime de Estupro - Violência presumida - Liberação dos costumes sexuais -
  Provimento - Decisão por maioria de votos, 87
- Crime de Furto - Inexistência de prova material - Prova testemunhal duvidosa,
74

- Crime de Homicídio - Inexistência de testemunhas - Decisão popular mantida
  por maioria de votos, 170
- Crime de Homicídio - Legítima defesa não configurada - Decisão imune de res-
  trições - Improvimento unânime, 141
- Crime de Homicídio Qualificado e Lesões Corporais - Ilegitimidade de interposi-
  ção de recurso pelo Assistente de Acusação - Erro na fixação da pena, 48
- Crime de Rapto e Estupro presumido - Concurso Material - Aplicação do
  cúmulo material de penas - Virgindade anterior ao congresso carnal -
  Provimento em parte, 145

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL;
- Busca e apreensão de menor - Situação de risco -  Incompetência da Vara da
  Infância e Juventude - Compete à Vara da Família o julgamento, 68

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL;
- Não conhecimento do fato criminoso por parte de Promotores de Justiça -
  Conflito de Atribuições - Encaminhamento dos autos ao Procurador Geral de
  Justiça, 110

DESAFORAMENTO DE AÇÃO PENAL;
- Julgamento Popular - Garantia de Intangibilidade das Testemunhas e



  Imparcialidade dos Jurados - Provimento em parte, 162

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO;
- Dissolução de Sociedade Comercial - Continuação pelos sócios remanescentes

- Apelação - Improvimento - Embargos  - Rejeição, 27
- Isonomia Salarial - Redução Salarial - Incabimento de apreciação de Preliminar
  - Embargos conhecidos e rejeitados - Decisão unânime, 133
- Penhora realizada em outra comarca - Marabá - Nulidade - Obediência ao
  Texto Legal - Embargos rejeitados, 177

EMBARGOS DE TERCEIRO;
- Embargos interpostos incidenter tantum ao procedimento recursal - Liminar
  satisfativa - Garantia de contradiório - Prosseguimento dos embargos, 156

HABEAS CORPUS;
- Habeas Corpus Liberatório - Constrangimento Ilegal - Excesso de prazo na ins-
  trução criminal descaracterizado - Processo em fase de sentença, 119
- Habeas Corpus Liberatório - Impossibilidade de apreciação de provas via
  habeas corpus - Epilepsia - Interrupção de tratamento - Gravidade da doença -
  Materialidade e autoria comprovadas - Ordem denegada, 122
- Habeas Corpus Preventivo - Devedor Inadimplente-fiduciante - Prisão civil - Im
  propriedade em equiparar o contrato de alienação fiduciária ao depósito “stricto
  senso” - Ordem concedida, 112

MANDADO DE SEGURANÇA;
- Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável cumulada com pedido
  de Alimentos - Seguro invalidez - Impossibilidade de ser objeto de partilha em
  separação judicial, 200
- Oficial Combatente da Polícia Militar - Concurso Público - Idade limite - Com
  curso concluído - Processo extinto, 51
- Substituição tributária - ICMS - Inscrição do crédito fiscal em dívida ativa -
  Procurador Geral do Estado - Competência para exercer o controle de legali-
  dade - Segurança concedida, 34
- Vantagens de caráter pessoal - Isenção de redutor constitucional - Direito
  líquido e certo - Aposentadoria ocorrida antes da Emenda Constitucional nº 19,
208

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO;
- Crime de Homicídio - Pronúncia - Alegação de legítima defesa - Inocorrência
  de comprovação - Improvimento à unanimidade de votos, 185
- Dano e Vadiagem - Atipicidade do Crime configurada - Impossibilidade de o
  proprietário figurar como sujeito ativo - Ilegitimidade de representação -
  Improvimento unânime, 189



REEXAME DE SENTENÇA;
- Apelação Cível - Redutor constitucional - Cargo em comissão - Adicional -
  Vantagens pessoais - Recurso improvido, 30
- Mandado de Segurança - Mandato de Prefeito - Cassação - Dec.Lei 201/67 -
  Recurso improvido, 71
- Servidor Público durante estágio probatório - Dispensa - Obrigatoriedade de
  motivação - Exercício de cargo sindical, 129
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