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EDITORIAL

É com muito prazer que assino o editorial de lançamento do número 77
da Revista do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tradição que cumpre-me
preservar em data coincidente à da instituição dos cursos jurídicos no País.

Podemos dizer que atingimos a maturidade, pois chega-se a esse núme-
ro consolidando a publicação como meio importante de divulgação do pensa-
mento jurídico paraense, contribuindo, sem dúvida alguma, para a formação pro-
fissional daqueles que diariamente labutam no fórum.

Temos a preocupação permanente de levar ao público alvo o que tem
decidido nossos magistrados sobre temas atuais, aqueles que se encontram na
ordem do dia, especialmente neste momento de crise em que as lides se avolu-
mam e que obrigam o Poder Judiciário a sinalizar qual a solução adequada para
o caso.

É certo que percalços existem, sobretudo de índole financeira, pois aca-
bamos de sofrer mais um corte no orçamento, contudo são essas adversidade
que nos levam a lutar pela manutenção da publicação, inclusive com a previsão
de inserir maior relevo à parte doutrinária, pelo que desde já solicitamos a colabo-
ração de todos os operadores do direito.

Ao final quero externar a minha crença na magistratura do Estado do Pa-
rá, não obstante as críticas que chegam ao funcionamento do Poder Judiciário,
pois sei do esforço de todos para que a jurisdição seja prestada com eficiência e
rapidez.

Aos leitores deixo a certeza de que encontrarão material fecundo e pro-
veitoso.

Belém, 11 de agosto de 1999.

Des. José Alberto Soares Maia
Presidente do TJE-Pa
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PARTIDOS POLÍTICOS

Sílvio Paulo Brabo Rodrigues

1. Introdução. 2. Liberdade de organização. 2.1. Auto-

nomia. 3. Natureza jurídica. 4. Criação e registro. 5.

Filiação partidária. 5.1. Desligamento do filiado. 5.2.

Cancelamento da filiação. 6. Finanças e contabilida-

de. 6.1. Finanças na campanha eleitoral. 7. Propagan-

da partidária. 8. Funcionamento parlamentar. 9. Coli-

gações. 10. Escolha de candidatos em convenção. 11.

Fusão, incorporação e extinção.

1. INTRODUÇÃO

Partido político é a organização de parte  ou parcela do povo segundo os
mesmos ideais políticos, com objetivo de desenvolver uma ação comum voltada
ao exercício dos negócios do Governo, cuja finalidade é a tomada do poder pelo
voto.

Para Kelsen os partidos políticos são a vida da democracia. Surgem eles ora
de circunstâncias históricas, como os tradicionais partidos ingleses e americanos,
saídos da Revolução Gloriosa e da Guerra Civil, ora da mobilização de interesses
de classe, como os partidos operários na busca dos chamados direitos sociais;
seja da força de uma forte personalidade carismática, seja da luta pela imposição
forçada de uma ideologia, como os partidos totalitários do passado recente.

Onde estável a vida política e previsíveis os direitos, em princípio estáveis e
previsíveis, por igual, a normatividade e o papel social dos partidos políticos. A
democracia representativa, neles assentada, os admite  por dois motivos: como
veículos do liame necessário entre os diversos grupos e interesses que compõe,
de um lado, a sociedade civil, e, de outro, o Estado; e como instrumento de divul-
gação das idéias e coordenação da atividade política.

Como instrumento do sistema representativo, possibilita oportunidade a qual-
quer cidadão de votar e de ser votado, desde que atenda aos preceitos legais

A precípua finalidade do partido político reside na satisfação das necessidades

 Promotor de Justiça da Comarca de Ananindeua, Promotor de Justiça Eleitoral.
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do povo, mediante empreendimentos que buscam garantir seu bem-estar, segu-
rança, saúde, educação, lazer e concretizar as mais variadas aspirações popula-
res, seja pela atuação política e parlamentar, seja pela implementação de pro-
gramas de governo.

O ordenamento jurídico brasileiro não contempla ação político-partidária fora
dos partidos políticos, Não há candidaturas avulsas a cargos eletivos, daí porque
a filiação partidária é condição de elegibilidade, conforme determina o artigo 14, §
3º, inc. V, da Constituição Federal.

Atualmente, estão previstos no sistema jurídico brasileiro, basicamente, na
Constituição Federal, na Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 - Lei Orgânica
dos Partidos Políticos - e na Lei das Eleições nº 9.504/97, a qual traz normas de
caráter permanente, parecendo que pôs fim ao ciclo das "Leis do Ano".

2. LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO

Embora seja livre a organização de partidos políticos, essa liberdade não é
absoluta, devendo obedecer a determinadas condições constitucionais e legais.
No programa partidário, que estabelece as linhas básica de orientação, deve
constar de modo claro e preciso, o ideal que motivou a fundação do partido. Ideal
baseado nos princípios e direitos fundamentais inscritos na Constituição.

Diz o artigo 17 da Constituição Federal que
"É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de par-

tidos políticos..."

Por sua vez, determina o artigo 2º da Lei Orgânica dos Partidos Políticos
(LOPP) que

"É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de par-

tidos políticos cujos programas respeitem:

a soberania nacional;

o regime democrático;

o pluripartidarismo e;

os direitos fundamentais da pessoa humana.”

O resguardo da soberania nacional, na lição de Hely Lopes Meirelles,  consiste
no poder exclusivo e absoluto do Estado (Nação) de organizar-se e dirigir-se de
acordo com a sua vontade incoercível e incontrastável, sancionada pela força. É
o poder de autodeterminação. A soberania nacional, nos Estados democráticos,
emana do povo e em seu nome é exercida. Como poder de Governo pertence à
Nação e só encontra limites na determinação do próprio Estado.

Outro princípio fundamental que deve nortear o programa do partido político é
o respeito ao regime democrático. Neste, prevalece o princípio da soberania po-
pular, pelo qual as decisões são tomadas pela maioria, preservados os direitos
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das minorias.
Em oposição aos sistemas unipartidários e bipartidários, o pluripartidarismo se

revela como elemento essencial ao regime democrático e à acomodação de vári-
as tendências políticas dominantes em determinada época da visa nacional.

Tecnicamente, pluripartidarismo é a coexistência de vários partidos legal-
mente constituídos, demonstrando as várias tendências ideológicas. Hoje se fala
em partido de esquerda, partidos de centro e partidos de direita, e em suas com-
binações: partidos de centro-esquerda e partidos de centro-direita.

Os direitos fundamentais da pessoa humana, preceituados na Constituição
Federal, são os seguintes:

direitos individuais (art. 5º);
direitos coletivos (art. 5º);
direitos sociais (arts. 6º e 193 e ss.);
direitos à nacionalidade (art. 12);
direitos políticos (arts. 14 e 17).
A liberdade de organização partidária esbarra, também, em outros preceitos

de respeito obrigatório. Um deles é a não subordinação a entidades ou governos
estrangeiros, visando eliminar a ação de partidos extremistas vinculados com
países estrangeiros, e a influência econômica de alguns governos; e o outro é a
vedação de ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da
mesma natureza e adotar uniforme para seus filiados, objetivando repelir partidos
fascistas, nazistas ou integralistas dos que vigoraram na Itália de Mussolini e na
Alemanha de Hitler. (arts. 5º e 6º da LOPP e 17, II, da CF).

O partido político não pode treinar seus filiados ou qualquer outra pessoa ou
dar instrução militar ou paramilitar, sob pena de incorrer em infração penal e
atentar contra a segurança nacional. Assim é que determina o artigo 28 da LOPP
que o Tribunal Superior Eleitoral, após o trânsito em julgado da decisão, determi-
nará o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique
provado tais atos.

2.1. Autonomia

Determina o artigo 17, § 1º, da Constituição Federal que
"É assegurada aos partidos políticos autonomia para de-

finir sua estrutura interna, organização e funcionamento,

devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade

e disciplina partidárias".

Tal preceito é repetido nos artigo 3º e 14 da LOPP.
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Obrigatoriamente, o estatuto deve conter (art. 15 da LOPP):
nome do partido, denominação abreviada e o estabelecimento da sede em

Brasília;
filiação e desligamento de seus membros;
direitos e deveres dos filiados;
modo como o partido se organiza e administra, com a definição de sua estru-

tura geral e identificação, composição e competências dos órgãos partidários nos
níveis municipal, estadual e nacional, duração dos mandatos e processo de elei-
ção dos seus membros;

fidelidade e disciplina partidárias, processo para apuração das infrações e
aplicação das penalidades, assegurado amplo direito de defesa;

condições e forma de escolha de seus candidatos a cargos e funções eletivas;
normas de finanças e contabilidade, estabelecendo, inclusive, normas que os

habilitem a apurar as quantias que os seus candidatos possam despender com a
própria eleição, que fixem os limites das contribuições dos filiados e definam as
diversas fontes de receita do partido, além daquelas previstas na LOPP;

critérios de distribuição dos recursos do  Fundo Partidário entre os órgãos de
nível municipal, estadual e nacional que compõem o partido;

normas de procedimento de reforma do programa e do estatuto.
O estatuto só encontra baliza na Constituição e na Lei Orgânica dos Partidos

Políticos. Onde ambos os diplomas são omissos, entra a liberdade partidária para
se organizar livremente (art. 14 da LOPP).

O estatuto compreende o conjunto de normas que disciplinam:
a estrutura interna do partido;
 a organização e o funcionamento do partido político;
 as relações dos filiados e dirigentes em todas as suas ações;
fidelidade e disciplina partidárias.
A estrutura interna diz respeito à constituição dos seus órgãos, geralmente as-

sim divididos:
órgãos de deliberação: convenções municipais, regionais e nacional;
órgãos de direção: diretórios distritais, em caráter facultativo, municipais, regi-

onais e nacional;
órgãos de execução: comissões executivas, distritais, municipais, regionais e

nacional;
órgãos de ação: conselhos de ética partidária, fiscais e consultivos, colégio de

líderes parlamentares, institutos de estudos políticos, movimentos trabalhistas e
estudantis, departamentos de jovens e mulheres, etc.;

órgãos de ação parlamentar: pelas bancadas compostas por representantes
do partido na Câmara de Vereadores, Assembléia Legislativa, Câmara dos De-
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putados e Senado Federal
A organização está afeta ao ordenamento dos objetivos, de metas, trabalhos,

funções e atuação do partido.
O funcionamento, corresponde à ação da agremiação, quer no âmbito político-

partidário, quer no parlamentar, nas respectivas casas legislativas.
Os filiados de um partido político têm iguais direitos e deveres (art. 4º da

LOPP), de sorte que as normas internas devem ser produzidas e aplicadas se-
gundo o princípio da igualdade. Assim, os filiados terão iguais direitos de partici-
par das convenções que elegem os diretórios, de concorrer a cargos eletivos in-
dicados pela agremiação, desde que preenchidos os requisitos legais, além de
outros, igualando-se, também no que se refere aos deveres: dever de disciplina,
de fidelidade, de defesa dos interesses do partido, do seu programa e estatuto,
bem como de votar nos seus candidatos. A indisciplina dos filiados enseja a ins-
tauração de processo disciplinar, que acarretará inclusive a expulsão do partido,
garantindo-se ampla defesa.

Entretanto o princípio da igualdade entre os filiados foi mitigado em decorrên-
cia do disposto no artigo 8º, § 1º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), que criou
a figura do "candidato biônico" ao  dizer que os detentores de mandato de Depu-
tado Federal, Estadual ou Distrital, ou de Vereador, e aos que tenham exercido
esses cargos em qualquer período de legislatura que estiver em curso, é assegu-
rado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam fi-
liados.

Quanto a disciplina da fidelidade partidária, cabe esclarecer que o estatuto não
tem competência absoluta para regulamentar a matéria, não podendo impor a
perda de mandato eletivo de seus filiados nas Casas Legislativas. É que embora
o titular de mandato eletivo represente o partido político na Casa legislativa, o
mandato lhe foi outorgado pelo povo. Portanto, qualquer agressão ao mandato
eletivo, exercida no Legislativo ou no Executivo, somente é possível com previsão
constitucional específica, nunca por uma norma estatutária.

Atualmente, a perda do mandato eletivo está disciplinada no artigo 55 da
Constituição Federal, mediante declaração da Mesa ou de decisão do Plenário da
respectiva Casa Legislativa, conforme o caso. Também será declarada a perda
do mandato eletivo pela Justiça, nas hipóteses do art. 15, em especial o inciso V,
c/c o § 4º, do art. 37, da Constituição Federal.

 Quando muito, o estatuto poderá impor sanções partidárias, tal como: sus-
pensão ou afastamento de cargos no Diretório ou até mesmo expulsão dos ór-
gãos partidários. Pelo estatuto, tais sanções são meras penas disciplinares.
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A responsabilidade por violação dos deveres partidários  deve ser apurada e
punida pelo competente órgão, na conformidade do que disponha o estatuto de
cada partido, sendo que filiado algum poderá sofrer punição disciplinar por con-
duta que não esteja tipificada em referido estatuto, assegurando-se ampla defe-
sa.

3. NATUREZA JURÍDICA

O artigo 1º da LOPP esclarece que o partido político é pessoa jurídica de di-
reito privado, nos termos do artigo 17, § 2º da Constituição Federal. É uma socie-
dade civil de direito privado, mas com finalidade de prestar serviços de interesse
público, em benefício de todo o grupo social.

Dispunha o artigo 2º da antiga LOPP (Lei nº 5.682/71), que os partidos eram
pessoas jurídicas de direito público. A pessoa jurídica pode ser de direito público
ou privado. Se pública, adquire personalidade apenas pela entrada em vigor da lei
que a criar, pois é regra de que só pode ser criada por lei, como é o caso da au-
tarquia; se privada, adquire personalidade pelo registro no órgão competente (art.
18 do CC).

No caso dos partidos políticos, atualmente, há uma duplicidade de registro:
uma, para ter existência legal, no cartório de registro de pessoas jurídicas de
Brasília; outra, depois daquela, para fins políticos de regularidade eleitoral, no
Tribunal Superior Eleitoral.

4. CRIAÇÃO E REGISTRO

Frente ao ordenamento jurídico vigente, o partido político deverá primeira-
mente obter personalidade jurídica, na forma da lei civil, para depois registrar o
seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral.

A primeira providência para a constituição de um partido político é a sua fun-
dação. Esta, deverá ser precedida da organização de um grupo de, no mínimo,
101 membros, eleitores no uso e gozo dos direitos políticos, com domicílio eleito-
ral em, no mínimo, 1/3 dos Estados. Referido grupo se encarregará de elaborar o
programa e o estatuto do partido e elegerá uma comissão nacional provisória. Em
seguida, providenciará a publicação na imprensa oficial do "manifesto de lança-
mento, do programa e do estatuto". Isto feito, os fundadores elaborarão o reque-
rimento do registro de partido político, que indicará o nome e a função dos diri-
gentes provisórios e o endereço do partido em Brasília, será  dirigido ao cartório
do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em Brasília, juntando os seguintes do-
cumentos (art. 8º da LOPP):
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cópia autêntica da ata da reunião de fundação do partido;
exemplares do Diário Oficial que publicou, no seu inteiro teor, o programa e o

estatuto e;
relação de todos os fundadores com o nome completo, naturalidade, número

do título eleitoral com a Zona, seção, Município e estado, profissão e endereço de
residência.

Satisfeitas essas exigências, o oficial do Registro Civil efetuará o registro do
partido em livro próprio, e expedirá uma certidão do ato. Com isto, adquire o par-
tido personalidade jurídica.

Adquirida a personalidade, ou seja, registrados os estatutos do partido político
no Cartório de Registro Civil,  os seus organizadores procurarão obter o apoia-
mento mínimo de eleitores, a fim de provar o seu caráter nacional (art. 5º da
LOPP) que consiste (art. 7º da LOPP):

na assinatura de adesão de eleitores, equivalentes a, pelo menos, 0,5% (meio
por cento) que hajam votado para Deputado Federal  nas últimas eleições gerais;

distribuído por 1/3 (um terço) dos Estados;
desde que conte com um mínimo de um décimo por cento do eleitorado que

haja votado em cada um deles.
A prova do apoiamento mínimo de eleitores é feita por meio de suas assinatu-

ras, com menção ao número do respectivo título eleitoral, em listas organizadas
para cada Zona, que serão entregues, pelos fundadores do partido, ao escrivão
eleitoral.

Ao receber a lista, o escrivão fornecerá recibo. No prazo de 15 dias do rece-
bimento de referida lista, após verificar a sua autenticidade, deverá lavrar atesta-
do, fazendo a devolução da lista aos fundadores.

Em seguida, os fundadores passarão a realizar os atos necessários para a
constituição definitiva dos órgão do partido e designação de dirigentes, tudo na
forma do seu estatuto. Geralmente, promove-se convenções para eleger nos Mu-
nicípios os diretórios municipais, posteriormente, nas sedes dos Estados, os di-
retórios Regionais, e por fim, na Capital Federal, o diretório nacional.

Constituídos os órgão e designados os dirigentes, os dirigentes nacionais
promoverão o registro do estatuto do partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral,
através de requerimento acompanhado de (art. 9º da LOPP):

exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto partidários,
inscritos no registro civil;

certidão do registro civil da pessoa jurídica;
certidões dos cartórios eleitorais que comprovem o apoiamento mínimo de
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eleitores.
Protocolado o requerimento de registro do estatuto no Tribunal Superior Eleito-

ral, o processo será distribuído a um relator no prazo de 48 horas. o relator ouvirá
o Ministério Público, no prazo de 10 dias, determinando, em igual prazo, a reali-
zação de diligências a fim de sanar eventuais falhas do processo. Não havendo
diligências a realizar, ou após o seu atendimento, o TSE promoverá o registro do
estatuto no prazo de trinta dias.

O registro do estatuto do partido no TSE assegurará ao partido (arts. 7, §§ 2º
e 3º):

a exclusividade  de  denominação, sigla e símbolos;
direito de participar do processo eleitoral;
direito a receber recursos do Fundo Partidário;
direito a ter acesso gratuito ao rádio e à televisão;
direito de credenciar delegados e fiscais junto à Justiça Eleitoral.
Denominação é o nome do partido. Ex: Partido do Movimento Democrático

Brasileiro. Partido dos Trabalhadores. As siglas: PMDB, PT. Os símbolos: um sol
no horizonte (PMDB) e uma estrela vermelha (PT).

Participar do processo eleitoral significa indicar candidatos aos cargos eletivos
nas eleições.

O Fundo Partidário tem como objetivo a assistência financeira aos partidos
políticos, e é constituído das multas e penalidades pecuniárias aplicadas de acor-
do com o disposto no Código Eleitoral e nas leis conexas, os recursos de caráter
permanente ou eventual destinados por lei, as doações efetuadas mediante de-
pósito bancário, na conta do Fundo Partidário, por pessoa física ou jurídica. As
dotações orçamentárias da União correspondem a um quantum nunca inferior,
em cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anteri-
or ao da proposta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco centavos de real,
em valores de agosto de 1995.

O partido com registro no Tribunal Superior Eleitoral pode credenciar, respec-
tivamente:

delegados perante o juiz eleitoral;
delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral e;
delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral.
Os delegados credenciados pelo órgão de direção nacional representam o

partido perante quaisquer Tribunais ou juízes eleitorais; os credenciados pelos
órgãos estaduais, somente perante o Tribunal Regional Eleitoral e os juízes elei-
torais do respectivo Estado, do Distrito Federal ou Território Federal; e os creden-
ciados pelo órgão municipal, perante o juiz eleitoral da respectiva jurisdição.
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5. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA

O ordenamento jurídico brasileiro não aceita candidaturas avulsas. Para que
um pessoa possa concorrer a cargo eletivo deverá, obrigatoriamente, estar filiado
a um partido político por um prazo de, no mínimo, um ano (art. 18 da LOPP).
Nada obsta que o estatuto do partido fixe prazo maior; nunca podendo fixar me-
nor.

Os prazos de filiação partidária, fixados no estatuto do partido, com vistas a
candidatura a cargos eletivos, não podem ser alterados no ano da eleição, embo-
ra não se exija o período de  um ano antes das eleições  (art. 20, parágrafo único
da LOPP).

Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos
juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de fili-
ação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes
de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos
eleitorais e das seções em que estão inscritos (art. 193 da Lei nº 9.504/97). Se a
relação não for remetida nesses prazos, permanece inalterada a filiação de todos
os eleitores, constantes da relação remetida anteriormente. Se o partido, porém,
muito embora haja filiações, não remeter a relação, qualquer prejudicado poderá
fazê-lo diretamente, despontando, assim, uma legitimidade subsidiária (art. 19, §
2º, da LOPP).

Para que o cidadão possa filiar-se a um partido político, a primeira condição é
ser eleitor no município onde deseja inscrever-se; ter domicílio eleitoral na cir-
cunscrição. Mas não basta ser eleitor, há necessidade de estar no uso e gozo dos
direitos políticos (art. 16 da LOPP).

Estabelece a Lei nº 9.504/97 que para concorrer às eleições, o candidato de-
verá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo, pelo me-
nos, de um ano antes do pleito e estar com a filiação deferida pelo partido no
mesmo prazo. No caso de fusão ou incorporação de partidos após referido prazo,
será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato
ao partido de origem.

O conceito de domicílio eleitoral é o definido no artigo 42 do Código Eleitoral.
Nas eleições municipais, será no território do município onde o candidato deseja
se eleger. Nos municípios com mais de uma Zona Eleitoral, é irrelevante o zone-
amento. Quando uma Zona Eleitoral jurisdicionar mais de um município, a sede
de seu domicílio será aquela especificada em seu título eleitoral. Nas eleições ge-
rais, a circunscrição será em qualquer cidade do Estado em que queira concorrer,



14__________________________________________________REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.44                      nº 77                      1999

ou no Distrito Federal. Por fim, se desejar ser presidente ou Vice-Presidente da
República, o candidato poderá ter seu título em qualquer parte do território nacio-
nal.

Pleno gozo dos direitos políticos, tem-no o cidadão eleitor com capacidade ati-
va de votar e passiva de ser votado. Entretanto pode ocorrer que o cidadão goze
da capacidade ativa de votar, mas, temporariamente, não goze da capacidade
passiva de ser votado. Não se trata de penalidade voltada a restringir os direitos
políticos, mas apenas de impedimentos circunstanciais, devido a determinados
fatores como idade, exercício de função pública, parentesco até o segundo grau
com titulares de mandato executivo, entre outros, que o impossibilitam a candi-
datura a cargos eletivos. Porém, esse tipo de inelegibilidade não retira a capaci-
dade do uso e gozo dos direitos políticos, que credencia o cidadão a filiar-se a
partido político.

Pela autonomia que gozam os partidos políticos, desde que obedecidos os
preceitos constitucionais (art. 17 da CF), a LOPP não estabeleceu um modelo de
procedimento  a ser adotado internamente para as filiações. Geralmente, obser-
va-se, na prática, o seguinte:

o eleitor preenche e assina uma ficha padronizada, declarando o seu apoio ao
partido;

abre-se prazo para impugnações;
caso haja impugnações, abre-se prazo para o impugnado contestar;
esgotado o prazo para contestar, a comissão executiva decide.

Deferida a filiação, será entregue ao eleitor comprovante, no modelo
adotado pelo partido.

5.1. Desligamento do filiado

Para desligar-se do partido, o filiado faz a comunicação escrita ao diretório
municipal e ao juiz eleitoral da Zona em que for inscrito. Decorridos dois dias da
data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se extinto, para todos os efeitos
legais (art. 21 da LOPP).

Para comprovação da extinção do vínculo partidário, sugere-se que o interes-
sado providencie cópia da comunicação escrita, a fim de que, nesta, fique regis-
trado o protocolo de recebimento, com indicação do dia, mês, ano e hora da en-
trega, pelo órgão partidário e da Justiça Eleitoral.
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5.2. Cancelamento da filiação

Diferentemente da desfiliação, que ocorre por iniciativa do interessado, o can-
celamento da filiação decorre, normalmente, de fatores independentes da sua
vontade.

O cancelamento imediato da filiação partidária, verifica-se nos seguintes ca-
sos (art. 22 da LOPP):

morte;
perda dos direitos políticos;
expulsão;
outras formas previstas no estatuto, com comunicação obrigatória ao atingido

no prazo de 48 horas da decisão.
dupla filiação partidária : se filiado a um partido e ingressar em outro, deve o

eleitor proceder a comunicação ao juiz da Zona Eleitoral, no máximo até o dia
imediato ao da nova filiação. Se não o fizer, fica configurada a dupla filiação, sen-
do ambas consideradas nulas para todos os efeitos.

6. FINANÇAS E CONTABILIDADE

Todo partido político é obrigado a prestar contas à Justiça Eleitoral, que é o
órgão competente para proceder à fiscalização financeira e contábil das agremia-
ções e, para tanto, por provocação de filiado, delegado de partido ou do Ministério
Público, ou mesmo por iniciativa do corregedor, poderá determinar o exame da
escrituração que implique até mesmo a quebra de sigilo bancário (art. 35 da
LOPP). O não cumprimento dessa obrigação, bem como a desaprovação das
contas, implica penalidades que vão desde a proibição do recebimento das quo-
tas do Fundo Partidário até o cancelamento do registro do partido (art. 28 da
LOPP), além das sanções impostas aos seus responsáveis.

Anualmente, até o dia 30 de abril, o partido deverá enviar à Justiça Eleitoral o
balanço contábil do exercício findo, obedecidas as normas de contabilidade geral,
com lançamentos claros e precisos, a fim de permitir o conhecimento das recei-
tas e a origem e a destinação das despesas.

Em ano eleitoral, os balancetes devem ser remetidos nos 4 meses anteriores
e nos 2 meses posteriores ao pleito (art. 32, § 3º da LOPP).

O balanço do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral; do
regional (estadual), ao Tribunal Regional Eleitoral; e do municipai, aos juízes
eleitorais.

Os balanços devem conter, obrigatoriamente:
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discriminação dos valores e destinação dos recursos oriundos do fundo parti-
dário;

origem e valor das contribuições e doações;
despesas de caráter eleitoral, com a especificação e comprovação dos gastos

com comitês, propaganda, publicações, comícios, e demais atividades de cam-
panha;

discriminação detalhada das receitas e despesas.
Imediatamente após o recebimento de referidos balanços, a Justiça Eleitoral

determina a sua publicação na imprensa oficial. Onde esta não exista, a publica-
ção considera-se regularizada pela afixação do balanço na sede do cartório elei-
toral.

O partido pode examinar, na Justiça Eleitoral, as prestações de contas men-
sais ou anuais dos demais partidos, 15 dias após a publicação dos balanços fi-
nanceiros, aberto o prazo de 5 dias para impugná-las, podendo, ainda, relatar fa-
tos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apurar qualquer ato que
viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os parti-
dos e seus filiados estejam sujeitos, principalmente:  o recebimento, sob qualquer
forma ou pretexto, de contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro,
inclusive mediante publicidade de qualquer espécie, procedente de entidade ou
governo estrangeiros, autoridades ou órgãos públicos, autarquias, empresas pú-
blicas ou concessionárias de serviços públicos, sociedades de economia mista e
fundações instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos
ou entidades governamentais ou de entidade de classe sindical (art. 31 da
LOPP).

Se o partido receber recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica
proibido de receber as quotas do Fundo Partidário até que a Justiça Eleitoral
aceite seus esclarecimento.

Caso o partido receba recursos de entidades ou governos estrangeiros, enti-
dades governamentais ou particulares que recebam recursos públicos e entida-
des de classe ou sindicais, ficará impedido de receber as quotas do Fundo parti-
dário pelo período de um ano.

Em se tratando de doações, se estas ultrapassarem os limites estabelecidos
em lei, o partido fica proibido de participar do Fundo Partidário pelo período de
dois anos, sendo-lhe aplicada, ainda, multa de igual valor ao que tiver sido exce-
dido com a doação.
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6.1. Finanças na campanha eleitoral

A autonomia constitucional outorgada aos partidos políticos trouxe a liberdade
de estipulação do  quanto que poderão gastar em suas campanhas. Esta infor-
mação será comunicada à Justiça até o dia 5 de julho do ano da eleição (art. 11
da Lei nº 9.504/97), devendo acompanhar o pedido de registro de seus candida-
tos, com detalhamento do valor das despesas  por eleição e por candidato.

Diz a Lei 9.504/97 que as despesas da campanha eleitoral serão realizadas
sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, firmando, portanto, o
Princípio da Responsabilidade Financeira Solidária entre partidos e candidatos.

Uma vez ditado o valor dos gastos, ele é imutável: gastar mais é impossível
legalmente; gastar menos, pode ocorrer. O partido deve estipular o valor máximo
que irá despender, prestar contas do máximo que ingressou (que nem sempre é
o máximo que pretendia gastar), indicar o que gastou e o saldo, se for o caso.

Mesmo havendo coligação, cada partido estipula seu valor máximo de gastos,
não havendo necessidade de igualdade de valores máximos entre os coligados.
Essa mesma liberdade existe dentro do partido, na repartição do valor máximo
entre os candidatos, a qual não precisa ser igual, podendo um candidato receber
mais do que outro. O que não pode é a soma de cada um ultrapassar o máximo
previsto pelo partido.

Os partidos, até 10 dias úteis após a escolha de seus candidatos na conven-
ção,  constituirão comitês financeiros (que devem ser registrados até o dia 14 de
junho e, juntamente com os candidatos, prestarão contas à Justiça Eleitoral), os
quais serão responsáveis pelos registros técnicos de todas as atividades financei-
ras das campanhas de seus partidos (art. 19 da Lei nº 9.504/97). Diga-se que, só
a partir dessa data, os partidos poderão receber, legalmente, as doações para a
campanha eleitoral.

É obrigatório para o partido abrir conta bancária específica para registrar todo
o movimento financeiro da campanha (art. 22 da Lei nº 9.504/97), sendo que a
partir do registro dos comitês financeiros, poderão ser feitas doações em dinheiro
ou estimável em dinheiro para campanhas eleitorais, ficando limitadas:

as doações de pessoas jurídicas ficam limitadas a 2% do faturamento bruto do
ano anterior à eleição;

no caso de pessoa física, a 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano
anterior à eleição;

no caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao valor máximo de
gastos estabelecidos pelo seu partido.

As doações de quantia acima dos limites fixados  sujeita o infrator ao paga-
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mento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso; e, se for pessoa
jurídica, além da multa, fica proibida de participar de licitações públicas e de cele-
brar contratos com o Poder Público pelo período de  5 anos, por determinação da
Justiça Eleitoral, em processo do qual seja assegurada ampla defesa (art. 81 da
Lei nº 9.504/97).

Doações feitas diretamente nas contas de partidos, deverão ser efetuadas por
meio de cheques cruzados e nominais

Toda doação  a partido deverá ser feita mediante recibo, em formulário im-
presso, segundo modelo fornecido pela Justiça Eleitoral (art. 23, § 2º da Lei nº
9.504/97).

7. PROPAGANDA PARTIDÁRIA

A propaganda política é uma das garantias constitucionais previstas no artigo
17, § 3º, da Constituição Federal, realçada no campo dos direitos e garantias in-
dividuais de que tratam o artigo 5º, inciso VIII. A livre manifestação do pensa-
mento é assegurada através do que está disposto no artigo 5º, incisos IV, V, IX
da Magna Carta e, dentro do capítulo que trata das comunicações sociais, sendo
que o artigo 220 da CF veda qualquer restrição à manifestação do pensamento,
como veda qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, dispondo
que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liber-
dade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social.

Existem três tipos básicos de propaganda  gratuita no rádio e na televisão. O
primeiro é o institucional, da Justiça Eleitoral, quando considerar conveniente a
divulgação de algum aviso, edital, convocação etc. O segundo, a dos candidatos
escolhidos pelo partido ou coligação em convenção. O terceiro tipo é a dos parti-
dos, a requerimento destes, anualmente, no rádio e na televisão.

As transmissões não estão sujeitas à censura prévia de acordo com o artigo
5º, inciso IX, da Constituição, mas a Justiça Eleitoral poderá fazer cessar imedia-
tamente qualquer  propaganda que esteja contrariando as normas legais, respon-
dendo cada um pelos excessos praticados, inclusive e principalmente por aqueles
que desde logo constituem ilícito penal. Os ofendidos e os partidos políticos atin-
gidos têm o direito de ver reparado prejuízo causado a sua honra, conceito e es-
tima pública.

A propaganda partidária vem regulamentada nos artigos 45 a 49 da Lei dos
Partidos Políticos (nº 9.096/95), e visa: a) difundir os programas partidários; b)
transmitir mensagens aos filiados sobre a execução  do programa partidário, dos
eventos com este relacionados e das atividades congressuais do partido; e c) di-
vulgar a posição do partido em relação a temas políticos comunitários. Pode ser
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realizada  fora da época de eleições, sendo que a partir do dia 1º de julho (no ano
de eleições) deixará de ser veiculada (Res. TSE nº 20.106/98, art. 55).

O partido que obtiver nas eleições para Câmara dos Deputados o apoiamento
equivalente, no mínimo, a cinco por cento dos votos apurados, não computados
os brancos e nulos,  distribuídos por um terço dos Estados, com um mínimo de
dois por cento em cada um deles, terá assegurado o direito à transmissão de
propaganda partidária gratuita em cadeia nacional e estadual da seguinte forma:
a) realização de um programa, em cadeia nacional, e de um programa, em ca-
deia estadual, em cada semestre, com duração de vinte minutos cada; b) a utili-
zação do tempo total de quarenta minutos por semestre, para inserções de trinta
segundos ou um minuto, nas redes nacionais, e de igual tempo nas emissoras
estaduais.

As inserções serão determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando soli-
citadas por órgão de direção nacional de partido; ou pelo Tribunal Regional Eleito-
ral, quando requeridas por órgão de direção estadual. Em cada rede, somente se-
rão autorizadas até dez inserções de trinta segundos ou cinco de um minuto por
dia no intervalo da programação normal das emissoras (arts. 45 e 46 c/c o art. 49
da Lei nº 9.096/95).

Caso o partido não tenha conseguido o mínimo de apoiamento exigido pela lei
(art. 13 da LOPP), embora registrados o seu programa e estatuto no Tribunal Su-
perior Eleitoral, ainda assim terá direito a transmissão de um programa no rádio e
na televisão, em cadeia nacional, por semestre, com duração de dois minutos
cada (art. 48 da Lei nº 9.096/95).

Fica vedado ao partido político divulgar propaganda de candidatos a cargos
eletivos, bem como fazer defesa de interesses pessoais ou de outros partidos,
sob pena de cassação do direito de transmissão no semestre seguinte pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral (Lei Federal nº 9.096/95, art. 45, II e § 2º). Outrossim, é
terminantemente proibida propaganda partidária paga no rádio e na televisão.

A requerimento do órgão de direção nacional dos partidos, com antecedência
mínima de quinze dias, o Tribunal Superior Eleitoral fará a necessária requisição
dos horários às emissoras de rádio e televisão, inclusive com a fixação das datas
de formação das cadeias nacional e estaduais. Na hipótese de haver coincidência
de data, terá prioridade a agremiação que apresentar o requerimento em primeiro
lugar.

As fitas magnéticas deverão ser entregues às emissoras com antecedência
mínima de doze horas da transmissão, não sendo admitido cortes instantâneos
ou qualquer tipo de censura prévia.
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8. FUNCIONAMENTO PARLAMENTAR

José Afonso da Silva, ao discorrer sobre a ação parlamentar de representante
de partido político, diz que uma das conseqüências da função representativa dos
partidos é que o exercício do mandato político, que o povo outorga a seus repre-
sentantes, faz-se por intermédio deles, que desse modo, estão de permeio entre
o povo e o governo, mas não no sentido de simples intermediário entre dois pólos
opostos ou alheios entre si; porém, como um instrumento por meio do qual o
povo governa. Dir-se-á - em tese, ao menos - que o povo participa do poder por
meio dos partidos políticos. Deverão servir de instrumento para a atuação política
do cidadão, visando influir na condução da gestão dos negócios políticos do Es-
tado.

Para poder exercer a ação parlamentar, por meio de suas bancadas compos-
tas por Vereadores, Deputados e Senadores, o partido deve ter obtido o voto de
pelo menos 5% do eleitorado, descontados os brancos e nulos, em cada eleição,
distribuídos entre eleitores de pelo menos 1/3 dos estados, manifestando-se cada
um deles com pelo menos 2% do seu quadro eleitoral (art. 13 da LOPP).

Ao desenvolver suas atividades parlamentares, apresentando e votando pro-
jetos de lei, fazendo indicações sobre matérias de iniciativa de outro Poder ou
competência de outra esfera de Governo, defendendo posições de interesses da
população, o representante do partido estará desenvolvendo uma ação parla-
mentar.

9. COLIGAÇÕES

Ney Moura Teles conceitua coligação como a união de dois ou mais partidos
com vista à apresentação conjunta de candidatos a uma determina eleição.

As coligações podem ser formadas dentro da mesma circunscrição, para elei-
ções majoritária, proporcional ou para ambas, podendo neste último caso formar-
se mais de uma coligação para eleição proporcional dentre os partidos que inte-
gram a coligação para o pleito majoritário (art. 6º da Lei nº 9.504/97).

Joel José Cândido diz que o dispositivo em foco pode ser dividido em duas
partes, entendendo-se a coligação dentro de uma mesma circunscrição:

possibilidade de coligação em ambas as eleições, majoritária e proporcional; e
possibilidade de coligação em ambas as eleições, ou seja, uma coligação

nova, ou mais de uma. Se é nova, é feita com terceiros e deverá ser só para a
proporcional (Ex: partidos A, B e C se coligam para ambos os pleitos, num Esta-
do. Assim, qualquer um deles pode se coligar também com D, E ou F (coligação
nova), mas só para a proporcional.
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A coligação é representada perante a Justiça Eleitoral por delegados indicados
pelos partidos que a compõem ou por um representante designado pelos partidos
da coligação, com atribuições equivalentes às de presidente de partido político.
Os delegados designados podem ser assim distribuídos:

3 delegados perante o juízo eleitoral;
4 delegados perante o TRE; e,
5 delegados perante o TSE.
Toda coligação deverá ter denominação própria que poderá compreender tão

somente as siglas de todos os partidos ou qualquer outro nome. Ressalte-se,
contudo, que as legendas de todos os partidos que integram a coligação deverão
ser identificadas nas propagandas eleitorais.

Nas eleições majoritárias, a coligação usará, obrigatoriamente sob uma de-
nominação as legendas de todos os partidos que a integram. Nas eleições pro-
porcionais, cada partido usará apenas a sua legenda sob o nome de coligação. A
razão de ser do uso obrigatório das siglas na majoritária é, em primeiro lugar,
para mostrar ao eleitor quem está a endossar aquele nome; e em segundo lugar,
para manter intacto o caráter permanente dos partidos em relação à transitorie-
dade das coligações e, por último, fortalecer as eleições e os candidatos para os
cargos executivos. Já nas proporcionais, além da denominação da coligação, ha-
verá só o nome da sigla do partido que faz a propaganda, a fim de evitar que al-
gumas siglas aproveitem a propaganda de outras com a divulgação de seu parti-
do.

A deliberação sobre coligações entre partidos deverá ser tomada no período
de 10 a 30 de junho do ano de eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro
aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral (art. 8º da Lei n. 9.504/97).

Se a convenção partidária de nível inferior (municipal ou regional) se opuser,
na deliberação sobre coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pela
convenção nacional, os órgãos superiores do partido poderão, nos termos do
respectivo estatuto, anular a deliberação e os atos dela decorrentes.

10. ESCOLHA DE CANDIDATOS EM CONVENÇÃO

A data fixada no artigo 8º da Lei das Eleições para que os partidos escolham
os seus candidatos é de 10 a 30 de junho do ano em que se realizarem os plei-
tos.

Escolhendo-se os candidatos, lavrar-se-á a ata em livro aberto e rubricado
pela Justiça Eleitoral.

Para a realização das convenções de escolha de candidatos, os partidos po-
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derão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos cau-
sados com a realização do evento, a ser reparado em vias ordinárias no juízo cor-
respondente na Justiça Comum, e não na Justiça Eleitoral. O órgão ou Poder de
Estado a que o prédio danificado pertence é quem detém legitimidade ativa para
a propositura da demanda.

11. FUSÃO, INCORPORAÇÃO E EXTINÇÃO

Fica cancelado, junto ao Oficial Civil e ao Tribunal Superior Eleitoral, o registro
do partido que, na forma do seu estatuto, se dissolva, se incorpore ou venha a se
fundir a outro.

De acordo com o artigo 29 da LOPP, dois ou mais partidos poderão fundir-se
num só. Neste caso, os órgãos de direção dos partidos interessados no processo
de fusão elaborarão projetos comuns do estatuto e do programa. Referidos pro-
jetos serão submetidos à votação em reunião conjunta dos respectivos órgãos de
deliberação nacional (convenções), cuja aprovação ocorrerá pelo voto da maioria
absoluta dos membros com direito a voto. Nessa mesma reunião será eleito, com
o mesmo quorum, o órgão de direção nacional que se encarregará de registrar o
novo partido resultante da fusão.

Da mesma forma que se exige o registro do partido para a aquisição da per-
sonalidade jurídica, na fusão, para a existência legal da nova agremiação, há ne-
cessidade do registro do estatuto e do programa, num primeiro momento, no
Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Brasília, e, num segundo
momento, no TSE.

Na incorporação, observado o disposto na lei civil, o partido incorporado reali-
za uma reunião do seu órgão de deliberação nacional (convenção), na qual, por
maioria absoluta de votos de seus membros, decide sobre a adoção do estatuto e
do programa de outra agremiação.

Após tal providência, os partidos envolvidos no processo (incorporado e incor-
porador) reúnem-se em convenção nacional conjunta para eleição do novo órgão
de direção nacional.

Na incorporação será apresentado ao Oficial a ata da convenção, que servirá
como instrumento de incorporação,  para cancelamento do registro do partido in-
corporado que será, posteriormente, averbado no TSE.

Havendo fusão ou incorporação de partidos, será considerada, para efeito de
filiação partidária, a data de filiação do partido de origem (art. 9º, parágrafo único,
da Lei n. 9.504/97).

O Tribunal Superior Eleitoral, após processo regular, no qual seja assegurada
a ampla defesa, transitado em julgado a sentença, determinará o cancelamento
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do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado (art. 28 da
LOPP):

ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estran-
geira;

estar subordinado a entidade ou governo estrangeiros;
não ter prestado, nos termos da lei, as devidas contas à Justiça Eleitoral;
que mantém organização paramilitar.
O processo de cancelamento é iniciado pelo TSE à vista de denúncia de qual-

quer eleitor, de representante de partido, ou de representação do Ministério Pú-
blico.
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A JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO NA DESAPROPRIAÇÃO

Rômulo José Ferreira Nunes
*

A questão da prévia e justa indenização surge sempre que o Poder Público
precisa acrescentar ao seu patrimônio uma propriedade privada, objetivando ser-
vir à utilidade pública, à necessidade pública ou ao interesse social, cuja aquisi-
ção ocorre compulsoriamente. Esse despojamento compulsório da propriedade
privada, encontra limitação constitucional de modo a garantir ao expropriado que
tal só ocorra mediante prévia e justa indenização.

A indenização, pois, nada mais é que o valor compensatório a ser pago pelo
Poder Público ao particular que teve sua propriedade expropriada, garantindo,
dessa forma, o indispensável equilíbrio patrimonial. Sem dúvida, que a indeniza-
ção tem característica eminentemente compensatória, correspondendo a repara-
ção do patrimônio atingido.

A correta compreensão da indenização na desapropriação não decorre de ato
ilícito, ou seja, a verba indenizatória não tem por fundamento um dano praticado
pela Administração onde naturalmente surgiria o dever de reparação. Ao revés, o
comportamento da Administração está lastreado de licitude, mas ainda assim, há
a obrigação de indenizar. É que mesmo sendo lícito o ato expropriatório devido o
interesse público, o direito do particular não pode ser sacrificado, sendo cabível a
indenização. Como afirma Elcio Trujillo:

“será indenizável quando o ato, embora lícito, motivado

pelo interesse público, causar um prejuízo especial e

anormal , isto é, ato impositivo de sacrifício e não, sim-

plesmente, restritivo de direito”
1
.

1. JUSTA INDENIZAÇÃO

Etimologicamente a expressão justa indenização é um pleonasmo, mas utili-
zada propositadamente pelo legislador. Cotejando as Constituições brasileiras,
constatamos que a de 1824 (art.179, item 22) e a de 1891 (art. 72, § 17), embora
refiram-se a indenização prévia, silenciam quanto a justa indenização. A de 1934
(art.113, item 17), estatui que a desapropriação far-se-á nos termos da lei, medi-
ante prévia e justa indenização. Entretanto, a Carta outorgada de 1937 (art.122,

* Juiz de Direito da Fazenda Pública, Mestre em Direito e Professor Adjunto da UNAMA.
1 Responsabilidade do Estado por Ato Lícito, Ed. de Direito, 1996, p.101.
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item 14) suprimiu do texto a palavra justa. A partir da Constituição de 1946
(art.141, § 16), a expressão justa indenização foi novamente utilizada, o que ocor-
reu com as demais, como a de 1967 (art.150, § 22), Emenda Constitucional nº 1,
de 1969 (art.153, § 22), e a atual de 1988 (art.5º, XXIV).

Com se infere, o uso da expressão justa ao que parece não foi meramente
ocasional. Procurou-se dar uma conotação mais efetiva a reparação, como forma
de garantir ao proprietário uma indenização que representasse o correto valor do
bem expropriado. Louvável, portanto, a preocupação do legislador que buscou
proteger o patrimônio desfalcado do proprietário, substituindo a perda qualitativa
do bem pelo exato valor em dinheiro. Celso Antônio Bandeira de Mello, elucida
que “indenização justa é aquela que se consubstancia em importância que habi-
lita o proprietário a adquirir outro bem perfeitamente equivalente e o exima de
qualquer detrimento”.2

É certo que o Decreto Lei 3.365/41, no art. 27, forneceu elementos aos quais o
juiz deverá obedecer por ocasião da fixação do justo valor, enumerando: a) esti-
mação dos bens para efeitos fiscais; b) ao preço de aquisição e interesse que
deles aufere o proprietário; c) à sua situação, estado de conservação e seguran-
ça; d) ao valor venal dos bens da mesma espécie, nos últimos cinco anos; e) à
valorização ou depreciação da área remanescente. Contudo, não podemos olvi-
dar da prova pericial, de extrema relevância na demanda expropriatória, a fim de
que seja fixado o justo preço do bem, incumbindo ao perito judicial proceder a
avaliação com a utilização dos meios técnicos, suprindo as deficiências do julga-
dor Seabra Fagundes, a respeito, obtempera:

“A perícia é o cerne da prova na ação expropriatória. As

outras provas se podem dizer quase prescindíveis, por-

que somente em raros casos serão adequadas. Em torno

dela gravita naturalmente a sentença...”
3

2. PRÉVIA INDENIZAÇÃO

Como visto, o despojamento do bem não é feito arbitrariamente, mas subme-
te-se a requisitos, buscando o equilíbrio patrimonial do particular, no enfrenta-
mento da intervenção estatal. A imissão na posse, depende, também de indeni-
zação prévia, sendo um dos pressupostos do instituto da desapropriação.

Com efeito, só ocorre a consumação da desapropriação  com o pagamento da
indenização. Cretella Júnior, diz que

“não se desapropria para depois indenizar. Indeniza-se

2 Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 8ª ed., 1996, p. 519.
3 Da Desapropriação no Direito Brasileiro, Ed. Freitas Bastos, 1942, p.283.
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para desapropriar. É a indenização prévia ou preventi-

va”
4
.

Então, a indenização prévia é no sentido de que o Poder Público expropriante
para adquirir a propriedade do bem, deverá efetuar antecipadamente o paga-
mento ou efetuar o depósito do preço, que se relaciona à transcrição do título
aquisitivo, ou matrícula nos moldes da Lei nº 6.015/73.

Ressalte-se, que o expropriante há de indenizar em moeda corrente, ou seja,
em dinheiro, como traduz a idéia de previedade, salvo se a lei estabelecer o con-
trário.

Os tribunais pátrios, inclusive o Excelso Pretório, já pacificaram a questão:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta

no sentido de atribuir-se às indenizações, por desapro-

priação, o caráter de reparo completo” (STF, em RDA,

132:163).

“Pelos prejuízos causados ao particular, pela entidade

pública, em decorrência de desapossamento, cabe a re-

paração integral, sob pena de frustrar-se o princípio da

justa indenização da propriedade, ou da plena reparação

do dano” (STF, em RDA 150:131).

“Não nega vigência ao art.15 do Dec. lei n. 3.365, de

21.6.41, nem o art. 3º do Dec. lei n.1.075, de 22.1.70, o

acórdão que condiciona a imissão provisória na posse do

imóvel expropriado ao prévio depósito do seu valor fixa-

do em avaliação provisória” (RSTJ 51/117).

“Na desapropriação, a imissão provisória na posse há de

ser concedida, em face da alegação de urgência, na for-

ma do art.15 ‘caput’, da Lei das Desapropriações, recep-

cionado pela nova Constituição Federal, mediante depó-

sito do valor apurado em avaliação prévia” (STJ - 1ª Se-

ção, ED no REsp 38.289-9-SP, rel. p/ o ac. Min. Hélio Mo-

simann, DJU de 23.5.94, p.12.538, 1ª col., em.)

Note-se que a determinação da antecipação do preço do bem expropriado não
ficava ao talante do expropriante, mas a sua fixação decorria ex vi legis (art.15, §
1º, do Dec. Lei 3.365/41). Essa imposição legal, todavia, embora fosse ampla-
mente acolhida pela doutrina prevalente não encontrava ressonância na então ju-
risprudência que entendia que o valor oferecido pelo expropriante era suficiente e
justo para o fim de imissão na posse. A controvérsia, contudo, caducou, diante da
nova estrutura que a desapropriação passou a ter na Constituição Federal vigen-

4 Comentários à Lei da Desapropriação, Forense, 4ª ed., 1995, p.42.
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te5. Dois fatores foram essenciais na mudança do antiquado posicionamento: a) a
adoção de prévia e indispensável avaliação para a obtenção do justo preço a fim
de justificar a imissão provisória na posse; b) o novo tratamento dado pelo texto
constitucional que erigiu como direito e garantia fundamental do expropriado de
ser desapossado do bem mediante justa e prévia indenização em dinheiro (art.
5º, XXIV).

Como juiz dos feitos da Fazenda Pública, estribado nas decisões do Superior
Tribunal de Justiça, tracei diretriz de exigir depósito integral do preço estimado
através de perícia, sempre que for requerido a imissão provisória na posse, e o
faço comovido quase sempre pela situação desesperadora alegada pelo expro-
priado que, de hora para outra, ver-se atingido pela intervenção estatal, perdendo
o domínio da propriedade, a ser transformada em domínio público, aliado ao fato
de que o expropriante, via de regra, oferta valor irrisório baseado em laudo de
responsabilidade de seu próprio agente, quando se sabe que o laudo administra-
tivo apresentado pelo expropriante não pode prevalecer sobre perícia oficialmente
concebida, ou, então,  oferece o depósito com esteio em valores constantes de
seus cadastros, cujo critério não serve mais de referencial devido a sua derroga-
ção.

Na prática, constata-se que a nova orientação foi salutar , pois em que pese o
Decreto-lei 1.075/70 ter derrogado as alíneas a e b do § 1º do Decreto-lei
3.365/41, as mesmas continuavam vigindo nas hipóteses do imóvel residencial
urbano não habitado pelo proprietário; quando não se tratasse de imóvel residen-
cial urbano, ou quando não fosse o caso de imóvel residencial. Para ocorrer a
imissão provisória na posse bastava que o expropriante, ao seu talante, fixasse
unilateralmente o valor, prescindindo, inclusive, da citação do proprietário. Tal si-
tuação causava um gravíssimo problema, porque geralmente, devido a urgência,
operava-se a demolição do bem e até o desaparecimento físico do terreno, o que
impossibilitava a realização de perícia, pois à falta de elementos, não havia como
fixar o justo preço, onde, aliás, gravita a contenciosidade na ação expropriatória6.

O avanço das decisões pretorianas e a evolução introduzida na vigente Carta
Constitucional, que deu nova dimensão ao social, foram fundamentais para reno-

5 Atualmente tem entendido o STJ que, com fundamento na nova ordem constitucional,
  os parágrafos e incisos do art.15 da Lei das Desapropriações, além do art.3º do Dec. Lei
  1.075/70, estão derrogados. A imissão provisória só será possível ante o pagamento inte
  gral e anterior do valor apurado em avaliação provisória (REsp. 47.042, DJU 29.8.94 e
  Edvi no REsp. 914-4, DJU 27.6.94).
6 Vários autores teceram críticas a essa forma draconiana de expropriação, devido ser ín
  fimo o valor do depósito para imissão provisória na posse, a exemplo de Helly Lopes
  Meirelles no seu consagrado Direito Administrativo, 9ª ed., 1968 e Arruda Alvim em
  artigo publicado na RDA 102/47.
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var o entendimento de que deve ser efetiva a prévia e justa indenização. O direito
de propriedade é garantido constitucionalmente (art. 5º, XXII), mas mesmo a pro-
priedade urbana atenderá a sua função social (art. 5º, XXIII), de conformidade
com a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Munici-
pal, cuja desapropriação será efetuada mediante prévia e justa indenização em
dinheiro, a teor do art. 182, § 3º.

Previu, portanto, o legislador constituinte a possibilidade do Poder Público mu-
nicipal promover desapropriações objetivando “ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”. Não
podemos compreender o Poder Público expropriante sem o respaldo financeiro
para promover desapropriações prévias e justas como determina a Carta Magna.
Supõe-se tenha o ente público condições para desapropriar, não com o ofereci-
mento de ínfima quantia, a qual deve ser repelida, porém, através de prévio de-
pósito cujo justo valor seja provisoriamente apurado em avaliação. Logo, o ente
expropriante para cumprir o estabelecido no art.182 da CF/88, há de ter previsão
orçamentária tanto para a indenização do expropriado, como o pagamento das
custas e ônus decorrentes7. Incluem-se entre as despesas os honorários advoca-
tícios, do perito e do assistente técnico da parte vencedora e ainda, como diz
Washington de Barros Monteiro, certidões do registro de imóveis, certidões nega-
tivas de Distribuidores, certidões fiscais e publicações de editais8.

O desapossamento da propriedade, saliente-se, tem como característica fun-
damental a previedade da indenização, de forma justa e em princípio em dinheiro.
Daí que para haver justa indenização devem ser computados juros compensató-
rios, moratórios e correção monetária9. É que o expropriado deve ficar incólume,
livre de qualquer gravame e em condições de adquirir outro imóvel em que possa
se estabelecer.

Realmente, não poderia ser de outro modo. O proprietário atingido pelo ato
compulsório tem que ser compensado ante a expropriação do bem, e a indeniza-
ção plena como precedência da transferência da propriedade objetiva evitar a
demora em receber o real valor atualizado e de uma única vez. O retardamento
do pagamento desvaloriza a moeda, prejudica o expropriado e ofende o preceito
constitucional que prevê a justa indenização.

A indenização imediata evita que Poder Público cause maior dano ao proprie-
tário, postergando o pagamento como ocorre com freqüência nos débitos da Fa-

7 O art.30, do Dec. Lei 3.365/41, dispõe: “As custas serão pagas pelo autor se o réu
  aceitar o preço oferecido; em caso contrário, pelo vencido, ou em proporção na forma da
  lei”
8 Curso de Direito Civil: Direito das Coisas, Saraiva, 4ª ed., 1961, p.173
9 Vide Súmulas 12, 67, 69, 70 e 102 do Superior Tribunal de Justiça.
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zenda Pública, que os submete ao sistema de precatórios. Concordamos com
Prof. Sérgio Ferraz, que insistentemente vem defendendo a impossibilidade dos
débitos provenientes de desapropriação submeterem-se ao precatório10.

Por oportuno e derradeiramente cabe enfatizar que havendo a desapropriação
com a transferência da propriedade do domínio particular para o domínio público,
a imperatividade da lei há de ser cumprida com a reposição do patrimônio desfal-
cado através da prévia e justa indenização. Qualquer artifício que escape dessa
diretriz afronta, induvidosamente, a Constituição da República e as decisões pre-
torianas atuais.
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LEI Nº 9.788, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1999.

Dispõe sobre a reestruturação da Jus-
tiça Federal de Primeiro Grau nas cin-
co Regiões, com a criação de Varas
Federais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam criadas cem Varas na Justiça Federal de Primeiro Grau, assim

distribuídas:
I - dezoito Varas na 1ª Região, sendo nove Varas de Execução Fiscal e nove

Varas Cíveis;
II - quinze Varas  na 2ª Região, sendo oito Varas de Execução Fiscal e sete

Varas Cíveis;
III - quarenta Varas na 3ª Região, sendo vinte Varas de Execução Fiscal e

vinte Varas Cíveis;
IV - quinze Varas na 4ª Região, sendo oito Varas de Execução Fiscal e sete

Varas Cíveis;
V - doze Varas na 5ª Região, sendo seis Varas de Execução Fiscal e seis Va-

ras Cíveis.
Parágrafo único. As Varas de que trata este artigo serão implantadas gradati-

vamente, na medida da necessidade do serviço, a critério do respectivo Tribunal
Regional Federal.

Art. 2º São acrescidos aos Quadros de Juizes e de Pessoal das Secretarias
das Seções Judiciárias integrantes das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões, respectiva-
mente, os cargos efetivos e as  funções comissionadas constantes nos Anexos I,
II, III, IV e V desta Lei.

Parágrafo único. Os cargos efetivos e as funções comissionadas de que trata
este artigo ficam criados e serão providos gradativamente, na forma da lei e na
medida da necessidade de serviço, a critério de cada Tribunal Regional Federal.

Art. 3º Cabe a cada Tribunal Regional Federal, no âmbito de sua Região, me-
diante ato próprio, estabelecer a competência e jurisdição das Varas ora criadas,
bem como transferir-lhes a sede de um Município outro, de com a conveniência
do Tribunal e a necessidade de agilização da prestação jurisdicional.

Art. 4º Os Tribunais Regionais Federais poderão, em caráter excepcional e
quando o acúmulo de serviço o exigir, convocar Juizes Federais ou Juizes Fede-
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rais Substitutos, em número equivalente ao de Juizes de cada Tribunal, para au-
xiliar em Segundo Grau, nos termos de resolução a ser editada pelo

Conselho da Justiça Federal.
Art. 5º Os cargos administrativos ora criados poderão ser remanejados de

uma para outra Vara, a do respectivo Tribunal, à medida que a carga processual
assim o demandar.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias consignadas à Justiça Federal de Primeiro Grau, ou de
outras destinadas a esse fim.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de fevereiro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros

Anexo I - 1ª Região
(art. 2º da Lei nº 9.788, de 19 de fevereiro de 1999)

CARGOS/DENOMINAÇÃO               NÍVEL            Nº DE CARGOS
          Juiz Federal                                  -                           18
  Juiz Federal Substituto                         -                           18
     Analista Judiciário                       superior                    126
     Técnico Judiciário                   intermediário                 126

                         FUNÇÕES/NÍVEL                                   Nº DE FUNÇÕES
                                   FC 09                                                           18
                                   FC 05                                                         126
                                   FC 04                                                           09

Anexo II - 2ª Região
(art. 2º da Lei nº 9.788, de 19 de fevereiro de 1999)

CARGOS/DENOMINAÇÃO               NÍVEL            Nº DE CARGOS
          Juiz Federal                                  -                            15
  Juiz Federal Substituto                         -                             15
     Analista Judiciário                       superior                     106
     Técnico Judiciário                   intermediário                 104
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                             FUNÇÕES/NÍVEL                              Nº DE FUNÇÕES
                                       FC 09                                                      15
                                       FC 05                                                    107
                                       FC 04                                                     07

Anexo III - 3ª Região
(art. 2º da Lei nº 9.788, de 19 de fevereiro de 1999)

CARGOS/DENOMINAÇÃO               NÍVEL            Nº DE CARGOS
          Juiz Federal                                  -                              40
  Juiz Federal Substituto                         -                              40
     Analista Judiciário                       superior                       280
     Técnico Judiciário                    intermediário                  280

                               FUNÇÕES/NÍVEL                              Nº DE FUNÇÕES
                                         FC 09                                                     40
                                         FC 05                                                   280
                                         FC 04                                                     20

Anexo IV - 4ª Região
(art. 2º da Lei nº 9.788, de 19 de fevereiro de 1999)

CARGOS/DENOMINAÇÃO               NÍVEL            Nº DE CARGOS
          Juiz Federal                                  -                            15
  Juiz Federal Substituto                         -                            15
     Analista Judiciário                       superior                     106
     Técnico Judiciário                   intermediário                 104

                              FUNÇÕES/NÍVEL                              Nº DE FUNÇÕES
                                        FC 09                                                     15
                                        FC 05                                                   107
                                        FC 04                                                     07
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Anexo V - 5ª Região
(art. 2º da Lei nº 9.788, de 19 de fevereiro de 1999)

CARGOS/DENOMINAÇÃO               NÍVEL            Nº DE CARGOS
          Juiz Federal                                 -                              12
 Juiz Federal Substituto                         -                              12
   Analista Judiciário                        superior                         84
   Técnico Judiciário                    intermediário                     84

                              FUNÇÕES/NÍVEL                              Nº DE FUNÇÕES
                                        FC 09                                                     12
                                        FC 05                                                     84
                                        FC 04                                                     06
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.710-7, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999.

Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe
sobre as sanções penais e administra-
tivas derivadas de condutas e ativida-
des lesivas ao meio ambiente.

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

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

"Art. 79-A. Para o cumprimento do  disposto nesta Lei, os órgãos ambientais
integrantes do SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e
pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de
degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de
título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurí-
dicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados
efetiva ou potencialmente poluidores.

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

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

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

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

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

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

1998, envolvendo construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabe-
lecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva
ou potencialmente poluidores, a assinatura do termo de compromisso deverá ser
requerida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas, até o dia 31 de dezem-
bro de 1998, mediante requerimento escrito protocolizado junto aos órgãos com-
petentes do  SISNAMA, devendo ser firmado pelo dirigente máximo do estabele-
cimento.

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

§ 4º A celebração do termo de compromisso de que trata este artigo não im-
pede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do re-
querimento.

§ 5º Considera-se rescindido de pleno direito o termo de compromisso, quan-
do descumprida qualquer de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou de for-
ça maior.

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

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

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

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória
nº 1.710-6, de 28 de janeiro de 1999.

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de fevereiro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Sarney Filho
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.718-5, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1999.

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

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

Art. 1º O art. 4º da Lei  no 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:

"§ 6º Na ausência de manifestação de vontade do potencial doador, o pai, a
mãe, o filho ou o cônjuge poderá manifestar-se contrariamente à doação, o que
será obrigatoriamente acatado pelas equipes de transplante e remoção." (NR)

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória
nº 1.718-4, de 28 de janeiro de 1999.

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de fevereiro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Affonso Martins de Oliveira
José Serra
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.780-7, DE 11 DE MARÇO DE 1999.

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

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

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

"Art. 34.Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outro meios de
transporte, assim como os  maquinismos,  utensílios, instrumentos e objetos de
qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a
sua regular apreensão, ficarão sob custódia  da autoridade de polícia judiciária,
excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma da Legislação específica.
..............................................................................................................................

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

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

§ 5º Recaindo a apreensão sobre bens não previstos nos parágrafos anterio-
res, o Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao juízo compe-
tente que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos bens apreendidos, ex-
cetuados aqueles que a União, por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas
- SENAD, indicar para serem colocados sob custódia de autoridade policial, de
órgãos de inteligência ou militar federal, envolvidos nas operações de prevenção
e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que
determinem dependência física ou psíquica.

§ 6º Excluídos os bens que a União, por intermédio da SENAD, houver indica-
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do para os fins previstos no parágrafo anterior, o requerimento de alienação de-
verá conter a relação de todos os demais bens apreendidos, com a descrição e a
especificação de cada um deles, e informações sobre quem os tem sob custódia
e o local onde se encontram custodiados.

§ 7º Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição será autuada em
apartado, cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da ação penal.

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

§ 9º Feita a avaliação, e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo
laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens, determinando
sejam alienados mediante leilão.

§ 10. Realizado o leilão, e depositada em conta judicial a quantia apurada, a
União será intimada para oferecer, na forma prevista em regulamento, caução
equivalente àquele montante e aos valores depositados nos termos do § 4º, em
certificados de emissão do Tesouro Nacional, com características a serem defini-
das em ato do Ministro de Estado da Fazenda.

§ 11. Compete à SENAD solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional a emissão
dos certificados  a que se refere o parágrafo anterior.

§ 12. Feita a caução, os valores da conta judicial serão transferidos para a
União, mediante depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD,
apensando-se os autos da alienação aos do processo principal.

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

§ 14. No caso de levantamento da caução, os certificados a que se refere o §
10 deverão ser resgatados pelo seu valor de face, sendo os recursos para o pa-
gamento providos pelo FUNAD.

§ 15. A Secretaria do Tesouro Nacional fará constar dotação orçamentária
para o pagamento dos certificados referidos no § 10.

§ 16. No caso de perdimento, em favor da União, dos bens e valores mencio-
nados nos  §§ 4º e 5º, a Secretaria do Tesouro Nacional providenciará o cance-
lamento dos certificados emitidos para caucioná-los.

§ 17. Não terão efeito suspensivo os recursos interpostos contra as decisões
proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo.
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§ 18. A União, por intermédio da SENAD, poderá firmar convênio com os Es-
tados, com o Distrito Federal e com organismos envolvidos na prevenção, re-
pressão e no tratamento de tóxico-dependentes, com vistas à liberação de recur-
sos por ela arrecadados nos termos deste artigo, para a implantação e execução
de programas de combate ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entor-
pecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.

§ 19. Nos processos penais em curso, o juiz, a requerimento do Ministério Pú-
blico, poderá determinar a alienação dos bens apreendidos, observado o disposto
neste artigo.

§ 20. A SENAD poderá firmar convênios de cooperação, a fim de promover a
imediata alienação de bens não leiloados, cujo perdimento já tenha sido decreta-
do em favor da União."(NR)

Art. 2º Os arts. 2º e  5º da Lei no 7.560, de 19 de dezembro de 1986, alterado
pela Lei no 8.764, de 20 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art.2º...............................................................................................................
.........................................................................................................................
VI - recursos uriundos do perdimento em favor da União dos bens, direitos e
valores objeto do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou dro-
gas afins, previsto no inciso I do art.1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.
................................................................................................................"(NR)
"Art.5º....................................................................................................................
....................................................................................................................
VII - aos custos de sua própria gestão e para o custeio de despesas decor-

rentes do cumprimento de atribuições da SENAD;
VIII - ao pagamento do resgate dos certificados de emissão do Tesouro Naci-

onal que caucionaram recursos transferidos para a conta do FUNAD;
IX - ao custeio das despesas relativas ao cumprimento das atribuições e às

ações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, no combate
aos crimes de "lavagem" ou cultação de bens, direitos e valores, previstos na Lei
no 9.613, de 1998, até o limite da disponibilidade da receita decorrente do inciso
VI do art. 2º.

Parágrafo único.Observado o limite de quarenta por cento, e mediante convê-
nios, serão destinados à Polícia Federal e às Polícias dos Estados e do Distrito
Federal, responsáveis pela apreensão a que se refere o art.4º, no mínimo vinte
por cento dos recursos provenientes da alienação dos respectivos bens."(NR)

Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória
nº 1.780-6, de 11 de fevereiro de 1999.

Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor  na data de sua publicação.
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Art. 5º Fica revogado o § 1º do art. 34 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de
1976.

Brasília, 11 de março de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Pullen Parente
Clovis de Barros Carvalho
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.798-2, DE 11 DE MARÇO DE 1999.

Acresce e altera dispositivos das Leis
nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
8.437, de 30 de junho de 1992, 9.028,
de 12 de abril de 1995, 9.494, de 10 de
setembro de 1997, e dá outras provi-
dências.

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.188 e 485 da Lei n o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de
Processo Civil), passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 188. O Ministério Público, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Mu-
nicípios, bem como suas autarquias e fundações, gozarão do prazo:

I - em dobro para recorrer e ajuizar ação rescisória; e
II - em quádruplo para contestar." (NR)
"Art.485.................................................................................................................

.........................................................................................................................
X - a  indenização fixada em ação de desapropriação direta ou indireta for ma-

nifestamente superior ou inferior ao preço de mercado objeto da ação judicial.
.....................................................................................................................”(NR)

Art. 2º A Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, passa a vigorar acrescida do
seguinte artigo:

"Art. 4º A. Nas ações rescisórias propostas pela União, Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios, bem como pelas autarquias e fundações instituídas pelo Poder
Público, caracterizada a plausibilidade jurídica da pretensão, poderá o tribunal, a
qualquer tempo, conceder medida cautelar para suspender os efeitos da senten-
ça rescindenda." (NR)

Art. 3º O art. 6º da Lei no 9.028, de 12 de abril de 1995, passa a vigorar acres-
cido dos §§ 2º e 3º, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º.

"§ 2º As intimações a serem concretizadas fora da sede do juízo serão feitas,
necessariamente, na forma prevista no art.237, inciso II, do Código de Processo
Civil.

§ 3º Aplica-se aos procuradores ou advogados integrantes dos órgãos vincu-
lados à Advocacia-Geral da União o contido no caput e no § 2º deste artigo,
quanto aos processos em trâmite na justiça de primeiro grau de jurisdição."(NR)

Art. 4º A Lei nº 9.028, de 1995, passa a vigorar acrescida do seguinte art.19-A.



LEGISLAÇÃO 45

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.44          n º77                     1999

"Art.19-A. Poderão ser transpostos, para a Carreira de Assistente Jurídico da
Advocacia-Geral da União, os atuais cargos efetivos da Administração Federal di-
reta, privativos de bacharel em Direito, cujas atribuições, fixadas em ato normati-
vo hábil, tenham conteúdo eminentemente jurídico e correspondam àquelas de
assistência fixadas aos cargos da referida Carreira, ou as abranjam, e os quais:

I - estejam vagos; ou
II - tenham como titulares servidores, estáveis no serviço público, que:
a) anteriormente a 5 de outubro de 1988 já detinham cargo efetivo, ou empre-

go permanente, privativo de bacharel em Direito, de conteúdo eminentemente ju-
rídico, nos termos do caput, na Administração Federal direta, autárquica ou fun-
dacional, conforme mas normas constitucionais e legais então aplicáveis;

b) investidos após 5 de outubro de 1988, o tenham sido em decorrência de
aprovação em concurso público ou da aplicação do § 3º do art.41 da Constitui-
ção.

§ 1º Nas situações previstas no inciso II, a transposição objeto deste artigo
poderá abranger os cargos e seus titulares.

§ 2º Às transposições de servidor egresso de autarquia ou fundação pública
federal, prevista no inciso II, alíneas “a” e “b”, alcança tão-somente aquele que
passou a integrar a Administração direta em decorrência da extinção ou da alte-
ração da natureza jurídica da entidade à qual pertencia, e desde que as atribui-
ções da respectiva entidade e o seu quadro de pessoal tenham sido, por lei, ab-
sorvido por órgão da Administração direta.

§ 3º Às transposições disciplinadas neste artigo aplicam-se, também, a corre-
lação e os procedimentos constantes do art.19 desta Lei (§§ 2º, 3º e 4º).

§ 4º As transposições autorizadas pelo presente artigo serão efetivadas medi-
ante ato decisório do Advogado-Geral da União, em face de requerimento formu-
lado pelo interessado, até 30 de junho de 1999.

§ 5º Os eventuais efeitos financeiros, das transposições em referência, so-
mente serão devidos, aos seus beneficiários, a partir da data em que publicado o
ato decisório, objeto do parágrafo anterior.

§ 6º Os titulares máximos dos órgãos da Administração Federal direta, nos
quais existam cargos na situação descrita no caput e inciso I, deverão indicá-los à
Advocacia-Geral da União, por intermédio da Secretaria de Estado da Adminis-
tração e do Patrimônio, do Ministério do Orçamento e Gestão, explicitando, relati-
vamente a cada cargo vago, sua origem, evolução, atribuições e regência norma-
tiva.

§ 7º O requerimento de que trata o § 3º deverá ser instruído com a documen-
tação necessária a comprovar que o servidor atende ao disposto neste artigo, e
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protocolizado no órgão de recursos humanos do respectivo Ministério ou Secreta-
ria de Estado, após o que deverá ser encaminhado ao Advogado-Geral da União,
na forma por ele regulamentada, acompanhado de manifestação conclusiva do
respectivo órgão de assessoramento jurídico."(NR)

Art. 5º A Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescida
dos seguintes artigos:

"Art.1º-A. Estão dispensadas de depósito prévio, para interposição de recurso,
as pessoas jurídicas de direito público federais, estaduais, distritais e munici-
pais."(NR)

"Art. 2º-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por
entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados,
abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação,
domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.

Parágrafo único. A sentença proferida em ação cautelar só poderá ter caráter
satisfativo quando transitada em julgado a sentença proferida na ação princi-
pal."(NR)

Art. 6º Os prazos referidos no art. 26 da Lei nº  9.651, de 27 de maio de 1998,
ficam prorrogados por mais vinte e quatro meses a partir do seu término.

Art. 7º Ficam  convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória
nº 1.798-1, de 11 de fevereiro de 1999.

Art. 8º Esta Medida Provisória entra em vigor  na data de sua publicação.

Brasília, 11 de março de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Antonio Rodrigues Tavares
Geraldo Magela da Cruz Quintão
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ACÓRDÃO Nº 33.029 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: TV Filme Belém Serviços de Telecomunicações Ltda.
Agravada: Ecad - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
Relator: Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva

Recurso - Agravo de Instrumento - Despacho que de-

terminou o cumprimento de decisão adotada na Su-

perior Instância, em recurso de agravo de instrumen-

to, contra a qual não foram interpostos recursos de

embargos de declaração e especial, este para o Supe-

rior Tribunal de Justiça, tendo transitado livremente

em julgado a decisão - Incabimento de recurso de tal

despacho, que não se caracteriza como decisão in-

terlocutória - Improcedência manifesta do recurso -

Não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Agravo de Instru-
mento, da Comarca de Belém, em
que é agravante TV Filme Belém
Serviços de Telecomunicação Ltda.
e agravada Ecad - Escritório Central
de Arrecadação e Distribuição:

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

Relatório

Trata-se de agravo de instru-
mento, interposto do respeitável

despacho que, em ação de interdito
proibitório, determinou o cumpri-
mento de decisão adotada na Supe-
rior Instância, em recurso de agravo
de instrumento, contra a qual não fo-
ram interpostos recursos de embar-
gos de declaração e especial, este
para o Superior Tribunal de Justiça,
tendo transitado livremente em jul-
gado a decisão.

Alega a agravante que a decisão
agravada merece reforma eis que
determinou o cumprimento de uma
decisão colegiada, cujo cumpri-
mento se faz impossível.

Afirma que, na ação de interdito
proibitório que a agravada propôs
contra a agravante, o Juízo mono-
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crático indeferiu a medida liminar
postulada pela autora, fato esse que
motivou a interposição, pela mesma,
de recurso de agravo de instrumen-
to. Processado e julgado o recurso
na Superior instância, foi ele provido,
senda assim expressa a decisão
constante do venerando acórdão de
nº 30.658, deste Egrégio Tribunal de
Justiça (2ª Câmara Cível Isolada):

“Concede-se a liminar de Inter-
dito Proibitório, proibindo a ré,
ora agravada, de efetuar trans-
missão, através de televisão, de
programação que inclua obra
musical ou fonograma em seu
estabelecimento, enquanto não
cumprir a obrigação de recolher o
respectivo direito autoral e, as-
sim, obter autorização da agra-
vante (ECAD), como dispõe a Lei
nº 5.988, de 1973, aplicando-lhe,
ainda, por cada violação consta-
tada, a multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do direito
autoral devido...”
Entende, então, a agravante que

a decisão referenciada não pode ser
cumprida exatamente diante da ine-
xistência da fixação do valor a ser
atribuído a título de direito autoral.

Em sua resposta, a agravada, in-
vocando a norma do artigo 473, do
Código de Processo Civil, pela qual
é defeso parte discutir, no curso do
processo, as questões já decididas,
a cujo respeito já se operou a pre-
clusão, postula o indeferimento do
recurso.

Quanto ao mérito, postula a im-
procedência do agravo , por falta de
amparo legal.

Recurso tempestivo, com prepa-
ro comprovado na data de sua inter-
posição, tendo o Excelentíssimo Se-
nhor Vice-Presidente deste Egrégio
Pretório deferido, no período das fé-
rias do Colegiado, em julho de 1997,
o efeito suspensivo ao mesmo agra-
vo.

Voto

Incabe recurso de despacho que
não se caracteriza como decisão
interlocutória, exatamente por não
resultar dele qualquer lesividade à
parte.

O despacho agravado, simples-
mente, determinou o cumprimento
de decisão adotada nesta Superior
Instância, em recurso de agravo de
instrumento, contra a qual não foram
interpostos recursos de embargos
de declaração e especial, este para
o Superior Tribunal de Justiça, tendo
transitado livremente em julgado a
decisão que, como tal, pelo principio
exposto no artigo 473,do Código de
Processo Civil, não este sujeita a
reexame, devendo ser cumprida na
sua exata dimensão. Bem caracteri-
zada se faz a manifesta improce-
dência do recurso, que, assim, pela
norma expressa em o artigo 557, do
Código de Processo Civil, deve ser
indeferido, com a aplicação da for-
mula correntia de não conhecimento
do mesmo. Pelo exposto, diante da
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evidentíssima improcedência do re-
curso, dele não se conhece, pelo
que fica cassada a decisão, inicial-

mente e inidoneamente adotada,
pela qual foi atribuído, ao mesmo
recurso, o efeito suspensivo.

Belém, 05 de fevereiro de 1998.

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Presidente
Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Relator
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ACÓRDÃO DE Nº 33.030 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Jari Celulose S/A.
Agravado: Flávio Quinderé Lavares da Silva
Relator: Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva

Recurso - Agravo de Instrumento - Ação de reparação

de danos - Inobservância da regra prescrita em artigo

331, “caput”, do Código de Processo Civil, omitindo-

se a magistrada de designar audiência de concilia-

ção, depois de verificar que o caso não é de extinção

do processo nem de julgamento antecipado da lide,

para, desde logo, em o despacho, com o qual a ré não

se conforma, designar audiência de instrução e jul-

gamento, decidindo, aleatoriamente, questões pro-

cessuais pendentes, sem fixar os pontos controverti-

dos, sobre os quais deve recair a prova - Decisão in-

sustentável - Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Agravo de Instru-
mento da Comarca de Belém, em
que e agravante Jari Celulose S/A. e
agravado Flávio Quinderé Tavares
da Silva.

ACORDAM, os Desembargado-
res que integram a 1ª Turma Julga-
dora da 2ª Câmara Cível Isolada do
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, por Unanimidade de votos, dar
provimento, em parte, ao recurso,
para, anulando, totalmente, o des-
pacho aqui impugnado, caçar a de-
cisão nele exposta, pela qual foi de-
signada a audiência de instrução e
julgamento do feito, devendo a ma-

gistrada proferir outro despacho,
nele designando audiência de conci-
liação, obedecidas, que devem ser,
as regras todas do “caput” e dos pa-
rágrafos 1º e 2º do artigo 331, do
Código de Processo Civil.

Relatório

Trata-se de agravo de instru-
mento, interposto da respeitável de-
cisão que, em ação de reparação de
danos, invertendo a ordem proces-
sual correta, designou, desde logo,
depois de oferecida a contestação e
de operada, aleatoriamente, uma
prova pericial, audiência de instru-
ção e julgamento, eliminando a au-
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diência de conciliação, que se tor-
nou obrigatória, não sendo o caso
de extinção do processo nem de jul-
gamento antecipado da lide, pelas
normas expostas em o artigo 331,
do Código de Processo Civil, com a
redação que lhe foi dada pela Lei nº
8.952, de 1994.

Alega a agravante, em síntese,
que, depois de oferecida a contesta-
ção, realizou-se uma perícia, nula de
pleno direito, por motivos vários, fa-
zendo-se necessária a realização de
nova perícia, para a correção das
omissões e ou inexatidões dos re-
sultados a que conduziu a primeira.

Afirma, também e primordial-
mente, que o despacho agravado
deve ser desconstituido, pois, nele,
a magistrada:

1 - Indeferiu uma prova indispen-
sável à elucidação de pontos neces-
sários ao deslinde da questão;

2 - Designou audiência de instru-
ção e julgamento sem haver feito a
de conciliação, pecando, ainda, pela
omissão de duas medidas inspen-
sáveis, como a determinação da in-
timação dos Peritos e Assistentes,
para. essa audiência, a fim de pres-
tarem os esclarecimentos requeri-
dos pela ré, nos termos do artigo
435, do Código de Processo Civil, e
a formal intimação das partes, para
prestarem depoimento pessoal, pela
regra especial do artigo 343, do Có-
digo de Processo Civil, desde que,
em se tratando de depoimento pes-
soal, se faz inidônea a intimação

pela simples publicação no órgão
oficial, como e a regra geral do arti-
go 236, do mesmo diploma legal já
referido anteriormente;

3 - Deixou de apreciar aspecto
relevantíssimo, suscitado pela ré,
respeitante à continuidade ou extin-
ção do processo, eis que a ação re-
paradora de danos, movida pelo
autor, ora agravado, esta prescrita
por força do que dispõe o inciso IX
do § 10 do artigo 178, do Código Ci-
vil, dado que decorreram mais de
cinco anos entre o acidente cuja
responsabilidade é atribuída a ré,
ora agravante, e a propositura do li-
tígio, bastando, para isso considerar
que o sinistro ocorreu em 26 de fe-
vereiro de 1984 e a ação somente
foi proposta quase dez anos depois,
em 01 de dezembro de 1993.

Recurso tempestivo, com prepa-
ro comprovado na data de sua inter-
posição e não respondido, sendo a
ele atribuído efeito suspensivo.

Voto

As informações prestadas pelo
magistrado que, na época, respon-
dia pelo Juízo de Direito da 10ª Vara
Cível da Comarca de Belém, quase
nada esclarecem sobre os defeitos
processuais denunciados neste re-
curso, mas, também, não desmen-
tem as afirmações da agravante,
estas quase todas comprovadas
pelas peças exibidas com a petição
recursal.

No que diz respeito a extinção do
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processo pela prescrição, como
pretende a agravante, matéria essa
que a MMª Juíza “a quo” deixou de
apreciar, incabe, na espécie, a hi-
pótese do inciso IX do § 10 do artigo
178, do Código Civil.

Tal disposição legal impõe a
prescrição, em cinco anos, da Ação
por ofensa ou danos causados ao
direito de propriedade; contado o
prazo da data em que se deu a
mesma ofensa ou dano.

Não é bem este o caso que se
aprecia na ação de reparação de
danos que o agravado move contra
a agravante, eis que o direito de
propriedade de que cogita tal dispo-
sitivo legal se refere, em especifico,
não resta duvida, a imóveis, tanto
que o texto se reporta as disposi-
ções dos artigos 554 e 555, do
mesmo Código Civil.

Ora, no sendo previsto, no Códi-
go Civil, o caso de prescrição de
ação reparadora de danos, nos mol-
des da proposta pelo agravado con-
tra a agravante, nos termos do artigo
179, do mesmo diploma legal, tal
caso deve ser regulado, quanto ao
prazo, pelo artigo 177 dessa mesma
lei.

Improcede, assim, essa preten-
são da agravante, dispondo. apesar
do entendimento aqui exposto, a
MMa. Juíza que vai proferira sen-
tença final, de liberdade para apre-
ciar, na sua decisão, essa matéria,
eis que, a rigor, não deveria ela ser
suscitada neste recurso de agravo

de instrumento, pela sua evidente
impropriedade.

Quanto a inobservância da regra
prescrita em o artigo 331, “caput”, do
Código de Processo Civil, omitindo-
se a magistrada de designar audiên-
cia de conciliação, depois de verifi-
car que o caso não é de extinção do
processo sem julgamento do mérito,
nem de julgamento antecipado da
lide, para, desde logo, em o despa-
cho, com o qual a ré não se confor-
ma, designar audiência de instrução
e julgamento, decidindo, aleatoria-
mente, questões processuais pen-
dentes, sem fixar pontos controver-
tidos, sobre os quais deve recair a
prova, errou, gravemente, a digna
Juíza, erro esse que denuncia nuli-
dade processual e, assim, deve ser
devidamente corrigido.

É certo que não sendo o caso de
extinção do processo (artigo 329, do
CPC), nem de julgamento antecipa-
do da lide (artigo 330, do CPC), o
juiz designa audiência de concilia-
ção, em qualquer causa, mesmo
naquelas que versam sobre direitos
indisponíveis suscetíveis de compo-
sição.

A audiência de conciliação deve-
ra realizar-se no prazo máximo de
30 dias, da data de sua designação,
que haverá de ser feita no prazo de
que dispõe o Juiz para cumprir o
prazo do artigo 328, da nossa lei
processual civil.

Comparecem a audiência de
conciliação as próprias partes, junto
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com seus procuradores (artigo 36,
do CPC), ou somente representadas
por eles, munidos de poder expres-
so para transigir, salvo se este já
constar da procuração junto aos
autos. Na audiência de conciliação,
o juiz buscará levar as partes a um
acordo, Se não for obtida a concilia-
ção, então o juiz decidira as ques-
tões processuais pendentes, fixara
os pontos controvertidos, sobre os
quais deve recair a prova, determi-
nara as provas a se produzirem e
designara a audiência de instrução e
julgamento, se necessário, tudo isso
na própria audiência de conciliação.

Tais providências, impostas pelo
estatuto processual civil em vigor,
bem demonstram a absoluta neces-
sidade da realização da audiência
de conciliação, isoladamente, em

momento processual próprio, não se
fazendo possível eliminá-la, procu-
rando, como no caso que se aprecia
no presente recurso, absorvê-la, ini-
doneamente, pela audiência de ins-
trução e julgamento.

Por tais razões, dá-se provimento
parcial ao presente recurso, para,
anulando, totalmente, o despacho
aqui impugnado, cassar a decisão
nele exposta, pela qual foi designa-
da a audiência de instrução e julga-
mento do feito, devendo a magistra-
da proferir outro despacho, nele de-
signando audiência de conciliação,
obedecidas, que devem ser, as re-
gras todas do “caput” e dos pará-
grafos 1º e 2º do artigo 331, do Có-
digo de Processo Civil.

Belém, 05 de fevereiro de 1998.

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Presidente
Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Relator
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ACÓRDÃO Nº 33.105 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Paysandu Sport Club
Agravado: José Suélio da Silva Lacerda
Relator: Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva

Recurso - Agravo de Instrumento - Ação de execução

proposta, com descumprimento das exigências con-

tidas em os incisos I e II do artigo 614, do Código de

Processo Civil - Indeferimento, pela Juíza do feito, do

pedido formulado pelo devedor para que, diante da

omissão do credor que não instruiu a sua petição ini-

cial com os documentos necessários, fosse ordenada

a imediata liberação da importância que se encontra

depositada, em benefício do exequente. assim como

se oficias-se, à Federação Paraense de Futebol., para

que ela não mais procedesse a qualquer bloqueio de

suas rendas, dele executado - Inobservância, pelo

agravante, da determinação constante no artigo 526,

do Código de Processo Civil - Recurso provido, em

parte.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Agravo de Instru-
mento, da Comarca de Belém, em
que é agravante Paysandu Sport
Club e agravado José Suélio da Sil-
va Lacerda.

ACORDAM, os Desembargado-
res que integram a 1ª Turma Julga-
dora da 2ª Câmara Cível Isolada do
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, por Unanimidade de votos, dar
provimento, em parte, ao recurso,
para anular o processo da ação de
execução “ab initio”, devendo a MMª

Juíza do feito, através de despacho,
com lastro no art. 616, do CPC, de-
terminar que o credor exiba os do-
cumentos exigidos em os incisos I e
II do artigo 614, do mesmo diploma
legal (título executivo em original e
demonstrativo do débito ajuizado até
a data da propositura da ação), no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
ser indeferida a postulação executi-
va.

Relatório

Trata-se de agravo de instru-
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mento, interposto de respeitável de-
cisão que, em ação de execução por
quantia certa, proposta sem que a
inicial estivesse instruída com os
documentos exigidos em os incisos I
e II do artigo 614, do Código de Pro-
cesso Civil (título executivo em ori-
ginal e demonstrativo do débito ajui-
zado até a data da propositura da
ação),indeferiu o pedido formulado
pelo executado para que, diante da
omissão do credor na exibição cor-
reta dos documentos que deveriam
instruir a sua petição inicial, fosse
ordenada a imediata liberação da
importância que se encontra depo-
sitada, em benefício do exequente,
assim como se oficiasse, à Federa-
ção Paraense de Futebol, para que
ela não mais procedesse a qualquer
bloqueio de suas rendas, dele exe-
cutado.

Alega o agravante que a decisão
por ele impugnada, neste recurso,
negou vigência à Lei Federal, bem
como divergiu de entendimentos de
outros tribunais, inclusive do Superi-
or Tribunal de Justiça.

O recurso é tempestivo, com
preparo comprovado na data de sua
interposição.

Solicitadas informações, a MMª
Juíza do feito, esta, através do Ofi-
cio de fls. 50/51, sob a alegação de
que o agravante não cumprira a de-
terminação constante do artigo 526,
do Código de Processo Civil, mani-
festou a impossibilidade do atendi-
mento do solicitado.

Voto

Inicialmente, necessário se torna
esclarecer que a falta de juntada da
cópia do agravo, prevista no artigo
526, do Código de Processo Civil, ou
o descumprimento dos requisitos ali
estabelecidos não acarreta, para o
agravante, conseqüência outra que
obstar o juízo de retratação, não
prejudicando a admissibilidade do
agravo no tribunal e não se tornando
óbice à prestação, pelo Juiz do feito,
ao Relator do recurso, das informa-
ções por este solicitadas, bastando,
para isso, considerar que, com o
pedido de informações, ao Juízo de
1º grau, e remetida, ao magistrado,
a cópia inteira da petição recursal.

Por isso, deveria a digna Juíza “a
quo” ter prestado as informações a
ela solicitadas, pois que, com isso,
contribuiria, de maneira mais eficaz,
para o inteiro acerto da decisão a
ser adotada por este órgão colegia-
do.

O exame abrangente de tudo o
que foi alegado pelo agravante, in-
clusive das cópias das peças pro-
cessuais por ele exibidas, sem qual-
quer resposta do agravado e, tam-
bém, sem as informações do Juízo
“a quo”, nos leva a entender que a
ação de execução de que se trata foi
proposta, sem que exibidos fossem
os documentos exigidos em os inci-
sos I e II do artigo 614, do Código de
Processo Civil, não estando a peti-
ção inicial instruída, assim, com o
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título executivo em original e o de-
monstrativo do débito ajuizado até a
data da propositura da ação, omis-
sões essas que deveriam ter sido
detectadas, quando do proferimento
do primeiro despacho, impondo-se o
cumprimento da regra do artigo 616,
do mesmo Código de Processo Civil.

Em assim sendo, o executado,
depois de ter sido ordenado o blo-
queio de verbas suas, em favor do
exequente, para fins de penhora já
formalizada ou não, requereu, ao
Juízo da execução, diante da não
exibição, com a petição inicial, dos
documentos indispensáveis à pro-
positura da execução, que fosse or-
denada a imediata liberação da im-
portância bloqueada ou já penhora-
da e oficiado, à Federação Paraense
de Futebol, para que ela não mais
procedesse a qualquer bloqueio de
suas rendas, dele executado, e o
pedido foi indeferido, dai o agravo.
Ora, todo esse relato bem demons-
tra que:

1 - a ação de execução foi pro-
posta sem que obedecidos fossem
todos os requisitos legais, o que,
com a interposição do presente re-
curso de agravo, merece o necessá-

rio reparo;
2 - a postulação recursal não se

faz compatível, em termos de aten-
dimento especifico, por discrepar do
necessário reparo que se deve or-
denar.

Na espécie, impõe-se, isso sim, a
anulação do processo da ação de
execução referenciada, “ab initio”,
para que o exequente proceda,
como a lei manda, exibindo, com-
plementarmente, os documentos
que ainda se fazem necessários a
propositura da execução.

Por todo o exposto, dá-se provi-
mento, em parte, ao recurso, para
anular o processo da ação de exe-
cução “ab initio”, devendo a MMª
Juíza do feito, através de despacho,
com lastro no artigo 616, do Código
de Processo Civil, determinar que o
credor, ora agravado, exiba, com-
plementarmente, os documentos
exigidos em os incisos I e II do artigo
614, do mesmo diploma legal (título
executivo em original e demonstrati-
vo do débito ajuizado até a data da
propositura da ação), no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de ser indeferi-
da a postulação executiva.

Belém, 19 de fevereiro de 1998.

Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente
Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Relator
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ACÓRDÃO Nº 35.428 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE
PARAGOMINAS

Apelante: Carmen Sílvia Pombo Tocantins
Apelado: Município de Paragominas
Relator: Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva

Pensão vitalícia concedida a ex-prefeitos Municipais.

In casu, a Lei nº 286/83 do município de Paragominas,

concessiva do mesmo benefício, não padecendo do

vício de Inconstitucionalidade, a teor de entendimen-

to da Suprema Corte (Representação de Inconstituci-

onalidade nº 1.192-5, j. 27/02/85), por estar respaldada

tanto na Constituição Federal de 1967 como na Cons-

tituição Estadual de 1968, confere direito à apelante a

percepção do referido benefício, em relação às par-

celas posteriores a 17 de março de 1988 (data da pro-

positura desta ação), até a morte de seu marido e ex-

Prefeito, ocorrida em 15 de novembro de 1992, não

atingidas pela prescrição (artigos 1º do decreto nº

20.910/31; 219, caput do § 1º do CPC e 173 do CC).

Recurso provido.

ACORDAM, os Senhores De-
sembargadores componentes da
Turma Julgadora da 3ª Câmara Cí-
vel Isolada, por maioria de votos, dar
provimento ao recurso.

Relatório

Carmen Sílvia Pombo Tocantins
ingressou em Juízo com uma ação
de cobrança contra o Município de
Paragominas alegando, em síntese,
que é viúva de Amilcar Batista To-
cantins, o qual administrou na quali-
dade de Prefeito, o Município de Pa-
ragominas, desde a sua criação, em
05/01/65 até a data de 14/07/68,
quando, vítima de um atentado à

bala que o deixou paraplégico, foi
obrigado a afastar-se do cargo. Ale-
ga, ainda, que a Lei Estadual 5.007,
de 10/12/81, concedeu a ex-
Prefeitos, subsidio mensal vitalício,
vantagem essa que teria respaldado
a Lei Municipal nº 023/83, que tam-
bém prevê o pagamento de pensão
na mesma proporção da Lei Esta-
dual. Aduziu, também, que a Muni-
cipalidade silenciou quanto ao pa-
gamento do referido subsídio, tendo
o marido da suplicante, requerido
administrativamente, o qual foi defe-
rida, e apesar da decisão favorável
nunca recebeu a referida pensão.
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Pediu, afinal, que seja determinado
à administração pública, a fim de
fornecer as informações sobre a
remuneração de Prefeito Municipal
desde 1982, para que, afinal, seja
calculado pelo contador do Juízo, o
valor real devido com juros e corre-
ção monetária.

Ao contestar a ação, a Prefeitura
Municipal, alegou preliminarmente,
não constarem do mandado de cita-
ção as advertências do art. 285 e
215 do CPC e, no mérito, a impro-
cedência da ação, pois fundamen-
tou-se em Projeto de Lei; e que o
Tribunal de Contas dos Municípios e
não o do Estado, como afirmou a
autora, é que tem competência para
fiscalizar a Câmara Municipal, ale-
gou, ainda, que o Projeto de Lei não
menciona pagamento à viúvas de
ex-Prefeitos, e que esta pensão,
também, não está prevista na Lei
Orgânica do Município de Parago-
minas. Pediu, finalmente, a impro-
cedência da ação.

Ao se manifestar sobre a con-
testação, a autora aduziu que ocor-
reu revelia, devendo ser aplicada a
pena de confissão á ré, que a cita-
ção foi válida e que as resoluções
criadas em 1993, não podem ilidir as
Leis Estaduais e Municipais de 81 e
83. Ratificou, finalmente, os termos
da inicial e requereu a procedência
da ação.

Sentenciando, a Magistrada jul-
gou improcedente a ação de co-
brança, sob os fundamentos de que

as leis que concederam subsídios
mensais vitalícios a ex-Prefeitos
municipais, são inconstitucionais,
como já foi decidido pelo Tribunal de
Contas dos Municípios, através de
Resolução nº 3.146/93, e também
que o pedido da requerente emba-
sou-se em um projeto de lei, não ge-
rando nenhum efeito.

Irresignada, apelou a vencida,
aduzindo que a matéria referente a
pensões de ex-Prefeitos é polêmica
nos Tribunais, apenas no que diz
respeito aos que exerceram man-
dato após a vigência da Constituição
Federal de 1988. Porém, este é uma
caso isolado, posto que se deu an-
tes da vigência da atual Carta Mag-
na, não podendo esse direito, ser
atingido pelas normas Constitucio-
nais e muito menos pela Resolução
nº 3.146/93-TCM. Aduziu, também,
que a Constituição Federal de 1967,
através da Emenda nº 01, de 1969,
previa o pagamento dessas pensões
a ex-presidentes da República, o
que foi transposto, no plano estadu-
al, com relação a ex-governadores
e, ainda, que o direito do apelante
encontra amparo no Projeto de Lei
nº 023/83, que originou a Lei Muni-
cipal nº 286, de janeiro de 1983, e na
Lei Estadual nº 5.007, de 10/12/81,
além, evidentemente, das Constitui-
ções Federal e Estadual pretéritas.
Alega, finalmente, que o Município
de Paragominas paga pensão a 03
(três) pessoas, pelo exercício do
cargo de Prefeito como afirma o
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próprio apelado às fls. 60, não ha-
vendo razão para não tê-la pago ao
seu falecido marido. Pede, afinal, o
provimento do apelo e a reforma da
r. sentença a quo, para que lhe seja
deferido o pagamento da pensão
vitalícia a partir de 01/01/82 - na
proporção de 1/3 da remuneração
dos atuais Prefeitos, com juros e
correção monetária.

Recebida a apelação em seu du-
plo efeito e efetuado o preparo, os
autos juntamente com as contra-
razões do apelado (fls. 108/110), re-
iterando os termos de sua defesa de
fls. 16/22 e requerendo a manuten-
ção da r. sentença ora recorrida fo-
ram encaminhados a esta egrégia
Corte, vindo-me conclusos para jul-
gamento.

A douta Procuradoria Geral de
Justiça, através de sua ilustrada
Procuradora Dra. Wanda Luczinski,
opinou pelo conhecimento e provi-
mento da apelação para que, refor-
mada a sentença de 1º grau, seja
paga, devidamente atualizada e com
os acréscimos legais, á apelante, o
subsídio mensal e vitalício devido
pelo Município de Paragominas e
referente às não atingidas pela
Prescrição quinquenal.

Voto

A autora aforou a presente ação
ordinária de cobrança contra Pre-
feitura Municipal de Paragominas,
na qual pretende haver pensão vita-
lícia deferida em 26/10/1983 pela
Administração a seu falecido mari-

do, Amilcar Batista Tocantins, que
exerceu as funções de Prefeito da-
quele município, no período de ja-
neiro de 1965 a julho de 1968.

Como relatei, a Dra. Juíza a quo
julgou improcedente a ação, sob ful-
cro da inconstitucionalidade das leis
que concederam subsídios mensais
vitalícios a ex-Prefeitos Municipais,
e, ainda, porque o Tribunal de Con-
tas dos Municípios, através da Re-
solução de nº 3.143/93, decidiu nes-
se mesmo sentido.

Não vejo nenhum interesse em
prolongar a discussão que se insta-
lou neste processo a respeito da
entrevista inconstitucionalidade das
normas legais que atinem à conces-
são do beneficio vitalício em causa.
Entendo mesmo que as conclusões
expendidas no excelente parecer de
fls., exarado pela eminente Procura-
dora de Justiça, Dra. Wanda
Luczynski, digna representante do
parquet, afastam qualquer dúvida
que ainda pudesse restar a respeito
do tema. Daí porque as adoto, inte-
gralmente, como modo de decidir, e
peço vênia a S. Exa. para transcre-
vê-las, verbis:

1) Que o pedido da Auto-
ra/Apelante tem fundamento legal,
isto é, a Lei nº 286, sancionada em
26 de janeiro de 1983, pelo então
Prefeito Municipal de Paragominas,
Evandro Fernandes Couto Moreira,
com respaldo nos artigos 184, da
Constituição Federal de 1967, e 167,
da Constituição Estadual de 1968.
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2) Que referida Lei Municipal (nº
286/83) não padece do vício de in-
constitucionalidade posto que, como
vimos no parágrafo anterior, agasa-
lhada por permissão constitucional.
Além disso, a inconstitucionalidade
da Lei Estadual nº 5.007, de
10/12/1982, declarada pelo Supre-
mo Tribunal Federal, não a atinge
porque, como bem disse o Ministro
Oscar Corrêa, Relator da ADIN, tal
Lei violou a autonomia Municipal,
quando instituiu despesas para to-
dos os Municípios do Estado do Pa-
rá. Entretanto, como bem asseverou
o Eminente Relator, a criação desse
subsídio não era, antes da promul-
gação da Constituição Federal de
1988, inconstitucional.

3) Que, não sendo inconstitucio-
nal a Lei Municipal nº 286, de
26/01/1983, nasceu, desde sua pu-
blicação, para Amilcar Batista To-
cantins, o direito subjetivo à percep-
ção, até sua morte, do subsidio
mensal vitalício por ela instituído.
Adquirido esse direito, seu titular po-
deria exercê-lo desde logo, inclusive
com respaldo na tutela jurisdicional.
O não pagamento desse beneficio,
pelo Município de Paragominas, im-
plicou em violação a direito adquirido
validamente, conforme lei vigente ao
tempo de sua aquisição.

4) Que, conforme dispõem os ar-
tigos 10 e 20, da mencionada Lei
Municipal nº 286/83, o beneficio por
ela instituído não se aplica à Ape-
lante. Tal beneficio foi instituído a
favor de ex-Prefeitos e ex-vice-
prefeitos, em caráter vitalício. Logo,
ocorrido o óbito do favorecido, sus-
penso fica o beneficio.

5) Que, por força do que dispõem
os artigos 10, do Decreto nº 20.910,
de 06/01/1931; 219, “caput” e § 1º,
do Código de Processo Civil, e 173,
do Código Civil, as parcelas anterio-
res a 17 de março de 1988 foram
atingidas pela prescrição. Resta, à
Apelante, a percepção das parcelas
posteriores a essa data, até a morte
de seu marido, que ocorreu em 15
de novembro de 1992. (fls. 134/135).

Ao exposto, conheço do recurso
e lhe dou provimento, para reformar
a decisão de 1ª. instância, a fim de
que seja pago à recorrente, com os
devidos acréscimos legais (juros e a
correção monetária), o subsídio
mensal vitalício devido pelo municí-
pio recorrido ao seu falecido marido,
Amilcar Batista Tocantins, e refe-
rentes às parcelas ainda não atingi-
das pela prescrição quinquenal, tudo
a ser apurado em liquidação de
sentença.

Belém, 27 de novembro de 1998.
Des. Pedro Paulo Martins - Presidente

Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Relator
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ACÓRDÃO Nº 35.565 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Município de Belém - Funverde
Agravada: Bertillon Vigilância e Transporte de Valores
Relator: Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva

Agravo de Instrumento. Execuções de Títulos Extra-

judiciais propostas contra órgãos integrantes da Ad-

ministração Direta, Indireta e Fundacional do Municí-

pio de Belém, decorrentes de cobranças de obriga-

ções assumidas pelos demandados e oriundas de

contratos celebrados entre as partes litigantes. Rejei-

ção da Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam

do município. Existência de conexão de ações (art.

103 do cpc), a aconselhar que as diversas ações exe-

cutivas que correm em separado perante as três va-

ras do feito da Fazenda Publica, com idêntica compe-

tência, sejam reunidas, observado o art. 106 da Lei de

rito. Prevenção do juízo que despachou em primeiro

lugar, que in casu foi o do Titular da 21ª Vara Cível da

Comarca de Belém. Agravo improvido.

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

Relatório

Município de Belém - Funverde
agravou de instrumento da r. deci-
são prolatada pelo Dr. Juiz de Direito
da 2ª Vara do Cível e Comércio da
Comarca da Capital, nos autos da

ação de execução de título extraju-
dicial que lhe é movida por Bertillon
Vigilância e Transporte de Valores
Ltda., que se originou no contrato de
prestação de serviços de vigilância e
locação de veículos, cujas obriga-
ções foram inadimplidas pelo agra-
vante.

A decisão atacada deferiu pedido
formulado pela agravada, reconhe-
cendo a existência de conexão entre
várias ações de execução que a
mesma propôs contra o agravante,
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determinando que os processos fos-
sem reunidos, sob fulcro de se
achar prevento o Juízo.

A irresignação do Município de
Belém, consoante se vê da exordial,
suscita a sua ilegitimidade ad cau-
sam, à alegação de que a Funverde
tem autonomia para convocar con-
tratos e responder pelo seu cumpri-
mento, podendo ser responsabiliza-
do pela inexecução dos mesmos.
Quanto a execução ajuizada contra
o Município de Belém, em que este
é representado pela Prefeitura Mu-
nicipal - Gabinete do Prefeito,
acentua que a exequente Bertillon
Serviços Especializados Ltda. é
pessoa jurídica diversa daquela que
propôs ações contra a Ctbel e Fun-
verde, além de serem as ações de-
correntes de contratos autônomos e
independentes que não podem ser
analisados em conjunto, já que não
tem qualquer vinculação. Finaliza
requerendo a reforma da decisão
recorrida por não se configurar a co-
nexão de ações, como decidido pelo
Juízo a quo, pelo que deve ser in-
deferido o pedido de reunião de pro-
cessos.

À fl. 98, despachei, atribuindo
efeito suspensivo ao recurso, de-
terminando a reunião dos processos
de números 97300202 e 97300290,
por versarem matéria idêntica, o que
foi feito, fls. 108.

Contra-reações da agravada de-
fendendo a manutenção da decisão
recorrida, atendendo haver nítida

conexão entre as ações. Invoca o
artigo 106 do Código de Processo
Civil, assinalando que o Juiz da 21ª
Vara Cível, despachando em primei-
ro lugar no processo em causa, de-
terminando corretamente a reunião
dos processos que tramitavam pelas
14ª e 15ª Varas, a teor dos artigos
103, 105 e 106 da Lei Adjetiva Civil
citada, do que resulta equivocada a
decisão que suspendeu a providên-
cia em tela. Pediu a rejeição da pre-
liminar suscitada pela agravante e a
improcedência do recurso. Verifica-
se que a agravada deixou de res-
ponder o agravo de número
97300290.

Voto

Quanto à preliminar de ilegitimi-
dade passiva ad causam desmerece
acolhida, atendendo que nos termos
do artigo 12, II, do CPC, o Município
é representado em Juízo por seu
Prefeito ou seus Procuradores, veri-
ficando-se dos autos das ações em
causa que as citações se fizeram
regularmente perante a Secretaria
competente do Município, através de
seus Procuradores.

Ademais todas as execuções
propostas pela agravada fundaram-
se em contratos celebrados com ór-
gãos integrantes da estrutura admi-
nistrativa municipal, que, para funci-
onar, são subsidiados pelo erário, a
que compete responder pelos en-
cargos financeiros decorrentes das
demandas judiciais.
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Observe-se que além das execu-
ções em que figura o Município de
Belém como demandado, outra se
estaurou em que figura no polo pas-
sivo Secretaria municipais, repre-
sentadas pelo Município, e como
bem argumenta a culta represen-
tante do Parquet em seu parecer de
fls., tal cumulação acha-se prevista
na Lei Processual Civil, consoante
disposição expressa em seu artigo
573.

Quanto ao mérito, entendo pa-
tenteada a identidade das partes
nas diversas ações executivas ajui-
zadas contra o Município de Belém,
embora essa identidade em nada in-
flua na conexão de ações preconi-
zada pela decisão recorrida, corno
se vislumbra na dicção do artigo 103
do C.P.C, verbis:

Art.103 - Reputam-se conexas
duas ou mais ações, quando lhes
for comum o objeto ou a causa
de pedir.
E dos autos verifica-se não só

que o objeto das ações é o mesmo,
relacionado com a cobrança de
obrigações assumidas pelo deman-

dado e oriundas de obrigações de-
correntes de contratos celebrados
entre as partes litigantes, destinados
a prestação de serviços de vigilância
e locação de veículos. De outro
lado, a causa de pedir é a mesma
em todas as obrigações objetos das
pendências judiciais, que residem na
inadimplência dos contratos cele-
brados.

Ao exposto, conclui-se que existe
conexão entre elas, a aconselhar
que as diversas ações executivas
que correm em separado perante as
três Varas dos Feitos da Fazenda
Pública, com idêntica competência,
sejam reunidas, observado o que
dispõe o art. 106 da Lei de Ritos,
considerado prevento o Juízo que
despachou em primeiro lugar, que in
casu foi o do titular da 21ª Vara Cí-
vel da Comarca de Belém, como se
vê às fls. 79/80, dos autos de núme-
ro 97300202.

Por esses motivos, entendo cor-
reta a decisão que mandou reunir os
aludidos feitos, e em conseqüência
improvejo o recurso.

Belém. 27 de novembro de 1998.

Des. Pedro Paulo Martins - Presidente
Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Relator
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ACÓRDÃO Nº 35.698 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Andrezza Martins Franco, Lena Vânia de Matos Cavalcante Pon-
çadilha e outras

Impetrada: Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará e Exma. Secretária de
Estado de Administração

Relatora: Desembargadora Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes

Mandado de Segurança. Delegadas de Polícia Civil.

Incorporação de adicional de tempo integral cumula-

do com o de dedicação exclusiva. Possibilidade.

Preliminares rejeitadas. Mérito: 1- Os adicionais em

tela são distintos e cumuláveis, segundo inteligência

do art. 45, da LC 22/94, corroborado pelo art. 69, item

II, da referida lei, e ainda por jurisprudências de nos-

so Tribunal e Doutrina Pátria. 2- Concessão de per-

cepção cumulada destes adicionas, que não fere o

princípio da separação dos poderes, porque o poder

Judicante não está legislando, mas tão somente apli-

cando a lei, cabe ao Poder Judiciário, como intérprete

e aplicador das Leis, o exame da legalidade dos atos

administrativos. neste passo, não tem validade o art.

2º, dec. nº 712/95, ao excluir o adicional concedido

taxativamente pelos arts. 45 e 69, item II, da LC 22/94,

a qual visa regulamentar. 3- Não pode o decreto re-

gulamentador inovar na matéria e violar literal dispo-

sição da lei por ele regulamentada. Segurança con-

cedida à unanimidade.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores com-
ponentes do Órgão Especial, do
Egrégio Tribunal de Justiça do Esta-
do do Pará, à unanimidade de votos,
em conceder a segurança pleiteada,
nos termos do voto da Relatora.

Relatório

Andrezza Martins Franco, Lena
Vânia de Matos Cavalcante Ponça-
dilha, Marinete Brabo Rodrigues
Fontenele, Josélia Inês Britto da Sil-
va, Maria Fernanda Gouveia de Oli-
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veira, Maria Sidney Santiago Alves e
Maria Lúcia Costa dos Santos, qua-
lificadas na inicial, com fundamento
no art. 5º, LXIX da Constituição Fe-
deral, e nos arts. 1º e 7º, da Lei
1.533/51, por seu advogado legal-
mente habilitado, impetraram Man-
dado de Segurança, contra ato
Exmo. Sr. Governador do Estado do
Pará e da Exma. Sra. Secretária de
Estado de Administração.

Aduzem as impetrantes que são
Delegadas de Polícia de carreira,
nos termos do § 4º, do art. 144, da
CF/88, art. 194, da CE/89 e art. 1º
da LC 22/94, que lhes asseguram
diversos direitos, dentre os quais a
gratificação de dedicação exclusiva,
que já vem recebendo regularmente,
conforme contracheques acostado
aos autos, e o adicional de tempo
integral, o qual não está sendo pago
pelas autoridades coatoras.

Afirmam que o direito das mes-
mas está expressamente determi-
nado na Lei Complementar nº 22/94,
e sua violação está comprovada por
farta documentação.

Alegam que o art. 45, da Lei
Complementar nº 22/94, diz que as
vantagens - dedicação exclusiva e
tempo integral - são devidas cumu-
lativamente, em razão do especial
regime a que estão sujeitos os dele-
gados de polícia, e que as autorida-
des coatoras vêm deixando de pa-
gar reiteradas vezes vantagem pe-
cuniária a que as impetrantes têm
direito, qual seja, a gratificação de

tempo integral.
Aduzem ainda, que a Lei 22/94,

em seu art. 69, ao se referir a esta
gratificação, usa as conjunções
e/ou, para demonstrar que, há casos
em que as duas gratificações se
adicionam, e há casos em que elas
são alternativas, e que a despeito da
lei nomear tais vantagens de “gratifi-
cação”, na verdade trata-se de adi-
cional, que se deve incorporar, para
todos os efeitos legais, aos venci-
mentos das impetrantes, citando
doutrina a favor de seu entendi-
mento.

Aduzem que o Decreto nº
712/95, ao regulamentar o art. 69 da
LC nº 22/94, fixa em seu art. 1º, III e
IV, o percentual das gratificações
policiais de tempo integral e de de-
dicação exclusiva. Porém, por um
lapso, em seu art. 2º, deixou de
contemplar os delegados de polícia
com a gratificação de tempo inte-
gral, e disso se aproveita a autorida-
de coatora para alicerçar o ato im-
pugnado. Sendo evidente que o de-
creto supra ultrapassou o poder re-
gulamentador e violou o art. 45, da
própria Lei Complementar nº 22/94,
a que regulamenta.

Requereram medida liminar, que
foi indeferida.

Em suas informações, a Exma.
Secretária de Administração mani-
festou-se às fls. 45, argüindo, preli-
minarmente, carência da ação por
inexistência de provas e impossibili-
dade de dilação probatória, aduzindo
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que não há nos autos nenhuma pro-
va de que as autoras atendem aos
requisitos para a percepção da
vantagem, porque não se pode con-
cluir com segurança se as autoras
exercem, ou não, outra atividade.
Ademais, o adicional pretendido não
foi objeto de regulamentação, de-
pendendo de fatos indeterminados e
futuros, não possuindo o requisito da
liquidez e certeza.

Também preliminarmente, argüiu
impossibilidade de utilizar a via
mandamental para postular o adici-
onal de tempo integral, alegando
que inexiste regulamentação em re-
lação à percepção do citado adicio-
nal aos delegados de polícia civil,
não havendo parâmetros legais que
permitam a subsunção do direito à
situação fática das impetrantes, e a
conseqüente confirmação ou infir-
mação do direito líquido e certo
postulado.

Ainda preliminarmente, aduz o
não cabimento do “mandamus”, sob
a alegação de ser contra ato norma-
tivo do Poder Executivo - Decreto
Regulamentar nº 712/95, que regu-
lamentou a LC 22/94, enquadrado
como lei em tese, não cabendo
mandado de segurança contra lei
em tese - Súmula 266, do STF, de-
vendo ser o processo extinto, sem
julgamento do mérito.

Quanto ao mérito, sustenta a
inexistência de direito líquido e certo,
impossibilidade de acumulação do
adicional de tempo integral com de-

dicação exclusiva, por ferir o art. 37,
XIV, da CF/88, posto que os dois
adicionais possuem natureza similar
e mesmo fundamento, não podendo
ser acumulados, pois assim contra-
ria o princípio da moralidade pública.

Afirma que os artigos da Lei
Complementar em que se fundam
as impetrantes, arts. 45 e 69, não
possuem eficácia plena nem aplica-
bilidade imediata, pois dependem
ainda de regulamentação, não po-
dendo o Judiciário legislar em vez da
regulamentação, por ferir o art. 2º,
da CP, ocorrendo a inexistência de
direito líquido e certo das autoras.

Assim, não pode o Egrégio TJE,
permitir a percepção acumulada dos
dois adicionais, sob pena de substi-
tuir-se ao Chefe do Poder Executivo,
regulamentando a concessão de
referidas vantagens através da via
judicial, maculando com isso o prin-
cípio da separação dos poderes,
enunciado no art. 2º da CF/88, ferin-
do também, o art. 84 da CF/88, que
contém princípio de observância
compulsória pelos Estados-
membros.

Salienta, ainda a autoridade co-
atora que uma das impetrantes -
Sra. Maria Fernanda Gouveia de
Oliveira - não exerce o cargo de de-
legada de polícia, como menciona a
inicial, mas de escrivã de polícia,
sendo portanto, carecedora de inte-
resse processual na presente de-
manda.

O Estado do Pará habilitou-se,
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ratificando todos os termos das in-
formações apresentadas pela auto-
ridade tida como coatora.

O brilhante Procurador Geral do
Ministério Público Estadual, Manoel
Santino Nascimento, opinou pela
improcedência do mandamus, sus-
tentando o entendimento da autori-
dade coatora, não havendo no ato
impugnado, ofensa a direito líquido e
certo das impetrantes, nem ilegali-
dade ou abuso de poder.

Voto

Preliminares
Preliminar de carência de ação

por inexistência de provas. Impossi-
bilidade de dilação probatória e falta
de regulamentação do adicional
pretendido e, portanto, inexistência
de direito líquido e certo.

Com efeito, a inicial está devida-
mente instruída com os documentos
necessários à propositura da ação,
estando a prova pré-constituída, não
havendo que falar em dilação pro-
batória. E corroborada, ainda, pela
própria autoridade coatora, que re-
conhece não estar pagando às im-
petrantes o adicional de tempo inte-
gral.

Quanto à ausência de direito lí-
quido e certo por falta de regula-
mentação, esta existe, além do que
a perquirição do direito, diz respeito
ao mérito, e nele deve ser aprecia-
do.

Rejeito esta preliminar.
Preliminar de impossibilidade de

utilização do mandamus para pos-
tular o adicional supra, face inexis-
tência de regulamentação do art. 69,
Parágrafo Único, da Lei Orgânica da
Polícia Civil, cuja regulamentação é
inexistente para os delegados, não
havendo o direito líquido e certo
postulado.

Entendo que é matéria de mérito,
quanto a existência, ou inexistência
do direito, como dito acima, e com
ele será examinado. Todavia, vale
desde já salientar, que a Lei Com-
plementar nº 22/94, Lei Orgânica da
Polícia Civil, art. 69, inc. II, que trata
das gratificações concedidas aos
delegados e policiais civis, em geral,
inclusive a gratificação de tempo in-
tegral, foi regulamentada pelo De-
creto Lei nº 712, de 25/10/95.

Rejeito a preliminar.
Preliminar de não cabimento da

via mandamental contra ato norma-
tivo do Poder Executivo, sob a ale-
gação de que não cabe mandado de
segurança contra lei em tese, con-
soante Súmula 266, do S.T.F.

Não é este o caso.
Efetivamente não é contra lei em

tese, nem contra regulamento, o pe-
dido constante do mandamus, e sim,
a pretensão das autoras, todas poli-
ciais, delegadas de polícia, à exce-
ção da impetrante Maria Fernanda
Gouveia de Oliveira, que é escrivã
de polícia, conforme diz a autoridade
às fls. 70, cuja pretensão é a per-
cepção do adicional de tempo de
serviço, que vinham recebendo cu-
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mulativamente ao adicional de dedi-
cação exclusiva, e que lhes foi su-
primido. Não se trata de mandado
de segurança contra lei em tese, e
sim, postulação de um direito pre-
visto em lei.

Por estas razões, rejeito a preli-
minar.

Mérito

Diz a digna autoridade impetrada,
que não há direito líquido e certo das
impetrantes em perceber o adicional
de tempo de serviço, por impossibi-
lidade de acumulação com o adicio-
nal de dedicação exclusiva, que per-
cebem, tendo em vista serem estas
similares e possuírem o mesmo
fundamento, ferindo o art. 37, inciso
XIV, da CF.

Todavia, os adicionais supra
mencionados são distintos e acu-
muláveis, como reiteradamente tem
entendido a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal e a doutrina pátria.

O insigne administrativista Hely
Lopes Meireles, em sua festejada
obra “Direito Administrativo Brasilei-
ro”, 22ª edição, pág. 415, assim si-
tua esses adicionais:

“O adicional de tempo integral é,
assim, uma vantagem pecuniária
ex facto officii, privativo de certas
atividades (comumente de Ma-
gistério e Pesquisa) e condicio-
nado a determinados requisitos
regulamentares. Não é um
acréscimo por tempo de serviço,
como a primeira vista pode pare-

cer; é um típico adicional de fun-
ção, auferível em razão de servi-
ço técnico e científico a ser
prestado (pro labore faciendo)
nas condições estabelecidas pela
Administração. A ampliação da
jornada de trabalho entra, tão-
somente, como pressuposto do
regime, e não como causa da
vantagem pecuniária, a qual as-
senta, precipuamente, na realiza-
ção de certas atividades que exi-
gem maior assistência do funcio-
nário, que há de ficar integral-
mente à disposição da Adminis-
tração, e somente dela. O que
caracteriza o de tempo integral é
o fato de o servidor só poder
exercer uma função ou um cargo
público, sendo-lhe vedado reali-
zar qualquer outra atividade pro-
fissional particular ou pública.
Nesse regime, a regra é um só
emprego e um só empregador,
diversamente do que ocorre no
regime de dedicação plena, em
que o servidor pode ter mais de
um emprego e mais de um em-
pregador, desde que diversos da
função pública a que se dedica
precipuamente.”
Referindo-se taxativamente à

distinção dos adicionais em tela, as-
sim preleciona o mestre:

“A diferença entre o regime de
tempo integral e o de dedicação
plena está em que, naquele, o
servidor só pode trabalhar no
cargo ou na função que exerce
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para a Administração, sendo-lhe
vedado o desempenho de qual-
quer outra atividade profissional
pública ou particular, ao passo
que, neste (regime de dedicação
plena), o servidor trabalha na ati-
vidade profissional de seu cargo
ou de sua função exclusivamente
para a Administração, mas pode-
rá desempenhar atividade diver-
sa da de seu cargo ou de sua
função em qualquer outro em-
prego particular ou público, des-
de que compatível com a da de-
dicação plena. No regime de
tempo integral o servidor só po-
derá ter um emprego; no de de-
dicação pleno poderá ter mais de
um, desde que não desempenhe
a atividade correspondente à sua
função pública exercida neste re-
gime.”
Obra citada, pág.415/416.
Por outro lado é bem claro o art.

45, da LC 22/94, quanto à acumula-
bilidade de tais adicionais, que im-
propriamente nomeia de gratifica-
ções.

Assim diz o mencionado art. 45:
“A função de Polícia Judiciária
sujeita o funcionário à prestação
do serviço com risco de vida, in-
salubridade, dedicação exclusiva,
respeitadas as garantias consti-
tucionais e cumprimento de horá-
rio em regime de tempo integral,
realizações de plantões noturnos
e chamadas a qualquer hora do
dia ou da noite, inclusive nas dis-

pensas de trabalho, bem como, a
realização de diligências policiais,
em qualquer região do Estado ou
fora dele, recebendo o policial to-
das as gratificações e adicionais
correspondentes à exigibilidade e
peculiaridade do exercício de sua
função, conforme dispõe esta
lei.”
Ora, a lei é clara, quanto à cu-

mulabilidade dos adicionais “dedica-
ção exclusiva” e tempo integral.

Corroborando ainda mais esta
clareza, o art. 69, item II, da menci-
onada lei, assim estabelece:

“Art. 69 - O policial civil terá as
seguintes gratificações policiais:
II - Gratificação exclusiva e/ou de
tempo integral.”
A conjunção “e”, aditiva, de-

monstra que as duas são acumulá-
veis, o que, na hipótese dos autos,
resulta bem claro, através as dispo-
sições do art. 45, já citado.

Alega a digna autoridade coatora,
que o Decreto 712/95, (art.2º), que
regulamentou o art. 69, II, da LC
22/94, excluiu os delegados, investi-
gadores, escrivães e motoristas po-
liciais, da parcela correspondente ao
tempo integral. E que a concessão
da percepção acumulada dos dois
adicionais pelo Poder Judiciário, fere
o princípio da separação dos pode-
res, enunciado nos arts. 2º e 84, da
CF vigente.

Não é o caso. Entretanto, cabe
ao Poder Judiciário o exame dos
atos administrativos, e neste passo,
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quanto ao art. 2º, o Dec. 712/95 não
tem validade, ao excluir o adicional
de tempo integral, concedidos taxa-
tivamente pelos arts. 45 e 69, item II,
da LC 22/94, a qual visa regula-
mentar.

È evidente que o decreto gover-
namental ultrapassou o poder regu-
lamentador, ao inovar na matéria e
violar literal disposição da própria LC
22/94, arts. 45 e 69, item II, já cita-
dos.

Assim, o Poder Judiciário não
está legislando, mas somente inter-
pretando e aplicando a lei, como é
de seu mister.

Quanto à impetrante Maria Gou-
veia de Oliveira, que a digna autori-

dade impetrada afirma não ser dele-
gada, e sim escrivã de polícia, tem
sim, interesse processual, desde
que a própria autoridade não nega a
exclusão do seu contracheque, do
adicional questionado, como o fez,
alias, neste passo, com as demais
impetrantes. Além de que é certo,
que os dispositivos em comento,
igualmente se aplicam a referida im-
petrante.

Por todas estas razões, já evi-
denciadas, concedo a segurança
pleiteada, a partir da impetração,
ressalvado o direito das postulantes
haverem as diferenças pretéritas,
através a via ordinária.

Belém, 28 de fevereiro de 1998.

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente
Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes - Relatora
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ACORDÃO Nº 35.721 - PEDIDO DE HABEAS-CORPUS
LIBERATÓRIO DA COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Marco Flexa Rodrigues dos Santos
Impetrado: Juízo de Direito da Vara Distrital de Icoaraci
Relator: Desembargador Werther Benedito Coêlho

Penal. Processual. “Habeas-Corpus” Liberatório. Re-

jeição de preliminar de inépcia de denúncia. Caracte-

rizando-se a fuga, por tempo indeterminado, revela-

se a intenção do acusado de frustar a aplicação da lei

penal. Prisão Preventiva, para a imposição da Justiça.

Ordem negada. Decisão por maioria de votos.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais
Reunidas, por maioria, em conceder
o “writ”, conforme o voto do Des.
Relator.

Relatório

Marcos Flexa Rodrigues dos
Santos, através de seu advogado,
Dr. Neomízio Lobo Nobre, impetrou
este “Habeas-Corpus” Liberatório,
com base nos artigos 5º, LXI, LXV,
LXVI, LXVII e art. 93, IX, da Consti-
tuição Federal de 1988, contra ato
exarado pelo Douto Juízo de Direito
da Vara Distrital de Icoaraci, da Co-
marca da Capital, pelo que passou a
expor:

Disse, por seu procurador judici-
al, em síntese, que tendo sido acu-
sado de co-autoria na prática de

crime de homicídio contra a pessoa
da vítima Samuel Dutra da Silva, o
mesmo teria sofrido constrangi-
mento ilegal em seu “jus libertatis”
pois, preliminarmente, considera que
a Denúncia realizada pelo Ministério
Público está eivada de inépcia, que
a mesma não elencaria elementos
suficientes de autoria, configurado-
res do crime ali capitulado.

Aduziu ainda, no mérito, que o
despacho da autoridade judicial
competente, determinando a sua
custódia cautelar, é imprestável por
faltar-lhe fundamentação, omitindo-
se o Juízo “a quo” à realização do
exame das provas, da legitimidade e
conveniência para decretar a prisão
preventiva, limitando-se apenas a
deferir o requerimento do Ministério
Público.

Face ao exposto, requereu limi-
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narmente o Trancamento da Ação
Penal, ou o a concessão do “writ” e
consequente expedição do Alvará
de Soltura.

Este signatário denegou a liminar
em 29/12/98, por não estarem confi-
gurados os motivos ensejadores da
mesma.

Em suas informações, a MMª
Juíza de Direito da 2ª Vara Penal, do
Distrito de Icoaraci, Drª Rosileide
Maria Cunha Barros, disse que:

1 - O Paciente Marco Flexa Ro-
drigues dos Santos, teve a sua pri-
são preventiva decretada em
15/12/98, após solicitação do Minis-
tério Público, por estarem caracteri-
zados os elementos necessários;

2 - Narra a Peça Inicial que em
28/09/98, a vitima, Samuel da Silva,
tendo dirigido-se à residência de sua
sogra, desejando falar com sua ex-
companheira Alene Pinto, ocasião
em iniciou-se desentendimento entre
o casal, resultando em confusão no
local, motivando com isto a presen-
ça do denunciado, que armado de
terçado, golpeou a vítima, que
mesmo caída ao solo e sem ne-
nhuma chance de defesa continuou
a ser agredida, vindo a falecer;

3 - Denunciado como incurso nas
penas do art. 121, § 2º, LV, do CP,
seu interrogatório foi designado para
20/01/99;

4 - Requerida a revogação do
decreto prisional, em 28/12/98, o
Juízo informante, acatando o pare-
cer ministerial, manteve sua deci-

são, haja vista que o réu nem fora
ouvido ainda, o que poderia acarre-
tar prejuízos para a instrução crimi-
nal.

O Procurador de Justiça, nesta
Instância Superior, Dr. Américo Du-
arte Monteiro, opinou pela denega-
ção do “writ”.

Voto

Marco Flexa Rodrigues dos
Santos, por seu advogado, Dr. Ne-
omizio Lobo Nobre, impetra este
“Habeas-Corpus” Liberatório, argu-
mentando, mediante a inépcia da
Denúncia, por crime de homicídio
qualificado, contra a vitima, Mauro, e
a falta de fundamentação da prisão
preventiva.

Preliminar de inépcia da Denún-
cia.

Diz o impetrante que a Denúncia
ajuizada pela Sra. Promotora, Dra.
Evangelina Alencar Farah, contra
Marco Flexa e outro, não individuali-
za a atuação de cada qual, no “iter
criminis” e se baseia no depoimento
de uma testemunha.

Ora, lê-se na Denúncia impugna-
da, que o Paciente Marco Flexa foi
denunciado por ter aplicado golpes
de terçado na vitima Mauro.

O laudo relata que a “causa mor-
tis” decorreu de hemorragia intra-
craniana, derivada de extenso feri-
mento, estendendo-se da região.
Fronto-parietal esquerda até a regi-
ão occipital, através de instrumento
corto-contudente.
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No que tange à autoria, a Denún-
cia reproduz o relato de 5 (cinco)
testemunhas, 4 (quatro) das quais
vizinhos, que se acordaram em face
dos gritos da vítima, saíram para a
rua e viram Marco Flexa e Ednaldo
praticarem o crime contra aquela ví-
tima. Demonstraram crueldade, pois
continuaram golpeando a vítima,
quando esta caiu ao solo, inerne.

Rejeito a preliminar supra.

Em aludência à prisão preventi-
va, o decreto está fundamentado,
pois constava dos autos, que o pa-
ciente, em tela, e outro estavam fu-
gidos. Não consta do mandado de
prisão, incluso, certidão do Sr. Ofici-
al de Justiça, que Marco Flexa foi
encontrado e preso no local de tra-
balho.

Por conseqüência, nego a or-
dem.

Belém, 22 de fevereiro de 1999.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Des.  Werther Benedito Coêlho - Relator
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ACÓRDÃO Nº 35.723 - HABEAS-CORPUS LIBERATÓRIO COM
PEDIDO DE LIMINAR DA COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Bel. Eugênio Dias dos Santos
Paciente: Darc Maria Ramos
Relator: Desembargador Otávio Marcelino Maciel

Habeas-Corpus - Paciente presa por mais de 120 dias

e gestante - Excesso de prazo caracterizado - Ordem

concedida.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais
Reunidas do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, por mai-
oria de votos, conceder o “Habeas-
Corpus”, nos termos do voto do De-
sembargador Relator.

Relatório

O Bacharel Eugênio Dias dos
Santos impetrou Ordem de Habeas-
Corpus Liberatório Com Pedido de
Liminar, em favor de Darc Maria
Ramos, contra ato da MMª Juíza de
Direito da 7ª Vara Penal da Capital.

Alega que a paciente responde
processo crime capitulado no artigo
155 do CPB, encontrando-se presa
a mais de 4 (quatro) meses, e no
período de gestação, atingindo o
nono mês a espera de dar luz a uma
criança, sem fazer o pré-natal, oca-
sionando dores diariamente. Que
prova alguma de autoria contra a ora

requerente existe nos autos, a não
ser a afirmação da suposta vítima
que são meramente palavras.

Juntou cópias dos termos de in-
quirição de testemunhas.

A autoridade apontada como co-
atora, informou que:

- a paciente foi denunciada por
infração ao art. 155, § 4º, II e art.
297 c/c art. 69 do Código Penal, e
teve sua custódia preventiva decre-
tada para garantir a ordem pública,
assegurar a instrução criminal e a
aplicação da lei penal;

- é natural do Maranhão para
onde fugiu após a consumação do
delito;

- a paciente no interrogatório
confessou a autoria do delito, não
concordando apenas com o valor
atribuído;

- a paciente responde a mais
dois processos por furto qualificado
e não possui prisão preventiva de-
cretada nesses processos.

Nesta Superior Instância a douta
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Procuradora de Justiça, Dr. Luiz Ce-
sar T. Bibas, manifestou-se pela de-
negação da ordem.

Voto

No que diz respeito à inocência
da paciente, depende, de aprecia-
ção de provas de fatos e circunstân-
cias, incabíveis em habeas-corpus.

Quanto ao excesso de prazo na
instrução criminal, doutrina e juris-
prudência estabelecem 81 dias in-
cluindo as alegações finais.

A paciente está presa a 120 dias,
e a MMª Juíza não declarou motivo
justo para exceder os prazos fixados
no Código.

O artigo 648 do Código de Pro-
cesso Penal estabelece expressa e
taxativamente os casos em que a
coação se considerará ilegal.

Segundo o dispositivo citado a

coação considerar-se-á ilegal, quan-
do alguém estiver preso por mais
tempo do que determina a lei.

Não há ressalvas do tipo:
- salvo se for crime hediondo;
- salvo se o paciente tiver péssi-

mos antecedentes.
A paciente está no 9º mês de

gestação, se é que já não deu a luz,
e necessitando de tratamento para
crises convulsivas.

O relaxamento da prisão da pa-
ciente não é somente uma questão
de justiça, como também de huma-
nidade, principalmente quando la-
drões de milhões de reais, estão em
liberdade comendo caviar, bebendo
uísque, fumando charuto cubano, e
até exercendo cargos e funções de
destaque na administração pública.

Ante o exposto, concedo a ordem
impetrada.

Belém, 22 de março de 1999.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Des. Otávio Marcelino Maciel - Relator
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ACÓRDÃO Nº 35.726 - PEDIDO DE HABEAS-CORPUS
LIBERATÓRIO DA COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Bel. Lucivaldo Costa de Carvalho
Paciente: Amilton de Souza
Relator: Desembargador Otávio Marcelino Maciel

Se ainda não passou em julgado a condenação, a

prescrição é a da pretensão punitiva e não da execu-

tória - Extinta a punibilidade pela prescrição - Extinta

a punibilidade, não se impõe medida de segurança

nem subsiste a que tenha sido imposta. Ordem Con-

cedida.

Vistos, etc...
ACORDAM, os excelentíssimos

Senhores Desembargadores com-
ponentes das câmaras criminais
reunidas do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, à unani-
midade de votos, conceder o “Ha-
beas.Corpus”, nos termos do voto
do Desembargador relator.

Relatório

O Bacharel Lucivaldo Costa de
Carvalho impetrou ordem de Ha-
beas-Corpus Liberatório em favor de
Amilton de Souza, qualificado na ini-
cial, e que se encontra preso no
Centro de Recuperação Masculino,
por determinação do Juiz da 8ª Vara
Penal, sob alegação que está extinta
a punibilidade pela prescrição.

A autoridade apontada como co-
atora informou que o paciente foi
condenado pela 6ª Pretoria Criminal,

por violar o artigo 147 do CPB, a
cumprir dois anos de medida de se-
gurança. Que a sentença foi prola-
tada em 28/11/1985, transitada em
julgado em 06/11/1989, efetuada a
prisão em 05/01/1993, foragido em
17/03/93, recapturado em
28/01/1998, permanecendo no Hos-
pital de Clínicas Gaspar Viana até a
presente data.

Nesta Superior Instância a douta
Procuradora de Justiça Dra. Vânia
Lúcia Silveira Azevedo da Silva, ale-
gando que “a pretensão do Estado
em executar a medida de segurança
enfocada, não é mais possível, uma
vez que ocorreu a prescrição, es-
tando extinta a punibilidade do paci-
ente”, manifesta-se pela concessão
da Ordem impetrada.

Voto

O paciente foi denunciado pela



JURISPRUDÊNCIA 79

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                                      v.44                nº 77                  1999

prática de crime de ameaça (art. 147
do Código Penal), cuja pena máxima
cominada é de seis meses, prescre-
vendo em dois anos, conforme dis-
posto no artigo 109, Inciso VI, do
supra referido.

Como nos autos não há informa-
ção sobre a data do recebimento da
denúncia, impossível verificar se a
data da sentença condenatória pro-
latada em 28/11/1985, já havia ocor-
rido a prescrição; porém, da data da
sentença condenatória recorrível,
recomeçou por inteiro a contagem
do prazo prescricional (C.P., art.
117, § 2º), inutilizando a prescrição
anteriormente iniciada.

Se ainda não passou em julgado
a condenação, a prescrição é a da
pretensão punitiva e não da execu-
tória (STF, RE 103.479, DJU 21.683,

p. 10088).
Da data em que foi prolatada a

sentença condenatória, ou seja,
28/11/1985, até a data em que tran-
sitou em julgado, 06/11/1989, decor-
reram três anos, onze meses e vinte
e dois dias, o que permite afirmar, já
ter decorrido a prescrição, no dia
28/11/1987, isto é, antes da senten-
ça condenatória transitar em julga-
do.

Está extinta a punibilidade pela
prescrição (art. 107, IV, do CPB).

Extinta a punibilidade, não se im-
põe medida de segurança nem sub-
siste a que tenha sido imposta.

Pelas razões expostas, concedo
a ordem impetrada, a fim de que
seja declarada a extinção da punibi-
lidade do paciente.

Belém, 22 de março de 1999.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Des. Otávio Marcelino Maciel - Relator
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ACÓRDÃO Nº 35.727 - HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM
PEDIDO DE LIMINAR DA COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Bel. Paulino dos Santos Corrêa
Paciente: Francisco Carvalho Lobo
Relatora: Desembargadora Yvonne Santiago Marinho

Habeas Corpus Liberatório - Excesso de prazo na

formação da culpa - À luz do princípio da razoabilida-

de não há coação ilegal, quando maior tolerância de-

vemos ter com os interesses e a segurança de toda

uma comunidade, diante da gravidade de delitos per-

petrados.

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

Cuida-se de Habeas Corpus Li-
beratório com medida Liminar, im-
petrado pelo Dr. Paulino dos Santos
Corrêa, em favor do paciente Fran-
cisco Carvalho Lobo, atualmente
preso por força de prisão em fla-
grante lavrado pela autoridade poli-
cial da Seccional da Marambaia, o
qual foi mantido pela Sra. Juíza da
11ª Vara Penal.

Alega o impetrante estar sofren-
do o paciente, constrangimento ile-
gal pelo excesso de prazo na forma-

ção da culpa, posto que a instrução
já se arrasta por mais de 81 dias,
impondo-se dessa maneira o rela-
xamento do flagrante.

Juntou cópias dos documentos
de fls. 04/07.

Distribuídos em Câmara de Féri-
as, o Exmo. Sr. Des. José Alberto
Soares Maia, solicitou as informa-
ções necessárias e, após a presta-
ção dessas decidiria sobre o pedido
de liminar.

Encerradas as atividades da
Câmara de Férias, foi procedida a
devida redistribuição do feito, ca-
bendo a mim a sua relatoria.

A liminar foi negada.
Prestadas as informações às fls.

13 e 17 em razão da reiteração feita
pela MMª Juíza, manifestou-se a d.
Procuradoria de Justiça - através pa-
recer da lavra da Dra. Vânia Lúcia
Azevedo da Silva, denegando a or-
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dem, entretanto, recomenda a cele-
ridade do feito, considerando tratar-
se de réu preso.

Voto

Incidência Criminal - Art. 157, §§
1º e 2º do Código Penal Brasileiro.

Arquivamento principal - Excesso
de prazo na formação da culpa.

Examinado:
Informa o MM. Juízo coator que:

o paciente custodiado em fragrância
dia 07 de outubro de 1998, como in-
curso nas sanções do artigo 157, §
1º, I e II do Código Penal Brasileiro,
por ter subtraído trezentos reais (R$
300,00), , em moeda corrente, da
Agência dos Correios - Conjunto
Cohab, em conjunto com outro ele-
mento conhecido como Carlos; a
denúncia foi oferecida no dia
12/11/98 e interrogado no dia
30/11/98, tendo oferecido defesa
prévia no dia 03/12/98 e requerido a
liberdade provisória; que o Ministério
opinou pelo indeferimento do pedido
já que o paciente acusado foi reco-
nhecido pela testemunha Edilene
Rayol ter sido o elemento que em-
punhava uma arma de fogo, parecer
esse que teve seu acolhimento; foi
designado o dia 25 de fevereiro para
oitiva das testemunhas de acusa-
ção, tendo sido ouvidas as testemu-

nhas Edilene Rayol e Anésio de
Souza Farias, que confirmaram o
assalto e a autoria do delito por
parte do paciente acusado.

ln casu, segundo tais informa-
ções, embora tenhamos de admitir
que a tramitação dos autos não está
com a celeridade desejada, mesmo
assim, devemos entender que nem
sempre os prazos processuais de-
vem ser considerados, apenas, em
favor do réu, porque há situações
como a que vem retratada nestes
autos que, devemos levar em conta
os interesses e a segurança de toda
uma comunidade diante da gravida-
de de delitos perpetrados.

À estas condições, justificada
está maior tolerância quanto ao
cumprimento dos prazos processu-
ais e, à luz do princípio da razoabili-
dade, não há coação ilegal.

Reforçamos nosso pensamento
citando o entendimento jurispruden-
cial:

“A lei deve ser interpretada não
somente à vista dos legítimos
interesses do réu, mas dos altos
interesses da sociedade basea-
dos na tranqüilidade e segurança
social” (STF - RHC 63.673 - 0 -
SP).
Pelo exposto, nego a ordem

pleiteada.

Belém, 22 de março de 1999.
Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente

Desa. Yvonne Santiago Marinho - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.728 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS
PREVENTIVO DA COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Bel. Humberto Feio Bulhosa
Paciente: Roberto Júnior Schmoller
Impetrado: Exmo. Sr. Juiz da 4ª Vara Penal da Capital
Relator: Desembargador Elzaman da Conceição Bittencourt

H.C. Liberatório - Revogação de prisão preventiva -

réu foragido do distrito da culpa: Inadmissibilidade.

H.C. por extensão: situação do Réu diferente ao outro

acusado - constrangimento ilegal não configurado. I -

Quando o réu ausenta-se do distrito da culpa, inobs-

tante conhecer de que contra si foi decretada prisão

preventiva, tal fato leva a certeza que o mesmo quer

eximir-se da responsabilidade do delito cometido. II -

Só se concede o habeas corpus por extensão, se o

paciente se enquadra nos mesmos fundamentos que

beneficiou outro acusado, o que não é o caso do ora

paciente. Writ negado por unanimidade.

ACORDAM, os Excelentissimos
Senhores Desembargadores, com-
ponentes das Câmaras Criminais
Reunidas, à unanimidade de votos
em negar a presente ordem impe-
trada.

Relatório

O Bel Humberto Feio Bulhosa,
impetrou ordem de Habeas-Corpus,
preventivo, com fundamento no art.
50, LXVIII da Constituição Federal e
arts. 647 e 648, I e II do Código de
Processo Penal, em favor de Ro-
berto Júnior Schmoller, pelos fatos e
razões a seguir sintetizados:

Diz o impetrante, que o paciente

está. sendo acusado de crime capi-
tulado no art. 171, “Caput” do CPB,
feito esse que tramita no Juízo da 6ª
Vara Penal desta Capital, tendo
contra si decreto de prisão preventi-
va, (fis. 16), assim como outros dois
elementos: Clovis de Pinto de Olivei-
ra e Francisca Silva Paixão.

Argumenta que a medida extre-
mada subsiste apenas contra o acu-
sado ora paciente, haja vista que os
demais já foram agraciados com o
beneficio disposto na lei adjetiva pe-
nal, e que, por esta razão, vem so-
frendo constrangimento ilegal, em
virtude de possuir bons anteceden-
tes, ser réu primário, possuir resi-
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dência e emprego fixo; e por isso,
requer ao final a concessão da or-
dem, por extensão.

A autoridade apontada como co-
atora, informou que em 17/10/96, foi
decretada a prisão preventiva do
acusado ora paciente, juntamente
com mais dois acusados, por infrin-
gência ao art. 171 “Caput”, do CPB,
em virtude terem evadido-se do dis-
trito da culpa, com o intuito de eximi-
rem-se da responsabilidade criminal.

Informou ainda, que depois de
várias diligências, inclusive expedi-
ção de Cartas Precatórias, aos Es-
tados da Bahia e Paraná, com a fi-
nalidade que fosse providenciada a
quebra de sigilo bancário e notifica-
ção dos acusados, foi realizado o
interrogatório do acusado Clovis
Pinto de Oliveira, sendo que, em
19/05/98, foi deferido o pedido revo-
gação da Prisão Preventiva em seu
favor.

Ressalta, que em 17/10/98, foi
devolvido àquele juízo, carta preca-
tória com certidão do Sr. Oficial de
Justiça, dando conta de que, após
várias diligências procedidas, não foi
localizado o número correspondente
à residência do Sr. Roberto Schmo-
ller, sendo até mesmo desconhecido
de todas as pessoas ali residente, o
que vale dizer que o mesmo está em
local incerto e~ não sabido, e, em
conseqüência, em 19/10/98, foi de-
terminada a citação do acusado por
Edital.

Por derradeiro, informou que,

após manifestação ministerial, con-
trária ao pedido de revogação da
prisão preventiva em favor do acu-
sado ora paciente, em 19/11/98, lhe
foi indeferido tal pedido, estando os
autos conclusos para o devido pros-
seguimento do feito.

Nesta Instância Superior, o digno
representante do Ministério Público,
opinou pela denegação do manda-
mus.

Voto

Visa o impetrante, por extensão,
a revogação da prisão preventiva do
acusado ora paciente, Roberto Júni-
or Schrnoller, ao argumento de que
tal beneficio já tenha sido concedido
a outro acusado, pelo juízo que pre-
side feito.

O juiz do feito, ressalta que o pe-
dido de revogação do nobre impe-
trante tem como base o argumento
de que o referido paciente jamais
pretendeu dificultar o bom anda-
mento da instrução criminal, o que
não procede, pois o mesmo ausen-
tou-se do distrito da culpa com fina-
lidade de eximir-se da responsabili-
dade do delito cometido. Ressalta
ainda que, consta dos autos, certi-
dão do Sr. Oficial de Justiça da Co-
marca de Nova Iguaçu, dando conta
de que, após várias diligências, ficou
constatado que o acusado ora paci-
ente, forneceu endereço não exis-
tente, e tampouco conhecido pelos
moradores do local, o que nos leva a
acreditar, que o mesmo não têm a
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intenção de colaborar com a Justiça
e muito menos comprovar sua ino-
cência, já que continua em local in-
certo e não sabido, e porque não di-
zer “foragido”.

A jurisprudência já firmou orien-
tação neste sentido, de que:

“... a ausência do réu do foro da
culpa é demonstração patente de
que se torna necessária sua se-
gregação preventiva, por conve-
niência da instrução criminal e
aplicação da lei penal. (TJSP -
RT 5 53/348 e TACRSA: RT
598/359).
Quanto ao argumento de con-

cessão da ordem por extensão, é
importante analisar a situação do
acusado ora paciente em relação ao
deferimento da revogação de prisão
preventiva concedido ao outro acu-
sado.

O digno Procurador de Justiça,
parecerista nesse feito, assim se
manifestou:

“Ao fim de seu petitório o nobre
causídico que o elaborou requer
que por extensão o beneficio da

soltura alcance o seu defendido
Roberto Junior Schmoller.
Admitir-se-ia que por extensão,
Roberto Júnior Schmoller fosse
favorecido com o direito de ir e
vir sem ser molestado, como as-
sim foi Clóvis Pinto de Oliveira,
se perante o processo, ele, Sci-
jmoller estivesse na mesma situ-
ação do seu aludido companhei-
ro de concurso criminoso. Isso
não acontece. Clóvis Pinto de
Oliveira já foi interrogado. O ora
impetrante não o foi e nem de-
monstra com firmeza a sua pre-
disposição de comparecer ao
Juízo que o processa.
O fundamento que socorreu Cló-
vis Pinto de Oliveira não acode
Roberto Júnior Sciimoller, e por
isso opino contra a concessão da
plena liberdade pleiteada.”
De tudo exposto, e de conformi-

dade com o ilustre parecer ministe-
rial, assim como da orientação juris-
prudêncial, sou pela denegação da
presente ordem impetrada.

Belém, 01 de março de 1999.

Desa. Clemeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Relator
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ACÓRDÃO Nº 35.730 - PEDIDO DE HABEAS-CORPUS
LIBERATÓRIO DA COMARCA DE ANANINDEUA

Impetrante: Aguinaldo Fonseca da Fonseca
Impetrado: Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua
Relator: Desembargador Werther Benedito Coêlho

Penal. Processual. “Habeas-Corpus” Liberatório. Es-

tando o Paciente, em tela, pronunciado, conforme o

art. 408, parte geral, do CPP, é aplicável a Súmula nº

21, do STF, segundo a qual, fica superada a alegação

do constrangimento ilegal da prisão, por excesso de

prazo. Ordem Negada. Decisão unânime.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais
Reunidas, à unanimidade, em co-
nhecer do recurso e negar-lhe pro-
vimento, conforme o voto do Des.
Relator.

Relatório

Aguinaldo Fonseca da Fonseca
já qualificado nos autos através de
defensor público devidamente habi-
litado, impetrou ordem de Habeas
Corpus Liberatório com fundamento
no art. 5º, inciso LXVIII, da Consti-
tuição Federal c/c o art. 648, inciso
II, do código de Processo Penal,
sendo apontada como autoridade
coatora o MM. Juiz da 6ª Vara Penal
da Comarca de Ananindeua pelos
motivos que passa a expor:

O seu patrono alegou que o pa-

ciente foi preso em flagrante delito
no dia 07/05/97 por infringir o dis-
posto no art. 121, § 2º, II, do Código
Penal, mantido pelo MM. Juiz de Di-
reito da 6ª Vara Penal da Comarca
de Ananindeua.

Prosseguiu, aduzindo que seu
constituinte, foi interrogado em
19/06/97 foram ouvidas as testemu-
nhas do “parquet” 12/08/97 e a últi-
ma testemunha arrolada em
22/12/97 sendo que a partir desta
data o processo encontra-se parali-
sado sem que o paciente tenha
contribuído decorridos 504 dias, en-
tre a prisão e a impetração do ”writ”,
configurando assim constrangimento
ilegal. Ao final, sustentou ainda ser o
paciente primário e possuir residên-
cia fixa, e requereu seja expedido
alvará de soltura.

O MM. Juiz “a quo”, disse, em
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suas informações, que o paciente foi
preso em flagrante delito em
08/04/97 denunciado em 17/05/97,
acusado da pratica de homicídio
qualificado. O processo teve trami-
tação normal até sofrer paralisação
pelo defensor do paciente, que não
comparecia as audiências marcadas
para a oitiva das testemunhas de
defesa. Foi encerrada a instrução e
pronunciado o paciente, sem o di-
reito de aguardar o julgamento em
liberdade, em razão de seus péssi-
mos antecedentes. Por derradeiro,
informou que o julgamento pelo Tri-
bunal do Júri está marcado para o
dia 10/11/98.

Este Relator indeferiu o pedido
liminar, por não estarem caracteri-
zados os motivos para concedê-lo.

Nesta Instância Superior, o digno
Procurador de Justiça, Dr. Luiz Cé-
sar T. Bibas, opinou pela denegação
da ordem, por absoluta falta de am-
paro legal

Voto.
Aguinaldo Fonseca da Fonseca,

por seu defensor público Dr. Paulo
Avelar, articula este “Habeas-
Corpus” Liberatório, ao argumento
de excesso de prazo para instrução.

Diz que está preso há cerca de
540 dias desde o auto de flagrante,

por crime de homicídio qualificado
até a impetração do presente writ.

Particulariza que após a oitiva da
última testemunha arrolada pelo Sra.
Promotora de Justiça, Dra. Marlene
Ramos Pampulha, citado processo
não teve impulso, desde o dia 22 de
dezembro de 1997.

Entrementes, apura-se através
das informações remetidas pelo Sr.
Juiz, Dr. Mairton Marcos Carneiro,
em exercício da 4ª Vara da Comar-
ca de Ananindeua, que o advogado
do aludido acusado, deixou de com-
parecer ás audiências de inquirição
das testemunhas que arrolou, cau-
sando a dilação processual.

Informa ainda, que o paciente,
Aguinaldo foi pronunciado. O julga-
mento do mesmo, pelo júri, poderia
ser realizado no dia 10 de novembro
de 1998, se o defensor Dr. Paulo
Avelar apresentasse a contrariedade
ao libelo, no prazo que lhe fora assi-
nado.

Passo a decidir.
É aplicável a súmula 21, do STJ:
“Pronunciado, fica superado a
alegação do constrangimento ile-
gal da prisão, por excesso de
prazo.”
Por conseguinte, nego a ordem,

conforme parecer ministerial

Belém, 30 de novembro de 1998.

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente
Des. Werther Benedito Coêlho - Relator
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ACÓRDÃO Nº 35.738 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA
VIGIA

Apelante: Miraci Pires da Silva
Apelada: A Justiça Pública.
Relatora: Desembargadora Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz

Apelação Penal - Legítima defesa - Revide moderado.

estando inegavelmente comprovado que o ato do

acusado se restringiu a um revide moderado, e com

intensidade involuntária, configura-se a ocorrência de

legítima defesa. Recurso conhecido e provido. Deci-

são por maioria.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelação, em
que é Apelante Miraci Pires da Silva
e Apelada A Justiça Pública.

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
decisão recorrida, julgando improce-
dente a denúncia, e absolvendo o
apelante.

Relatório

O Representante do MP apre-
sentou denúncia contra Miraci Pires
da Silva, como incurso nas penas de
homicídio preterdoloso, mediante as
razões seguintes:

Diz que, conforme consta nos
autos de inquérito, no dia 30/09/96,

por volta das 17:00 horas, o denun-
ciado encontrava-se em sua resi-
dência, reunido com a família, quan-
do surgiu um desentendimento, en-
tre o mesmo e um filho seu Nonato
Assunção, em razão deste ter retira-
do do prato do pai, um pedaço de
carne.

Que a vítima, companheira do
denunciado, e mãe de Nonato, in-
terferiu dizendo que não precisavam
brigar, pois ainda tinha bastante
carne na panela. Por esse motivo, o
denunciado e vítima passaram a
discutir, tendo a vítima se armado de
um terçado, e o denunciado de um
pedaço de ferro que jogou na vítima.
O ferro bateu no teto e caiu em cima
da vítima, vindo esta a cair sangran-
do bastante e logo depois a desmai-
ar.

A vítima foi socorrida e encami-
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nhada ao hospital do município da
comarca, sendo transferida para
Sta. Izabel e logo depois ao Pronto
Socorro Municipal de Belém, onde
veio a falecer em razão de hemorra-
gia intracraniana, provocada por
traumatismo crânio encefálico.

Diz que a autoria e materialidade
estão sobejamente provadas, atra-
vés dos depoimentos testemunhais,
e pelo documento médico legal. Que
embora o denunciado tente alegar a
legítima defesa, mas que esse fato
não ocorreu, sendo este o autor do
crime de lesões corporais seguida
de morte, vitimando a mãe de seus
filhos.

Ao final, requereu o recebimento
da denúncia e os procedimentos
determinados na lei.

O denunciado prestou depoi-
mento e desistiu da defesa prévia,
mas apresentou rol de testemunhas.
Prestaram depoimento duas teste-
munhas de acusação e três de de-
fesa.

Apresentadas alegações finais, o
representante do MP afirmou a cul-
pabilidade do acusado e que não
existe nos autos, nenhuma prova
que evidencie a legítima defesa ar-
güida pelo referido acusado. Pediu a
procedência da denúncia e a conde-
nação do acusado, no crime de le-
são corporal seguida de morte.

A defesa se manifestou e argu-
menta a legítima defesa, tendo em
vista o depoimento das provas tes-
temunhais. Requereu a sua absolvi-

ção, em face da ocorrência de legí-
tima defesa.

O MM. Julgador sentenciou o
feito, e julgou a denúncia proceden-
te, condenando o réu, à pena de 08
(oito) anos e 02 (dois) meses de re-
clusão, pelo crime de lesão corporal,
seguida de morte, a ser cumprida
em regime fechado.

Inconformado, o réu apela a esta
Corte de Justiça, alegando a nulida-
de da sentença, em razão da referi-
da decisão estar divorciada das pro-
vas dos autos, e por existir depoi-
mento de menores sem o cumpri-
mento das formalidades legais, ou
seja sem nomeação de curador,
ainda por constar falhas gritantes no
inquérito policial, conduzindo a de-
núncia, e também pelo laudo cada-
vérico não ter constatado lesão cra-
niana anterior à lesão atual, o que
constitui fato novo. Alega que o R.
Julgador rechaçou a tese de legítima
defesa, tão clara nos autos.

Foram ouvidas testemunhas me-
nores de 08 e 12 anos sem a assis-
tência de curador de menores, e que
esses menores trocaram a versão
dos fatos verdadeiros, induzidos por
familiares da vítima.

Ressalta, que a portaria do in-
quérito policial é do dia 15/06/96,
onde requisita exame de necropsia,
mas que este tem a data de
12/06/96, antecedendo o referido
pedido. A ficha de ocorrência está
em desacordo com os autos, pois
diz respeito a acidente de trânsito,
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na estrada da vigia, PA 14 Km 17, o
que demonstra a fragilidade do in-
quérito policial.

Que o óbito ocorreu no dia
12/06/96 e somente na data de
15/06/96, a polícia requereu exame
de necropsia, evidenciando que não
houve ficha de ocorrência.

Declara o referido exame que a
causa mortis, foi em decorrência de
hemorragia intracraniana produzida
por traumatismo craniano, porém
não especificou se a hemorragia re-
sultou de pauladas ocorridas anteri-
ormente ou de fato atual, ou então
se a vítima já era portadora de uma
lesão na cabeça, inclusive com ci-
rurgia. Essa situação foi omitida ao
Juízo, o que constitui fato novo, tra-
zido aos autos.

Requereu prazo para apresentar
documentos na delegacia de Icoara-
ci, para demonstrar o caráter turbu-
lento da vítima, que escapou de
morrer, em razão de brigas com
companheiras de diversão.

Diz que inexistem laudos perici-
ais das armas, do local e da própria
vítima que permaneceu no hospital
durante 12 dias. Argumenta que o
acusado agiu em defesa de sua
vida, sendo que as provas dos autos
afirmam a veracidade dessa  situa-
ção.

Na própria sentença, o MM. Jul-
gador expressa a sua dúvida, quan-
do declara que “ tenho em meu sen-
tir que os fatos aduzidos na peça da
denúncia, na verdade acontece-

ram....”, deixando de se basear nas
provas dos autos, que essa expres-
são é desprovida de provas condi-
zentes, e de uma análise séria. O
que se vê nesse caso é a dúvida
que impera, apelando o juízo para o
seu sentir e não para as provas.

Aduz que as provas dos autos
impõe a ocorrência da legítima de-
fesa. Finaliza requerendo ao final a
nulidade total da sentença, com pro-
clamação da inocência do acusado.

O Representante do Ministério
Público se manifestou e sustentou a
culpabilidade do acusado, no crime
de lesão corporal seguida de morte.

A Douta Procuradoria de Justiça
se manifestou e opinou pelo conhe-
cimento e improvimento do presente
apelo.

Voto

Não é nosso costume analisar o
inquérito policial, quando elabora-
mos uma decisão criminal, eis que
se trata de peça informativa.

A base de nossa tônica decisória
é sempre a instrução criminal, pois é
nela que se repousa toda nossa fé.
In casu, no entanto, pela sua com-
plexidade, admitimos e exigimos de
nós mesmos o exame detalhado de
todos os meandros dos autos, para
que se possa dar uma decisão sem
peso de consciência.

Às fls. 07, o acusado diz que a
vítima investiu contra sua pessoa,
armada de um terçado, o informan-
te, assistido, diz que o acusado “ le-
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vantou-se da mesa com raiva e, indo
até o fogão, pegou um pedaço de
ferro para agredir sua companheira
que, para se defender, pegou um
terçado, mas o pai do informante foi
mais ágil e bateu com o pedaço de
ferro na cabeça da mãe do infor-
mante (textuais).

Nonato Assunção, informante, de
13 anos (fls. 13, assistido, diz que
sua mãe pegou um terçado, partindo
para cima do pai do informante que,
para se defender, pegou um pedaço
de ferro, jogou-o na mão da sua
companheira para desarmá-la, e
que o ferro bateu no teto da casa do
informante, indo cair na cabeça de
sua mãe (textuais).

Raimundo Pinheiro dos Santos,
de 41 anos, diz “que tomou conhe-
cimento através dos filhos da vítima
que Orgazi estava portando um ter-
çado, que então Miraci para se de-
fender pegou um pedaço de ferro e
jogou-o para desarmar sua compa-
nheira” (textuais).

No relatório da autoridade inqui-
sitorial está o seguinte período:

“....apossou-se de um terçado e in-
vestiu segundo testemunhas dos
próprios filhos, para cima do indicia-
do, o qual imediatamente, revidou a
agressão empunhando também uma
barra de ferro...”.

Às fls.16, encontra-se contido
exame médico legal cadavérico,
onde conclui que a morte ocorrera
em razão de lesão intracraniana por
baque.

O indiciado, no interrogatório,
relatou mais detalhes, embora a
central da versão seja a mesma,
mas aqui relata-se que o problema
do bife teria sido outro, pois o que
teria indignado a vítima teria sido o
simples fato de ter ele ingerido um
pedaço de carne e que, em razão
disso, passou ela a detratá-lo com
palavras de baixo calão, ofensivas,
inclusive, à sua dignidade de ho-
mem.

Afirmou, também que toda a ini-
ciativa da agressão teria partido da
vítima, que lhe teria agredido com
um terçado, o que obrigou-o a se
utilizar de uma chapa de ferro que
jogou sobre a vítima visando, uni-
camente, desarmá-la, mas, foi infe-
liz, porque lhe produziu ferimento
fatal.

As testemunhas Raimundo Pi-
nheiro dos Santos e Laudelina Sou-
sa Santos, (fls.40) nada adiantaram,
face ao fato, eis que foram apenas
circunstanciais. Na instrução os me-
nores, testemunhas, repetiram, mais
ou menos, o que disseram na Polí-
cia.

Isso seria o acesso às provas de
que se disporia, pela função de jul-
gar um caso desses, não apenas
trágico, mas de uma dolorosidade
extrema, porque é uma tragédia que
se verificou no seio de um lar humil-
de, onde se constata, há muito, uma
certa deterioração, provocada por
visível problema moral, acalentado
por acentuada deficiência econômi-
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ca e social.
As testemunhas visuais do fato,

embora informantes, tiveram, além
disso, o constrangimento de terem
de depor num caso pungente, cujos
protagonistas foram seus próprios
genitores. Além disso nos vem um
processo com alta deficiência, que
lamentamos, pois pela sua impor-
tância criminal, deveria ter sido pre-
parado com o máximo cuidado, hon-
rando uma Polícia liderada por ba-
charéis em direito.

Os instrumentos centrais do cri-
me teriam de ser, pelos elementos
probatórios que se nos deparam, um
terçado e uma barra de ferro, que,
juridicamente, não existem, pois não
foram objeto de auto de apreensão,
como determina o art.6º, inciso II, do
Código de Processo Penal, o que se
nos depara, data vênia, como uma
falha injustificável, por ser o proces-
so complexo e complicado.

Ademais causa-nos espécie não
ter sido essa falha detectada pelo
juízo e pelo MP. Se formos adotar o
princípio jurídico, herdado do direito
romano, de que, o que “não está nos
autos, não está no mundo”, o pre-
sente crime teria sido praticado sem
instrumento, por suas armas, para
sermos mais precisos, não estarem
nos autos.

O lado probatório do fato delituo-
so, que leva o julgador à sua precio-
sa convicção de julgamento, que
não pode deixar de ser acertado
porque, do contrário, não fará justi-

ça, é o conjunto um tanto subjetivo
da idéia do fato, da maneira como
ele ocorreu, o que nada mais seria
do que um conjunto de detalhes
combinado entre si, o que traduziria
uma espécie de média.

Dentro desse raciocínio, não há
como concordar com a sentença de
fls. que, não obstante bem elabora-
da sob o ponto de vista formal, clau-
dica, data vênia, sob o ponto de
vista jurídico, apreciando pela su-
perfície, a sua questão probatória.
Efetivamente, pelo que vemos, não
há como se negar, de que a iniciati-
va de agressão foi da vítima.

Por outra, há versão que haveria
marca, de terçado na parede da
casa, e isso não foi levado em con-
ta, quando o art. 158, do mesmo di-
ploma legal, diz o seguinte: “Quando
a infração deixar vestígios, será in-
dispensável o exame de corpo de
delito, direto ou indireto, não poden-
do supri-lo a confissão do acusado”.

Assim, a ausência dessa provi-
dência processual causa grande
transtorno à análise do caso e, em
razão disso, obedecendo à técnica
moderna de julgamento, esse fato
terá de ser admitido em favor do
réu. E entende que a existência de
marca de terçado na parede, feita
quando a vítima tentava atingir o
réu, que, desesperadamente, se es-
quivava dos golpes e não tendo sido
apurada devidamente por meio peri-
cial, face a desobediência à lei pro-
cessual penal é certo que o julgador
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terá de optar pela sua veracidade,
eis que se nos depara como uma
circunstância  esclarecedora do fato.

Acresce, também, a alternativa
de que a vítima apresenta antece-
dente significativo quanto a seu gê-
nio alterado, pois há notícia de que
teria sido atingida anteriormente por
baques na cabeça, oriundos de uma
briga, em que teria se metido.

Ademais, pelos elementos dire-
tos que os autos nos apresentam,
não há dúvida de que a agressão te-
ria partido da vítima. O indiciado, ora
recorrente, às fls. 14, diz que “ a
mesma após armar-se de um terça-
do, investiu contra o depoente”.

Nonato Assunção, às fls.20, diz
que “ sua mãe pegou um terçado,
partindo para cima do pai do infor-
mante” Raimundo Pinheiro dos
Santos, às fls.21, declara que “O
Orgazi (a vítima), estava portando
um terçado e que, então, Miraci,
para se defender, pegou um pedaço
de ferro”.

O próprio delegado do inquérito
em seu relatório diz que a vítima
“apossou-se de um terçado e inves-
tiu, segundo testemunha dos própri-
os filhos, para cima do indiciado”. Na
instrução, o processo não destoa,
com relação ao problema da prova.
O interrogatório do indiciado, ora re-
corrente foi claro e é em determina-
dos detalhes patético, quando, ao
relatar o episódio, diz que: “.... de
repente o filho do acusado gritou
“papai, a mamãe vai lhe matar”

(textuais). E que, imediatamente o
acusado olhou para trás e viu a víti-
ma armada com um terçado”. E
mais adiante: “.... que a vítima partiu
para cima do acusado, tentando
golpear-lhe, porém não acertou,
porque o mesmo desviava-lhe o seu
corpo, tendo a vítima acertado vári-
as terçadadas no esteio da casa”. O
restante da instrução foi parecido
com as demais peças processuais.

O fato pode ter ocorrido de outra
maneira, mas pelas provas que
apresentam-se nos autos, e se são
só essas, é pelas falhas que apre-
senta o inquérito, estamos visivel-
mente diante de caso autêntico de
legítima defesa, consagrado no
art.25, do Código Penal, que diz o
seguinte: “ Entende-se em legítima
defesa, quem usando moderada-
mente dos meios necessários, re-
pele injusta agressão, atual ou imi-
nente a direito seu ou de outrem”.

O direito vive em torno do fato in
concreto, e é evidente que ele não
progride diante de prova falha e in-
subsistente. In casu, a verdade é
que, as únicas provas aproveitáveis
do processo, de acordo com uma
análise lúcida e independente, nos
conduzem, eficientemente, à figura
de legítima defesa.

A ação do indiciado, ora recor-
rente, foi totalmente de defesa; a
agressão, pelo que se entende, in-
duvidosamente, partiu totalmente da
vítima. Para que haja rigorosamente
a legítima defesa, é necessário, a
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priori, que a defesa seja de uma
agressão injusta.

O indiciado, ora apelante, estava
fazendo refeição, com a família toda
reunida, foi detratado pela vítima e
atacado com um terçado, fugindo,
inclusive, dos golpes, que teriam
atingido a parede da casa.

É inegável que era injusta a
agressão, se a vítima tivesse algu-
ma coisa contra o indiciado, ora
apelante, não poderia fazer a justiça
privada. Por outra, o revide foi mo-
derado, ele pegou um pedaço de

ferro que estava em cima do fogão,
no desespero da defesa iminente, e
o meio que usou foi necessário e
moderado, pois deu apenas um gol-
pe, cuja intensidade foi evidente-
mente involuntária.

Ex-positis, conheço do recurso,
para dar-lhe provimento, reformando
a r. sentença, e assim julgar impro-
cedente a denúncia, absolvendo o
apelante, ficando devidamente com-
provada a situação estabelecida na
norma do art. 23, inciso II, do Código
Penal.

Belém,  13 de novembro de 1998.

Des. Benedito de Miranda Alvarenga - Presidente
Desa. Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.740 - APELAÇAO CIVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Pena Branca do Para S/A
Apelado: Cleuma Rodrigues Barata
Relatora: Desembargadora Maria Helena D’Almeida Ferreira

Embargos do devedor - Art. 736 do CPC - Ação de

execução - Título executivo extrajudicial - Duplicatas

mercantis - Lei nº 5.474/68 - Inexigibilidade - Ilegitimi-

dade de parte - Imóvel penhorado - Bem de Família. 1

- Os títulos executivos extra - judiciais, duplicatas

mercantis que deram origem a execução (art. 585, I

do CPC), encontra-se formalmente perfeitos, acom-

panhados dos documentos necessários (art. 15, II, Lei

5.474/68), podendo pois ensejar a execução. 2 - A

união estável como entidade familiar (art. 226, § 3º da

CF), ao conceder isonomia com a família constituída

pelo casamento e a concessão de benefícios à con-

cubina, através de uma interpretação construtiva e

lógica, também concedeu deveres e obrigações. 3 -

Se a lei estabelece a obrigação de intimar a mulher

casada da penhora recaída em imóvel nada de ilegal

ou irregular que se dê idêntico tratamento à concubi-

na. 4 - A Lei nº 8.009/90, que ampliou o instituto do

bem de família e sua impenhorabilidade, estabeleceu

requisitos para sua comprovação. 5 - Recurso conhe-

cido pois ornado de Juízo de admissibilidade e pro-

vido para modificar a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Apelação, da Comar-
ca da Capital, em que é apelante
Pena Branca do Para S/A e apelada
Cleuma Rodrigues Barata.

ACORDAM, os Desembargado-
res que integram a 5ª Turma Julga-

dora da 2ª Câmara Cível Isolada do
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, por Unanimidade de votos, co-
nhecer do recurso e dar provimento
em parte, na forma do voto da rela-
tora.
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Relatório

Trata-se de apelação, interposta
por Pena Branca do Pará S/A, in-
conformada com sentença prolatada
em embargos do devedor à execu-
ção que move contra Caetano Fer-
reira de Oliveira.

Em síntese, passo a relatar:
A apelante, propôs contra Caeta-

no Ferreira de Oliveira, ação de
execução, com origem em duplica-
tas mercantis, vencidas e impagas,
devidamente protestadas e acom-
panhadas dos documentos necessá-
rios, conforme se vê de documentos
de fls. 9/459.

Devidamente citado e não tendo
efetuado o pagamento, foi efetuada
a penhora de um veículo (fls. 560) e
posteriormente de um auto comple-
mentar de penhora sobre um imóvel,
sito à rua Jabatiteua nº 286 (fís.
562), ficando o veículo em depósito
nas mãos da apelada e o imóvel
pelo oficial do 2º Ofício.

A executada Cleuma Rodrigues
Barata, oferece embargos à execu-
ção, alegando em preliminar, que os
bens penhorados são de sua propri-
edade e não do executado Caetano
Ferreira de Oliveira.

Ainda em preliminar, alega a ine-
xigibilidade dos títulos que instruem
a execução, eis que não existem
nos autos comprovação do recebi-
mento das mercadorias e que as
mesmas foram protestadas em
nome de Caetano Ferreira de Olivei-
ra, não sendo pois devedora e sob

ilegitimidade de parte, argúi a tercei-
ra preliminar.

No mérito, alega que não é parte
na execução, que não é devedora, e
repete os argumentos constantes
das preliminares.

A exequente-embargada, devi-
damente intimada apresentou im-
pugnação, esclarecendo que real-
mente não propôs execução contra
a ora embargante e sim contra Ca-
etano Ferreira de Oliveira. e que
apenas mencionou a requerente
como companheira do referido, pois
mantém uma união há mais de
quinze (15) anos; que assim, con-
corda com a exclusão do veículo
penhorado, mas que seja mantida a
penhora do imóvel.

Embora designada audiência,
não foi a mesma realizada, não ha-
vendo nos autos qualquer certidão
sobre o ato.

Em sentença de fls. 22/24, após
o relatório, e a exclusão da lide de
Cleuma Rodrigues Barata, julgou
pela procedência do pedido, para
considerar insubsistente a penhora
efetuada.

Inconformado o exequente-
embargado, apelou, pedindo a re-
forma da decisão, para que seja
mantida a penhora sobre imóvel,
alegando a união estável da embar-
gante com o embargado.

Devidamente respondida, os au-
tos foram encaminhados a este
Egrégio Tribunal de Justiça.
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Voto

Tratando-se de recurso de ape-
lação, interposto de sentença que
julgou procedentes, embargos do
devedor à execução, em primeiro
lugar passo a examinar a ação de
execução, eis que foram suscitados
preliminares de ilegitimidade de
parte e inexigibilidade dos títulos de
crédito.

A ação de execução, proposta
por Pena Branca do Pará S/A, com
fundamento no art. 585, do Código e
Processo Civil, fundada em dupli-
catas mercantis, vencidas e impa-
gas, devidamente protestadas, con-
tra Caetano Ferreira de Oliveira.

“Conceitua-se execução, em face
do exposto, como uma cadeia de
atos de atuação da vontade, san-
cionatória, ou seja, conjunto de
atos estatais através de que, com
ou sem o concurso da vontade
do devedor (e até contra ela), in-
vade-se seu patrimônio para, à
custa dele, realizar-se o resultado
prático desejado concretamente
pelo direito objetivo material.”
O inadimplemento (arts. 580 a

582) e o título (arts. 583 a 586), são
os dois requisitos necessários e cor-
respondem aos pressupostos da
execução. Na ação de execução em
exame, os títulos que lhe deram ori-
gem, títulos executivos extrajudici-
ais, duplicata mercantil encontra-se
prevista no art. 585, I do Código de
Processo Civil.

A duplicata, prevista na Lei

5.474, de 18 de julho de 1968, que
em seu art. 1º, determina:

“em todo o contrato de compra e
venda mercantil entre partes do-
miciliadas no território brasileiro,
com prazo não inferior a trinta
(30) dias, contado da data da en-
trega ou despacho das mercado-
rias, o vendedor extrairá a res-
pectiva fatura para apresentação
ao comprador”.
Declara a lei, entretanto, que, “

no ato da emissão da fatura, dela
poderá ser extraída uma duplicata
para circulação como efeito comer-
cial, não sendo admitida qualquer
outra espécie de título de crédito
para documentar o saque do deve-
dor pela importância faturada ao
comprador.”

Fran Martins, in Títulos de Cré-
dito, 3ª edição, Forense, vol. II, p.
186/87.
Assim, os títulos que deram ori-

gem a execução, títulos executivos,
comprovam o primeiro requisito da
execução.

O segundo requisito, o inadim-
plemento, ocorre

“quando faltar a prestação devi-
da, isto é, quando o devedor não
a cumprir, voluntária ou involun-
tariamente”.
Arakem de Assis, in Manual do
Processo de Execução Ed. RT,
4ª ed., 1997, p. 152.
As duplicatas formalmente per-

feitas (art. 2º e 25 da Lei nº 5.474),
não aceitas, mas devidamente pro-
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testadas e com os documentos ne-
cessários (art. 15, II), são títulos
aptos a execução.

Assim, passo ao exame dos em-
bargos, com a preliminar, de inexigi-
bilidade dos títulos, rejeitada ante os
motivos expostos, eis que acompa-
nhadas das faturas, documentos
comprobatórios de entrega das mer-
cadorias e protestos.

No referente, a alegada ilegitimi-
dade de parte para figurar no polo
passivo da execução, o próprio exe-
quente esclareceu em sua impugna-
ção, que a ação foi proposta contra
Caetano Ferreira de Oliveira, e que
sem nome constou apenas em rela-
ção à união de fato que mantém
com o mesmo há vários anos, para
que fosse efetivada sua intimação
caso a penhora recaísse em bem
imóvel.

Entendo perfeitamente o cuidado
do procurador do exequente em as-
sim proceder, ante a dimensão dada
pela Constituição Federal a união
estável.

Constata-se da análise objetiva
do texto constitucional ter sido man-
tida a história qualificação da família
como base da a sociedade; e, ao
mesmo tempo, apartando-se do tra-
dicional amparo à família constituída
exclusivamente pelo casamento,
estendeu-se a proteção do Estado
também à entidade familiar consti-
tuída pela união estável entre o ho-
mem e a mulher, ou pela comunida-
de formada por qualquer dos país e

seus desentendes.
Para Eduardo de Oliveira Leite, a

palavra “Família” empregada nos
art. 226, caput:

deve ser entendida num sentido
amplo, abrangendo, não somente
a família fundada em casamento
(antiga família dita “legítima”, em
contraposição à ilegítima), mas
ainda as novas formas de conju-
gabilídade, como a união de fato
(art. 226, § 3º), a família natural
assente no fato da procriação
(art. 226, § 4º) e a família adotiva
(adoção por pessoa não casada)
Francisco José Cahali, in União
Estável e Alimentos entre Com-
panheiros, Saraiva, 1ª ed. 1996,
p. 3.
Ora, se a lei deu à união estável,

uma isonomia à família constituída
pelo casamento, adotando a institu-
tos como adoção do patronímico do
marido, qualificação como depen-
dente, direito a partilha de bens, etc.
é claro que a lei também concedeu
obrigações e deveres idênticos. Se a
lei impõe à mulher casada a intima-
ção da penhora efetuada em bem
imóvel, por uma questão de inter-
pretação lógica, andou bem o exe-
quente ao igualar o tratamento no
caso de concubina.

O Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, em bem lançado voto, ain-
da que referente a processo em que
se examinou sobre a possibilidade
do legado à concubina e a correta
interpretação a ser dada ao art.
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1.719 do Código Civil, frente ao art.
226, § 3º da CF, consignou o quanto
segue e que bem se presta ao as-
pecto em exame.

“Impõe-se dar a lei, especial-
mente em certos casos do direi-
to, como no de família, uma in-
terpretação construtiva, teleológi-
ca e de valoração, fundada na
lógica do razoável.” O Jurista, sa-
lientava Pontes de Miranda em
escólios ao Código de 1939
(V.XII/23), “há de interpretar as
leis com o espirito ao nível do
seu tempo, isto é, mergulhado na
viva realidade ambiente, e não
acorrentado a algo do passado,
nem perdido em alguma para-
gem, mesmo provável, do dis-
tante futuro”, in A Constituição
Federal e a união estável entre
homem e mulher, Antônio Carlos
Mathias Coltro, in Repertório de
Jurisprudência e doutrina sobre
Direito de família, coord. por Te-
resa Arruda Alvim Pinto.
A embargante não contestou a

união estável com o executado, mas
única e exclusivamente a proprieda-
de dos bens e com referência ao

bem imóvel, usou da união estável,
para considerá-lo como bem de fa-
mília (Lei nº 8.009/90)

Assim, tenho por certo a intima-
ção da penhora sobre o imóvel, con-
sidero correto o uso dos embargos
do devedor para defesa de sua parte
no referido imóvel, entretanto, dei-
xou a embargante de comprovar ser
o referido imóvel os requisitos exigi-
dos pela Lei nº 8.009/90, para que
possa ser considerado como bem
de família, razão pela qual mante-
nho a penhora, fato alias não con-
testado pela exequente.

No mérito, a embargante usou
dos mesmos argumentos utilizados
ao argüir as preliminares, e assim
sendo todos foram examinados.

Isto posto, conheço do recurso
pois ornado de seus requisitos de
admissibilidade e dou provimento
para modificar a decisão recorrida,
julgar, em parte, procedente os em-
bargos, desonerando da penhora o
veículo descrito nos autos de fls.,
mas considerar como subsistente a
penhora efetuada no imóvel (auto de
fls.), invertendo os ônus da sucum-
bência.

Belém, 11 de março de 1999.

Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalves - Presidente
Desa. Maria Helena D’Almeida Ferreira - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.742 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Amenaides Vieira Siqueira e Espólio de Otávio Batuira Siqueira
Relatora: Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy

Apelação Cível. A comprovação hábil do domínio e

posse dos apelados sobre o imóvel objeto do litígio

acarreta o improvimento do recurso e manutenção da

r. sentença recorrida. Recurso Improvido.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Apelação Cível da
comarca de Belém em que é ape-
lante Banco do Brasil S/A e apelado
Amenaides Vieira Siqueira e Espólio
de Otávio Batuira Siqueira.

ACORDAM, os Exmos. Srs. De-
sembargadores componentes da
Col. 2ª Câmara Cível Isolada, à
unanimidade de votos, conheceram
do recurso, porém negaram-lhe pro-
vimento para manter a decisão re-
corrida, nos termos do voto da Desa.
Relatora.

Relatório

Tratam os autos de Ação de Em-
bargos de Terceiros, ajuizada por
Amenaides Vieira Siqueira e  Espólio
de Otávio Batuira Siqueira, identifi-
cados à fls. 02, com fundamento no
art. 1046, § 1º do CPC, contra o
Banco do Brasil S/A, objetivando a
exclusão da penhora o bem constri-

tado no Proc. 374/84, ajuizado pelo
Banco embargado contra Metro En-
genharia Ltda. e outros.

Alegam serem detentores da
posse do bem imóvel situado no
município de Ourém/Pa, descrito no
auto de penhora e depósito lavrado
em 25/01/85, constante de fls. 16,
onde devidamente autorizados pelo
DNPM - Departamento Nacional de
Produção Mineral, exploram a extra-
ção de seixo naquela região, res-
saltando ainda que, através de duas
ações possessórias, obtiveram em
decisão final o reconhecimento de
serem detentores da posse do imó-
vel, e já adquiriram o domínio da
referida área, através de títulos defi-
nitivos outorgados pelo ITERPA,
conforme comprovado pela compe-
tente certidão expedida pelo Cartório
de Registro de Imóveis de Ourém.

Esclareceu, ainda, que face a in-
cidência da penhora, respaldaram-
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se no art. 1.046 e seguintes do CPC,
pleiteando o deferimento liminar, e,
após o processamento legal, pre-
tendem o reconhecimento da proce-
dência da ação com a insubsistência
da penhora e condenação do Em-
bargado em ônus de sucumbência.

Juntaram documentos - fls.
08/49.

Recebidos os Embargos e orde-
nada a citação, o Embargado, após
argüir, preliminarmente, a Exceção
de Incompetência do Juízo da 11ª
Vara Cível para processar e julgar o
feito, esclarecendo haver firmado
com a firma Metro Engenharia Ltda.
uma Escritura Pública de Emprésti-
mo com Garantia Hipotecária em
31/08/81, no valor de US$ 300.000
(trezentos mil dólares), com venci-
mento para 24/08/89, tendo como
garantia a hipoteca de 1º grau do
imóvel descrito na cláusula 8ª do
Contrato, daí porque fora penhora-
do, consoante o parágrafo 2º do art.
655 do CPC.

No mérito, sustentou a regulari-
dade da penhora e protestou pela
improcedência dos Embargos

Manifestaram-se os Embarga-
dos.

Conforme decisão de fls. 96/97,
foi acolhida a Exceção  de Incom-
petência, e encaminhados os autos
para a Comarca de Ourém, entre-
tanto, ao recebê-los, o MM. Juízo
daquela Comarca afirmou sua in-
competência. Retornando os autos,
foi suscitado o conflito negativo de

competência dirimido pelo Ac.
20.644,  reconhecendo a competên-
cia  do Juízo da 11ª Vara Cível.

Após as providências quanto ao
preparo do feito, a MMª Juíza prola-
tou a sentença de fls. 126/132, jul-
gou procedente a ação, desconsti-
tuindo a penhora e determinando a
restituição do imóvel aos Aa., e im-
pondo ao Banco exequente os ônus
de sucumbência.

Inconformado, o Banco do Brasil
interpôs o recurso de Apelação
conforme razões de fls. 135/153,
instruída com os documentos de fls.
154/158, recebida por despacho de
fls. 159 em seus legais efeitos, inti-
mados os Apelados omitiram-se a
qualquer manifestação conforme
certidão de fls. 70.

O Órgão Ministerial, em parecer
de fls. 172/175, da lavra do emi-
nente Dr. Raimundo de Mendonça
Ribeiro Alves, Procurador de Justi-
ça, manifestou-se pelo conheci-
mento e improvimento do recurso.

Voto

Recurso tempestivamente oposto
e preparado, satisfeitos, portanto, os
requisitos de admissibilidade que
ensejam seu conhecimento.

Consoante relatado, inconforma-
do com a sentença prolatada pelo
MM. Juízo da 11ª Vara Cível que
julgando procedente os Embargos
de Terceiros Opostos, desconstituiu
a penhora formalizada à fls. 17 da
Ação de Execução proposta contra a
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Empresa Metro Engenharia Ltda., o
Banco do Brasil S/A interpôs o pre-
sente recurso de Apelação.

Em suas razões, alega que a de-
cisão recorrida teria sido proferida
ao arrepio da Lei, com acolhimento
apenas das razões infundadas dos
Apelados, procurando sustentar a
legalidade da penhora e a proprie-
dade dos executados sobre o imóvel
sob o fundamento de que a posse
para ser argüida em Embargos de
Terceiro tem que ser total e justa,
exercendo-a efetivamente derivada
de título regular, o que não se refere
ao caso sub-judice.

Destaca que os Embargantes
não apresentaram qualquer título
referente a área  penhorada sendo
apenas confluentes, além de mere-
cer consideração o fato de que,
ainda que os documentos apresen-
tados pelos Embargantes se referis-
sem ao imóvel, deveria ser levado
em conta a anterioridade da escritu-
ra pública de Compra e Venda.

Sustentam, ainda, que não go-
zando os embargantes de benefício
da justiça gratuita  deixaram de pro-
ceder a quitação das custas proces-
suais a seu cargo, em conseqüên-
cia, protesta o Apelante pela extin-
ção dos Embargos.

Finalmente, manifestando sua
análise sobre as peças constantes
dos autos, alegam a incoincidência
da área e do número do registro e
respaldando-se nos arts. 489, 492 e
497 do CPC, ratificam a contesta-

ção, invocando a reforma da sen-
tença recorrida.

Os Apelados não usaram da fa-
culdade  de  oferecer contra-razões.

Inicialmente, cabe observar que,
na conformidade do despacho judi-
cial de fls. 161, foi procedida a qui-
tação das custas processuais, con-
forme se vê à fls. 162/163, sanada,
portanto, a irregularidade  apontada
pela Apelante.

Consoante observado pelo emi-
nente Procurador de Justiça, o litígio
deve ser dirimido através de prova
documental produzida pelas partes.

De fato, a apelante procura sus-
tentar a legalidade da penhora e o
domínio da executada sobre o imó-
vel com base na Escritura Pública
de Compra e Venda de Cessão de
Direitos Hereditários - fls.78/82 e na
Escritura Pública de empréstimo
com garantia hipotecária às fls.
66/74, enquanto que os Apelados
sustentam sua posse sobre a área
por período superior a 30(trinta)
anos, na qual exploram a extração
de seixo através da firma Mineração
Transporte Ltda., conforme docu-
mento de fls. 11/24.

Pelos documentos apresentados
constata-se que o imóvel objeto do
litígio foi matriculado em nome da
embargante perante o Cartório de
Registro de Imóveis da Cidade de
Ourem sob nºs 4.095 e 4.096 em
04/10/82, após a formalização do
título definitivo conferido pelo
ITERPA em 20/09/82 sob nº 00109.
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Comprovado, também, resultou
que a embargante explora na área a
extração de seixo na região através
de firma de sua propriedade deno-
minada Mineração Transporte Batui-
ra Ltda. conforme autorizações ex-
pedidas em 23/02/83 pelo DNPM e
26/01/83 pela Prefeitura Municipal
de Ourem.

O fundamento legal a ser exami-
nado na presente Ação é o art.
1.046, § 1º do CPC e, pela análise
de seus requisitos, conclui-se pela
legitimidade ativa daquele que não
sendo parte no processo sofre es-
bulho ou turbação  na posse de seus
bens em razão de apreensão judicial
nele determinada como é o caso da
Embargante.

Demonstrou a Embargante-
apelada em sua defesa que a ope-
ração foi realizada pelo Banco Ape-
lante na América Central, e, prova-
velmente, não teria havido a cautela
quanto a verificação do efetivo exer-
cício do domínio alegado e o que é
pior, o registro da Cessão de direitos
hereditários teria incorrido em fla-
grante nulidade face a vedação de
inscrição no registro de Cartório de
Imóveis conforme a legislação es-
pecífica, ora se a constrição judicial
alcançou direitos, justificado resultou
o ajuizamento dos Embargos opos-
tos.

Cabe destacar que além da pos-
se da Embargante ser pública e no-
tória oficialmente efetivada desde
1983, foi judicialmente confirmada,

como bem destacou O MM. Juízo
Monocrático em sua bem lançada
sentença de fls. 126/132 através das
ações possessórias ajuizadas pela
Embargante e Metro Engenharia
Ltda.,  resultando, portanto, esclare-
cido que a Embargante é detentora
do domínio e posse do imóvel,  pre-
valecendo seu direito sobre o alega-
do domínio que sustentou a defesa
do Banco Embargado através de re-
gistro público, cuja eficácia resultou
comprometida.

Em seu detalhado parecer à fls.
174 o Exmo. Dr. Procurador de Jus-
tiça assim concluiu:

“Desta forma observa-se que a
transcrição  do bem imóvel trazi-
da pelo apelante/embargante à
Escritura Pública de Cessão de
Direitos Hereditários, é insufici-
ente para caracterizar  o domínio
do bem, apresentado como ga-
rantia pela Empresa executada.
O núcleo da controvérsia  por-
tanto, a escritura apresentada
pelo apelante por ocasião da pe-
nhora, é inadmissível, já que
como na antiga, a nova lei dos
Registros Públicos, continue a
não prever o registro de cessão e
transferência de direitos hereditá-
rios.”
E cita:
“Cessão de Direitos Hereditários.
Entre os atos registráveis não se
inclui a cessão de direitos here-
ditários. A universalidade de bens
constituída pela herança é inde-
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terminada e só se determinará
após a partilha, esta sim registrá-
vel.”
Apud Walter Cinevica, Leis dos
Registros Públicos Comentada
Ed. Saráiva São Paulo 1997 - 11ª
Ed., pag. 314.
Conclui-se, portanto, que a deci-

são recorrida não foi proferida ao ar-

repio da lei, ao contrário analisou
detidamente os aspectos de fato e
de direito do litígio merecendo ser
mantida pelos fundamentos exposa-
dos.

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

Belém, 10 de dezembro de 1998.

Desa. Maria Helena D`Almeida Ferreira - Presidente
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.744 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: União Norte Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo dia - Hos-
pital Adventista de Belém

Apelado: Ministério Público do Estado
Relatora: Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos

Apelação Cível - Ação Civil Pública - Majoração de

mensalidade de associado contribuinte do Hospital

Belém. Ilegitimidade passiva do Ministério Público

dado que a ação Civil Pública é efetivada na defesa

de interesses difusos e coletivos e não interesses in-

dividuais, como no caso. Preliminar. Acolhida - Deci-

são Unânime.

Vistos, etc...

Relatório

O Ministério Público do Estado
do Pará, através da Promotoria do
Consumidor, propôs Ação Civil Pú-
blica, com base na legislação ati-
nente, contra a União Norte Brasilei-
ra da Igreja Adventista do Sétimo
Dia - Hospital Adventista de Belém.
alegando o seguinte: que a requeri-
da é uma entidade de fins não eco-
nômicos, considerada de utilidade
pública, que oferta, mediante con-
trato, prestações de serviços médi-
cos hospitalares à consumidores;
que, em contraprestação a esses
serviços, o consumidor contratante
paga uma contribuição mensal, cuja
taxa é fixada nos moldes do contra-
to, com previsão de reajuste, de

acordo com o aumento do custo
operacional do sistema; que esse
reajuste até maio de 1994 foi men-
sal, dentro dos percentuais inflacio-
nários das respectivas épocas, pro-
cedimento que se modificou por im-
posição do Programa de Estabiliza-
ção criado pela Medida Provisória n.
433/94, convertida na Lei 8.880/94,
quando foi instituída a URV - Unida-
de Real de Valor, tendo, a partir de
julho de 1994, a instituição Hospital
Belém, feito a conversão da taxa
mensal para a nova moeda, não
obedecendo os critérios legais, re-
passando um percentual de 25%,
além do permitido para a conversão
do real, o que ensejou inúmeras re-
clamações dos consumidores con-
tratantes; que, recentemente, a ré -
Hospital Belém - ora apelante, igno-
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rando ainda as imposições legais
em vigor, voltou a aumentar as
mensalidades de seu plano de saú-
de em 25%, desconhecendo a peri-
odicidade do aumento, estabelecida
por Lei 8.880/94 e da MP 953/95(
art. 28) que é anual, salvo autoriza-
ção expressa do Poder Executivo
Federal.

Finalmente, o Autor Ministério
Público Estadual requereu liminar,
visando suspender o dito aumento
de 25% sobre a taxa de manutenção
mensal dos contratos de prestação
de serviços médico hospitalar, im-
posto pela entidade demandada à
seus consumidores contratantes, a
partir de março de 1996. Requereu,
ainda a cominação de multa diária
em caso de descumprimento da or-
dem e ao final a procedência da
ação.

A liminar foi concedida pela Dig-
na Dra. Juíza.

Citada, a ré Hospital Belém -
contestou, argüindo, preliminar-
mente, ilegitimidade ativa “ad cau-
sam” do Ministério Público, para a
propositura da ação, sob o funda-
mento de que o MP só teria legitimi-
dade para promover Ação Civil Pú-
blica, na defesa de interesses difu-
sos e coletivos, sendo-lhe vedado
promover Ação Civil Pública para
defender interesses individuais.
Quanto ao mérito, diz que o pedido
de suspensão do pagamento de
25% sobre a taxa de manutenção
mensal improcede, de vez que o

procedimento da requerida está pre-
visto no contrato, que é ato jurídico
perfeito. Insiste que, embora não
objetive lucros na prestação do ser-
viço médico, precisa cobrir os custos
operacionais. Pede a improcedência
da ação.

O Autor, Ministério Público, por
sua vez, rebateu os termos da con-
testação, reafirmando o alegado na
inicial.

A Dra. Juíza sentenciou, julgando
procedente a ação, declarando ilegal
o aumento de 25% sobre a taxa de
mensalidade dos contratos de pres-
tação médico-hospitalar aos consu-
midores contratantes, a partir de
março de 1995.

Inconformada, a requerida - Hos-
pital Belém - interpôs Recurso de
Apelação, invocando, preliminar-
mente, a ilegitimidade ativa “ad cau-
sam” do Ministério Público, sob o
argumento de que não se trata de
interesses ou direitos difusos ou co-
letivos, mas sim de um grupo de
pessoas de um determinado plano
de assistência médico hospitalar.
Quanto ao mérito, afirma que ine-
xiste ilegalidade no aumento da
mensalidade; requer a reforma da
sentença.

O apelado Ministério Público ma-
nifestou-se, defendendo a mantença
da decisão recorrida.

Voto

Preliminar de ilegitimidade ativa
do Ministério Público -
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Teremos que analisar, em pri-
meiro lugar, a Preliminar de Ilegiti-
midade Ativa “ad causam” do Mi-
nistério Público em promover a pre-
sente Ação Civil Pública.

A Ação Civil Pública é considera-
da uma das mais importantes novi-
dades processuais,

“uma conquista para a solução
rápida e eficiente dos conflitos de
interesses, ensejando o acesso a
Justiça de todas as classes soci-
ais” - (Arnold Wald in “Usos e
Abusos da Ação Civil Pública” -
trabalho publicado na AJURIS -
61).
Vejamos a Lei. O art. 5º, n. II da

Constituição Brasileira dispõe:
“Art. 5º - .......
II - ninguém será obrigado a fa-
zer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei.”
Com relação ao Ministério Públi-

co:
“Art. 129 - São funções instituci-
onais do Ministério
Público:
III - promover o inquérito civil e a
ação civil pública, para a prote-
ção do patrimônio público e soci-
al, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos.
Finalmente, o art. 1º da Lei

7.347:
“Art. 1º - Regem-se pelas dispo-
sições desta Lei, sem prejuízo da
ação popular, as ações de res-
ponsabilidade por danos morais
e patrimoniais causados:

I - ao meio ambiente;
II - ao consumidor;”
Os tratadistas brasileiros são

unânimes em ressaltar a importân-
cia e os benefícios que as institui-
ções processuais da Ação Civil Pú-
blica e da Ação Popular trouxeram
“à proteção dos direitos coletivos
anteriormente esquecidos ou cuja
proteção estava sendo frustrada no
esquema clássico”- lição de Arnold
Wald - obr. cit.

Entretanto, convém reagirem os
juízes contra o excesso destes re-
médios. Vejamos o mestre Arnold
Wald:

“O uso desenfreado dos novos
remédios pode ameaçar a ma-
nutenção da ordem jurídica e im-
pedir o bom funcionamento da
administração, da justiça e da
economia. Já o insuspeito defen-
sor das instituições democráticas
e dos remédios processuais de
maior densidade, que foi Hely
Lopes Meireles, teve o ensejo de
salientar, há alguns anos, que “A
ação popular vem sendo desvir-
tuada e utilizada como meio de
oposição política de uma admi-
nistração a outra, o que exige do
Judiciário redobrada prudência
no seu julgamento, para que não
a transforme em instrumento de
vindita partidária, nem impeça a
realização de obras e serviços
públicos essenciais à comunida-
de que ela visa proteger.”
E em nota de rodapé acrescenta
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que: “A experiência vem demons-
trando que a vigente lei de ação po-
pular está a exigir uma completa
reformulação em seu texto não só
para conceituar melhor os seus ob-
jetivos como para agilizar o seu pro-
cessamento e impedir que tais cau-
sas se eternizem na Justiça, sem
julgamento numa perene ameaça
aos administradores chamados a
juízo.”

Evidentemente, seguindo a linha
de raciocínio de Arnold Wald, a lição
de Hely Lopes Meireles aplica-se
perfeitamente à atual utilização da
ação civil pública na prática forense,
como aliás demonstrou, recente-
mente, em excelente artigo intitulado
“Ação Civil Pública e sua abusiva
utilização pelo Ministério Público”, o
eminente professor Rogério Lauria
Tucci.

O mencionado artigo se inicia
com as seguintes considerações:

“Este estudo resulta da verifica-
ção, em nossa lide forense quoti-
diana, da multiplicação de propo-
situras de ação civil pública, pelo
MP, que parece pretender trans-
formar o importante instituto jurí-
dico numa autêntica “panacéia
geral para toda e qualquer situa-
ção” nas palavras candentes
(empregadas alhures para o
mandado de segurança) e bem
apropriadas de Kazuo Watana-
be.”
Constato, pois, que na espécie, o

objeto da ação proposta - declara-

ção de nulidade da majoração das
mensalidades pagas pelos consu-
midores contratantes ao Hospital
Belém - é precisamente o caso de
defesa de direitos individuais homo-
gêneos e disponíveis, por conse-
guinte, fora dos casos expressa-
mente previstos pelo legislador.

A Lei 7.347 é adjetiva, processu-
al, devendo a ação civil pública se
basear em norma de Direito subs-
tantivo. Não cabe, pois, como fun-
damento do presente pedido.

A nossa jurisprudência, também,
já tem reconhecido a impropriedade
da ação civil pública, quando não
fundamentada em norma civil, aliás
em norma legal expressa. O emi-
nente Presidente à época do Tribu-
nal Regional Federal da 3ª Região,
Dr. Homar Cais, na suspensão de
execução de liminar nº 1.336-SP,
em 04/03/93, cassou liminar conce-
dida em ação civil pública, movida
pelo Ministério Público, contra a Cai-
xa Econômica Federal, objetivando
a revisão dos critérios de reajuste
das prestações de financiamento do
Plano de Equivalência Salarial, por
se tratar da defesa de interesses ni-
tidamente privados.

Por sua vez, o ilustre Ministro
Francisco Rezek já afirmou em bri-
lhante voto, que não admitia ação
civil pública sem que fosse embasa-
da em norma expressa de Direito
Material. Afirmou S. Exa. que:

“Figuro a situação seguinte:
amanhã o curador de interesses
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difusos, dirige-se a uma das va-
ras cíveis da Capital, com toda a
forma exterior de quem pede a
prestação jurisdicional e requer
ao juiz que, em nome do bem
coletivo, exonere o Ministro da
Fazenda e designe em seu lugar
outro cidadão, cujo luminoso cur-
riculum viria anexo.”
No brilhante estudo de Arnold

WaId vêm citadas várias decisões
contra ação civil pública considerada
imprópria, por exemplo, para devol-
ver aos contribuintes o IPTU incons-
titucionalmente aumentado pelo Mu-
nicípio.

Em voto aplaudido por todos
quantos lidam com a matéria, o Des.
Francisco Casconi da 5ª Câmara
Cível do TJSP em Apelação Cível nº
196.206-1 em que figuram como
Apelante Viação Renascença de
Transportes Coletivos Ltda. e Ape-
lado Ministério Público assim se ex-
pressa:

“Como instituição permanente e
essencial à função jurisdicional
do Estado, ao Ministério Público,
nos termos do rigor constitucio-
nal, compete a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individu-
ais indisponíveis (art. 127), con-
ferindo-lhe o art. 129, agora
acrescido pela dicção do ad. 81,
incisos I a III da Lei 8.078, de
1990 (Código do Consumidor),
legitimidade para promover o in-
quérito civil e a ação civil pública,

para proteção do patrimônio pú-
blico e social, do meio ambiente
e de outros interesses difusos e
coletivos.”
E prossegue, adaptando-se a li-

ção ao presente caso:
“A qualificação de agir conferida
ao parquet em defesa dos inte-
resses sociais e individuais indis-
poníveis, não alcança direito
subjetivo. Já o interesse coletivo
com força para garantir aplicação
da lei que protege o consumidor,
é aquele que atinge a todos os
que integram a coletividade, sem
possibilidade de encampar os
associados do Hospital Belém,
como ocorre na espécie subjudi-
ce. Do que se colhe dos autos,
bem estabelecidos os fatos, o
beneficio imposto por lei que se
entende diretamente violado,
atinge, em primeiro, pessoas físi-
cas, em segundo, pode ensejar
eventual prejuízo a determinado
grupo especifico e não universal,
ou seja, os associados que pa-
gavam x e agora estão obrigados
a pagar x+X.
O interesse coletivo no Código do
Consumidor, conforme lição de
Hugo Nigro Mazzili, lembrado em
lúcido parecer da lavra de Vi-
cente Grecco Filho, em procedi-
mento recentemente enfrentado
nesta Câmara e relatado pelo
eminente Jorge Tannus, só per-
mite a defesa dos interesses de
grupos determinados de pessoas
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no caso de convir isto mais dire-
tamente à coletividade como um
todo, o que efetivamente não
ocorre na hipótese concreta,
onde no aumento de 25% nas
mensalidades dos associados,
vislumbrou o dedicado repre-
sentante do Ministério Público
prejuízo aos mesmos.
Interesse difuso, por outro lado,
não é o que atinge esfera de inte-
resse de número certo de indiví-
duos, mas toda a coletividade al-
cançada por eventual resultado
satisfatório, sem que se identifi-
que um segmento sequer dessa
coletividade. Difuso tem o sentido
de indistinto, indeterminado.
A Promotoria de Justiça deve
atentar apenas para os interes-
ses privados com farta repercus-
são social, bem como indisponí-
veis, sob pena de atuar em fun-
ção de particulares em suas rela-
ções jurídicas.”
Cita em seu voto, o brilhante

Des. Francisco Casconi decisão do
eminente Cunha de Abreu, no voto

vencedor na Apelação Cível n.
152.203-1, onde registrou:

“Com a devida vênia, não parece
ter sido em verdade a intenção
do legislador constituinte, que de
uma penada teria assim erigido o
parquet em curador e custos le-
gis geral, dispensando o concur-
so de Advogado, visto que levado
o alcance do posicionamento mi-
nisterial às suas culminâncias,
todo e qualquer interesse pode
ter sido e rotulado de difuso, na
esteiro do que disse alguém
alhures, que tudo o que afeta o
menor dos indivíduos a todos
afeta...”.
Por conseguinte, é flagrante não

ser a Ação Civil Pública a apropriada
para o fato e nem o Ministério Públi-
co legitimo propositor. Acolho a pre-
liminar.

ACORDAM, os Desembargado-
res Membros da 1ª Câmara Cível
Isolada, em turma, à unanimidade
de votos, em acolher a preliminar de
ilegitimidade ativa de parte do Mi-
nistério Público.

Belém, 22 de fevereiro de 1999.

Des. Ricardo Borges Filho - Presidente
Desa. Maria Lúcia Marcos os Santos - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.753 - RECURSO DE AGRAVO DA COMARCA
DA CAPITAL

Agravante: Clodomir Oliveira Santos
Agravado: A Justiça Publica
Relator: Desembargador Felício de Araújo Pontes

Recurso de Agravo. Regime de Cumprimento de

Pena. Crime Hediondo. Infringência ao art. 157 § 3º

“in fine”. O regime de cumprimento de pena suscita-

do no presente feito é o integralmente fechado. Deci-

são emanada do STF concluiu que a lei nº 9.455/97

(Lei de Tortura), quanto à execução de pena, não re-

vogou o § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, inviabilizando

a progressão de regime para os delitos tipificados

como hediondos. Recurso conhecido e improvido.

Decisão Unânime.

ACORDAM, os Senhores De-
sembargadores componentes da 2ª
Câmara Criminal Isolada por Una-
nimidade de votos, conhecer do Re-
curso e negar-lhe provimento, nos
termos do voto do Desembargador
Relator.

Relatório

O advogado Cláudio Ferreira da
Silva, com fundamento no art. 197
da L.E.P., interpôs o presente recur-
so de agravo, contra sentença do
MM. Juízo de Direito da Vara de
Execuções Penais, que indeferiu
pedido de progressão de regime em
favor do réu Clodomir Oliveira San-
tos.

Refere, que a Juíza “a quo” in-

deferiu a solicitação da precitada
progressão de regime ao apenado,
apesar do mesmo preencher os re-
quisitos do art. 102 da Lei nº
7.210/84, como também desconsi-
derou os benefícios contidos na Lei
9.455/97, que se apresenta mais fa-
vorável ao agravante.

Entende, que apesar de ter sido
condenado pela prática delituosa
prevista no art.. 157, § 3º, do CPB,
crime considerado hediondo a teor
da Lei nº 8.072/90, reivindica o be-
nefício de progressão de regime da
pena que lhe foi imposta, face ao
previsto no art. 1º § 7º da antedita
Lei 9.455/97, justificando que tal
dispositivo que prevê à progressão
do regime prisional para os crimes
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de tortura, devem ser aplicados
também aos demais crimes hedion-
dos, como no caso em tela.

Traz à colação, decisões de nos-
sos Tribunais Superiores que em
seu entender permitem que as pe-
nas impostas aos crimes caracteri-
zados com a natureza de hediondez,
sejam cumpridas de forma progres-
siva.

Requer, a final, a reforma da de-
cisão agravada com a finalidade de
obter à progressão do regime prisio-
nal que lhe foi imposto pela Digna
Juíza de 1º grau.

Em contra-razões, o Digno Re-
presentante do Ministério Público,
após judiciosas considerações pug-
na pelo não provimento do presente
agravo, com a conseqüente confir-
mação da decisão da MM. Juíza de
Direito da Vara de Execuções Pe-
nais.

Nesta Superior Instância, a Auto-
ridade Ministerial posiciona-se pelo
conhecimento e improvimento do
presente recurso de agravo.

Voto

O fulcro do presente recurso de
agravo, se dirige para a reforma da
decisão que indeferiu o pedido de
progressão de regime em favor do
apenado Clodomir de Oliveira San-
tos, condenado a pena de 22 (vinte
e dois) anos de reclusão em regime
integralmente fechado, por infrin-
gência ao art. 157, § 3º “in fine” do
CPB. Observa-se, que tal regime, se

impõe por se tratar de crime hedion-
do a teor do art. 2º da Lei 8.072/90,
o que inviabiliza o precitado pedido.

Na realidade, após o advento da
Lei nº 9.455/97, que trata da pro-
gressão de regime para os crimes
de tortura, a mesma tornou-se ob-
jeto de discussão, visto que, ao defi-
nir o crime de tortura o antedito dis-
positivo legal, determina em seu art.
1º, § 7º que: “o condenado por crime
previsto nesta lei salvo hipótese do §
2º, iniciará o cumprimento da pena
em regime fechado”, o que importa-
ria, portanto, na admissão da pro-
gressão do regime para os demais
crimes hediondos, pois, segundo o
entendimento de alguns doutrinado-
res e do ora agravante os mesmos
devem possuir igual tratamento.

Entretanto, tal divergência surgi-
da tanto no âmbito doutrinário
quanto no jurisprudencial não pre-
valece, pois, ao contrário do que tem
sido interpretado pelos citados ju-
ristas, a Lei nº 9.455/97, não derro-
gou o parágrafo 1º do art. 2º da Lei
8.072/90. Constata-se, que a inter-
pretação dos defensores da pro-
gressão tem como suporte a previ-
são contida no art.. 5º, XLIII, da
Cada Magna vigente, que trata da
equiparação da tortura aos crimes
hediondos, com relevo ao princípio
de individualização e humanização
da pena, pelo que reivindicavam a
extensão do beneficio inserto na
nova lei para os demais crimes ca-
racterizados como hediondos.
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O questionamento supra, toda-
via, já foi esclarecido pelo STF, que
ao julgar o HC nº 76.371, decidiu
que referido dispositivo trata, tão
somente, do crime de tortura e por
isso, não pode se aplicado de forma
extensiva aos demais crimes he-
diondos.

Por pertinente, transcreve-se a
ementa do acórdão antes referido
oriundo daquela Colenda Corte:

“Habeas Corpus. Regime de
cumprimento da pena. Crime hedi-
ondo. Tóxico. Lei nº 9.455/97.

O Supremo Tribunal Federal em
sessão plenária do dia 25 de março
de 1998, julgando o Habeas Corpus
76.371, redator para o acórdão o
eminente Ministro Sydney Sanches,
concluiu que a Lei nº 9.455/97 (Lei
de Tortura) quanto à execução da

pena, não derrogou a Lei nº
8.072/90, não se viabilizando a pro-
gressão do regime de cumprimento
da pena para os delitos tipificados
na lei dos crimes hediondos. Habeas
Corpus indeferido. (HC-76.894/RJ -
Rel. Min. Ilmar Galvão J. 1ª Turma).

Demonstrado, está pois que o §
7º do art. 1º da Lei nº 9.455/97, não
se estende aos demais crimes defi-
nidos com hediondos, como no pre-
sente feito.

Assim, a decisão da digna ma-
gistrada “a quo” não merece refor-
ma, sendo de todo evidente, que
agiu acertadamente ao negar a pro-
gressão do regime ora pleiteado.

Por todo exposto, conheço do re-
curso e lhe nego provimento para
que seja mantida a decisão da digna
Juíza “a quo em sua integralidade.

Belém, 18 de fevereiro de 1999.

Des. Werther Benedito Coêlho - Presidente
Des. Felício de Araújo Pontes - Relator
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ACÓRDÃO Nº 35.754 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE
MUANÁ

Apelante: Benedito Diniz Pacheco
Apelado: A Justiça Pública
Relatora: Desembargadora Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz

Apelação Penal - Nulidade de sentença. semi-

imputabilidade do réu. Anula-se a sentença proferida

contra réu de imputabilidade plena, quando o exame

médico legal, devidamente homologado pelo juízo,

atesta a sua semi-imputabilidade. Recurso conhecido

e provido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelação, em
que é Apelante Benedito Diniz Pa-
checo e Apelada A Justiça Pública.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores da 3ª Câmara
Criminal Isolada do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará, por unani-
midade de votos, em conhecer do
recurso e lhe dar provimento, para
anular a decisão recorrida, face ao
exame médico-legal que atesta a
semi-imputabilidade do réu.

Relatório

O Representante do Ministério
Público apresentou denúncia contra
Benedito Diniz Pacheco, como in-
curso nas penas do art. 213, caput e
art. 223, caput e art. 61, II, do Códi-
go Penal, e ainda os arts. 1º e 9º, da
Lei n.º 8.072/90, tendo em vista as

razões seguintes:
No dia 27/03/95, a menor Marta

Diniz Barreto, de 10 (dez) anos, en-
contrava-se sozinha, na residência
de seus genitores, às margens do
Igarapé Santana, na Vila Jararaca,
pois o seu avô, com quem morava,
havia saído para visitar uma filha
enferma.

Aproveitando essa oportunidade,
o réu, ora recorrente, entrou na
casa, agarrou e arrastou a vítima até
um quarto, tapando-lhe a boca e
com as mãos, retirou suas roupas, a
estuprou, várias vezes, ficando in-
diferente aos gritos da pequena ví-
tima. O acusado declarou à autori-
dade policial, que já vinha se prepa-
rando há quatro dias, para realizar
esse ato violento, uma vez que não
coabitava com a vítima, sua irmã,
por viver na meliância.
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Afirma que a materialidade do
delito, encontra-se devidamente
provada, através do laudo médico,
fls. 17, na qual consta, que o ato de-
lituoso, ainda produziu lesões de
natureza grave, com risco de vida,
inclusive com rompimento do hímen,
com rasgadura da região vagínica
até o reto, pelo que a criança foi
submetida à cirurgia reparadora
para a reconstituição de seu órgão
genital, e interrupção da hemorragia
que se prolongava por 02 dias.

A autoria está configurada atra-
vés do depoimento do acusado à
autoridade policial.

Requereu o recebimento da de-
núncia e os procedimentos legais
cabíveis.

A denúncia foi recebida. O acu-
sado prestou depoimento, assumin-
do o seu ato delituoso. Desistiu de
apresentar defesa prévia, se reser-
vando para as alegações finais, ar-
rolou testemunhas.

Prestaram depoimento 07 teste-
munhas de acusação, sendo duas
na condição de informantes, e 07
(sete) de defesa, sendo duas (02)
como informantes. A pequena vítima
também prestou depoimento.

O defensor do acusado requereu
exame de insanidade mental e apre-
sentou quesitos a serem esclareci-
dos no dito exame. O Representante
do Ministério Público se manifestou
e opinou pelo indeferimento da pro-
vidência requerida. O MM. Juízo in-
deferiu o pedido de insanidade

mental do acusado.
O Representante do Ministério

Público apresentou alegações finais
argumentando que a materialidade e
autoria criminosa do acusado estão
claramente comprovadas nos autos,
assim, requereu a procedência da
denúncia, e a condenação do acu-
sado.

A defesa se manifestou e alegou
como justificativa ao seu ato delituo-
so, a sua incapacidade mental. Ao
final requereu a improcedência da
denúncia, por ele ser inimputável di-
ante do seu estado mental. Julgado
o feito, o MM. Julgador julgou pro-
cedente a denúncia, e condenou o
acusado à pena de 09 (nove) anos
de reclusão, a ser cumprida em re-
gime fechado.

Inconformado, o réu apela, re-
querendo a nulidade da sentença,
tendo em vista a dúvida quanto à
sua sanidade mental, assim deveria
ser anulada a decisão condenatória,
para retorno da causa à instância
processual, para deferimento do pe-
dido de exame de sanidade mental.

O Representante do Ministério
Público se pronunciou e sustentou a
culpabilidade do acusado, assim de-
veria a r. sentença ser mantida, por
expressar inteira justiça.

A Douta Procuradoria de Justiça
se manifestou e requereu o cumpri-
mento de diligência, ao relator da
época, no sentido de ser realizado o
exame de sanidade mental do ape-
lante, mas sem a nulidade da sen-
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tença, o que foi deferido, tendo o
processo voltado à comarca de ori-
gem para tal providência. Realizado
o exame referido, em que chegou a
conclusão da semi-imputabilidade
do réu, ora apelante, o processo re-
tornou a esta instância, para julga-
mento da apelação, sendo redistri-
buído, em razão de impedimento
funcional da relatora, passando a
esta relatora, o julgamento do pre-
sente feito.

Voto

Trata-se, o presente fato, de um
crime de características incompatí-
veis com a normalidade, eis que o
réu aproveitou-se da vítima pela sua
condição de menor e de estar a
mesma na ocasião sozinha numa
casa por si só solitária, à beira de
um igarapé, e com ela manteve re-
lações sexuais, causando-lhe consi-
derável dano físico.

O exame médico legal de fls. 17,
além de constatar o fato, em toda a
sua hediondez, configura as condi-
ções físicas da vítima nos seguintes
termos (fls. 17) : “ paciente apre-
sentando lesão recente do hímen de
maneira violenta em lesão externa
da parede vaginal e do músculo pe-
rineal, quase que lesão do reto”.

O recorrente, em seu interrogató-
rio, afirmou que há dias encontrava-
se premeditando o crime, ficando,
portanto, inquestionável o seu ani-
mus necandi.

A materialidade e autoria do de-

lito, praticado contra a própria irmã
estão patentes, nada nos deixando
em dúvida, e, face a isso, pensamos
que a semi-imputabilidade detectada
nos autos, não impediria a aplicação
da pena, eis que o código vigente,
embora dos idos de 1940, adotou o
revolucionário sistema vicariante,
pelo qual o problema fronteiriço da
imputabilidade fica competido ao jul-
gador, com o seu poder de avalia-
ção, detectando ele a predominância
ou não, do quadro mórbido, vindo
em socorro do julgador regras con-
sagradas pelo código, como a do
seu art. 98, o que é altamente ad-
missível, dada a complexidade da
questão, que não poderia ser resol-
vida de uma assentada apenas.

In casu, confessa o réu que pre-
meditou o crime. Só esse fato já nos
colocaria numa situação difícil para
medir a sua responsabilidade penal,
sendo induvidoso, portanto, que o
juiz agiu certo quando optou pela
imputabilidade, aplicando-lhe a pena
que pensou acertada. Não esque-
çamos que o nosso direito penal
consagra, em seu artigo 26, a im-
putabilidade em função da situação
mental do agente ativo da relação
penal, no exato momento do crime,
onde ele, “ por doença mental ou
desenvolvimento mental incompleto
ou retardado, era, ao tempo da ação
ou da omissão, inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do
fato....”. Dessa regra geral, penso,
devem decorrer todas as deduções,
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face à imputabilidade penal, no di-
reito pátrio.

O emérito mestre Damásio E. de
Jesus, em sua obra “ Código Penal
Anotado”, pag. 92, cita a RTJE
47265, que se fixa no seguinte sen-
tido: “ não é suficiente que o agente
seja portador de perturbação de sa-
úde mental ou de desenvolvimento
mental incompleto ou retardado. É
necessário que, em conseqüência
dessas causas, ao tempo da reali-
zação da conduta, não possuía a
plena capacidade de entendimento
ou determinação (Sistema biopsico-
lógico)”.

Ocorreu no entanto, in casu, fato
altamente anormal, para não se di-
zer, uma violência, patrocinada e
acolhida, data vênia, pelo alto con-
torno do esquema a que está sujeito
este julgamento, com relação à
anormalidade processual. Um inci-
dente de insanidade mental requeri-
do pela defesa, mereceu indeferi-
mento, e contra o decisório do juízo,
não houve recurso, passando assim
em julgado.

Acontece que, apesar disso,
quando o processo já havia chegado
ao grau de apelação, que tem an-
damento consagrado, é ele inter-
rompido mediante um parecer da

Procuradoria de Justiça, para que
volte ele à primeira instância, a fim
de que fosse feito o exame de sani-
dade no réu, ora apelante, o que, na
realidade, ocorreu. O estranho, data
vênia é que o resultado da perícia
médico-legal deu como conseqüên-
cia a semi-imputabilidade do réu, ora
apelante, e isso não alterou o curso
processual originário.

É evidente que, mais por questão
racional, e nem tanto até por ques-
tão jurídica, a presente sentença
não pode perdurar, eis que foi profe-
rida sob a certeza da total imputabi-
lidade do réu, ora apelante, quando
é ele, na realidade, tecnicamente
semi-imputável.

Tratando-se, é evidente, face ao
exame médico-legal, devidamente
homologado pelo juízo, de uma
sentença proferida contra um réu de
imputabilidade plena, e sendo ele
tecnicamente semi-imputável, o que
não é a mesma coisa, é evidente
que traduz isso uma irrecusável nu-
lidade absoluta da sentença, porque
interferiu, diretamente, na idoneida-
de das provas até então existentes.

Ex-positis, conheço do recurso,
para dar-lhe provimento, de forma a
anular a sentença recorrida.

Belém, 20 de novembro de 1998.

Des. Benedito de Miranda Alvarenga - Presidente
Desa. Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.755 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Orlando Moreira Marques
Apelado: A Justiça Pública
Relatora: Desembargadora Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz

Apelação Penal - Homicídio simples decisão que pre-

enche todos os requisitos legais deve ser confirma-

da. Apelação conhecida e improvida Decisão Unâni-

me.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelação da
Capital, em que é Apelante Orlando
Moreira Marques e Apelada A Justi-
ça Pública.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores da 3ª Câmara
Criminal Isolada do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará, por unani-
midade de votos, em conhecer do
recurso, para lhe negar provimento,
para manter a decisão recorrida.

Relatório

O Representante do Ministério
Público apresenta denúncia contra
Orlando Moreira Marques, como in-
curso nas penas do art. 121, § 2º, IV
do Código Penal, mediante as ra-
zões seguintes:

Que conforme narram os autos
informativos, no dia 15/06/95, às
15:00 horas, na Rua: 25 de Junho,
com a Rua: 03 de Outubro, o de-

nunciado tirou a vida de Carlos Al-
berto Moura Barbosa, através de
arma de fogo, no bar de propriedade
daquele.

De acordo com os depoimentos
de testemunhas, o denunciado e ví-
tima haviam discutido anteriormente
por questões patrimoniais, pois o
denunciado teria invadido o terreno
da vítima, na construção de uma
cerca.

No dia do evento, o denunciado
começou a construir a cerca de ma-
deira, do lado da parede da casa da
vítima, a fim de fazer um depósito
de bebidas, sendo que ela não con-
cordou. O irmão da vítima interferiu,
e ele prometeu que não iria mais
prosseguir na construção, mas não
cumpriu o prometido, e continuou a
referida obra.

Diante disso, a vítima foi falar
com o denunciado para reclamar
sobre tal construção, inclusive com
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desforço físico, sendo apartados,
ocasião em que o denunciado se
armou de um revólver calibre 38 e
disparou vários tiros em direção da
vítima, que foi atingida por um dos ti-
ros, que lhe causou a morte.

Que o denunciado, em seu de-
poimento, se justificou, dizendo que
agiu assim apenas para assustar a
vítima.

Ao final requereu o recebimento
da denúncia e os procedimentos le-
gais cabíveis.

A denúncia foi recebida, o de-
nunciado prestou depoimento, ale-
gando legítima defesa.

Prestaram depoimento seis tes-
temunhas de acusação e três referi-
das.

Em alegações finais, o Repre-
sentante do Ministério Público se
manifestou alegando que a legítima
defesa, argüida pelo réu, não ficou
provada, pois para ser considerada
tal circunstância legal, deve resultar
das provas dos autos, e, no pre-
sente caso isso não ocorreu, assim
requereu a procedência da denún-
cia, e a pronúncia do réu, para ser
submetido ao julgamento popular.

A defesa se manifestou e alegou
que, para a concretização da de-
núncia, não bastaria a simples des-
crição do crime em tese, mas que se
tenha algum lastro, que se funda-
mente em elemento que possibilita
sua verossimilhança, ao contrário,
seria submeter o cidadão a proces-
so criminal por simples capricho.

Diz, ainda, que as certidões de
fls.27/28, comprovam atos de van-
dalismo e invasão de domicílio prati-
cados pela vítima, assim como a in-
justificada tentativa de homicídio
contra o mesmo, alguns meses an-
tes do evento que gerou sua morte.

Que no relatório conclusivo da
autoridade policial não houve qual-
quer menção a esses dois fatos si-
gnificativos, pois estão interligados
ao desate final. Mas que essa auto-
ridade limitou-se a ouvir parentes,
vizinhos e amigos do morto, que
estavam emocionalmente envolvidos
na dor, e por isso interessados em
contar uma versão literalmente
desfavorável a apuração da verda-
de.

No afã de prejudicar, colidiram
suas estórias, e em conseqüência
enfraqueceram a própria versão que
apresentaram à Polícia, na propor-
ção que não puderam esconder a
clara e comprovada contribuição di-
reta da vítima, para a eclosão da
tragédia.

Aduz que o mais grave, seriam
as aludidas imputações feitas na
denúncia e que não encontram sin-
tonia com as peças do inquérito po-
licial, que lhe serviu de origem,
conforme declara o dominus litis. In-
clusive soa inverídica a afirmação
ministerial quando diz o que fora
apresentado no inquérito policial,
como também a firma em suas ale-
gações finais, de que “ a denúncia
de fls. resultara sobejamente prova-
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da”.
Assim, conclui, que a denúncia é

inepta, porque conspira contra a re-
gra do art. 41 do CPP, eis que re-
sultante de peça policial indisfarça-
damente tendenciosa, pois foi elabo-
rada por membros da família da ví-
tima, em coluio com a autoridade
policial

No decorrer da instrução proces-
sual ficou demonstrada a fragilidade
da acusação, em razão da total in-
suficiência de provas.

De tudo que ficou apurado, se
verifica é imperiosa a absolvição do
réu, pois que agiu sob o pálio da le-
gítima defesa, e esta sustentada nas
provas emergentes dos autos, con-
forme testemunhas presenciais, que
confirmaram a agressão injusta e
atual da vítima. Inclusive o réu agiu
moderadamente e usou meios ne-
cessários, pois efetuou somente um
disparo, muito embora o seu revól-
ver estivesse carregado, sendo o
único meio que dispunha.

Que mesmo que seja pronuncia-
do, deve ser como homicídio sim-
ples eis que como sustenta o órgão
ministerial, tal circunstância não fi-
cou provada de nenhuma maneira
nos autos, pois o inciso IV referido
na denúncia, diz respeito a meios
que se assemelham à traição, em-
boscada ou dissimulação, o que não
ocorreu no presente caso.

Ao final pede absolvição do réu,
ou o seu enquadramento no homicí-
dio simples.

Sentenciado o feito, o R. Julga-
dor julgou, em parte, procedente a
denúncia, para submeter o réu ao
julgamento popular, como incurso
nas sanções punitivas do art. 121,
caput, do Código Penal.

Inconformado o réu, recorreu
através de Recurso Penal em Senti-
do Estrito, sendo julgado pelas Câ-
maras Criminais Reunidas, tendo
como relator o Des. Ari da Mota Sil-
veira, que julgou improcedente tal
recurso. Foi apresentado libelo cri-
me acusatório e a defesa apresen-
tou contrariedade.

Realizado o julgamento popular,
o réu foi considerado culpado, sendo
enquadrado no art. 121, caput do
Código Penal, pelo qual foi conde-
nado à pena de 07 (sete) anos e 06
(seis) meses, a ser cumprida em re-
gime semi-aberto. Foi decretada a
prisão do réu, pelo Juiz Presidente
do Júri, para garantir o cumprimento
da lei.

O réu, inconformado, apela a
esta Corte de Justiça argumentando
que diante da condenação de sete
anos e seis meses de reclusão,
quando a pena mínima para o crime
de homicídio simples é de seis anos
de reclusão, e constatando que o
núcleo da motivação do decisum,
verifica-se que o juiz sentenciando
fixou pena base  acima do mínimo
legal, tendo suporte somente o “dolo
com que agiu o réu”, mas que não
levou em consideração as demais
circunstâncias do art.59 do Código
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Penal.
Diante de tal fato, deixou de ser

observada a regra o art. 493 do
CPP, que estabelece a determina-
ção ao Juiz Presidente do júri fun-
damentar a sentença, “ salvo quanto
as conclusões que resultarem das
respostas aos quesitos”, o ato sen-
tencial, estando à mercê do alicerce
que indevidamente se baseou, dei-
xando de cumprir as determinações
do art. 59 do Código Penal, resul-
tando em ofensa ao princípio cons-
titucional da individualização da
pena, na medida que sonegou ao
apelante o direito de conhecer as
regras ou critérios adotados à apu-
ração e fixação da quantidade da
reprimenda, tanto mais, porque é
inaceitável presumir-se a existência
de alguma circunstância implícita, ao
arbítrio do magistrado sentenciante.

Conclui, dizendo que se a legis-
lação estabelece expressamente
critérios objetivos e subjetivos para a
dosagem da pena, e se esta é apli-
cada acima do mínimo legal, é obri-
gatório que se faça analisar as vari-
áveis do artigo 59 do Código Penal
sob pena de nulidade, pois não
basta somente a repetição do texto
legal.

Ao final requereu a declaração de
nulidade da sentença, no tocante à
fixação da pena, a fim de ser retifi-
cada, diminuindo o patamar legal.

O R. do MP se manifestou, e
sustentou a legalidade da sentença
no que diz respeito à pena, pois es-

taria de acordo com as determina-
ções legais. Assim requereu a im-
procedência do apelo.

A Douta Procuradoria se mani-
festou e opinou pelo conhecimento e
improvimento do presente apelo.

Voto

Trata-se de processo de homicí-
dio capitulado no art. 121, § 2º, inci-
so IV, do Código Penal, não tendo
havido prisão em flagrante No seu
interrogatório às fls. 73/74, o indicia-
do confessou a autoria do delito e
alegou que a vítima, sua conhecida
de vários anos, era “pessoa má, que
era ladrão, fumava maconha e só vi-
via porre.” E acrescenta: “Que havia
uma cisma por parte da vítima em
relação ao depoente, pois há dois
anos a vítima não pagou 15 cervejas
e vinte partidas de bilharito que ha-
via bebido e jogado, respectiva-
mente, no bar do depoente”.

No curso da instrução prestaram
depoimento Carlos Adalberto Moura
Carvalho, fls. 80, que funciona como
informante, por ser irmão da vítima,
dizendo que morava com seu irmão
em casa contígua do acusado, fi-
cando certo, através de suas decla-
rações, que havia antiga animosida-
de entre o acusado e a vítima, fican-
do notadas, certas atitudes violentas
do acusado contra a  vítima.

As demais testemunhas depuse-
ram de molde a confirmar a rixa
acentuada existente entre ambos. A
testemunha, às fls. 90, de nome Ma-
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ria José Silva dos Santos, que se diz
visual, avisa que antes do fato houve
discussão entre acusado, ora recor-
rente, e vítima, embora não tendo
havido entre ambos luta corporal,
mas o estabelecimento do indiciado
ora recorrente, vinha sendo alvo de
objetos que lhe eram lançados, in-
clusive pelo irmão do acusado, e,
por causa disso o acusado foi ao
interior de sua casa e apanhou o re-
vólver com o qual alvejou a vítima.

O presente recurso tem como
base o fato de que a fixação da
pena teria ultrapassado o patamar
previsto no art. 493, do CPP, que
recomenda a fundamentação de
sentença, salvo quanto às conclu-
sões que resultaram das respostas
dos quesitos...”

É evidente que a aplicação da
pena, de acordo com o art. 59, do
CP exige, implicitamente, a prévia fi-

xação da pena-base, pois isso nada
mais seria que a corporificação do
princípio da individualização da
pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI,
da

Constituição Federal. Examinada
no entanto, à maneira como foi pre-
parada a sentença recorrida, cons-
tata-se que não houve in casu, como
alega  o recurso, violação a esse
princípio, eis que a fixação da pena
base está feita de forma correta, eis
que ela, de certo modo, é uma fa-
culdade do Juiz, embora subordina-
da aos requisitos do citado art. 59,
que, pelo que se sente, não sofreu
violação.

Ex positis, conheço da presente
apelação, para confirmar, in totum, a
sentença recorrida, a fim de que
possa ele produzir todos os seus
efeitos legais.

Belém, 04 de dezembro de 1998.

Des. Benedito de Miranda Alvarenga - Presidente
Des. Lúcia Clairefont Seguin Dias Cruz - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.756 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE
SALVATERRA

Apelante: Orisvaldo Santos da Silva
Apelada: A Justiça Pública
Relator: Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga

Apelação Penal - Crime de atentado violento ao pudor

- Motivação negativa da autoria com atribuição de

sua prática a outro culpado - Nos crimes contra os

costumes, cuja prova da autoria reduz-se praticamen-

te á palavra da vítima, não deve esta serinfirmada,

principalmente, como in casu, por ser verossímil e

emergir dos lábios de uma criança, que por natureza

não é mentirosa - Apelo que inobstante conhecido,

nega-se-lhe provimento, confirmando-se a sentença

guerreada, corrigindo-se entretanto o regime da pena,

de fechado, para semi-aberto (ex-vi do art. 33, § 2º,

alínea “b” do CPB), por não ser o delito de natureza

hedionda, como entendeu sua digna prolatora - Deci-

são unânime.

ACORDAM, os Senhores De-
sembargadores integrantes da Ter-
ceira Câmara Criminal Isolada do
Egrégio Tribunal de Justiça do Esta-
do, em conhecer e negar provimento
ao apelo, à unanimidade, nos ter-
mos da fundamentação do voto do
Relator.

Relatório

Estes autos tiveram início com a
prisão em flagrante de Orisvaldo
Santos da Silva, por alcunha Natinho
em virtude de haver cometido o de-
lito de atentado violento ao pudor,

sendo vitima a menina Marcela do
Socorro Raiol da Costa, de apenas
06 (seis) anos de idade, fato aconte-
cido no dia 24.02.98, às 22,30 hs.,
no Bairro Paes de Carvalho, na Ci-
dade de Salvaterra.

O acusado foi denunciado com
base no art. 214 c.c. o 224, alínea
“a” do Código Penal cujo fato é des-
crito resumidamente da seguinte
maneira:

No dia da ocorrência o acusado e
um tal de Osvaldo dos Santos, co-
nhecido por “Só Provando” junta-
mente com a mãe da menor, Dilva-
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nia do Socorro Raiol, por apelido
“neguinha”, em plena quadra mo-
mesca, saíram pelas ruas da cidade,
acompanhando os blocos carnava-
lescos e ingerindo bebida alcoólica.
Em dada ocasião separam-se, vindo
Osvaldo parar em casa de “negui-
nha”, 11 onde encontrou as três fi-
lhas desta inclusive a vítima choran-
do, tendo verificado que Natinho fu-
gia da referida casa, momento em
que chegaram o pai e a mãe das
crianças, que haviam saído para
buscar remédio de febre para a víti-
ma.

Constatado aquele choro, o pai
da vitima passou a espancar “Só
Provando”, pensando ser ele o cul-
pado do acontecido. A mãe encon-
trando a filha ensangúentada levou-
a à Unidade Sanitária local, ocasião
em que foi a mesma medicada e
constatado que a menina havia sido
violentada por Natinho, da maneira
que ela própria esclareceu. Na sin-
geleza de suas palavras a criança
disse que Natinho chegou à sua
casa, deitou-se na cama onde esta-
vam dormindo as crianças, “namo-
rou com Marcela e meteu o dedo em
sua “barata” (vagina).

Ouvidas as testemunhas, além
da mãe da ofendida, esta e “Só Pro-
vando”, produzida a defesa e reno-
vada a acusação, o Doutor Juiz em
sua bem lançada sentença conde-
nou Natinho a 06 (seis) anos de re-
clusão, por crime que considerou
hediondo, de cujo “decisum” apela o

condenado com a manifestação
contrária do Órgão Ministerial, tanto
na 1ª como na instância “ad quem”

Voto

Versa o recurso do Condenado
sobre a negativa da autoria por parte
dele Com a atribuição de tal prática
a outro culpado, no caso, a Orisval-
do Santos, o “Só Provando”. Aliás,
desde o início, a manifestação de
Natinho, é no sentido de imputar a
culpa do evento criminoso àquele
companheiro de bebedeira da mãe
da ofendida. Recorda então que ao
ser preso, “Só Provando” esclareceu
que Natinho também “estava no
meio”. Embora a defesa não faça
referência expressa, a sua testemu-
nha Manoel Francisco Farias diz que
Natinho até às 21:00 horas estava
onde a mesma se encontrava, numa
demonstração de não ser ele o autor
do delito que lhe é imputado.

A Defesa de Natinho, como se
vê, joga toda a responsabilidade
pelo evento criminoso em Osvaldo,
o “Só Provando”.

Todavia, as provas colhidas nos
autos são firmes no sentido de res-
ponsabilizar pelo crime exclusiva-
mente Natinho. Primeiro porque a
pequena vítima é incisiva a tal res-
peito, falando de maneira  expressi-
va antes mencionada, de cuja pala-
vra não resta a menor dúvida acerca
da conduta delitiva de Natinho. As
expressões por ela usadas foram
reproduzidas pela mãe da vítima,
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tanto na Polícia, quanto na Justiça.
Disse ela, após outras conside-

rações que Natinho “meteu o dedo
na barata dela”. Diz-se que de um
modo geral a criança é fantasiosa.
Mas, no caso presente, o depoi-
mento da pequena vítima é tão claro
e coincidente com outros elementos
de, prova que não se pode questio-
nar a validade de tais declarações.

A negativa do exame das vestes
de “Natinho” e de “Só Provando”,
cuja realização a Defesa tanto enfa-
tiza como necessária, o digno Ma-
gistrado entendeu acertadamente de
dispensá-lo em face do tempo já de-
corrido. A propósito a Promotoria de
Justiça considerando desnecessária
chega a ridicularizar dizendo que tal

exame não deveria ser feito na rou-
pa, mas no “dedo do acusado”.

A sentença apelada, portanto,
está correta, tanto na feitura como
na conclusão, sofrendo entretanto
reparo no que refere àdefinição do
crime como hediondo, pois que de
acordo com o artigo 223 do Código
Penal, tal não se verificou em virtude
não ter havido lesão corporal de
natureza grave.

Isto posto, conhece-se do apelo
e nega-se-lhe provimento, para
manter a sentença recorrida, corri-
gindo-se entretanto o regime da
pena estabelecido, de fechado para
semi-aberto (ex-vi do art 33, § 2º,
alínea “b” do Código Penal).

Belém, 05 de fevereiro de 1999.

Des. Jaime dos Santos Rocha - Presidente
Des. Benedito de Miranda Alvarenga - Relator
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ACÓRDÃO Nº 35.761 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE
SANTARÉM

Sentenciante: MM. Juiz de Direito da 2ª Vara.
Senteciado/Apelante: Secretaria de Segurança Pública
Senteciada/Apelada: Maria dos Santos Leonel
Relatora: Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery

Acidente de trânsito - Responsabilidade Civil do Es-

tado - Evento causado por seu agente - motorista do

veículo de sua propriedade. Obrigação de indenizar,

nos termos do disciplinamento do art. 37, § 6º da Car-

ta Magna vigente. 1 - Indenização - Morte de menor -

Indenização equivalente a 40 (quarenta) salários mí-

nimos. Seguro obrigatório de veículos automotores,

na forma da Lei nº 6.194/74 . 2 - Sendo tal seguro, de-

corrente da teoria do risco, a indenização é devida

independente de apuração da culpa, mas de simples

prova do dano. É do Réu a obrigação de pagar. Pen-

são mensal devida desde o evento danoso até o dia

em que a vítima completaria 65 anos de idade ou

ocorrer o falecimento da Autora - Pedido de tal pen-

sionamento procede. Exclusão da gratificação natali-

na - Verba indevida e totalmente dissorciada da maté-

ria dos autos. 3 - Recurso conhecido mas, improvido.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelação Cível
da Comarca de Santarém-Pará em
que é Apelante: Estado do Pará -
Secretaria de Segurança Pública
sendo Apelada: Maria dos Santos
Leonel, na qualidade de mãe de
Wagner dos Santos Leonel.

ACORDAM, os Exmos Desem-

bargadores que integram a Egrégia
2ª Câmara Cível Isolada, do Tribunal
de Justiça do Estado do Pará, em
Turma, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso mas negar-lhe
provimento, nos termos do voto da
Desa Relatora.

Relatório

Maria dos Santos Leonel, identifi-
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cada na exordial através de advoga-
do regularmente habilitado ajuizou
Ação de Reparação de Danos con-
tra o Estado do Pará - Secretaria de
Segurança Pública, alegando que
seu filho Wagner dos Santos Leonel,
à época com 18 anos de idade, foi
vítima de atropelamento pelo veículo
tipo Gurgel, modelo Tocantins, placa
OF - 7899 de propriedade da Se-
cretaria de Segurança Pública do
Estado do Pará, conduzido em alta
velocidade pelo motorista e policial
Sr. Leandro Lima dos Santos.

A vítima sofreu traumatismo crâ-
neo encefálico, com hemorragia,
vindo a falecer.

Pleiteou a indenização oriunda do
seguro obrigatório de veículo auto-
motores, em valores equivalente a
40 (quarenta) salários mínimos
mensais, além de indenização men-
sal equivalente a 03 (três) salários
mínimos até a data em que a vítima
como viva estivesse, completaria 65
(sessenta e cinco) anos de idade,
acrescida de gratificação natalina
bem assim condenação no ônus su-
cumbencial.

A Procuradoria do Estado, repre-
sentante da Secretaria de Seguran-
ça Pública apresentou contestação
às fls. 93/97.

O denunciado, regularmente ci-
tado deixou transcrever “in albis” o
prazo assinado para se manifestar.

Audiência realizada com o colhi-
mento do depoimento pessoal da
Autora; as partes apresentaram su-

as alegações finais.
Manifestação do Ministério Públi-

co às fls. 102 vº.
O MM. Juiz “a quo” proferiu sen-

tença às fls.134/143, e julgou parci-
almente procedente o pedido con-
denando o Estado do Pará a pagar à
Autora o valor equivalente ao seguro
obrigatório do veículo envolvido no
evento fatal, além de pensão mensal
equivalente a 01 (um) salário míni-
mo desde a ocorrência do evento
até a data em que a vítima comple-
taria 65 (sessenta e cinco) anos de
idade.

Condenou ainda as partes ao
pagamento das custas e despesas
processuais, 70% (setenta por cen-
to) pelo Réu e 30% (trinta por cento)
pela Autora.

Inconformado com a r. sentença,
a Procuradoria do Estado interpôs
recurso de Apelação a este Egrégio
Tribunal de Justiça requerendo que
seja totalmente improcedente a
condenação do Estado do Pará -
Secretaria de Segurança Pública,
para excluir-se de tal obrigação.

Recurso de Apelação recebido
em seu duplo efeito.

Intimada, a Apelada apresentou
contra-razões às fls. 153/154.

Encaminhados os autos a esta
Superior Instância, coube-me por
distribuição a relatoria do feito.

Ao parecer da douta Procurado-
ria de Justiça que, através de seu
Procurador de Justiça Dr. Raimundo
de Mendonça Ribeiro Alves emitiu
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parecer opinando pelo conheci-
mento e improvimento do recurso
voluntário e manutenção da justa
decisão monocrática ora reexami-
nada.

Voto

Infere-se dos autos que Maria
dos Santos Leonel na qualidade de
mãe de Wagner dos Santos Leonel,
através de procurador judicial habi-
litado propôs Ação de Reparação de
Danos contra Estado do Pará - Se-
cretaria de Segurança Pública, pelo
procedimento sumário, pelo fato de
que, no dia 19/08/92, aproximada-
mente às 18:30 hs, na Avenida Cu-
ruá-Una com Avenida Alvorada, no
bairro de Urumari - Santarém-Pará,
o filho da Suplicante Wagner dos
Santos Leonel, foi vítima de atrope-
lamento, pelo veículo tipo Gurgel,
devidamente discriminado na exor-
dial, de propriedade da Secretaria de
Segurança Pública, conduzido pelo
motorista e policial, Sr. Leandro
Lima dos Santos.

A vítima não suportando os feri-
mentos recebidos, veio a falecer no
mesmo local do acidente.

O Magistrado “a quo” julgou par-
cialmente procedente o pedido e
condenou o Estado do Pará, a pagar
à Autora o valor equivalente a 40
(quarenta) salários mínimos, em
face do não pagamento do seguro
obrigatório do veículo envolvido no
evento danoso, além de pensão
mensal em valor equivalente a 01

(um) salário mínimo, devido desde a
ocorrência do evento danoso, até a
data em que a vítima completaria 65
(sessenta e cinco) anos de idade, ou
ocorrer o falecimento da Autora.
Condenou ainda, as partes ao pa-
gamento das custas e despesas
processuais, na posição de 70%
(setenta por cento) para o Réu e
30% (trinta por cento) para a Autora.

Estado do Pará - Secretaria de
Segurança Pública - através do Pro-
curador do Estado Dr. Ibraim José
das Mercês Rocha inconformado,
manejou o presente apelo requeren-
do seja excluído de tal obrigação,
por entender ser parte ilegítima na
relação processual face o veículo,
muito embora de sua propriedade,
no dia do evento, estar sendo dirigi-
do pelo seu agente-policial Sr. Le-
andro Lima dos Santos, não estando
o mesmo no exercício de seu mister
logo, não responsável pelos danos
causados pelo referido e conse-
quentemente, não sendo responsá-
vel civilmente, improcede a parcela
de pensão mensal como concedido
pelo Juízo recorrido.

Quanto ao seguro obrigatório
entende que “quem deve correr para
obter o benefício é a parte interes-
sada, no caso a Srª Maria dos San-
tos Leonel. Não o fazendo no tempo
oportuno, não conseguindo sacar o
referido seguro, e agora tenta atra-
vés da Justiça obrigar o Estado do
Pará  a reparar a sua desídia, é to-
talmente injurídico.
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Contrapõe-se também contra o
deferimento da parcela de paga-
mento do valor de 40 salários míni-
mos a título de indenização de segu-
ro obrigatório e a final requer seja
julgado totalmente improcedente o
pedido em sua relação, donde de-
corre naturalmente a ausência de
sua condenação em custas e hono-
rários advocatícios, por ausência de
sucumbência pelo Estado do Pará -
Secretaria de Segurança Pública.

Quanto à ilegitimidade passiva da
parte Ré pela mesma invocada, para
sua aferição, há nos autos, além da
prova de propriedade do veículo
causador do acidente, a de que o
motorista causador do mesmo, é
seu preposto, fato esse não negado.

Como se verifica, a lide proposta
versa sobre responsabilidade civil e
como bem foi analisado na r. sen-
tença objurgada, se encontram em
plena vigência no mesmo ordena-
mento jurídico dois sistemas regu-
lamentadores da responsabilidade
civil - 1 - A responsabilidade subjeti-
va, prevista no Código Civil, art. 159,
e que consiste “na obrigação do
Estado em indenizar em razão de
um procedimento contrário ao Di-
reito, de natureza culposa ou dolosa,
traduzido por um dano causado a
outrém, ou em deixar de impedi-lo,
quando deveria assim proceder. Tal
sistema é fundado na Teoria da Cul-
pa. 2 - Inserto no bojo da Carta
Magna/88, em seu art. 37, § 6º, -
fundado na teoria do risco adminis-

trativo - responsabilidade de nature-
za objetiva.

Tal responsabilidade, segundo
Celso Antonio, é a obrigação de in-
denizar que incumbe a alguém em
razão de um procedimento lícito ou
ilícito que produzem uma lesão na
esfera juridicante protegida de ou-
trém.

Para configurá-la basta, pois, a
mera relação causal entre o com-
portamento e o dano.

Diz Cretella Junior que havendo
dano e nexo causal, o Estado será
responsabilizado patrimonialmente,
desde que provada a relação entre o
prejuízo e a pessoa jurídica pública,
fonte da descompensação ocorrida
(O Estado e a obrigação de indeni-
zar, Ed. Saraiva, S. Paulo, 1980, p.
105), de modo que, somente a força
maior ou a culpa da vítima exonera-
riam a Administração da obrigação
reparatória.

Sintetiza Carlos Velloso, forte em
ensinamentos de inúmeros doutri-
nadores de escol, que a responsabi-
lidade Civil do Estado, responsabili-
dade objetiva com base no risco
administrativo, que admite pesquisa
em torno da culpa da vítima, para o
fim de abrandar ou excluir a respon-
sabilidade da Administração, ocorre,
em resumo, diante dos seguintes
requisitos: a) do dano, b) da Ação
Administrativa, c) e desde que haja
nexo causal entre dano e a Ação
Administrativa.

In casu, figura no polo passivo da
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lide, o Estado do Pará - Secretaria
de Segurança Pública - que, pelo
fato de seu agente-motorista do veí-
culo de sua propriedade, causador
do acidente, na prática de ato pró-
prio do poder público, causou dano
ao Autor, surgindo então, a obriga-
ção de indenizar, nos termos do dis-
ciplinamento do art. 37 § 6º da Carta
Magna/88 que assim disciplina:

“Art. 37 - A Administração pública
direta, indireta ou funcional, de
qualquer dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá os
princípios de legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicida-
de e, também ao seguinte:
§ 6º - As pessoas jurídicas de di-
reito público e as de direito priva-
do prestadores de serviço público
responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegu-
rando o direito de regresso con-
tra o responsável nos casos de
dolo ou culpa”.
Constata-se portanto do supra

preceituado que basta apenas a
ocorrência do evento danoso e o
nexo causal para que a responsabi-
lidade do Estado seja reconhecida
de vez que a mesma se assenta no
risco administrativo e não precisa da
prova de culpa.

A culpa no sentido jurídico, é a
omissão da cautela que as circuns-
tâncias exigiam do agente, para que
sua conduta, num dado momento,

não viesse a criar uma situação de
risco, e, finalmente, não gerasse
dano previsível a outrém. É a inexe-
cução de um dever que o agente
podia conhecer e observa.

O dano causado à vítima foi a
sua morte, cuja causa foi o atrope-
lamento pelo veículo de propriedade
do Réu.

O nexo causal está na Ação do
agente e o resultado danoso, morte
da vítima.

Por outro lado, a orientação juris-
prudência é no sentido, conforme o
aresto que a seguir transcrevo:

“Ato ilícito. Agente que provoca o
dano.
Presunção de culpa.
Quem, por sua conduta, provoca
o abalroamento, tem contra si a
presunção de culpa.
Compete-lhe o ônus de demons-
trar, em contrário, que a culpa foi
da vítima (TJ.MG - Ap. nº 18.501
- Rel. Des. Humberto Theodoro
Junior - In Responsabilidade Ci-
vil, pág. 169).
Pelo que consta dos autos, está

evidente a falta de cautela necessá-
ria do motorista da Ré, que dirigia
em alta velocidade e inclusive en-
contrava-se alcoolizado.

Quanto ao argumento do Réu,
ora Apelante, de que o ex-servidor
apossou-se indevidamente do veí-
culo, como bem acentuou o digno
representante do Parquet em seu
parecer de fls. 158 a 163 - “é inócuo
perante a desnecessidade de pro-
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var-se a culpabilidade do preposto
da Administração Pública. Neste
sentido, fez citação da seguinte de-
cisão jurisprudencial:

“Não exclui a responsabilidade
objetiva da Administração o fato do
funcionário, ao causar o dano, estar
exercendo abusivamente suas atri-
buições. A conduta irregular do ser-
vidor faz presumir a sua escolha
para a missão que lhe foi atribuída”
(TFR - Ap. 78.515 - DJU 3.3.83 p.
1884).

É por conseguinte, inadmissível a
hipótese de que o agente público, de
posse e dirigindo uma viatura policial
estivesse, por sua conta, desenvol-
vendo atividades particulares.

Conclui-se do todo o exposto que
o Estado não pode ser excluído da
responsabilidade pelo dano ocasio-
nado pelo seu agente, à terceiros.
Se ao contrário fosse, estaria afron-
tando a norma contida na Carta
Magna vigente - art. 37, § 6º.

Reconhecendo pois, a responsa-
bilidade do Estado - Réu, vamos à
análise dos pedidos formulados pela
Autora.

1 - Indenização equivalente a 40
(quarenta) salários mínimos, oriundo
do Seguro obrigatório de veículos
automotores, na forma da Lei nº
6.194/74 - art. 3º, em virtude da
morte do filho.

Belém, 11 de março de 1999.

Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalves - Presidente
Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.768 - APELAÇÃO CIVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Luiz Carlos Cossimerlli de Andrade
Apelado: Léa Cipriani Coelho
Relatora: Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy

Apelação Cível. A Inobservância à vedação estabele-

cida no art. 255, inciso III do Código Civil não implica

na mera exclusão da responsabilidade da mulher, e

sim em nulidade pleno jure da fiança estabelecida

sem o beneplácito da outorga uxória.

Recurso Impróvido.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Apelação Cível, da
comarca de Belém em que é ape-
lante Luiz Carlos Cossimerlli de An-
drade e apelada Léa Cipriani Coe-
lho.

ACORDAM, os Exmos. Srs. De-
sembargadores componentes da
Col. 2ª Câmara Cível Isolada, à
unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida de falta de reco-
nhecimento da procuração. No mé-
rito, conheceram do recurso, porém
negaram-lhe provimento para man-
ter a decisão recorrida, nos termos
do voto da Desa. Relatora.

Relatório

Tratam os autos de Embargos de
Terceiros ajuizados por Léa Cipriani
Coelho, contra Luis Carlos Cossime-
lli de Andrade, identificados às fls.

02, tendo como referência a Ação de
Execução por este ajuizada contra
Adherbal Castilho Coelho, conso-
ante fatos, fundamentos e docu-
mentos de fls. 03/24.

Alegou a Embargante que é ca-
sada com o executado Adherbal
Castilho Coelho sob o regime da
comunhão universal de bens, tendo
sido contra ele ajuizada Ação de
Execução tendo como título um
contrato de compromisso de entrega
de madeira celebrado entre o Em-
bargado e a Empresa Abrolho Verde
Com. Ind. Empreendimentos e Par-
ticipações Ltda., no qual figurou
como fiador, em decorrência do que,
foram penhorados vários imóveis de
propriedade do casal, em face do
que, arrimando-se no art. 235 inciso
III, 263 e 239 do C. Civil, ofereceu
os embargos pleiteando a nulidade
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da fiança firmada sem a outorga
uxória.

Recebidos os Embargos e sus-
pensa a tramitação da Ação de Exe-
cução, conforme art. 1052 do CPC,
o MM. Juízo ordenou providências
para o processamento dos Embar-
gos - fls. 24.

Citado, o Embargado ofereceu
contestação, conforme razões de fls.
26/30, procurando abrigar-se no art.
3º da Lei 4121/62 e na distribuição
que procurou demonstrar entre a fi-
ança cível e a comercial, invocando
que sendo fiança comercial os bens
do devedor responderiam pela obri-
gação, até o limite de sua meação.

Juntou documentos fls. 31/58.
Oferecida contraminuta pela Em-

bargante às fls. 61/70, insistindo
estar a fiança sujeita a anulação,
conclusos os autos devidamente
preparados, a MMª. Juíza prolatou a
sentença de fls. 78/84, julgando pro-
cedentes os Embargos e declarando
nula e sem efeito a fiança.

Inconformado, o Embargado ofe-
receu o recurso de Apelação com as
razões de fls. 85/91, insistindo nos
fundamentos da contestação que foi
respondido através das razões for-
muladas pela Embargante às fls.
96/104.

Encaminhados os autos ao Eg.
Tribunal de Justiça do Estado foram
distribuídos à Col. 2ª Câmara Cível
Isolada, cabendo-me a relatoria; e,
constatando a necessidade de cum-
primento de diligencias, foi determi-

nada a devolução. Sanadas as irre-
gularidades vieram conclusos.

Voto

Recurso tempestivamente oposto
e preparado, satisfeitos os requisitos
de admissibilidade que ensejam co-
nhecimento.

Consoante relatado, o ponto do
litígio se refere a fiança firmada pelo
marido da Embargante, sem a sua
anuência com inobservância do art.
235 inciso III do C. Civil, ensejando a
oposição de Embargos de terceiros.

A sentença recorrida acolhendo
os fundamentos da Embargante jul-
gou procedente os embargos e de-
clarou nula e sem nenhum efeito a
fiança impugnada. Inconformado,
Embargado ajuizou o presente re-
curso de Apelação respaldando-se
no art. 3º da Lei 4.121/62, ou seja o
Estatuto da Mulher Casada, sus-
tentando que os bens particulares
do signatário e os comuns até o li-
mite de sua meação.

Respalda-se também, na dife-
rença que estabelece entre fiança
cível e Comercial alegando que o
contrato afiançado seria de natureza
comercial, sendo, também, tanto o
devedor como o afiançado comerci-
ante.

Enumerou o Apelante os diver-
sos imóveis adquiridos pelo fiador
após o negócio comercial e o aco-
lhimento dos Embargos implicaria
em abonar comportamento anti-ético
e malicioso do casal.
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Após apontar irregularidade no
instrumento de procuração de fls. 10
outorgado pelo Apelante consistente
na falta de reconhecimento, sustenta
que os atos praticados devem ser
considerados inexistentes já que a
irregularidade não pode ser suprida.

Finaliza protestando pelo provi-
mento do recurso e reforma da deci-
são recorrida.

Contraminutando, a Apelada
destaca que é casada sob regime da
comunhão universal de bens e não
outorgou seu assentimento para a
formalização do ato e sustenta a de-
cisão recorrida respaldando-se no
art. 235 III do Cod. Civil que se refe-
re a fiança em título de qualquer
natureza sendo desprovida de pro-
cedência a distinção pretendida pelo
Apelante quanto à fiança civil e co-
mercial pois a lei não estabeleceu
nenhuma distinção além do que o
diploma invocado pelo Apelante não
revogou o art. 235 III do Código Ci-
vil.

Analisando-se a prova docu-
mental produzida, verifica-se que do
instrumento de Contrato celebrado
em que o Sr. Aderbal Castilho Coe-
lho figura como um dos fiadores, fls.
12/17 está desprovido da anuência
de sua mulher Sra. Lea Cipriano
Coelho, ora Embargante logo foi
celebrada com infração ao art. 235,
inciso III, do Código Civil que veda
expressamente o marido prestar fi-
ança sem o consentimento da mu-
lher qualquer que seja o regime  de

bem, logo, legítimo o interesse desta
na propositura da ação.

Trata-se, portanto, de uma exi-
gência legal que, data venia, não se
harmoniza com a pretensão do
Apelante em quebrar essa vedação
através da disposição invocada da
Lei 4.121/62, eis que esse diploma
legal não revogou a vedação esta-
belecida pelo Código Civil, logo não
há dúvida que a fiança ora aprecia-
da seria nula de pleno jure, não atin-
gindo sequer a meação do marido,
pois despicienda qualquer averigua-
ção se o ato onereou ou beneficiou
o patrimônio comum.

Por outro lado, não tendo sido
expressamente consignada por lei é
irrelevante a distinção pretendida
pelo Apelante em relação a fiança
civil e comercial. Cabe ressaltar que
ao magistrado não caberia impor
distinção não considerada por lei,
como também que ainda que o fia-
dor houvesse atuado com malícia,
permanece legítimo o interesse da
mulher em promover a anulação do
ato.

Entendo, portanto, que a MM.
Juíza  se conduziu com acerto, pois
não pode o marido sem o consenti-
mento da mulher, qualquer que seja
o regime de bens, prestar fiança
como resulta estabelecido no art.
235, inciso III, do C. Civil.

Legítimo, portanto, o direito da
Embargante ao insurgir-se através
dos presentes Embargos contra a fi-
ança formalizada a sua revelia  sen-
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do, portanto, nula e sem nenhum
efeito consoante a decisão do Mm.
Juízo Monocrático.

Isto posto, conheço do recurso
entretanto nego-lhe provimento,
mantendo a r. sentença recorrida.

Belém, 26 de novembro de 1998.

Desa. Maria Helena D’Almeida Ferreira - Presidente
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.769 - APELAÇÀO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Estado do Pará
Apelado: Raimundo Antônio de Souza
Relatora: Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy

Recurso de Apelação Cível. Revisão de aposentado-

ria. Escrivão de Polícia com respaldo nas disposições

da Lei 4.936/80. Tendo o autor adquirido sua estabili-

dade com respaldo em disposições legais e constitu-

cionais imensurável se apresenta a R. Sentença re-

corrida. Improvimento

Vistos relatados e discutidos es-
tes autos de apelação cível da co-
marca de Belém em que é apelante
o Estado do Pará e apelado Rai-
mundo Antônio de Souza.

ACORDAM, os Exmos. Srs. De-
sembargadores componentes da
Col. 2ª Câmara Cível Isolada, à
unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos
do voto da Desembargadora Relato-
ra

Relatório

Tratam os autos de recurso de
Apelação, interposta por Estado do
Pará inconformado com a r. senten-
ça prolatada pelo MM. Juízo de 23ª
Vara Cível desta Comarca às fls.
48/49 dos autos de Ação de Revisão
de Aposentadoria ajuizada por Rai-
mundo Antônio de Souza contra o

Apelante.
Ao propor a referida ação alegou

o A.., ter sido aposentado como es-
crivão de polícia do interior do Esta-
do do Pará em cargo comissionado
quando deveria ter sido aposentado
como escrivão de polícia na confor-
midade do art. 4ª c/c o art. 12 da L.
4.936/80, em face do que propôs a
referida ação objetivando o recebi-
mento de proventos iguais ao do es-
crivão de carreira classe “D”.

Recebida a ação e citado, o Es-
tado do Pará formulou suas razões
de defesa argüindo, preliminarmen-
te, a nulidade da citação apoiando-
se no art. 301, inciso I do CPC, e,
quanto ao mérito, procura demons-
trar a inviabilidade da pretensão do
A., eis que o cargo de Escrivão de
Polícia do interior era comissionado
com padrão de vencimento próprio e
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forma de investidura diverso dos
cargos de provimento efetivo como
é o caso de Escrivão de Polícia de
carreira que para seu provimento
exige aprovação por concurso de
provas e títulos e que o autor não te-
ria adquirido estabilidade para usu-
fruir a garantia constitucional de
permanência no serviço público ou-
torgada ao servidor nomeado em
caráter efetivo, e, ressaltando a re-
gularidade do ato da aposentadoria,
protestou pela procedência da Ação.

Renovada a citação, volta o Es-
tado do Pará sustentando os funda-
mentos de mérito apresentados na
peça anterior.

Intimado, o A. ofereceu contra-
minuta de fls. 38/39, o Órgão Minis-
terial ofereceu o parecer de fls.
41/47, alegando que o autor, nos
termos da Constituição de 1998, já
possuía estabilidade manifestou-se
pela procedência da ação.

A MM. Juíza julgando antecipa-
damente a lide deu procedência a
ação.

Inconformado, o Estado do Pará
ajuizou o recurso de Apelação fls.
50/66, alegando que a decisão pro-
ferida estaria em desacordo  com a
prova dos autos e desamparada de
fundamento legal, e sustentando,
preliminarmente, violação ao art.
267, inciso VI do CPC, pois o pedido
careceria de possibilidade jurídica
amparando a diferença de trata-
mento entre o servidor aposentado
em cargo de comissão e o servidor

ocupante de cargo de provimento
efetivo.

Ressalta que a disposição do art.
40 da CF/88 refere-se a servidores
públicos regidos  pelo regime jurídi-
co único e procura abrigar-se no pa-
rágrafo 2º do referido art. 8º e no art.
110 § 1º da Lei 5.810/94 sustentan-
do que embora esteja previsto na
Constituição Federal o direito à apo-
sentadoria em cargo em comissão,
suas vantagens serão objeto de re-
gulamentação mediante lei ordinária
federal ainda não editada, finaliza
protestando pelo provimento do re-
curso.

Contra arrazoando, o apelado
procura ressaltar que a ação de re-
visão foi proposta por não haver sido
observados os mandamentos da Lei
Est. 4.936/80, que restaurou o grupo
Polícia Civil sob o código GEP-PC
700 do quadro de provimento efetivo
do serviço público civil do Estado do
Pará e assegurou que o cargo de
escrivão de polícia é de provimento
efetivo sob o Código GEP-PC-707,
daí sustentar a sentença recorrida e
o improvimento do apelo.

O Órgão Ministerial em bem fun-
damentado parecer da lavra do emi-
nente Dr. Raimundo de Mendonça
Ribeiro Alves, Procurador  de Justi-
ça, manifestou-se pelo conheci-
mento e improvimento do recurso.

Voto

Consoante relatado, busca o re-
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corrente Estado do Pará a reforma
da sentença prolatada às fls. 48/49
nos autos da Ação de Revisão de
Aposentadoria proposta por Rai-
mundo Antônio de Souza, contra ato
do Exmo. Sr. Secretário de Admi-
nistração do Estado do Pará e que
julgou procedente a Ação reconhe-
cendo o direito do autor aos pro-
ventos do cargo de Escrivão Código
GEP-PC-705.

Alegou o Apelante não haver o
Suplicante adquirido estabilidade,
pois essa garantia constitucional de
permanência no serviço público é
outorgada ao servidor nomeado em
caráter efetivo.

Ressalta que o art. 40 da Carta
Magna e seus incisos, referem-se
aos servidores públicos regidos pelo
Regime Jurídico Único tanto que
para excepcioná-lo incluiu o pará-
grafo 2º prevendo a possibilidade de
aposentadoria em cargos ou empre-
gos temporários, enquanto que a Lei
5.810 de 24/01/94 em seu art. 110, §
1º, dispõe que a aposentadoria em
cargos ou empregos temporários
observará o disposto na lei federal
dependendo, portanto, de regula-
mentação através de lei federal, daí
porque insiste no provimento do re-
curso e reforma da decisão recorri-
da.

Por sua vez, o apelado sustentou
a sentença recorrida, eis que a Ação
foi proposta em virtude de não terem
sido observados os dispositivos da
Lei Estadual 4.936/80, que restaurou

o grupo Polícia Civil, Código GEP-
PC700.

Analisando-se a prova docu-
mental acostada aos autos, consta-
ta-se que o apelado foi nomeado
para o cargo de escrivão de polícia
p/ ser lotado na Delegacia de Polícia
do município de Ourém em
10/05/1957 (fls. 07), o que afasta a
alegação do Apelante de que o
Apelado exercia cargo em comissão
e ao ser aposentado, conforme
portaria 0940 de 15 de maio de
1989, exercia o cargo de escrivão de
Polícia do interior lotado na Secreta-
ria de Estado de Segurança Pública
- Capanema, logo, aposentou-se
após 32 (trinta e dois)  anos de
exercício no mesmo cargo, só que,
em municípios diferentes, merecen-
do em conseqüência, o respaldo do
disposto no art. 88 inciso II da L. 749
de 24/12/1950, que estabelecia ex-
pressamente a aquisição da estabi-
lidade após 5 (cinco) anos de exer-
cício em caráter efetivo e sem con-
curso.

Evidenciado, portanto, como re-
conheceu o Órgão Ministerial, a in-
sustentabilidade do caráter de tem-
porariedade que o Apelante susten-
tou em relação ao servidor apelado,
já que, através desse diploma legal,
o recorrido adquirira a estabilidade
em 10/05/1962, enquanto que sua
aposentadoria ocorreu um (01) ano
após a promulgação da Constituição
Federal de 1988, que, através do
art. 19 das Disposições Transitórias,
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confirmou também a aquisição de
sua estabilidade.

Com o advento da Lei 4.936 de
19/11/80 houve a reestruturação do
grupo polícia Civil GEP-PC do qua-
dro de provimento efetivo, sem
qualquer ressalva, e, como se
constata pelo teor do seu art. 2º,
passaram a ser considerados polici-
ais civis para os fins estabelecidos
nesse diploma legal os funcionários
legalmente investidos em cargos de
provimento efetivo, com atribuições
e responsabilidades de natureza es-
tritamente policial, logo, com o res-
paldo dessa disposição o Apelado

foi investido em cargo de provimento
efetivo passando a ter direitos às
vantagens  inerentes ao cargo de
escrivão de polícia código GEP-PC-
705, conforme lhes foi reconhecido
pela respeitável sentença guerrea-
da.

Isto posto, comungando do posi-
cionamento do Órgão Ministerial re-
conhecendo a estabilidade adquirida
pelo Apelado com o respaldo da le-
gislação que disciplinou a matéria e
a Constituição Federal, conheço do
recurso, entretanto, nego-lhe provi-
mento, mantendo em seus termos a
r. decisão recorrida.

Belém, 25 de fevereiro de 1999.

Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalves - Presidente
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.771 - APELAÇÃO CÍVEL COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Raimunda Viana dos Santos
Apelada: Cohab - Companhia de Habitação do Estado do Pará
Relatora: Desembargadora Maria Helena Couceiro Simões

Processo Civil. Competência. CEF. Ação de Cancela-

mento de Hipoteca. I. Preliminar de recebimento do

recurso como agravo de instrumento face a fungibili-

dade do recurso. Acatada. II. Proposta Ação na Justi-

ça Estadual mas, a CEF sucessora do extinto BNH in-

tervém no feito jutificadamente, a competência deve

ser declinada para a Justiça Federal. III. Decisão man-

tida à unanimidade.

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

Desembargadores componentes da
colenda 1ª Câmara Cível Isolada, do
Egrégio Tribunal de Justiça do Esta-
do do Pará, à unanimidade, em
manterem a decisão recorrida em
todos os seus termos.

Relatório

Trata-se de apelação interposta
contra decisão proferida pelo MM.
Juiz da 21ª Vara Cível da Comarca
da Capital, que, nos Autos da ação
de Cancelamento de Hipoteca, ajui-
zada por Raimunda Viana dos San-
tos contra a Cohab-Companhia de
Habitação do Estado do Para, reco-
nheceu a sua incompetência abso-
luta para processar e julgar o feito,

ante o ingresso, na lide, da Caixa
Econômica Federal, na qualidade de
litisconsorte passiva, determinando
o encaminhamento dos autos para a
justiça federal (seção judiciária do
Estado do Pará).

Inconformada, a autora apelou,
alegando em suas razões de apela-
ção:

Que, o contrato de promessa de
compra e venda do imóvel situado
nesta cidade na Rua WE-42, casa
92, Cidade Nova IV, foi firmado di-
retamente com a apelada Cohab,
descrita na Cláusula Primeira, como
legítima possuidora e proprietária do
citado imóvel, não havendo nenhum
vinculo contratual com a Caixa Eco-
nômica Federal. Inclusive que a Co-
hab lhe deu quitação em cálculo
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feito de acordo com a Lei Federal nº
8.004/97.

Aduz que, tendo pago todas as
prestações, de acordo com cálculo
feito pela Cohab, e tendo a mesma
lhe dado total quitação da dívida,
tem direito de ver cancelada a hipo-
teca que grava o imóvel.

Alega que se existe diferença de
valores a ser coberta, como afirma a
Cohab e CEF, inexiste responsabili-
dade da apelante que não pode ser
responsabilizada por erros da admi-
nistração estadual.

Afirma ainda que a remessa dos
autos à Justiça Federal é ilógica,
uma vez que com a quitação dada
pela promitente vendedora Cohab, o
referido imóvel ficou livre e desem-
baraçado de qualquer ônus. E, ainda
que assim fosse, a responsabilidade
pelos possíveis erros de cálculo é da
Cohab, e a diferença do pagamento
deverá ser cobrado à mesma, em
Ação própria pela CEF, perante a
Justiça Federal.

Finalmente, alegando que visa
unicamente ver reconhecida pelo
Poder Judiciário Estadual, a autenti-
cidade e legalidade da quitação
dada pela Cohab.

Deve, portanto, ser reformada a
decisão do juiz imonocrático.

Em contra-razões, alega a apela-
da:

Que, a sentença deve ser manti-
da, por ter sido proferida em obedi-
ência às disposições legais (art. 109,
I, da Constituição Federal).

Diz que, tendo a lide por objeto o
cancelamento de hipoteca junto a
CEF, é legítima a intervenção na lide
como contisconsorte passiva, da
CEF.

Alega que, a quitação dada por
ela Cohab à apelante não tem força
para extinguir o direito real de ga-
rantia, cujo titular é a CEF. Logo, há
interesse da CEF, o que desloca a
competência para a Justiça Federal.

Pede seja mantida a decisão
apelada.

O Dr. Promotor Público opinou
pela remessa dos autos à Justiça
Federal.

A Dra. Vanda Luczynski, em seu
bem elaborado parecer pugnou pelo
conhecimento e improvimento da
apelação.

Voto

Preliminarmente deve ser res-
saltado que tratando-se de decisão,
em que o MM. Juiz, se julgou in-
competente para processar e julgar
o feito, remetendo os autos para o
juízo competente, o recurso ade-
quado seria o Agravo de Instru-
mento. Porém, levando-se em con-
sideração, ter sido a apelação inter-
posta, no prazo do agravo, e, consi-
derando a fungibilidade do recurso,
aceita por parte da doutrina e juris-
prudência conheço do recurso.

No que diz respeito, a decisão
recorrida, entendo ser a mesma cor-
reta.

O MM. Juiz em sua decisão dis-
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põe:
“Realmente a ponderação da
Caixa Econômica Federal, mere-
ce ser acolhida, haja vista que o
art. 109, item 1, da CF/88, dispõe
o foro privilegiado para nas “cau-
sas em que a União, entidade
autárquica ou empresa pública
federal, foram interessadas na
condição de autora rés assisten-
tes ou oponentes, exceto a de
falência, as de acidente de tra-
balho e as sujeitas à Justiça
Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.
“Ora, entendo demonstrado inte-
resse na causa, haja vista que a
garantia do crédito da CEF,
constitui-se na hipoteca que gra-
va o imóvel objeto da presente
lide, e, em sendo assim, qualquer
decisão do feito, inequivoca-
mente, provocará efeitos no pa-
trimônio da referida empresa pú-
blica federal, pelo que este juízo
é incompetente “retione-
personae”, para apreciar e julgar
o feito”.
Realmente não poderia ser outra

a decisão do juízo monocrático, de
vez que, tendo se habilitado nos
autos a CEF, e tendo demonstrado o
seu interesse na lide, a competência
para processar e julgar a lide é in-
contestavelmente da Justiça Fede-
ral, conforme dispõe o art. 109, iten
I, da C.F.

Dispõe o art. 109:
“Aos juizes federais compete
processar e julgar:”

“I - as causas em que a União,
entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessa-
das na condição de autoras, res.
assistentes ou oponentes, exceto
as de falência, as de acidentes
de trabalho e as sujeitas à Justi-
ça Eleitoral e à Justiça do Tra-
balho”.
Nesse sentido jurisprudência do

TRF da 1ª Região - no Ag.
92.01.20909-6/MG-Rel. Juiz Leite
Soares, 4ª Turma:

“Ementa - Processual Civel.
Competência. Intervenção da
União Federal”.
“Proposta a ação na Justiça Es-
tadual, mas a União Federal in-
tervém no feito justificadamente,
a competência se desloca para a
Justiça Federal. Decisão confir-
mada. Improvimento do recurso.”
No caso em tela, realmente a

proprietária do imóvel era a Cohab,
quando foi celebrado o contrato de
promessa de compra e venda. Po-
rém, na Cláusula Segunda. Valor do
Imóvel, dispõe:

“Assim, tal como possui o citado
imóvel, livre e desembaraçado de
todo e qualquer ônus, salvo a hi-
poteca constituída em favor do
Banco Nacional da Habitação
(BNH) registrado sob o nº 280,
Livro R-2 13-fls.280, registros de
imóveis do 2º Oficio”.
Ora, o BNH, foi substituído pela

CEF, por força do art. 1º, § 1º, do
Decreto-Lei nº 2.291/86, a qual o
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sucedeu em todos os direitos e obri-
gações, com a extinção daquele.
Assim, a hipoteca somente poderá
ser levantada com o pagamento to-
tal do valor financiado de acordo
com as tabelas da referida CEF. A
apelada é mero agente intermediário
do citado financiamnento.

Por outro lado, como bem dispõe
a Dra. Procuradora de Justiça, em
seu lúcido parecer:

“Diz a Recorrente, ainda, ser in-
devido o encaminhamento des-
ses autos à Justiça Federal já
que pretende com a ação, tão
somente o reconhecimento, por
parte da Justiça Estadual, da
autenticidade e legalidade do re-
cibo de quitação dado pela Co-
hab”.
“Tal alegação não procede, haja
vista que, na exordial a Apelante
visa e claramente, o cancela-
mento da hipoteca (fls.4). Mas,
ainda que fosse possível cance-
lar-se a hipoteca, declarando-se
a legalidade da quitação isso não
poderia ser feito sem o ingresso
da CEF na lide, como litiscon-
sorte passiva, posto ser de seu
interesse essa causa já que é
credora hipotecária da dona do
imóvel. Não pode a Apelante
pretender que o cancelamento

seja feito pela Cohab, sem audi-
ência da CEF”.
“Assim, demonstrado o interesse
da CEF na demanda, a compe-
tência se desloca para a Justiça
Federal, como demonstram os
julgados a seguir:
“Processo Civil. Competência.
SFH. Contrato de Mútuo. Presta-
ções. Imóvel”.
“I - Sendo a CEF sucessora do
extinto BNH e ocorrendo litígio a
cerca do reajuste das prestações
impõe-se sua integração à lide,
sendo, portanto, competente a
Justiça Federal para o deslinde
da controvérsia”.
“II- Conflito conhecido. Compe-
tente o MM. Juiz Federal da 1ª
Vara da Seção Judiciária do Es-
tado de Santa Catarina, susci-
tante” (S.T.JCC, nº .574-SC,
Reg. nº 8.995773 - Rel. Min. Ge-
raldo Sobral, 1ª Seção Maioria,
DJU, 27/11/1989).
Finalmente, deve ser ressalvado

que, tendo o órgão federal, ingres-
sado na lide, manifestando e justifi-
cando o seu interesse na lide, a
competência, se desloca ao juízo
federal, pois, naquele juízo será de-
cidido se há ou não procedência, do
interesse afirmado pelo referido ór-
gão federal.

Belém, 15 de março de 1999.
Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente

Desa. Maria Helena Couceiro Simões - Relatora
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ACORDÃO Nº 35.772 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Maria Maia Prado
Apelada: Dyrcea de Nazareth de Brito Nobre
Relatora: Desembargadora Maria Helena Couceiro Simões

Apelação Cível. Mandado de Segurança. Previdência

Social. Pensão por morte. Divisão entre ex-cônjuge

divorciada e a companheira. Inadmissibilidade. I. A

ex-cônjuge divorciada, tem direito a receber a pensão

por morte que recebia proveniente de uma única fon-

te pagadora e arbitrada na sentença do Divórcio, não

mais e nem menos. II. Sentença que se reforma para

conceder a segurança. 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, à unanimidade, em
acatar o parecer do Ministério Públi-
co e conhecer da Apelação e lhe dar
provimento para, reformando a
sentença apelada, conceder a segu-
rança pleiteada.

Relatório

Maria Maia Prado, identificada na
inicial ajuizou mandado de seguran-
ça contra ato do presidente do Ins-
tituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado do Pará -
Ipasep e Dyrcéa de Nazareth de
Brito Nobre, também identificada na

inicial, na qualidade de litisconsorte
passivo necessário, com funda-
mento no art. 5º LXIX da Constitui-
ção Federal c/c arts.1º e seguintes
da Lei nº 1.533/51.

Alega que conviveu em união
estável “more uxório”, por mais de
quatorze (14) anos, com o médico
João Emílio Martins de Macedo, ex-
segurado do IPASEP, falecido em
25/04/1997, o qual era divorciado da
Sra. Dyrcéa de Nazareth de Brito
Nobre, desde 03 de Setembro de
1982.

Afirma que ficou estabelecido na
cláusula quarta (4ª) do Termo de
Ratificação do Divórcio que o “de
cujus” pagaria à divorciada litiscon-
sorte- a título de pensão alimentícia,
a quantia, à época de CR$
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32.000,00 (trinta e dois mil cruzei-
ros), mensais, descontados de seus
vencimentos do INAMPS, em folha
de pagamento, tendo sido enviado
oficio ao referido órgão após a ho-
mologação do divórcio, com vistas a
efetivar o referido desconto da pen-
são em folha de pagamento, valor
que hoje corresponde a quantia de
R$ 6,54 (seis reais e cincoenta e
quatro centavos), conforme contra
cheque anexo.

Decorridos mais de 15 (quinze)
anos do divórcio, a divorciada vinha
percebendo única e exclusivamente,
a titulo de alimentos de seu ex-
marido, a pensão do INAMPS, me-
diante desconto direto em folha de
pagamento, não tendo nunca pro-
posto ação revisional de alimentos
ou de alteração da cláusula avença-
da no processo de divórcio, e inclu-
sive o contra cheque do Instituto
Ophir Loyola, onde ocupava o cargo
de médico demonstra-a inexistência
de qualquer desconto de pensão
alimentícia.

Face a condição da apelante de
companheira do “de cujus”, vivendo
sob o mesmo teto, em união estável
pública, contínua e notoriamente
esta habilitou-se, perante o Instituto
para receber a pensão e o pecúlio a
que faz jus, obtendo o parecer favo-
rável de nº 1.157 em 26/08/97,
constante do processo, para o rece-
bimento integral (100%) da Pensão
e Pecúlio, em razão do falecimento
do seu companheiro ex-diretor apo-

sentado do Hospital dos Servidores
do Estado. Mas, em 03/09/97, a litis-
consorte apelada requereu indevi-
damente, ao Instituto demandado o
beneficio da pensão e do pecúlio
deixado pelo “de cujos” e, em fla-
grante ilegalidade, através da Porta-
ria nº 1.558, de 02/12/97, lhe foi
concedido o rateio da Pensão, ofen-
dendo ao direito líquido e certo da
impetrante à integralidade da pen-
são.

Transcreve ensinamentos doutri-
nários de Hely Lopes Meireles e de
Yussef Said Cahali, sobre o desca-
bimento de recebimento de alimen-
tos pelo ex-cônjuge se não foram
estipulados quando da separação
judicial ou da sua conversão em di-
vórcio, pois, extinto o vínculo jurídico
no qual enraizava o seu direito à tal
pensão. Assim como transcreve ju-
risprudência no mesmo sentido.

Assim, descabe à apelada qual-
quer rateio de pensão, se, no acordo
do divórcio, renunciou aos alimen-
tos, permanecendo com a pensão
de uma única fonte de renda.

Finalmente requereu, a medida
liminar para sustar os efeitos maléfi-
cos do rateio da pensão em favor da
litisconsorte garantindo à impetrante
o pagamento integral da pensão
deixada pelo falecido, e afinal con-
cedida a segurança para o fim coli-
mado, ratificando-se a liminar ante-
riormente concedida e anulando-se
o rateio da pensão, levado a efeito
pela autoridade demandada por
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meio da Portaria nº 1.558, de
02/12/97.

Juntou: os documentos de fls.
15/66.

Foram prestadas as informações
constantes às fls.77/80.

Alega que, com o falecimento do
ex-segurado, ocorrido em 25/04/92,
foram registrados os pedidos de
concessão do beneficio de Pensão
formulados respectivamente por Ma-
ria Maia Prado e Dyrcéa de Naza-
reth de Brito Nobre, identificadas
como companheira e ex-esposa do
extinto contribuinte.

Nos termos do art.31, “caput” da
parte, da Lei nº 5.011 1/81, para
efeito de rateio da Pensão conside-
rar-se-ão, apenas os dependentes
regularmente habilitados no
IPASEP, não se adiando a conces-
são de benefícios pela possível
existência de outros beneficiários.

Motivo pelo qual, concedeu-se
inicialmente mediante Portaria nº
1.157 de 26/08/97, o beneficio de
Pensão integral à Sra. Maria Maia
Prado, tendo a Sra. Dyrcéa de Naza-
reth de Brito Nobre, sendo incluída
no rateio do beneficio em questão
posteriormente, através da Portaria
nº 1 .558, de 02/12/97.

Deduz que, o rateio concedendo
metade da pensão para a ex-
esposa, fundamentou-se nas dispo-
sições da Lei nº5.011/81, de
16/12/81, que reorganiza o regime
de Previdência e Assistência Social
do Estado, a qual foi regulamentado

pela Resolução de nº 090/82, ho-
mologada pelo Decreto nº 2.252, de
20/05/1982, estabelecendo a referi-
da Resolução no § 3º, do art. 42
que:

“O cônjuge desquitado, separado
judicialmente, ou divorciado concor-
rerá à Pensão que lhe houver sido
assegurado, em juízo à percepção
de alimentos e que efetivamente os
tenha recebido até a data do óbito
do segurado”.

Conclui não constituir a Portaria
nº 1.558, um ato abusivo e muito
menos ilegal, porque o direito ao
rateio é insofismável perante a le-
gislação vigente no Instituto, reque-
rendo o indeferimento do “Manda-
mus”.

O órgão do Ministério Público do
primeiro grau de jurisdição requereu
a citação da litisconsorte passiva-
Dyrcéa de Nazareth de Brito Nobre.

Esta habilitou-se nos autos, ale-
gando:

Preliminar de decadência do di-
reito da impetrante propor Mandado
de Segurança, porque decorrido
mais de 120 dias do conhecimento
do fato ou ato.

No mérito alega que adquiriu o
direito ao rateio da pensão deixada
pelo “de cujus’, amparada pelas dis-
posições dos arts. 16, 74, 76, § 2º,
da Lei nº 8.213/91, que transcreve, o
que torna o ato do Presidente do
IPASEP absolutamente legal.

Finalmente pede seja mantida a
decisão que negou a liminar e julgue
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improcedente o “Mandamus”.
Juntou procuração.
O Dr. Promotor Público, em seu

parecer de fls.97/103, pugnou pela
rejeição da Preliminar de Decadên-
cia do Direito ao “Mandamus” e no
mérito, opinou pela denegação da
segurança.

O MM. Juiz em sua bem elabo-
rada sentença, rejeitou a preliminar
de decadência alegada pela litiscon-
sorte necessária e no mérito reco-
nhecendo o direito da mesma em
perceber a pensão deixada pelo ex-
cônjuge, uma vez satisfeitas as exi-
gências legais e a comprovação da
necessidade do beneficio, julgou le-
gal o ato da autoridade tida como
coatora em ratear a pensão e im-
procedente o pedido inicial por au-
sência de direito líquido e certo, da
impetrante.

Inconformada, a impetrante ape-
lou da sentença.

Em suas razões de apelação
alega os mesmos argumentos da
petição inicial, inclusive de que a li-
tisconsorte-apelada, nunca requereu
o reajuste da pensão alimentícia e
nem a modificação da cláusula do
Divórcio que fixou um valor certo
para a referida pensão, a ser des-
contada dos vencimentos ou pro-
ventos percebidos pelo “de cujus”,
pelo INAMPS, apenas, e não do
IPASEP, demonstrando não depen-
der economicamente do “de cujus”,
ao contrário dela apelante, que
como companheira do falecido fun-

cionário, por 14 (quatorze) anos de-
pendia inteiramente do mesmo.

Alega ainda que o art.16, da Lei
nº 8.213/91, tomado como base pelo
juízo para entender que a Apelada
era beneficiária do falecido, não
pode ser levado em consideração,
posto que, aquele após o divórcio,
não mais era cônjuge do marido, já
que o vínculo matrimonial fora rom-
pido. Dai não poder receber a pen-
são do IPASEP e que tal artigo be-
neficia a ela apelante como compa-
nheira que foi do falecido, já que
este ao falecer não possuía cônjuge
e nem filhos menores, devendo a
pensão ser-lhe paga integralmente.

Requereu fosse dado o efeito
suspensivo ao recurso, pedido não
decidido.

Em contra-razões, a apelada
pugnou pela manutenção da sen-
tença, apresenta os mesmos argu-
mentos da contestação ou seja:

De que o rateio da pensão do
IPASEP, foi-lhe deferido com base
no art.16, 74 e 76, § 2º, da Lei nº
8.213/81, que defere ao cônjuge di-
vorciado o recebimento da pensão.

De que a sua condição de de-
pendente do ex-marido ficou com-
provada no termo de ratificação do
divórcio e a apelante tinha conheci-
mento dessa relação de dependên-
cia e aceitava sem restrições, man-
tendo o “de cujus”, durante a sepa-
ração, o mesmo “status” da ex-
mulher pagando-lhe despesas de vi-
agens, aluguéis de imóveis durante
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tais viagens.
A Dra. Procuradora de Justiça, a

eminente Dra. Wanda Luczyuski, em
seu bem elaborado parecer de fls.
142/148 fundamentado em leis e ju-
risprudência, pugnou pelo conheci-
mento e provimento da apelação,
reformando-se a sentença de pri-
meiro grau, e concedendo-se a se-
gurança pleiteada.

Após o parecer da Dra. Procura-
dora de Justiça, o relator a quem
coube a apreciação do feito, Des.
Ricardo Borges Filho, julgou-se im-
pedido de funcionar no feito por mo-
tivo de foro íntimo, motivo pelo qual
coube a mim relatar.

Voto

O fulcro da questão em tela, re-
side em reconhecer ou não o rateio
da pensão por morte provida pelo
IPASEP, em favor das partes é le-
gal, face a situação da apelada, à
época do falecimento do seu ex-
marido.

Conforme se depreende pela
leitura dos autos a apelada e o fale-
cido, separaram-se judicialmente em
1976, e em 1982, a separação foi
convertida em divórcio, e dentre as
cláusulas do Divórcio ficou estabele-
cido que o cônjuge varão, pagaria à
cônjuge virago a pensão alimentícia
no valor de CR$ 32.000,00 (trinta e
dois mil cruzeiros) mensais a serem
reajustados anualmente pelos mes-
mos índices aplicados para reajuste
do salário do devedor a serem des-

contados em folha de pagamento
junto ao INAMPS, não tendo a ape-
lada pedido revisão da pensão, ou
alteração da cláusula contratual, até
o falecimento de seu ex-marido, vi-
sando o aumento da referida pen-
são.

Já a apelante, era companheira
do “de cujus”, tendo e inanteúda por
mais de 14 (quatorze) anos, dele
dependente totalmente, situação
que perdurou até a sua morte, sen-
do inclusive registrada como depen-
dente do “de cujus”. perante o
TNPS.

Ora, se a apelada, se restringiu a
receber alimentos descontados dos
vencimentos percebidos pelo ali-
mentante, no INAMPS, em folha de
pagamento. conforme consta no
termo de ratificação de Declaração
do Divórcio Consensual, às fls. 4,
não compete a mesma requerer
participação nos proventos do “de
cujos”, recebidos pelo IPASEP, os
quais são outra fonte de renda, após
a morte do mesmo. Ainda mais, que,
conforme ficou demonstrado nos
autos, a apelada durante 15 (quinze)
anos de separada e depois divorcia-
da até o falecimento do alimentante,
nunca pediu a revisão desta pensão
para obter aumento, presumindo-se
não necessitar da mesma.

Por outro lado, o direito a ali-
mentos entre marido e mulher, as-
senta-se na obrigação mútua de as-
sistência prevista no art. 231, III, que
cessa com a separação ou o divór-
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cio, salvo os casos que a lei excep-
ciona. Não cabe inclusive, invocar
às disposições do art.404 do C.C.,
aplicável somente com relação aos
parentes (arts. 330 a 336, do C.C),
de vez que, os cônjuges não são pa-
rentes.

“O divórcio põe termo ao casa-
mento e aos efeitos civis do ma-
trimônio religioso”.
“Efeito natural do divórcio, e seu
mais importante, aspecto diz res-
peito a dissolução do vínculo
matrimonial; cessada a condição
de casados, cessa o impedi-
mento dos cônjuges para contrair
novas núpcias” (art.183, n. VI, do
CC), (in “Divórcio e Separação”-
Yussef Said Caliali).
No caso em tela portanto, a obri-

gação do ex-marido, consistia ape-
nas no pagamento da pensão esta-
belecida por ocasião do Divórcio, ou
seja, o pagamento da pensão no
valor de CR$ 32.000,00 (trinta e dois
mil cruzeiros), dos vencimentos do
alimentante percebidos pelo
INAMPS, descontados em folha de
pagamento, e devidamente reajus-
tados conforme reajuste salarial.

Já quanto aos proventos perce-
bidos pelo ex-marido, perante o
IPASEP, além de nunca ter sido
pleiteado pela apelada, que aliás na
condição de divorciada, não poderia
fazê-lo, após a sua morte, somente
compete ser recebida a pensão por
morte a apelante-companheira do
mesmo por 14 (quatorze) anos, e

dele dependente, inclusive sob tal
condição no Instituto, conforme ficou
comprovado.

Quanto à invocação feita na res-
peitável sentença da Lei nº 5.011/81,
e Resolução nº 090/82, como fun-
damento para autorizar o ratea-
mento da pensão deixada pelo “de
cujus”, seu ex-marido, não procede.

Os dispositivos invocados, art.
31, e Resolução assim dispõe:

“Art.31- Para efeito de rateio da
Pensão considerar-se-ão, ape-
nas os dependentes regular-
mente habilitados perante o
IPASEP, não se adiando a con-
cessão de beneficio pela possível
existência de outros beneficiári-
os”.
O cônjuge desquitado, separado

judicialmente ou divorciado concor-
rerá à Pensão que lhe houver sido
assegurado, em juízo, a percepção
de alimentos e que efetivamente os
tenha recebido até a data do óbito
do segurado.

Ora, no caso dos autos, confor-
me ficou plenamente demonstrado
acima, a apelada nunca recebeu
pensão alimentícia dos proventos
recebidos pelo “de cujus”, no
IPASEP. Ela recebia uma pensão
advinda de outra fonte de renda do
falecido, ou seja, do INAMPS, pen-
são esta aliás que de maneira ne-
nhuma equivale aos 50% concedi-
dos pela autoridade impetrada.

Como bem dispõe a Dra. Procu-
radora de Justiça em seu brilhante
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parecer:
“Sendo assim, se foi estipulado
que a Apelada receberia a pen-
são de uma única fonte de ren-
dimentos, das duas que possuía
o falecido (INAMPS e Hospital
dos Servidores do Estado), não
pode agora, passados quinze
anos da decretação do divórcio,
extinto o vínculo matrimonial que
unia o ex-casal, não tendo ela
manifestado a necessidade de
aumentar a pensão alimentícia
recebida sobre os vencimentos
pagos pelo INAMPS, pretender
receber, ainda mais, a pensão
pelo IPASEP, revelando-se inde-
vido o rateio promovido por este”.
“Assim procedendo, o IPASEP
ignorou, não apenas a eficácia
natural da sentença mas, tam-
bém, a autoridade da coisa jul-
gada”.
“Portanto, desfeito o vínculo ma-
trimonial, a apelada só faz jus ao
que o ex-cônjuge estaria obriga-
do, se vivo fosse, tanto no que se
refere ao “quantum” arbitrado,
como aos rendimentos que de-
ram origem ao desconto, isto é,
os do INAMPS”
“Os julgados a seguir transcritos
corroboram, perfeitamente esse
entendimento:
Previdência Social. Pensão por
morte. Divisão entre ex-cônjuge
divorciado que recebe pensão
alimentícia arbitrada judicial-
mente e a concubina.

“Estando o ex-cônjuge divorciado
recebendo prestação de alimen-
tos, sua cota no valor global da
pensão por morte do segurado
falecido corresponderá sempre à
percentagem arbitrada judicial-
mente sobre os ganhos deste a
titulo de pensão alimentícia” (De-
creto 83.080/79, arts. 69, 3º e
127, 1), (1ª seção do TRE da 1ª
Região bem. infor. 92.01.31451-
18/08/1993, reformado o acórdão
da 2ª turma, DJU, II, 20/09/1993,
página 38.563-Rep. IOB-jurisp.
2/18.045).
“O art. 30, da Lei 6.515/77, dis-
põe que o casamento do cônjuge
devedor da pensão não alterará a
obrigação alimentar para com a
primeira esposa. Assim, norma
também de ordem pública, bene-
ficiária a primeira esposa do di-
reito aos alimentos e, em conse-
quência a ser assistira, justo é
que deva obter aquilo a que o ex-
cônjuge estaria obrigado se vivo
fosse”.
“Não mais. Menos, apenas se a
pensão fosse inferior ao crédito,
ou se ficasse inferior ao ser par-
tilhado com a viúva” (T.J.S.P. 8ª
Câmara, em 02/08/1989-RJ-TJ-S
.P. 123/193).
“O ato do IPASEP, rateando a
pensão entre a Apelante e a
Apelada, revela-se ilegal, na me-
dida em que, desconhecendo a
autoridade da coisa julgada, mo-
difica a sentença proferida no di-
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vórcio, aumentando a pensão
alimentícia projetando-a sobre
outra fonte para o que não possui
competência, aumento esse que
a beneficiária não requereu
quando o devedor era vivo. Ora,
se a pensão alimentícia deveria
recair apenas sobre os venci-
mentos recebidos do INAMPS, o
rateio da pensão por morte, paga
pelo IPASEP, nada mais fez do
que aumentar a pensão alimentí-
cia, o que não coaduna com o di-
reito”.
E mais adiante, a Dra.

Wanda Luczynki,  ainda com-
pleta:

“Como se pode notar,  o
presente caso é di ferente
dos normalmente surgidos
para recebimento da pen-
são, quando a concubina e
a ex-mulher divorciada
concorrem à mesma. E
que, aqui,  o “de cujus”,
possuía duas fontes de
renda. Fosse uma apenas,
o rateio,  como foi  fe i to,
será, até certo ponto, per-
fei tamente justo e legal,
desde que obedecesse ao
percentual est ipulado na
sentença. Mas, sendo duas
as fontes de renda e exis-
t indo sentença judicial  es-
t ipulando que a pensão
al imentícia ser ia desconta-
da de uma das fontes, ape-
nas, impossível  que, pas-

sados quinze anos de di-
vórcio,  a ex-mulher,  atra-
vés de simples procedi-
mento administrat ivo, efe-
tuado perante o órgão pa-
gador de outra fonte de
renda do falecido, obtenha
o aumento da pensão al i -
mentícia,  arbi trada há tanto
tempo”.
Leve-se ainda em conside-

ração que no processo admi-
nistrat ivo, foi  levado em con-
sideração apenas as alega-
ções da apelada, sem qual
quer prova conf i rmando tais
alegações. Assim como, não é
de ser acei ta uma declaração
do f i lho da apelada de que
esta vivia sob a dependência
de seu ex-marido, pois,  ca-
rente de imparcial idade.

E, ainda as declarações de
que o “de cujus”,  pagava à
apelada, passagens e alu-
guéis de “f lat” ,  na cidade de
São Paulo, não demonstram a
dependência alegada pela
mesma, const i tu indo na ver-
dade l iberal idade, não inseri-
das na pensão al imentícia.

Conclui-se que, no caso em
tela, o direi to ao recebimento
da pensão deixada pelo “de
cujus”,  como segurado do
IPASEP, somente é devida à
apelante, sua companheira
por mais de 14 anos, e de-
pendente do mesmo e tendo,



JURISPRUDÊNCIA 151

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                                      v.44                nº 77                  1999

este Inst i tuto determinado o
rateio da refer ida pensão com
a ex-mulher,  que, pela cláu-
sula do Divórcio devidamente
homologada por sentença so-
mente fazia jus á pensão al i-
mentíc ia dos vencimentos
percebidos pelo devedor junto

ao INAMPS, agiu contra a lei ,
v iolando o direi to l íquido e
certo da apelante.

Acatando o parecer do Ministério
Público, conheço da apelação e lhe
dou provimento para, reformando a
sentença apelada, conceder a segu-
rança pleiteada.

Belém, 15 de março de 1999.

Desa. Maria Lúcia Gomes dos Santos - Presidente
Desa. Maria Helena Couceiro Simões - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.773 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE
MARABÁ

Apelante: Onias Ferreira Dias
Apelado: Prefeito Municipal de Marabá
Relatora: Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos

Apelação Cível de Mandado de Segurança - Pensão

Vitalícia a Ex-Prefeito - Denegação em 1º grau sob o

argumento da inconstitucionalidade - Direito adquiri-

do oriundo de uma ordem jurídica determinada por

lei, gerando a partir daí seus efeitos, sendo inalcan-

çavel quando a ordem legal anterior é revogada por

novo ordenamento que não possui efeito retroope-

rante - Apelação conhecida e provida para reforma da

sentença de 1º grau nos termos da decisão - Decisão

por maioria.

Vistos, etc...

Relatório

Trouxe aos autos o Relatório
feita pela estudiosa Dra. Procurado-
ra de Justiça:

Trata-se de Apelação que visa a
reforma da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de Ma-
rabá, nos autos de Mandado de Se-
gurança que Onias Ferreira Dias im-
petrou contra ato do Prefeito da-
quela localidade, o qual suspendeu
o pagamento de pensão vitalícia
então recebida pelo Apelante.

A sentença em tela, reconhecen-
do serem inconstitucionais as leis
instituidoras do beneficio, deixou de
aplicá-las, denegando a segurança

pleiteada.
Inconformado, o impetrante apela

da mesma, alegando, em síntese,
que o ato que suspendeu o paga-
mento da referida pensão é arbitrá-
rio, qual seja, a Lei Municipal nº
13.095/93, que revogou as Leis ns.
4.831/84 e 5.383/84, instituidoras de
pensão vitalícia aos ex-Prefeitos de
Marabá, não podia retroagir para
atingir direito já adquirido por ele.

Nas contra-razões, diz o apelado
que: 1) o Apelante não tem direito
ao beneficio, por não haver exercido
o cargo de Prefeito em caráter per-
manente e sim de substituto eventu-
al, já que, à época, exercia mandato
de vereador e presidia a Câmara
Municipal, contrariando, assim, o
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disposto no art. 1º, par. 1º da Lei
4.831/84 e no art. 1º, par. único da
Lei 5.382/84; 2) que tais Leis são in-
constitucionais por não possuir o
Legislativo Municipal. competência
para criar a pensão vitalícia aqui
guerreada; 3) que, tendo o Supremo
Tribunal Federal declarado incons-
titucionais as leis municipais que cri-
aram tal beneficio, não pode o Ape-
lante alegar direito líquido e certo
para continuar recebendo-o, uma
vez que, por conseqüência, as leis
que o beneficiaram são inconstituci-
onais; 4) que o Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado do Pará
ha muito vem rejeitando a tramita-
ção de quaisquer atos que assegu-
rem o pagamento da referida pen-
são, por entender que os Municípios
não podem, a partir da vigência da
Constituição Federal de 1988, criar
pensão vitalícia aos seus ex-
Prefeitos.

A representante do Ministério
Público no primeiro grau de jurisdi-
ção, Promotora de Justiça Josélia
Leontina de Barros Lopes, opinou
pela denegação da segurança, em
vista da inconstitucionalidade das
Leis Municipais que criaram o bene-
ficio.

Como já se disse acima, o Dr.
Juiz denegou a segurança.

Constata-se ser tempestiva a
apelação interposta por Onias Fer-
reira Dias.

Nesta Entrância, a ilustrada Dra.
Procuradora de Justiça após o pre-

sente Relatório, fez estudo profundo
da questão e terminou opinando
pelo conhecimento e provimento da
apelação, para que, reformada a
sentença do 1º grau seja pago, de-
vidamente atualizado e com os
acréscimos legais ao apelante o
subsidio mensal e vitalício a ele de-
vido pelo Município de Marabá.

Voto

Antes de iniciar o julgamento,
quero deixar expresso elogio à nos-
sa colega do Ministério Público, Dra.
Wanda Luczynskí pelo parecer de
alto nível jurídico com que apreciou
a matéria do presente recurso.

Vejamos os fatos. Onias Ferreira
da Silva foi Prefeito Municipal, no-
meado pelo Sr. Presidente da Re-
pública, de 10/04 a 31/12/85, con-
forme comprovado documental-
mente nos autos. Assim estava per-
cebendo pensão de ex-Prefeito re-
gularmente, quando, em 01/02/93 foi
editada Lei Municipal nº 13.095, que
revogou a legislação então vigente -
a qual concedera ao impetrante
Onias o beneficio da pensão. Assim,
deixando de percebe-la ingressou
em Juízo para reaver seu direito lí-
quido e certo que considera lesado.

Em seu bem estudado parecer, a
Dra. Procuradora da Justiça siste-
matiza os fatos:

“Logo a questão dos autos se re-
sume em dois pontos importan-
tes, quais sejam: 1) inconstituci-
onalidade de leis municipais con-
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cessivas de subsídio mensal vi-
talício a ex-prefeitos, ante a in-
constitucionalidade da Lei Esta-
dual nº 5.007 de 10/12/82, decla-
rada pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, e 2) violação a direito ad-
quirido por Onias Ferreira Dias,
líquido e certo.”
Para facilitar o entendimento jurí-

dico da questão a estudiosa mem-
bro do “parquet” assim estoriou a
origem dos subsídios mensais vitalí-
cios, concedidos a ex-prefeitos mu-
nicipais no Estado do Pará.

“A Constituição Federal de 1967,
por sua Emenda nº 1 de 1969, esta-
belecia:

“Art. 184 - Cassada a investidura
no cargo de presidente da Repú-
blica, quem o tiver exercido em
caráter permanente fará jús, a
titulo de representação, a um
subsidio mensal e vitalício igual
aos vencimentos do cargo de Mi-
nistro do Supremo Tribunal Fede-
ral.”
Em seu art. 200, essa Constitui-

ção mandava incorporar os seus
dispositivos, no que coubessem, “ao
direito constitucional legislado dos
Estados”.

Assim é que a Constituição do
Estado do Pará de 1968 por sua
Emenda nº 7 estabelecia:

“Art. 167 - Cessada a investidura
no cargo de Governador do Es-
tado, quem o tiver exercido, em
caráter permanente, fará jús, a
titulo de representação, a um

subsidio mensal vitalício, igual ao
vencimento do cargo de Desem-
bargador do Tribunal de Justiça
do Estado.” (EC nº 7 de
20/03/79)
Por sua vez, a Lei Estadual nº

5.007 de 10/12/81, acrescentou à
Lei Estadual n. 4.827 de 15/02/79
(Lei Orgânica dos Municípios do
Estado do Pará) o seguinte disposi-
tivo:

Art. 144 - Cessada a investidura
no cargo de Prefeito de qualquer
Município do Estado, quem o ti-
ver exercido em caráter perma-
nente perceberá, a titulo de re-
presentação, subsidio mensal e
vitalício referente a 1/3 (um terço)
do que percebem no exercício
das funções os seus titulares.
A partir daí, os Municípios do

Estado do Pará passaram a editar
leis concedendo esse beneficio a ex-
prefeitos, como ocorreu no de Ma-
rabá, com a ediação da Lei 4.831 de
25/07/84 (fls. 13) que dispõe:

Art. 1º - Cessada a investidura no
cargo de Prefeito deste Municí-
pio, quem o tiver exercido em ca-
ráter permanente, perceberá, a
titulo de representação, subsidio
mensal e vitalício referente a 1/3
(um terço) do que perceba no
exercício das funções o seu titu-
lar.
Posteriormente, o mesmo Muni-

cípio editou a Lei 5.382 de 29/11/84,
estendendo esse beneficio aos ex-
vice-prefeitos.
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Assim, tendo exercido por 8 me-
ses e dias o cargo de Prefeito do
Município de Marabá, tem o impe-
trante o direito de receber seus sub-
sídios.

Citemos ainda a Dra. Procurado-
ra de Justiça. Diz ela:

“Pergunta-se: qual o motivo para
não pagar-lhe o subsídio mensal
vitalício criado pelo Município de
Marabá? A declarada inconstitu-
cionalidade da Lei Estadual n.
5.007/81 pelo Supremo Tribunal
Federal? A Resolução de nº
3.146 de 16/03/96 do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado
do Pará? Claro que não! Nenhum
dos dois autoriza a negativa”.
Vejamos:
A Ação de Inconstitucionalidade

nº 1.192-5-PA, julgada em 27/02/85
e que teve como Relator o Ministro
Oscar Corrêa, teve origem com a
representação formulada pelo então
Procurador Geral da República, Dr.
Inocêncio Mártires Coelho, que ar-
güiu a inconstitucionalidade da Lei
Estadual 5.007 de 10/12/81, a qual
assegurou subsídio mensal e vitalí-
cio a quem tivesse exercido, em ca-
ráter permanente, o cargo de pre-
feito em qualquer Município do Es-
tado do Pará.

Representação nº 1.192-5-PA
Representante - Procurador Ge-
ral da República
Representados - Assembléia Le-
gislativa do Estado do Pará e
Governador do Estado do Pará

Ementa
Representação de Inconstitucio-
nalidade. Lei Estadual que esta-
belece subsídio mensal vitalício
para os ex-prefeitos municipais.
Ofensa à autonomia municipal,
constitucionalmente assegurada
(art. 15 da Constituição Federal).
Representação procedente, de-
clarada a inconstitucionalidade
da Lei nº 5.007 de 10/12/81 do
Estado do Pará.
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, os Mi-
nistros do Supremo Tribunal Fe-
deral, em Sessão Plenária, na
conformidade da ata de julga-
mento e das notas taquigráficas,
por unanimidade de votos, em
julgar procedente a Representa-
ção e declarar a inconstituciona-
lidade da Lei nº 5.007 de
10/12/81 do Estado do Pará.
Brasilia, 27 de fevereiro de 1985.
Moreira Alves - Presidente. Os-
car Corrêa - Relator”
Entretanto, esqueceu o Município

de Marabá, secundado pela senten-
ça que apoiou sua tese, que a in-
constitucionalidade declarada da Lei
nº 5.007/81, não teve por funda-
mento a concessão do subsídio
mensal e vitalício a ex-prefeitos, o
que não era proibido sob a égide da
Constituição Federal de 1967. (EC
nº 1/69). O vício foi declarado por
haver o Estado do Pará, usurpado
atribuição dos Municípios, compro-
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metendo recursos municipais com a
instituição de pensões que só a eles
cabia criar.

Convém transcrever parte do
voto proferido pelo Ministro Oscar
Corrêa, Relator do ADIN:

“E conclui o parecer da Procura-
doria Geral da República (fls.
59/60): “...o poder das Assem-
bléias Legislativas para votar Leis
Orgâncias dos Municípios, outor-
gado pelas Constituições Esta-
duais, de forma alguma pode so-
brepor-se à autonomia municipal,
assegurada pela Constituição
Federal (artigo 15). Essa auto-
nomia - é do texto constitucional -
se caracteriza inclusive, (II), “pela
administração própria, no que
respeite ao seu peculiar interes-
se, especialmente quanto à de-
cretação e arrecadação dos tri-
butos de sua competência e à
aplicação de suas rendas, sem
prejuízo da obrigatoriedade de
prestar contas e publicar balan-
cetes nos prazos fixados em lei:
”É o Município, forrado em man-
damento constitucional, o único
árbitro da aplicação de seus re-
cursos, do dinheiro da célula bá-
sica do Estado. A Assembléia
Legislativa, ao prestar suas in-
formações, afirma a existência
de forte corrente que defende
“uma política municipalista capaz
de promover o soerguimento dos
municípios brasileiros, hoje cada
vez mais pobres e endividados,

mas, por outro lado, enfrentando
encargos que se multiplicam dia-
riamente” (sic. p.19). Aí está uma
forte razão política, senão a mai-
or, para que a lei não fosse vota-
da. De qualquer sorte, indispen-
sável que é a limitação do exame
da questão ao campo jurídico,
não poderia o Estado do Pará
editar norma legal comprometen-
do os recursos municipais, por-
que tal é vedado pelo art. 15, in-
ciso II letra “a” da Constituição.
Certo que o subsidio é constituci-
onalmente assegurado aos ex-
Presidentes da República e, por
simetria, tal é aplicado aos Esta-
dos, aos ex-Governadores. En-
tretanto, os  interesses das co-
munas, salvo a matéria organiza-
cional que, por conveniência ad-
ministrativa de uniformização, é
afeta aos Estados membros, di-
zem respeito aos próprios Muni-
cípios”.
Não há o que acrescentar a es-

sas ponderações, que acolho. Não
pode o Estado sobrepor-se à auto-
nomia municipal, explicita e ampla-
mente assegurada, tradicionalmen-
te, entre nós, quanto ao que respeite
ao seu peculiar interesse, já incluída
na Constituição de 1891, art. 68.
Tanto mais quanto para impor-lhe
ônus consideráveis  sem lhe atribuir
receitas que a eles correspondes-
sem.

E a tal ponto se preocupou o
constituinte com a autonomia muni-
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cipal em face das demais órbitas do
Poder, que a Constituição de 34, ao
estabelecer competência privativa
dos Estados, não esqueceu a men-
ção ao respeito à autonomia dos
Municípios (art. 7º, I, “d”) e autorizou
a intervenção da União nos estados
para assegurá-la (art. 12, V). O que
se repetiu, ainda mais explicita-
mente, se possível, na Constituição
de 1946 (art. 7º, VII, “e”) e 1967 (art.
10, VII, “f”).

Nestes termos, acolhendo o pa-
recer da Procuradoria Geral da Re-
pública, julgo procedente a Repre-
sentação e declaro a inconstitucio-
nalidade da Lei 5.007 de 10 de de-
zembro de 1981 do Estado do Pará.

Do que se viu - diz a Ilustrada
Dra. Procuradora - essa decisão não
se presta para subsidiar a sentença
de 1º grau, porque o fulcro da in-
constitucionalidade da Lei Estadual
nº 5.007/81 está, não na instituição
do subsídio mensal vitalício, mas na
criação de despesas para os Muni-
cípios, o que, a teor da Constituição
Federal então vigente (Ecn. 1/69),
feria a autonomia destes entes,
usurpando-lhes atribuições.

Assim, nada têm de inconstituci-
onal leis municipais editadas antes
da vigência da Constituição Federal
de 1988 e que criaram subsídio
mensal vitalício a ex-prefeitos, des-
de que nos termos permitidos por
aquela Constituição que a antece-
deu, em seu art. 184.

Não é inconstitucional, no todo, a

Lei Municipal 4.831 de 25/07/84,
posto que, embora “incorporatido às
leis municipais de Marabá, como de
sua autoria, a Lei Estadual nº
5.007/81 (?) instituiu o subsídio
mensal vitalício àqueles que, em ca-
ráter permanente tiverem exercido o
cargo de Prefeito. Logo, essa Lei
tem dois momentos: em um, cria o
subsídio, regulamentando a forma
de sua concessão; em outro, incor-
pora às suas leis a inconstitucional
Lei 5.007/81. Neste último caso, a
decisão emanada do Supremo Tri-
bunal Federal encarregou-se de sua
“desincorporação”.

E quanto à Resolução nº 3.146
de 16/03/96, do Tribunal de Contas
dos Municípios do estado do Pará?
Serviria ela de respaldo ao Município
de Marabá? Afirmamos que não.

O que diz tal Resolução?
“I - A Lei Estadual nº 5.007 de
1981 não tem eficácia para obri-
gar os Municípios a pagar pen-
sões vitalícias aos ex-prefeitos; II
- Os Municípios não podem,
também, a partir da Constituição
Federal de 1988, atribuir retribui-
ção vitalícia em caráter geral e
sem motivo especifico, muito re-
levante, aos ex-Prefeitos investi-
dos de mandato depois de 04 de
outubro de 1988”.
A Lei Municipal 4.831/84 que

autorizava a percepção por Ozias
Ferreira Dias do subsídio mensal
vitalício é anterior à vigente Consti-
tuição Federal, encontra respaldo
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nos arts. 184 e 167, respectiva-
mente, das Constituições Federal de
1967 e Estadual de 1968, com as
Emendas pertinentes e subsiste
quanto à criação do beneficio.

Quanto à violação a direito adqui-
rido, ocorrida já na vigência da
CF/88, estabelece esta em seu art.
5º, XXXVI:

Art. 5º
XXXVI - a lei não prejudicará o

direito adquirido, o ato jurídico per-
feito e a coisa julgada.”

A irretroatividade é um princípio
de direito pelo qual editada a lei
nova, projeta-se esta em regra para
o futuro, não podendo retroagir seus
efeitos para atingir casos pretéritos,
desce que se configure a existência
do direito adquirido, do ato jurídico
perfeito e da coisa julgada.

A Lei de Introdução ao CC, art. 6º
§ 2º traz a seguinte definição na qual
estão concentrados os elementos do
dispositivo constitucional:

“Consideram-se adquiridos os di-
reitos que o seu titular ou alguém
por ele, possa exercer, como
aqueles cujo começo do exercí-
cio tenha termo prefixo ou condi-
ção preestabelecida inalterável, a
arbítrio de outrem. Dentro desta
ordem, visando resguardar a se-
gurança jurídica, uma colocação
bastante comum que procura dar
uma idéia de direito adquirido é a
seguinte, colhida de um aresto:
“A Lei nova tem caráter imediato
e geral, mas não pode atingir a

situação jurídica definitivamente
constituída, sob a égide da lei
anterior.”
O impetrante-apelante preencheu

os requisitos para a obtenção dos
subsídios, a teor do que estava dis-
posto nas então vigentes Constitui-
ção Federal (art. 184) e Estadual
(art. 167), posto que exerceu as fun-
ções de Prefeito do Município de
Marabá, em caráter permanente,
ainda que por pouco tempo, pois,
como vimos, em época de excepci-
onal regime, o cargo era preenchido
por nomeação da Presidência da
República, vez que aquele Município
era, por lei, considerado de segu-
rança nacional. Permanente não tem
o significado de mandato completo.

Vejamos jurisprudência a res-
peito da nossa Corte de Justiça:

Ementa: Pensão vitalícia. ex-
Prefeito - ex-Vice -Prefeito - Lei
Municipal - Mandado de segu-
rança - Denegação - Apelação -
Existência de direito adquirido.
1 - Apelação Cível - Mandado de
Segurança. Lei de iniciativa da
Câmara Municipal de Marabá
(PA) e sancionada pelo Prefeito,
de n. 13.093, que revoga Leis de
nºs 4.831 e 5.382, ambas de
1984, que instituem o pagamento
de pensão a quem tivesse exer-
cido o cargo de prefeito e vice-
prefeito daquele Município.
“Mandamus”. Lesão a direito ad-
quirido. Denegação em 1º grau
sob o pálio da inconstitucionali-
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dade. Apelo. II - O direito adquiri-
do surge de uma ordem jurídica
determinada por lei e por outros
meios jurídicos legítimos, geran-
do a partir daí seus efeitos, sen-
do inalcançável quando a ordem
legal anterior por si só absorvida
nos casos concretos, é revogada
por novo ordenamento que não
possui eficácia retrooperante”
(TJE-PA - Ac. Un. da 1ª Cam.
Civ. Isolada, Ap. Civ. 28.320-J.
em 18/12/95 Re. Des. Steleo
Bruno Menezes -RTJE/Pa, vol.
41, n. 68, p.91).
Assim no caso do apelante o be-

neficio da pensão ingressou em seu
patrimônio e, sendo direito adquiri-
do, só terminará com sua morte.

Pelas razões expostas, conheço
da apelação e lhe dou provimento
para que, reformada a sentença de
1º grau seja pago, devidamente atu-
alizado, e com os acréscimos legais
ao apelante o subsídio mensal e vi-
talício a ele devido pelo Município de
Marabá.

ACORDAM, os Desembargado-
res membros da 1ª Câmara Cível
Isolada, em turma, por maioria de
votos, em conhecer do recurso e lhe
dar provimento para que, reformada
a sentença de 1º grau seja pago,
devidamente atualizado, e com os
acréscimos legais ao apelante o
subsídio mensal e vitalício a ele de-
vido pelo município de Marabá.

Belém, 15 de março de 1999.

Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente e Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.774 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Romlorem Representações Ltda.
Apelado: Marilete Iaghi Leite Takahashi
Relatora: Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos

Apelação Cível - Preliminar de Impenhorabilidade de

imóvel bem de família - Rejeitada à unanimidade -

Não houve fraude ou qualquer outra manobra que in-

duzisse a Embargante, ora Apelante, em erro ao com-

prar imóvel da apelada - Embargante reside e usufrui

imóvel que adquiriu da Apelada - Recurso conhecido

e improvido - Decisão unânime.

Vistos, etc...

Relatório

Romlorem Representações Ltda.,
firma comercial de Ananindeua, re-
presentada por seus sócios Clovis
Fernandes das Chagas e sua espo-
sa Edna Maria Fernandes das Cha-
gas, nos autos de Execução que
lhes move Marilete Iaghi Leite
Takahashi apresenta Embargos de
Devedor, nos quais alega o seguin-
te: que celebrou transação de com-
pra e venda do imóvel terreno edifi-
cado com casa residencial, situado à
Passagem Dona Anna, com entrada
pela Rodovia BR-316, Município e
Comarca de Ananindeua, com as
especificações descritas nos autos;
que o valor da compra foi de R$
150.000,00, pagos inicialmente R$
10.000,00 em 01/03/96; R$

10.000,00 pagos em 20/03/96 e o
restante de R$ 130.000,00 divididos
em 13 parcelas iguais de R$
10.000,00; que pagou R$ 40.000,00
e o restante de R$ 90.000,00 pagou
em cheques da empresa Romlorem,
sendo 7 no valor de R$ 10.000,00
sacados contra o Banco Bamerindus
do Brasil e 2 cheques emitidos con-
tra o Banco, no mesmo valor, em
conta corrente; que a embargante
chegou a honrar dois cheques, mas,
tomando conhecimento que a sua
credora Marilete Takahashi tinha
sua empresa Máquinas Taka Ltda.
com falência decretada e mais di-
versos processos contra ela na Jus-
tiça Trabalhista, determinou a susta-
ção dos cheques emitidos em favor
da embargada; que o imóvel objeto
da penhora, na presente execução,
formava um todo, sendo metade
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ocupada pela empresa falida Máqui-
nas Taka Ltda. e a restante metade
ocupada pela embargante; que Ma-
rilete e seu marido, os embargados
transferiram a metade do imóvel
para seus filhos menores e depois
negociaram a outra metade com os
embargantes; invocam Preliminar de
impenhorabilidade do bem já penho-
rado, eis que se trata do único bem
da família; que, além disso, o imóvel
penhorado pertence à pessoa física
dos sócios embargantes, enquanto a
ação proposta foi contra a empresa
Romlorem; no mérito, que foram ví-
timas de fraude e, por esta razão,
sustaram os cheques já dados em
pagamento; que a execução contra
si proposta é fraudulenta e a embar-
gada é litigante de má fé. Juntaram
documentos.

A embargada Marilete Takahashi
impugnou os Embargos, alegando
serem os mesmos meramente pro-
telatórios; afirma que a venda está
perfeita e acabada e ainda inscrita
no Cartório de Registro de Imóveis;
que a transação não foi feita com a
embargada e seu marido, mas sim
com seus filhos menores Bruno e
Breno; que a transferência do imóvel
para os referidos menores se ope-
rou normalmente, mesmo porque ao
efetivar tal transação não se desfez
da totalidade de seis bens; por con-
seguinte, não houve fraude contra
os credores; que, realmente, foi de-
cretada sua falência, tendo agrava-
do da decisão, estando em grau de

recurso no TJE; que os embargan-
tes estão usufruindo livremente o
imóvel adquirido; que o cheque é ti-
tulo de crédito que não admite dis-
cussão da “causa debendi”; que o
certo é que a embargante não pa-
gou o débito. Juntou documentos.

A Dra. Juíza, em sua lúcida sen-
tença, após considerações, julgou
improcedentes os presentes embar-
gos.

Inconformada, Romlorem inter-
pôs Recurso de Apelação, no qual
alega preliminarmente impenhorabi-
lidade do bem já penhorado. No mé-
rito, afirma que foi ludibriada pela
Apelada que lhe vendeu imóvel que
não podia vender, pois estava falida
e com prisão preventiva decretada.

Por sua vez, Marilete Takahashi
refuta a Preliminar, dizendo que so-
mente se comprovado ser o imóvel
penhorado o único bem é que mere-
ceria ser aceita a pretensão da Em-
bargante; que todas as alegações
de mérito são infundadas e já refu-
tadas; ressalta que os embargantes
estão ocupando o imóvel adquirido.

Voto

Preliminar de Impenhorabilidade
do Bem já Penhorado (Bem de Fa-
mília)

A embargante Romlorem alegou,
mas não provou a condição de bem
de família do imóvel penhorado. Não
juntou nenhum documento que
comprove a situação de bem de fa-
mília. É o que diz a sentença com-
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batida. Ressalte-se ainda que tem
razão a embargada Marilete
Takahashi quando diz que quem de-
veria alegar a condição de bem de
família do bem penhorado seriam as
pessoas físicas dos sócios da
Romlorem e não a dita empresa.

Assim, rejeito a preliminar.
ACORDAM, os Desembargado-

res Membros da 1ª Câmara Cível
Isolada, em Turma, à Unanimidade
de Votos, em Rejeitar a Preliminar.

Mérito

A afirmativa da embargante de
que foi ludibriada pela embargada
com a finalidade de fraudar a falên-
cia, não pode prosperar, eis que
continua de posse do imóvel que
adquiriu. Não foi lhe retirada a pos-
se, nem a propriedade do imóvel em
razão da falência da vendedora.
Continua usufruindo do imóvel; sen-
do assim se queria a embargante
agir dentro da legalidade deveria
procurar o sindico da falência e pa-
gar a este o restante do débito que
lhe falta pagar. Mas, o que não
pode, é sustar o pagamento dos
cheques da transação, mesmo por-

que, como se sabe, cheque é dinhei-
ro, ou melhor, é uma ordem de pa-
gamento à vista, passada em favor
próprio ou de terceiro. Não existe no
caso nenhum defesa admissível ou
seja aquelas elencadas no art. 51 da
Lei Cambiária: direito pessoal do réu
contra o autor, defeito de forma do
título e falta de requisito necessário
ao exercício da ação; por conse-
guinte, nada ilidiu a certeza e liqui-
dez do título executivo - cheque.

Também não existe litigância de
má fé, dado que, como bem diz a
estudiosa Dra. Juíza, “o exequente
apenas exercitou um direito público
subjetivo, ou seja, recorrer ao Judi-
ciário para ver uma obrigação ser
honrada.”

Assim, pelas razões expostas,
conheço do recurso mas lhe nego
provimento mantendo a sentença
combatida.

ACORDAM, os Desembargado-
res Membros da 1ª Câmara Cível
Isolada, em Turma, em conhecer do
Recurso e lhe Negar Provimento,
mantendo a Sentença cobatida, à
unanimidade de votos.

Belém, 15 de março de 1999.

Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente e Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.778 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL

Agravante: João Henrique da Silva Filho
Agravado: Antonio Moreira da Mota
Relator: Desembargador Pedro Paulo Martins

Agravo - Ação de Reintegração de Posse - Ação de

Usucapião julgado Improcedente e transitada em jul-

gado.Posteriormente o ora Agravado ingressou com

a ação de Reintegração de posse. sendo-lhe concedi-

da liminarmente a Reintegração do imóvel - Medida

liminar de acordo com os princípios legais e em direi-

to admitidos - Recurso Improvido - Decisão Unânime.

ACORDAM, os Desembargado-
res membros da Terceira Câmara
Cível Isolada do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, através de sua
Terceira Turma Julgadora por Una-
nimidade de voto, em Conhecer do
Recurso para negar-lhe provimento,
devendo ser mantida a Decisão
Agravada.

Relatório

Vistos, etc...
João Henrique da Silva Filho por

seu Patrono habilitado nos autos,
interpôs o presente recurso de
Agravo, contra a decisão interlocutó-
ria proferida o pela MMª Juíza de Di-
reito da 16ª Vara Cível da Comarca
da Capital exarado nos autos de
Ação de Reintegração de Posse,
interposta por Antonio Moreira da
Mota, que deferiu liminarmente a

reintegração de posse.
Alega o agravante que impetrou

uma Ação de Usucapião de área de
terra situada à Pass. 27 de Abril s/n,
Trav. do Chaco, perante o Juízo de
Direito da 16ª Vara Cível da Comar-
ca da Capital, sendo esta julgada
improcedente.

Nas contra-razões o Agravado
diz que após o trânsito em julgado
da Ação de Usucapião, julgada im-
procedente, ingressou com uma
Ação de Reintegração de Posse
sendo-lhe concedida liminarmente a
reintegração do imóvel, quando en-
tão foi objeto deste Agravo o Despa-
cho que deferiu o pedido de liminar.

Alega ainda o Agravado que em
conseqüência da Ação de Usucapi-
ão ter sido julgada improcedente,
este Agravo toma-se uma medida
protelatória quanto ao cumprimento
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integral da Sentença de mérito tran-
sitada em julgado.

Cita a Ementa do Acórdão nº
32.761 de 15 de Dezembro de 1997,
que deu provimento à Sentença de
Primeira Instância, julgando impro-
cedente a Ação de Usucapião impe-
trada pelo agravante.

O MM. Juízo de Direito da Co-
marca da Capital, em exercício, in-
formou somente que a Ação de Re-
integração de Posse foi distribuída
apenso ao Processo de Usucapião.

A DD. Procuradora de Justiça
Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja opi-
nou pelo provimento do Recurso.

Voto

Trata-se de agravo contra Des-
pacho do Juízo de Direito “a quo”
em um a Ação de Reintegração de
Posse, na qual foi concedida a limi-
nar requerida.

Ao compulsar os autos, verifica-
se haver sido interposta anterior-
mente uma Ação de Usucapião ten-
do esta sido julgada improcedente, e
transitado em julgado.

Foi interposta então a Ação de
Reintegração de Posse por Antonio
Moreira da Mota requerido na Ação

de Usucapião julgada improcedente,
e a MMª Juíza de Direito determinou
a concessão da medida liminar, ci-
tando o réu na forma legal.

Às fis. 13 dos autos verifica-se
que a medida liminar foi deferida por
estarem presentes os requisitos
preceituados pelo artigo 927 do Có-
digo de Processo Civil, e o artigo
927 do mesmo diploma legal deter-
mina que o Magistrado poderá ex-
pedir o Mandado liminar de manu-
tenção de posse ou de reintegração
de posse se a petição inicial estiver
devidamente instruída, cumprindo
assim o determinado pela Lei.

“ln casu” estão presentes os re-
quisitos exigidos para a concessão
da medida liminar motivo pelo qual
deve-se negar provimento ao recur-
so ora interposto. Isto, de conformi-
dade com o caso em apreciação,
pois inegavelmente assiste razão ao
Agravado, estando de acordo com a
Lei a concessão da medida liminar
requerida.

À luz destas considerações, Co-
nheço do Recurso para Negar-lhe
Provimento, devendo ser mantida a
Decisão de Primeira Instância.

Belém, 26 de março de 1999.

Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Presidente
Des. Pedro Paulo Martins - Relator
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ACÓRDÃO Nº 35.785 - REEXAME DE SENTENÇA DA COMARCA
DE CASTANHAL

Sentenciante: Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Castanhal

Sentenciado: Leily Keila Gomes Medeiros
Sentenciado: Paulo Sergio Rodrigues Titan - Prefeito de Castanhal
Relatora: Juíza Convocada Marta Inês Anunes Jadão

A dispensa imotivada de servidora gestante fere os

princípios do respeito à maternidade e à gestante, ga-

rantido pelo art. 7º, inciso XVIII da CF/88 e art. 10º, in-

ciso II, alínea “b”, dos ADCT, tratada a nível infra-

constitucional pela lei federal nº 9.029, de 13/04/95,

sem privilegiar qualquer ente público da administra-

ção direta e indireta, ou quem atue por delegação do

poder público.

Vistos, etc.
ACORDAM, os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores, que
compõem a Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível Isolada, por
decisão unânime de votos, manter a
sentença em reexame, nos termos
do voto da digna Relatora.

Relatório

Leily Keylla Gomes Medeiros,
brasileira, casada, médica veteriná-
ria, domiciliada e residente na Trav.
Quintino Bocaiúva 1978, impetra
Mandado de Segurança, com pedido
liminar, contra ato do Prefeito Muni-
cipal de Castanhal - Paulo Sérgio
Rodrigues Titan, que a exonerou do

serviço público ilegalmente por-
quanto se encontrava no sétimo
mês de gravidez, gozando da esta-
bilidade provisória garantida pela
Constituição Federal de 88, art. 7º,
inc. XVIII e art. 10, inc. II, b, do ato
das Disposições Constitucionais
Transitórias.

Expõe a impetrante que ingres-
sou no serviço público municipal por
força do Decreto nº 273, de 09 de
abril de 96, para desempenhar as
funções de Técnica de nível superior
junto à Secretaria Municipal de Saú-
de, Saneamento e Meio Ambiente.

Posteriormente, em julho de 96,
através da Portaria nº 971/96 foi de-
signada para responder pela Coor-
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denadoria de Vigilância Sanitária até
o regresso do titular. Em janeiro de
97, já expirando o prazo de seu
contrato com a municipalidade, teve
sua destituição do cargo de Coorde-
nadora e em 08 de abril por força do
decreto 435/97, foi exonerada das
funções de seu cargo por ato do
Prefeito Municipal, embora já se en-
contrasse em avançado estado de
gravidez.

Requereu, assim, a reintegração
no cargo ou conseqüente paga-
mento das vantagens devidas: salá-
rio de novembro e dezembro/96; 13º
salário /96/97; férias integrais de
96/97, saldo de salários, conforme
determina a Lei 040/81 e a CF/88.

A inicial juntou documentos.
Solicitada a manifestação do Mi-

nistério Público acerca da compe-
tência da justiça comum para pro-
cessar e julgar o feito, seguida da
concessão da medida liminar para
reintegrar a impetrante no cargo, a
autoridade tida por coatora informa-
ções dizendo que a impetrante era
contratada por tempo determinado e
que sua exoneração se deu por for-
ça do preceito constitucional que
determina que as despesas de pes-
soal não ultrapasse sessenta por
cento da receita. Pondera também,
que o contrato da impetrante e nulo
porque não obedeceu ao ditames da
Carta que determina o ingresso no
serviço público através de concurso.

Finaliza dizendo que o direito as
verbas rescisórias já foi julgado fa-

vorável, mas a impetrante apressa-
damente não esperando o desfecho
do procedimento administrativo veio
até o judiciário para pleitear nova-
mente seu pagamento.

Requer a cassação da liminar por
não ter direito a impetrante à reinte-
gração ao cargo.

O Ministério Público, em primeiro
grau, opina pela concessão da segu-
rança no sentido de somente se as-
segurar o recebimento das vanta-
gens e salários devidos a impetrante
por força da estabilidade provisória e
o período trabalhado por força de
determinação judicial.

Sentenciando o feito, a magistra-
da concede a segurança no tocante
aos direitos frutos da estabilidade
provisória, mas determina a revoga-
ção da liminar de reintegração. Re-
mete os autos ao Tribunal de Justiça
para reexame da matéria.

Não houve interposição de recur-
so voluntário.

Distribuídos os autos para o Des.
Pedro Paulo Martins houve nova
distribuição para a Desa. Ruthea
Forte. Em seguida à Desa. Osmari-
na Onadir Nery que redistribuiu o
feito, vindo o mesmo a mim para jul-
gamento.

Em segundo grau, o Ministério
Público, opina pela manutenção da
sentença proferida pela juíza da
Castanhal.

Voto

A sentença da lavra da magistra-
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da de Castanhal não merece refor-
ma. A questão cinge-se acerca da
dispensa arbitrária da impetrante
uma vez que se encontrava em es-
tado avançado de gravidez.

Nesse diapasão, o direito social,
consagrado no inciso XVIII do art. 7º
da CF/88, como forma de proteção à
gestante, ratificado no ato das Dis-
posições Constitucionais Transitóri-
as, art. 10,II,b não é norma aplicável
somente aos particulares, estende-
se também ao Estado - administra-
ção.

Não é demais lembrar que desde
a Carta Mexicana de 1917, a prote-
ção social adquiriu dimensão jurídi-
ca, como projeção dos direitos fun-
damentais do homem, possibilitando
melhores condições de vida aos
mais carentes, ou seja, busca a or-
dem jurídica a “igualização de situa-
ções sociais desiguais” - José Afon-
so da Silva, direitos cujo conteúdo
deve ser buscado, numa interpreta-
ção sistemática dentro e fora do ca-
pítulo da ordem social: abrangendo
a proteção à maternidade e à ges-
tante.

Há que se considerar, nesse
prisma de apreciação, dois aspec-
tos: primeiro, que o Estado de Di-
reito caracteriza-se pela sua sujei-
ção à lei. Nesse diapasão, não pode
ele estabelecer e garantir direitos
sociais; cobrá-los da empresa priva-
da, sem que obrigue a reconhecê-
los, quebrando o princípio da isono-
mia que não privilegia a pessoa jurí-

dica de direito público.
Segundo, que a Administração

Pública, quer direta ou indireta, rege-
se pelo princípio da legalidade (art.
37, caput, da Constituição Federal).
E esse princípio para a Administra-
ção tem conotação jurídica diversa.
Se o cidadão pode fazer tudo o que
a lei não proíbe, o Estado só pode
fazer o que a lei determina. E não há
na carta Política de 88 nenhum arti-
go que retire do Estado a obrigatori-
edade de respeitar os direitos soci-
ais dentre eles, a proteção à mater-
nidade e o respeito à gestante.

Nesse último enfoque como ga-
rantia emprego Wolgran Junqueira
Ferreira, explicita:

“a mulher gestante não pode ser
demitida e tem direito à reinte-
gração. Assim não sendo, a
gestante fica ao desamparo da
lei e hoje da Constituição. O dis-
posto neste parágrafo (reportan-
do-se ele ao inc. XVIII do art. 7º)
deve ser entendido como forma
de proteção à maternidade, cu-
mulada com a garantia de em-
prego condenando o Enunciado
244 do TST que apenas entende
que a garantia de emprego, as-
segura o direito a salários e van-
tagens correspondentes ao pedi-
do da gravidez e seus reflexos
não a reintegração. Nesse parti-
cular diz a justiça legaliza, a frau-
de, porque segundo ele age em
desconformidade com o espirito
da Lei.(Comentários a Constitui-
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ção de 1.988).
Destarte a Lei Federal nº 9.029,

de 13/04/95, publicada no DOU de
17/04/95, tratando da matéria, vi-
sando coibir práticas que cerceie o
direito da gestante, no art. 2º, diz
constituir- se crime qualquer prática
discriminatória estabelecendo pena
de detenção inclusive de 1 a 2 anos
e multa e dentre os sujeitos obriga-
dos, inclui dirigente, direto ou por
delegação de órgão públicos e enti-
dades da administrações públicas
diretas e indiretas e fundacionais de
qualquer dos poderes da União, dos
Estados, Distrito Federal e dos Mu-
nicípios.

Em suma, o art. 10, inc. II, alínea
b, do ADCT sendo norma de eficá-
cia plena, cuja vigência se assegura,
no próprio corpo do artigo até que lei
complementar trate da matéria,
proíbe a dispensa imotivada e sem
justa causa durante a gestação e até
o término da licença- maternidade.

Assim, não excepciona a Carta

Política o ente público da obrigatori-
edade de cumprir seus preceitos e
seria, convenhamos, amoral que o
fizesse, dizendo, em pleno Estado
de Direito, no final do século XX, ao
cidadão dirigente de pessoa jurídica
de direito privado que devia respeitar
às conquistas e os direitos sociais,
pois se não incidiria, inclusive, em
pena privativa de liberdade, en-
quanto o gestor da coisa pública
estaria desobrigado de respeitar à
Lex Mater.

É preciso ponderar, outrossim,
que além do aspecto da legalidade,
a moralidade como norma, insculpi-
da no art. 37 da Constituição Fede-
ral. Desta forma, também, neste as-
pecto, é nulo o ato atacado no writ
que dispensou a servidora gestante.

Assim é ‘que, sendo nulo o ato
que dispensou a impetrante, voto
pelo Manutenção da sentença exa-
rada nos autos do Mandado de Se-
gurança.

Belém, 15 de março de 1999.

Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente
Juíza Convocada Marta Inês Antunes Jadão - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.786 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Maximus Consultores Associado Ltda .
Apelado: Teledados Ltda.
Relatora: Juíza Convocada Marta Inês Antunes Jadão

1 - É desnecessária a intervenção do Ministério Pú-

blico na fase primeira do procedimento de falência.

só após a decretação da mesma é que surge o inte-

resse público capaz de justificar essa intervenção.

Preliminar de nulidade do processo rejeitada. 2 - Com

aceite da duplicata, vinculando o emitente à obriga-

ção constante da cártula, afasta-se qualquer discus-

são acerca da autonomia do título. Nulidade da sen-

tença, alicerçada no cerceamento de defesa, inaco-

lhida à unanimidade

Vistos, etc...

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores, que
compõem a Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível Isolada, por
decisão unânime de votos, rejeitar a
preliminar levantada pelo MP, em
segunda instância, de nulidade do
processo, e no mérito, por unanimi-
dade de votos, conhecer do recurso,
mas lhe negar provimento, manten-
do a sentença combatida, nos ter-
mos do voto da digna Relatora.

Relatório

Maximus Consultores Associa-
dos Ltda., firma estabelecida nesta

cidade, inconformada com a senten-
ça proferida nos autos de falência
requerida por Teledados Ltda. que
considerou, com força executiva, a
duplicata emitida pela apelada-
Autora, aproveitando o depósito feito
para elidir o pedido falencial, inter-
põe o presente recurso.

Sustenta no apelo a tese de cer-
ceamento de defesa, ratificando,
quando aos seus fundamentos, a
mesma tese da resposta ofertada à
ação de que as duplicatas de servi-
ços, em que se arrima a falência,
são títulos frios e por isso nulos, pois
não se originam da prestação efetiva
de serviço, como alegado, nem de
nota fiscal, documento este indis-
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pensável ao giro de duplicata, tanto
que requereu a exibição judicial do
bloco de faturas que deveria conter
as cópias das de nº 3.425 e 3.426,
daquela referência, pois sendo a
duplicata título causal (e não abs-
trato como entendeu a sentença re-
corrida), ou seja, não pode despre-
zar o negócio jurídico origem de sua
existência.

Assim, o dinheiro que depositou
em juízo propiciava, apenas, a dis-
cussão acerca da legitimidade da
cártula.

Defende, colorindo de doutrina e
jurisprudência seu recurso, a im-
prescindibilidade da exibição dos
documentos, não considerada rele-
vante pela decisão combatida.

Também aduz no recurso que o
simples aceite da duplicata não lhe
confere a condição de título autô-
nomo. Só a fatura, prova mercantil
da transação, como documento
obrigatório, teria essa força proban-
te.

Completando tal raciocínio, rea-
firma que sem a prova requerida, a
documental de exibição, o título per-
de a força executiva que credencia o
requerimento de falência.

Recebido a apelação, a Teleda-
dos Ltda. oferece contraminuta, em
que ratifica os fundamentos da
sentença recorrida.

Preparado o recurso, chegam os
autos a este Tribunal de Justiça,
sendo distribuídos ao eminente De-
sembargor Manoel de Christo Alves

Filho. Depois redistribuidos ao De-
sembargador Humberto de Castro,
que determinou a abertura de vista
ao Ministério Público.

Em seu parecer o Parquet, re-
presentado pelo Procurador Antônio
da Silva Medeiros, preliminarmente
levanta a nulidade do processo pela
falta de intervenção do Ministério
Público, relevando que a matéria é
de interesse público (art. 82, do Có-
digo de Processo Civil).

Por assumir a Corregedoria de
Justiça o Relator afaste-se do feito
que foi sorteado ao combatente Des.
Nelson Silvestre Amorim e, final-
mente, a mim.

Tendo a ação catorze anos de
ajuizamento, resolveu esta Relatoria
instar a recorrente para dizer de seu
interesse no procedimento recursal.

Persiste, ainda, apesar do tempo,
incólume, esse interesse.

Submetido à apreciação da digna
Revisora, Desembargadora Maria
Lúcia Gomes Marcos dos Santos.

Voto

Há a anteceder a análise do
apelo uma preliminar suscitada pela
Procuradoria de Justiça, na pessoa
do digno procurador Dr. Antônio da
Silva Medeiros, de nulidade do pro-
cesso pela falta da intervenção nos
autos do Ministério público de pri-
meiro grau, relevando que a matéria
é de interesse público, na forma do
art. 82 do Código de Processo Civil.

Porém se considerarmos os ritos
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procedimentais da falência, previsto
no Decreto-Lei nº 7.661 de
21/06/45, na fase anterior a aprecia-
ção do pedido pelo juiz, não há a
intervenção do Ministério Público
porque essa obrigação só ocorre
nos feitos em que é parte a massa
falida, o que nos faz pressupor que
após a sentença declaratória de fa-
lência é que o Ministério Público
passa a intervir no feito. Se não
houve a decretação da quebra, não
surgiu o interesse público a legitimar
a participação do MP.

Em defesa da nulidade traz o di-
gno Procurador de Justiça à colação
o art. 82 do CPC, que não vincula a
obrigatoriedade do Ministério Público
na primeira fase do processo fali-
mentar.

Assim é que, voto pelo indeferi-
mento da preliminar de nulidade
processual suscitada pelo Parquet.

No tocante aos argumentos do
apelo, o alegado cerceamento de
defesa, a nulificar a sentença, pelas
razões elencadas são de uma fragi-
lidade impar.

Segundo alega a apelante as du-
plicatas rotuladas de duplicatas de
serviço na verdade são títulos frios.
Além de não lhe socorrer o provér-
bio de que a ninguém é dado tirar

proveito de sua própria torpeza -
isso para se admitir a tese de que
realmente assinou os títulos para
conseguir com o endosso da apela-
da capital de giro de que necessita-
va, o aceite da Nota Promissória
afasta qualquer discussão que se
queira travar sobre o caráter abs-
trato da Nota Promissória condicio-
nada sua força executiva à compra
do serviço mediante nota fiscal.
Também a regra da inoponibilidade
das exceções ainda que se revele
ser a Nota Promissória título causal,
tem inteira aplicação ao caso diante
do aceite que vinculou o aceitante
ao cumprimento da cártula.

Também cabia ao juiz uma vez
que efetuado o depósito elisivo, veri-
ficar a relevância das razões apon-
tadas. Se não se convenceu dos
motivos que usou a apelante para
justificar a impontualidade e se de-
sobrigar do pagamento, a sentença
só poderia se encaminhar como fez
a digna sentenciante no sentido de
declarar elidida a falência e liberar
em favor do credor a quantia depo-
sitada.

Por tais razões conheço do re-
curso mas lhe nego provimento para
manter em seus termos a sentença
combatida.

Belém, 15 de março de 1999.

Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente
Juíza Convocada Marta Inês Antunes Jadão - Relatora



172_________________________________________________REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.44                      nº 77                      1999

ACÓRDÃO Nº 35.790 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE
ABAETETUBA

Apelante: Maria de Fátima da Veiga Dias
Apelado: Luiz Alves dos Santos
Relatora: Desembargadora Climeniè Bernadette de Araújo Pontes

Apelação - Interposição fora do prazo legal - Intem-

pestividade - Recurso não conhecido. Interposta a

apelação fora do prazo previsto em lei, configura-se a

intempestividade não se conhecendo do recurso.

ACORDAM, os Desembargado-
res componentes da Terceira Câma-
ra Cível Isolada, por unanimidade de
votos, não conhecer do recurso nos
termos do voto da Desa. Relatora.

Relatório

Tratam os autos de Ação de
Busca e Apreensão entre partes:
Maria de Fátima da Veiga Dias e
Luiz Alves dos Santos, que por este
meio pretende reaver um veículo
marca Fiat, tipo Uno Mille, ano e
modelo 1993, que a primeira vendeu
ao segundo, e este não honrou o
compromisso de pagar as presta-
ções.

Concedida a tutela cautelar, a
ação foi contestada, argüindo o Réu
a inépcia da inicial, por ser incabível
na espécie a ação proposta, argu-
mento acolhido na instância a quo,
sendo extinto o processo sem jul-
gamento do mérito ex-vi do art. 267,
I, do CPC, revogada a liminar.

Inconformada, exercita a A. o re-
curso de apelação, e neste informa

a venda do veículo custodiado e na
impossibilidade da entrega deste,
requer a reforma da sentença, com
o levantamento do valor caucionado,
em favor do Réu.

Em contra-razões suscita o ape-
lado a preliminar de intempestivida-
de do recurso, e no mérito ratifica as
razões expendidas na contestação,
pela manutenção da decisão recor-
rida.

Voto

O exame da tempestividade do
recurso é matéria que se insere no
enunciado de ordem pública, mes-
mo de ofício exige declaração pelo
Tribunal. Assim, alegada a intem-
pestividade deve o julgador sobre a
mesma se manifestar.

Vê-se neste autos que a apelante
foi intimada da sentença, no dia
02/07/97 e no mesmo dia o Defen-
sor Público seu patrono, retirou os
autos de cartório, interpondo recurso
de apelação 04/08/97.

De acordo com a previsão legal
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comum, o prazo para interpor a
apelação é de 15 dias. Mas conside-
rando que a L.A.J. no art. 5º § 5º
concede ao Defensor Público, o be-
neficio de praticar o ato processual
no dobro do prazo comum, e ainda,
seja intimado pessoalmente, terá
aquele o prazo de trinta dias para
recorrer.

A certidão de fls. 148 encerra:
Que o mandado de intimação da
sentença foi expedido em 02/06/97,
tendo o requerente e seu patrono
sido intimados em 02/07/97, e o
mandado entregue em cartório a
07/07/97, deixando de ser juntados
aos autos, em virtude do processo
estar em poder do Defensor Público,
desde o dia 02/07/97.

A apelante foi intimada a
02/07/97, quarta-feira dia útil, não há
referência nestes autos, que tal dia
tenha sido feriado, facultado, ou
mesmo tenha ocorrido qualquer tipo
de anormalidade no expediente fo-
rense, que insira no conceito do dia
útil, sabido que se tal ocorrer, não se
considera dia útil. O mesmo ocorreu
com o término do prazo dia
01/08/97, sexta-feira, considerando
ainda, a regra de que não se com-
puta no término o dies a quo, no
qual se inclui o dia do final, o manejo
do recurso se daria de 02/07/97 a

01/08/97. Mas, em que pese o prazo
em dobro, este só foi interposto a
04/08.97, Segunda-feira.

Decidiu o S.T.F:
A questão relativa a preliminar de

intempestividade levantada pela
apelado é de ordem pública, e uma
vez alegada, a prudência recomen-
da, que se busque os elementos,
para não prejudicar o direito de
quem a alegou o exame da tempes-
tividade do recurso de apelação não
corresponde a reexame da prova.
Convém salientar que: as contra-
razões encerram simplesmente fa-
culdade e não ônus processual, ou
seja, meio sem o qual não se possa
alcançar certo resultado. (S.T.F. 2ª
turma, 20/06/94)

Consta nos autos que a ré tomou
ciência da sentença no dia 02/07/97
(Quarta-feira), portanto, a partir de
03/07/97 o prazo recursal passou a
transcorrer, tendo a escrivã certifi-
cado a entrada do apelo no dia
04/08/97 (Segunda-feira), ou seja,
trinta e três dias, extrapolou o prazo
legal de 30 (trinta) dias. Com tais
informações não pode o recurso ser
apreciado, porque a desídia da
apelante, que importa na configura-
ção de sua intempestividade, pelo
que, do mesmo não conheço.

Belém, 19 de março de 1999.

Des. Pedro Paulo Martins - Presidente
Desa. Climeniè Bernadette de Araujo Pontes - Ralatora
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ACÓRDÃO Nº 35.792 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Orlando de Carvalho Pinto Filho, José Augusto Mesquita Viegas e
Outros

Impetrado: Exmo. Sr. Secretário de Agricultura do Pará
Relatora: Desembargadora Climeniè Bernadette de Araújo Pontes

Mandado de Segurança. Ato administrativo. Isonomia

de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou

assemelhadas de integrantes do quadro da Secretaria

de Agricultura. Ilegalidade. Ofensa ao direito líquido e

certo. Segurança concedida. Preliminar de Prescrição

rejeitada. Com a edição da Lei Estadual nº 5.810/94,

que instituiu o Regime Jurídico Único para os servi-

dores civis, no âmbito da administração pública esta-

dual, passaram os impetrantes de servidores celetis-

tas à estatutários. Mas, inobstante a transformação

automática, há distorção no quadro funcional da en-

tidade, com a percepção de salários diferenciados. A

isonomia vencimental de que trata os preceitos do

art. 39, § 1º, da Constituição Federal, e art. 122, da Lei

Estadual nº 5.810/94, deve ser aplicada in casu, pois

os cargos e funções são idênticos, enquadrando-se

nas normas supra citadas. Segurança concedida,

unanimemente. para assegurar aos impetrantes a

isonomia pretendida, a partir da impetração do man-

damus, ressalvado o direito de pleitearem pelas vias

adequadas diferenças pretéritas.

Vistos, etc...

ACORDAM, os Desembargado-
res componentes das Câmaras Cí-
veis Reunidas, à unanimidade de
votos, rejeitar a preliminar suscitada
e conceder a segurança nos termos

do voto da Desa. Relatora.

Relatório

Tratam os autos de Mandado de
Segurança impetrado pelos servido-
res Orlando de Carvalho Pinto Filho,
José Augusto Mesquita Viegas,
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Paulo Roberto Cardoso Massoud,
Maria de Nazaré Alves da Silva, to-
dos Economistas, lotados na Sagri,
contra ato praticado pelo Dr. Hilder-
gado de Figueiredo Nunes, Secretá-
rio de Agricultura do Pará, aduzindo
que pleitearam administrativamente
a isonomia vencimental, de que trata
a C.F., em função da dessemelhan-
ça de vencimentos existentes entre
servidores públicos, detentores do
mesmo cargo e classe na aludida
Secretaria, sem lograrem êxito.

Na certeza da ofensa ao seus di-
reitos, impetram a segurança ofer-
tando como prova dessa distorção,
os contra cheques dos funcionários
Vera Lúcia Oliveira e Cláudio José
de Campos Machado. Considerando
que com o advento da Lei Estadual
nº 5810/94, os impetrantes e os de-
mais citados como paradigmas,
passaram ao regime estatutário, e
de acordo com o art. 39, § 1º da
C.F., assegura aos servidores da
administração direta, isonomia ven-
cimental para os cargos de atribui-
ções iguais ou assemelhados en-
tendem garantido esse direito de
perceber  o mesmo salário.

Acostam os documentos de fls.
05/37.

Indeferida a liminar foi notificada
a autoridade coatora que não se
manifestou, porém o Estado do Pa-
rá, contestou o pedido, argumentan-
do que deverá sustentar os efeitos
da decisão, aduzindo ainda que
apesar da prática usual e inadequa-

da de se afirmar que o Estado, em
sede mandamental, é litisconsorte
passivo necessário, tecnicamente
sua qualidade é de parte na relação
processual, pois é o Estado que
arca com a responsabilidade patri-
monial decorrente da sucumbência,
invocando nesse aspecto a moderna
doutrina na lição de Lúcia Valle de
Figueiredo, em sua obra Mandado
de Segurança (Malheiros 1996, pg.
47). Assim, justifica que apesar da
falta de informações o Estado do
Pará é parte habilitada para apre-
sentar suas razões de defesa, dis-
sertando após, sobre a preliminar de
prescrição Decreto Federal nº
20910/32, e no mérito: inexistência
de direito líquido e certo, neste con-
tido; da proibição da vinculação do
salário mínimo para qualquer fim,
inexistência de isonomia, da auto-
nomia Estadual prevista no art. 25
da C.F., do disposto no art. 37, X e
169, parágrafo único da CF/88, da
ausência de direito adquirido (art. 17
do ADCT) e impossibilidade de se
utilizar como parâmetro as decisões
judiciais da Justiça do Trabalho.

No parecer ministerial, sua ex-
celência o douto procurador assinala
em primeiro lugar à falta de informa-
ções solicitadas e em segundo, si-
naliza a impropriedade da qualidade
de parte que se auto-conferiu o Es-
tado do Pará, combate a preliminar
de prescrição, assim como refuta
todos os argumentos expendidos na
parte meritória opinando pela con-
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cessão da segurança.

Voto

A ação que ora se julga não dife-
re de tantas outras apreciadas neste
plenário, com a mesma finalidade,
ou seja, o reconhecimento do direito
à isonomia vencimental, de que trata
o preceito constitucional (art. 39, §
1º), dado a gritante diferença salarial
existente no quadro da SAGRI, onde
funcionários de cargos iguais e fun-
ções específicas percebem salários
diferenciados.

Releva dizer por inusitado que a
autoridade impetrada no caso o Se-
cretário de Estado de Agricultura
não prestou as informações que lhe
competiam, na qualidade de autori-
dade coatora, sujeito passivo da im-
petração. Inobstante tal ocorrência
factual, o Estado do Pará, pessoa ju-
rídica de direito público interno, atra-
vés de sua Procuradoria Geral, inti-
tulando-se parte na ação manda-
mental, vem apresentar sua con-
testação.

Esta Corte, tem admitido o litis-
consórcio passivo entre a autoridade
coatora, e a pessoa jurídica de di-
reito público à qual pertence. Como
se colhe na decisão da 1ª Turma do
S.T.J, publicado no DJU em
06/07/95:

....A autoridade coatora, como tal
indicada na ação de mandado de
segurança, faz parte do ente pú-
blico sujeito passivo do manda-
mus. Por isso sua notificação

dispensa a citação da pessoa ju-
rídica a qual pertence.
Ao que parece no mandado de

segurança que é remédio constituci-
onal de célere tramitação e prova
pré-constituida, inexiste o contraditó-
rio, resume-se o processo ao pedi-
do, informações e parecer, assim, o
que se admite do ente público é o
ingresso na ação na qualidade a li-
tisconsórcio, e não titis-contestatio.

O douto Procurador de Justiça
Dr. Luiz Esmaelino Valente, assinala
que a autoridade coatora, devida-
mente notificada, não apresentou as
devidas informações que lhe foram
solicitadas. Em segundo lugar não
passa despercebida a improprieda-
de da qualidade de porte que se
auto-conferiu o Estado do Pará. É
sabido, segundo lição de Lúcia Valle
Figueiredo, que não se confundem
no mandado de segurança, a autori-
dade coatora e o sujeito passivo.
Daí porque a posição da entidade
pública que suportará o ônus da se-
gurança, se concedida é de litiscon-
sorte passivo de modo que o inedis-
tismo da qualificação que o Estado
se deu não deve causar estranheza.

Mas, deixemos de lado  a dis-
cussão acadêmica e considerando o
interesse da entidade Estatal, abor-
damos a preliminar de prescrição,
acolhendo o litisconsorcio.

Preliminar de Prescrição.
Encerra essa alegativa do ente

público que presume do fundamento
do pleito e decisões indicadas como
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idênticas, que o pedido está contido
na Lei nº 5.282/85, o que admite
apenas para argumentar. Acontece
que o Governo Federal editou o De-
creto Lei nº 2.351, determinando a
vinculação do salário mínimo de re-
ferência aos vencimentos de todos
os servidores públicos. Em virtude
dessa Lei, os que pretendessem
continuar percebendo os oito e meio
salários mínimos, a título de venci-
mento básico deveriam ingressar
em juízo dentro do prazo prescricio-
nal de cinco anos, nos termos do art.
1º do Decreto Federal 20.910/32.
Entende pois, pelo enunciado da
norma que a pretensão dos impe-
trantes foi alcançada pela prescri-
ção, fulminando o próprio direito de
perceberem oito e meio salários mí-
nimos.

A matéria questionada nesta pre-
liminar é tão cediça e de amplo co-
nhecimento da Corte que dispensa
maior fundamentação.

A pretensão esboçada nesta
ação, não se enquadra no enuncia-
do do art. 1º do Dec. 20910/32,
como pretende a parte litisconsorci-
al.

Não pretendem os impetrantes
questionar os efeitos da Lei Federal
nº 2.351 que desvinculou o salário
mínimo do reajuste do funcionalis-
mo, mas, sim, o de reconhecer o di-
reito a isonomia vencimental que
trata a C.F. e o R.J.U. O efeito pa-
trimonial, que venha a ser gerado
em decorrência desse reconheci-

mento é mera conseqüência, não ar-
reda á análise do fundo de direito
que o writ encerra.

A Súmula 85 do S.T.J, assenta
que: Nas relações jurídicas de trato
sucessivo em que a Fazenda Públi-
ca figure como devedora quando
não tiver sido negado o próprio di-
reito reclamado, a prescrição atinge
apenas as prestações vencidas an-
tes do quinquênio anterior à propo-
situra da ação.

Lê-se no voto condutor de um
dos recursos (RE nº 2.140 - 0 -
S.P.), que supedanearam a referida
Súmula, a seguinte passagem:

Fundo do direito é a expressão
utilizada para significar o direito de
ser funcionário (situação jurídica
fundamental) ou os direitos a modifi-
cações que se admitem com relação
a essa situação jurídica fundamen-
tal, como reclassificações, reenqua-
dramentos, direito a adicionais por
tempo de serviço, direito a gratifica-
ção por prestação de serviços de
natureza especial etc.) A pretensão
do fundo do direito prescreve, em di-
reito administrativo, em cinco anos a
partir da data da violação dele, pelo
seu não-reconhecimento inequívoco.
Já o direito a perceber as vantagens
pecuniárias decorrentes dessa situ-
ação jurídica fundamental ou de su-
as modificações ulteriores é mera
conseqüência daquele, e sua pre-
tensão, que diz respeito a quantum,
renasce cada vez em que este é de-
vido (dia a dia, mês a mês, ano a
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ano, conforme a periodicidade em
que é devido seu pagamento), e, por
isso, se restringe às prestações
vencidas há mais de cinco anos, nos
termos exatos do art. 3º do Decreto
nº 20.910/32 que reza:

Art. 3º. Quando o pagamento se
dividir por dias, meses ou anos, a
prescrição atingirá progressiva-
mente as prestações, à medida
que completarem os prazos es-
tabelecidos pelo presente decre-
to.
E mais adiante acrescenta o Min.

Relator Garcia Vieira:
Note-se, por fim, que esse re-
nascimento periódico só deixa de
ocorrer - e isso foi construção ju-
risprudencial, para impedir que
ele se desse apesar de indeferi-
mentos sucessivos da Adminis-
tração Pública a  reclamação ex-
pressa do funcionário - se o ser-
vidor público requer ao Estado a
correção da prestação que lhe
está sendo indevidamente paga,
e seu requerimento é indeferido.
A partir de então, tem o servidor
de ajuizar a ação para obter o re-
sultado querido, sob pena de
prescrever definitivamente essa
pretensão. (Wilson Bussada,
Súmulas do S.T.J.)
Assim compreende-se que a de-

claração prescricional se efetiva,
depois de cinco anos da decisão
administrativa indeferitoria do pleito
que consiste no fundo de direito.

Consta destes autos que os im-

petrantes requereram na via admi-
nistrativa a isonomia vencimental,
pedido este indeferido em 10/07/98
(pag.36).

Conclui-se que, a prescrição
pretendida pelo ente público é in-
consistente, sem fundamento e am-
paro legal, pelo que a rejeito.

Mérito

Conforme citado ao norte a fun-
damentação meritória não difere das
demais decididas nesta Corte, em
votos memoráveis dos eminentes
desembargadores que ilustram es-
tas Câmaras. São tantas, que pode-
riam amenizar o julgamento das
inúmeras ações ainda em tramita-
ção, se transformadas em preceito
sumular.

Ao questionar a inexistência de
direito líquido e certo invoca o ente
público, a proibição de vinculação do
salário mínimo para qual fim, ine-
xistência de isonomia; da autonomia
estadual prevista no art. 25 da Carta
Magna, do disposto no art. 37, X e
169 § único da CF/88; da ausência
de direito adquirido contra norma
Constitucional art. 17 da ADCT e
impossibilidade de utilizar como pa-
râmetros as decisões judiciais da
Justiça do Trabalho.

Todos esses questionamentos
apenas a isonomia vencimental cor-
relaciona-se com a exordial, os de-
mais são impróprios para fulminar a
pretensão dos impetrantes de per-
ceber a base vencimental de 8,5
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salários mínimos, mas, informam
estes que esse era o referencial ini-
cialmente percebido por todos os
técnicos do quadro da SAGRI. De-
sejam, sim, que se restabeleça a
igualdade que deixou de existir no
quadro da citada Secretaria, como
informam os autos.

Assim a preocupação única à
considerar ao desate da controvér-
sia é de fato, a isonomia vencimen-
tal de que trata o art. 39, § 1º da
C.F., e o art. 122, caput, da Lei nº
5.810/94, que de forma direta ampa-
ra a pretensão dos autores em con-
sonância com o texto constitucional.

A 1ª diz in verbis: A Lei assegura-
rá aos servidores da administração
direta, isonomia de vencimentos
para cargos de atribuições iguais ou
assemelhados do mesmo Poder ou
entre servidores do Poder Executivo,
Legislativo e Judiciário,  ressalvadas
as vantagens de caráter individual e
as relativas à natureza ou ao local
de trabalho.

A Segunda: É assegurada iso-
nomia de vencimentos para cargo e
atribuições iguais ou assemelhados,
aos servidores do Poder Executivo,
Legislativo e Judiciário, ressalvadas
as vantagens de caráter individual e
as relativas à natureza ou local de
trabalho.

Os precedentes jurisprudenciais
desta Corte, reconhecem a aplica-
ção dos aludidos preceitos a situa-
ções absolutamente idênticas.

Ressalva-se por oportuno que,

com a edição da Lei nº 5810/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único
para os servidores cíveis, no âmbito
da administração pública Estadual,
passaram os  impetrantes de Servi-
dores  Celetistas à Estatutários, ori-
ginando-se então a anomalia hoje
existente, quando funcionários do
mesmo quadro e classe, de atribui-
ções idênticas, percebem salários
diferenciados.

Não importa a forma de con-
quista da melhoria salarial, se atra-
vés de decisões da Justiça Especia-
lizada ou da Justiça Estadual, a ver-
dade é que há essa distorção no
quadro funcional da impetrada.

E se no âmbito federal há neces-
sidade de lei complementar para
aplicação do preceito constitucional
(art. 39, § 1º), a Lei Estadual nº
5.810/94,  contém disposição espe-
cifica sobre a matéria insita no art.
122, sem qualquer ressalva.

Assim verificando-se que a clas-
sificação dos impetrantes é idêntica
as que apresentam como paradig-
mas, situam-se os mesmos no con-
ceito de cargos e atribuições iguais
ou assemelhados do mesmo poder
executivo, que encerra a norma do
art. 122 do R.J.U., é de ser reconhe-
cida tal pretensão.

Acrescente ainda por derradeiro,
que a concessão da segurança não
fere a autonomia estadual prevista
no art. 25 da CF, uma  vez que a
própria  Constituição prevê essa
igualdade, nem as demais disposi-
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ções invocados na contestação.
O estudioso parecerista - Dr. Luiz

Ismaelino Valente, coloca a situação
em termos que adoto pela singeleza
e penetração; e até mesmo porque
sintetiza o pensamento desta Corte.

Diz sua excelência:
Avulta, contudo, a inegável pro-
cedência da impetração pelo
prisma do princípio da isonomia
de vencimentos, também conso-
ante o já pacificado entendimento
desta Corte de Justiça, haja vista
que, com a adoção do Regime
Jurídico Único dos Servidores
Públicos Civis do Estado do Pará
(Lei nº 5810, de 24/01/94), inú-
meros servidores, de diversas
categorias, antes contratados
sob o regime celetista, e que ha-
viam obtido na Justiça do Traba-
lho o reconhecimento do piso
salarial correspondente a 8,5 sa-
lários mínimos, passaram para o
regime estatutário, convivendo,
desde então, com servidores
estatutários da mesma categoria,
ocupantes dos mesmos cargos,
mas remunerados com quantias
inegavelmente inferiores.
Os impetrantes comprova-

ram quantum sat is est ,  que
ocupam o cargo públ ico de
economista, lotados, todos,
na Secretar ia de Estado de
Agricul tura, percebendo o
vencimento-base da ordem de
R$ 277,33 (cf .  contracheques
de f ls.  09 a 14, e de f ls.  19),

salár io este muitas vezes in-
fer ior ao vencimento-base
percebido por seus colegas,
ocupantes do mesmo cargo de
economista, Vera Lúcia Ol i-
veira e Cláudio José de Cam-
pos Machado, que percebem o
vencimento-base de R$
1.437,35 (CF. contracheques
de f ls.  15 a 17).

Não importa se o venci-
mento básico dos paradigmas
apontados coincidem ou não
com os 8,5 salár ios mínimos.
Não é isso que está em dis-
cussão no presente fei to.  O
que importa é a constatação
da discrepância remuneratór ia
entre ocupantes de cargos de
atr ibuições iguais ou asse-
melhados, sujei tos ao mesmo
regime jurídico.

No caso vertente, provada
está, sat isfator iamente, a de-
sigualdade remuneratór ia en-
tre os ocupantes de cargos de
atr ibuições iguais na mesma
unidade administrat iva do
Estado, e sujei tos ao mesmo
regime legal.

Não há, portanto, como deixar de
reconhecer, em favor dos impetran-
tes, a violação do princípio da iso-
nomia insculpido no § 1º do art. 39
da Carta Magna da República. Isso
torna o ato impugnado indiscutivel-
mente eivado de ilegalidade e abuso
de poder, ferindo sem sombra de
dúvida o direito líquido e certo dos
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servidores.
Ante o exposto, concede-se a

segurança, para assegurar aos im-
petrantes a isonomia vencimental
com os paradigmas apontados, com

efeitos patrimoniais a partir da im-
petração, ressalvado o direito de
pleitearem pelas vias adequadas
eventuais diferenças pretéritas.

Belém, 23 de março de 1999.

Des. Carlos Fernando de Souza de Gonçalves - Presidente
Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.804 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Adinaldo Pereira da Costa
Apelada: A Justiça Pública
Relatora: Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza

Apelação Criminal - Crime de Falsificação de Docu-

mentos Públicos. Argüições de cerceamento de defe-

sa e nulidade do processo. Sendo nomeado defensor

dativo ao réu revel, não se cogita de cerceamento de

defesa. A nulidade do processo somente é cabível,

quando restar prejuízo ao réu. Comprovadas a mate-

rialidade e a autoria do delito, impõe-se a condenação

do acusado. Recurso improvido. Decisão Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelação Crimi-
nal da Comarca da Capital, em que
é apelante Adinaldo Pereira da
Costa 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. 74 a 77, 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

Adotado o relatório de fls. 73 a
76, nesta Superior Instância a emi-
nente Procuradora de Justiça opina
pelo improvimento do recurso.

Voto

Trata-se de apelação criminal,
interposta contra decisão que con-

denou Adinaldo Pereira da Costa, à
pena de 03(três) anos e oito meses
de reclusão e multa de 20 dias no
valor de 1/3 do salário vigente à
época, cujo cumprimento da pena
foi determinado em regime semi-
aberto, na violação ao art. 297, § 1º
do Código Penal Brasileiro.

Segundo a exordial, ao ser anali-
sado o relatório do período de
01/07/91 a 31/08/91 - Prodepa, foi
constatado no DETRAN, emissão de
uma 2ª via de carteira de habilitação
para Rômulo Rodrigues Braga, sen-
do que a 1ª via teria sido emitida em
26/07/91, com o código 004 ACE,
fato que motivou a suspeita de frau-
de na emissão da 2ª via. Após as in-
vestigações, ficou evidenciado que
Adinaldo Costa, funcionário do Ór-
gão, havia forjado o prontuário do
condutor citado e lançado no siste-
ma como se fosse originário do sis-
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tema manual.
Durante seu interrogatório na

esfera policial, o réu confessou o
crime e declarou que o praticou em
agradecimento ao Sr. Rômulo Bra-
ga, que certa vez prestou-lhe ajuda,
levando seu filho doente ao Pronto
Socorro.

O réu não prestou depoimento
em juízo, por não haver sido locali-
zado em seu endereço, sendo o
mesmo citado por edital, não tendo
este sido atendido, razão pela qual a
“Juíza a quo” declarou-o revel, no-
meando-lhe defensor público.

Não prospera a alegação do de-
fensor do acusado quanto a neces-
sidade da citação e da falta de dili-
gência do Sr. Oficial de Justiça, pois
foram envidados todos os esforços
para a localização do réu, inclusive
foi solicitado seu endereço ao Dire-
tor do DETRAN, que informou o
mesmo fornecido pelo réu e mesmo
assim não foi encontrado. Então,
não há que se cogitar de cercea-
mento de defesa, eis que o réu teve
o seu direito de defesa assegurado
ao lhe ser nomeado defensor dativo.

Quanto à alegação da nulidade
do processo a partir da citação para
que nova ação penal seja instaura-
da, também impróspera pois não

restaram quaisquer prejuízos ao
apelante que possam acarretar a
prefalada nulidade.

Sobre a matéria, a Súmula nº 523
do STF assim ementa:

“No processo penal, a falta de
defesa constitui nulidade abso-
luta, mas sua deficiência só a
anulará se houver prova de pre-
juízo para o réu.”
In casu, não há nenhum prejuízo

ao acusado apelante, pois como já
foi demonstrado foi-lhe nomeado
defensor a quando da decretação de
sua revelia conforme despacho de
fls. 34 (verso), tendo este inclusive
apresentado alegações finais na
qual pede a sua absolvição.

Então, restaram plenamente
comprovadas a materialidade do de-
lito, conforme documentos insertos
às fls. 14 e 16 dos autos e a autoria
pela própria confissão do acusado e
depoimento das testemunhas de fls.
42 e 53.

Pelas razões expostas, não se
pode pretender a absolvição do acu-
sado, uma vez que as provas cons-
tantes dos autos demonstram que o
mesmo praticou o crime pelo qual foi
condenado, sendo portanto, de rigor
o conhecimento e improvimento do
presente recurso.

Belém, 23 de março de 1999.

Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente
Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.807 - RECURSO DE APELAÇÃO PENAL DA
COMARCA DE ORIXIMINÁ

Apelante: Adir Clênio de Bairos Vaz
Apelado: A Justiça Publica
Relator: Desembargador Jaime dos Santos Rocha

Recurso de Apelação Penal. Crime previsto na Lei nº

6368/76. Hipótese de desclassificação da tipificação

do Art. 12 para a do Art. 16, sem amparo nos autos. A

modalidade trazer consigo 80 g. de cocaína e 300 g.

de maconha, escondidas numa caixa de papelão,

transportando-as do município de Óbidos para o de

Oriximiná, configura a tipificação do Art. 12 da referi-

da Lei. Recurso conhecido e improvido. Decisão unâ-

nime.

ACORDAM, os Exmos. Senhores
Desembargadores do Egrégio Tri-
bunal de Justiça do estado do Pará,
integrantes a 3ª Câmara Criminal
Isolada, à unanimidade, conhecer do
recurso para negar-lhe provimento.

Relatório

Tratam os presentes autos de
Recurso Penal de Apelação, com
fulcro no artigo 593, inciso l, do Có-
digo de Processo Penal, interposto
pela advogada Juracy Costa da Sil-
va, inscrita na OAB/PA. sob o nº
5754, com escritório nesta cidade,
na Travessa Campos Sales nº 63, 8º
andar, em face do denunciado Adir
Clenio de Barros Vaz, devidamente
qualificado nos autos, inconformado
com a respeitável sentença de lavra
da Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito

da Comarca de Orixíminá, Dra.
Rosa de Fátima Navegantes Penei-
ra, que o condenou à 08 (oito) anos
de reclusão e pena pecuniária de 50
(cinqüenta) dias multa à razão de
1/3 salário mínimo (Art. 60 caput do
Código Penal) apenamento que deu
por necessário e suficiente para
atender aos fins do instituto penal,
tendo em vista a ausência de cau-
sas de aumento ou diminuição de
pena ou de circunstâncias agravan-
tes ou atenuantes a serem sopesa-
das. Observando também, que o
acusado foi preso em flagrante delito
em 18 de fevereiro de 1998, estando
atualmente recolhido a cadeia públi-
ca local, onde encontra-se encarce-
rado há 5 (cinco) meses e 13 treze)
dias até a data da prolação da sen-
tença. Faltando, portanto, ao ape-
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lante o cumprimento da pena líquida
de 07 (sete) anos, 07(sete) meses e
17 (dezessete) dias (art. 42, Código
Penal), que deverá ser cumprida ini-
cialmente em regime fechado, na
Penitenciaria “Fernando Guilhon” em
Americano, determinando, ainda no
que tange a parte pecuniária fosse
recolhida no prazo de 10 (dez) dias ,
contados do trânsito em julgado da
sentença, ao Fundo Penitenciário.

Nessas condições, alega o ape-
lante, em síntese, que a decisão
atacada não reflete a realidade dos
autos, vez que, é apenas um viciado
em substâncias entorpecentes, e
não um traficante, insiste na asserti-
va de que foi preso apenas trans-
portando às substâncias entorpe-
centes (maconha e cocaína), e não
realizando o comércio dos mesmos,
daí pugnar pela desclassificação do
ilícito penal previsto no artigo 12, da
Lei 6.368, para o previsto no artigo
16, dessa legislação.

A denúncia foi recebida pelo Juí-
zo “a quo”, no dia 07 de maio de
1998, mediante despacho de fls. 02,
no qual foi designada a audiência de
qualificação e interrogatório do réu
para o dia 19 de março de 1998, às
9:00 horas, cujo depoimento consta
às fis. 43v., dele sobrevindo o se-
guinte: que no dia do fato transpor-
tava os entorpecentes (cocaína e
maconha) referidos na peça acusa-
tória. Afirma ainda, ser dependente
acerca de 10 (dez) anos, tendo ad-
quirido tais substâncias no Município

de Óbidos, em troca de um aparelho
de som no valor de R$ 400,00 (qua-
trocentos reais); avaliadas em R$
600,00 (Seiscentos reais); que o dé-
bito de R$ 200,00 (duzentos reais),
ficou para pagamento posterior, pois
o Recorrente não possuía o dinheiro
na entrega do produto; que foi preso
em flagrante delito; que ratifica as
suas declarações prestadas na poli-
cia, tendo como advogada a Dra. Ju-
racy Costa da Silva.

A Defesa Prévia foi interposta no
prazo legal, onde foram arroladas 4
(quatro) testemunhas.

As fls. 56/57, consta os laudos
definitivos da Policia Científica de
Santarém, relativo aos exames das
substâncias apreendidas com o
apelante, atestando 80 g. de cocaí-
na e 300 g. de maconha.

Às fls. 59, a Certidão de Antece-
dentes, constando Processo nº
93.1.2.004, movido pela Justiça Pú-
blica, por crime previsto nó, artigo
155 do CPB.A “persecutio criminis”
foi inaugurada com depoimnento
das testemunhas de acusação Ri-
cardo Douglas Araujo Santos, José
Augusto Cunha Pinheiro, Aldo Gon-
zaga de Oliveira e o Soldado Con-
ceição Silva (C. Silva), e das teste-
munhas de defesa Maria Iracema
Siqueira, tolene Pereira e Joana Ro-
cha Mendonça e Paulo Pereira, não
tendo este últimno comparecido por
ter sido transferido para Belém, a
disposição do Juízo das Execuções
Criminais.
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Às fls. 79 dos autos, a Defensora
do apelante insiste na oitiva da tes-
temunha Paulo Pereira, e não ha-
vendo oposição do Ministério Públi-
co, a Juíza determinou expedição de
Carta Precatória a Comarca de
Santa Izabel do Pará, em 06 de
maio de 1998, para que a mesma
prestasse depoimento, sendo este
realizado em 09 de junho de 1998,
conforme comprova às fis. 128 dos
autos.

Às fls. 93, Antecedentes Crimi-
nais registrando IPL nº 015/92, de
29/05/95, por infração do artigo 129
CPB.

Encerrada a instrução processu-
al, as partes apresentaram alega-
ções finais às fls.124/128, de acusa-
ção e às fls.130/135, de defesa, nas
quais o representante do Ministério
Público, pugnou pela procedência da
ação e a ilustre Defensora do ape-
lante, pela sua improcedência.

Da respeitável sentença de mé-
rito do Juízo “a quo” , consta às fis.
137 usque 139 dos autos, a conde-
nação do acusado nas penas do ar-
tigo 12 da Lei 6.368, sob funda-
mentando que as substâncias apre-
endidas em poder do apelante não
se destinavam ao consumo e sim ao
tráfico, embasando a sua decisão
emn arestos e nas provas careadas
nos autos tais como: O réu tem an-
tecedentes criminais; não foi encon-
trado motivo que impelisse o acusa-
do à prática do crime; as conse-
quências são altamente danosas a

sociedade; a circunstância que agiu
é indesculpável, convencendo-se,
desta formna, da culpabilidade do
réu, pelo que fixou a pena líquida de
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 17
(dezessete) dias a serem cumpridas
pelo acusado (Art. 42 do CP), cujo
cumprimento inicial deverá ser o re-
gime fechado, na Penitenciária “Fer-
nando Guilhon”, em Americano, e a
pecuniária de 50 (cincoenta) dias,
multa à razão 1/30 do salário míni-
mo, por sua vez deverá ser recolhi-
da no prazo de 10 (dez) dias, conta-
dos do trânsito em julgado da sen-
tença, ao Fundo Penitenciário.

Instado o representante do Mi-
nistério Público nesta Superior Ins-
tância, foi de parecer peIo conheci-
mento e improvimento do recurso,
mantendo-se a r. sentença do Juízo
“a quo”.

Voto

Adir Clenio Barros Vaz, brasileiro,
casado, comerciante, residente e
domiciliado em Oriximiná, neste
Estado, por seu advogado apelou a
esta Superior Instância, inconforma-
do comn a decisão do MM. Juiz de
Direito da Comnarca da Oriximniná,
que o condenou a 8 (oito) anos de
reclusão e pena pecuniária de 50
(cincoenta) dias multa à razão de
1/3 do salário mínimo (Art. 60 caput
do Código Penal), apenamento que
deu por necessário e suficiente para
atender aos fins do instituto, tendo
em vista a ausência de causas de
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aumento ou diminuição de pena ou
de circunstâncias agravantes ou
atenuantes a serem sopesadas. Ob-
servando também, que o acusado
foi preso em flagrante delito em 18
de fevereiro de 1998, quando trans-
portava 80 gramas de cocaína e 300
gramas de maconha, estando atu-
almente recolhido a cadeia pública
local, onde encontra-se encarcerado
há 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias
contados até a data da prolação da
sentença. Faltando, portanto, ao
apelante o cumprimento da pena lí-
quida de 07 (sete) anos, 07 (sete)
meses e 17 (dezessete) dias (Art.42
Código Penal), que deverá ser cum-
prida inicialmente em regime fecha-
do, na Penitenciaria Fernando Gui-
lhon em Americano, neste Estado,
determinando, ainda no que tange a
parte pecuniária fosse recolhida no
prazo de 10 (dez) dias, contados do
trânsito em julgado da sentença, ao
Fundo Penitenciário.

Analisando os autos do proces-
so, verifica-se desde logo, que a ne-
gativa do acusado quanto ao tráfico
das drogas apreendidas em seu po-
der, não encontra qualquer justifica-
tiva fática, eis que, o valor pago pe-
las drogas importa na quantia de R$
600,00 (Seiscentos Reais), incom-
patível com o poder aquisitivo que
alega possuir.

Deste modo, considerando a
quantidade de drogas apreendidas,
isto é, 80 gramas de cocaína e 300
gramas de maconha, que somada

ao valor correspondente está a evi-
denciar o seu destino ao comércio
ilegal.

Destarte, não há que se cogitar
no caso vertente, da hipótese de
desclassificação do delito persegui-
da pelo apelante no feito.

Ademais é importante ressaltar,
que inobstante a quantidade e natu-
reza das drogas que, por si só, defi-
ne a condição de traficante do ape-
lante, no caso, a sua transformação
em pasta de cocaína e maconha
prensada, demonstra a forma de
apresentação característica para a
comercialização. Acresça-se ainda,
o fato de que o réu na condição de
peixeiro, não poderia dispor de mei-
os para sustentar o “vicio em tal
quantidade. Cabe salientar que o
seu nome como traficante já era
suspeito da polícia conforme depoi-
mento do IPC Ricardo Douglas,
SD/PM José Pinheiro e SD/PM Rai-
mundo Conceição da Silva.

A jurisprudência dos nossos Tri-
bunais, acerca do assunto, tem-se
firmado no sentido de que:

“Posse de quantidade tal de en-
torpecentes , em desacordo com
as economias do réu a induzir
ser o mesmo traficante”(TJPR-
Ac-Rel Silvio Romero-Paraná Ju-
diciário 30/264)
“Considerando a quantidade
(15g) e o valor da cocaína apre-
endida, em contraste com a mo-
destíssima renda do recorrente
confirmam a decisão de primeiro
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grau, que ente deu configurado o
delito capitulado no Art. t2 da Lei
6368/76 (TJRS-Ac -Rel. Oswaldo
Proença - RJTJRS 145/115”
Como se vê, o entendimento ju-

risprudencial para caracterização do
delito previsto no artigo 12 da Lei
6.368/76, na modalidade trazer con-
sigo, “entenda-se o transporte pes-
soal de substância entorpecente,
conservando-a junto a própria pes-
soa, oculta no corpo, nas vestes ou
de qualquer outro modo, material-
mente ligado ao sujeito”(João Ber-
nadino Gonçalves, in Leis Penais
Especiais e sua Interpretação ju-
risprdencial, Revista dos Tribunais,
1995:692.

A conduta do apelante em trans-
portar 80 gramas de cocaína e 300
gramas de maconha, escondidas
numa caixa de papelão, do municí-
pio de Óbidos para o de Oriximniná,

configura perfeitamente o delito, na
modalidade trazer consigo.

Aliás, sobra a matéria a jurispru-
dencial é uníssona no sentido de
que:

“Desimporta se o agente não
chegou a vender o tóxico, pois “tra-
zer consigo”, já é delito consumado,
segundo uma das normas múltiplas
que contém o Art. 12(TJRS:RJTJRS
107/59)

De tal sorte que, concluída a ins-
trução as provas produzidas nesta
fase processual, estão a caracterizar
a configuração do delito tipificado no
artigo 12 da Lei Antitóxicos e autoria
do acusado, na prática do delito nele
tipificado.

Ante o exposto, acolho o parecer
do douto Procurador de Justiça e
voto pelo conhecimento e improvi-
mento do recurso, para confirmação
da r. sentença recorrida.

Belém, 26 de fevereiro 1999.

Des. Benedito de Miranda Alvarenga - Presidente
Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator
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ACÓRDÀO Nº 35.811 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE
SALINÓPOLIS

Apelante: Banco Francês e Brasileiro S/A
Apelado: Antônio Bilório Carreteiro Sanches
Relatora: Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão

Encontrando o magistrado no processo elementos

para fundamentar a sua decisão, não está obrigado a

examinar todos os pontos atacados pelas partes, ve-

rificando que são desnecessários para a solução do

caso. Preliminar de nulidade rejeitada. Contrato Parti-

cular de compra e Venda quitado e celebrado anterior

à hipoteca, o comprador tem a posse com a ânimo de

proprietário, apesar de desprovido de registro de

Imóveis, o meio hábil é a oposição de Embargos de

Terceiros, como meio de defesa. Decisão unânime.

Vistos, etc...
Relatório

Banco Francês e Brasileiro S/A
irresignado com sentença proferida
pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara
Cível da Comarca de Salinópolis,
deste Estado do Pará, que acolheu
os Embargos de Terceiros, movido
por Antônio Bilório Carreteiro San-
ches, interpôs o presente Recurso
de Apelação.

Alega o apelante que moveu
contra Senco - Sociedade de Enge-
nharia, Indústria e Comércio Ltda,
Ação de Execução Hipotecária, de-
corrente do inadimplemento  de
Contrato Particular de Abertura de
Crédito e Financiamento para a
construção de empreendimento
imobiliário com garantia hipotecária,
sendo que em 24/10/92, foi o con-

trato regularizado perante o registro
imobiliário, quando foi averbada a
primeira e especial hipoteca, que
passou a produzir efeitos erga om-
nes.

Entretanto, o executado firmou
com o ora apelado, Contrato de
Promessa de Compra e Venda de
Imóvel, em 13/12/91, sendo levado à
Cartório para reconhecimento das
assinaturas em 19/08/96, sendo
após a data da averbação da hipo-
teca, interpondo Embargos de Ter-
ceiros, da penhora efetivada pelo
Banco recorrente, alegando ser o
legítimo proprietário do imóvel.

Invoca o apelante, a impossibili-
dade do provimento de Embargos
de Terceiros ajuizados por promi-
tentes compradores de unidades re-
sidenciais, nos casos em que as
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referidas unidades estão sendo dis-
cutidas pelo credor hipotecário no
bojo de Ação de Execução.

Alega também, que conforme
Súmula 621, do Supremo Tribunal
Federal, não se enseja Embargos de
Terceiro à penhora, a compra e
venda não inscrita no Registro de
Imóveis, e que mesmo tendo sido o
Contrato de Promessa de Compra e
Venda levado ao Cartório para reco-
nhecimento das assinaturas, não foi
efetivada a sua averbação à mar-
gem da matrícula do imóvel.

Ao final requer seja anulada a
sentença impugnada por não ter
sido apreciadas as teses aduzidas,
ou que seja reformada o decisum
para que os Embargos de Terceiros
sejam julgados improcedentes, para
manter a hipoteca em favor do re-
corrente, e por conseqüência insub-
sistente a posse do recorrido, inver-
tendo-se o ônus da sucumbência.

O apelado em sua contra-razões,
requer a manutenção da sentença
impugnada, alegando que a hipote-
ca é posterior à existência do Ins-
trumento Particular de Compra e
Venda, e como o imóvel foi quitado
no ato da compra, deveria ter lhe
sido entregue sem o ônus da hipote-
ca.

Com base em diversos julgados,
afirma o apelado que não é neces-
sário o registro do Compromisso de
Compra e Venda, para que use a via
dos Embargos de Terceiros.

Alegam também, que a Súmula

621 do STF, na qual o recorrente
embasou suas razões, foi revogada
pela Súmula 84, do STJ, sendo lícito
a interposição de Embargos de Ter-
ceiros, no caso em tela.

Voto

Preliminar de nulidade da sen-
tença.

O recorrente irresignado com as
decisões do Juiz Monocrático, usou
do recurso próprio, requerendo a
nulidade da sentença.

O Juiz Titular da Comarca de Sa-
linópolis foi quem prolatou a decisão
e quanto aos Embargos de Declara-
ção foi decidido pela Dra. Juíza de
Paragominas , em exercício naquela
Comarca.

A apelante requer a nulidade da
sentença, entendendo que os pon-
tos atacados não foram todos apre-
ciados e ainda mais, que existindo
várias ações versando sobre o
mesmo objeto, mas com partes di-
versas no pólo ativo e sendo o Ban-
co Francês e Brasileiro, o pólo pas-
sivo, não poderia ser prolatada deci-
são única.

Ocorre que não podemos aceitar
ab initio as alegações do ilustre pa-
trono do Banco Francês e Brasileiro
S/A, somente examinando caso a
caso é que poderemos constar o
que se alega.

Quanto ao caso de não ter apre-
ciado todos os itens atacados pelo
ora apelante, assiste razão ao Juiz
que prolatou decisões.

Não podemos negar que a sen-



JURISPRUDÊNCIA 191

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                                      v.44                nº 77                  1999

tença contém todos os requisitos le-
gais impostos pelo artigo 458 e seus
itens do Código de Processo Civil,
quais sejam: relatório, fundamenta-
ção e conclusão.

Quanto à falta de apreciação in
totum da contestação do apelante, a
jurisprudência tem seguido a se-
guinte orientação:

“Não é nula a sentença funda-
mentada de forma concisa e ex-
positiva, não sendo necessário
que o magistrado examine todos
os argumentos expostos pela
parte, quando já tenha encontra-
do motivos suficiente para fundar
a decisão. O julgamento anteci-
pado não configura cerceamento
de defesa, quando a prova re-
querida se evidencia desneces-
sária para a solução da lide”.
(Ac. un. da 2ª Câm. do TAPR de
07/02/96, Ag. 737.488, rel. Juiz
Rogério Coelho, in Código de
Processo Civil Anotado de Ale-
xandre de Paula, 7ª ed, p. 1853).
Pelos motivos expostos, rejeito a

preliminar de nulidade da sentença.
Examinando atentamente os au-

tos, verifico que o apelado adquiriu
quatro imóveis no Edifício Varanda
do Atlântico, apartamentos 108, 109,
201 e 202, sendo o pagamento à
vista, ocorrida em 13 de dezembro
de 1991, da firma Senco.

Afirma que é possuidor e propri-
etário dos imóveis acima especifica-
dos, quando foi surpreendido som
uma execução movida pela Banco

Francês e Brasileiro S/A, por ter a
firma Senco hipotecado o prédio ao
citado Banco em 14/10/92, portanto
posterior a compra dos imóveis pelo
apelado.

Pelo Instrumento Particular ane-
xado aos autos, o apelado pagou à
vista as quatro unidades negocia-
das, porém a Senco de modo mali-
cioso fez a parte assinar um contrato
autorizando a hipoteca do imóvel.

Como podemos verificar a má fé
da Senco em receber o preço das
unidades à vista e após hipotecá-
los.

Pela Cláusula Sexta do contrato,
após o prazo de 30 dias do “habite-
se”, estava a Construtora obrigada a
exonerar do gravame as unidades
no prazo de 30 dias que não ocor-
reu, as obras somente foram con-
cluídas em 1993, ensejando a exe-
cução e penhora.

Constatamos que de conformi-
dade com o Código Civil, aquisição
das 04 unidades não se enquadram
como dispõe o artigo 530 do diploma
legal.

Ora, ninguém pode negar que o
apelado tem a posse dos imóveis
com ânimo de proprietário, pois pa-
gou o preço estipulado, cumprindo
tudo o que previa o Contrato, faltan-
do somente a outorga para a Escri-
tura Definitiva ou a sua adjudicação
compulsória, mas desde que os
contratos estejam averbados no Re-
gistro de Imóveis, o que não aconte-
ceu.
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De acordo com o artigo 1.122 do
Código Civil diz:

“Pelo contrato da compra e ven-
da, um dos contratantes se obri-
ga a transferir o domínio de certa
coisa e o outro, a pagar-lhe certo
preço em dinheiro”.
Ora, a parte do embargante e ora

apelado foi feita, somente quem não
cumpriu o avençado com a Senco,
continuando os imóveis hipotecados.

Apesar do contrato de compra e
venda ter sido assinado em 1991 e
as firmas das partes serem reco-
nhecidas em 19/07/96, isto nada o
invalida.

Ora, porque a escritura não foi
lavrada, isto não leva a considerar o
contrato firmado entre as partes in-
válido, ora em caso contrário seria
um meio de locupletamento da Sen-
co em vender o imóvel e continuar
com a sua propriedade.

O caso em exame foge do bom
senso, o cidadão compra 04 imó-
veis, quitando a todos e o vendedor
tem o direito de hipotecá-los, com tal
entendimento de má fé, a Senco põe
em risco a propriedade, pois a qual-
quer momento os imóveis quitados
poderiam ser hipotecados.

No caso, não tem como não

aceitar os argumento do apelado,
pois cumpriu o que exigiu o vende-
dor, e este pagou uma dívida com o
Banco Francês e Brasileiro S/A, não
tendo nenhuma responsabilidade, a
única falha do apelado foi não ter le-
vado o contrato ao Registro de Imó-
veis.

É como afirmou um magistrado
da Região Sul, que o fato social cor-
re e nesta mesma velocidade acom-
panha a jurisprudência, para que ela
seja um albergue para o cidadão.

O STJ, em Súmula nº 84, citada
na sentença pelo Juiz Monocrático,
que assim está redigida:

“É admissível a oposição de Em-
bargos de Terceiros fundados
em alegações de posse advinda
do compromisso de compra e
venda de imóvel, ainda que des-
provida de registro”.
Como se vê, assiste razão ao

apelado, os Embargos de Terceiros,
é o meio próprio para excluir as uni-
dades compradas e quitadas  da
penhora na Execução em que é au-
tor o Banco Francês e Brasileiro S/A
e réu o ora apelado.

Em conseqüência conheço do
recurso e lhe nego provimento.

Belém, 18 de março de 1999.

Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalves - Presidente
Des. Izabel Vidal de Negreiros Leão  - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.812 - REEXAME DE SENTENÇA DA COMARCA
DA CAPITAL

Sentenciante: MMª Juíza de Direito da 14ª Vara Cível da Capital
Apelante: Presidente da Câmara Municipal de Belém
Apelado: Izabel Rodrigues da Memória Cardoso
Relatora: Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão

Presidente da Câmara Municipal de Belém, usando do

apelo no 31º  (trigésimo primeiro) dia. Recurso intem-

pestivo. A funcionária em cargo comissionado, de-

missível ad natum, nega-se reintegração à função.

Concede-se os benefícios previstos no artigo 7º, itens

XVII e XVIII, da Constituição Federal, princípios estes

adotados aos funcionários públicos prenunciados no

artigo 39, § 3º da Carta Magna. Decisão unânime.

Vistos, etc...

Relatório

Trata-se de reexame necessário
e apelação interposta pelo Presi-
dente da Câmara Municipal de Be-
lém contra sentença proferida pela
MMª. Dra. Juíza da 14ª Vara Cível
da Comarca da Capital, em Manda-
do de Segurança impetrado por Iza-
bel Rodrigues da Memória Cardoso,
pelos fatos a seguir expostos:

A impetrante fora contratada pela
Câmara Municipal de Belém, em
25/03/95, para exercer a função de
comissionada de Oficial de Gabine-
te, do então Vereador Manoel Me-
mória.

Que em 20/12/96, requereu li-

cença maternidade que foi indeferi-
da pela autoridade coatora, sob o
argumento que ultrapassaria a data
de 31/12/96, término do mandato do
referido Vereador, sendo na mesma
data exonerada do cargo.

Na impetração do mandamus,
requereu liminarmente a sua reinte-
gração ao cargo comissionado; a
concessão da licença maternidade
contada a partir de 09/01/97; férias
vencidas do período aquisitivo con-
cedido em 25/03/97; a indenização,
do 13º salário, de incorporação de
quaisquer reajuste, vantagens, prê-
mios, abonos ou similares concedi-
dos ao funcionalismo do legislativo
municipal, a partir de 01/01/97.

A medida liminar foi indeferida.
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A autoridade coatora, em suas
informações, alega que a impetrante
foi nomeada para exercer o cargo
comissionado demissível ad nutum,
e caso concedida, a licença extra-
polaria o período do mandato do Ve-
reador, ao qual prestava serviços.

O representante do Ministério
Público opinou pela concessão par-
cial da segurança, somente quanto
aos pedidos de indenização equiva-
lente a 05 (cinco) meses de remune-
ração, contados a partir da gravidez
e das férias vencidas.

A d. Juíza Monocrática, em sen-
tença, concede parcialmente o pedi-
do, determinando o pagamento dos
meses correspondentes ao período
da licença maternidade, férias do
período aquisitivo no período da li-
cença e parcelas do 13º salário.

Irresignado, o Presidente da Câ-
mara Municipal de Belém, apela a
este Tribunal, afirmando que, em
cargos comissionados, trata-se de
exoneração ad nutum, vinculado ao
final do mandato do Vereador.

Aduz também, que a sentença
contraria disposto do Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município
de Belém, em que aqueles que, se
encontram fora da administração,
não podem gozar de seus benefíci-
os.

A apelada oferece contra-razões,
alegando preliminarmente a intem-
pestividade e quanto ao mérito, re-
futa os argumentos da apelação e
requer a manutenção da r. sentença.

A d. Procuradora de Justiça, ma-
nifesta-se preliminarmente pelo ina-
colhimento da presente apelação, e,
no mérito, pelo improvimento, man-
tendo-se in totum  a sentença de 1º
Grau.

Voto

Preliminar
A apelada em suas contra-razões

levanta a preliminar de intempestivi-
dade do apelo.

A decisão do Juiz Monocrático foi
publicada no dia 25/08/97.

Ora, o prazo do apelo é de 15 di-
as, conforme dispõe o artigo 508 do
Código de Processo Civil.

A apelante é a Presidência da
Câmara Municipal de Belém, enten-
dendo os benefícios do artigo 188
do Código de Processo Civil, o prazo
para recorrer é contado em dobro.

A apelação foi interposta do 31º
dia, fora do prazo legal.

Assim, acolho a preliminar de
intempestividade da apelação.

Como foi exposto no relatório a
requerente era Oficial do Gabinete
de um vereador é um cargo comis-
sionado demissível ad nutum.

A impetrante deixou de gozar fé-
rias, estando gestante, tinha direito a
licença maternidade.

Entendo que o Juiz Monocrático
decidiu corretamente, pois a Presi-
dência da Câmara Municipal de Be-
lém a demitiu em face do término do
mandato do vereador que não con-
seguiu se reeleger.
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Ora, a decisão de 1º grau, está
correta, estando a impetrante sujeita
à demissão ad nutum, não poderia
ser reintegrada em suas funções,
mas quanto ao pedido de férias e de
licença maternidade, são direitos
previstos constitucionalmente, sendo
norma geral e obrigatória.

Assim prelaciona o artigo 7º, inci-
so XVII e XVIII, da Constituição Fe-
deral:

Artigo 7º - São direitos dos tra-
balhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à me-
lhoria de sua condição social:
XVII - gozo de férias anuais re-
muneradas com, pelo menos, um
terço a mais do que o salário
normal.
XVIII - licença à gestante, sem
prejuízo do emprego e do salário,
com duração de cento e vinte di-
as.
Princípios estes, também adota-

do pelo funcionário público, previsto
no artigo 39, § 3º da Constituição
Federal.

No caso de funcionária exercen-
do cargo comissionado pode ser
demitida, mas lhe fica assegurado o
direito às férias e a licença materni-
dade.

Transcrevendo do parecer do re-
presentante do Órgão Ministerial,
uma jurisprudência referente ao as-
sunto:

“Sentença. Rejeição de Embar-
gos de Declaração. Mandado de
Segurança. Cargo em Comissão.

Gestante. Exoneração.
Age corretamente o juiz que re-
jeita Embargos de Declaração
que não se encontram elencados
em nenhuma dos dispositivos
constantes no art. 535 do Código
de Processo Civil. A funcionária
não estável, nomeada para cargo
de comissão, sujeita-se à despe-
dida ad nutum, mas, devido o
seu estado de gestação, faz jus
aos cento e vinte dias de remu-
neração previstos no art. 7º, inci-
so XVIII, da Constituição Fede-
ral”.  (Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal - Apelação Cível,
acórdão n.º 96.548 - 1ª T. Cível,
rel. Des. Paulo Evandro. DJ
06/08/97, p. 299).
Como se vê, a Lei e a Jurispru-

dência estão seguindo o mesmo
entendimento, quanto ao fato de ser
a funcionária demissível ad nutum
agiu corretamente o Presidente da
Câmara Municipal, mas a sentença
ordenou o pagamento das férias, li-
cença maternidade de 120 dias, cujo
período de aquisição se integralizou
no curso da licenças e mais as par-
celas do 13º salário.

A decisão de primeiro grau, con-
cedeu a segurança pleiteada em
parte, reconhecendo que a impe-
trante tinha os direitos acima enu-
merados.

A decisão reexaminada deve ser
mantida pelos seus fundamentos.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores da 2ª Câmara
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Cível Isolada, por uma de suas
Turmas, à unanimidade de votos,
em não conhecer do apelo por ser

intempestivo e manter a decisão re-
examinada.

Belém, 18 de março de 1999.

Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalves - Presidente
Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.813 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Associação  Adventista Norte Brasileira de Prevenção e
Assistência à Saúde

Agravada: Sônia Souza Jorge Corrêa
Relatora: Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão

Concessão temerária da tutela antecipada, deve ser

reformada. Indenizatória após 02 anos de ajuizamen-

to, deve a Dra. Juíza dar rápido andamento, apurando

provas convincentes, encerrando a instrução e co-

nhecendo a responsabilidade dos envolvidos. Deci-

são unânime.

Vistos, etc...

Relatório

Associação Adventista Norte
Brasileira de Prevenção e Assistên-
cia à Saúde interpôs o presente
Agravo de Instrumento objetivando a
concessão de efeito suspensivo ao
despacho proferido pela MMª Juíza
de Direito da 12ª Vara Cível da Co-
marca da Capital, que deferiu o pe-
dido de Tutela Antecipada  na Ação
Ordinária de Indenização por danos
materiais e morais, proposta por
Sônia Souza Jorge Corrêa.

Alega a recorrente que a decisão
que concedeu a Tutela Antecipada
Parcial, a fim de que a ora agravan-
te, custeie o tratamento imediato da
agravada em hospital especializado
do porte do Albert Einstein, de São

Paulo, sendo que tais custos devem
abranger despesas hospitalares, la-
boratoriais, radiológicas, medica-
mentos, além de alimentação, pas-
sagens e hospedagem da agravante
e de um acompanhante, e tudo mais
que se fizer necessário ao completo
restabelecimento da mesma, e caso
não surta resultados positivos, que a
agravante seja encaminhada à hos-
pital especializado no exterior, e em
caso de inadimplemento, foi esta-
belecida multa diária de R$ 3.000,00
(três mil reais).

O agravante enseja a reforma
total da referida decisão, por enten-
der que foi deferida de forma preci-
pitada, sem que preenchesse os
pressupostos para a sua concessão.

Argüi a agravante que a decisão
não foi fundamentada e que em ne-
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nhum momento  foi especificado em
qual hospital, tanto do Brasil quanto
do exterior, deveria ser o tratamento
efetuado.

E que o Juízo não tinha informa-
ções técnicas para presumir que a
agravada pode vir a falecer no de-
correr no processo, assim como não
havia provas para declarar que ocor-
reu a infecção no Hospital Adven-
tista de Belém.

Alega também, que como a Ação
Ordinária, foi intentada contra Dioní-
sio de Jesus Monteiro, Rosilda Maria
Paes Sodré da Mota e a ora agra-
vante, então, não poderia o Juízo
Monocrático, sem nenhuma funda-
mentação, fazer o ônus recair so-
mente contra a agravante.

A recorrente alega que como não
há certeza, nem verossimilhança
das alegações dos autos, nem apa-
rência ou plausibilidade do direito
alegado, muito menos, perigo da
demora, não poderia a MMª. Juíza
deferir afobadamente a antecipação
da tutela.

Junta documentos de fls. 21/178
para provar o alegado.

A Juíza da causa em suas infor-
mações, afirma que deferiu a parcial
tutela antecipada, pois as provas
são inequívocas, tanto pelos Laudos
Periciais como pelas fotografias
juntadas aos Autos da Ação Caute-
lar de Produção Antecipada de Pro-
vas e da Ação Ordinária de Indeni-
zação por Danos Materiais e Morais,
que retratam o gravíssimo estado

que se encontra a agravada, e as-
sim como estão presentes os requi-
sitos do fumus bonis yuris e o peri-
culum in mora, que levou o Juízo ao
seu convencimento quanto a veros-
similhança da alegação.

A agravada em suas contra-
razões faz retrospectiva dos fatos,
desde a data da operação ocorrida
em 21/01/92, até o estado que hoje
se encontra a agravada, face a in-
fecção hospitalar.

Afirma que não se pode dizer,
como afirma o agravante, que a tu-
tela foi deferida de forma precipita-
da, pois decorreu 06 (seis) anos
desde a data em que foi formulado o
pedido de tutela antecipada parcial,
com a finalidade de salvaguardar a
vida da agravada, através de trata-
mento especializado.

Alega que estão presentes todos
os pressupostos legais para a con-
cessão parcial da tutela, tais como a
verossimilhança das alegações,
tanto através da perícia do IML
quanto pelas fotos acostadas nos
autos.

Quanto ao periculum in mora,
afirma que caso o tratamento não se
inicie o mais breve possível, a agra-
vada pode vir a falecer, pois poderá
se romper a tela protetora que segu-
ra suas vísceras, uma vez que seu
tecido muscular abdominal foi des-
truído pela ação infeccional.

Quanto ao fumus bonis juris ale-
ga a agravada que com o advento
do Código de Proteção e Defesa do
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Consumidor, Lei nº 8.078/91, em
seu artigo 14, os hospitais assumem
os riscos da atividade econômica,
sujeitos portanto, a responsabilidade
objetiva, que significa que respon-
dem independentemente de culpa
no caso concreto.

Requer a agravada ao final, a
improcedência do presente recurso,
para manter a decisão recorrida.

A d. representante do parquet
opina pelo conhecimento e improvi-
mento do Agravo de Instrumento.

Voto

Por tudo o que apurei nos autos,
a agravada se submeteu a uma in-
tervenção cirúrgica nas dependênci-
as do Hospital mantido pela agra-
vante, sendo os cirurgiões o Dr. Di-
onísio de Jesus Monteiro e a Dra.
Rosilda Maria Paes Sodré Mota.

O ato cirúrgico ocorreu no ano de
1992 e a Ação de Indenização foi
ajuizada em 25.06.96 e pelas infor-
mações da MMª Juíza da causa,
constaste às fls. 181/183, o proces-
so encontrava-se na fase da Audi-
ência de Instrução e Julgamento
quando sofreu atraso, face a não re-
alização da Audiência Conciliatória,
sendo que nesta fase, por insistên-
cia da autora da indenizatória, foi
concedida a Tutela Antecipada.

A Juíza Monocrática que preside
o feito determinou a apresentação
de um laudo pericial elaborado pelo
Instituto Renato Chaves, sendo que
este não trouxe conclusão  irrecusá-

vel, ao qual a Dra. Juíza pudesse
basear a sua decisão para a con-
cessão antecipada da tutela.

Pelo que se observa, a infecção
pode ter sido adquirida por vários
motivos, que podem ser antece-
dentes da paciente, falhas durante o
ato cirúrgico e finalmente a contami-
nação hospitalar.

Como se vê, o laudo não ensejou
uma orientação segura para que a
Magistrada concedesse  a tutela
antecipada, principalmente pelo fato
de ter sido elaborado após 04 anos
da realização da cirurgia, sendo que
não foi verificado as dependências
da agravante para se determinar as
condições de contaminação e o le-
vantamento sobre o número de in-
fecções hospitalares. Quanto ao ato
cirúrgico em si, torna-se quase que
impossível a sua verificação após
estes anos.

Pela conclusão do laudo, as de-
formações na paciente foram cau-
sadas por infecção hospitalar, sendo
desconhecido certos elementos, que
foram informados pela própria auto-
ra da Ação Indenizatória, como o
risco de vida.

Além dos 03 requisitos acima es-
pecificados, os peritos desconheci-
am fatos sobre o pré-operatório da
paciente, tem-se notícias nos autos,
que não ficou provado se antes da
cirurgia a paciente sofria de alguma
infecção, especialmente na vagina,
para se chegar a conclusão de que
a infecção antecedeu o ato operató-
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rio, mas isto também não foi com-
provado.

Ainda temos a hipótese de total
responsabilidade da equipe que rea-
lizou o ato cirúrgico, bem como de
todo o preparo para se chegar a
este ato.

Como se vê, é matéria bastante
complexa, que não pode ser apreci-
ada açodamente, o caso em que os
peritos alegam que o laudo não foi
concluído por imposição de prazo,
daí não ser possível se fazer uma
investigação apurada.

O laudo pericial incompleto não é
um elemento que deva amparar a
tutela antecipada em favor da agra-
vada, a Juíza não está adstrita sim-
plesmente a ele, podendo inclusive
não aceitá-lo, mas não foi anexado a
este Agravo, nenhuma outra prova
que a levou ao convencimento de
risco de vida da agravada.

A Ação de Indenização foi ajui-
zada em 1996, após 04 anos do ato
cirúrgico, quando a infecção já tinha
encontrado moradia na paciente e a
tutela antecipada foi concedida após
02 anos de ajuizamento desta ação.

A Dra. Juíza do feito, finaliza sua
decisão de modo vago, não especi-
ficando em qual hospital, do Brasil
ou do exterior, deveria ser o trata-
mento efetuado.

O caso, merece ser agilizado
pela Justiça, deveria a Dra. Juíza ter
evitado a concessão da tutela ante-
cipada e julgar a ação, com base em
provas que lhe trouxesse elementos
para a procedência ou improcedên-
cia da ação, evitando a interposição
deste Agravo, dando um processa-
mento mais racional e célere.

Por tudo o que foi dito se verifica
que não estão presentes os pressu-
postos para a concessão da Tutela
Antecipada que são prova inequívo-
ca e verossimilhança das alegações.

A cassação desta Tutela Anteci-
patória, não significa que ficou com-
provado a responsabilidade ou não
do agravante, mas tão somente que
não estava suficientemente compro-
vado nos autos deste Agravo, os
pressupostos para a sua concessão.

Entendo que a decisão de 1º
grau, não pode prevalecer, assim,
conheço do recurso e lhe dou pro-
vimento para cassar a medida con-
cedida, recomendando a Dra. Juíza,
o rápido andamento do feito.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores da 2ª Câmara
Cível Isolada, por uma de suas
Turmas, à unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao
recurso para cassar a medida con-
cedida.

Belém, 11 de março de 1999.
Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalves - Presidente

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.814 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE
TUCURUÍ

Apelantes: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tucuruí, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Novo Repartimento, Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de Breu Branco, Comissão dos Expropriados,
Programa Integrado de Desenvolvimento e Paróquia Luterana

Apelada: Celpa - Centrais Elétricas do Norte do Brasil - Eletronorte
Relatora: Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery

Interdito Proibitório. Independente de Justificação

prévia, concedida Liminar, com expedição do Manda-

do Proibitório. Inocorrência de instrução processual -

Procedência do pedido, com base tão somente na

prova emprestada de outros processos.

Nulidade da Sentença - Cerceamento de defesa. Ad-

missibilidade. 1 - O “interdito proibitório” é Ação pro-

visória de caráter preventivo. O depoimento testemu-

nhal é o meio de prova mais utilizado nos litígios

possessórios. In casu, dado a natureza da Ação e

inexistência nos autos de provas substanciais a

comprovar o fato alegado, necessário se faz, a reali-

zação da instrução processual. 2 - Diante da ocorrên-

cia de cerceamento de defesa, a Nulidade da Senten-

ça procede, pelos fundamentos constantes deste

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Apelação Cível,
da Comarca de Tucuruí-Pará, em
que são Apelantes: Sindicato dos
trabalhadores rurais de Tucuruí,
Sindicato dos trabalhadores rurais
de Novo Repartimento, Sindicato
dos trabalhadores rurais de Breu
Branco, comissão dos expropriados,
programa integrado de desenvolvi-
mento e paróquia luterana e Apela-
da: Celpa - Centrais Elétricas do

Norte do Brasil - Eletronorte.
ACORDAM, os Exmos. Desem-

bargadores integrantes da Egrégia
2ª Câmara Cível Isolada, do Tribunal
de Justiça do Estado, em Turma, à
unanimidade de votos, conhecer do
recurso, dando-lhe provimento,
acatando a Preliminar de Nulidade
da Sentença, face cerceamento de
defesa, nos termos do voto da Desa.
Relatora.
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Relatório

Centrais Elétricas do Norte do
Brasil S/A - Eletronorte empresa
Concessionária de Serviços Público
Federal, devidamente qualificada no
exórdio instrumentário, através de
Advogado regularmente habilitado,
interpôs Ação de Interdito Proibitório
Cumulada com o pedido de Manda-
do Liminar, com supedâneo no dis-
posto nos artigos 932 e 933 do Có-
digo de Processo Civil, art. 501 e
seguintes do Código Civil em desfa-
vor dos Sindicatos dos Trabalhado-
res Rurais de Novo Repartimento,
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Breu Branco e outros sob a ale-
gação de:

A Apelada, empresa responsável
pelo fornecimento de energia elétri-
ca para os Estados do Pará, Mara-
nhão, Tocantins e parte do nordeste,
sendo senhora e legítima possuidora
do complexo da Usina de Tucuruí,
incluindo toda uma infra-estrutura de
apoio administrativo localizado na
cidade de Tucuruí, tomou conheci-
mento de uma iminente invasão em
suas dependências localizada no
complexo em Tucuruí do qual fazem
parte, a vila residencial, escritórios,
e que os lideres da mesma, seriam
os representantes das entidades
Requeridas, razão maior para reque-
rer a Concessão de Medida Liminar
objetivando assim preservar, a pos-
se, ate decisão final.

O MM Juízo “a quo” concedeu a
Medida Liminar requerida expedindo

o competente mandato proibitório.
Regularmente citados os reque-

ridos, apresentaram suas contesta-
ções em as peças de fls. 17/55.

O MM Juiz “a quo” em sentença
de fls. 145/146, julgou procedente a
ação ratificando a liminar inicial-
mente concedida.

Inconformados com a douta
sentença prolatada que lhes foi
desfavorável, os Requeridos através
de advogado interpuseram Recurso
de Apelação a este Egrégio Tribunal
de Justiça sob a alegação de que a
r. sentença ora hostilizada não pode-
ria condenar os Requerentes, base-
ando-se tão somente na prova em-
prestada de outros processos, uma
vez que, a autora não carreou pro-
vas quanto a existência de violação
iminente por parte dos recorrentes,
baseando a presente ação, em me-
ros rumores.

Requereu seja o presente Recur-
so de Apelação julgado procedente,
para que seja reformada a r. sen-
tença, uma vez que, no seu enten-
der, esta contraria os princípios ge-
rais do direito e as provas dos autos.

Contra-razões da Apelada às fls.
167/173, requerendo a final, seja
negado provimento ao presente re-
curso, para manter a sentença a
quo, em todos os seus termos.

Encaminhados os autos a esta
Superior. Instância coube-me por
distribuição a relatoria do feito.

A douta Procuradoria de Justiça,
através de seu Procurador de Justi-
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ça Dr. Raimundo de Mendonça Ri-
beiro Alves, emitiu parecer, opinan-
do pelo conhecimento e provimento
do Recurso, no sentido de ser re-
formada in totum a r. sentença de 1º
grau.

Voto

Consoante exposto no relatório,
trata-se de recurso de Apelação Cí-
vel, interposto pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Tucuruí,
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Novo Repartimento, Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Breu
Branco, Comissão dos Expropria-
dos, Programa Integrado de Desen-
volvimento e Paróquia Luterana in-
conformados com a r. sentença
prolatada pela MMª Juíza de Direito
de Tucuruí, nos autos da Ação de
Interdito Proibitório que lhes move a
Centrais Elétricas do Norte do Brasil
S/A.

Através dados fornecidos nestes
autos, para a perfeita compreensão
da espécie, registro que a Apelada,
empresa responsável pelo forneci-
mento de energia elétrica para os
Estados do Pará, Maranhão, Tocan-
tins e parte do Nordeste, sendo se-
nhora e possuidora do Complexo da
Usina de Tucuruí, obteve informa-
ções de que estava sendo planejado
uma invasão em suas dependências
localizadas no Complexo em Tucu-
ruí, incluindo a vila residencial, es-
critórios, sendo os líderes da mesma
os representantes das entidades re-
queridas. Diante de tal fato é que in-

gressou com a Ação de Interdito
Proibitório, requerendo concessão
de Mandado Liminar, com fulcro no
disposto nos arts. 932 e 933 do Có-
digo de Processo Civil, e 501 e se-
guintes do Código Civil, objetivando
preservar a posse até final decisão.
Teve seu pleito deferido.

Afinal a Magistrada “a quo” pro-
latou a r. sentença alvejada, julgan-
do procedente a Ação e, ratificando
a liminar concedida “initio litis”, en-
tendendo ser evidente o receio da
Autora pois, em várias outras ocasi-
ões viu sua posse ameaçada de tur-
bação pelos Réus, tendo este Juízo
concedido a liminar, face as provas
carreadas.

Inconformados os Réus apela-
ram alegando que a r. sentença ob-
jurgada, não poderia condenar os
Réus ora Apelados, fulcrando-se tão
somente na prova emprestada de
outros processos.

Sustenta ainda que: in verbis: a
Autora não carreou, ou sequer podia
carrear provas quanto à existência
de violação iminente por parte dos
recorrentes, baseando a presente
Ação em meros rumores sem qual-
quer consistência, irrelevantes para
a provocação da Tutela Jurisdicio-
nal.

Acrescem ainda mais que
“a Magistrada monocrática não
levou em consideração uníssono
entendimento, doutrinário e juris-
prudencial de que a prova em-
prestada deve ser utilizada com
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reservas, eis que não faz coisa
julgada, como bem assevera o
art. 469, II, do Código de Proces-
so Civil, além do que esta sem-
pre deverá estar em conjunto
com outras provas mais substan-
ciais e concernentes aos fatos
tratados na lide atual, pois de
outra forma esta não teria qual-
quer valor na formação da con-
vicção do Julgador”
Prosseguindo, os Réus ora Ape-

lados, acrescentam que a Magistra-
da “a quo” ao proferir a sentença
não atentou para estas nuances, jul-
gando de forma arbitrária a presente
Ação, baseando sua convicção em
frágeis elementos, sem sequer reali-
zar audiência de instrução ou proce-
der diligências necessárias para a
formação de seu entendimento,
como a oitiva de testemunhas. Que
o julgamento da Ação de forma
como foi julgada importa em cerce-
amento de defesa dos recorrentes,
motivo que por si só é suficiente
para a declaração de sua nulidade,
o que destaca como preliminar.

Enquanto a reintegração visa a
recuperação da posse e a manuten-
ção elimina o estorvo à posse, o In-
terdito proibitório objetiva atacar a
ameaça à posse.

O possuidor que sente a sua
posse ameaçada e tem fundados
receios de que tais ameaças ve-
nham a se concretizar em esbulho
ou turbação, pode requerer ao Juízo
medida que assegure o seu direito.

Tem portanto a Ação de Interdito
Proibitório, índole eminentemente
preventiva, conforme adverte o
mestre Orlando Gomes “in verbis”:

“O interdito proibitório é Ação
possessoria de caráter preventi-
vo. Seu fim consiste em impedir
que se efetive Turbação ou es-
bulho. O possuidor ameaçado de
sofrer turbação ou esbulho previ-
ne o atentado, obtendo Mandado
judicial para defender-se da vio-
lência iminente”.
Trata-se de um remédio conser-

vativo do poder de fato cujo escopo
principal perseguido é a manutenção
do possuidor na posse do bem, des-
de que comprovada a posse atual
do Autor a ameaça da turbação ou
esbulho iminente e o justo receio de
ser concretizada a ameaça.

Sendo por conseguinte, o inter-
dito proibitório uma Ação de nature-
za preventiva, que tem por objetivo
primordial, impedir a consumação
de um futuro dano, a Autora deveria
trazer para os autos a comprovação
não só da sua posse, mas também,
provas que justificassem fundado
receio de dano a sua propriedade e
isso naturalmente através de depoi-
mentos pessoais e testemunhais.

Como se sabe, o depoimento
testemunhal é o meio de prova mais
utilizado nos litígios possessórios. A
posse existe na medida em que al-
guém a testemunhe, a represente, a
tenha como pertencente a determi-
nada pessoa, do mesmo modo que
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deveriam estar presentes nos autos,
provas que justificassem fundado
receio de dano à propriedade do
Autor, ou seja, previsão fundada de
que tal dano pode ocorrer a qual-
quer momento.

Como bem salientou o douto re-
presentante do Parquet, “não basta
a violência provável, pois a legisla-
ção civil exige que esta seja imi-
nente, exige também, que a violên-
cia seja quase certa diante das cir-
cunstâncias e ao ser analisado os
autos, observou-se, que a Autora
em sua inicial confundiu Simples re-
ceio com justo receio, ou seja, con-
funde mera preocupação com o
justo receio que decorre de circuns-
tâncias anteriores, graves, autoriza-
doras de justificado temor da molés-
tia a posse, calcado em dados obje-
tivos, devidamente comprovados”, o
que realmente não é o caso em
questão.

Apesar do poder conferido ao
Juiz de determinar as provas neces-
sárias à instrução do processo, in-
deferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias, na forma
do que dispõe o art. 130 do Código
de Processo Civil, in casu, entendo
ser necessário, dada a natureza da
Ação, a realização da instrução pro-
cessual, com a audiência das partes

e testemunhas, ato esse, com o
qual, se consegue que a matéria se
articule, de forma a se chegar a ver-
dade dos fatos.

A MMª Juíza “a quo” prolatou o
decisum alvejado, amparando-se
única e exclusivamente no instru-
mento da prova emprestada, prova
essa, que no presente caso, não
trouxe a verdade aos autos.

Do contido nos autos, inexiste
qualquer prova da existência, que dê
sustentáculo jurídico, às disposições
feitas pela Apelada.

Não há dúvida que, conforme
constado nos autos, quando a MMª
Juíza monocrática, não determinou a
produção de provas, nem sequer de-
terminou a justificação prévia, prejudi-
cou os Réus ora Apelantes, cerceando-
lhes o direito de defesa.

Confluente a todo o expositado,
acatando in totum o douto parecer do
estudioso representante da Procurado-
ria de Justiça - Dr. Raimundo de Men-
donça Ribeiro Alves, dou conhecimento
e provimento ao recurso de Apelação
Cível, acatando a preliminar de Nulida-
de da Sentença, face cerceamento de
defesa, determinando o retorno dos
autos à Câmara de origem, para ser
procedida a devida instrução processu-
al, com a final decisão.

Belém, 18 de fevereiro de 1999.
Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalves - Presidente

Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.816 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Frigorifico Paragominas S/A - Fripago
Apelado: Banco Amierica do Sul S/A
Relatora: Desembargadora Carmencin Marques Cavalcante

Apelação Cível - Embargos do Devedor - Direito Fi-

nanceiro e Processual Civil. Cumulatividade de co-

missão de permanência com correção monetária

ainda que sendo acréscimos legalmente permitidos

na cobrança de dívidas, Não podem incidir cumulati-

vamente consoante jurisprudência dominante - sú-

mula 30, do STJ. Capitalização de juros sistema fi-

nanceiro - É vedado o anatocismo, mesmo em se tra-

tando de operações realizadas por instituições finan-

ceiras, por ser auto aplicável o § 3º, do art. 192, da

Constituição Federal, segundo orientação majoritária

dos tribunais, inclusive do STF, através das sumulas

121 e 596. Recurso conhecido e parcialmente provi-

do. Decisão unânime.

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

sembargadores componentes das 3ª
Câmara Cível Isolada do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, à unani-
midade, em conhecer da Apelação e
parcialmente provê-la, para reformar
a decisão de 1º grau, julgando pro-
cedentes, em parte, os Embargos
do Devedor, nos termos do voto da
Relatora.

Relatório

Frigorifico Paragominas S/A -
Fripago, por seu Advogado, em

09.09.94 interpõe Apelação da
Sentença prolatada em 16.08.94,
pela então MMª Juíza da 19ª Vara
Cível da Comarca da Capital, hoje,
Exma. Sra. Des. Rutéa Valente do
Couto Fortes, que julgou improce-
dentes os Embargos do Devedor,
opostos em processo de Execução
movida pelo Banco America do Sul
S/A.

Alega que o Apelado incluiu no
valor da execução juros capitaliza-
dos e taxa de permanência cumula-
da com correção monetária, con-
forme dito na oposição dos Embar-
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gos e confirmado pelos peritos, in-
clusão esta que é vedada por lei,
pela jurisprudência de nossos Tribu-
nais, inclusive pelas Súmulas 121 e
596, do STF.

Requer o provimento do recurso,
para julgar nula a execução, lis.
135/141.

Recebida a Apelação no efeito
devolutivo e mandado dar vista ao
Apelado, fis. 142.

Em contra-razões tempestivas,
diz o Recorrido, serem descabidas
as alegações da Apelante, pois, o §
3º, do Art. 192, da Constituição Fe-
deral, para ter eficácia, depende,
ainda, da edição de Lei Comple-
mentar e a Jurisprudência, tendo por
base a legislação vigente e o ex-
presso no pacto estabelecido entre
as partes, tem acatado a capitaliza-
ção de juros e a cobrança, não cu-
mulada, de comissão de permanên-
cia e de correção monetária.

Requer seja negado provimento
ao recurso, por incabíveis as preten-
sões do Apelante, porém, se vier ele
a ser provido, que seja confirmada a
decisão recorrida, fis. 143/155.

Conta e preparo às fls. 156/159.
Determinada a subida dos autos

ao Egrégio Tribunal de Justiça, fls.
160.

Distribuídos, em 23.03.95, ao
Exmo. Sr. Des. Humberto de Castro,
fls. 162.

Redistribuídos, em 19.03.97, ao
Exmo. Sr. Des. Calistrato Alves de
Mattos e, em 27.05.97, a esta Rela-

tora, fls. 169/170.
Solicitado ao Banco Central que

efetuasse os cálculos, dos valores
referentes aos juros e à atualização
monetária face as diferenças exis-
tentes nos cálculos apresentados
pelas partes e não dirimidas pelas
perícias realizadas por determinação
do Juízo de 1º grau, fls. 171/173.

O Banco Central do Brasil apre-
senta os cálculos, por ele elabora-
dos, nos quais constam a incidência
de juros capitalizados e correção
monetária, pela BTNF, ambos dia a
dia, fls. 174/177.

O Apelado diz que nada tem a
opor sobre os mencionados cálcu-
los, fls. 180.

O Apelante repele a planilha do
Banco Central do Brasil, de fls.
174/177, por conter juros e correção
monetária incorporados, diariamen-
te, ao saldo devedor, fls. 181/182.

Adoto o Relatório de fls.129/133.

Voto

Devidamente fundamentada a
tese de ilegalidade da cumulação de
correção monetária com comissão
de permanência e da capitalização
de juros, que constitui o fulcro das
razões do apelo interposto por Frigo-
rífico Paragominas S/A Fripago, in-
conformado com a r. sentença de 1º
grau que julgou improcedentes os
Embargos do Devedor opostos em
Ação de Execução movida contra o
mesmo pelo Banco América do Sul
S/A.
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A própria perícia efetuada por
determinação da MMª Juíza de 1º
grau conclui pela existência de co-
brança cumulativa de comissão de
permanência com correção monetá-
ria, muito embora, tenha esclarecido
que a comissão de permanência
somente foi cobrada após ter sido
efetivada a Ação de Execução, o
que não importa, pois, a ilegalidade
reside no fato da cumulatividade na
cobrança das duas, correção mo-
netária e comissão de permanência.

E o que se constata da resposta
dada à pergunta E, da conclusão, da
Perícia. Senão vejamos:

Pergunta E: Os valores aponta-
dos na inicial incluem a cobrança
de juros sobre juros e correção
monetária com comissão de
permanência?
Resposta: Sim, uma vez que fo-
ram feitos débitos em datas dife-
rentes calculados sobre o saldo
devedor médio, não havendo dé-
bito de comissão de permanên-
cia, só após a efetiva ação, con-
forme demonstrativo do movi-
mento em anexo. (fls. 49)
Quanto à capitalização de juros a

Sra. Perita ao responder à Pergunta
1.6.1. é peremptória.

Diz a Pergunta 1.6.1. - Juros de
12% (doze por cento) ao ano, cal-
culados no período previsto no con-
trato, sem capitalização?

Resposta: Todo juro foi calculado
à taxa de 8,5% ao mês e totalmente
capitalizado.

Além do mais nos cálculos feitos
pelo Banco Central por solicitação
desta Relatoria, os juros foram to-
talmente capitalizados, fls.175/177.

Observa-se, assim, que os
acréscimos ao valor da divida, refe-
rentes à correção monetária, comis-
são de permanência e juros, não fo-
ram feitos consoante as disposições
legais sobre tais operações.

A correção monetária instituída
pela Lei n0 6.899/81 incide sobre
qualquer débito resultante de deci-
são judicial, calculada a partir do
ajuizainento da ação, ou do respec-
tivo vencimento, quando se tratar de
execução por título extra judicial.

A comissão de permanência por
sua vez, cuja estipulação é facultada
pelo Sistema Financeiro Nacional,
em beneficio das instituições finan-
ceiras editada com apoio nos Arts.
4º e seus incisos e 9º, da Lei
4.595/64, visa a remuneração dos
serviços do estabelecimento de cré-
dito pela cobrança dos títulos des-
contados, ou caucionados, ou, em
cobrança simples, a partir de quan-
do se vencerem.

Entretanto, de acordo com o
Conselho Monetário Nacional, não
tem a natureza de verba remunera-
tória de serviços, conforme se deduz
do estabelecido na Resolução nº
1.129, de 15.05.86, que diz:

“Facultar aos bancos comerciais,
bancos de desenvolvimento,
bancos de investimento e socie-
dades de arrendamento mercan-
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til, cobrar de seus devedores por
dia de atraso no pagamento ou
na liquidação de seus débitos,
além de juros de mora, na forma
da legislação em vigor, “comis-
são de Permanência, que será
calculada às mesmas taxas
pactuadas no contrato original ou
à taxa de mercado do dia de pa-
gamento”.
Como se vê, tanto a correção

monetária quanto a comissão de
permanência são acréscimos permi-
tidos em lei na cobrança de dívidas,
mas, não podem ser cobradas cu-
mulativamente, sendo inúmeras as
decisões judiciais a esse respeito.

O STJ considera incorreta a
acumulação, tendo editado a Sú-
mula 30, que diz:

“A comissão de permanência e a
correção monetária são inacu-
muláveis”. Neste sentido: RSTJ
24/298, 32/256, 34/322, STJ-RT
670/194, 679/206.
Em nossa Egrégia Corte de Jus-

tiça as decisões sobre o tema, têm
sido constantes, notadamente nesta
Colenda 3ª Câmara Cível Isolada,
como se pode ver dos Acórdãos nºs
27.499, de 31.03.95 e 28.933, de
29.03.96, tendo como Relatora, em
ambos, a Desa. Climenie B. de Ara-
újo Pontes.

O 1º de nº 27.499 assim ementa-
do:

“Comissão de Permanência e
Correção Monetária. Incidência
Cumulativa. Taxas que possuam

a mesma finalidade, não podem
incidir cumulativamente”. (Recur-
so provido. Votação unânime).
O 2º de nº 28.233 assim ementa-

do:
“Comissão de Permanência. Co-
brança. Cumulatividade com a
Correção Monetária. Se o con-
trato prevê o pagamento da co-
missão de permanência, não
existe arbitrariedade em sua co-
brança. Contudo, não pode haver
cumulatividade entre este aces-
sório e a correção monetária
conforme preceito sumular”. (Re-
curso improvido. Votação unâni-
me).
No que se refere à capitalização

de juros, apesar de admitida a capi-
talização mensal, pelo STJ, inclusive
através da Sumula 93, essa prática
de capitalização mensal e até diária
dos juros, tem sido rechaçada ao
longo dos anos pelas mais diversas
Cortes do País, inclusive pelo STF
nas Súmulas 121 e 596, mantendo-
se as disposições do Decreto
22.626/33, em seu Art. 4º que dis-
põe:

“É proibido contar juros dos juros;
esta proibição não compreende a
acumulação de juros vencidos
aos saldos líquidos em conta-
corrente de ano a ano”.
A orientação majoritária dos Tri-

bunais tem sido no sentido de vedar
os juros capitalizados, mesmo em
se tratando de operações realizadas
por instituições financeiras, por en-
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tenderem que o § 3º, do Art. 192, da
Constituição Federal é auto aplicá-
vel, sendo repelido o anatocismo
pela nossa legislação e pela Súmula
121, do STF, ainda considerada em
vigor.

Esse é o entendimento de nossa
Egrégia Corte de Justiça Estadual,
podendo citar-se entre as decisões
vedativas do anatocismo o Acórdão
nº 23.670, de 07.12.93 tendo como
Relator o Des. Carlos Fernando de
Souza Gonçalves.

Por tais considerações, entendo,
discordando, data venia, da r. sen-
tença de 1ª instância, estar configu-

rado o excesso de execução quanto
ao valor cobrado pelo Banco exe-
quente.

Assim, conheço da Apelação e a
provejo parcialmente, para reformar
a decisão de 1º grau e julgar proce-
dentes, em parte, os Embargos do
Devedor, apenas para determinar a
exclusão do cálculo do valor da exe-
cução a cumulatividade da comissão
de permanência com a correção
monetária e a capitalização dos ju-
ros.

Tendo ocorrido a sucumbência
recíproca aplique-se o Art. 21 do
CPC.

Belém, 19 de março de 1999.

Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Presidente
Desa. Carmencin Marques Cavalcante - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.818 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Francisco Paes e Silva Júnior
Apelado: Lila Nunes Erichsen
Relatora: Desembargadora Carmencin Marques Cavalcante

Apelação Cível - Ação de consignação em pagamento

- Direito Processual Civil. Preliminar de nulidade do

processo por cerceamento de defesa - Rejeitada à

Unanimidade. Mérito - Justa a recusa da locado-

ra/consignada por não ser integral o depósito efetua-

do, consoante os incisos II e IV, do art. 896, do CPC.

Admissível a alegação da consignada por ter indica-

do o montante da dívida que entende devido, cum-

prindo o parágrafo único do mesmo dispositivo legal

- Incabível o raciocínio “pro rata” do apelante, por ter

sido obtido o novo valor do aluguel com a aplicação

do índice respectivo, fixado pelo Governo Federal,

para os reajustes quadrimestrais, como vinha sendo

o do imóvel locado. Recurso conhecido, mas, impro-

vido.

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

sembargadores que integram a
Turma Julgadora da 3ª Câmara Cí-
vel Isolada, do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer da Apelação, mas, ne-
gar-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.

Relatório

Francisco Paes e Silva Junior,
por seu advogado, em 04/11/91, in-

terpõe Apelação da Sentença pro-
latada, em 11/10/91, pela MMª Juíza
de Direito da 10ª Vara Cível da Co-
marca da Capital, na Ação de Con-
signação em pagamento movida
contra Lila Nunes Erichsen, da qual
não consta nos Autos a data de pu-
blicação.

Alega:
Preliminarmente - Cerceamento

de Defesa - porque o despacho de
fls. 59, verso, mandou o Autor dizer
sobre a contestação, mas, não
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mandou que se manifestasse, tam-
bém, sobre os documentos a ela
anexados, além do que, não foi ele
publicado, ficando o ora Apelante
impossibilitado de se manifestar a
respeito de ambos.

Requer a anulação do processo,
a partir da Contestação.

No mérito - que a mora “accipi-
ende” se deu por querer a consigna-
da reservar para si o direito de es-
colha do índice de reajuste mais fa-
vorável, quando, por ser o venci-
mento em meado do mês, o novo
aluguel deveria ser calculado sobre
o critério “pro-rata”.

Requer seja reformada a deci-
são, declarada a quitação da dívida
e invertidos os ônus da sucumbên-
cia, fls. 68/70.

Recebida a Apelação, nos ter-
mos da Lei, e mandado que a parte
contrária se manifestasse, fls. 73.

A Apelada, por seu Advogado
apresenta contra-razões tempesti-
vas, dizendo que não houve cerce-
amento de defesa corno argüido na
preliminar da Apelação e, por outro
lado, a matéria se encontra preclusa
e, quanto ao mérito, que o valor da
locação, em NCZ$ 3.500,00 (três mil
e quinhentos cruzados novos) men-
sais, foi avençado em 18/12/89, para
vigir durante um quadrimestre, tendo
o 1º mês vencido em 18/01/90 e, o
ultimo, em 18/04/90, data em que,
também, teve início um novo qua-
drimestre, com novo valor de alu-
guel, obtido com a aplicação do ín-

dice respectivo, fixado pelo Governo
Federal para os reajustes quadri-
mestrais, no referido mês de abril de
1990, pelo que, incabível, o raciocí-
nio “pro-rata” do apelante.

Requer seja negado provimento
a Apelação e confirmada a sentença
impugnada, fls. 80/84.

Adoto o Relatório de fls. 67.

Voto

Preliminar de nulidade do pro-
cesso por cerceamento de defesa.

Suscita o Apelante, preliminar-
mente, a nulidade do processo, a
partir da contestação, por não ter
sido publicado o despacho de fls.
59, verso, daí porque o Au-
tor/Apelante não se manifestou so-
bre a contestação e documentos
juntados pela Ré e sobre os quais
está fundamentada a sentença guer-
reada.

Refere-se o apelante aos docu-
mentos de fls. 25/27, os quais dizem
respeito, o primeiro de fls. 25 ao
termo aditivo de novo valor locatício
e que não poderia ser do desconhe-
cimento do autor, pois, estava por
ele assinado e além do mais, consta
dos recibos dos aluguéis que ele
próprio juntou com a inicial.

Quanto aos documentos de fls.
26/27 são de conhecimento público
por se tratarem de boletins informa-
tivos de cálculo imobiliário.

Além do mais, o Autor/Apelante
após a contestação continuou efetu-
ando a consignação, dos aluguéis
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em Juízo, logo, deve ter tido conhe-
cimento da contestação e conse-
quentemente do despacho e docu-
mentos, não se opondo a eles e
nem usando dos recursos cabíveis,
estando, assim, preclusa a matéria.

Desse modo, não estando ca-
racterizado o cerceamento de defe-
sa, rejeito a preliminar de nulidade
da sentença.

Mérito

No mérito a r. sentença de 1º
grau há de ser confirmada por seus
próprios fundamentos.

Ao ingressar com a ação de con-
signação alegou o consignante que
a consignada tinha se negado ao re-
cebimento dos alugueres mensais,
sob o pretexto de que seria insufici-
ente, daí porque não lhe restou ou-
tro caminho senão o da via judicial.

A consignada ao contestar a
ação, afirma peremptoriamente, não
ser integral o depósito efetuado,
visto que, o consignante estava de-
positando valor inferior ao previsto
para a locação do imóvel, conforme
Boletim Informativo do Diário Imobi-
liário, esclarecendo que o valor inte-
gral da locação é de Cr$ 20.479,55
(vinte mil quatrocentos e setenta e
nove cruzeiros e cinqüenta e cinco
centavos) enquanto que o consig-

nante estava consignando apenas
Cr$ 15.393,96 (quinze mil trezentos
e noventa e três cruzeiros e noventa
e seis centavos) efetuado, conforme
o inciso IV, do mesmo dispositivo le-
gal, sendo admissível a alegação da
ré, por ter indicado o montante que
entende devido, cumprindo assim, o
parágrafo único do art. 896, do CPC.

Ao julgar improcedente a ação a
MMª Juíza “a quo” teve o mesmo
entendimento, expressando-se:

“Paralelamente existia uma ação
de despejo por falta de paga-
mento proposta pela ré contra o
autor, que foi julgada procedente,
não havendo assim motivos es-
peciais para que esta ação pros-
siga. Muito ao contrário a ré tem
inteira razão ao recusar-se a re-
ceber os alugueres incompletos,
visto não terem seguido a corre-
ção obrigatória, além de que fora
do prazo”. (fls. 67)
Incabível o raciocínio “pro rata”,

do Apelante, porque, o novo valor do
aluguel foi obtido com a aplicação
do índice respectivo fixado pelo Go-
verno Federal para os reajustes
quadrimestrais, como vinha sendo o
do imóvel locado.

Por tais razões, conheço do Re-
curso e nego-lhe provimento, man-
tendo a r. decisão apelada.

Belém, 19 de março de 1999.
Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Presidente

Desa. Carmencin Marques Cavalcante - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.824 -  APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE
CASTANHAL

Apelante: Raimundo Pereira da Silva
Apelado: A Justiça Pública
Relatora: Desembargadora Yvonne Santiago Marinho

Atentado Violento ao Pudor - Presunção de violência

- Vítima menor de idade - Palavra da vítima em har-

monia com os demais elementos coligidos nos autos

- Indiscutível autoria atribuída ao Réu - Provada a ma-

terialidade bem como o constrangimento imposto à

vítima.

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

ACORDAM, em 1ª Câmara Cri-
minal Isolada, por votação unânime,
negar provimento ao apelo nos ter-
mos do voto da Desa. Relatora.

Relatório

Adoto como relatório a parte ex-
positiva da Sentença de fls. 71,
acrescentando que a MMª Juíza jul-
gou procedente a denúncia e con-
denou o apelante nas sanções puni-
tivas do artigo 214 do Código Penal
Brasileiro à pena de seis (06) anos
de reclusão, em regime fechado.

Inconformada com o decisum a
defesa apelou tempestivamente ofe-
recendo as razões de fls. 77/78.

Às fls. 79, o Dr. Promotor de Jus-
tiça devolveu os autos sem as ra-
zões finais.

A Procuradoria de Justiça repre-
sentada pelo eminente Procurador
de Justiça Francisco Barbosa de
Oliveira opinou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Voto

O crime de atentado violento ao
pudor na conceituação doutrinária e
jurisprudencial, é:

“Todo aquele que apresenta
como desafogo à concupiscên-
cia, através de um equivalente,
podendo, como in casu traduzir
mera depravação moral” (TJSP -
AC - Relator Salles A breu -
RJTJSP 14/449).
No caso em tela, os depoimentos

da vítima evidenciam a depravação
moral do acusado apelante prati-
cando com esta atos libidinosos
para satisfação de seus impulsos
sexuais.
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A condenação do acusado ape-
lante não está calcada exclusiva-
mente nos depoimentos da vítima e
de seu consangüíneo. Verificamos,
também, que o fato foi ratificado
pela testemunha Aldemir de Souza
Brito, vizinho da vítima, que declarou
ter visto a mesma com a calcinha
abaixada e o acusado apelante pra-
ticando atos libidinosos com a mes-
ma quando ao olhar para um portão
onde o pai da menor colocava seu
carro, que deu a volta por trás da
casa da menor e já encontrou o
acusado apelante de saída dizendo
que iria levá-la para comprar um
brinquedo; que sabia que o acusado
apelante queria ser padrinho da ba-
tismo da vítima etc.

A palavra da vítima apresenta
relevante papel ao descrever com
detalhes, tanto na fase policial
quanto em Juízo, o procedimento
imoral e criminoso do acusado ape-
lante.

O próprio acusado apelante é
confesso e sua confissão feita em
Juízo, encontra apoio no restante de
prova apurada.

Ora,
“a confissão judicial, por presumir
livre de vícios de inteligência e
vontade, tem um valor absoluto,
servindo como base condenató-
ria ainda que seja o único ele-
mento incriminador ”(Da prova no
Processo Penal de Adalberto
Aranha, Ed. Saraiva, ano 1983,
pág. 69).

Desse modo, a ilação defensiva,
não tem o condão de prosperar no
que se refere a absolvição do acu-
sado apelante. Ainda, nem sempre o
crime de atentado violento ao pudor
deixa vestígios, valendo lembrar que
isso não é imprescindível, até por-
que, na maioria das vezes, não dei-
xa vestígios perceptíveis, mas, pro-
voca, sim seqüelas de cunho psico-
lógico na vítima.

Insurge-se, também o acusado
apelante com relação ao quantum
da pena e, neste sentido, destaco do
parecer ministerial:

“Quanto à redução do quantum
da pena cominada ao réu, primeira-
mente, parece salutar ao ordena-
mento jurídico-penal pátrio destacar
a impropriedade e o total desconhe-
cimento da lei (é preferível interpre-
tar dessa maneira) demonstrado
pelo recorrente, em suas razões re-
cursais, já que o mesmo, ao pleitear
a redução da pena que lhe foi im-
posta pelo juízo “a quo“ afirmou, ve-
ementemente, que o mínimo legal
estabelecido para o tipo penal ora
em apreço é de dois anos e o má-
ximo, de sete anos de reclusão, en-
tendendo, dessa forma, que existe
um exagero no que diz respeito à
pena de seis anos a qual foi conde-
nado.

Veja-se, agora, a pena prevista
no nosso Diploma Legal Repressivo,
em seu artigo 214, alterado pelo art.
6º, da Lei nº 8.072/90: reclusão, de 6
(seis) a 10 (dez) anos. Resta claro,
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portanto, que o mínimo legal pre-
visto pelo legislador penal, para o
delito de atentado violento ao pudor,
é de seis anos e, não, de dois anos
como assegurou o recorrente. Onde
estaria, então, o excesso na dosi-
metria da pena cominada ao acusa-
do, se a sanção foi aplicada segun-
do o mínimo legal ? A pena comina-
da foi, portanto, justa”.

Indiscutível, portanto, a autoria

atribuída ao acusado. Provado, tam-
bém, a materialidade do delito, bem
como o constrangimento imposto à
vítima, cuja violência, no caso, e
presumido em razão de sua tenra
idade, impõe-se o desfecho conde-
natório.

Ante o exposto, acolhendo o pa-
recer ministerial, nego provimento
ao apelo.

Belém, 22 de março de 1999.

Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente
Desa. Yvonne Santiago Marinho - Relator
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ACÓRDÃO Nº 35.832 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Sulfabril Malharia e Confecções S/A
Apelado: Nagib Tuma
Relatora: Desembargadora Maria Helena D’Almeida Ferreira

Ação Monitória - Lei 9.079/95 - Cheque - Título pres-

crito - Utilização da ação para recuperação de sua

executividade - Admissibilidade. A ação monitória, na

forma do art. 1.102, a, do CPC, tem como base, do-

cumento público ou privado, sem eficácia de título

executivo e que justifique o crédito. O cheque despi-

do de eficácia executiva, pode dar origem à ação mo-

nitória. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Apelação Cível da
comarca da Capital, em que é ape-
lante Sulfabril Malharia e Confec-
ções S/A, e apelado, Nagib Tuma:

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores que
integram a 5ª Turma Julgadora da 2ª
Câmara Cível Isolada do Egrégio
Tribunal de Tribunal de Justiça do
Estado do Pará S/A, à unanimidade
de votos, conhecer do recurso, para
modificar a decisão recorrida, nos
termos do voto da Relatora.

Relatório

Sulfabril Malharia e Confecções
S/A, inconformada, apelou de sen-
tença monocrática (fls. 56/57) que,
não considerou cheque como título

capaz para embasar ação monitória
e sob tais argumentos julgou impro-
cedente a ação, condenando-a, ain-
da, nas custas processuais e hono-
rários advocatícios fixado em 10%
do valor da causa, razão pela qual
deseja vê-la reformada, a fim de que
seja prolatada nova decisão.

Sustentou que é legítima credora
do apelado, que adquiriu mercadori-
as, efetuando o pagamento com re-
feridos cheques, vencidos e impa-
gos, mas que perderam a eficácia;
que a lei processual civil, exige para
a ação monitória prova escrita sem
eficácia de título executivo e que
entre eles se situa o cheque.

A apelada, intimada, ofereceu
resposta ao recurso, alegando de-
serção e no mérito, pelo acerto da



218_________________________________________________REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.44                      nº 77                      1999

decisão, por não enquadrar o che-
que como documento hábil para
embasar ação monitória.

Voto

Pretende o apelante ver des-
constituída sentença monocrática
que, julgou improcedente ação mo-
nitória proposta contra Nagib Tuma,
sob os argumentos de que cheque
não pode embasar a referida ação.

Estabelece o art. 1.102 do CPC,
verbis:

“A ação monitória compete a
quem pretender, com base em
prova escrita, sem eficácia de tí-
tulo executivo, pagamento de
soma em dinheiro, entrega de
coisa fungível ou de determinado
bem imóvel.”
Dita o Prof. Humberto Teodoro

Júnior, quanto à legitimidade ativa:
“Pode manejar a ação monitória
todo aquele que se apresentar
como credor de obrigação de
soma de dinheiro, de coisa fungí-
vel ou de coisa certa móvel, tanto
o credor originário como o cessi-
onário ou sub-rogado.”
In Curso de Direito Processual

Civil, 14ª ed., Forense, 1966, p.379.
Anal isando os autos, ver i f i -

co que a ação monitór ia,  teve
origem em vár ios cheques,
devidamente descri tos, devol-
vidos por insuf ic iência de fun-
dos, dos anos de 1995 e
1996, somando o valor de R$
27.762,55 (vinte e sete mi l ,

setecentos e sessenta e dois
reais e cinqüenta e cinco
centavos).

Os cheques, objetos da
ação, sob o pr isma temporal ,
perderam a característ ica de
execut iv idade. Por outro lado,
também não se diga que, es-
tando prescr i to os cheques,
não poderiam recuperar a
execut iv idade por meio da
ação monitór ia.

De idênt ica conclusão, Jo-
sé Rogério Cruz e Tucci,  de-
monstra ao di tar que: “múlt i-
plos são os casos de cabi-
mento da ação monitór ia,
bastando que o interessado
seja portador de um docu-
mento públ ico ou pr ivado, que
just i f ique o crédito e que não
tenha a ef icácia t ípica dos t í -
tulos execut ivos extrajudici-
ais” ,  acrescenta que “o mes-
mo ocorre na hipótese de o
credor ser portador de um t í-
tulo de crédito despido de ef i -
cácia execut iva por força da
prescr ição.” In Ação Monitó-
r ia,  Ed. RT, 1995, p. 60/61.

Assim, a eventual perda de exe-
cutividade do cheque, decorrente do
tempo, pode fazer com que embase
ação monitória.

A jurisprudência de nossos tribu-
nais, vem assim entendendo:

Ação Monitória - Cheque - Título
prescrito - Utilização do Instituto
para Recuperação de sua execu-
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tividade - Admissibilidade - Inter-
pretação da Lei 9.079/95.
Apelação 719.434-9 - 2ª Câmara
Extraordinária A - julgada em
26/11/97 - Rel. Juiz Salles de

Toledo - SP.
Ante o exposto, conheço da

apelação e a ela dou provimento,
para modificar a decisão recorrida.

Belém, 19 de março de 1999.

Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalves - Presidente
Desa. Maria Helena D’Almeida Ferreira - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.834 - APELAÇAO CIVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Nazaré Construções Ltda
Apelada: Bradesco S/A e outros
Relatora: Desembargadora Maria Helena D’Almeida Ferreira

Ação Ordinária - Anulação de títulos extrajudiciais -

Duplicatas mercantis - Pessoas jurídicas - Citação

pelo correio - Arts. 222 e 223 do CPC - Invalidade. 1- A

inobservância de requisitos legais invalida a citação.

2- Sem regular e válida citação do réu, nulo de pleno

direito é o processo. 3- Recurso conhecido, para

anular o feito a partir da citação.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Apelação, da Comar-
ca da Capital, em que é apelante
Nazaré Construções Ltda e apelada
Indústria e Comércio de Refrigera-
ção Ltda.

ACORDAM, os Desembargado-
res que integram a 5ª Turma Julga-
dora da 2ª Câmara Cível Isolada do
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, por unanimidade de votos, co-
nhecer do recurso e de oficio anular
a partir da citação, na forma do voto
da relatora.

Relatório

Nazaré Construções Ltda, em-
presa comercial estabelecida nesta
cidade, propôs contra Banco Bra-
desco S/A e Friar Indústria e Co-
mércio de Refrigeração Ltda, ação
ordinária com o objetivo de anular

títulos extrajudiciais (duplicatas mer-
cantis), alegando irregularidade na
emissão.

Narra em sua exordial, que fir-
mou com a requerida, contrato para
aquisição de sistema de refrigera-
ção, no valor correspondente a R$
650.000,00 (Seiscentos e cinquenta
mil reais), com pagamento devida-
mente discriminado; que, não tendo
ocorrido a condição para que pas-
sasse a ser devedora, foi surpreen-
dido com a cobrança de duplicatas.

Inicialmente, através de medida
cautelar preparatória, requereu a
sustação dos protesto dos referidos
títulos.

Instruiu a inicial, com documen-
tos de fís.10/29.

A autora, em petição de fís.
32/33, pede que Bradesco se abste-
nha de encaminhar para protesto os
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títulos mencionados na inicial e o
julgamento antecipado da lide.

Contestando a ação, o Banco
Bradesco S/A, alega preliminar-
mente ilegitimidade de parte e no
mérito, pela improcedência da ação.

Em réplica, manifestou-se o autor
reiterando os termos do pedido.

Considerando a revelia da reque-
rida Friar Indústria e Comércio de
Refrigeração Ltda., foi a ação julga-
da antecipadamente, com a exclu-
são do Banco Bradesco S/A, por ile-
gitimidade de parte e julgado proce-
dente o pedido da autora, com a nu-
lidade das duplicatas.

A autora inconformada com a
parte da decisão que lhe foi desfavo-
rável, interpôs recurso de apelação,
contra a exclusão do Banco Brades-
co S/A, e arbitramento irrisório dos
honorários.

O recurso foi respondido e en-
caminhado a esta Egrégia Corte de
Justiça.

Voto

A apelante propôs contra Banco
Bradesco S/A e Friar Indústria e
Comércio de Refrigeração Ltda.,
ação ordinária, com o objetivo de
anular títulos de créditos extrajudici-
ais, originários de contrato para
aquisição de sistema de refrigera-
ção.

Alega contra o requerido Banco
Bradesco S/A, ter efetuado a co-
brança dos referidos títulos e enca-
minhado ao Cartório de Protesto;

contra a segunda ré, Friar Indústria
e Comércio de Refrigeração Ltda., a
emissão irregular das duplicatas
mercantis.

Em apenso aos autos da ação
ordinária, encontram-se os autos de
medida cautelar de sustação de
proposta.

Examinando os autos, verifica-se
que tanto na ação cautelar prepara-
tória quanto na ação ordinária, a ci-
tação do executado Friar Indústria e
Comércio de Refrigeração Ltda.,
estabelecida em São Paulo, foi efe-
tuada através de via postal, pois
constam de fís. 31, o aviso de rece-
bimento.

Sobre tal modo de citação, assim
Humberto Teodoro Jr. Assim diz:

“A citação por edital é novidade
instituída, em matéria de proces-
so civil, pelo Código de 1973, que
se baseou na experiência das
ações trabalhistas e de alimen-
tos. Foi estimulada e valorizada
pela Lei nº 8.710, de 24/09/93,
que deu nova redação ao art. 222
do CPC, tornando-se a regra ge-
ral no processo civil, conforme já
se expôs nos números 256 a
257, retro.
Realiza-se por carta do escrivão,
encaminhada ao réu pelo Correi-
os com aviso de recepção.
É forma de citação real, posto
que depende de efetiva entrega
da correspondência ao citando
(art. 223, parágrafo único).
“Realiza-se a citação pelo Cor-
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reio, depois de deferida pelo Juiz,
por meio de carta registrada com
aviso de recepção, expedida pelo
escrivão do feito, ou chefe da se-
cretaria, que será acompanhada
de cópias da petição inicial e do
despacho proferido pelo magis-
trado. De seu texto deverá
constar, em inteiro teor, a adver-
tência a que se refere o art. 285,
Segunda parte bem como a in-
formação acerca do prazo de
resposta, explicitados o Juízo e
Cartório, com o respectivo ende-
reço.
Impõe o Código ao carteiro a
obrigação de entregar a carta
pessoalmente, de quem exigirá
assinatura no recibo (art. 223,
parágrafo único).
Como o carteiro não dispõe de fé
pública para certificar-se a entre-
ga ou a recusa, se o destinatário
se negar a assinar o recibo, a
citação postal estará fatalmente
frustada e só restará ao autor re-
novar a ín ins vocatio por man-
dado, cobrando ao réu as custas
da diligência fracassada (art.
224, com a redação da Lei
8.710/93)
In Curso de Direito Processual
Civil, Forense, Rio de Janeiro,
21ª ed., 1997, vol. l, p. 262”.
Ora do que se verifica nos autos,

a citação está comprovada tão so-
mente pelo aviso de recepção, assi-
nado por determinada pessoa, sem
qualquer especificação com a firma

citada.
Não existem nos autos qualquer

cópia da carta citatória, bem como
inexistem nos autos qualquer certi-
dão ou ato do Senhor Escrivão do
feito sobre a expedição da carta que
comprovem a regularidade do ato.

Vale transcrever, expressiva ma-
nifestação do Ministério Sálvio de
Figueiredo, no julgamento do Recur-
so Especial 6.607-0-MG:

“O ato da citação tem funda-
mental relevo na formação do
processo e na observância do
princípio constitucional do con-
traditório, razão pela qual ao Ju-
diciário não é dado tomar liber-
dades com ele, em atrito com o
sistema legal a respeito, confir-
ma-se, dentre muitas as lições de
Lopes da Costa (da Citação, Belo
Horizonte, Imprensa Oficial,
1927), Sanseverino e Komatsu
(A citação no direito brasileiro,
RT, 1977) e, em particular, pela
sua colocação como direito fun-
damental, Luiz Carlos de Azeve-
do (o Direito de ser citado Perfil
Histórico Resenha universidade,
SP, 1980)”.
É de notar pois que a citação en-

contra-se defeituosa, ocasionando
dúvidas sobre a sua normalidade.

A citação é considerada como a
base da ação e do julgamento, é a
mais necessária de todas as peças
do processo, é a sua razão de ser,
repousa no próprio direito natural. É,
com efeito, um princípio sagrado
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que ninguém pode ser julgado se
não foi chamado a se defender.

O Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, em “Prazos e Nulidades
em processo civil, 2ª ed., Forense,
1990, n. 13, p 54/55, assim escre-
veu:

“Como atos nulos pleno inri, va-
mos descortinar especialmente
os praticados em causas nas
quais não se formou a relação
processual, a exemplo do que
ocorre em feitos desprovidos de
citação válida, estando ausente o
réu, ou quando não citados todos
os litisconsorte necessários”.
“São insanáveis. A circunstância
de serem insanáveis, contudo,
não impede que possam ser su-
pridas, a exemplo do que se dá
com o comparecimento do réu
que contesta, dando-se por cita-
do, muito embora irregular a cita-
ção, cumprindo salientar a distin-
ção porque, no exemplo dado, a
defesa será tida como tempestiva
mesmo que apresente além do
prazo previsto para a contesta-
ção.
A distinção entre dois atos nulos
pleno inre com os absolutamente
nulos reside no fato de que nes-
tes há o processo, enquanto na-
queles não se forma a relação
processual.

Na nulidade processual, ipso in-
re, o vício é mais grave porque
atinge a própria relação proces-
sual, que sequer se forma. O ví-
cio nunca será sepultado pela
preclusão, dispensando até
mesmo a via da ação rescisória.
Assim, não citado validamente o
réu, ou o litisconsorte necessário,
(também réu), salvo na hipótese
de comparecimento espontâneo,
suprindo-se o vício, não haveria
processo, logo, não haverá ato
processual em relação a eles,
nem sentença (que é ato proces-
sual). Não havendo sentença vá-
lida, não haverá coisa julgada.
Logo, o vício não convalesce se-
quer pelo fenômeno da res indi-
cata”.
No caso, em que pese, ter havido

citação pelo correio, pelo simples de
constar o aviso de recepção do cor-
reio, é evidente que tal ato não pre-
encheu seu objetivo legal.

Nula portanto a citação e nulo o
processo que se fizer sem a citação
da parte.

Em face do exposto, creio não se
poder dar como citada validamente
a requerida Friar Indústria e Comér-
cio de Refrigeração Ltda., e assim
por matéria de ordem pública co-
nheço do recurso anulando o feito
partir da citação.(fls.)

Belém, 18 de março de 1999.
Des. Carlos Fernando de Souza Gonsalves - Presidente

Desa. Maria Helena D’Almeida Ferreira - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.835 APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Condomínio do Edifício Gioconda
Apelada: Rita de Cássia Pereira Ramos
Relator: Desembargador Pedro Paulo Martins

Apelação Cível - Ação de Cobrança de Honorários

Advocatícios - Rito Sumário, artigo 275, inciso II, “f”,

do CPC - Violação do artigo 277 do Código de Pro-

cesso Civil - Está caracterizado nos Autos o cercea-

mento de Defesa, que acarreta a decretação da Nuli-

dade do Processo, a partir da Citação - Recurso Pro-

vido.  Unanimidade de votos.Vistos, etc...

ACORDAM, os Desembargado-
res membros da Terceira Câmara
Cível Isolada do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, por deci-
são unânime em Julgar Procedente
a Apelação Cível, para decretar a
nulidade do Processo a partir da ci-
tação.

Relatório

O ora Apelante inaceitando a De-
cisão do Juízo de Direito da 8ª Vara
Cível desta Comarca, tendo como
Ação Sumaríssima de Cobrança de
honorários advocatícios, interposta
contra a ora Apelada, cuja decisão
foi julgada procedente, isso por ter a
Apelada provado o que por ela ale-
gado e cujos honorários são decor-
rentes de serviços contratados e
concluídos, condenando por conse-
guinte o Apelante ao pagamento da

importância correspondente a trinta
e quatro (34) salários mínimos,
conforme o combinado entre as
partes.

O ora Apelante em suas motiva-
ções alega como preliminares em
número de cinco (5), sendo a primei-
ra a de cerceamento de defesa, a
segunda de nulidade da citação, a
terceira de ilegitimidade passiva, a
quarta de incapacidade da parte por
defeito de representação por falta de
autorização e quinta de extinção do
processo (artigo 267, incisos III e IV,
do CPC)

Quanto ao mérito é de ser anali-
sado o preceituado pelos artigos 282
a 284, do Código de Processo Civil
os quais foram descumpridos e se
motivam da seguinte maneira, pri-
meiro por serem os documentos de
fls. 39 a 68 dos autos intempestivos,
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isso porque deveriam ter sido os
mesmos sido juntados à inicial, o
que deu motivo à preclusão, entre-
tanto, a MMª Juíza de Direito “a quo”
não se manifestou sobre esse fato,
o que foi levantado pelo Apelante;
por segundo diz respeito a impugna-
ção dos documentos de fls. 09 e 10
dos autos, por não constar o nome
da Apelada assim como, nenhum
valor obrigacional; quanto ao terceiro
foi pelo Apelante impugnado os do-
cumentos de fls. 11 a 24, por terem
sido juntados em simples xerox sem
autenticação, conforme preceitua o
artigo 384, do Código de Processo
Civil. Entre estas outras irregularida-
de trazendo nulidade na forma da
Lei. A Apelada não fez anexar qual-
quer tipo de prova que conforme
alega, nem por documentos nem por
testemunhas que foram ouvidas;
que o Apelante somente contratou a
Dra. Gracyana Castanheira, entre-
tanto, foram revogados conforme se
constata pelos documentos de fls.
67 e 68; que a MM. Juíza de Direito
em seu decisório não fez qualquer
justificação nem fundamentou em
caráter legal para conhecer como
procedente a ação. Ao finalizar o
Apelante pediu que fosse conhecido
e provido o recurso, e com isso o
decisório reformado com a improce-
dência da ação, por não encontrar a
mesma o devido amparo legal.

Por sua vez a Apelada ao falar
do apelo somente alega a intempes-
tividade do mesmo, isso estar o

mesmo fora do prazo estipulado por
Lei, ou seja, cinco (5) dias.

A MMª Juíza de Direito “a quo”
manifestou-se a quando do recebi-
mento do apelo, julgou o mesmo
improcedente por estar o mesmo
intempestivo.

Inconformada com o julgamento
da MMª Juíza de Direito “a quo” jul-
gando o apelo intempestivo ingres-
sou com uma Ação Cautelar de blo-
queio de conta barcária do Apelante,
sem sendo indeferida de pronto,
pois a Apelada deveria ingressar
com uma ação adequada ao caso.

O Apelante manifestou-se reque-
rendo à MMª Juíza de Direito que
julgasse o referido apelo tempestivo
no que foi atendido, isso por ter o
Escrivão do feito ter certificado que
o apelo foi proposto dentro do prazo.
E com isso referida Magistrada or-
denou a subida dos autos a este
Tribunal de Justiça do Estado.

O Órgão do Ministério Público
instado a se manifestar no presente
processo, assim o fez por sua DD.
Procuradora de Justiça, Wanda
Luczynski, a qual se manifestou em
seu Parecer de fls. 202 a 210 dos
autos da seguinte maneira:1) Preli-
minarmente, pela decretação da nu-
lidade do processo, a partir da ci ta-
ção, ante a violação do disposto no
artigo 277, do CPC, o que acarretou
o cerceamento de defesa; 2) Caso
ultrapassada a preliminar, no Mérito
pelo Conhecimento, posto que tem-
pestivo, e Provimento do presente
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recurso, para que a sentença seja
reformada, e neste caso: a) julgada
a ação improcedente por carência
de provas ou, b) limitados os hono-
rários exclusivamente à pessoa da
Autora e, assim mesmo, em per-
centual compatível com a pequena
monta de serviço realizado, no cum-
primento do mandato.

Voto

Ao analisarmos a presente Ape-
lação em que são Apelante o Con-
domínio do Edifício Gioconda e
Apelada Rita de Cássia Pereira Ra-
mos vê-se que referida Apelação
prende-se ao fato de ter a MMª Juí-
za de Direito da 8ª Vara Cível da
Capital julgado procedente a Ação
de Cobrança de Honorários advoca-
tícios, através do Rito Sumário, cujo
interposição da mesma foi feita pela
Apelada.

Segundo a Apelada a quando de
sua inicial menciona que foi contra-
tada com Gracyana Castanheira,
pelo ora Apelante, com a finalidade
de conseguir a assinatura do repre-
sentante da firma Construtora e In-
corporadora São Braz Limitada -
Construtora Coinbra, com a finalida-
de de fazer o recolhimento para a
Codem do respectivo ITBI corres-
pondente aos trinta e quatro (34)
apartamentos daquele Edifício, sen-
do assim contratada para fazer a
consignação em Juízo das parcelas
de administração em debito com
aquela Construtora assim como seu

contrato fora do acordo, com a fina-
lidade de fazer a execução da refe-
rida Construtora pelas quotas atra-
sadas correspondente a unidade do
citado Edifício. Fez juntada da res-
pectiva documentação.

A citação do Apelante ocorreu
em data de 09/05/1995, a fim de
comparecer a audiência de concilia-
ção designada para o dia
17/05/1995, sendo a mesma reali-
zada, tendo o Advogado do Apelante
requerido vistas dos autos, o que lhe
foi negado pelo Escrivão não po-
dendo por isso apresentar sua defe-
sa, o que caracterizou cerceamento
de defesa, pediu entretanto a MM.
Juíza de Direito que lhe fosse devol-
vido o prazo para apresentá-la, o
que não foi apreciado pela Magis-
trada, dando prosseguimento ouvin-
do a Apelada, dizendo haver cum-
prido todo o contrato avençado com
o Apelante.

A senhora Miracy Garcia Rodri-
gues representante como Síndica,
do Condomínio do Edifício Gioconda
disse que o contrato foi apenas-
mente celebrado com a Dra. Gra-
cyana Castanheira, no qual consta
tudo aquilo que se tornasse neces-
sário para regularização de qualquer
obice que porventura existisse, mas
que a Dra. Rita de Cássia Pereira
Ramos somente fazia companhia
para sua colega a Advogada supra
mencionada.

As testemunhas arroladas não
foram ouvidas, tanto da parte do
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Apelante, como por parte da Apela-
da.

O Apelante como já foi dito ante-
riormente não se conformando com
o decisório apela do mesmo con-
forme suas razões de fls. 82 a 91
dos autos.

Por sua vez a Apelada apenas
manifestou-se sobre a intempestivi-
dade do recurso de fls. 97 e 98 dos
autos, sem se manifestar sobre as
preliminares levantadas pela Ape-
lante.

A Apelada argüiu como prelimi-
nar a intempestividade do recurso
com base no artigo 508, do Código
de Processo Civil, acontece que re-
ferido artigo foi revogado pela Lei nº
6.314, de 16/12/1975, com procedi-
mento sumário, e o prazo é de quin-
ze (15) dias, e pelo que se vê da pu-
blicação o recurso encontra dentro
do prazo legal e estipulado por essa
Lei. Perdendo assim o direito de
apresentar suas contra-razões.

O Apelante por sua vez argüi
como preliminares as seguintes:
cerceamento de defesa nulidade da
citação de ilegitimidade passiva ad
causam - incapacidade da parte por
defeito de representação e extinção
do processo em virtude da autora
não haver pago a conta do proces-
so. Quanto à primeira preliminar
trata-se de cobrança de honorários
advocatícios em Rito Sumário, na
forma prevista pelo artigo 275, inciso
II, letra “f”, do Código de Processo
Civil, e por conseqüência deveria a

exordial trazer os documentos afim
de comprovar o que é alegado pela
Apelante, conforme preceituam os
artigos 283 e 396, do supra mencio-
nado Código, assim como o rol de
testemunhas e o pedido de perícia,
havendo preclusão se estas não fo-
rem apresentados naquela ocasião,
e quanto as provas poderá ser feita
na instrução, para inaceitar o que é
apresentado pela parte contrária,
mais nada disso aconteceu e além
do mais apresentou documentos
sem serem devidamente autentica-
dos, apenas juntando a procuração,
o que torna procedente o que é ale-
gado pelo Apelante. Entretanto tudo
isso foi feito após a audiência, tor-
nando-se impossível dar vistas ao
mesmo. Tudo isso deu motivo ao
cerceamento de defesa, tornando
assim o processo nulo. Quanto à
segunda preliminar tem a mesma
procedência, isso porque a citação
deve ser feita com a antecipação
mínima de dez (10) dias da audiên-
cia de conciliação, com a finalidade
da parte contrária possa preparar
sua defesa, na forma prevista pelo
artigo 277, do Código de Processo
Civil, caso isso não aconteça deverá
ser marcada nova data para a reali-
zação da audiência, o acarretará a
nulidade do processo por cercea-
mento de defesa. Quanto à terceira
preliminar diz que o compromisso foi
firmado com a Dra. Gracyana Cas-
tanheira, sem fazer qualquer con-
trato com a Apelada, entretanto,
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também o foi com a ora Apelada,
conforme se depreende pelos pode-
res outorgados pelo Apelante.
Quanto à quarta preliminar refere-se
o Apelante de que a Dra. Gracyana
Castanheira não outorgou poderes à
Apelada, para poder cobrar honorá-
rios em nome desta, e quem nos
esclarece sobre o assunto é o artigo
1.304, do Código Civil. Quanto à
quinta preliminar não condiz com o
prelecionado pelo artigo 267, incisos
III e IV, do Código de Processo Civil,
entretanto o inciso III, do citado Có-
digo Civil refere-se ao abandono do
processo por parte do Autor, aban-
donando por sua livre e expontânea
vontade culminando com a extinção
do mesmo; já o inciso IV diz respeito
a algum dos pressupostos proces-
suais, não estando alencado ex-
pressamente a falta de pagamento
da Conta. Por tudo que é exposto

Rejeito todas as Preliminares.
Quanto ao Mérito que deixou de ser
cumprido o preceituado pelos artigos
282, 283 e 284, do Código de Pro-
cesso Civil. Tudo o que é por ele
Apelante alegado é exposado a par-
tir das fls. 87 a 90 dos autos, menci-
onando também o referenciado
através do artigo 333, inciso I, do
citado Código, conhecendo o apelo,
para reformar a sentença de primei-
ro grau julgando improcedente a
presente Ação de Cobrança de Ho-
norários Advocatícios, por falta de
amparo legal.

Por tudo que nos foi dado a ob-
servar no presente processo julgo
Preliminarmente pela decretação da
nulidade do processo a partir da ci-
tação, por violação ao preceituado
pelo artigo 277, do Código de Pro-
cesso Civil, e com isso, acarretou o
cerceamento de defesa.

Belém, 19 de março de 1999.

Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Presidente
Des. Pedro Paulo Martins - Relator
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ACÓRDÃO Nº 35.836 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Mauro Cezar Chermont de Melo
Apelado: Espólio de Antonio Félix da Costa
Relator: Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves

“Apelação Cível. Ação de reintegração de posse pro-

cedente. Preliminar de pedido de isenção do paga-

mento do preparo. Incabimento. Pedido que deverá

ser requerido ao juiz, para livrá-lo do pagamento do

preparo. Se deferida pelo relator seria a destempo

para isentá-lo na forma do artigo 511 do C.P.C. Re-

curso deserto por falta do mesmo. Recurso não co-

nhecido.”

Vistos, etc...
ACORDAM, os Exmos. Desem-

bargadores componentes da Tercei-
ra Câmara Cível Isolada do Tribunal
de Justiça do Estado do Pará, ado-
tando o relatório integrante deste,
preliminarmente, à unanimidade de
votos, não conheceram do recurso
por estar deserto.

Relatório

Mauro César Chermont de Melo,
devidamente qualificado, através de
procurador legalmente habilitado, in-
conformado com a decisão mono-
crática na Ação de Reintegração de
Posse promovida pelo Espólio de
Antônio Félix da Costa, através de
sua inventariante, apresenta o devi-
do apelo, requerendo preliminar-

mente a isenção de todas as custas
processuais, por ser pessoa pobre
na forma da lei.

Diz que pretende a reforma da
sentença prolatada pelo Juízo mo-
nocrático que julgou procedente a
ação intentada contra sua pessoa,
uma vez que foi usado para decisão,
o fato de que o de cujus, por ter mo-
rado muitos anos no imóvel era de-
tentor da posse, porém este nunca
procurou legalizar o terreno já adqui-
rido por usucapião, e que não serve
como justificativa o fato de que o de
cujus, desprovido de cultura não
procurou regularizar o imóvel junto
ao órgão competente, visto que os
demais ocupantes residentes às
proximidades possuíam o mesmo
nível cultural do de cujus, e legaliza-
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ram seus respectivos terrenos,
comprovando tal fato, do desinteres-
se do mesmo.

Fala sobre o litígio, citando o arti-
go 520 e itens, entre eles de aban-
dono, e que a sentença fala do
oportunismo do Apelante para apos-
sar-se do imóvel e postular o pre-
tenso direito, fato que não condiz
com a verdade, pois a invasão se
deu mansa e pacífica, tanto que não
foi oposto nenhum obstáculo ao ini-
ciar o pedido de aforamento.

Que a Apelada apresentou em-
bargos alegando ser o imóvel pro-
priedade do de cujus, porém os do-
cumentos apresentados não com-
provam a propriedade, sim, apenas
a posse, visto que há diferença entre
esses institutos, pois esta foi desca-
racterizada pelo abandono, assim
considerando que a sentença não
fez a devida justiça, requer o aco-
lhimento do recurso para ser o
mesmo provido.

O Apelado apresentou as devi-
das contra-razões dizendo não me-
recer acolhimento o recurso, pois a
sentença foi prolatada com funda-
mento nas provas dos autos, visto
que ficou comprovado que o de cu-
jus era detentor do imóvel por mais
de quarenta (40) anos, que o réu
confessou ter demolido o que era
edificado, tentando de violência para
de apoderar do bem, confessando
ainda que quando construiu a casa
de madeira no terreno invadido, já
havia demolido o que ali estava edi-

ficado na frente, onde morava o fa-
lecido.

Que a posse de menos ano e
dia, com má-fé foi evidenciada, pois
o réu não desconhecia quem eram
os herdeiros do falecido, pois residia
com sua genitora ao lado, sendo
amigos do de cujus e conhecendo
todos os seus familiares, ficando as-
sim comprovado o esbulho, assim
diz ser descabido o recurso de ape-
lação, razão porque espera confir-
mação da decisão.

Voto

Cuida de apelo contra decisão
monocrática, em ação de reintegra-
ção de posse promovida pelo Espó-
lio contra o invasor, que se dizendo
prejudicado pela Justiça, interpõe o
presente recurso.

Pelo que constam dos autos, o
de cujus era posseiro de um terreno
sito na Tv. Lomas Valentim nº 425,
há mais de 40 anos, residindo sozi-
nho, por ser solteiro, sendo que
seus familiares moravam às proxi-
midades.

Em quinze de setembro de 1991
veio a falecer, ficando o a área sem
ninguém, do que se aproveitou o
Recorrente, que era vizinho, para in-
vadir a área, razão porque, o Espó-
lio, representado por seus irmãos,
ingressaram com a ação, a qual foi
julgada procedente com que não se
conforma o Apelante.

Preliminarmente, requer o Recor-
rente que lhe seja concedido a inse-
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ção, por ser o mesmo pobre no sen-
tido da lei.

Entendo que a preliminar não
poderá ser deferida, uma vez que
este pedido deveria ser endereçado
ao Juiz, de imediato, a fim de que
deferido, o insentasse no preparo;
porém o Recorrente fez este pedido
como preliminar do recurso de ape-
lação para este relator, que poderá
deferir, mas este deferimento não o
livrará do pagamento antecipado do
preparo, que terá de ser feito na
forma do artigo 511 do C.P.C.; as-
sim sendo, não tendo havido deferi-
mento e nem pago o preparo recur-
sal, o recurso está deserto, razão
porque, preliminarmente, decreto a
mesma, e não conheço do recurso.

No mérito, não procede o incon-
formismo do Apelante, pois residin-
do há muitos anos na casa vizinha,
tinha conhecimento da posse do de
cujus e de seus familiares, logo
usou de má-fé invadindo a área e
procurando legalizar através de re-
querimento junto a Codem, razão
porque não tem direito.

Além do mais, a prova testemu-

nhal é contundente a favor do espó-
lio, e próprio órgão encarregado da
legalização da área em suas infor-
mações prestadas ao Juízo (fls. 47)
diz:

“Quanto ao procedimento da Co-
dem em paralisar o processo de
nº 3.570/93, está corretíssimo,
visto tratar-se de área adquirida
pela Codem de Maria Manuela
Moreira da Silva, e os recibos
apresentados pela Sra. Benedita
da Costa Alves são anteriores a
compra efetuada pela Codem,
tendo com este fato, seu direito
adquirido.”
Como vemos, apesar dc atual-

mente ser área pertencente ao Mu-
nicípio, anteriormente era particular,
quando o mesmo adquiriu da antiga
proprietária, logo mesmo tendo
comprado, em seu favor milita o
usucapião, pois ao tempo em que
passou a possuir a área, a mesma
era particular.

A decisão está correta, não me-
rece reparo, razão porque, conheço
do apelo, porém nego provimento.

Belém, 26 de fevereiro de 1999.

Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Presidente
Des. Carlos Fernando de Sousa Gonçalves - Relator
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ACÓRDÃO Nº 35.838 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Acrópole Construções Civis e Arquitetura
Apelada: Eudes Mendes da Silva
Relator: Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves

“Apelação Cível. Ação de Consignação em pagamen-

to julgada procedente. Consignação somente do

principal sem os acessórios. Improcedência da ação.

Necessidade do depósito dos acessórios mesmo re-

duzidos. Recurso conhecido e provido, julgando im-

procedente a ação, revertendo o ônus da sucumbên-

cia.”

Vistos, etc...
ACORDAM, os Exmos. Desem-

bargadores componentes da Egré-
gia Terceira Câmara Cível Isolada
do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, adotando o relatório integrante
deste, à unanimidade, deram  pro-
vimento ao recurso para, reforman-
do a decisão recorrida, julgar impro-
cedente a ação e invertido o ônus da
sucumbência.

Relatório

Acrópole Construções Civis e Ar-
quitetura Ltda., devidamente qualifi-
cada na Ação de Consignação em
pagamento promovida por Eudes
Mendes da Silva, também devida-
mente qualificado, inconformado
com a decisão monocrática, apre-
senta o devido apelo, alegando tra-
tar-se de ação de consignação em

pagamento onde o autor procurou
lograr vantagem indevida determi-
nante do enriquecimento ilícito, por-
que sem justa causa, eis que depo-
sitou em Juízo de forma antecipada
o pagamento do preço de uma com-
pra feita, mediante financiamento da
própria construtora, antecipação
sem nenhum dos encargos contra-
tuais, em franco desrespeito a lei
que determina o respeito ao ato jurí-
dico perfeito, a Constituição Federal
que consagra tal respeito, como um
dos princípios básicos do Estado
Brasileiro, o próprio instrumento do
contrato, o que acabou por determi-
nar um enriquecimento sem causa,
eis que a magistrada entendeu de
julgar a ação totalmente procedente,
o que fez com fundamento no dis-
posto pelo artigo 52, § 2º do Código
de Defesa do Consumidor.
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Que a sentença cometeu vários
equívocos básicos que acabaram
por provocar prejuízos à empresa, o
que é inaceitável, sendo o primeiro a
aplicação do CDC, posto que sua
existência data de um ano após a
celebração do contrato e como tal a
ele é inaplicável.

Que em 30 de setembro de 1989,
a Apelante celebrou o instrumento
particular de contrato e promessa de
compra e venda do apartamento 504
do Edifício Ilhabela, localizado na
Tv. Rui Barbosa, nº 656, nesta cida-
de, com Fábio Antônio da Costa
Mansur, conforme documentos de
fls. 28/35, posteriormente, em 30 de
janeiro de 1992, o citado senhor ce-
deu seus direitos e obrigações em
favor do Autor-Apelado, conforme
documento de fls. 39, gerando a
afirmação de aditivo contratual deste
com a Acrópole, havendo pois uma
cessão, tanto assim que a cláusula
quarta do aditamento determina a
permanência de todas as cláusulas
do contrato aditado, a exceção do
preço e forma de pagamento.

Assim diz que o contrato, em
função do qual as partes passaram
a ter vínculo jurídico, surgiu em 30
de setembro de 1989, até porque o
termo posterior nada mais foi do que
aditamento para material a cessão
de direitos e deveres.

Que a Lei nº 8.078/90 publicado
em 12 de setembro, só entrou em
vigor em 12 de março de 1991, nos
termos do artigo 118 que determina

um vacatio legis de 180 dias, e ja-
mais poderia ser aplicado em um
contrato assinado em setembro de
1989, porque não teve ela aplicação
retroativa.

Que sua irretroatividade decorre
não apenas desse elementar princí-
pio de direito consagrado na Lei de
Introdução ao Código Civil e na pró-
pria Constituição Federal, mas tam-
bém porque no artigo 118, expres-
samente determina a vigência após
180 dias, assim diz que não há
como aplicar o dispositivo invocado
pela magistrada.

Que apenas, pelo dever de ar-
gumentar, registra que, ainda que
fosse aplicável o CDC ao contrato
das partes, ainda assim o dispositivo
invocado pela sentença, não  pode-
ria ser aplicado ao presente, é que o
§ 2º do artigo 52 garante ao consu-
midor, a liquidação antecipada de
contratos firmados a prazo e com
encargos, mas com a redução pro-
porcional dos juros e demais acrés-
cimos, portanto diz que, na liquida-
ção antecipada não é permitido a
simples multiplicação do valor da úl-
tima parcela paga pelos números de
prestações contratadas, é preciso
acrescer os encargos e juros con-
tratados de forma proporcional, e
que o autor limitou-se a depositar o
valor sem realizar a proporcionalida-
de dos juros e encargos.

Que a questão posta em exame,
pela inicial, não é nem mesmo a que
envolve a aplicação ou não do Códi-
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go de Defesa ao Consumidor, mas
sim, a pertinente a possibilidade de
aplicação de índices de correção
monetária.

Como disse na contestação, não
é correto o argumento do item 7 da
inicial, eis que em momento algum o
legislador pretendeu normatizar a
vedação à correção monetária para
contratos de imóveis fora do STF, e
o que está normatizado é a vedação
ao uso do índice da caderneta de
poupança, tanto é assim que a Lei
nº 8.178, estabelece em seu artigo
4º, índice substitutivos dos que fo-
ram por ela extintos, e de forma
cristalina, o artigo 5º da mesma Lei
admite qualquer índice de atualiza-
ção monetária para os contratos em
que o prazo de pagamento seja su-
perior a um (01) ano, ora, o ajuste
firmado entre as partes determina
um pagamento de 24 parcelas men-
sais, logo plenamente possível a
aplicação de índices de atualização
monetária, especialmente os que fo-
ram mantidos pela legislação, e que
nesse sentido já decidiu a 3ª Câma-
ra Cível deste Tribunal o qual faz a
devida transcrição, dizendo que o
mesmo, é caso semelhante onde se
discutia a possibilidade do correção
monetária justamente após a edição
da Lei nº 8.178, tal qual no caso
presente.

Que por fim e como argumento
derradeiro e definitivo, se nada do
que foi dito até agora tivesse funda-
mento, assim é forçoso reconhecer

a improcedência da ação, dado que
o depósito foi inferior ao devido, e
ainda que se admite a tese da sen-
tença de possibilidade de antecipa-
ção do pagamento parcelado, per-
cebe-se pelo pagamento de fls. 9,
trazidos aos autos com a inicial, que
a multiplicação feita pelo Autor, pelo
nº de prestações vicendas, visando
o resgate antecipado, foi feita pelo
valor histórico de cada promissória e
não pelo valor da última que havia
sido resgatada, sendo que cada
uma correspondia ao valor de Cr$
1.512.527,08 (Hum milhão, qui-
nhentos e doze mil, quinhentos e
vinte e sete cruzeiros e oito centa-
vos), sendo que a sexta e última
prestação paga anteriormente foi
quitada pela soma de Cr$
2.666.278,59 (Dois milhões, seis-
centos e sessenta e seis mil, du-
zentos e setenta e oito cruzeiros e
cinqüenta e nove centavos), logo
que, para antecipar o valor do res-
gate teria de considerar o valor da
última prestação paga, multiplicá-la
pelo valor histórico da promissória,
quando mais uma vez fica demons-
trada a vantagem ilícita e a justa re-
cusa por parte da ora Apelante.

Assim diz que a sentença está
equivocada, porque o valor utilizado
pelo autor, ainda que correta a ante-
cipação, está calculado erradamen-
te, razão porque requer provimento.

O Apelado apresentou as devi-
das contra-razões alegando que o
inconformismo do Apelante é ape-
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nas o jus esperandi, pois na verdade
a sentença de 1ª Instância está ro-
bustamente fundamentada na Lei,
portanto não merece qualquer repa-
ro da Egrégia Corte, pois o apelo
traduz apenas insatisfação do ven-
cido e traz em seu bojo aleivosias
que indicam desespero do vencido
que fazem acusações de enriqueci-
mento ilícito ao autor.

Fala a respeito de enriqueci-
mento ilícito por parte das empresas
construtoras e de seus proprietários.

No mérito diz que a apelação ca-
rece de fundamentação jurídica e
até de bom senso, não havendo
como discrepar a sentença do pri-
meiro grau, e que sua fundamenta-
ção está na Lei nº 8.078/90 e nada
pode ser mudado juridicamente.

Que a apelação traz ainda outros
pontos onde busca apoiar sua ar-
gumentação, entretanto transforma
esses pontos em cipoal de citações,
onde sobressai a irretroatividade da
lei e transcrição de acórdão dessa
Egrégia Corte, que nada tem de se-
melhante, e que deve ser observado
que a lei em que fundamenta a
sentença data de 1990 e a ação
aconteceu em 1992. Onde, portanto,
está a irretroatividade da lei ?

Que é de ser observado que o
contrato assinado entre as partes é
nulo de pleno direito, porque contém
cláusulas vedadas por lei, assim diz
que nada mais a de ser acrescenta-
do, assim espera que a decisão seja
mantida.

Voto

Cuida de apelo contra decisão
monocrática que em Ação de Con-
signação em pagamento julgou pro-
cedente o pedido na forma do artigo
972 do C.P.C. e 52, § 2º da Lei nº
8.078/90, para declarar quitada e
extinta a dívida, com que não se
conformou a Apelante que apre-
sentou o devido recurso.

Pelo que constam dos autos, a
Apelante - Construtora de imóveis
vendeu a Fábio Antônio da Costa
Mansur, um apartamento de nº 504,
no Ed. Ilhabela, sito na Rui Barbosa,
656, pelo valor de NCZ$ 196.267,00
(Cento e noventa e seis mil, duzen-
tos e sessenta e sete cruzados no-
vos), sendo que a título de sinal foi
dado a importância de  NCZ$
7.848,80 (Sete mil, oitocentos e qua-
renta e oito cruzados novos e oitenta
centavos) e o restante do preço, no
valor de NCZ$ 188.418,20 (Cento e
oitenta e oito mil, quatrocentos e de-
zoito cruzados novos e vinte centa-
vos) seriam pagos em 21 presta-
ções, conforme demonstrados que
totalizariam o valor de NCZ$
38.009,00 (Trinta e oito mil e nove
cruzados novos), e finalmente uma
última entrega das chaves no valor
de NCZ$ 37.654,33 (Trinta e sete
mil, seiscentos e cinqüenta e quatro
cruzados novos e trinta e três centa-
vos), ficando a importância de NCZ$
112.753,95 (Cento e doze mil, sete-
centos e cinqüenta e três cruzados
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novos e noventa e cinco), para se-
rem financiados pelo Sistema Fi-
nanceiro de Habitação. O referido
contrato foi assinado em 30 de se-
tembro de 1989, e previa na cláu-
sula 6ª o reajuste mensal de acordo
com a correção da caderneta de
poupança.

Em 06 de fevereiro de 1992, o
comprador transferiu a aquisição do
imóvel para o Apelado, que lhe pa-
gou a importância de Cr$
18.000.000,00 (Dezoito milhões de
cruzeiros), com a aquiescência da
construtora vendedora, com a qual
assinou um aditamento ao antigo
contrato onde consta que o mesmo
pagaria diretamente a mesma, o
valor restante de Cr$ 36.300.650,00
(Trinta e seis milhões, trezentos mil,
seiscentos e cinqüenta cruzeiros),
que seriam pagas em 24 prestações
mensais e sucessivas, garantidas
por notas promissórias, cujo valor
seria de Cr$ 1.512.527,08 (Hum mi-
lhão, quinhentos e doze mil, qui-
nhentos e vinte e sete cruzeiros e
oito centavos), cujo aditamento pre-
via a continuação de todas as cláu-
sulas, com exceção da atualização
que seria pelo TR acumulado.

O Apelado pagou as seis primei-
ras parcelas, e considerando que
havia cobranças exorbitantes na
atualização dos valores, ingressou
com uma ação de consignação em
pagamento do valor de Cr$
21.337.789,15 (Vinte e um milhões,
trezentos e trinta e sete mil, sete-

centos e oitenta e nove cruzeiros e
quinze centavos), que considerou o
líquido a ser pago, descontando do
valor total as parcelas pagas com as
devidas correções, sem aplicação
de qualquer tipo de juros ou corre-
ção monetária, apesar de que ao
tempo a inflação era galopante.

A magistrada ao julgar a decisão,
deu pela procedência na forma do
artigo 972 do Código Civil e artigo
52, § 2º da Lei nº 8.078/90, com que
não se conforma a Apelante que
apresentou o devido recurso.

Analisando o mesmo, vemos que
o inconformismo procede, pois que,
mesmo pagando antecipadamente
as parcelas, por entender que esta-
va havendo cobrança em excesso a
respeito da correção e juros aplica-
dos nas parcelas que seriam pagas
mensalmente, não poderia o Apela-
do consignar o valor da dívida sim-
plesmente, sem levar em conta que
estava realizando o pagamento seis
meses após a assinatura do con-
trato, no tempo em que havia alta
inflação, cuja não aplicação da cor-
reção monetária resultaria em pre-
juízo ao vendedor pela não atualiza-
ção do valor.

O certo é que deveria solicitar a
baixa dos autos a conta para apura-
ção do restante, quando alegado
pela Apelante na contestação, pois
alegar nulidade de cláusula que as-
sinou seria incabível.

Entendo que, quando da assina-
tura do aditivo já estava em vigor o
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Código do Consumidor previsto pela
Lei nº 8.078/90 que interferiu em
muitas das cláusulas de contratos
quando eram elas abusivas, mas no
presente caso, tratando-se de con-
trato pelo Sistema Financeiro, assi-
nado muito antes da vigência da lei,
poderia apenas interferir no tipo de
correção que antes era pela corre-
ção do saldo da caderneta e depois
passou para o TR acumulativo,
neste ponto poderia haver a inter-
venção, mas mesmo assim não po-
deria livrá-lo do pagamento dos
acessórios, pois o próprio artigo ci-
tado do CDC diz que:

“Artigo 52, § 2º - É assegurado
ao consumidor a liquidação ante-
cipada do débito, total ou parci-
almente, mediante redução pro-
porcional dos juros e demais
acréscimos.”
Como vemos, poderia até ser

aplicado o citado Código, mas o
Apelado além do principal teria que
consignar os demais acessórios,
mesmo reduzidos, o que não fez, fa-
zendo consignação a menor do de-
vido, levando assim a improcedência
da ação.

Vejamos o que diz a jurisprudên-
cia:

“Ação Consignatória. Depósito a
menor. Insuficiência caracteriza-
da.

O depósito insuficiente ou a me-
nor, sem certeza sobre possível
equívoco por parte do autor, leva
o pleito consignatório a insuces-
so, máxime porquanto as partes
no processo são representadas
por profissionais a quem cabe,
na perscrutação do procedimen-
to, o dever de redobrada atenção
na defesa dos interesses de seu
mandante. TJ.DF. Ac. Unânime
da 1ª Turma Cível Rel. Eduardo
de Moraes.”
“Se na contestação o consignató-
rio denuncia insuficiência da
oferta, o consignante deve com-
plementá-la no prazo previsto no
artigo 899 do C.P.C., pena de ser
decretada a improcedência da
ação, se reconhecida a insufici-
ência do depósito. Ac. Unânime
do 2º Grupo de Câmara Civis do
TA SP, Rel. Juiz George Mene-
zes Gomes.”
Assim sendo, considerando que

a importância consignada foi a me-
nor que a efetivamente devida, por
não ter sido depositado os acessóri-
os, mesmo reduzidos, na forma do
que  prescreve a Lei nº 8.078/90,
conheço do recurso e dou provi-
mento para julgar improcedente a
ação, revertendo o ônus da sucum-
bência.

Belém, 26 de fevereiro de 1999.
Des. João Alberto Castelo Branco de Paiva - Presidente

Des. Carlos Fernando de Sousa Gonçalves - Relator.
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ACÓRDÃO Nº 35.841 - AÇÃO PENAL DA COMARCA DE
LIMOEIRO DO AJURÚ

Denunciado: Manoel das Graças de Souza - ex-Prefeito Municipal de Limoeiro
do Ajurú

Autora: A Justiça Pública
Relatora: Desembargadora Yvonne Santiago Marinho

Crime de Responsabilidade - Ex-Prefeito Municipal -

Prestação de Contas - Exercício financeiro de 1996

fora do prazo - Ausência, porém, de dolo. Atraso na

remessa de prestação de contas não é  medida justa

e salutar de política judiciária.

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

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores membros das Câmaras
Criminais Reunidas, por unanimida-
de de votos, em rejeitar a denúncia
que visava inaugurar a Ação Penal
nos termos do voto da Des.a Relato-
ra.

Relatório

O douto Procurador de Justiça -
Dr. Antonio Cezar Borges, em 25 de
maio de 1998, ofereceu denúncia
contra Manoel das Graças de Sou-
za, ex-Prefeito Municipal de Limoei-
ro do Ajurú - PA, qualificado às fls.
02, como incurso nas sanções do
artigo 1º, VI do Decreto - Lei nº
201/67, atendendo a Representação
formulada pelo atual Prefeito, Sr.
Domingos Diniz, através de advoga-

do. (fls. 07/17).
Segundo a inaugural, o acusado

deixou de prestar contas do exercí-
cio financeiro de 1996, causando
grandes transtornos e danos irrepa-
ráveis ao Município.

Foi determinada a notificação do
acusado para apresentar defesa
prévia (fls. 18 v), o que foi feito (fls.
22), postulando, após explicações, o
não recebimento da denúncia por
entender não tipificado o delito,
acompanhadas das cópias dos do-
cumentos (devidamente autentica-
das) junto ao TCM - Pará, onde pro-
cura demonstrar a improcedência
das acusações.

Provocado, novamente, o d. Re-
presentante do Ministério Público
após tecer considerações a respeito
da defesa preliminar e documentos
de fls. 24/25, requereu o recebi-
mento da exordial, e o prossegui-
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mento do feito até final julgamento,
com a condenação do acusado, por
infringência ao artigo 1º, VI do De-
creto Lei nº 201/67, uma vez que a
apresentação de suas razões não
descaracterizara a acusação feita
pelo parquet.

Voto

Falando a respeito sobre os cri-
mes de responsabilidade de Prefei-
tos e ex-Prefeitos Municipais de que
se ocupa o Decreto-Lei nº 201/67, o
insigne mestre Antonio Tito Costa,
procura ressaltar a indispensabilida-
de da verificação do dolo, como
elemento subjetivo da infração, e
como condição de punibilidade.

E para hipótese do inciso VI do
artigo 1º que estes autos versam,
salienta da necessária prévia da ili-
citude de parte do agente ativo,
tanto de sua própria conduta, como
de resto do evento superveniente.

Dentro da mesma linha de pen-
samento coloca-se Marcelo J. de
Paula ao evocar jurisprudência, con-
soante a qual o tipo inalcança identi-
dade quando coexistirem todos os
elementos do delito.

De salientar, que o Decreto-Lei
nº 201/67, faz indispensável a de-
monstração cabal do dolo, com to-
dos os seus componentes para que
a conduta delituosa imputada ao
acusado fique satisfatória e convin-
centemente caracterizada.

Nota-se, ainda, que os ilícitos
deste mesmo Decreto-Lei não se

esgotam tão só em condutas, mas
se integram mercê do resultado da-
noso, efetivo ou virtual, localizado no
procedimento do agente.

Diante dos elementos constantes
dos autos, penso, com a máxima
vênia, que o dolo inexiste, permitin-
do formar segura convicção a res-
peito da inocência que proclama o
denunciado.

Dispõe o artigo 1º, VI:
“Deixar de prestar contas anuais
da administração financeira do
Município à Câmara dos Verea-
dores, ou ao órgão que a Cons-
tituição do Estado indicar, nos
prazos e condições estabeleci-
das”.
Se por um lado, irregularidades

foram constatadas, devido a apre-
sentação ter sido fora do prazo, por
outro, ficou provado ter o denuncia-
do apresentado a prestação de
contas do 4º e último trimestre do
exercício financeiro de 1996, da
Prefeitura de Limoeiro do Ajurú (fls.
25), vez que, confrontando-se as
datas, verifica-se que foi antes da
apresentação da denúncia, o que
ocorreu em 25/05/98 protocolada,
em 27/05/98, o ex-Prefeito apre-
sentou junto ao TCM a prestação de
contas do 4º e último semestre do
exercício financeiro de 1996 da
Prefeitura acima referida, em
02/03/98, portanto, oitenta e seis di-
as (86) antes do oferecimento da
exordial.

A partir deste quadro, entendo,
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que o processo criminal, em caso
como o retratado nos autos, não
deve ser instaurado contra o ex-
administrador, por fatos que mais se
circunscrevem a órbita administrati-
va ao nível de irregularidades, como
o atraso na remessa de balancetes,
não é medida justa e salutar de polí-
tica judiciária.

Daí porque, não tratando-se de

atos configuradores de improbidade
ou de desmandos administrativos,
corrupção ou delitos assemelhados
na esfera penal ou na legislação ex-
travagante, nos termos do artigo 60
da Lei nº 8.038/90, por inexistência
de crime a punir, rejeito a exordial
que visava inaugurar a Ação Penal,
determinando por conseguinte o ar-
quivamento destes autos.

Belém, 05 de abril de 1999.

Desa. Clemeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Desa. Yvonne Santiago Marinho - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.842 - AUTOS DE DESAFORAMENTO DA
COMARCA DE SOURE

Requerente: Ministério Público Estadual
Requerido: MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Soure
Relator: Desembargador Jaime dos Santos Rocha

Tribunal do Júri. Novo Julgamento. Desaforamento -

Não vislumbrada a garantia de isenção de ânimo ou

imparcialidade no seio do distrito da culpa, para que

lá se realize o novo julgamento, ante ao contexto ofe-

recido pelos autos. Prudente toma-se o desaforamen-

to para a comarca mais próxima (Salvaterra). Recurso

deferido à unanimidade.

ACORDAM, os Exmos. Senhores
Desembargadores do Egrégio Tri-
bunal de Justiça do Estado do Pará,
integrantes às Câmaras Criminais
Reunidas, deferir o desaforamento
do novo julgamento, da Comarca de
Soure para Salvaterra, na conformi-
dade da postulação ministerial.

Relatório

Tratam os presentes autos, de
pedido de desaforamento em que é
requerente o Ministério Público Es-
tadual (Promotor de Justiça Eliezer
Monteiro Lopes) e requerido o MM.
Juízo de Direito da 2ª Vara da Co-
marca de Soure, tendo como réu
Luís Felipe Cassiano Figueiredo.

Informam os autos, que o réu
Luís Felipe, vulgo “Pipa”, devida-
mente qualificado no processo foi

denunciado a 17 de maio de 1988,
acusado da prática do crime previsto
no Art. 121, caput, c/c Art.14, inciso
II, do Código Penal (tentativa de
homicídio), tendo como vitima Fran-
cisco Pereira de Almeida, no dia 04
de dezembro de 1987.

A ação penal seguiu seu trâmite
normal e em 16 de maio de 1996, foi
realizado o julgamento pelo Tribunal
do Júri, naquela Comarca, sendo o
acusado surpreendentemente ab-
solvido, por não ter sido reconhecido
pelo Egrégio Conselho de Sentença,
por 04 (quatro) votos como autor do
delito.

Irresignado com essa decisão,
por considerar que o réu foi julgado
contrariamente às provas dos autos,
pois o mesmo confessou ter deto-
nado vários tiros na vítima, que foi
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atingida nas pernas e nas costas,
além das provas testemunhais e as
declarações da vítima evidenciarem
claramente a autoria do delito, o Re-
presentante do Ministério Público
interpôs Recurso de Apelação a esta
Superior Instância, no que recebeu
parecer favorável da Procuradoria
de Justiça.

Julgado o Recurso pela colenda
1ª Câmara Criminal Isolada, em 15
de abril de 1997, foi o mesmo co-
nhecido e provido, à unanimidade,
para ser o réu submetido a novo jul-
gamento (Acórdão nº 31.097).

Transitada em julgado a decisão
do Egrégio Tribunal de Justiça, o
douto Representante do Ministério
Público, colocando em dúvida a im-
parcialidade do próximo júri, face as
razões expostas a seguir, vem a
este Tribunal, fulcrado no art. 424 do
Código de Processo Penal, solicitar
o desaforamento do novo julga-
mento.

Em suas razões, aduz o ilustre
Promotor, que:

Quando da realização do julga-
mento em tela, estava ele há 03
(três) meses apenas na Comarca de
Soure e que apesar de ter visto o
réu transitando nos corredores do
Fórum com certa freqüência, aten-
dendo a solicitações superiores, só
foi saber que aquele homem seria o
réu da primeira sessão de julga-
mento, no próprio dia em que este
se realizou, ficando impossibilitado
de opor qualquer responsável medi-

da de insurgência diante dessa situ-
ação.

Que a defesa, procurou tirar pro-
veito dessa proximidade do réu com
o Fórum, sendo seguidamente obs-
tada pelo Ministério Público, contudo
inúteis foram essas interferências
ministeriais.

Soube o douto Promotor, após o
julgamento, que o fato de o réu tra-
balhar para o Judiciário de Soure,
freqüentemente realizando trabalhos
externos, dirigindo o carro oficial,
era, como continua sendo, realidade
pública e notoriamente conhecida
pelos comarcanos.

Que, efetivamente, fazendo veri-
ficações, só possíveis após a reali-
zação do Júri, obteve informações
de que o réu é funcionário público
municipal desde 1982, lotado no
Hospital Menino Deus, onde desem-
penhava as funções de enfermeiro,
à disposição do Juízo Eleitoral de
Soure, através de oficio nº 101/96,
operando na função de motorista,
passando a trabalhar oficialmente,
no Fórum de Soure em data posteri-
or a da ação penal contra ele inten-
tada.

Que, não é de boa procedência
para o resguardo da imagem de in-
dependência e imparcialidade da
Justiça, que alguém, respondendo a
processo criminal, máxime os de
competência do Tribunal do Júri,
seja solicitado a trabalhar no órgão
que fará o seu julgamento, não se
podendo argumentar que a sessão
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foi para a Justiça Eleitoral e não
para a Justiça Comum, dado que o
Juiz Comum, no Interior, sabemos,
acumula funções de Juiz Eleitoral.

Que, face as atividades de en-
fermeiro e por ser filho de uma se-
nhora bastante conhecida na cidade,
goza de certa popularidade em Sou-
re e que suas vinculações com o
Judiciário soam, certamente, como
um cabedal de influências no ânimo
daqueles que se constituírem jura-
dos, gerando-lhes temor ou receio
de emitir um veredicto condenatório
contra pessoa que, a pedido do ma-
gistrado da comarca, trabalha sob
suas ordens.

Que ficou patente o envolvimento
dos comarcanos quando da realiza-
ção do julgamento, em que alguns
jurados chegaram a rejeitar a tese
defensiva de homicídio privilegiado,
em prol da negativa de autoria.

Que seu entendimento acerca da
questão foi corroborado pelo Egré-
gio Tribunal de Justiça do Estado ao
deferir o apelo para a realização de
um novo julgamento.

Posto isto, requer o desafora-
mento do julgamento, a fim de que
não restem mais dúvidas sobre sua
imparcialidade.

Às fls. 314, verso, a MMª Juíza
de Direito Titular atual da 2ª Vara da
Comarca de Soure, manifesta-se
acerca do presente pleito, argu-
mentando que nada pode aquilatar
sobre a falta de imparcialidade ale-
gada pelo Representante do Ministé-

rio Público, por estar a pouco tempo
em Soure, não tendo tido ainda
oportunidade de presidir sessão do
Tribunal do Júri daquela Comarca,
para aferir o comportamento dos ju-
rados.

O douto Representante do Mi-
nistério Público instado a ofertar pa-
recer, no presente feito, opina pela
procedência do pedido de Desafo-
ramento, haja vista estar o mesmo
ancorado nas disposições legais
competentes, devendo o julgamento
ser realizado em Comarca mais pró-
xima a do distrito da culpa, no caso,
a de Salvaterra.

Voto

As alegações trazidas pelo Re-
querente, no caso o Representante
do Ministério Público na Comarca de
Soure, para desaforar o novo julga-
mento pelo Tribunal do Júri a que o
réu Luís Felipe Cassiano Figueiredo
terá que ser submetido, mostram-se
totalmente procedentes ante ao que
se depreende dos autos; Ao que
estabelece a Lei Processual Penal e
ao que possibilitam as relações hu-
manas. Vejamos:

As funções de enfermeiro, des-
envolvidas no seio de comunidade
interiorana de pequeno porte, como
é o caso da cidade de Soure, pro-
porcionam a criação de laços de
amizade, de simples simpatia assim
como o inverso, no seio da popula-
ção, conforme o trato dado à mes-
ma. Muitos cidadãos de Soure, cer-
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tamente, já mantiveram relações
profissionais com o acusado.

O vínculo de trabalho do réu com
o Fórum local, devidamente com-
provada nos autos, constitui-se con-
dição capaz de gerar desconfiança
na comunidade sobre a imparciali-
dade do julgamento, haja vista que o
mesmo trabalha sob o comando do
Juiz que presidirá o feito.

A MMª Juíza requerida, por sua
vez, diz que nada pode aquilatar so-
bre a falta de imparcialidade alegada
pelo Representante do Ministério
Público, em virtude de estar atuando
em Soure a pouco tempo e ainda
não ter tido oportunidade de presidir
sessão do Tribunal do Júri daquela
Comarca, para aferir o comporta-

mento dos jurados.
Posto isto, não vislumbramos, no

contexto oferecido pelos autos, a ga-
rantia da isenção de ânimo ou im-
parcialidade daqueles que serão re-
tirados do seio da comunidade para
compor o Júri Popular, tomando-se
prudente o desaforamento do julga-
mento, para que não pairem dúvidas
quanto a sua retidão.

E, por estar o pleito legalmente
amparado pelas disposições norma-
tivas do art. 424 do CPPB, acolho o
parecer do ilustre Procurador de
Justiça, para que o próximo julga-
mento do réu seja realizado na Co-
marca de Salvaterra, a mais próxima
ao distrito da culpa.

Belém, 15 de março de 1999.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator
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ACÓRDÃO Nº 35.845 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Metal Engenharia Ltda. e Emel Engenharia Ltda.
Apelado: André Luiz Nogueira de Athayde
Relatora: Desembargadora Maria Helena Couceiro Simões

Apelação Cível. Ação de Interdito Proibitório. Relação

Locatícia. Improcedência. I. Preliminares de ilegitimi-

dade passiva e Nulidade da sentença. Rejeitadas à

unanimidade pelos fundamentos constantes no acór-

dão. II. Mérito: Existindo relação locaticia entre as

partes, não se justifica o interdito proibitório para im-

pedir que o locador lance mão de medidas judiciais

que entenda cabíveis. 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, à unanimidade, em co-
nhecerem do recurso, mas lhe negar
provimento para manter a sentença
apelada em todos os seus termos.

Relatório

Metal Engenharia Ltda e Emel-
Engenharia Ltda., identificadas na
inicial, intentaram contra André Luiz
Nogueira de Athayde, também iden-
tificado na inicial Ação de Interdito
Proibitório, com fundamento nos
arts. 501 do C.C.B e 932 e seguintes
do C.P.C.

Alegam que mantém a posse

mansa e pacífica do imóvel situado
à Av. Almirante Tamandaré nº 912 -
A, onde está situado a sua sede há
mais de quinze (15) anos, pagando
os impostos federais, estaduais e
municipais sobre a área, a qual está
sendo ameaçada pelo réu, o qual,
se dizendo locador do imóvel, sur-
preendeu as autoras, com duas No-
tificações, denunciando que existiria
um Contrato de Locação firmado
entre eles, o que, não é verdade,
pois, não conhecem o réu, e nunca
mantiveram qualquer tipo de negó-
cio com o mesmo.

Requereram a concessão da
medida liminar de interdito proibitó-
rio, para garantir a posse atual, se-
gurando a turbação iminente na área
pelo réu, o qual até agora não con-



246_________________________________________________REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.44                      nº 77                      1999

seguiu provar que possui a posse, e
muito menos a propriedade do ter-
reno onde estão situadas as sedes
das autoras.

Informam que, o réu, já agiu da
mesma maneira, com um vizinho
das autoras, a firma Gentel- Grupo
Estrela do Norte Ltda., situada à Av.
Almirante Tamandaré, nº 908, tendo
a citada firma intentado uma Ação
Cautelar Inominada, contra o réu,
onde foi deferida a medida liminar,
evitando o esbulho ou turbação da
posse mansa e pacifica da citada
firma.

Finalmente pede seja ao final jul-
gada totalmente procedente o pedi-
do.

Juntaram os documentos de fls.
10/36.

Foi concedida a medida liminar.
Em contestação o réu alegou:

que, ele é, juntamente com seus ir-
mãos, legítimo possuidor dos imó-
veis em tela, adquirido no inventário
dos bens deixados por falecimento
de Guilherme Dias Athayde, cuja
partilha foi homologada por senten-
ça datada de 29/12/1993. Terrenos
esses que foram locados por con-
trato escrito para Metal Engenharia
Ltda., para fins não residenciais,
pelo prazo de 24 meses expirado
em 01/06/1995, e para Emel-
Engenharia Ltda., por prazo inde-
terminado também para fins não re-
sidenciais, tendo o último aluguel
sido pago no valor de R$ 150,00
(cento e cinqüenta reais), conforme

fotocópias autenticadas em número
de dezenove (19), dos cheques emi-
tidos pelos representantes legais
das autoras a favor do contestante,
por tal motivo notificou as autoras,
da sua intenção de não continuar a
locação.

Afirma ainda que, a outra firma
GENTEL - Grupo Estrela do Norte
Ltda., citada na inicial, também é lo-
catária dele contestante e contra
quem moveu uma ação de despejo,
onde foi exarada sentença de des-
pejo compulsório, o qual foi inte-
gralmente cumprido, ficando sem
objeto o Mandado Liminar de Inter-
dito Proibitório que havia consegui-
do.

Alega que ele, autorizado por
seus irmãos, firmou o contrato loca-
ticio com as autoras, não sendo ver-
dadeira a afirmativa de que não co-
nhecem o contestante, os quais es-
tão procedendo de má-fé.

Juntou os documentos de fls.
49/147.

Em réplica, as autoras, ratifica-
ram os termos da petição inicial.

Alega ainda que, o réu, não é o
único proprietário do terreno situado
à Av. Almirante Tamandaré nº 912,
onde segundo consta no formal de
partilha contém 26,66% do terreno
sendo, portanto, parte ilegítima,
nesta ação.

Alega ainda que, o terreno em
tela pertence à União Federal, e não
ao Réu, ou ao seu finado pai, por-
que, não foram pagos os foros e
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outros débitos, tendo eles autores
requerido perante o DPU (Pa) a pro-
priedade para si.

Juntaram os documentos de fls.
156/164.

Manifestou-se o réu, sobre os
novos documentos juntados pelas
autoras.

A juíza do feito, julgou antecipa-
damente a lide, na sentença de fls.
169/173.

Na qual conclui:
“Ex Positis, e por tudo o mais que
dos autos consta - Julgo Impro-
cedente a Ação, tornando sem
efeito, pois, a liminar concedida e
condeno as Autoras, ao paga-
mento das custas, despesas pro-
cessuais e honorários advocatí-
cios, os quais fixo em 20% sobre
o valor dado à causa”.
Pelo réu foi juntada a Procuração

de fls. 179.
As autoras interpuseram Embar-

gos de Declaração com efeito modi-
ficativo.

Os Embargos foram rejeitados
pela juíza “a quo”.

Inconformadas, as autoras apela-
ram apresentando as razões de fls.
189/193.

Alega em Preliminar a nulidade
da sentença por não ter apreciado a
alegada ilegitimidade de partes e
sobre quem é o legítimo proprietário
da área em questão, cujas teses en-
contram-se sustentadas em cada
peça da defesa do apelante.

Transcreve jurisprudência, na

qual é admitida a nulidade da sen-
tença que não contém os requisitos
do art. 458, do CPC, e aquela que
não julga o mérito.

Alega a carência do direito de
ação do autor.

Pedem o desentranhamento da
petição e do instrumento do Man-
dato de fls. 174/176, porque a Pro-
curação foi outorgada pelos irmãos
do apelado, e tal fato faz prova da
má-fé e ilegitimidade do autor, o
qual, somente juntou aos autos a
Procuração de seus irmãos, após, a
denúncia dos autores, o que consti-
tui cerceamento do direito de defesa
das apelantes.

Finalmente, pedem seja a apela-
ção conhecida e no mérito julgada
totalmente procedente, devido a ra-
zão de fato como de direito, conside-
rando o apelado, parte ilegítima
nesta questão e não sendo ele o le-
gítimo proprietário da área em litígio.

O apelado, ofereceu contra-
razões da apelação às fls. 203/206,
dos autos.

Alega o apelado, que não tem
nenhuma procedência as alegações
das apelantes que, mais uma vez
estão apenas procrastinando para
evitar a devolução do imóvel, de
propriedade do autor e de seus ir-
mãos e locado às apelantes, que, na
verdade, pretendem apropriar-se do
imóvel, objeto da lide.

Para que não restasse nenhuma
dúvida sobre a legitimidade dele
apelado para figurar como parte
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passiva na lide, juntou às fls.
175/176, a procuração com amplos
poderes outorgadas por seus irmãos
e co-herdeiros das áreas retro cita-
das.

A sentença, ao contrário do que
alegam as apelantes, e como elas
mesmas dizem nas razões de ape-
lação, entendeu ser o apelado o real
proprietário da área em litígio, sendo
esse o motivo de sua inconforma-
ção, conforme se tem às fls. 189.

Deduz que os apelantes, agiram
de má-fé, que alteraram a verdade
dos fatos, pretendendo fazer uso do
processo para conseguir objetivo
ilegal, ou seja, a máxima procrasti-
nação do feito, tendo causado danos
aos interesses do apelado.

Finalmente, pugna pelo negado
provimento ao recurso interposto, e
confirmada a decisão recorrida, em
todos os seus termos.

Voto

Não tem nenhuma procedência a
Preliminar de ilegitimidade do réu,
inclusive porque, foram as próprias
autoras quem, reconhecendo a legi-
timidade do apelado propuseram a
ação contra ele.

Logo, o réu, veio constituir a lide,
a chamado das autoras.

Por outro lado, não poderia este,
na réplica, mudar o pedido, pois, a
petição inicial, somente poderá ser
aditada, antes da citação, nos ter-
mos do art. 294, do CPC.

Também, não tem procedência,

a alegação de nulidade da sentença,
por falta dos pressupostos do art.
458, do CPC.

A sentença, analisando os fatos,
as provas carreadas aos autos, e o
direito aplicável na espécie, contém:

“I - o relatório, contendo os no-
mes das partes, a suma do pedido e
a resposta do réu, bem como o re-
gistro das principais ocorrências ha-
vidas, no andamento do processo;

II - os fundamentos em que a juí-
za “a quo”, analisou as questões de
fato e de direito;

III - o dispositivo em que resolveu
as questões que as partes lhe sub-
meteram.”

Inclusive, a sentença está invo-
cando jurisprudência.

Logo, não tem nenhuma proce-
dência, as preliminares, motivo pelo
qual rejeito as mesmas.

Também, a alegação de cercea-
mento de defesa, por ter sido junta-
da a Procuração de fls. 175.

Na verdade, tal documento não
tem nenhuma influência na decisão.

O réu, como foi devidamente re-
conhecido pelas autoras, que ajuiza-
ram a presente ação somente contra
ele, mesmo sendo herdeiro de ape-
nas parte do imóvel, objeto da lide,
em condomínio com seus outros ir-
mãos é parte legitima, para, como
condômino, contestar qualquer ação
envolvendo a herança deixada por
seu pai.
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Mérito

As apelantes, alegando serem
possuidoras diretas do imóvel situa-
do à Av. Almirante Tamandaré, nº
912 A e dizendo-se ameaçadas em
sua posse mansa e pacifica de mais
de 15 anos, surpreendidas que fo-
ram com o recebimento de duas
Notificações de Terceiro, denunci-
ando que existiria um Contrato de
Locação firmado entre elas e o réu,
o qual estava sendo denunciado, na
forma do art. 57, da Lei nº 8.245/91,
pois, não tinha mais interesse na
continuação da locação, intentaram
Interdito Proibitório, para evitar o es-
bulho em sua posse.

Alegam que, não existe nenhuma
relação locatícia entre eles e o réu, e
inclusive não conhecem o réu, e
nunca tiveram qualquer tipo de rela-
cionamento com o mesmo.

As provas carreadas aos autos,
pelo apelado, entretanto, desmen-
tem, as alegações das autoras.
Este, confirmando a existência da
relação locatícia do imóvel em litígio
e a posse e propriedade do referido
bem, juntou aos autos: a cópia do
contrato de locação do imóvel em li-
tígio para fins não residenciais, feito
entre ele apelado como locador e a
apelante Metal Engenharia Ltda.,
como locatária, às fls. 126/127; o
formal de partilha dos bens deixados
por seu pai às fls. 50/124, no qual
consta o bem em litígio. juntou ainda
às fls. 128/146, fotocópias autenti-
cadas de cheques emitidos pela fir-

ma Metal Engenharia Ltda., Eduardo
Augusto da Costa Mendes.

Assim, o fato das apelantes, es-
tarem efetuando o pagamento das
taxas de telefone e IPTU, não faz
prova de que elas sejam as propri-
etárias do imóvel.

Como bem dispõe a juíza de 1º
grau em sua sentença, após enunci-
ar as provas trazidas pelo apelado
com a contestação:

“Falando sobre a contestação as
Autoras não impugnaram a do-
cumentação carreada aos autos
pelo requerido, nem tampouco as
alegações do mesmo, limitaram-
se apenas a alegarem que não
era parte legítima para figurar no
polo passivo da presente ação;
justo as Autoras que ingressaram
em juízo com a presente ação
contra o requerido”.
“Existe sim uma relação locatícia
entre as partes e as Autoras não
mantém a posse mansa e pacífi-
ca dos imóveis, conforme alega-
ram, existindo contrato de loca-
ção celebrado entre as partes,
quer escrito, quer verbal, as
ações cabíveis são aquelas elen-
cadas na Lei nº 8.245/91”.
“Não se justifica o interdito proi-
bitório, com a finalidade de impe-
dir que o réu lance mão de medi-
das judiciais que entenda cabí-
veis” (Bol.A.A S.P-1.421/63).
Realmente, não tem nenhum

sentido as apelantes pretenderem
opor ao apelado um interdito proibi-
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tório, que o impeça de retomar o seu
imóvel locado às apelantes, para
fins não residenciais, ao fim do pra-
zo locatício, ou denuncie a sua in-
tenção de não mais pretender conti-
nuar a locação, porque, essa de-
núncia e a conseqüente ação de
despejo é direito que lhe assegura a
atual Lei do Inquilinato, nos arts. 56
e 57, desde que não tenha havido
ação renovatória da locação.

Nesse sentido, a seguinte deci-
são:

“A notificação premonitória, pe-
dindo a desocupação do imóvel

locado, sob pena de ser proposta
ação de despejo, não constitui
ameaça capaz de infundir justo
receio ao possuidor de ser mo-
lestado em sua posse” (Ac. unân.
da 3ª Câm. do TA-RS- na apel.
18.468-reI. Túlio Medina Martins -
julgs. do TA-RS. vol.32-
pág.230).
Isto posto.
Conheço do recurso, mas lhe

nego provimento para manter a
sentença apelada em todos os seus
termos.

Belém, 22 de março de 1999.

Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente
Desa. Maria Helena Couceiro Simões - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.848 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Nilda Iolanda Espinoza de Oliveira
Impetrado: Exmo. Secretário de Estado de Agricultura
Relatora: Desembargadora Climeniè Bernadette de Araújo Pontes

Mandado de Segurança - Funcionário Público - Iso-

nomia vencimental - Ocupantes do mesmo cargo

percebendo salários diferenciados - Princípio Consti-

tucional - Aplicação. Preliminares de ilegitimidade de

parte, de decadência e de prescrição rejeitadas. -

Comprovado nos autos que na Administração Esta-

dual (Secretaria de Estado de Agricultura), existem

distorções quanto ao salário base percebidas por

ocupantes de cargos iguais, reconhece-se o direito a

isonomia vencimental, garantido a impetrante a per-

cepção do mesmo vencimento auferido ao funcioná-

rio ocupante de cargo que, lhe serviu de paradigma.

Precedentes desta Corte (Constituição Federal art. 39,

caput, § 10). Segurança concedida.

ACORDAM, os Desembargado-
res componentes das Egrégias Câ-
maras Cíveis Reunidas, por unani-
midade de votos, rejeitar as prelimi-
nares e no mérito conceder a segu-
rança nos termos do voto da Desa.
Relatora.

Relatório

Nilda Iolanda Espinoza de Olivei-
ra, funcionária pública estadual, im-
petra mandado de segurança contra
a Secretaria de Estado de Agricultu-
ra, objetivando perceber o piso sala-

rial de 8,5 salários mínimos, com
fundamento na garantia constitucio-
nal da isonomia salarial e apontando
como paradigma duas colegas de
trabalho que exercem funções idên-
ticas as suas.

A liminar pleiteada foi indeferida
face o disposto na Lei nº 5.021/66,
que proíbe concessão de liminar
para pagamento de vencimentos ou
vantagens pecuniárias a servidores
da União, dos Estados ou dos Muni-
cípios e suas Autarquias.

A autoridade impetrada prestou
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informações suscitando as prelimi-
nares de carência de ação por ilegi-
timidade passiva ad causam, de de-
cadência e de prescrição. No mérito,
defende a inexistência de direito lí-
quido e certo a proteger.

Integra a lide o Estado do Pará,
na qualidade de litisconsorte passi-
vo, ratificando as informações.

O douto Procurador de Justiça
manifestou pela improcedência das
preliminares suscitadas e no mérito
pela concessão do writ, observando-
se o disposto no art. 1º da Lei nº
5.021, ressalvado à impetrante o di-
reito de pleitear pelas vias adequa-
das as eventuais diferenças pretéri-
tas.

Voto

A impetrante integra o quadro de
funcionários especializados da Se-
cretária de Estado Agricultura e per-
segue o reconhecimento da isono-
mia vencimental, tomando como pa-
radigma os vencimentos de seus
colegas já reconhecidos em deci-
sões da Justiça Trabalhista e Justiça
Comum. Todavia, a autoridade im-
petrada contesta o direito persegui-
do, esboçando as preliminares de
ilegitimidade de parte, decadência e
prescrição. No mérito, invoca a ine-
xistência de direito líquido e certo,
impossibilidade de vinculação do
salário mínimo para qualquer fim;
abalo à autonomia estadual previsto
no art. 25 da Carta Magna Estadual
e nos arts. 37, X, 169, § único da

Constituição Federal, que determi-
nam revisão geral dos vencimentos,
sem distinção de índice e sempre na
mesma data, e da ausência de di-
reito adquirido contra norma consti-
tucional, art. 17 do ADCT, impossibi-
lidade de utilização como parâme-
tros decisões judiciais trabalhistas.

Feitas essas considerações inici-
ais, passamos a abordagem das
preliminares:

1ª - Preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam. Esta preliminar
não merece acolhida. O Secretário
de Agricultura é a autoridade que
nega o cumprimento à isonomia
pleiteada, portanto, é o impetrado,
parte legitima no presente feito.
Mas, ainda que se entenda de modo
contrário, remetendo tal decisão ao
Estado, este já figura no polo passi-
vo, assim considerando, que tal en-
tendimento afina-se com as inúme-
ras decisões deste Colegiado, rejeito
a preliminar.

2ª - Extinção do processo, esco-
amento do prazo decadencial para a
impetração da segurança. A deca-
dência ora em debate, in casu, não
tem a mesma conotação que se lhe
impõe o art. 18 da Lei 1.533/51, pois
embora ultrapassado 120 dias do
ato administrativo impugnado, o as-
sunto não se dilui em face de sua
eficácia preclusiva. A jurisprudência
predominante nos Tribunais tem
feito a distinção entre ato adminis-
trativo único, mas com efeitos per-
manentes, e atos administrativos
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sucessivos e autônomos, embora
tendo como origem norma inicial
idêntica. Na primeira hipótese, o
prazo do art. 18 da Lei do Mandado
de Segurança deve ser contado da
data do ato impugnado; na segunda,
porém, cada ato deve ser atacado
pelo writ e, assim, a cada qual cor-
responderá prazo próprio e indepen-
dente (Recurso Especial - relatado
pelo Min. Nery da Silveira, cit. por
Theotonio Negrão, 27ª ed.); Este
mesmo Autor, anota ainda corrente
mais liberal oriunda do S.T.J. relator
Min. José de Jesus Filho: O prazo
decadencial para impetrar mandado
de segurança renova-se a cada ato
lesivo que envolva prestações de
trato sucessivo, cuja matéria está
sumulada.

Tratando-se, pois de isonomia
vencimental, a questão relativa à
prazo está definida pela jurisprudên-
cia das Cortes Superiores e pela
nossa, como de trato sucessivo.
Considere-se ainda que, a extinção
do direito de impetrar o writ constitu-
cional, não gera contudo a extinção
do próprio direito subjetivo persegui-
do, se por ventura precluso aquele,
o ato estatal impugnado não estaria
imune do controle jurisdicional por
outra via que se lhe adequasse, re-
jeito a preliminar.

3ª - Prescrição do direito da
ação, em virtude do que dispõe o
art. 1º do Decreto Federal nº
20.910/32, e mais o Decreto
2.351/87. Dizem as autoridades im-

petradas que a Lei 5.378/87, ade-
quou a política salarial para os ser-
vidores estaduais e em especial
para os impetrantes quando ocorreu
a incorporação de gratificação. Ora,
se a redução salarial alegada se deu
por ato único administrativo decor-
rente de lei, o direito está prescrito,
pois só agora postulado. Não deve
ser esquecido que os créditos contra
a Fazenda Pública prescrevem no
prazo de cinco anos (art. 1º do De-
creto 20.910/32). Porém, as catego-
rias reivindicantes até 1994, eram
regida pela CLT como se infere dos
típicos contratos de trabalho anexa-
dos e das inúmeras decisões traba-
lhistas verificadas após a edição da
referida Lei. Não se trata assim de
ato único, cuja incidência do prazo
seria fatal. O ato é considerado de
trato sucessivo. Inobstante, a invo-
cação da Lei nº 5.378/87, vários fun-
cionários da entidade obtiveram re-
posição salarial, ficando os demais
servidores em desigualdade venci-
mental que agora buscam corrigir.
No que diz respeito à prescrição
qüinqüenal de parcelas, art. 1º do
Decreto 20.910/32, não se aplica ao
caso em estudo, não se trata de
ação de cobrança que se submete
ao crivo da norma aludida e sim do
reconhecimento de um direito já
conferido a muitos outros funcioná-
rios, quer pela Justiça Especializada,
quer pela Justiça Comum. Não per-
segue a impetrante o pagamento de
diferenças vencidas e sim o direito
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de perceber o que seus colegas
percebem. Rejeito a preliminar.

Mérito

Assenta-se a abordagem na ine-
xistência de direito líquido e certo,
haja vista os óbices constitucionais
de vinculação do salário mínimo
para qualquer fim e de abalo à auto-
nomia estadual prevista no art. 25,
bem como do disposto no 37, X e
169, § único da CF e art. 17 do
ADCT e na impossibilidade de ado-
tar como paradigma decisões judici-
ais da Justiça do Trabalho.

Não há infringência às normas
citadas, mormente a que veda a vin-
culação do salário mínimo para
qualquer fim. O deferimento do
pleito do impetrante não significa
que o reajuste salarial se proceda de
conformidade com o salário mínimo.
O que se estabelece neste e muitos
outros julgados é a vinculação do
salário base do impetrante com o
salário base de seu colega, visto
como paradigma. Portanto, não há
vinculação ao salário mínimo, mas
tão-somente ao salário base do car-
go .

No mesmo sentido, se não há
vinculação ao salário mínimo, não
há infringência à autonomia do Es-
tado, posto que não seria Lei Fede-
ral que disporia sobre a remunera-
ção dos servidores estaduais, nem
tampouco haveria reajuste diferenci-
ado, mas, sim, correção de injustiça
no tratamento dos servidores esta-

duais ocupantes dos mesmos car-
gos.

Essa mesma argumentação deve
ser utilizada contra a alegação das
autoridades coatoras de que uma
vez deferida a segurança haveria
vinculações na Administração Públi-
ca, o que é proibido. As vinculações
dizem respeito a cargos diferentes, o
que não é o caso. Aqui, tem-se ex-
clusivamente a incidência do Princí-
pio da Isonomia, estabelecendo
mesmo vencimento-base para car-
gos iguais.

Argumentam as autoridades co-
atoras que a decisão da Justiça do
Trabalho não poderia aproveitar aos
servidores que não foram parte no
feito. Contra essa argumentação,
urge transcrever a pesquisa feita
pelo Douto Procurador de Justiça
Luiz Ismaelino Valente:

A decisão da justiça trabalhista,
proferida ao tempo que os servido-
res da Sagri subordinavam-se ao
regime celetista, reconheceu à cate-
goria dos médicos veterinários em-
pregados do Estado o piso salarial
correspondente a 8,5 salários míni-
mos. Trata-se, aí, sim, de decisão
transitada em julgado, que não mais
pode ser rediscutida.

Ora, tendo os servidores públicos
do Estado passado, desde 24 de ja-
neiro de 1994, com o advento da Lei
nº 5.810, para o regime jurídico úni-
co, de natureza estatutária, é obvio
que não poderá haver disparidade
entre o vencimento básico dos ocu-
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pantes de cargos iguais ou asse-
melhados do mesmo poder, conso-
ante o preceito maior da carta mag-
na.

Neste sentido, em caso análogo,
já se manifestaram estas Colendas
Câmaras Cíveis Reunidas:

Mandado de segurança. Enge-
nheiros agrônomos aumentados
para 8,5 salários mínimos por
decisão da Justiça do Trabalho -
Impetração de mandado de se-
gurança por ocupante de mesmo
cargo, regido pelo regime esta-
tutário visando isonomia salarial -
Direito do impetrante reconheci-
do, não pela vinculação imposta
pela Justiça do Trabalho, mas
pelo princípio da isonomia salari-
al, prevista pelo art. 39, caput, §
10, da Constituição Federal de
1988. - Preliminares de ilegitimi-
dade de parte, carência da ação
e impossibilidade de dilação pro-
batória rejeitadas (TJE-Pa, Câ-
maras Cíveis Reunidas - Ac. nº
29.597, de 20/08/96, unânime -

Relator Des. Nelson Silvestre
Rodrigues Amorim - DJE, de
29/08/96).
Como se constata, o pré-

questionamento de se adotar ao
caso em tela a decisão da Justiça do
Trabalho, também é insustentável.

In casu, invoca a impetrante o
reconhecimento de seu direito, pro-
vando que servidores da mesma
categoria, ocupantes dos mesmos
cargos percebem salários diferenci-
ados.

Em assim sendo, razão assiste à
impetrante e ao douto represente do
Parquet, de que existe direito líquido
e certo a proteger.

Ante o exposto, voto pela con-
cessão da ordem no sentido de as-
segurar a impetrante o direito líquido
e certo a isonomia vencimental com
vencimento básico igual ao de seu
colega, cujo contracheque foi carre-
ado aos autos como paradigma,
com efeitos patrimoniais a partir da
data da impetração.

Belém, 26 de maio de 1998.

Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalves - Presidente
Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.849 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Claudete Nazaré Araújo França
Impetrado: Secretário de Administração do Estado do Pará
Relator: Desembargador Pedro Paulo Martins

Mandado de Segurança.  Irresignação pela não incor-

poração aos seus vencimentos do adicional pelo

exercício de cargo em comissão, que exerceu por

sete (07) anos - Pedido de incorporação e consequen-

te pagamento de adicional pelo exercício de cargo em

comissão - Exonerada durante a vigência da Lei

5.810/94 - Admissibilidade - Direito Liquido e certo

previsto na Lei - Segurança concedida - Decisão

Unânime.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Excelentíssimos

Desembargadores membros das
Câmaras Cíveis Reunidas, do Tribu-
nal de Justiça do Estado do Para, à
unanimidade de votos em conceder
a segurança, nos termos do voto do
Des. Relator.

Relatório

Claudete Nazaré Araújo França,
funcionária pública estadual, através
de seu Advogado habilitado nos au-
tos, impetrou o presente Mandado
de Segurança perante este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, contra ato do Exmo. Sr. Secretá-
rio de Estado de Administração.

Acha-se com direito a incorpora-
ção aos seus vencimentos, do adici-

onal de setenta (70%) por cento pelo
exercício de cargo em comissão, por
ter exercido o mesmo durante o pe-
ríodo de sete (07) anos e dois (02)
meses.

Alega ter exercido o cargo co-
missionado no período de 25/02/91
a 07/05/98, quando foi exonerada,
entretanto até a presente data não
recebeu o adicional pleiteado. Jun-
tou documentos tentando provar su-
as alegações às fls. 09 a 14 dos
autos.

A Impetrante fundamentou suas
razões citando a Jurisprudência e a
Doutrina, e invocando a Lei nº
5.810/94 em seu artigo 130 e pará-
grafos, e o artigo 5º inciso LXIX da
Constituição Federal.

Em suas informações o Exmo.
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Sr. Secretário de Estado de Admi-
nistração às fls. 20 a 35 dos autos,
argüiu as preliminares de: inépcia da
inicial, escoamento do prazo deca-
dêncial, impossibilidade jurídica do
pedido e carência da ação, citando a
Doutrina e a Jurisprudência, inclusi-
ve a Súmula 269 “O Mandado de
Segurança não é substituto de ação
de cobrança.”

No mérito refere-se a ausência
de direito liquido e certo da Impe-
trante, fundamentando suas argüi-
ções com as Leis de números
5.020/82 5.232/85 e 5.810/94, e o
Princípio da Irretroatividade das Leis
citando o artigo 6º da Lei de Introdu-
ção do Código Civil, tendo requerido
o acatamento das informações, in-
deferindo as pretensões da Impe-
trante e consequentemente a dene-
gação do “Writ”.

O DD. Procurador de Justiça Dr.
Antônio da Silva Medeiros em seu
douto parecer, opinou pela “conces-
são da segurança nos termos do
pedido”.

Voto

Em analise detida e detalhada
dos presentes autos verifica-se que
foi Impetrado o presente “Manda-
mus” contra ato do Exmo. Sr. Se-
cretario de Estado de Administração
e o Estado do Para na qualidade de
Litisconsorte Passivo Necessário,
aderiu para todos os fins de direito
às informações prestadas pela auto-
ridade dita coatora, isto segundo as

fls. 41 a 42 dos autos.
Foram argüidas preliminares pelo

Impetrado, sendo a primeira de
inépcia da inicial.

Esta preliminar não pode ser
acolhida porque foram trazidos aos
autos para comprovação, a cópia do
Decreto de nomeação e o Diário
Oficial com a portaria de exoneração
do cargo em comissão às fls. 10 e
11 dos autos.

Embora no Decreto de nomea-
ção conste o Código GEP-DAS-
011.3 e na Portaria de exoneração o
Código GEP-DAS-012.3 o cargo em
comissão em ambos os documentos
é o de Chefe de Divisão Técnica de
Centro Regional (9º CRS). Então o
cargo comissionado é o mesmo, ha-
vendo diferença apenas nas codifi-
cações, ou pode ter ocorrido um
equívoco sobre os códigos na admi-
nistração. Assim sendo, o cargo
exercido durante todo o período foi o
mesmo.

Por tais razões rejeito esta Preli-
minar.

Na preliminar de escoamento do
prazo decadêncial verificam-se
prestações que se renovam a cada
mês, e nossa Jurisprudência se ma-
nifesta sobre estas prestações de
trato sucessivo da seguinte maneira:

“O prazo decadêncial para impe-
tração do mandado de segurança
renova-se a cada ato lesivo que
envolva prestações de trato su-
cessivo “(RTFR 121/370). Neste
sentido: RSTJ 68/132; STJ-2ª
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turma, RMS 1.286-O-ES, REL.
Min. José de Jesus Filho, j-
23.9.92, deram provimento, v.u.,
DJU 3/11/92, p. 19.735, 2ª col.,
em.; STJ-6ª Turma, reSP 44.498-
PE, rel. Min. Adhemar Maciel, j.
13/05/96, não conheceram, v.u.,
DJU 24/06/96, p. 22.824, 2ª col.,
em.”
Então o prazo renova-se a cada

mês, não cabendo nestes casos o
prazo decadêncial do artigo 13 da
Lei nº 1.533/51.

Por consequência Rejeito esta
preliminar.

Na preliminar de impossibilidade
jurídica do pedido, esta não é ad-
missível, tendo em vista as motiva-
ções que embasam o pedido, e a
documentação acostada aos autos
tentando comprovar o exercício de
cargo em comissão, através dos
quais a impetrante persegue o que
acha ser seus direitos.

Assim sendo, rejeito esta prelimi-
nar.

A última preliminar argüida de ca-
rência da ação é inaceitável, em de-
corrência da comprovação do con-
teúdo do pedido, quanto aos direitos
referentes ao cargo em comissão,
os quais a Impetrante tenta provar,
juntando documentos comprobatóri-
os do tempo de serviço exercido no
mesmo.

Por consequência, Rejeito esta
preliminar.

Mérito

É de ser analisado o tempo du-
rante o qual a Impetrante comprovou
exercer o cargo comissionado, que
foi no período de 25/02/91 a
07/05/98.

Verifica-se duas leis durante este
período: a primeira é a Lei nº 5.378
promulgada em 1987, e substituindo
esta, foi promulgada a Lei nº 5.810
/94.

Com a Lei nº 5.378/87 cessaram
os benefícios de incorporação de
gratificação por cargo em comissão
ou função gratificada.

Neste período não existiu norma
legal estatuidora destes direitos, os
benefícios concedidos pelas Leis
anteriores cessaram no mundo jurí-
dico durante a vigência desta Lei,
não existindo direito á incorporação
para os servidores públicos que
exerciam cargos em comissão ou
função gratificada.

Com a promulgação da Lei nº
5.810/94, foi novamente introduzido
o direito à incorporação através do
artigo 130, da citada lei.

Porém, esta não determinou que
fosse computado o tempo de serviço
anterior a sua vigência, não retroa-
gindo para situações anteriores a
sua promulgação. Está voltada para
presente e para o futuro, com efeito
imediato e geral, não atingindo situ-
ações pretéritas. O efeito desta Lei
começa no dia de sua vigência e em
relação aos fatos ocorridos a partir
deste momento.
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Podemos dizer que o principio da
irretroatividade da Lei domina a le-
gislação contemporânea, e Grenier
diz ser a própria moral da legislação.

A Impetrante demonstrou ter
exercido o cargo comissionado entre
os anos de 1991 a 1998, e de acor-
do com o Principio da Irretroativida-
de da Lei, falta amparo legal para
adquirir os direitos pretendidos, en-
tão somente a partir da promulgação
da Lei nº 5.810/94, é que tem seus
direitos adquiridos.

Assim sendo, tem direito a per-
ceber a partir do ano de 1991 até

1998, quando a impetrante teve seu
direito adquirido.

Por tais razões, conheço do re-
curso para dar-lhe provimento, con-
tando-se a incorporação de gratifi-
cação a partir do período em que
exerceu o cargo em comissão, sen-
do exonerada durante a vigência da
Lei nº 5.810/94, data em que foi
promulgada a citada Lei.

Deverá receber a partir da data
de impetração do presente “man-
damus”, e o requerido anteriormente
à impetração, somente através de
ação própria.

Belém, 23 de março de 1999.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Des. Pedro Paulo Martins - Relator
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ACÓRDÃO Nº 35.853 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrantes: Marcos Vinicius Barreiros Itaparica, Romulo da Silva Neves, Nel-
sikleber Furtado Ribeiro, Marco Antônio da Silva Martins, Erivel-
ton de Farias Cunha, Djalma Eduardo Carvalho, Aderson Dayton
da Silva Andrade, Carlos Alexandre Teles dos Santos, Luiz Clau-
dio Moura de Souza, Delcidio Muniz Sozinho, Eneis Lima Figuei-
redo e Silvio Márcio Freitas Gonçalves

Impetrado: Comandante geral da Policia Militar do Estado do Pará
Litisconsorte Passivo: Estado do Pará
Relatora: Juíza Convocada Heralda Dalcinda Blanco Rendeiro

Mandado de Segurança. Incompetência originária do

TJE. 1- O Tribunal de Justiça do Estado do Pará é in-

competente para apreciar originariamente Mandado

de Segurança impetrado contra ato do Sr. Comandan-

te da Policia Militar do Estado do Pará (art. 1º da Re-

solução nº 21/98, de 14/10/98). 2 - Pedido não conhe-

cido. 3 - Determinação da remessa dos autos ao pri-

meiro grau

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Mandado de Se-
gurança da Comarca de Belém em
que figuram como Impetrantes Mar-
cos Vinicius Barreiros Itaparica, Ro-
mulo da Silva Neves, Nelsikleber
Furtado Ribeiro, Marco Antonio da
Silva Martins, Erivelton de Farias
Cunha, Djalma Eduardo Carvalho,
Aderson Dayton da Silva Andrade,
Carlos Alexandre Teles dos Santos,
Luiz Cláudio Moura de Souza, Delci-
dio Munis Sozinho, Eneis Lima Fi-
gueiredo E Silvio Márcio Freitas
Gonçalves, e como impetrado

Exmo. Sr. Comandante da Policia
Militar do Estado do Pará.

ACORDAM, os Exmos. Srs. De-
sembargadores que integram as
Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas,
à unanimidade, não conhecer do
“mandamus”, determinando a re-
messa dos autos ao primeiro grau,
nos termos do voto da Relatora.

Relatório

Tratam os autos de Mandado de
Segurança impetrado com funda-
mento no art. 5º inciso LXIX da
Constituição Federal dc a Lei
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1.533/51, com expresso pedido de
liminar, por Marcos Vinícius Barrei-
ros Itaparica, Romulo da Silva Ne-
ves, Nelsikleber Furtado Ribeiro,
Marco Antônio da Silva Martins, Eri-
velton de Farias Cunha, Djalma
Eduardo Carvalho, Aderson Dayton
da Silva Andrade, Carlos Alexandre
Teles dos Santos, Luiz Claudio Mou-
ra de Souza, Delcicio Munis Sozi-
nho, Eneis Lima Figueiredo e Silvio
Márcio Freitas Gonçalves, contra ato
manífestamente ilegal e abusivo do
Exmo. Sr. Coronel Fabiano Jose Di-
niz Lopes, Comandante Geral da
Polícia Militar do Estado do Pará.

Alegam os impetrantes que após
habilitação ao Concurso Público
para Admissão do Concurso de
Formação de Soldado Masculino da
Policia Militar, submeteram-se ao
Exames Antropométrico (1ª etapa) e
Intelectual (2ª etapa), obtendo re-
sultado satisfatório em ambos os
exames. Em seguida foram subme-
tidos ao Exame Psicotécnico, sendo
surpreendidos com o resultado de
que não foram aprovados no citado
exame sob a alegação de: “Não cor-
responderem as características esti-
puladas no perfil traçado para o Sol-
dado da PM”.

Foi deferida a liminar requerida
garantindo aos impetrantes o direito
de prosseguirem nas demais etapas
do concurso.

O Estado do Pará através de sua
Procuradoria ingressou na lide na
qualidade de litisconsorte passivo

ratificando in tontum os termos da
peça de informações da autoridade
dita coatora.

A autoridade considerada coatora
prestou as informações solicitadas
conforme se vê das fís.

A Douta Procuradoria Geral de
Justiça em seu judicioso parecer
opinou pela concessão do manda-
mus.

Voto

Trata-se de Mandado de Segu-
rança impetrado contra ato adminis-
trativo ilegal do Exmo. Comandante
da Policia Militar do Estado do Pará.

O inciso IV do art. 25 do Regi-
mento Interno do TJE atribuía às
Egrégias Câmaras Reunidas, com-
petência originária para processar e
julgar, originalmente os feitos de
Mandado de Segurança em que fi-
guravam como autoridades coatoras
entre outros o Exmo. Comandante
Geral da Policia Militar do Estado do
Pará, ora impetrado como coator.
Esse dispositivo, no entanto foi re-
vogado pela Resolução nº 21/98 de
14/10/98, cujo artigo 1º excluiu essa
competência, originária da Justiça
Estadual de 2º Grau ao dispor:

“Artigo 1º - Revogar a Resolução
25/96 do Egrégio Tribunal de
Justiça, que atribuía competência
às Câmaras Cíveis Reunidas
para conhecer, processar e jul-
gar, originalmente os feitos de
Mandado de Segurança em que
figuravam como autoridade coa-
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toras o Comandante Geral da
Policia Militar do Estado, o Co-
mandante Geral do Corpo de
Bombeiros Militar e o Procurador
Geral da Defensória Público, dis-
ciplinada no art. 25, IV do Regi-
mento Interno.”
Sendo o Mandado de Segurança

ação cível por excelência, aplicam-
se-lhe, subsidiariamente as normas
do direito comum.

O art. 113 do Código de Proces-
so Civil estabelece:

“A incompetência absoluta deve
ser declarada de oficio e pode
ser alegada em qualquer tempo
de grau de jurisdição indepen-
dentemente de exceção”
Desse modo, declaro de ofício a

ocorrência, seguindo, a par da nor-
mas legais, orientação jurispruden-
cial, que transcrevo:

“Assim é nula a liminar concedida
por juiz absolutamente incompe-
tente, quer em ação possessória
(RF 309/189, quer em Mandado
de Segurança

(Bol.AASP1/135(Extraído da obra
de Theotônio Negrão- CPC e Le-
gislação em Vigor-pag.206 da
308 edição).
O § 2º do já citado art. 112 do

CPC, orienta que declarada a in-
competência absoluta, remetem-se
os autos ao juiz competente.

A orientação de nossos Tribunais
é no mesmo sentido:

“Incompetência do STF para jul-
gar originariamente mandado de
segurança contra a Presidente
da Legião Brasileira de Assistên-
cia(art. 103,I, “d” da CF).(STF
Pleno, MS 21.683-2 RJ, rel Mi-
nistro Moreira Alves, J. 113.93,
não conheceram e remeteram os
autos à Seção Judiciária da Jus-
tiça Federal do Distrito Federal,
DJU 16/12/94.
Ante o exposto, não conheço do

pedido, fundamentando esta decisão
no art. 113 do Código de Processo e
na forma do § 2º do mesmo disposi-
tivo legal determino a remessa des-
tes autos ao 1º Grau de Jurisdição.

Belém, 13 de abril de 1999.

Desa. Climeniè Bernadete de Araujo Pontes - Presidente
Juíza Convocada Heralda Dalcinda Blanco Rendeiro - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.854 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Indústria de Pneumáticos Firestone S/A
Impetrado: MMª Juíza da 7ª Vara Cível da Capital
Relatora: Juíza Convocada Sônia Maria de Macedo Parente

Mandado de Segurança contra ato judicial. I - Não

cabe Mandado de Segurança contra ato judicial pas-

sível de recurso ou correição (Súmula 267 do TSE). II

- Nega-se Mandado de Segurança impetrado contra

ato judicial. Inteligência do artigo 5º, inciso II da Lei nº

1.533 de 31/12/51).

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Mandado de Se-
gurança da Comarca de Belém em
que figuram como Impetrante In-
dústria de Pneumáticos Firestone
S/A e como Impetrada o MMª Juíza
de Direito da 7ª Vara Cível da Capi-
tal.

ACORDAM, os Exmos. Desem-
bargadores que integram as Egré-
gias Câmaras Cíveis Reunidas, por
maioria de votos, negar a Segurança
impetrada, nos termos do Voto da
Relatora.

Relatório

Indústria de Pneumáticos Fires-
tone S/A, já qualificada, por procu-
rador judicial habilitado, impetra or-
dem de Mandado de Segurança
contra ato da MM. Dra. Juíza da 7ª
Vara Cível da Capital proferido em

execução de sentença prolatada nos
autos de Ação Ordinária de Reparti-
ção de Danos por Ato Ilícito Doloso
promovida por Indústria Paraense
de Artefatos de Borracha S/A - Pa-
rabor contra a ora impetrante.

Diz, em resumo, que julgado o
processo a MMª Juíza a quo” decidiu
pela procedência da ação, conde-
nando a ora impetrante ao paga-
mento de perdas e danos. Mantida a
decisão de primeiro grau pelo Egré-
gio TJE e rejeitados os embargos de
declaração então apresentados, in-
terpôs ainda a impetrante Recurso
Extraordinário que, denegado, deu
ensejo à interposição de Agravo de
Instrumento ao Colendo Supremo
Tribunal Federal, não merecendo,
igualmente, acolhida.

Transitada, pois, em julgado a
decisão, os autos retornaram à ins-
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tância “a quo” para execução da
sentença. Determinou então a MMª
Juíza apontada como coatora que
os autos baixassem à conta para
efetivação do cálculo, e ao retoma-
rem, sem ouvir as partes, prolatou a
seguinte decisão interlocutória:

“Vistos, etc. Homologo por sen-
tença, o cálculo de fls. , uma vez
que não houve impugnação. Ex-
peça-se Carta Precatória Exe-
cutória, em tudo observadas as
formalidades legais”
Alega a impetrante que em ne-

nhum momento foi intimada para
falar sobre o cálculo e, por esse mo-
tivo, requereu a reconsideração do
despacho acima, dando-se, entre-
tanto, por citada nesta capital e no-
meando bens a penhora. Entretanto,
não obteve êxito em seu intento eis
que a magistrada indeferiu seu plei-
to, mediante despacho interlocutório
apontado como violador do direito
da impetrante e que se transcreve:

“Digna de especial consideração
é a petição de fls. 901, da reque-
rida Indústria de Pneumáticos Fi-
restone, como um rosário de
protestos e consequentes pedi-
dos que visam unicamente pro-
telar a execução. 1. Quanto à la-
cuna apontada de não ter sido
intimado dos cálculos efetuados
à fls. 898, não nos inibe, entre-
tanto, recordar que referidos cál-
culos foram refeitos de acordo
com a orientação do despacho
de fls. 896/897, publicado no Diá-

rio Oficial de 10 de janeiro, con-
forme certidão Sr. escrivão do
feito. II. Quanto à alegação de
que a requerida comparece em
Juízo mediante procurador com
poderes específicos para receber
citação e oferecer bens à penho-
ra, é oportuno esclarecer que a
mesma escolheu para represen-
tá-la na citação, apenas advoga-
do do lugar de sua residência e
domicilio, isto é, Estado de São
Paulo. Não vale pois a boa inten-
ção, que a tenha motivado, pois
tal circunstância em nada modifi-
cará o destino da Carta Precató-
ria. Não merece pois acolhida os
pedidos constantes da parte final
do requerimento de sustação e
devolução sem cumprimento da
Carta Precatória, razão pela qual
indefiro. Aguarde em Cartório a
devolução da Precatória devida-
mente cumprida, intime-se”
Sustenta, a impetrante, em sínte-

se, que o artigo 656 e seu inciso III
do Código de Processo Civil, dispõe
que a nomeação só será declarada
ineficaz “se, havendo bens no foro
da execução, outros hajam sido no-
meados”.

Irresignada com a decisão ata-
cada e alegando não haver nenhu-
ma outra medida judicial para asse-
gurar-lhe o alegado direito e evitar
que prejuízo irreparável lhe seja
causado, impetra o remédio heróico
com o escopo de, liminarmente,
determinar-se à MMª Juíza aponta-
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da como coatora, o processamento
da Execução nesta comarca, e a
consequente requisição da carta
Precatória expedida para a Comarca
de Santo André - S.P., via telegrama
ou telex, sem cumprimento.

Em despacho inicial (fls. 39), o
eminente Dr. Desembargador Rela-
tor negou a liminar requerida, além
de solicitar informações à autoridade
apontada como coatora e, em se-
guida, a colheita do parecer do Mi-
nistério Público.

Certificou a Secretaria, às fls. 42,
que as informações solicitadas por
meio de oficio, não foram prestados.

Com vista, o digno Dr. Procura-
dor de Justiça, em brilhante parecer
de fls. 43/45, opinou, ao final, pelo
conhecimento e não provimento do
“mandamus” por entender que o
Mandado de Segurança

“...não pode dirigir-se nem contra
coisa julgada, nem contra o ato
judicial em si e diante da não
comprovação da possibilidade de
ocorrer dano de difícil ou impos-
sível reparação...”.

Voto

Trata-se de Mandado de Segu-
rança contra ato judicial, isto é, con-
tra decisão interlocutória proferida
pela Dra. Juíza da 7ª Vara Cível da

Capital.
O “mandamus” assegurado nas

Constituições de todos os povos ci-
vilizados4 inclusive na nossa, encer-
ra, contudo, regras e condições para
sua obtenção. Estipulou-as nosso di-
reito na Lei nº 1.533, de 31 de de-
zembro de 1951.

O artigo 5º, inciso II dessa Lei
dispõe expressamente:

“Não se dará mandado de segu-
rança quando se tratar:
II- de despacho ou decisão judi-
cial quando haja recurso previsto
nas leis processuais ou possa
ser modificado por via de correi-
ção”
A Súmula 267 do Colendo Su-

premo Tribunal Federal consolidou
essa determinação legal ao dispôr:

“Não cabe Mandado de Seguran-
ça contra ato Judicial passível de
recurso ou correição”
Com o advento do Código de

Processo Civil, em 1973, que não
atribuiu efeito suspensivo ao Agravo,
abrandou-se o rigor dessa Súmula e
os Tribunais pátrios passaram a
admitir a impetração da segurança
contra ato judicial, restringindo-o,
contudo, a emprestar efeito suspen-
sivo ao Agravo e desde que pre-
sentes o ´‘fumus boni juris” e “peri-
culum in mora”.

Belém, 30 de março de 1999.
Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente

Juíza Convocada Sônia Maria de Macedo Parente - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.859 - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE
SENTENÇA DA COMARCA DA CAPITAL

Sentenciante: MMª Juíza de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca de
Belém

Sentenciada/Apelante: Telepará S/A - Telecomunicações do Pará.
Sentenciada/Apelada: Teleng - Sistemas Eletrônicos Ltda.
Relatora: Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery

Reexame de Sentença e Apelação Cível. Ação Ordiná-

ria objetivando o pagamento do valor declarado na

exordial. Pretensão do recebimento pelos serviços

executados e que foram objeto de Contrato celebrado

com a parte interessada após processo licitatório.

Procedência do pedido. 1- Não conhecimento da re-

messa ex-ofício. “Não se aplica o reexame às senten-

ças proferidas em desfavor das entidades da admi-

nistração indireta, empresas públicas e sociedades

de economia mista”. É o caso dos autos. 2- Prelimi-

nar de Nulidade da sentença, sob alegação de cerce-

amento de defesa. Inacolhida. 3- Pelas provas produ-

zidas nos autos, não resta dúvida a que a Ré - Ape-

lante, cancelando unilateralmente o contrato, assu-

miu o risco, ensejando a que a Autora-Apelada, possa

exigir como contraprestação o pagamento pelos ser-

viços comprovadamente efetuados. 4- Apelação im-

provida.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Reexame de
Sentença e Apelação Cível, desta
Comarca de Belém, em que é Sen-
tenciante: A MMª Juíza de Direito da
15ª Vara Cível, sendo Sentencia-
da/Apelante: Telepará S/A - Tele-
comunicações do Pará e Sentencia-
da/Apelada: Teleng Sistemas Ele-

trônicos Ltda.
ACORDAM, os Exmos. Desem-

bargadores componentes da Egré-
gia 2ª Câmara Cível Isolada, do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Pará,
em turma, à unanimidade de votos,
não conhecer da remessa “ex-ofício”
e, conhecer do apelo, mas negar-lhe
provimento nos termos do voto da
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Desa. Relatora.

Relatório

Cuidam os presentes autos de
Ação Ordinária de Cobrança inter-
posto por Teleng - Sistemas Ele-
trônicos Ltda, identificado na peça
inaugural contra Telecomunicações
do Pará S/A - Telepará, também
identificada no exórdio instrumentá-
rio, visando o recebimento do débito
no valor CR$ 2.242.920,10 (dois
milhões, duzentos e quarenta e dois
mil, novecentos e vinte cruzeiros e
dez centavos), pelos serviços que
executou à Ré-Apelada, em virtude
de processo licitatório nº CT-
CIRC.ODM-004/88, que teve como
objetivo a execução dos serviços
constantes do Contrato AS - ODM -
009 de 25/07/1988 fundado na licita-
ção de nº CT. CIRC. ODM - 004-88.

Aduziu a Autora-Apelada que em
cerca de 25 dias realizou 90% dos
serviços constantes da autorização
de serviços de fls. 09, e que só não
concluiu o mesmo em razão de or-
dem verbal da Diretoria de Opera-
ções da Ré.

Que realizados os serviços con-
soante a forma de pagamento esta-
belecida no contrato, emitiu as fatu-
ras no total supra mencionado os
quais não lhes foram pagos até o
momento pela Ré.

Insurgiu-se a Ré alegando dever
à Autora, somente a quantia de CR$
71.500,36 (setenta e um mil, qui-
nhentos cruzeiros e trinta e seis

centavos) conforme a autorização
de serviço ODM - 001/89, de
27/04/89.

Que a Autora não concluiu os
serviços contratados, alegando or-
dem verbal do Ré, porém omite as
anotações técnicas do serviço reali-
zado, deixando dúvidas quanto a re-
alização ou não de 90% do serviço.

A respeitável sentença prolatada
pelo Juízo monocrático concluiu pela
procedência do pedido e condena-
ção da Ré a pagar à Suplicante, os
valores referidos na inicial.

Inconformada, a Empresa Supli-
cada formalizou o Recurso de Ape-
lação ao Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado reiterando e ratificando
todos os seus argumentos expostos
no curso da lide e no final postula o
provimento do apelo a fim de ser
declarada nula a sentença hostiliza-
da anulando-se também os atos
processuais praticados após a sus-
pensão da perícia pelo juízo “a quo”,
para que seja realizada a referida
perícia, e após, nova sentença seja
proferida.

Aduz a Apelante, em abono de
sua tese, que houve cerceamento
de defesa pela não realização da pe-
rícia.

Em contra-razões, a Apelada re-
bateu os argumentos da Apelante,
postulando seja negado provimento
ao recurso.

Encaminhados os autos a esta
Instancia Superior, coube-me por
distribuição a relatoria do feito.
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Ao parecer da douta Procurado-
ria de Justiça que através da Procu-
radora de Justiça Dra. Vania Fortes
Bitar, emitiu parecer, opinando pre-
liminarmente, pelo não conheci-
mento da remessa “ ex-ofício”, bem
como pelo conhecimento do apelo
interposto, e no mérito, pelo não re-
cebimento de ambos, mantendo a
Sentença “a quo”.

Voto

Conforme extrai-se dos autos
trata-se de Reexame Necessário de
Sentença e de Recurso de Apelação
Cível, este interposto por Telepará
S/A Telecomunicações do Pará,
contra decisão proferida pela MMª
Juíza de Direito da 15ª Vara Cível da
Comarca de Belém, nos autos de
Ação Ordinária de Cobrança, ajuiza-
da por Teleng - Sistemas Eletrônicos
Ltda, contra a ora Apelante objeti-
vando o recebimento do débito no
valor de CR$ 2.242.920,10 (dois
milhões, duzentos e quarenta e dois
mil, novecentos e vinte cruzeiros e
dez centavos) padrão monetário à
época oriundo dos serviços presta-
dos à mesma, em virtude do pro-
cesso licitatório nº CT.CIRC.ODM -
004/88 e constantes do contrato AS-
ODM - 009 - de 25 de julho de 1988.

Aduz a Autora-Apelada que os
serviços e os valores devidamente
demonstrados nos autos, foram ob-
jeto do contrato AS-ODM - 009, em
anexo aos autos, celebrado com a
Ré ora Apelante após a sua classifi-

cação em regular processo licitatório
nº CT CIRC ODM - 004/88. O valor
total acordado foi de CZ$
12.280.000,00 (doze milhões, du-
zentos e oitenta mil cruzados) pa-
drão monetário à época, para exe-
cução, em 30 dias, sendo o paga-
mento realizado da seguinte forma:
10% (dez por cento) no início dos
serviços; 40% (quarenta por cento)
no término de 50% (cinquenta por
cento) dos serviços e 50% (cin-
quenta por cento) na conclusão de
100% (cem por cento) dos serviços.

Acresce ainda que, conforme se
vê do cronograma físico da obra
(Doc. nº 02 - fl. 10), em cerca de 25
dias a Autora ora Apelada, executou
90% (noventa por cento) dos servi-
ços contratados, não os concluindo
em virtude de determinação da Di-
retoria de Operação para que fos-
sem paralisados os serviços, ficando
em consequência, pendente de exe-
cução os relativos ao item 07, do
cronograma da obra.

Foram emitidas faturas para pa-
gamento conforme Docs. 03 a 05,
às fls. 11/13, no entanto, a Ré ora
Apelante, decorrido quase 02 (dois)
anos da realização dos serviços,
não efetuou qualquer pagamento à
Autora ora Apelada, razão do aces-
so ao Judiciário, para o recebimento
de seu crédito, totalizando à época
do acionamento da Ação, 22/06/90,
a importância de CZ$ 2.242.920,10
(dois milhões, duzentos e quarenta e
dois mil, novecentos e vinte cruza-
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dos e dez centavos).
Insurgiu-se a Telepará, alegando

ser improcedente a referenciada co-
brança de vez que: 1) deve à Autora
a quantia de CR$ 71.500,36 (setenta
e um mil, quinhentos cruzeiros e
trinta e seis centavos), conforme a
autorização de serviço ODM -
001/89, de 27/04/89, no valor de
CZ$ 462,53 (quatrocentos e ses-
senta e dois cruzados novos e cin-
quenta e três centavos) e requereu o
depósito do referido valor em Ca-
derneta de Poupança através do
cheque nº 004049, emitido contra o
Banco Brasileiro de Descontos S/A -
Bradesco. 2) a Autora não concluiu
os serviços contratados alegando
ordem verbal do então Diretor de
Operações da Ré, porém, omite, tal-
vez propositadamente, que as ano-
tações técnicas do serviço preten-
samente realizado não foram repas-
sadas a Contratante do mesmo dei-
xando dúvidas quanto a realização
ou não de 90% (noventa por cento)
do serviço contratado, sendo que
não existe suporte documental para
comprovar os serviços suposta-
mente realizado, bem como Aceite
destes serviços por parte da Ré.

Não especificou as provas a se-
rem produzidas.

A respeitável sentença prolatada
pelo Juízo monocrático (fls. 219/222)
concluiu pela Procedência do pedido
e condenação da Ré à pagar à Su-
plicante os valores referidos na
exordial, sujeitando essa decisão ao

reexame necessário deste Egrégio
Tribunal.

Inconformada, a Empresa Supli-
cada, formalizou o Recurso de Ape-
lação apresentando as razões de fls.
229/235, pleiteando seja declarada
nula a sentença monocrática e se-
jam declarados nulos os atos pro-
cessuais praticados após a suspen-
são da perícia pelo Juízo “a quo”;
para que seja realizada a referida
perícia, e após, seja proferido novo
“decisum”.

Consigna a Apelante, em abono
de sua tese, que houve cercea-
mento de defesa, pela não realiza-
ção da perícia. Já a Apelada apre-
sentou contra-razões rebatendo to-
dos os argumentos da Apelante,
postulando a final pelo improvimento
do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça
através da estudiosa Procuradora de
Justiça Dra. Vânia Fortes Bitar, atra-
vés de seu judicioso parecer (fls.
246 a 253) em análise aos autos, de
início assim se manifesta:

“Quanto a sujeição do “decisum a
quo” ao duplo grau de jurisdição
“não se aplica o reexame às
sentenças proferidas em desfa-
vor das entidades da administra-
ção indireta (empresas públicas e
sociedades de economia mista”),
conforme leciona Nelson Nery
Junior e Rosa Maria Andrade
Nery, “in Código de Processo Ci-
vil Comentado”, 3ª edição, Ed.
Revistas dos Tribunais, pág. 688.
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“In casu”, a sentença de 1º grau
foi proferida contra a Telepará, soci-
edade de economia mista, que pelos
motivos ao norte aludidos, não está
sujeita a reexame.

Sustentando seu entendimento
fez citações jurisprudenciais a res-
peito pugnando afinal que não deve
ser conhecida  a remessa “ex-ofício”
face não estar dita sentença, sujeita
ao duplo grau de jurisdição.

Razão assiste a digna represen-
tante do Parquet. Realmente pelos
fundamentos supra expostos a r.
sentença monocrática não está su-
jeita ao duplo grau de jurisdição daí
porque, não conheço da remessa
ex-ofício.

Passo à análise das razões do
Apelo.

A Apelante se apega especifica-
mente à falta de realização da perí-
cia por ela requerida e sob alegação
de cerceamento do seu direito de
defesa, postula, consequentemente,
seja declarada Nula a Sentença mo-
nocrática bem como, sejam declara-
dos nulos os atos processuais prati-
cados após a suspensão da perícia
pleiteada.

Tal alegação é totalmente impro-
cedente. Não ocorre o apregoado
cerceamento de defesa, de modo a
justificar o pleito de nulidade do “de-
cisum” pretendido no recurso.

O destinatário da prova é o Juiz,
e, se ele já as considerou como su-
ficientes, não existem motivos a jus-
tificar diligência desnecessária, pela

qual se bate a litigante vencida.
E como assente na jurisprudên-

cia, se o Juiz ante as peculiaridades
da espécie, se convence da possibi-
lidade do julgamento antecipado da
lide e, no estado em que o processo
se encontra, profere sentença des-
prezando, a dilação probatória, não
há que se falar em cerceamento de
defesa, visto a manifesta inutilidade
ou o claro intuito protelatório da co-
leta de prova por cuja produção
postulou o Apelante.

É este também o caso dos autos,
onde a produção da prova pericial
seria fatalmente inócua ante a sua
inutilidade, dado que vê-se, nos au-
tos que se encontra provado a exe-
cução do serviço pela Apelada,
confessado pela própria Apelante,
uma vez que juntou aos autos (fl.
22) por ocasião da apresentação da
peça contestatória, um documento -
AS-ODM 001/89, de 27/04/89 subs-
tituto da AS - ODM 009/88 esse for-
malizado pela mesma e que atesta a
execução total do serviço contrata-
do, consignando um valor menor,
diferente do pactuado, constante no
doc. de fl. 09, não impugnado.

Outro documento também não
impugnado foi o cronograma físico
da obra, bem como a especificação
técnica do mesmo, (fl. 10 dos autos)
e ainda as faturas emitidas para co-
brança dos serviços realizados pela
Apelada e trazidos com a exordial.

Como bem salientou a repre-
sentante do Parquet: a MMª Juíza “a



JURISPRUDÊNCIA 271

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                                      v.44                nº 77                  1999

quo” não determinou a realização da
perícia, pois sentiu-se habilitada a
julgar sem a mesma, eis que se res-
paldou em outras provas constantes
dos autos, as quais foram suficien-
tes para formar o seu livre conven-
cimento”.

Salientou ainda, com muita pro-
priedade que:

“Por outro lado, não houve o cer-
ceamento de defesa alegado,
pois do despacho que determi-
nou a suspensão da perícia, à fl.
109, não houve interposição de
recurso pela Apelante, tornando
precluso o direito da mesma de
discutir a questão”.
Ainda mais, conforme o discipli-

nado no art. 420, parágrafo único,
incisos II e III, do Código de Proces-
so Civil, o Juiz indeferirá a perícia
quando for desnecessária, em vista
de outras provas produzidas, e a ve-
rificação for impraticável.

Como prova dessa impraticabili-
dade basta transcrevermos o trecho
final do depoimento do funcionário
da Apelante, de nome João Cruz da
Costa Siqueira, Técnico em Tele-
comunicações, “in verbis”.

“Que as centrais não se apre-
sentam mais da mesma maneira
de que se apresentavam no mo-
mento da realização do serviço
de vez que foram alteradas rotas
devido a necessidade de tráfego;
que não tem mais condição de
ser distinguido nas centrais o
serviço executado pela Teleng e

outros serviços realizados pelos
técnicos da Telepará”.
Também, em a peça contestató-

ria, observa-se que a Requerida ora
Apelante, não especificou provas,
descumprindo dessa forma o dis-
posto no art. 300 “in fine”, do Código
de Processo Civil, não podendo fa-
zê-lo em outra oportunidade.

Como se constata, o intuito pro-
crastinatório da coleta de tal prova
ressalta evidente.

Afasto, por despicienda, pois, a
prefacial.

Da análise dos autos firmo o meu
entendimento pelo inevitável impro-
vimento do apelo, eis que demons-
trada em razão das provas docu-
mentais aos autos carreadas e tes-
temunhais, nos mesmos, coligidas,
os argumentos ao norte aludidos,
não anulam a obrigação da Telepará
em efetuar o pagamento pelos ser-
viços já efetuados pela Teleng e de-
vidamente comprovados inclusive
que a Apelante determinou unilate-
ralmente o cancelamento do con-
trato e a consequente sustação dos
serviços, sem que estivesse efetiva-
do qualquer pagamento pelos servi-
ços realizados, muito embora reco-
nheça ter havido contra prestação
dos mesmos conforme Doc. de fl.
185 e os depoimentos testemunhais
de fls. 190/200.

Ora, a Ré-Apelante cancelando
unilateralmente o contrato, assumiu
o risco, ensejando a que a Autora-
Apelada possa exigir como contra-
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prestação o pagamento, pelos servi-
ços efetuados, na forma do que
consta da “ordem de serviço” (fls.
09).

Transpostas tais considerações
ao caso em julgamento, entendo

que correta foi a decisão da Magis-
trada monocrática.

Em tais termos conheço do re-
curso mas, nego-lhe provimento,
mantendo a r. decisão alvejada.

Belém, 25 de março de 1999.

Des. Carlos de Souza Gonçalves - Presidente
Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.865 - HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM
PEDIDO DE LIMINAR

Impetrante: Bel. Rubens Lourenço Cardoso Vieira
Paciente: Francisco Rodrigues de Abreu
Relator: Desembargador Jaime dos Santos Rocha

Habeas Corpus Liberatório com pedido de Liminar.

Paciente denunciado como incurso nas sanções pu-

nitivas do art. 121 c/c art. 14, II do Código Penal Bra-

sileiro. Alegação de excesso de prazo na formação da

culpa. Liminar denegada, ante a necessidade de ser

ouvida a autoridade dita coatora. Excesso de prazo

para o término da instrução criminal injustificável.

Constrangimento ilegal. Ordem concedida. Decisão

unânime.

ACORDAM, os Exmos. Senhores
Desembargadores do Egrégio Tri-
bunal de Justiça do Estado do Pará,
integrante às Câmaras Criminais
Reunidas, à unanimidade, conceder
a ordem de “habeas corpus” impe-
trada, nos termos do relatório e voto
deste relator.

Relatório

O advogado Rubens Lourenço
Cardoso Vieira, inscrito na OAB/PA
sob o nº 8.173, com fulcro no art. 5º,
LXVIII, da Constituição Federal, art.
647 e 648, II, do CPP, impetra “Ha-
beas Corpus” Liberatório com pedi-
do de Liminar em favor de Francisco
Rodrigues de Abreu, devidamente
qualificado nos autos, contra ato do

MM. Juízo de Direito da Comarca de
Monte Alegre - PA, que decretou
sua prisão.

O impetrante, na inicial, sustenta
que o Paciente se encontra recolhi-
do à U.P. de Monte Alegre por força
de prisão preventiva levada a efeito
no dia 18/03/98, A denúncia foi ofe-
recida em 20/04/98, e recebida pelo
Juízo no dia 27/04/98, dando o réu
como incurso nas sanções punitivas
do art. 121 c/c art. 14, II, do CPB.

Que, após a apresentação da
defesa prévia em 28/05/98, somente
o pedido de revogação da prisão
preventiva, o qual foi indeferido por
aquele juízo “a quo”, consta como
ocorrência registrada no autos.

Que, após a decretação da pri-
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são preventiva assim como após o
oferecimento da denúncia, constam
mais de duzentos dias, caracteri-
zando-se o constrangimento ilegal
do direito de ir, vir e ficar do Paci-
ente, sanável através de “Habeas
Corpus”.

Finalizando, aduz que a causa da
demora é atribuível somente ao Es-
tado, estando os presos da comarca
em difícil situação, sem comida,
sem assistência de nenhuma ordem
e, o que é pior, sem Juiz sendo me-
dida de Justiça a concessão liminar
do “remédio heróico” e de sua
mantença quando de seu julga-
mento pelas Colendas Câmaras
Criminais Reunidas.

O Ilmo. Sr. Secretário do Juízo
da Comarca de Monte Alegre, inqui-
nado coator, de ordem do Exmo. Sr.
Dr. Ademar Gomes Evangelista, Juiz
de Direito da Comarca, em suas in-
formações afirma:

1- O Paciente Francisco Rodri-
gues de Abreu, foi preso por força
de prisão preventiva levada a efeito
no dia 18/03/98, no Município de
Monte Alegre, como incurso nas
sanções punitivas do art.121 c/c
art.14,II do C.P.B, por prática de
crime de tentativa de homicídio con-
tra a pessoa de Maria Alda Evange-
lista de Souza.

2- O Paciente foi denunciado em
20/04/98, interrogado em 19/05/98 e
a defesa prévia oferecida em
28/05/98.

3- Não houve audiência de inqui-

rição de testemunhas devido a falta
de Juiz na Comarca, segundo certi-
dão da Escrivã do feito.

4- Que sobre o Paciente não pe-
sam outras acusações, conforme
verificação feita nos livros de distri-
buição dos feitos daquele Juízo.

5- Não há alimentação aos pre-
sos sob a custódia da Justiça na-
quela Comarca.

O douto Representante do Mi-
nistério Público instado a ofertar pa-
recer opina pela concessão da Or-
dem.

Voto

Trata-se de “Habeas Corpus” Li-
beratório com pedido de Liminar,
impetrado em favor do nacional
Francisco Rodrigues de Abreu, ca-
sado, lavrador, residente e domicili-
ado na comunidade de “Igarapé das
Pedras”, zona rural do Município de
Monte Alegre, recolhido em a cadeia
pública por decreto de prisão pre-
ventiva exarado pelo MM. Juízo da-
quela comarca, por estar denuncia-
do como incurso nas sanções puniti-
vas do art. 121 c/c art.14, II do CPB.

A Liminar pleiteada ficou de ser
apreciada mediante as informações
do Juízo dito coator, as quais chega-
ram a este TJE em período de re-
cesso forense.

Em seu petitório, o Advogado do
Paciente traz como argumento bási-
co visando a concessão do “Man-
dam us”, o excesso de prazo da ins-
trução criminal.
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As informações enviadas pela
Comarca de Monte Alegre, inusita-
damente prestadas pelo Sr. Secretá-
rio do MM. Juiz inquinado de autori-
dade coatora, por determinação
deste, confirmam as alegações tra-
zidas pelo douto Advogado do Paci-
ente, deixando claro não ser o ex-
cesso de prazo da instrução criminal
provocado por incidentes processu-
ais, ou pelo réu, ou ainda, por seu
defensor em seu beneficio.

Por isto, estreme de dúvida, con-
figura-se ilegal a custódia cautelar
imposta ao Paciente, a qual não
pode ser mantida indefinidamente
por razões não provocadas pelo
mesmo ou por seu Advogado.

Destarte, toma-se o caso ampa-
rado pelas normas dos arts. 647 e
648, inciso II, do CPPB e art. 5º
LXVIII da Constituição Federal.

O douto Procurador de Justiça
instado a ofertar parecer, manifesta-
se pela concessão da ordem, por
força do que estabelece a Lei Adjeti-
va Penal assim como por orientação
jurisprudencial pertinente a questão,
trazendo ao bojo dos autos o se-
guinte aresto.

“A instrução criminal obedece a
rito e cronograma determinados
na Lei Processual. Excesso de
Prazo injustificável para o término
constitui constrangimento ilegal”
STJ:RT - 695/388.
“Ex Positis” acompanho o douto

parecer do RMP e voto pela Con-
cessão da Ordem . Determinando a
expedição do respectivo Alvará de
Soltura para que o paciente seja
posto em liberdade, se por “AL” não
estiver preso.

Belém, 08 de fevereiro de 1999.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator
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ACÓRDÃO Nº 35.871 - HABEAS-CORPUS PREVENTIVO COM
PEDIDO DE LIMINAR, COM FINS DE DETERMINAR O
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR

Impetrante: Bela. Maria Elisa Bessa de Castro
Paciente: Marco Antônio Souza Machado
Relator: Desembargador Otávio Marcelino Maciel

Habeas-Corpus - Não há crime militar em tese a punir

- Falta de incidência à letra “e”, do inciso II, do artigo

9º do Estatuto Penal Militar - Ordem Impetrada con-

cedida.

Vistos, etc...

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais
Reunidas do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Para, a unani-
midade de votos, conceder o “Ha-
beas-Corpus”, nos termos do voto
do Desembargador Relator.

Relatório

A advogada Maria Elisa Bessa de
Castro, impetrou o presente Ha-
beas-Corpus Preventivo em favor de
Marco Antônio Souza Machado,
Major da Polícia Militar, qualificado
na inicial, em face de ato ilegal prati-
cado pelos Senhores Cel. PM Jaime
- Comandante do 5º Batalhão da
Polícia Militar do Pará e Cel. PM
Hermenegildo - Comandante do
Comando de Policiamento Regional
III.

Diz a impetrante que enquanto
esteve sob a jurisdição do Comando
do 5º BPM, o paciente exercia as
funções de Comandante do Corpo
de Alunos do Curso de Formação de
Soldados, ministrado naquele quar-
tel é costume entre os comandantes
de unidades, determinar aos oficiais,
busca de verbas, junto a comer-
ciantes, com a finalidade de promo-
ver a realização da chamada Festa
de Confraternização de Fim de Ano.
Esse costume tem deixado a Policia
Militar em situação vulnerável.

O paciente sabedor dessa situa-
ção, em junho de 1998, resolveu
promover com os alunos-soldados
uma festa junina, objetivando anga-
riar fundos para a festa de confra-
ternização.

Muito embora não tivesse rece-
bido requisição de seu comandante,
Cel. PM Jaime, apresentou relatório
completo dos valores arrecadados,
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bem como das despesas realizadas,
inclusive com juntada de notas fis-
cais.

Ocorre, prossegue a impetrante,
que a princípio a autoridade coatora
aceitou a prestação de contas e au-
torizou a aplicação do dinheiro. Mas,
no mesmo ato, em tese, após restri-
ção àquela, para após quinze dias
determinar a instauração de sindi-
cância.

Alega a impetrante que a sindi-
cância, injusta e ilegal, concluiu pela
instauração de Inquérito Policial Mi-
litar, que o presente Habeas-Corpus
pretende anular.

O Comandante do 5º BPM -
Castanhal, uma das autoridades
apontadas como coatora, declarou
nada ter a informar, posto que, à
época dos fatos, o comandante era
o Cel. PM Jaime. A outra autoridade
tida como coatora, diz que se o pro-
cedimento apuratório, com o fito de
verificar indícios de irregularidades
praticadas pelo Major PM Machado,
contém vícios, o entendimento da-
quele Comando à época era que
fosse efetuado o IPM, pois nada im-
pede que a autoridade policial de
uma circunscrição investigue delito

praticado em outra, que repercuta
em sua competência.

Nesta Superior Instância a douta
Procuradora de Justiça, Dra. Vânia
Lúcia Silveira Azevedo da Silva, en-
tendendo que no caso vertente não
há crime militar em tese a punir,
pelo que, opina no sentido da con-
cessão da Ordem impetrada.

Pedido de liminar indeferido.

Voto

Faço minhas as palavras conti-
das no bem fundamentado parecer
da douta Procuradora de Justiça,
assim escritas:

“... tratava-se de uma festa juni-
na organizada pelo paciente de
livre e espontânea vontade, no
afã de auferir fundos para Festa
de Confraternização Natalina,
cujos rendimentos não se tratava
de patrimônio militar, sob a ad-
ministração militar, ou a ordem
administrativa militar, não haven-
do incidência, por conseguinte,
da letra “e”, do inciso II, do artigo
90 do Estatuto Penal Militar”.
Ante ao exposto, concedo a or-

dem impetrada para trancamento do
Inquérito Policial Militar.

Belém, 05 de abril de 1999.

Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalves - Presidente
Des. Otávio Marcelino Maciel - Relator
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ACÓRDÃO Nº 35.883 - APELAÇÃO CIVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: R.L.J. Comércio e Serviços Ltda.
Apelado: Maria Joaquina Correa da Costa
Relator: Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves

Apelação Cível Executiva. Ação contra firma devedo-

ra e seus avalistas. Decretação de falência da firma.

Desistência da execução apenas contra a firma.

Prosseguimento contra os avalistas. Princípio alber-

gado pelo artigo 569 do Código de Processo Civil.

Homologação da desistência contra todos os execu-

tados. Incabimento, em face do desatendimento pe-

dido pelo executante que apenas desistiu contra fir-

ma a qual foi decretada falência. Processo que deverá

retornar ao juízo para prosseguir na execução contra

os avalistas. Recurso conhecido e provido.

Vistos, etc...

ACORDAM, os Exmos. Srs. De-
sembargadores componentes das
Egrégias Câmaras Cíveis Isoladas
do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, adotando relatório integrante
deste à unanimidade, não conhece-
ram do recurso por incabível na es-
pécie.

Relatório

R.L.J. Comércio e Serviços Ltda,
devidamente qualificado na Ação
Ordinária de Indenização proposta
por Maria Joaquina Corrêa da Cos-
ta, contra DM Motores do Brasil
Ltda, através de procurador habilita-

do, a qual citada para responder aos
seus termos, apresentou exceção
de incompetência do Juízo da 8ª
Vara, na forma da lei e por não con-
cordar com a sentença proferida que
julgou extinta, sem julgamento do
mérito, a referida exceção, apre-
senta o devido apelo pelos motivos
constantes das razões expostas, vi-
sando a reforma da decisão.

Preliminarmente alega a apelante
a nulidade da sentença recorrida por
infringência ao disposto no artigo
458 I e II do Código de Processo Ci-
vil, os quais transcreve, que trata
dos requisitos essenciais da senten-
ça e diz que para se admita como
relatório, será indispensável que ele
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seja abrangente das incidências
processuais, podendo a matéria ser
sintetizada, mas que não poderá o
relatório, a pretexto de ser sucinto,
apresentar-se omisso, pois sendo
ele incompleto, é causa de nulidade
da sentença, principalmente quando
não menciona sequer o resumo do
pedido formulado, com análise das
questão de fato e de direito expos-
tas, para ensejar o fundamento da
decisão.

Que bastará que se leia o pedido
de exceção de incompetência for-
mulada e a resposta à mesma ofe-
recida pela excepta, onde se diz que
a citação foi realizada apenas e tão
somente na pessoa de excipiente na
qualidade de representante da ré
(DM Motores do Brasil Ltda.), nesta
Comarca, sendo-lhe inadmissível
postular em seu nome em favor de
terceiro.

Que a excepta está agindo com
absoluta má fé, ao atribuir a excepi-
ente R.L.J. Comércio e Serviços
Ltda., a representatividade legal da
DM Motores do Brasil Ltda., inclusi-
ve para receber citações, sem exibir
a prova de que possui ela esse po-
der.

Que a excepta usa do processo
para conseguir objetivo ilegal pois
além de não existir qualquer procu-
ração dando poderes a excipiente
com aquela finalidade, está preten-
dendo a condenação da firma, na
ação proposta, sem que ela exerça
seu direito de defesa, pois sem ser

citada como deveria, essa oportuni-
dade seria subtraída, e que tais
ocorrências não foram mencionadas
no relatório.

Quanto ao mérito diz que não
conter a sentença inadequada e in-
suficiente fundamentação, por não
ter aplicado devidamente a lei, às
questões de fato e de direito trazidos
à colação pela apelante, só um novo
julgamento buscado pelo recurso
poderá restabelecer as garantias
inerentes à ordem jurídica.

Diz que na ação proposta por
Maria Joaquina Corrêa da Costa
contra DM Motores do Brasil Ltda.,
requereu que a citação fosse feita
na pessoa dessa representante legal
nesta Comarca, R.L.J. Comércio e
Serviços Ltda., para no prazo de
quinze dias oferecer resposta, e que
devido a isto veio a Juízo esclarecer
sua condição apenas de intermediá-
ria entre a ré e o interessado na co-
mercialização de veículos, mas sen-
do a ré única responsável pela tran-
sação que efetuava, logo a presente
ação principal tem por base suposta
reparação de danos que deve ori-
gem numa Ação de Busca e Apre-
ensão movida pela própria ré DM
Motores Ltda. contra a autora.

Que em nenhum momento foi
comprovado que a firma apelante
era representante legal da ré, inclu-
sive com poderes para receber cita-
ção, motivo pelo qual compareceu
ao Juizo depois de citada, para dizer
que não tinha tal representação,
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motivo pelo que, conforme a própria
autora indicava na inicial, o endere-
ço da firma na cidade de São Paulo,
razão porque opôs a presente exce-
ção, assim diz que é evidente a nuli-
dade da citação, e pede que os au-
tos sejam remetidos para o Juízo
competente, Comarca de Barueri,
no Estado de São Paulo, na confor-
midade da alínea e do inciso IV do
artigo 100, e seja condenada a liti-
gante de má fé a responder pelos
danos causados a ré e condenada
na sucumbência.

A apelada apresentou as devidas
contra razões alegando preliminar-
mente o descabimento do recurso
de apelação, uma vez que o artigo
309, após alteração da Lei nº 5.925
de 01/10/73, deu a decisão que re-
solve a exceção de incompetência o
caráter interlocutório e não de sen-
tença, de tal sorte que tal decisão
desafia o recurso de Agravo de Ins-
trumento e não de apelação fazendo
transcrição doutrinárias e jurispru-
denciais para no final dizer que o re-
curso utilizado é manifestamente in-
cabível, porque sendo interlocutória
a decisão que resolveu a Exceção
de Incompetência, caberia interpor
Agravo de Instrumento, e não apela-
ção, o que deverá ser indeferido o
seguimento do recurso.

Que em face do descabimento
do recurso, a apelada mais uma vez
reitera que a apelante é parte ilegí-
tima para recorrer, porque ilegítima
era para oferecer a Exceção, porque

não é parte requerida no processo,
pois a ação movida contra única ré,
no caso DM Motores do Brasil Ltda.,
que apenas a citação desta é que foi
requerida na pessoa da ora apelan-
te, como claramente está visto no
item 7 da inicial do feito principal.

Faz extensa explanação para
demonstrar a competência do Juízo
local na forma do artigo 100 item V
letra A, citando jurisprudências e
doutrinas para no final pedir o aco-
lhimento da preliminar, porém ultra-
passo a confirmação da decisão.

Voto

Cuida de apelo contra decisão
monocrática que inconformado com
a extinção do pedido por considerar
ser a mesma parte ilegítima no pro-
cesso principal, apresentou o devido
recurso.

Pelo que consta da inicial da
ação principal, a excepta ingressou
com uma ação de indenização con-
tra a firma DM Motores do Brasil
Ltda., por ter adquirido junto a firma
RLJ Comércio e Serviços Ltda., um
veículo marca Daewoo, modelo Es-
pero devidamente qualificado, aqui-
sição que foi financiada, com a ces-
são de direito de crédito em favor da
requerida DM Motors do Brasil Ltda.,
tendo terminado da quitar a dívida
em dezembro de 1996, conforme faz
a devida comprovação com juntada
de documentos, tanto que a repre-
sentante expediu o documento libe-
ratório, porém diz que, aconteceu dc
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procurar o Banco Bameríndus S/A -
Agência centro para fazer um em-
préstimo de Dez Mil Reais (R$
10.000.00) e obter cheque especial
no limite de Cinco Mil Reais (R$
5.000.00) e foi surpreendida com
uma Ação de Busca e Apreensão
movida pela requerida contra a re-
querente, conforme comunicação do
Banco.

Que procurando o serviço de
consulta do TJE, obteu as informa-
ções já dadas pelo Banco, estando
assim com restrição cadastral ao
seu crédito resultante do indevido
processo movido pela requerida, fi-
cando assim impossibilitada de con-
cretizar qualquer negócio inclusive
aquisição, pelo Sistema Financeiro
da Caixa Econômica, um imóvel de
retomada, assim por já ter pago a
dívida e achando que a ação lhe
causara danos morais e patrimoniais
ingressou com ação indenizatória
contra firma DM Motors do Brasil
Ltda., estabelecida na cidade de Ba-
rueri/SP, e entendendo que a com-
petência para julgamento seria desta
comarca, na forma do artigo 100,
item V. letra a, ingressou com o pe-
dido, porém requerendo a citação da
firma R.L.J. Comércio e Serviços
Ltda., a qual foi citada e ingressou
com a presente exceção.

Analisando o assunto, em primei-
ro lugar teremos de verificar a ale-
gação da preliminar de incabimento
da apelação da decisão em Exceção
de Incompetência, por ser a mesma

interlocutória.
Procede a alegação da apelada,

pois o recurso cabível nas decisões
de Exceção é a do Agravo de Ins-
trumento, e isto podemos verificar
em vários julgados:

“Cabe agravo de instrumento da
decisão que julgar Exceção de
incompetência, quer acolhendo-
a, quer rejeitando-a. E o Tribunal
competante para conhecer do
agravo é aquele o qual o juiz está
subordinado jurisdicionalmente .
AC. unânime de 1ª Turma do
STF. Ac. unânime, relator Min.
Pedro Soares Munhoz.”
“O recurso adequado contra de-
cisão em exceção de incompe-
tência é o agravo de instrumento
. Ac. unânime da 3ª Turma do
STF , rel. Ministro Carlos Mário
Veloso.
Como vemos, o recurso cabível

seria o de Agravo, porém a recor-
rente ingressou com a apelação, o
que não pode ser considerado devi-
do as diferenças existentes aos re-
cursos.

Até a Lei 9.139 de 30/11/95, era
possível se conhecer de apelação
onde caberia Agravo, pela fungibili-
dade que poderia existir ao tempo,
porém com tal modificação, não
será possível considerar essa fungi-
bilidade, conforme podemos ver nos
seguintes julgados.

“Agravo de Instrumento. Principio
de fungibilidade. Inviabilidade em
face da nova sistemática do
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agravo de instrumento, inviável a
fungibilidade recursal. TA RS. 8ª
Câmara Cível ReI. Juiz Francisco
Pellegrini.”
“Exceção de Incompetência. Re-
curso cabível. A Decisão que jul-
ga exceção de incompetência, a
qual não põe a termo o processo,
desafia agravo de instrumento.
Portanto, constitui erro grosseiro,
inviabilizando a aplicação do

principio da fungibilidade recur-
sal, atacá-la por intermédio de
apelação. TJ SC Ac. unanime da
2ª Câmara Civil, rel. Des. Sérgio
Palatino.
Tendo o recorrente ingressado

com apelação em lugar de Agravo
de Instrumento e sendo inviável a
fungibilidade do recurso, acolho a
preliminar para não conhecer do
mesmo por incabimento.

Belém, 25 de março de 1999.

Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Presidente
Des. Carlos Fernando de Sousa Gonçalves - Relator
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ACÓRDÃO Nº 35.892 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrantes: Gracilda Marques Siqueira, Sônia Maria Gonçalves de Miranda e
outros

Impetrados: Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará e Exma. Sra. Secretá-
ria de Estado de Administração

Relator: Desembargador Humberto de Castro

Mandado de Segurança contra ato do Exmo. Sr. Go-

vernador do Estado do Pará e Exma. Sra. Secretária

de Estado de Administração - Delegados de Polícia

Civil - Percepção do adicional de tempo integral cu-

mulado com o de dedicação exclusiva - admissibili-

dade. Preliminares de inépcia da petição inicial, de

decadência do direito à impetração, e impossibilidade

de utilização do writ, como meio de cobrança, rejeita-

das, à unanimidade. Mérito. As vantagens pleiteadas

têm fundamentos diversos, não incidindo vedação

pela Constituição Federal, portanto, são acumuláveis

nos vencimentos e proventos de aposentadoria dos

servidores que exercem ou exerceram a função de

Polícia Judiciária, conforme melhor inteligência dos

artigos 45 e 69, item II, da Lei complementar nº

022/94. Segurança concedida, à unanimidade de vo-

tos.

ACORDAM, os Desembargado-
res Membros do Órgão Especial do
Egrégio Tribunal de Justiça do Esta-
do do Pará, à unanimidade de votos,
em conceder a segurança , nos ter-
mos do Relatório.

Relatório

Vistos, etc...

Gracilda Marques Siqueira, Sônia
Maria Gonçalves de Miranda e ou-
tros, devidamente qualificados nos
Autos, através de advogado, impe-
tram o presente Mandado de Segu-
rança contra ato do Exmo. Sr. Go-
vernador do Estado do Pará e
Exma. Sra. Secretária de Estado de
administração, fundamentando seu
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pleito na Constituição Federal e Lei
nº 1.533/51.

Dizem os Impetrantes, em sua
inicial de fls. 02/24 dos Autos, que
são funcionários públicos estaduais
pertencentes ao quadro da Polícia
Civil do Estado do Pará, exercendo
a função de polícia judiciária, nos
termos do § 4º, do artigo 144, da
Constituição Federal, 194, da Cons-
tituição Estadual e artigo 45, da Lei
Complementar nº 22/94.

Que apesar de estarem ampara-
dos pelos dispositivos legais supra-
citados, os Impetrantes aduzem que
as autoridades apontadas como co-
atoras não estão pagando a parcela
referente ao adicional de tempo in-
tegral, erroneamente chamado de
gratificação pela Lei Complementar
nº 22/94, fato que segundo os pos-
tulantes configura ato atentatório ao
seu direito líquido e certo.

Que as vantagens de tempo in-
tegral e dedicação exclusiva são de-
vidas cumulativamente, em razão do
regime especial a que estão sujeitos
os delegados, investigadores, escri-
vães e motoristas da Polícia Civil,
sendo que, a Lei Complementar nº
22/94, ao adotar as conjunções adi-
tiva e alternativa “e/ou” admitiu cla-
ramente a possibilidade de tais adi-
cionais serem acumulados, de acor-
do com a natureza do serviço. Re-
portam-se, ainda, ao artigo 1º, do
Decreto nº 712/95, que regulamenta
o artigo 69, da Lei Complementar nº
22/94, e artigo 2º, que deixa de

contemplar os delegados de polícia
com a gratificação de tempo inte-
gral, sendo que tal Decreto ultrapas-
sa abusivamente o poder regula-
mentador ao inovar na matéria e vi-
olar literal disposição da própria Lei
Complementar nº 22/94.

Requerem seja concedida a me-
dida liminar, determinando a imedi-
ata inclusão da vantagem corres-
pondente ao adicional de tempo in-
tegral em seus vencimentos.

Este Relator, de Despacho de fls.
44 V. dos Autos, indefere a medida
liminar requerida.

Às fls. 48/50, o Estado do Pará
requer sua admissão na lide, na
qualidade de Litisconsorte Passivo
Necessário, aderindo a todos os
termos e fundamentos das informa-
ções apresentadas pelas autorida-
des como coatoras.

As autoridades apontadas como
coatoras prestam as devidas infor-
mações, alegando preliminarmente,
a inépcia da petição inicial, deca-
dência na impetração do writ, im-
possibilidade de utilização da via
mandamental como meio de co-
brança - aplicação da Súmula 269,
do STF. Quanto ao mérito, ante a
inexistência de direito líquido e certo
dos Impetrantes, requer a denega-
ção do Mandamus (fls. 51/102).

O representante do Ministério
Público opina pela improcedência do
pedido.

Preliminar de inépcia da petição
inicial arguída pela autoridade
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apontada como coatora.
Alega a autoridade apontada

como coatora, a inépcia da petição
inicial, por não estar a narração dos
fatos, clara e definida. Examinando
os Autos, entendo improceder tal
alegação, posto que, inexiste por
parte da legislação processual, exi-
gência de forma e estilo, bastando
que a inicial preencha os requisitos
constantes dos artigos 283 e 283, do
Código de Processo Civil, e estes
encontram-se devidamente preen-
chidos, conforme se verifica dos do-
cumentos juntados pelos Impetran-
tes em sua defesa e que são sufici-
entes para respaldar os motivos e
fundamentos do pedido, razão pela
qual, rejeito a preliminar arguída.

Preliminar de decadência do di-
reito à impetração.

Em suas informações, suscita a
autoridade apontada como coatora,
a decadência do direito para o exer-
cício da impetração, por terem os
Impetrantes deixado transcorrer o
prazo de 120 dias estabelecido no
artigo 18, da Lei nº 1.533/51, haja
vista que o Decreto Governamental
ora atacado, data de 26/05/95 e o
ajuizamento da Ação Mandamental
se deu em 18/08/98, conforme se
observa do protocolo geral do T.J.E.,
portanto, muito além do prazo esta-
belecido na Lei.

Entretanto, razão não assiste à
autoridade impetrada, visto que, em
se tratando de prestações venci-
mentais, o prazo se renova a cada

mês, cuidando-se, por conseguinte
de ato de trato sucessivo, em que a
ofensa se renova a cada pagamen-
to, conforme reiterada jurisprudência
de nossos Tribunais.

Assim sendo, rejeito a preliminar
arguída.

Preliminar de impossibilidade de
utilização do writ como meio de co-
brança. aplicação da súmula 269 do
S.T.F.

Sustenta a autoridade impetrada,
a impossibilidade de utilização da
Via Mandamental, como substituto
de ação de cobrança. Mais uma vez
improcede a preliminar arguída,
visto que os Impetrantes não fazem
nenhuma cobrança, e sim, pugnam
por direito que alegam ter e que não
vem sendo cumprido pela autorida-
de coatora.

Como se observa, os Impetran-
tes buscam o reconhecimento do di-
reito de perceberem em seus ven-
cimentos a gratificação de dedica-
ção exclusiva e o adicional de tempo
integral, que lhes foi assegurado
pela Lei Complementar nº 022/94, e
não a percepção de valores, razão
pela qual, rejeito a preliminar.

Mérito

Os Impetrantes, funcionários pú-
blicos estaduais pertencentes ao
quadro da Polícia Civil do Estado do
Pará, exercendo a função de Polícia
Judiciária, ajuizaram Mandado de
Segurança objetivando o direito de
perceber o adicional de tempo inte-
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gral em razão do especial regime a
que estão sujeitos os delegados de
polícia, investigadores, escrivães e
motoristas policiais, com funda-
mento no artigo 45, da Lei Comple-
mentar nº 22/94, que lhes vem sen-
do negado mês a mês pela Admi-
nistração Pública, ferindo-lhes direito
líquido e certo assegurado pela já
citada Lei Complementar.

A matéria que ora se analisa já
foi objeto de vários Mandados de
Segurança já decididos pelas Câma-
ras Cíveis Reunidas, através dos
Acórdãos nº. 35.197, relator Des.
Carlos Gonçalves; 32.960, relator
Des. José Alberto Soares Maia;
34.059, relator Des. Stéleo Bruno
Menezes; 34.060, relatora Desa.
Maria Helena Couceiro Simões, os
quais, à unanimidade de votos con-
cederam a segurança, por entende-
rem que a acumulação dos adicio-
nais de tempo integral e dedicação
exclusiva não são incompatíveis, e
encontram-se amparados na Lei
Complementar editada pelo Estado.

Estabelece o artigo 45, da Lei
Complementar nº 022/94:

“Art. 45. A função de polícia judi-
ciária, sujeita o funcionário a
prestação de serviço com risco
de vida, insalubridade, dedicação
exclusiva, respeitadas as garan-
tias constitucionais e cumpri-
mento de horário integral, reali-
zações de plantões noturnos e
chamadas a qualquer hora do dia
ou da noite, inclusive nas dispen-

sas de trabalho, bem como a re-
alização de diligências policiais
em qualquer região do Estado ou
fora dele, recebendo o policial to-
das as gratificações e adicio-
nais”.
O artigo 69, inciso II, da mesma

Lei, assim disciplina:
“Art. 69. O policial civil terá as
seguintes gratificações policiais:
II. gratificação de dedicação ex-
clusiva e/ou tempo integral.
Parágrafo Único. Decreto Gover-
namental estabelecerá os per-
centuais de cada uma das gratifi-
cações e os critérios para suas
concessões.”
Sustenta a autoridade impetrada,

que o Decreto Governamental nº
712/95, que teve como finalidade
regulamentar as gratificações supra
citadas, concedidas pela Lei Com-
plementar, distinguiu os cargos da
Polícia Civil no que tange à percep-
ção das gratificações, o que não
concordam os Impetrantes, já que,
segundo aduzem, tal direito ora
pleiteado, já foi concedido pelo arti-
go 45 da citada Lei Complementar.

Entendo assistir razão aos Impe-
trantes, posto que o regulamento
não pode criar situação nova nem
tampouco ignorar o preceito legal
disposto na Lei que visou regula-
mentar, pois conforme se vê do arti-
go 45 já citado, “o policial recebe to-
das as gratificações e adicionais cor-
respondentes à exigibilidade e pecu-
liaridade do exercício de sua função,
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conforme dispõe esta lei”, ou seja, a
própria Lei Complementar concede
os Adicionais de Dedicação Exclusi-
va e Tempo Integral aos servidores
que exercem a função de Polícia
Judiciária.

Argumenta, ainda, a autoridade
coatora, que os Impetrantes, em sua
inicial, referem-se à posição do Tri-
bunal de Contas do Estado, que já
se posicionou favorável ao pleito,
alegando que a função do referido
órgão não tem o condão de decidir
sobre a matéria. Na verdade, os Im-
petrantes citam a Súmula nº 05, do
Tribunal de Contas do Estado, que
considera perfeitamente possível a
acumulação das duas gratificações
ora examinadas, entretanto, a cita-
ção foi a título de ilustração, reco-
nhecendo eles próprios que a mes-
ma não possui força e definitividade
das decisões judiciais, o que, con-
forme ilustram os Impetrantes

“...não impede que a Administra-
ção reconheça o acerto e a perti-
nência de seus enunciados e
acate suas recomendações...”
Discorre ainda a autoridade coa-

tora sobre o poder discricionário da
Administração de excluir gratifica-
ções sem configurar ilegalidade ou
abuso de poder, salientando que os
Impetrantes não concordam com a
nomenclatura legal e que na verda-
de, a parcela que pleiteiam, ou seja,
o Adicional de Tempo Integral na
verdade é uma gratificação e como
tal, não incorpora ao salário ou ven-

cimento.
Em sua obra Direito Administrati-

vo Brasileiro, 20ª Edição, 1995, o
mestre Hely Lopes Meirelles assim
leciona:

“Adicionais são vantagens pecu-
niárias que a administração con-
cede aos servidores em razão do
tempo de exercício adicional de
serviço, ou em face da natureza
peculiar da função, que exige co-
nhecimentos especializados ou
em regime próprio de trabalho
(adicional de função). O que ca-
racteriza o adicional e o distingue
de gratificação é o ser aquele
uma recompensa ao tempo de
serviço do servidor, ou uma retri-
buição pelo desempenho de fun-
ções especiais que refogem da
rotina burocrática, e esta, uma
compensação por serviços co-
muns executados em condições
anormais para o servidor, ou uma
ajuda pessoal em face de certas
situações que agravam o orça-
mento do servidor”.
E mais adiante complementa:
“Nesta categoria de adicionais
entram os adicionais de tempo
integral, de dedicação plena e ní-
vel universitário”.
E mais:
“O adicional de dedicação plena
tem natureza similar à do tempo
integral, visto que ambos resul-
tam de regimes especiais de tra-
balho, exigidos por determinadas
atividades do magistério e pes-
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quisa, próprios das universidades
e institutos científicos.
A diferença entre o regime de

tempo integral e o de dedicação ple-
na está em que, naquele o servidor
só pode trabalhar no cargo ou na
função que exerce para a adminis-
tração, sendo-lhe vedado o desem-
penho de qualquer outra atividade
profissional, pública ou particular, ao
passo que, neste (regime de dedica-
ção plena), o servidor trabalhará na
atividade profissional de seu cargo
ou de sua função exclusivamente
para a administração, mas poderá
desempenhar atividade diversa da
de seu cargo ou função em qualquer
outro emprego particular ou público,
desde que compatível com o da de-
dicação plena”.

Observa-se, portanto, que o cer-
ne da questão é saber se os Impe-
trantes têm direito a receber as
vantagens acumuladas, uma vez
que já recebem o adicional de dedi-

cação exclusiva.
Entendo que, a teor do artigo 45,

da Lei Complementar nº 22/94, os
Impetrante têm direito ao que pos-
tulam, posto que o próprio artigo
acima mencionado, em sua parte fi-
nal estabelece que “o policial tem di-
reito a perceber todas as gratifica-
ções e adicionais correspondentes à
função judiciária”.

Assim sendo, considerando que
as vantagens ora pleiteadas têm
fundamentos diversos, não incidindo
vedação de cumulação pela Consti-
tuição Federal, julgo procedente o
pedido concedendo a Segurança em
favor dos Impetrantes, a fim de que
os mesmos percebam as gratifica-
ções pleiteadas, determinando às
autoridades coatoras o pagamento
dessas vantagens a partir da impe-
tração do Mandamus, ressalvando o
direito de postular pelas vias ordiná-
rias o tempo anterior.

Belém, 07 de abril de 1999.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Des. Humberto de Castro - Relator
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ACÓRDÃO Nº 35.921 - AÇÃO RESCISÓRIA DA COMARCA DA
CAPITAL

Autores: Maria de Belém Marques Paraguassú e Inocêncio Mártires Coe-
lho Júnior

Réus: Inocêncio Mártires Coelho, Azize Drumond e outros
Relatora: Desembargadora Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes

Processo Civil. Rescisória. Art. 485, Itens II, IV e V, do

CPC. 1- Incompetência da vara de família. Tratando-

se de acumulo de pedidos na causa petendi, consti-

tuindo-se em declaração de inexistência de parentes-

co, resultando de exame de DNA negatório de pater-

nidade e, por objeto principal, a retificação contenci-

osa do registro de nascimento, art. 348, C.C., o juízo

competente, rationae materiae, é o da vara de regis-

tros públicos - art. 115, II, “a”, do Código Judiciário

do Estado do Pará. 2- Ofensa à coisa julgada. Desca-

racterização, “Res Judicata” em sentença homologa-

tória do então desquite amigável. Coisa julgada for-

mal, posto que esgotados, ou não exercidos, os re-

cursos possíveis. Inteligência do art. 1.111, do Estatu-

to Processual - Em procedimento de jurisdição volun-

tária, não se opera a coisa julgada material, porque

inexiste lide. 3- Violação à literal disposição de lei -

Inexistência na sentença rescindenda. Prescrição que

não ocorre. exame de DNA negatório de filiação na

constância do casamento. Hipótese totalmente nova,

não contemplada especificadamente no Código Civil

Brasileiro, que não acompanhou a evolução técnico-

científica atual. Aplicação do art. 179, C/C o art. 177,

do mencionado Código. Decisão unânime.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Cíveis Reu-
nidas do Egrégio Tribunal de Justiça

do Estado do Pará, em julgar impro-
cedente a ação, nos termos do voto
da Relatora.

Relatório

Maria de Belém Marques Para-
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guassú e Inocêncio Mártires Coelho
Júnior, devidamente qualificados
nos autos, por seu advogado legal-
mente habilitado, postulou neste
Egrégio Tribunal ação rescisória,
com fulcro no art. 485, II, IV e V, do
CPC, pretendendo rescindir senten-
ça de ação declaratória de inexis-
tência de parentesco, cumulada com
pedido de reforma de assentamento
em registro de nascimento, exarada
pela Exma. Juíza de Direito da 16ª
Vara Cível desta Comarca, Dra. Eli-
ana Rita Abufaiad, pelos motivos a
seguir expostos:

Dizem os ora autores, que a
ação supra foi proposta contra os
mesmos, pelos ora réus neste pro-
cesso, sendo a mesma julgada an-
tecipadamente, transitando a sen-
tença livremente em julgado, con-
forme certidão em anexo.

Aduzem que a sentença foi pro-
ferida por Juiz absolutamente in-
competente, haja vista a matéria do
pedido principal envolver relação de
parentesco, encontrando-se regula-
da no Livro I - Do Direito de Família,
da Parte Especial do Código Civil,
mais especificamente, do Título V,
sendo indubitável que o Juízo com-
petente para processar e julgar a
ação proposta pelos réus, é um dos
Juízos da Vara de Família.

Acrescentam que, segundo a Or-
ganização Judiciária Paraense - Có-
digo Judiciário do Estado do Pará -
Lei Estadual nº 5.008/81, em seu art.
115, a competência para o proces-

samento e julgamento da demanda
é privativa do Juiz das Varas de
Família, em virtude do pedido princi-
pal, sendo o pedido acessório - re-
forma do assentamento em registro
de nascimento - mera conseqüência
do pedido principal. Assim, afirmam
ser a incompetência absoluta, nos
termos do art. 113, do CPC, a qual
deve ser declarada de ofício, po-
dendo ser alegada em qualquer
tempo e grau de jurisdição, inde-
pendentemente de exceção. Por
esta razão, são nulos todos os atos
decisórios proferidos pelo Juízo
sentenciante, porque incompetente.

Alegam que a 1ª requerente,
desquitou-se amigavelmente do
primeiro requerido, em 20/12/68, por
sentença proferida pelo MM Juízo
de Direito da 8ª Vara Cível da Capi-
tal, decisão confirmada pelo TJE/Pa,
através do Acórdão nº 103, da 1ª
Câmara Cível, e nesta decisão foi
reconhecida a paternidade do reque-
rente, Inocêncio Mártires Coelho Jr.,
nascido na constância do casa-
mento, tanto assim que foi arbitrada
pensão alimentícia a favor do mes-
mo, no percentual de 20% dos ven-
cimentos do 1º réu.

Desta forma, tendo a sentença
rescindenda modificado o assenta-
mento de nascimento, alterando a
paternidade, ofendeu a coisa julga-
da, fato previsto no art. 485, IV, do
CPC.

Alegam ainda violação literal à
disposição de lei, in casu, os
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arts.178, §3º, 338, 339 e 340 do CC,
e ainda os arts. 300, 330, I e II, 333,
II e Parágrafo Único, inciso I, todos
do CPC, além de violar o art. 5º, LV,
da CF/88, porque o direito já estava
prescrito e por ter havido cercea-
mento de defesa, pois o Juiz “a quo”
julgou a lide antecipadamente, in-
deferindo o pedido dos ora autores
para que fosse procedido novo
exame hematológico de DNA.

Por fim, requerem a rescisão da
decisão guerreada e, por conse-
guinte, seja mantido ao autor, Ino-
cêncio Mártires Coelho Jr., o status
de filho do réu Inocêncio Mártires
Coelho.

Juntou documentos às fls.12/142.
Os autos foram distribuídos a

esta Relatora, que determinou a ci-
tação dos réus, o que foi efetuado
através de carta precatória, para
Brasília, onde estes residem.

Às fls. 282 a 291, os réus con-
testaram, tempestivamente, através
longa e bem fundamentada petição,
historiando os fatos que antecede-
ram a demanda, refutando todos os
argumentos contidos na inicial.

Os autores manifestaram-se so-
bre a contestação, às fls. 282 a 291,
repetindo toda a fundamentação
constante da referida inicial.

Em bem fundamentado parecer,
o estudioso e culto Procurador de
Justiça, Dr. Luiz Ismaelino Valente,
em brilhante parecer, opinou pela
improcedência da ação.

Voto

Sendo a matéria somente de di-
reito e estando os fatos provados
através prova pré-constituída, deve
a lide ser julgada antecipadamente.

Da analise minuciosa dos pre-
sentes autos, verifica-se que o réu
Inocêncio Mártires Coelho contraiu
núpcias em 28/11/63, com Maria de
Belém Marques Paraguassú, sua
ex-namorada, em decorrência de ter
sido antes por esta procurado, di-
zendo-lhe que estava grávida de
mais ou menos 03 meses, e que ele
era o genitor.

Todavia, pouco tempo após o
casamento, tomou conhecimento
através de telefonema anônimo, voz
de mulher jovem, de que não era ele
o verdadeiro pai da criança, que sua
mulher, a ora autora Maria de Be-
lém, esperava.

Tal notícia desestabilizou o ca-
samento, abalando a confiança que
o agora réu Inocêncio Mártires Co-
elho até então tivera, levando, pouco
tempo após, o casal à separação de
fato, e finalmente ao então desquite
amigável, homologado em 20/12/68,
convertido em divórcio em 04/04/79.

Já após separados de fato, nas-
ceu o filho que a autora registrou,
ela mesma, com o nome de Inocên-
cio Mártires Coelho Jr., do qual foi
ela própria a declarante.

Afirma o réu Inocêncio que, no
desquite, nem antes, não foi impug-
nada a paternidade, porque os mei-
os investigatórios então existentes,
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eram inócuos para certificá-lo, sem
sombra de dúvida, da aludida pater-
nidade.

Por todas estas razões, face a
incerteza viu-se compelido a assu-
mir a obrigação de prover alimentos
ao menor, no percentual de 20% de
seus vencimentos mensais, fato que
ocorreu até o autor Inocêncio Jr.
contar 24 anos de idade, já formado
bacharel em direito e advogando no
fórum de Belém. Assim mesmo so-
mente após sofrida batalha judicial,
para exoneração do encargo.

Outrossim, ressalta ainda dos
autos que, exonerado da prestação
alimentícia, mas para dirimir qual-
quer dúvida sobre a paternidade, e
como pessoas educadas e civiliza-
das que o são, as partes resolve-
ram, de comum acordo, submete-
rem-se ao exame de investigação
genética de paternidade por impres-
sões digitais de DNA. Assim, foi o
referido exame efetuado em Minas
Gerais, no famoso e conceituado
“Núcleo de Genética Médica”, de
cujo laudo, firmado em 29/05/90, ti-
veram conhecimento o réu Inocên-
cio e o autor, por via postal. Sendo
que Inocêncio Mártires Coelho, to-
mou ciência em 06/06/90, data em
que recebeu o referido laudo, o qual
comprova, cientificamente, por mé-
todo com 99,9999% de certeza, que
o ora autor não é filho biológico do
ora réu.

Com a ocorrência deste fato
novo e incontroverso, o réu Inocên-

cio Mártires Coelho, sua mulher Azi-
ze Drumond, Mário Drumond Coelho
e Marcos Drumond Coelho, filhos do
casal e partes legítimas, intentaram
contra os ora autores, ação decla-
ratória de inexistência de parentes-
co, cumulada com ação de reforma
de assentamento em registro de
nascimento.

Tal feito foi inicialmente distribuí-
do à 8ª Vara Cível, uma das Varas
de Família, a qual julgou-se incom-
petente, por se tratar de matéria de
registros públicos, sendo então re-
distribuído à 16ª Vara Cível, que é a
competente para a matéria.

Então a ação tramitou regular-
mente, tendo sido julgada proce-
dente. Da decisão, apelaram os réus
Inocêncio Mártires Coelho Jr. e sua
mãe. Porém o recurso não prospe-
rou, por falta de preparo, sendo a
deserção decretada pelo Juízo sen-
tenciante. Inconformados, os ape-
lantes agravaram do decisum, o qual
foi mantido pelo Ac. nº 31.033, de
20/04/97, da lavra do eminente Des.
João Alberto Castello Branco de
Paiva.

Restando poucos dias para ocor-
rer o prazo prescricional, os Autores
ingressaram com a presente resci-
sória, objetivando rescindir a sen-
tença de 1º grau que, ao julgar pro-
cedentes os pedidos, determinou, no
registro de nascimento, a supressão
do nome do ora Réu Inocêncio Már-
tires Coelho, como pai do ora autor
Inocêncio Mártires Coelho Jr.
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Passarei a examinar agora, todos
os fundamentos da presente ação.

Fundamenta-se esta no art. 485,
itens II - quando proferida por Juiz
impedido ou absolutamente incom-
petente; IV - por ofender a coisa jul-
gada; e V - por violar literal disposi-
ção de lei.

Com relação ao item II, do artigo
supra, dizem os autores que a sen-
tença é nula, posto que proferida por
Juiz absolutamente incompetente, o
que violou o art. 113, do CPC, e art.
115, II, alínea “a”, do Cód. Judiciário
do Estado.

Sustentam os mesmos que a
ação versa sobre direito de família e
sobre estado de pessoa. Assim, o
Juízo da Família é o competente,
nos termos do art. 115, II, “a”, do
Cód. Judiciário Estadual, sendo ab-
soluta a incompetência do Juízo Re-
gistros Públicos. Tratando-se de in-
competência absoluta, deve ser esta
declarada de ofício, em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, sendo
nulos os atos decisórios proferidos
pelo Juízo que decidiu a causa.

Porém não há que falar em viola-
ção literal aos arts. 113 do CPC e
115, II, “a”, do Código Judiciário.

O primeiro dispositivo pinçado,
trata de incompetência absoluta, e o
segundo sobre competência, no Pa-
rá, das Varas de Família.

Ocorre que, a competência para
dirimir a causa petendi, na ação jul-
gada pela sentença rescindenda,
era efetivamente da Vara de Regis-

tros Públicos. Trata-se de ação com
acúmulo de dois pedidos: um de de-
claração de inexistência de paren-
tesco, o que resulta provado pelo
laudo de DNA, e outro, de alteração
de registro de nascimento, por ter
sido este efetuado, consoante diz o
agora réu, com falsidade, ou no mí-
nimo, com erro.

Consta dos autos que o ora au-
tor, recusava-se a retificar esponta-
neamente o registro de nascimento.
Assim sendo, tornou-se contencioso
o pedido, ajustando-se ao disposto
no art. 115, II, “a”, do Código Judici-
ário Estadual.

Com efeito, o objeto da ação não
versava sobre direito de família,
posto que não se tratava de impug-
nação, nem de investigação de pa-
ternidade, eis que esta encontrava-
se definida e provada no laudo de
DNA. Tinha, pois, por objeto precí-
puo, a retificação do registro retro
aludida, para excluir o nome do réu
como pai do autor, e os nomes dos
avós paternos. O que só pode ser
feito, obviamente, através de altera-
ção no registro, nos precisos termos
do art. 348, do Código Civil, posto
que, conforme expressa esse dispo-
sitivo, “ninguém pode vindicar esta-
do contrário ao que resulta do regis-
tro de nascimento, salvo provando-
se erro ou falsidade do mesmo”.

Este, art. 348, do Estatuto Civil,
c/c o art. 113, da Lei de Registros
Públicos, é o fundamento da ação
decidida pela sentença rescindenda.
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Diz o art. 113, do referido Esta-
tuto:

Art.113 - “As questões de filiação
legítima ou ilegítima serão deci-
didas em processo contencioso
para anulação ou reforma de as-
sento.”
Tratando-se de competência de

Juizes, diz o nosso Cód. Judiciário:
Art. 115 - “Como Juiz de Direito
de Registro Público, compete-
lhes:
Item I - processar e julgar:
“a” - as causas contenciosas e
administrativas que diretamente
se refiram aos registros públi-
cos.”
Como demonstrado, a compe-

tência é da Vara de Registros Públi-
cos, pelo que falece a alegada ofen-
sa literal aos arts. 113, do Estatuto
Processual Civil e 115, II, “a” do
Cód. Judiciário do Estado. Assim,
inaplicável a esta rescisória o art.
485, item II, do aludido Estatuto.

Ofensa à coisa julgada.
Calcando os autores, como um

dos fundamentos da ação, a ofensa
à coisa julgada, prevista no item IV,
do artigo supra mencionado, cumpre
analisar o que segue:

Entendem estes que a sentença
rescindenda violou a “res judicata”,
posto que desconsiderou a sentença
homologatória do desquite amigável
da autora com o réu Inocêncio Coe-
lho, onde era reconhecida a paterni-
dade deste, relativa a Inocêncio Co-
elho Jr..

Ora, a sentença em ação de
desquite consensual é meramente
homologatória, não faz coisa julgada
material, (art. 467 do CPC), fazendo
apenas coisa julgada formal, tão
somente porque se esgotaram, ou
não foram exercidos, todos os re-
cursos possíveis. É procedimento de
jurisdição voluntária, e assim sendo,
a teor do art. 1.111, do Estatuto Pro-
cessual, não se opera a coisa julga-
da material, simplesmente porque
não existe lide ou mérito para ser
apreciado.

Ensina Humberto Teodoro Jr.:
“No sistema do Código, a coisa
julgada só diz respeito ao julga-
mento da lide, de maneira que
não ocorre quando a sentença é
apenas terminativa (não incide
sobre o mérito da causa).
Por não produzirem solução da
lide, não produzem, também,
coisa julgada (...) b) - as senten-
ças proferidas em procedimentos
de jurisdição voluntária.” In pro-
cesso de conhecimento, forense,
1984, págs. 568 A 569.
Tal ensinamento encontra apoio

na esteira do que preleciona o art.
1.111 do CPC, Título II, que trata
dos procedimentos de jurisdição
voluntária, e assim se expressa, “in
verbis”:

Art. 1.111 - “A sentença poderá
ser modificada, sem prejuízo dos
efeitos já produzidos, se ocorre-
rem circunstâncias supervenien-
tes”.
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Ainda na esteira dessas disposi-
ções, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria
Andrade Nery, assim ministram:

“Inocorrência de coisa julgada
material - Apenas de coisa julga-
da formal se reveste a sentença
proferida em procedimento de ju-
risdição voluntária. Se fatos pos-
teriores justificarem a alteração
do que ficou decidido, ou se o
Juiz, após a prolação da senten-
ça, verificar a ocorrência de al-
gum dos motivos que em tese
autorizariam a rescisória, de ofí-
cio ou em virtude de requeri-
mento da parte, pode fazer os
reparos que julgar necessários. A
sentença proferida nos procedi-
mentos de jurisdição voluntária
não precisa, por isso, da ação
rescisória para sua alteração,
sendo carecedor de ação aquele
que intentá-la para esse fim.”
(Cód. de Proc. Civ. Comentado,
3ª Ed., Revista dos Tribunais,
1997, pág. 1.040).
Assim, demonstrado está que

não houve ofensa à coisa julgada
pela decisão rescindenda, posto
que, a teor do art. 1.111, supra cita-
do, pode a sentença, em processo
de jurisdição voluntária ser alterada,
se ocorrerem circunstâncias super-
venientes.

Tais circunstâncias ocorreram a
posteriori, com a prova de não ser
Inocêncio Coelho, pai biológico de
Inocêncio Coelho Jr., como reco-
nhecido na sentença.

Assim, não pode legalmente
ocorrer “ofensa à coisa julgada”, na
hipótese “sub judice”.

Violação à literal disposição de lei
Dizem os autores ter a sentença

rescindenda violado literalmente os
arts. 178, §3º, 338, 339 e 340, do
Cód. Civil, 300, 330 I e II, 333, inc. II,
parágrafo único e inc. I e art. 5º, LV,
da C.F.

Passarei a examinar.
O art. 178, § 3º, do Cód. Civil,

estabelece que
“prescreve em dois meses, con-
tados do nascimento, a ação
para o marido contestar a legiti-
midade do filho de sua mulher,
se este era presente.”
Prevê o art. 338, do Diploma alu-

dido, que
“presumem-se” concebidos na
constância do casamento os fi-
lhos nascidos nos prazos cons-
tantes nos itens I e II - de 180 di-
as, pelo menos, depois de esta-
belecida a sociedade conjugal e
300 dias, respectivamente, aos
nascidos após a dissolução da
sociedade conjugal.”
Já o art. 339, diz:
“A legitimidade do filho nascido
antes de decorridos os 180 dias
de que trata o nº I do artigo ante-
cedente, não pode, entretanto,
ser contestada:
I - Se o marido, antes de casar,
tinha ciência da gravidez da mu-
lher.
II - Se assistiu, pessoalmente, ou
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por procurador, a lavrar-se o ter-
mo de nascimento do filho, sem
contestar a paternidade.”
E o art. 340, diz:
“A legitimidade do filho concebido
na constância do casamento, ou
presumido tal (arts. 337 e 338),
só se pode contestar, provando-
se:
I - Quando o marido se achava
fisicamente impossibilitado de
coabitar com a mulher nos pri-
meiros 121 dias, ou mais, dos
300 que houveram precedido ao
nascimento do filho.
II - Quando a esse tempo esta-
vam os cônjuges legalmente se-
parados.”
Aduzem os autores que o réu

Inocêncio Coelho, não impugnou,
nem contestou a paternidade nesses
prazos, pelo que se operou a pres-
crição. Assim, a sentença que de-
terminou a alteração do autor como
filho do réu, no registro de nasci-
mento, violou esses dispositivos.

Tal não ocorre. A ação não é de
investigação, contestação ou im-
pugnação de paternidade, sujeita a
prazo. Não se trata disto. Apenas o
requerido Inocêncio Coelho, ao to-
mar conhecimento, em 06.06.90, do
laudo de DNA, datado de 29/05/90,
fato que não foi contestado, propôs
ação declaratória, cujo objeto precí-
puo era a alteração do registro de
nascimento do autor, pelo reconhe-
cimento judicial de não haver pa-
rentesco entre os mesmos.

É uma hipótese totalmente nova,
inexistente no Código Civil Brasilei-
ro, que data de 01/01/1916, quase
um século atrás, não acompanhan-
do este a evolução técnico-científica
atual. Com efeito, vivemos uma
época tecnológica e cientificamente
avançada, de bebês de proveta, in-
seminação artificial, clonagem de
seres vivos, dizendo a ciência ser
possível até a clonagem do ser hu-
mano, além dos transplantes de
humanos para humanos, já exis-
tentes, além de meios científicos
para criação de órgãos em animais
para transplantes em humanos, en-
fim, uma plêiade de avanços real-
mente incríveis.

É neste concerto técnico-
científico que, através o laudo de
exame hematológico por impressões
digitais de DNA, que oferece
99,9999% de certeza, espontanea-
mente e de comum acordo efetuado
pelos interessados, o autor e o réu
Inocêncio Coelho, tomaram conhe-
cimento de que este não é o pai bi-
ológico daquele.

É uma hipótese totalmente nova,
repito, não prevista expressamente
no Código Civil.

Todavia, é este Diploma Legal
que, tratando de prescrição, em seu
art. 179, assim dispõe:

Art. 179 - “Os casos de prescri-
ção não previstos neste Código,
serão regulados, quanto ao pra-
zo, pelo art. 177.”
Menciona o art. 177:
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“As ações pessoais prescrevem
ordinariamente em vinte anos, as
reais em dez entre presentes e,
entre ausentes, em quinze, con-
tados da data em que poderiam
ter sido propostas”
O próprio Código Civil dá solu-

ção. A ação é pessoal e prescreve
em 20 anos.

Pela sistemática do Código de
Processo Civil, o prazo tem início a
partir do conhecimento do fato pela
parte. No caso dos autos, foi o dia
06/06/90, com o recebimento do
laudo pelo réu Inocêncio, fato que
não foi contestado. A ação que cul-
minou com a sentença rescindenda
foi proposta em 29/05/95, dentro do
prazo de 20 anos. Portanto, não há
que falar em prescrição e ofensa à
literal disposição de lei, quais sejam,
os arts. 178, § 3º, 338, 339 e 340, do
Cód. Civil, citados na inicial.

E se assim não fora, a Jurispru-
dência pátria já assim tem decidido:

Ementa - Direito Civil. Ação Ne-
gatória de paternidade. Presun-
ção Legal (CC, art. 340). Prova.
Possibilidade. Direito de família.
Evolução hermenêutica. Recurso
conhecido e provido.
I - Na fase atual da evolução do
Direito de Família não é justificá-
vel o fetichismo de normas ultra-
passadas em detrimento da ver-
dade real, sobretudo quando em
prejuízo de legítimos interesses
de menor.
II - Deve-se ensejar a produção

de provas sempre que ela se
apresentar imprescindível à boa
realização da justiça.
III - O Superior Tribunal de Justi-
ça, pela relevância de sua mis-
são constitucional, não pode de-
ter-se em sutilezas de ordem
formal que impeçam a aprecia-
ção das grandes teses jurídicas
que estão a reclamar pronuncia-
mento e orientação pretoriana.
(STJ, 4ª Turma - Resp. nº 4987 -
RJ, j. em 04/06/91, por maioria -
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira - DJU de 28/10/91, Se-
ção I, p. 15.259).
E ainda:
Ementa - Ação negatória de pa-
ternidade. Filiação. Decadência.
- As regras do Código Civil preci-
sam ser adaptadas ao novo sis-
tema jurídico brasileiro de direito
de família, implantado pela
Constituição Federal de 1988 e
diplomas legais posteriores. Isto
implica em revogação ou não re-
cepção de vários dispositivos da-
quele Código, como, por exem-
plo, os arts. 340, 344 e 364, em
matéria de filiação.
- Tornou-se ampla e irrestrita a
possibilidade investigatória da
verdadeira paternidade biológica,
que prevalece sobre a verdade
jurídica (três estágios da filiação:
verdade jurídica - verdade bioló-
gica - verdade sócio-afetiva).
- Destarte, não há que opor obs-
táculos legais superados à de-
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manda negatória de paternidade
proposta pelo pai contra o filho
matrimonial.
- Da mesma forma, não podem
persistir os prazos exíguos de
decadência contemplados no art.
178, §§ 3º e 4º, inc. I do Cód. Ci-
vil. (TJRS, 8ª Câmara Cível - Ac.
nº 595.163.114, j. em 07/12/95 -
Rel. Des. Sérgio Gischkow Perei-
ra - Júris Síntese nº 12,
jul/ago/98.)
E ainda se assim não fora, con-

vêm ressaltar que a ação declarató-
ria, cuja sentença é objeto da pre-
sente rescisória, é imprescritível.

Neste sentido, a lição de Nery &
Nery, citado pelo brilhante e estudio-
so Parecerista:

“Prazo para ajuizamento. Como o
objeto da declaratória é o acer-
tamento sobre a existência ou
inexistência de relação jurídica,
não há prazo para seu exercício.
Pode ser ajuizada a qualquer
tempo, pois é imprescritível.”
(RJTJ SP 60/126; Ta Civ. SP
39/60; Amorim, RT 300/7 - Op.
Cit., pág. 252)
Convém ainda não esquecer,

que a ação declaratória foi proposta
não só por Inocêncio Coelho, mas
também por sua cônjuge Azize
Drumond Coelho, e seus filhos Má-
rio e Marcos Drumond Coelho, que
têm legítimo interesse econômico e
moral na ação, e para os quais não
há prazo de prescrição previsto no
Cód. Civil, caindo na regra do art.

179, c/c o art. 177, desse Diploma
legal, qual seja, 20 anos.

Assim a ação foi ajuizada no pra-
zo legal. Valendo ressaltar ainda
que, se assim não fora, tratando-se
de declaratória, não há prazo para
seu ajuizamento

Quanto à violação ao princípio
constitucional da ampla defesa - art.
5º, LV, da CF, tal não ocorreu. A
defesa exerceu todos os seus direi-
tos. E se não teve sua pretensão
deferida pelo Juízo “a quo”, de reali-
zar novo exame de DNA, deve-se a
razão de ter sido este considerado
meramente protelatório, posto que o
exame já anteriormente realizado
pelas partes, o foi de comum acor-
do, e efetuado por perito de livre es-
colha dos mesmos, cujo laudo não
foi impugnado, quer na ação decla-
ratória, quer na rescisória. Não lhe
apontaram os autores qualquer má-
cula, erro ou vício, que comprome-
tesse suas conclusões.

Quanto à alegada ofensa aos ar-
tigos 300, 330, I e II, (julgamento
antecipado da lide), 333, inc. I, pará-
grafo único, inc. I, todos do CPC,
vejamos:

O art. 300 desse Estatuto refere-
se à contestação, e esta ocorreu na
ação declaratória e não houve ne-
nhuma violação ao mesmo.

O art. 330, diz do julgamento
antecipado da lide, permitindo tal
ocorra, como na hipótese daqueles
autos, posto que a matéria era de di-
reito, e a prova técnica encontrava-
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se pré-constituída, pelo exame al-
tamente preciso, de DNA. Portanto,
desnecessária a produção de prova
em audiência, até porque a relevân-
cia das provas é avaliada em função
de sua utilidade. Qual a utilidade em
renovar-se o exame de DNA, como
os ora autores postulavam na decla-
ratória ?

Outrossim, o art. 331, II, prevê
que o ônus da prova incumbe ao
réu, quanto à existência de fato im-
peditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

Ora, esse dispositivo vai contra
os ora autores, na medida em que,
réus na ação declaratória, incumbia-
lhes o ônus da prova, isto é, provar
que Inocêncio Jr. era filho biológico
de Inocêncio Coelho, o que não
conseguiu, face ao exame de DNA,
que lhe foi adverso.

Por derradeiro, o parágrafo único
do artigo 333, nada tem a ver com o
caso, posto que este diz ser nula a
convenção que distribui de maneira
diversa o ônus da prova , quando
recair sobre direito indisponível da
parte.

Ora, na hipótese dos autos, não
houve nenhuma convenção das
partes, quanto ao ônus da prova,
sendo graciosa a argüição de viola-
ção à disposição literal desse dispo-
sitivo.

Ademais, não ocorreu violação

literal a nenhum dos dispositivos ci-
tados na inicial, como sobejamente
já examinado.

É certo ainda que só se justifica o
“indicium rescindes”, com fulcro no
inciso V, do art. 485 do Estatuto
Processual, quando a lei havida
como ofendida o foi em sua literali-
dade. Não se verifica, todavia, tal
ofensa, quando o julgado, dentre as
interpretações, cabíveis, da lei, ele-
ge uma delas, e a interpretação
eleita não destoa da literalidade do
texto da lei.

Porém, o Egrégio STF admite
que mesmo a interpretação contro-
vertida de textos legais, não enseja
a rescisória. Neste sentido a Súmula
nº 343, do STF:

“Não cabe ação rescisória por
ofensa a literal disposição de lei,
quando a decisão rescindenda se
tiver baseado em texto legal de
interpretação controvertida nos
tribunais.”
Por todas as razões acima ex-

pendidas e exaustivamente exami-
nadas, julgo improcedente a ação e
condeno os autores ao pagamento
das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 20% sobre
o valor atribuído à causa, além de
perda do depósito inicial em favor
dos réus, na forma do art. 494, do
CPC.

Belém, 30 de março de 1999.
Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.947 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Banco do Estado de São Paulo S/A
Agravado: M.C. Frigorifico
Relatora: Juíza Convocada Sônia Maria de Macedo Parente

Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu pedido

de requisição de informações à Delegacia da Receita

Federal, em processo de Execução. I - A segurança à

intimidade e aos dados pessoais do cidadão não po-

dem ser violados a pretexto de fornecer ao credor

conhecimento do patrimônio do devedor por meio de

informação colhida de seus dados junto à Delegacia

da Receita Federal. Inteligência do artigo 5º incisos X

e XII da Constituição Federal. II - Recurso conhecido

e improvido. Mantida a decisão atacada.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Agravo de Ins-
trumento da Comarca de Belém em
que figuram como Agravante Banco
do Estado de São Paulo S/A e como
Agravada a firma M.C. Frigorífico do
Norte Ltda.

ACORDAM, os Exmos. Desem-
bargadores que integram a Egrégia
3ª Câmara Cível Isolada, do Tribunal
de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos, conhecer do
recurso mas lhe negar provimento
nos termos do voto da Relatora.

Relatório

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento interposto
por Banco do Estado de São Paulo

S/A, contra decisão interlocutória
proferida pela Dra. Juíza da 10ª
Vara Cível, que indeferiu pedido de
informação à Receita Federal no
processo de Execução movida pelo
ora Agravante contra M. C. Frigorífi-
co do Norte Ltda.

O recurso tem fundamento no
artigo 522 e seguintes do Código de
Processo Civil.

Diz, em resumo, que mencionado
despacho que indeferiu a requisição
de informação à Receita Federal so-
bre as declarações de bens do
agravado deve ser reformado, uma
vez que só desse modo poderá o
agravante alcançar o patrimônio do
devedor que lhe é desconhecido.
Além de transcrever artigos de Lei,
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transcreve jurisprudências a seu fa-
vor.

Recurso tempestivo e devida-
mente preparado, sem resposta do
Agravado.

Presentes, contudo, os pré-
requisitos de admissibilidade pre-
vistos no artigo 525 do Código de
Processo Civil.

Voto

Conquanto o tema tenha se
prestado a grandes debates doutri-
nários e interpretações variadas nos
Tribunais pátrios, parece ter se che-
gado a um denominador comum
face à imposição constitucional de
segurança à inviolabilidade da inti-
midade do cidadão bem como ao si-
gilo de seus dados (art. 5º, incisos X
e XII, respectivamente).

Considerando-se a supremacia
da Lei Maior sobre qualquer outra
que disponha de modo diverso, en-
tende-se que, no processo de Exe-
cução, de interesse exclusivo das
partes, não pode ser violado direito
do cidadão a pretexto de conceder

ao credor meios de alcançar o pa-
trimônio do devedor por essa via.
Somente em casos especialíssimos
em que o interesse público se so-
breponha ao particular, podem ser
solicitadas as informações pretendi-
das.

No caso em exame, contudo,
trata-se de Execução de título exe-
cutivo que não justifica a violação
pretendida, eis que não alcança
qualquer bem de interesse público,
como por exemplo, a segurança da
sociedade no esclarecimento de um
crime.

A respeitável decisão agravada
proferida no juízo monocrático não
merece reparo. Ao contrário, andou
bem a Dra. Juíza Titular da 10ª Vara
ao negar o pedido de requisição das
referidas informações em despacho
interlocutório muito bem fundamen-
tado e que foi juntado às fls. 10/12
destes autos.

Diante do exposto, conheço do
recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a decisão
agravada.

Belém, 26 de março de 1999.

Des. João Alberto Castelo Branco de Paiva - Presidente
Juíza Convocada Sônia Maria de Macedo Parente - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 35.948 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Aldenize Monteiro da Silva
Agravado: United Colors of Benetton e Art Decor Artesanato e Decorações

Ltda.
Relatora: Juíza Convocada Sônia Maria de Macedo Parente

Agravo de Instrumento. Carta Precatória antes do Sa-

neador. Suspensão do processo. I - Admite-se a sus-

pensão do processo quando o juiz do feito depender

de prova solicitada via precatória para prolatar a sen-

tença. Inteligência do artigo 338 do CPC. combinado

com o artigo 265, IV,b do mesmo Diploma Legal. II -

Recurso conhecido e improvido. Mantida a decisão

atacada. Revogado o efeito suspensivo concedido

inicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Agravo de Ins-
trumento da Comarca de Belém em
que figuram como Agravante Aldeni-
ze Monteiro da Silva e como Agra-
vadas United Colors of Benetton e
Art Decor Artesanato e Decorações
Ltda.

ACORDAM, os Exmos. Desem-
bargadores que integram a Egrégia
3ª Câmara Cível Isolada, do Tribunal
de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos, conhecer do
recurso mas lhe negar provimento
nos termos do voto da Relatora.

Relatório

Aldenize Monteiro da Silva, já
qualificada, inconformada com deci-

são interlocutória proferida pela MMª
Juíza da 23ª Vara Cível da Capital,
nos autos de ação de reparação por
danos morais que a Agravante pro-
move contra United Colors of Bene-
tton e Art Decor Artesanato e Deco-
rações Ltda, dela agrava de instru-
mento com fundamento nos artigos
544 e seguintes do Código de Pro-
cesso Civil, pugnando por sua re-
forma.

Diz, em resumo, que a Dra. Juíza
“a quo” resolveu, a pedido das agra-
vadas, suspender o processo em
epígrafe por um ano, causando sé-
rios prejuízos à Agravante que tenta
em Juízo a reparação de dano moral
decorrente da humilhação provoca-
da pelas agravadas que em público
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acusaram-na de haver furtado peças
de roupa da loja franqueada, situada
no Shopping Iguatemi, nesta cidade.

A petição de Agravo veio instruí-
da com a documentação necessária
a comprovar a existência dos pré-
requisitos para esse fim exigidos.

Em despacho de fls. 102, o
Exmo. Sr. Desembargador Stéleo
Bruno dos Santos Menezes, então
Relator, atribuiu o efeito suspensivo
solicitado, além de requisitar infor-
mações à Dra. Juíza “a quo”, de-
terminar a intimação da Agravada e
deferir o beneficio da Justiça Gra-
tuita.

Não houve resposta ao Oficio
endereçado à Dra. Juíza.

Em manifestação de fls. 105 a
115, as agravadas contraminutaram
esclarecendo, em suma, que a deci-
são atacada está correta porque o
requerimento foi formulado antes do
despacho saneador, e, nessa hipó-
tese, sustentam o artigo 338 do Có-
digo de Processo Civil prevê a sus-
pensão do processo.

Requerem, ao final, que seja re-
vogado imediatamente o efeito sus-
pensivo concedido “in limine” pelo
DD. Relator, negando-se provimento
ao Agravo para que seja mantida
integralmente a decisão.

Voto

Examinando os autos, especial-
mente a decisão agravada, às fls.
99, constato que foi proferida no dia
28 de junho de 1998. Nela, a Dra.

Juíza suspendeu o processo escla-
recendo que o pedido de expedição
de Carta Precatória ocorreu antes
do despacho saneador, estando as-
sim prevista a hipótese no artigo 338
do Código de Processo Civil.

Observo ainda que o então Dr.
Desembargador Relator, no primeiro
despacho (fls. 102), atribuiu efeito
suspensivo ao agravo o que equi-
vale dizer que determinou o prosse-
guimento do feito.

Ao prolatar a decisão, a Dra. Juí-
za “a quo” sustentou que o fez arri-
mada no artigo 338 do Código de
Processo Civil uma vez que o pedido
de expedição de Carta Precatória
ocorreu antes de prolatado o despa-
cho saneador.

Transcrevo o dispositivo invoca-
do para melhor entendimento:

“A carta precatória e a carta ro-
gatória não suspendem o pro-
cesso, no caso de que trata o ar-
tigo 265, IV, “b “, senão quando
requeridas antes do despacho
saneador”
E o artigo 265, IV, b, dispõe:
“Suspende-se o processo:
IV- quando a sentença de mé-
rito:
b) não puder ser proferida se-
não depois de verificado deter-
minado fato, ou de produzida
certa prova, requisitada a outro
juízo “.
A decisão atacada, salvo melhor

entendimento, não padece de ilega-
lidade. A MMª Juíza que preside o
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feito tem a liberdade decorrente de
seu livre convencimento, de verificar
quais as provas necessárias para
proferir a decisão final.

No caso em exame, parece so-
correr-se da prova testemunhal re-
quisitada via precatória para firmar
sua convicção. É-lhe assegurado
esse direito.

Como se constata, a Lei prevê a
hipótese de suspensão do processo
quando a sentença depender de
prova a ser produzida em outro juí-
zo.

Por outro lado, a Magistrada de
1º Grau não exorbitou ao fixar o pra-
zo de até um ano de suspensão do
processo que coincide com aquele
previsto em Lei.

A respeitável decisão agravada
proferida no juízo monocrático não
merece, portanto, reparo.

Diante do exposto, conheço do
recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a decisão
agravada e revogando o efeito sus-
pensivo concedido liminarmente.

Belém, 26 de março de 1999.

Des. João Alberto Castelo Branco de Paiva - Presidente
Juíza convocada Sônia Maria de Macedo Parente - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 36.004 - AGRAVO COM FUNDAMENTAÇÃO NO
ARTIGO 197 DA LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA
DA CAPITAL

Agravante: Flávio de Souza Barbosa
Agravada: MMª Juíza de Direito da 8ª Vara de Execuções Penais
Relator: Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga

Recurso de Agravo com fundamentação no artigo 197

da Lei das Execuções Penais - Apenado que cumpriu

1/6 (um sexto) da pena com parecer técnico favorável

- Aplicação extensiva da regra do § 7º, artigo 1º, da

Lei nº 9.455/97, por ser mais benígna do que a de cri-

mes hediondos - Recurso conhecido e provido - Con-

cedido ao apenado-agravante a progressão de regime

pleiteada - 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 do recurso e, por
maioria dar-lhe provimento, para
conceder ao apenado a progressão
de regime por ele pleiteada, nos
termos da fundamentação do voto
do Relator.

Relatório

O recurso sub-examen é o de
Agravo contemplado no artigo 197
da Lei das Execuções Penais, inter-
posto por irresignação do apenado
Flávio de Souza Barbosa com a de-
cisão prolatada pela Doutora Juíza
de Direito das Excecuções Penais,

em conseqüência da qual resultou
indeferido o seu pedido de Progres-
são de Regime.

Depreende-se dos autos que
Flávio de Souza Barbosa cumpre
pena privativa de liberdade de 10
(dez) anos e 03 (três) meses de re-
clusão, por infração ao artigo 213 do
Código Penal c.c. o artigo 6º da Lei
nº 8.072/90 e que perfeito 1/6 (um
sexto) da pena, motivado no artigo
112 da Lei das Execuções Penais,
pugna pela progressão de regime e,
nesse sentido procura demonstrar
que os requisitos subjetivos estão
devidamente preenchidos consoante
se vê do parecer técnico emitido
pela Comissão Técnica de Classifi-
cação do Estabelecimento Penal
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onde tem curso o cumprimento da
referenciada pena.

Arrasta ao deslinde da questão
dois arestos: um do STJ, de que foi
Relator o eminente Ministro Luiz Vi-
cente Cernicchiaro (STJ. Resp. nº
140.617-GO, 6ª Turma. j. 12/09/97,
v.u.) e o outro da 3ª Turma da 1ª
Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás, de que
foi Relator o Desembargador Byron
Seabra Guimarães, publicado no Di-
ário da Justiça de Goiás em
01/12/97, pág.07, que segundo en-
tende guardam verossimilhanças
com o caso vertente, que reconhe-
ceram ao condenado, em crime he-
diondo, a progressão de regime,
pela aplicação extensiva ao caso do
§ 7º, do artigo 1º, da Lei nº 9.455/97,
que cuida especificamente de cri-
mes de tortura.

Ao final, requer seja conhecido e
provido o agravo interposto, para
possibilitar-lhe a progressão de re-
gime pleiteada.

Ouvido o Parquet de 2º Grau,
este representado pela diligente
Promotora de Justiça convocada
Edna Guilhermina Santos dos San-
tos, manifestou-se pelo conheci-
mento e improvimento do agravo.

Voto

A digna prolatora da sentença
agravada, depois de asseverar que
a Lei nº 9.455/97, não revogou ne-
nhum dispositivo da Lei de Crimes
Hediondos, permitindo apenas, a

progressão de regime para o conde-
nado por crime de tortura (ex-vi do
art. 1º, § 7º), transcreve um aresto
da 2ª Turma do STF de que foi Re-
lator o eminente Ministro Maurício
Corrêa, publicado no DJU de
20/10/95, segundo o qual somente
se admite a progressão de regime
em se tratando de crimes hedion-
dos, se na sentença condenatória fi-
car estabelecido ser o mesmo inici-
almente fechado, o que inocorrendo
em relação ao apenado, indefiriu-lhe
a pretensão.

Esse não é o meu entendimento,
pois, tendo o apenado, ora agra-
vante, já cumprido 1/6 (um sexto) da
pena que lhe foi imposta, tem ele di-
reito à progressão de regime pre-
tendida, ainda que na sentença que
o condenou conste o seu cumpri-
mento em regime totalmente fecha-
do.

O julgado do STF em referência,
de acordo com o qual a progressão
de regime fica condicionada ao es-
tabelecimento da sentença conde-
natória do regime inicialmente fe-
chado, preexiste à Lei nº 9.455/97,
que cuida especificamente do crime
de tortura, que em seu artigo 1º, §
7º, estabeleceu que o condenado
por uma das condutas definidas pelo
novo tipo penal, cumprirá a pena
que for aplicada, inicialmente, em
regime fechado, exceto na hipótese
do § 2º. Logo, admitiu o legislador a
progressividade de regime, em cri-
me de tortura.
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A discussão, a partir da vigência
da lei em tela é se dita disposição se
aplica aos demais crimes denomi-
nados hediondos e se o preceituado
no § 1º, do art. 2º, da Lei nº
8.072/90, está revogado; para uns
sim, para outros não.

Filio-me a primeira corrente, que
sobre ser doutrinária, é também ju-
risprudencial. Entre os doutrinadores
que a defendem, destaca citar-se
Alberto Silva Franco que após anali-
sar o tratamento uniforme empres-
tado pelo legislador constituinte
(art.5º, inc. XLIII, da CF e pelo le-
gislador infracontitucional, Lei nº
8.072/90) aos crimes hediondos e
aos a eles equiparados (tortura, ter-
rorismo, tráfico ilícito de entorpe-
centes e drogas afins), chegou a
conclusão que a regra inserta no §
7º, do artigo 1º da Lei nº 9.455/97,
deve ser estendida a todas as infra-
ções mencionadas na chamada Lei
dos Crimes Hediondos e as demais
equiparadas.

Assim expressa-se o insígne
doutrinador:

“É evidente que esse tratamento
deve ser ampliado, por se mos-
trar mais favorável, aos demais
delitos equivalente à tortura. Só
assim não se rompe a unidade
de sentido que o legislador cons-
titucional emprestou à regra do
inc. XLIII, do art. 5º da Constitui-
ção Federal.
A extensão da regra do § 7º do
art. 1º da Lei nº 9.455/97, para

todos os delitos referidos na Lei
nº 8.072/90, iguala as hipóteses
típicas que estão constitucional-
mente equiparadas e restabele-
ce, em sua inteireza, a sua racio-
nalidade e o caráter sistemático
do ordenamento penal” (v. Bole-
tim IBCCrim nº 58, Edição Espe-
cial, set/1997, O Regime Pro-
gressivo em Face das Leis nº
8.072/90 e 9.455/97.
Do mesmo modo, jurisprudências

há, entre as quais releva citar as se-
guintes: 01. A referente ao aresto do
STJ, proferido no Recurso Especial
nº 140.617-GO, trazida ao deslinde
da questão pelo agravante, de que
foi Relator o Ministro Luiz Vicente
Cernicchiaro, publicado no DJU, de
12/09/97 e 02. a que se consubstan-
ciou no acórdão proferido pela 1ª
Câmara Criminal, 2ª Turma do Tri-
bunal de Justiça do Ceará, proferido
na apelação nº 9.03756-0, de que foi
Relator o Desembargador Fernando
Luiz Ximenes Rocha.

Não menos verdade é que o Su-
premo Tribunal Federal em acórdão
de que foi Relator designado o Mi-
nistro Sidney Sanches, por ter sido
vencido o Relator originário, Ministro
Marco Aurélio, indefiriu o pedido de
Habeas Corpus em que se pretendia
a aplicação da Lei nº 9.455/97, no
que se refere a progressão de regi-
me do cumprimento de pena, em
crime hediondo.

Verdade é também, que o as-
sunto em debate é considerado uma
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“vexata quaestio” pelos estudiosos
do Direito e não raro continuam os
Tribunais de Justiça dos Estados
emprestando a matéria interpreta-
ção divergente, em razão da inde-
pendência funcional assegurada à
nível constitucional ao Poder Juris-

dicional.
Isto posto, conheço do agravo, e

dou-lhe provimento para assegurar
ao apenado Flávio de Souza Barbo-
sa a progressão de regime por ele
perseguida.

Belém, 16 de abril de 1999.

Des. Jaime dos Santos Rocha - Presidente
Des. Benedito de Miranda Alvarenga - Relator
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ACÓRDÃO Nº 36.031 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARA
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Advogada Eliana Maria Guimarães Rocha
Pacientes: Maria de Fátima Machado Petrola, Sabrina Machado Petrola Sa-

boya, Yoakim Petrola de Melo Júnior, Maria Cristiane Andrade
Melo e Regina Maria Melo Teixeira de Carvalho.

Relator: Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga

Habeas Corpus - Crimes contra a ordem tributária -

Trancamento de Ações Penais - Fundamentos 01. Au-

sência de prova quanto ao encerramento do proce-

dimento administrativo em relação à exigência do

crédito tributário - 02. Não individualização da condu-

ta de cada um dos acusados na participação dos cri-

mes a eles atribuídos - O primeiro, desprocede, por-

que a representação fiscal não erige-se em condição

de procedibilidade no âmbito do processo penal e,

entender-se diferente, estar-se-á retirando do Ministé-

rio Público a titularidade exclusiva da ação penal pú-

blica (ex-vi do art. 129, 1 da Constituição Federal) - O

segundo, ao contrário, procede, pois nos crimes so-

cietários ou de autoria coletiva, não é suficiente a

descrição genérica dos fatos e a indicação dos res-

ponsáveis - Exige-se do dominus litis que individuali-

ze a conduta de cada um dos agentes, a fim de se

possibilitar o exercício do contraditório e da ampla

defesa - Por este motivo concede-se a ordem impe-

trada e consequentemente determina-se o Tranca-

mento dos processos a que respondem os pacientes,

que tramitam pela 16ª Vara Penal da Comarca da Ca-

pital, nos quais estão incursionados por infração ao

artigo 2º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, c.c. o artigo 71,

do Código Penal. Decisão unânime.

ACORDAM, os Senhores De- sembargadores integrantes das
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Câmaras Criminais Reunidas do
Egrégio Tribunal de Justiça do Esta-
do, em conceder a ordem impetra-
da, por unanimidade, nos termos da
fundamentação do voto do Relator.

Relatório

A Ordem de Habeas Corpus vi-
sando o trancamento de ação penal,
“sub - examen “, impetrada pela ad-
vogada Heliana Maria Guimarães
Rocha, em prol de Maria de Fátima
Machado Petrola, Sabrina Machado
Petrola Saboya, Yoakim Petrola de
Melo Júnior, Maria Cristiane Andra-
de Melo e Regina Maria Melo Teixei-
ra de Carvalho, fulcra-se nos artigos
5º, inciso LXVIII, da Constituição
Federal, 648 e seguintes, do Código
de Processo Penal, tendo como au-
toridade coatora indicada, a Juíza
Maria Edwiges de Miranda Lobato,
titular da 16ª Vara Penal.

Depreende-se de seu teor que os
coactos foram denunciados pelos
Promotores de Justiça Estevam Al-
ves Sampaio Filho e Nelson Pereira
Medrado, ambos designados pela
Chefia do Parquet Estadual, para
atuar junto à Secretaria de Estado
da Fazenda, na repressão aos Cri-
mes contra a ordem tributária, incur-
sionando-os nas sanções punitivas
do artigo 2º, inciso II, da Lei nº
8.137/90, c.c. o artigo 71 do Código
Penal.

A impetrante volta-se contra as
03(três) peças acusatórias ofertadas
contra os seus constituintes, porque

a seu entender não atenderam aos
mínimos requisitos para serem
aceitas, pelo que se impõe o preten-
dido trancamento, dada a completa
ausência de justa causa e, inobs-
tante foram recebidas, caracterizan-
do-se, consequentemente, uma co-
ação ilegal, corrigível pela via impe-
trada.

Com o objetivo de demonstrar a
procedência de seu pretendido tran-
camento, diz a enfocada causídica,
que sobre não estarem individuali-
zadas as condutas delitivas dos
acusados; o procedimento adminis-
trativo contra eles instaurado na
SEFA, ainda não encerrou-se em
relação à exigência fiscal do crédito
tributário.

Com efeito, essas duas nódoas
se configuram como motivos impe-
ditivos da continuação dos proces-
sos criminais a que respondem os
coactos, para que resguardados re-
sultem os princípios da legalidade e
da aplicação da lei penal.

Prosseguindo, procura a impe-
trante convencer que a instauração
da ação penal fica condicionada ao
exaurimento da via administrativa
(ex-vi do art. 83 da Lei nº 9.430/96),
dispositivo esse erigido em condição
de procedibilidade para o início do
processo por crime contra a ordem
tributária. Nesse sentido, colaciona
vários arestos, inclusive um destas
Egrégias Câmaras, de que foi Rela-
tor o eminente Desembargador Jai-
me dos Santos Rocha e, outro cuja
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relatoria coube a digna Desembar-
gadora Lúcia Clairefont Seguin Dias
Cruz.

De igual modo, no que se refere
à individualização da conduta delitiva
de cada um dos acusados, socorre-
se de outros julgados de nossos tri-
bunais.

Ao final, sempre enfatizando a
procedência de sua pretensão, in-
siste na concessão da ordem impe-
trada, por via da qual espera obter o
almejado trancamento das prefala-
das ações penais.

Como concomitantemente fos-
sem protocolados e a mim distribuí-
dos 03 (três) pedidos de habeas
corpus, que muito embora atacas-
sem 03 (três) denúncias, tanto os
primeiros, quanto as últimas fazem
referências a Firma Art Decor Arte-
sanato e Decorações Ltda., da qual
os pacientes são sócios, determinei
a apensação dos autos, para o fim
de serem julgados em conjunto.

Informando, esclarece a Juíza de
Direito inquinada de coatora, que “a
Empresa Art Decor Artesanato e
Decoração Ltda., sob a gerência e
representação dos pacientes, foi de-
nunciada pelo ilustre representante
do Ministério Público, vinculado à
SEFA, em 04 de agosto de 1998, in-
curso no art. 2º, II, da Lei nº
8.137/90, conforme cópia da denún-
cia”. Que “O Juízo da 16ª Vara Pe-
nal recebeu a denúncia no dia 25 de
agosto de 1998, e designou o inter-
rogatório dos pacientes para o dia

24 de novembro de 1998, às 10:00
horas. Os pacientes Maria de Fátima
Machado Petrola e Yoakim Petrola
de Melo Júnior, encontram-se via-
jando. Quanto à acusada Sabrina
Machado Petrola Saboya, está com
viagem marcada para São Paulo,
conforme consta na Certidão de fls.”

Ressalta, que remarcou a audi-
ência para qualificação e interroga-
tório dos acusados para o dia 04 de
novembro do fluente ano, às 12:00
horas e, afirma, que segundo lhe foi
observado pelo Cartório do feito, os
acusados, ora pacientes, respon-
dem a 02 (dois) outros processos
por crime Contra a Ordem Tributá-
ria.

Auscultado o Parquet de 2º Grau,
este representado pela diligente e
estudiosa Procuradora de Justiça
Vânia Lúcia Silveira Azevedo da Sil-
va, depois de destacar a importância
da Lei nº 8.137/90, procura rechaçar
em toda a inteireza a fundamenta-
ção inserta na inicial mandamento e,
esteada em alguns arestos segundo
os quais nos crimes societários ou
de autoria coletiva, não é necessário
que na denúncia estejam individuali-
zadas as condutas delituosas dos
agentes, cuja demonstração fica
para o sumário de culpa, bem como,
sendo o Ministério Público a nível
constitucional o dono da ação penal
pública, verificando a existência de
crime em tese, pode e deve ofertar a
exordial acusatória, ainda que nos
crimes Contra a Ordem Tributária
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não tenha se encerrado o procedi-
mento Administrativo Fiscal, por não
erigir-se este em pressuposto de
procedibilidade da respectiva ação
penal, opina finalmente pela dene-
gação da ordem impetrada.

Voto

Apreciando os fundamentos inse-
ridos na impetração, inicio pelo rela-
cionado à alegada ausência de pro-
va do encerramento do procedi-
mento fiscal na esfera administrati-
va, em relação à exigência do cré-
dito tributário.

Inobstante o ingente esforço en-
cetado pela impetrante não assiste
aos acusados, ora pacientes, razão
jurídica, haja vista, que a represen-
tação fiscal para fins penais (ex-vi
do art. 83, da Lei nº 9.430/96 - Lei de
Imposto de Renda), não erige-se em
condição de Procedibilidade, mas
em notítia críminis, prevista generi-
camente na norma do artigo 27, do
Código de Processo Penal, pois se
assim não o fosse, estar-se-ia reti-
rando do Ministério Público a prerro-
gativa de titular exclusivo da ação
penal pública (ex-vi do art. 129, inci-
so I, da Constituição Federal ) e ipso
facto, o procedimento administrativo
passaria a ter mais força que o pro-
cesso judicial.

Por oportuno, é de bom alvitre
lembrar que na Ação Direta de In-
constitucionalidade nº 1.571, promo-
vida pelo Procurador Geral da Re-
pública, com base em representa-

ção dos Procuradores da República
de São Paulo, atacando o referido
artigo 83, em que pese não tenha o
S.T.F. concedido a liminar, adotou,
contudo, o entendimento daqueles
que se opõem à dita representação
fiscal como condição de procedibili-
dade no âmbito do processo penal.
O seu ilustre Relator Ministro Néri da
Silveira, assim se expressou: “Não
define o art. 83 da Lei nº 9.430196,
desse modo, condição de procedibi-
lidade para a instauração da ação
penal pública, pelo MP, que poderá,
na forma de direito, mesmo antes de
encerrada a instância administrativa,
que é autônoma, iniciar a instância
penal, com a propositura da ação
correspondente.”

Referindo-se a respeito da norma
contida no referenciado artigo 83, o
Procurador da República e Profes-
sor de Direito Constitucional da Uni-
versidade de São Judas Tadeu, em
São Paulo, diz:

“Urge a manifestação dos órgãos
e das pessoas que pregam a
democratização e a independên-
cia do Poder Judiciário e do Mi-
nistério Público. Só com a inde-
pendência dos Promotores é que
conseguiremos a independência
dos Juizes. E só com a indepen-
dência destes agentes políticos,
sem que haja subordinação a ór-
gãos administrativos, que pode-
mos obter justiça social e o res-
peito à dignidade da pessoa hu-
mana, metas estas tão almeja-
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das por todos.”
Se razão jurídica desassiste ao

fundamento combatido, igual não
ocorre, com o apoiado na falta de
descrição individualizada das con-
dutas imputadas aos coagidos,
mesmo em sendo eles sócios de
uma empresa comercial.

Verdade é que há duas corren-
tes, tanto a nível doutrinário, quanto
jurisprudencial, uma que se posicio-
na no sentido da desnecessidade da
denúncia descrever a participação
individual de cada acusado, rele-
gando. se essa demonstração para
a instrução criminal e, outra, à qual
me filio, que exige essa individuali-
zação de conduta. Como um dos
expoentes que a defendem, sobres-
sai no campo doutrinário o emérito
criminalista Damásio E. de Jesus,
que ao prelecionar sobre os crimes
cometidos por meio de empresas,
ensina:

“No estágio atual da legislação
criminal brasileira, para proces-
sar-se o principio da subsunção
típica, é de indeclinável necessi-
dade apontar-se a realização de
uma conduta por parte do acusa-
do, seja ação ou omissão. Signi-
fica que a autoridade policial e o
Ministério Público devem narrar
na portaria ou na denúncia, com
clareza e exatidão, o comporta-
mento típico e o resultado natu-
ralístico (fato material), com to-
das as suas circunstâncias (art.
41 do Código de Processo Pe-

nal). Não basta indicar que ocor-
reu este ou aquele fato em de-
terminada empresa, que houve
este ou aquele prejuízo aos co-
fres públicos ou à coletividade
(resultado). E preciso descrever
o primeiro elemento do fato típi-
co, qual seja, a ação ou omissão
(conduta). Não é suficiente, pois,
descrever genericamente o fato e
apontar como responsável o pre-
sidente, diretor, administrador ou
gerente da empresa, como fazia
o art. 75 do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 11
de novembro de 1990), feliz-
mente derrogado pelo art. 11 da
Lei nº 8.137, de 27 de dezembro
de 1990 (Lei dos Crimes contra a
Ordem Tributária, Econômica e
Relações de Consumo). Como
afirma Alberto Zacharias Toron, a
nova reafirma o primado da res-
ponsabilidade pessoal, derrogan-
do a anterior, que abria espaço
para a imputação objetiva (As-
pectos penais da proteção ao
consumidor, in criminalidade
econômica e contra o consumi-
dor, Fascículos de Ciências Pe-
nais, Porto Alegre, Sérgio Anto-
nio Fabris Editor, 1991, vol. 4, nº
2, ps. 53 e 54). Com efeito, na
palavra de Padrazzi e Costa Jú-
nior, o sistema da solidariedade
somente é válido na esfera ex-
trapenal: “no campo criminal
cada um responde pela própria
conduta, e somente por ela. Em
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face de um episódio delituoso, o
Juiz deverá verificar quais, entre
os diretores, participaram do fato“
(Direito Penal das sociedades
anônimas, São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 1973, p.
33). Realmente “não será o mero
fato de a pessoa ser diretor, ad-
ministrador ou gerente, suficiente
para que se possa responsabili-
zá-la criminalmente“ (Arruda Al-
vim et alii, Código do Consumidor
Comentado, São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 1991, p.
158).“... A denúncia genérica im-
possibilita também o exercício do
direito de defesa e cria insegu-
rança no meio social...“
A nível jurisprudencial, colaciona-

se os seguintes julgados do Excelso
Supremo Tribunal Federal e do Su-
perior Tribunal de Justiça:

Habeas Corpus - Delito societário
Crime contra a ordem tributária -
Lei nº 8.137/90. ”O sistema jurí-
dico vigente no Brasil - tendo
presente a natureza dialógica do
processo penal acusatório, hoje
impregnado, em sua natureza
formal, de caráter essencial de-
mocrático - impõe ao Ministério
Público a obrigação de expor, de
maneira precisa, objetiva e indi-
vidualizada, a participação das
pessoas acusadas da suposta
prática de infração penal, a fim
de que o Poder Judiciário, ao re-
solver a controvérsia, possa, em
obséquio aos postulados essen-

ciais do direito penal da culpa e
do princípio constitucional do due
process of law, ter em considera-
ção, sem transgredir esses veto-
res condicionantes da atividade
de persecução estatal, a conduta
individual do réu, a ser analisada,
em sua expressão concreta, em
face dos elementos abstratos
contidos no preceito primário de
incriminação. O ordenamento
positivo brasileiro repudia as
acusações genéricas e repele as
sentenças indeterminadas. Per-
secução penal dos delitos socie-
tários - Sócio quotista minoritário
que não exerce funções gerenci-
ais - Condenação penal invalida-
da... (STF- HC 73590/SP - 1ª
Turma ReI. Min. Celso de MeIo,
DJU 03/02/97, p-85).
Habeas Corpus - Crime societá-
rio sonegação fiscal - Inépcia da
denúncia - Trancamento da ação
penal - “Inepta é a denúncia que
não expõe o fato tido como cri-
minoso, em todas as suas cir-
cunstâncias, apresentando-se de
forma sumária, em caráter gené-
rico, e em desacordo com o art.
41 do Código de Processo Penal.
Inadmissível a inclusão do nome
do paciente na peça acusatória,
apenas por ser sócio acionista da
empresa. Em se tratando de au-
toria coletiva, e indispensável que
descreva. ainda que resumida-
mente, a conduta de cada parti-
cipante de modo a possibilitar o
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exercício do contraditório e da
ampla defesa. Todavia. atenua-
ção ao rigorismo do art. 41 do
CPP não significa que a peça ini-
cial acusatória instauradora da
ação penal, fique dispensada de
demonstrar a existência do nexo
de causalidade entre o resultado
danoso e a participação dos
agentes na prática do ato ou da
omissão ou de qualquer ele-
mento indiciário de culpabilidade.
Ordem concedida. (STJ - HC
4805/SP - 6ª Turma, ReI. Min.
Cid. Flaquer Ecartezzini, DJU
18/11/96, p. 4490).
RHC - Processo Penal - Denún-
cia Requisitos - Crimes Societá-
rios - “A denúncia precisa des-
crever a conduta delituosa. De-
corrência dos princípios constitu-
cionais do contraditório e da de-

fesa plena. Qualquer que seja o
delito. Os chamados crimes so-
cietários exceção - Precedente
do STF: (HC- nº 73.590-8-SP - j.
05/11/96 - ReI. Min. Luiz Vicente
Cernicchiaro).
Como dessume-se do exposto,

predomina forte tendência doutriná-
ria e jurisprudencial quanto à neces-
sidade do dominus litis ao ofertar
denúncia, nesta descreva pormeno-
rizada e individualmente a conduta
de cada um dos agentes e, em as-
sim sendo, concedo a ordem impe-
trada por tal fundamentação, deter-
minando, incontinente, o tranca-
mento das 03 (três) ações penais a
que respondem os pacientes junto
ao Juízo da 16ª Vara Penal desta
Comarca.

Belém, 19 de abril de 1999.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Des. Benedito de Miranda Alvarenga - Relator
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ACÓRDÃO Nº 36.036 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrantes: Carlos Guedelha da Silva, Marinaldo Gomes Corrêa, Marivaldo
Soeira Amaral, Davison Marcelo Silva Reis e outros.

Impetrado: Comandante Geral da Policia Militar do Estado do Pará.
Relatora: Juíza Convocada Heralda Dalcinda Blanco Rendeiro

Mandado de Segurança- Incompetência originária do

TJE. 1 - O Tribunal de Justiça do Estado do Pará é in-

competente para apreciar originariamente Mandado

de Segurança impetrado contra ato do Sr. Comandan-

te da Policia Militar do Estado do Pará (art. 1º da Re-

solução nº 21/98, de 14/10/98). 2 - Pedido não conhe-

cido. 3 - Determinação da remessa dos autos.

ao primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Mandado de Se-
gurança da Comarca de Belém em
que figuram como Impetrantes Car-
los Guedelha da Silva, Marinaldo
Gomes Corrêa, Marivaldo Soeira
Amaral, Davison Marcelo Silva Reis
e outros.

ACORDAM, os Exmos. Srs. De-
sembargadores que integram as
Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas,
à unanimidade, não conhecer do
“mandamus”, determinando a re-
messa dos autos ao primeiro grau,
nos termos do voto da Relatora.

Relatório

Tratam os autos de mandado de

segurança impetrado por Cláudio
Guedelha da Silva, Marinaldo Go-
mes Corrêa, Marivaldo Soeira Ama-
ral, Davison Marcelo Silva Reis,
Braulio do Socorro dos Santos Fur-
tado, Josoel Brandão de Souza, Pe-
dro José Costa Soares, Alan Belchi-
or Corrêa da Silva e Max André da
Conceição Bentes, com fundamento
no art. 5º, inciso LXIX da Constitui-
ção Federal c/c a Lei nº 1.533/51,
contra ato do Exmo. Comandante da
Policia Militar do Estado do Pará.

Alegam os impetrantes que após
satisfazerem a uma série e exigên-
cias legais necessárias, tiverem de-
ferida a inscrição ao Concurso de
Formação de Soldados Masculino
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da Polícia Militar do Estado, obtendo
classificação à terceira etapa do
concurso que consistiu no Exame
Psicotécnico. Que submetidos ao
citado teste no dia 14/02/98, os
mesmos foram surpreendidos com a
notícia de sua reprovação e/ou inca-
pacitação, sob a alegação de “não
correspondência as características
estipuladas no perfil traçado para o
soldado PM”.

Foi deferida a liminar requerida
garantindo aos impetrantes o direito
de prosseguirem nas demais etapas
do concurso.

O Estado do Pará na qualidade
de Litisconsorte Passivo Necessário,
habilitou-se neste feito aderindo as
informações prestadas pela autori-
dade impetrada.

A autoridade tida como coatora
prestou as informações como se vê
das fls. 40 a 51.

A Douta Procuradora de Justiça
em seu judicioso parecer opinou
pela concessão da Ordem.

Voto

Trata-se de Mandado de Segu-
rança impetrado contra ato adminis-
trativo ilegal do Exmo. Comandante
da Policia Militar do Estado do Pará.

A Resolução 25/96 de Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado atri-
buía competência às Câmara Cíveis
Reunidas para conhecer, processar
e julgar originariamente os feitos de
Mandado de Segurança em que fi-
guravam como autoridades coatoras

o Comandante Geral da policia Mili-
tar entre outros, o que era discipli-
nado no art. 25, IV do Regimento
Interno do TJE. Tal dispositivo, no
entanto, foi revogado pela Resolu-
ção nº 21/98 de 14/10/98, cujo artigo
1º excluiu essa competência, origi-
nária da Justiça Estadual de 2º grau.

Sendo o Mandado de Segurança
ação cível por excelência, aplicam-
se-lhe, subsidiariamente as normas
do direito comum.

O art. 113 do Código de Proces-
so Civil estabelece:

“A incompetência absoluta deve
ser declarada de ofício e pode
ser alegada em qualquer tempo
de grau de jurisdição indepen-
dentemente de exceção”
Desse modo, declaro de ofício a

ocorrência, em observância à norma
legal, atenta ainda à orientação ju-
risprudencial, que transcrevo:

“Assim é nula a liminar concedida
por juiz absolutamente incompe-
tente, quer em ação possessória”
(RF 309/189, quer em Mandado
de Segurança (Bol.AASPJ/135
(Extraído da obra de Theotônio
Negrão - CPC e Legislação em
Vigor - pág.206 da 30ª edição).
O § 2º do já citado art. 113 do

CPC, orienta que declarada a in-
competência absoluta, remetam-se
os autos ao juiz competente.

Ante o exposto, não conheço do
pedido, fundamentando esta decisão
no art. 113 do Código de Processo
Civil, e na forma do § 2º do mesmo
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dispositivo legal determino a remes-
sa destes autos ao 1º grau de Juris-

dição

Belém, 20 de abril de 1999.

Desa. Climeniè Benadette de Araújo Pontes - Presidente
Juíza Convocada Heralda Dalcinda Blanco Rendeiro - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 36.048 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Banco Real S/A
Apelado: Isaac Aguiar
Relatora: Desembargadora Carmencin Marques Cavalcante

Apelação Cível - Direito Processual Civil - Embargos à

Execução. Preliminar de nulidade da sentença por

julgamento extra-petita - Rejeitada à unanimidade.

Preliminar de cerceamento de defesa - Rejeitada à

unanimidade. No mérito - Cédula rural pignoratícia -

Correção monetária - Comprovando o embargante

que a sua dívida está enquadrada nas disposições

constantes do art. 47, dos ADCT, tem direito à isen-

ção da correção monetária, por ter contraído o em-

préstimo à época do plano cruzado. Recurso conhe-

cido e improvido. Decisão unânime.

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

sembargadores, que integram a
Turma Julgadora da 3ª Câmara Cí-
vel Isolada, do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer da Apelação, porém,
negar-lhe provimento, nos termos do
voto da Desa. Relatora.

Relatório

Banco Real S/A, por seu Advo-
gado, em 27/09/89, interpõe Apela-
ção da Sentença prolatada em
10/08/89, pela MMª Juíza de Direito
da 9ª Vara Cível, da Comarca da
Capital, nos Embargos a Execução
opostos pelos executados Isaac
Aguiar e Consuelo Cristina Carneiro
Aguiar, da qual não consta certidão
da data em que foi publicada.

Alega:
1 - Decisão extra petita. Contrari-

ando o disposto nos arts. 264, Pará-
grafo único, e 286, caput, do Código
de Processo Civil, a MMª Juíza lou-
vou-se no Texto Constitucional sem
que houvesse pedido para sua apli-
cação.

2 - Cerceamento de Defesa. Não
foi ouvido sobre o requerimento de
fls. 27/29, dos Autos da Execução,
ajuizado e juntado àqueles Autos,
109 dias depois de opostos os Em-
bargos e que foi considerado na
sentença recorrida.

3 - Negação de vigência ao art.
1.030, do Código Civil Brasileiro,
pelo qual a transação produz entre
as partes o efeito de coisa julgada.

4 - Deficiência de fundamentação
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e ausência de correlação entre a
fundamentação e o decisório, inclu-
sive, extinguindo a execução sem
autorizar o Apelante a levantar o de-
positado em Juízo, pelos Apelados.

Requer seja recebido e provido o
Recurso para reformar a sentença,
condenando os Apelados ao paga-
mento dos honorários advocatícios e
das despesas judiciais, fls. 30/35.

Às fls. 36 encontram-se uns Em-
bargos de Declaração rejeitados e,
às fls. 40, um pedido de anulação de
uma avaliação, considerado intem-
pestivo pelo item “1” do despacho de
fls. 41, o qual, em seu item “2” man-
da que o Apelado diga sobre a Ape-
lação interposta.

Não se encontra certificada a
data de publicação do despacho re-
tro mencionado.

Os Apelados, em contra-razões
ajuizadas em 05/06/90, dizem que
não pediram, nos Embargos, o be-
neficio da Anistia, porque a quando
do ajuizamento dos Embargos, em
08/09/88, a Constituição Federal
ainda não havia sido promulgada,
pelo que não se constitui motivo
para reformar a sentença, ademais,
com o pedido feito nos Autos de
Execução, no prazo constitucional,
foi efetuado o depósito do valor prin-
cipal e dos juros de mora.

Alega, ainda, que não há obscu-
ridade na sentença e que o Apelante
se manifestou sobre o pedido de
anistia, às fls. 34/35, dos Autos de
Execução e foi intimado para im-

pugnar os Embargos.
Requerem seja confirmada a

sentença, com a extinção do débito,
por estar depositado o valor devido,
sem a correção monetária, conso-
ante os termos do Art. 47, da Carta
Magna Federal, fls. 42/46.

Conta e preparo às fls. 48/51.
Remetidos os autos ao Egrégio

Tribunal de Justiça em 25/06/90, fls.
52, verso.

Distribuídos, em 01/11/90, ao
Exmo. Sr. Des. Humberto de Castro.

Em 22/04/96, o Apelante pede ao
Relator que julgue a Apelação, fls.
54/55.

Em 04/02/97, foram os autos re-
distribuídos a Exma. Sra. Desa.
Osmarina Onadir Sampaio Nery e
em 27/05/97, vieram a esta Relato-
ra, fls. 56/59.

Adoto o relatório de fls. 23/25,
verso.

Voto

Insurge-se o Apelante, Banco
Real S/A contra a sentença prolata-
da pela MMª Juíza de Direito da 9ª
Vara Cível, que julgou procedentes
os Embargos à Execução opostos
por Isaac Aguiar e Consuelo Cristina
Carneiro Aguiar, os Executados,
com base nos arts. 47, II e 192, § 3º,
da Constituição Federal.

Ao guerrear a r. decisão de 1ª
Instância faz o Recorrente várias
alegações que merecem ser exami-
nadas uma a uma, considerando-se
as duas primeiras como prelimina-
res.
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Assim, tem-se a 1ª preliminar de
Nulidade da Sentença por julga-
mento extra-petita.

Aduz o Recorrente que a MMª
Juíza “a quo” decidiu extra petita,
contrariando o disposto nos arts.
264, Parágrafo único e 286, caput,
do CPC, louvando-se no texto cons-
titucional sem que tivesse sido re-
querido, pois, em momento algum
os Embargantes/Apelados caracteri-
zaram o pedido com fundamento no
art. 47, da Constituição Federal.

Entretanto, tais alegações são
totalmente improcedentes, porque
não houve alteração do pedido ou
da causa de pedir, assim como, o
pedido do Embargante estava em
consonância com o “caput” do Art.
286, do CPC.

Na verdade, quando foram
opostos os Embargos à Execução
existia, apenas, o ante-projeto da
Constituição Federal de 1988, daí
ter sido citado pelo Embargante o
art. 53, o qual, posteriormente, com
a promulgação da Carta Magna foi
remunerado para o art. 47, das Dis-
posições Transitórias da Constitui-
ção da República, correspondente
ao art. 53, citado pelo Embargante
como sustentáculo de sua peça em-
bargatória da execução.

Dessa forma, não houve decisão
extra petita, razão pela qual, rejeito a
preliminar.

Preliminar de nulidade da sen-
tença por cerceamento de defesa.

Quanto a esta prejudicial de cer-

ceamento de defesa que o Apelante
diz ter ocorrido por não ter sido ou-
vido sobre o requerimento de fls.
27/29 dos autos da Execução, de
igual forma não procede, pelo sim-
ples fato de que, mesmo sem des-
pacho judicial, por causa das férias
forenses, o Apelante antecipou-se
ao despacho judicial e espontanea-
mente contraditou o pedido de fls.
27/29, logo, não pode reclamar de
falta de determinação da MMª Juíza
“a quo” para ouví-lo.

Isto posto, rejeito a preliminar.
No mérito, aduz o Apelante ter

sido negada, pela Douta Julgadora,
vigência ao art. 1.030, do Código Ci-
vil Brasileiro, pelo qual, a transação
produz entre as partes o efeito de
coisa julgada.

Descabida, contudo, tal afirmati-
va, pois, a transação a que se refere
o art. 1.030, do Código Civil Brasilei-
ro é um ato jurídico para por fim ao
litígio, consoante o art. 81, c/c o art.
1.025, do CCB, embora se revista
de caráter contratual, mas, deve ser
homologada pelo juiz, para poder
passar a constituir título judicial, com
força executória. (Art. 584, III, do
CPC)

Além do mais, ainda que aceitá-
vel o entendimento do Apelante de
considerar a transação referida no
art. 1030, do CCB apenas como si-
nônimo de contrato celebrado entre
as partes, não se pode esquecer
que as normas de ordem pública,
notadamente as constitucionais, so-
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brepõem-se às de ordem privada.
E foi assim que decidiu a MMª

Juíza sentenciante, fundamentando
devidamente sua decisão quando
em certo trecho diz:

Ocorre que os Embargantes as-
sinaram o contrato aceitando os
acréscimos ali estipulados para a dí-
vida, digo para o empréstimo - atua-
lização monetária e juros - razão
porque a Ação de Execução foi pro-
posta nos termos de fls. 03, dos
autos principais. Estaria tudo certo
se não viesse a Constituição Federal
isso modificar, pois que qualquer
contrato não se sobrepõe a Lei
Magna.

O financiamento em questão foi
feito durante o “Plano Cruzado” -
quando pequenos e médios empre-
sários - encontraram uma certa faci-
lidade em tomar dinheiro, já que a
correção monetária não era temida.
Mas, o Plano Cruzado foi de efême-
ra duração... o texto constitucional,
todavia não desamparou os que
contraíram empréstimos durante o
período de 28 de fevereiro a 31 de
dezembro de 1987 - desde que fos-
sem mini, pequenos e médios pro-
dutores rurais e excluindo a corre-
ção monetária e aplicando os juros
de 12% ao ano - que é o juro consi-
derado legal.

Ora, no caso “sub judice” o de-
vedor Embargante fez prova de que
a origem de seu débito está no em-
préstimo feito durante o período in-
dicado pela Constituição, pois, ocor-
reu a 12 de novembro de 1987”. (fls.
26/27).

Convém acrescentar, todavia,
que os Embargantes provaram ain-
da nos autos serem pequenos pro-
dutores rurais, como bem se pode
ver da cédula rural pignoratícia de
fls. 09, objeto da execução, não
sendo proprietários de mais de cinco
módulos rurais e sim apenas de um
módulo, bem como, o financiamento
é inferior ao limite de cinco mil Obri-
gações do Tesouro Nacional.

Desse modo, agiu bem a MMª
Juíza “a quo” ao considerar enqua-
drada a dívida no art. 47, das Dispo-
sições Transitórias da Constituição
Federal de 1988, dando condições
ao devedor de ser anistiado, ou seja,
isento da correção monetária, tanto
que, julgou procedente os Embargos
no sentido de que a Execução pros-
seguisse sem ferir a Constituição
Federal nos seus arts. 47, II e 192, §
3º.

Ante o exposto, conheço da
Apelação para negar-lhe provimen-
to, mantendo, assim, a decisão
apelada.

Belém, 09 de abril de 1999.
Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Presidente

Desa. Carmencin Marques Cavalcante - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 36.056 - AUTOS DE HABEAS CORPUS PARA
TRACAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO LIMINAR DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Bel. Fernando Magalhães Pereira
Paciente: Divino Bueno Da Rocha
Impetrado: Juízo de Direito da 15ª Vara Penal da Capital
Relator: Desembargador Felício de Araújo Pontes

Habeas Corpus Liberatório para Trancamanto de

Ação Penal com Pedido Liminar. Alegação de ausên-

cia de justa causa. Se a participação do réu no evento

delituoso depende de prova ou esta é insuficiente,

não se pode falar que inexista justa causa para a ins-

tauração da Ação Penal. Ademais é assente o enten-

dimento de nossos Tribunais Superiores, de que no

estreito âmbito do HC, é vedada a colheita ou discus-

são de provas. Logo estando claramente evidenciado

na denúncia a existência de crime em tese, afastada

está a possibilidade de Trancamento da Ação Penal.

Ordem denegada. Decisão Unânime.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores com-
ponentes das Egrégias Câmaras
Criminais Reunidas, à unanimidade
de votos em denegar a Ordem, de
conformidade com o Voto do Des.
Relator.

Relatório

Versam os presentes autos, so-
bre o pedido de Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal
com pedido Liminar, que tramita pe-
rante a 15ª Vara Penal desta Co-

marca, por ausência de Justa Cau-
sa, que o Bel. Fernando de Maga-
lhães Pereira, com espenque no art.
5º, LXVIII da Carta Magna vigente,
c/c o art. 648, I do Estatuto Proces-
sual Penal, impetra em favor do pa-
ciente Divino Bueno da Rocha, pelos
motivos a seguir exposto.

Narra o impetrante, em seu ex-
tenso arrazoado, que o paciente foi
denunciado pelo representante do
Órgão Ministerial, pelas práticas de-
litivas previstas no art. 121, c/c o art.
14, II, todos do Estatuto Substantivo,
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tomando por base para o ofereci-
mento da denúncia, apenas a su-
posta contratação por parte do ora
coacto de suas pessoas, no Estado
da Bahia, para pôr fim à vida de um
advogado nesta cidade de Be-
lém/PA, sendo, essas, detidas por-
tando armas, além do fato da su-
posta vítima sentir-se amedrontada,
devido a mesma manter relaciona-
mento amoroso com a esposa do
paciente de prenome Adriana, que
era seu cliente.

Todavia o paciente nega vee-
mente, a prática criminosa que lhe
foi atribuída, de vez que jamais teve
a intenção de matar alguém, que na
realidade no Estado da Bahia, e
convivia maritalmente com sua es-
posa Adriana que viajou para Belém,
em companhia do citado advogado,
em decorrência disso, foi pressiona-
do pela família desta para localizá-
la, tendo mesmo contratado um de-
tetive particular com essa finalidade.

Prossegue afirmando o impe-
trante, que se o fato for devidamente
analisado, observa-se que o advo-
gado Eduardo foi quem deu causa a
todo esse episódio, pois aproveitou-
se de sua função para seduzir Adri-
ana, mulher de seu cliente, ora co-
acto. E em virtude do referido com-
portamento passou a temer perma-
nentemente por sua vida, logo não
há razão para se falar em tentativa
de homicídio, pois tudo não passa
de fruto da imaginação do atendido
causídico, que por ocasião da prisão

dos indiciados, chegou a sugerir aos
polícias que matassem os mesmos
antes de chegar a delegacia, inter-
vindo inclusive no depoimento des-
tes.

Por derradeiro, defende o impe-
trante que no feito em tela, não
existe justa causa para prossegui-
mento da Ação Penal, de vez que,
não houve fato típico punível, pois,
ainda que se admita ter havido in-
tenção - negada veemente pelo
acusado - não ultrapassou os atos
preparatórios, estes não alcançados
pela lei penal.

Ao final, requer liminarmente, a
concessão da ordem, a fim de que
cesse o constrangimento vivido hoje
pelo paciente, pois contrário censo
estaria se infringindo diretamente a
Lei Substantiva Penal, no que perti-
ne a tipicidade da infração atribuída
ao acusado.

Juntou documentos de fls. 08/27,
bem como entendimento doutrinário
e jurisprudêncial entende amolda-
rem-se ao presente feito.

A autoridade indicada como co-
atora prestou as informações de
praxe, com base nas quais deneguei
o pedido de liminar, face a evidente
falta de amparo legal do mesmo.

O Ministério Público opinou pela
denegação deste “writ”.

Voto

Versam os presentes autos, so-
bre Ordem de Habeas para Tran-
camento de Ação Penal com pedido
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de Liminar, que o impetrante impetra
perante estas Egrégias Câmaras
Criminais Reunidas, em favor do
paciente Divino Bueno da Rocha,
por falta de Justa Causa, em virtude
de estar respondendo a processo
criminal junto a 15ª Vara Penal da
Capital, acusado da prática delitiva
prevista no art. 121, c/c os art. 14, II,
28 e 29 do Estatuto Substantivo Pe-
nal.

Da análise percuciente da docu-
mentação acostada aos autos, veri-
fica-se, que a presente impetração
não procede, pois o acolhimento de
pedido de Trancamento de Ação
Penal através do remédio heróico,
há que se sustentar em provas ca-
bais e indiscutíveis da falta de justa
causa, a ensejar o processamento
de um indiciado, como no caso pre-
sente, até por que, sendo o Habeas
Corpus uma medida excepcional
destinada a resguardar o direito de
locomoção vulnerado ou ameaçado
de cerceamento por ato ilegal ou
abuso de poder, como bem previsto
no art. 5º, LXVIII da Constituição
Federal, deve ser instruída com pro-
vas contundentes, de modo que o
abuso ou a ilegalidade aflorem sem
maiores indagações. Portanto, há
necessidade de que a impetração
esteie-se em provas concretas, ou
seja quando o fato narrado na exor-
dial não caracteriza crime, isto é,
seja inequívoca a não participação
do agente no evento delituoso.

No caso em tela, verifica-se que

o paciente, juntamente com os ou-
tros acusados, foi denunciado ao
Douto Juizo da 2ª Vara Penal, por
ser acusado de ter encomendado a
morte da vítima Eduardo Alessandro
Queiroz Fonseca, aos elementos
Oseas Mendes e João Alves Filho,
não concretizando aquele objetivo,
por circunstâncias alheias à sua
vontade.

Ademais no processo que deu
causa à presente impetração, não
se pode afirmar com segurança que
o paciente não está ou não envolvi-
do no fato delituoso. Ao revês, o de-
nunciado João Alves Filho, em seu
interrogatório, é enfático ao afirmar
que “que o denunciado foi contrata-
do pelo 4º denunciado”, assim a ale-
gada ausência de justa não se re-
vela, in casu, clara e desde o mo-
mento em que a participação do réu
no evento delituoso depende de pro-
va ou esta é ainda insuficiente,
confusa ou incompleta, já não se
pode afirmar com absoluta convic-
ção de que a causa da Ação Penal
contra ele é injusta ou ilegal.

Além disso, e certo também que,
no estreito âmbito do Habeas Cor-
pus, não há lugar para colheita ou
discussão de prova.

Dentro deste contexto, é perti-
nente a transcrição do aresto trazido
à colocação pela ilustre autoridade
ministerial de seguinte teor:

“Processual Penal - Trancamento
de Ação Penal - Alegação de Au-
sência de Justa Causa.
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Incabível o Trancamento da Ação
Penal, por alegada ausência de
justa causa quando a denúncia
descreve, com todos os elemen-
tos indispensáveis, a existência
de crime em tese, exigindo a
conveniente apuração através do
regular contraditório. Ordem de-

negada”. (STJ - Ac. 11115, de
02/05/94 - Hc - Rel. Min. Cid Fla-
quer Scartezzini).
Pelo exposto, por não se cons-

tatar a alegada falta de justa causa,
a ensejar o Trancamento da Ação
Penal, a que responde o paciente,
denego a Ordem requerida.

Belém, 05 de abril de 1999.

Desa. Clemeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Des. Felício de Araújo Pontes - Relator
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ACÓRDÃO Nº 36.059 - PEDIDO DE HABEAS-CORPUS
LIBERATÓRIO DA COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Cláudio da Silva Carvalho
Pacientes: Marinaldo Damasceno Ferreira dos Santos, José Moraes de Mi-

randa e Regina Mariza Evangelista
Relatora: Juíza Convocada Raimunda do Carmo Gomes

Habeas-Corpus - Paciente preso por mais tempo do

que determina a Lei - Não caracterizada a coação ile-

gal - Ordem denegada - Decisão Unanime.

Vistos etc...

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais
Reunidas do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Para, a unani-
midade de votos em denegar a pre-
sente ordem impetrada de conformi-
dade com o voto da Juíza Convoca-
da

Relatório

Trata-se de Habeas-Corpus Libe-
ratório, impetrado pelo Dr. Cláudio
da Silva Carvalho, em favor dos pa-
cientes Marinaldo Damasceno Fer-
reira dos Santos, José Moraes de
Miranda e Regina Mariza Evange-
lista, atualmente presos por força de
prisão em flagrante lavrada contra
os mesmos, no dia 11/04/1997, fla-
grante este mantido pela Juíza de
Direito da 1ª Vara Criminal de Be-

lém.
Alega o impetrante que os paci-

entes foram presos em flagrante de-
lito sem que houvesse qualquer
testemunha do evento criminoso,
mesmo durante a instrução proces-
sual; que, por solicitação do Ministé-
rio Público, deveriam os dois primei-
ros pacientes ser encaminhados a
fim de serem submetidos a exame
de sanidade mental no IML, fato
este ocorrido em 23/11/1998, po-
rém, até agora, somente o primeiro
paciente foi submetido ao referido
exame, sendo que o segundo ainda
nem data marcada tem para a reali-
zação de tal exame; que, levando
em consideração que os pacientes
estão presos há um ano, dez meses
e vinte e sete dias, e que o atraso
processual não foi motivado pela
defesa, estando perfeitamente ca-
racterizado o constrangimento ilegal.

Não juntou documentos.
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Distribuídos os presentes autos,
foram solicitadas informações à au-
toridade apontada como coatora
tendo esta, informado que o proces-
so encontra-se em fase de alega-
ções finais, as quais ainda não fo-
ram oferecidas, em razão do Dr.
Promotor estar aguardando a reali-
zação do exame de sanidade mental
a que devem se submeter os paci-
entes Marinaldo Damasceno Ferrei-
ra e José Moraes de Miranda.

A Douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se, através do Dr. Amé-
rico Duarte Monteiro, que opinou
pela denegação da ordem, entre-
tanto, recomenda a celeridade do
feito, considerando tratar-se de réus
presos.

Voto

No caso em exame, segundo as
informações prestadas pelo Juízo,
apontado como coator, embora te-
nhamos de admitir que a tramitação
do processo não está célere, como
deveria ser, devemos entender que
nem sempre os prazos devem ser
considerados apenas em favor do
acusado. A ação não se encontra
paralisada por inércia da autoridade
judicial, mas sim pela inoperância do
órgão competente para realizar os
exames solicitados e necessários ao
oferecimento das alegações finais.

Aliás, devemos observar que este
não é o primeiro, nem será o último
caso de processos parados por falta
de laudo de sanidade mental, tor-
nando-se necessária uma tomada
de posição do Poder Judiciário no
sentido de pedir providências a
quem de direito para uma solução.

A Justiça não pode ficar a mercê
da negligência de outros órgãos ou
ser obrigada a liberar acusados, que
poderão colocar em risco a comuni-
dade.

Assim, constatado está que não
há constrangimento ilegal decor-
rente do excesso de prazo na for-
mação da culpa, pois a instrução
está encerrada, o que há é a negli-
gência do órgão competente para
realizar a perícia necessária.

Deve-se, ainda, observar que o
crime imputado aos pacientes (ho-
micídio qualificado, em concurso de
pessoas) é equiparado, por lei, aos
crimes hediondos, insuscetíveis de
liberdade provisória ou fiança, con-
forme disposição do artigo 2º, inciso
II, da Lei nº 8.072/90.

Assim, inexistindo constrangi-
mento ilegal, sanável por via do re-
médio heróico, vez que a demora na
conclusão do feito não decorre da
autoridade judiciária processante,
nego a ordem impetrada.

Belém, de 26 de abril de 1999.
Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Juíza Convocada Raimunda do Carmo Gomes - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 36.074 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
COMARCA DA CAPITAL

Embargante: Sulamérica Terrestres, Marítimos e Acidentes, Companhia de
Seguros

Embargados: Acórdão nº 31.742 e Luiz Herminio da Silva Filho
Relator: Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva

Embargos de Declaração. Inexistência de obscurida-

de, dúvida ou contradição, a ensejar o acolhimento

do recurso. O R. Decisum embargado deixa entrever

no seu contexto a coerência lógico-jurídica de sua

motivação, embasada nas normas infraconstitucio-

nais que regem a matéria. Em suma, o que pretende a

embargante é rediscutir a matéria tratada pelo vene-

rando aresto recorrido, a fim de obter a reforma do

julgado, o que é incabível em sede de declaratórios.

Embargos rejeitados.

ACORDAM, os Senhores De-
sembargadores componentes da
Turma Julgadora da 3ª Câmara Cí-
vel Isolada, à unanimidade de votos,
conhecer dos declaratórios, mas
negar-lhes provimento.

Relatório

Trata-se de embargos de decla-
ração opostos ao v. acórdão de fls.
102/104, pela ré, nos autos da pre-
sente Ação Ordinária de Cobrança.

Sustenta a embargante, em re-
sumo, que ocorreram no decisum
embargado as hipóteses previstas
no art. 535, I e II, do CPC, face não
ter sido analisado fato de suma im-

portância, ressaltado, nas razões de
seu apelo, relacionado com o paga-
mento da indenização, cujo recibo
vale como instrumento de cessão,
garantindo à seguradora o direito
regressivo das ações que tiver o se-
gurado contra terceiros, que tenham
dado causa ao prejuízo coberto pela
apólice. Reabrindo a discussão so-
bre a questão de fato, em confronto
com as disposições do contrato de
seguro, devidamente analisadas
pela sentença, à luz dos fundamen-
tos jurídicos que expendeu, a em-
bargante afirma que o segurado se
omitiu em fazer-lhe a entrega da do-
cumentação apta a lhe assegurar o
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pleno exercício da sub-rogação,
constante do certificado de proprie-
dade (DUT) do veículo segurado,
condição elisiva do pagamento do
seguro; circunstância que o acórdão,
também, deixou de apreciar ou não
levou em conta as disposições da
Súmula 188 do Colendo STJ, que
dispôs sobre a matéria.

Aduz, outrossim, que há outro
ponto omisso na decisão embarga-
da, que diz respeito ao valor da in-
denização a que foi condenada a
pagar, ali fixado com base corres-
pondente ao valor total do bem se-
gurado, malgrado disposição ex-
pressa constante das condições ge-
rais inseridas no contrato, que res-
tringe o ressarcimento devido ao
valor médio obtido no mercado para
o veículo sinistrado, por se tratar de
automóvel usado.

Por derradeiro, aponta a ocor-
rência de contradição atinente à in-
terpretação dos artigos 1.432 e
1.460 do Código Civil, porque tanto
a sentença apelada como o aresto
atacado, ao apreciarem as disposi-
ções legais citadas, divergiram da
jurisprudência predominante dos
Tribunais. Menciona, também, pre-
cedente do Egrégio Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo, recomendando a
interpretação restritiva dos preceitos
legais em aludência, que limitam a
indenização devida pelo sinistro aos
danos de riscos futuros previstos no
contrato. Pede, afinal, o provimento
dos embargos, ao efeito da sanação

das omissões apontadas.

Voto

Não vislumbro, in casu, no vene-
rando acórdão embargado, sob
qualquer enfoque, situação de obs-
curidade, dúvida ou mesmo contra-
dição, a ensejar o acolhimento do
recurso interposto pela embargante.

Realmente, o voto condutor que
norteou a decisão embargada, que
se acha reproduzida resumidamente
na ementa de fls., e que teve por
objetivo complementar o r. decisum
apelado, deixa entrever no seu
contexto a coerência lógico-jurídica
de sua motivação, embasada que
está nas normas infra-
constitucionais que regem a matéria,
tal como se vislumbra do passo se-
guinte, pinçado do v. aresto atacado:

O caso é de fácil deslinde: o au-
tor segurou o veículo objeto da lide
junto a apelante. Sucede que o
mesmo foi furtado e a seguradora
recusa-se a pagar o valor do bem.
Alega que a apólice, embora emitida
nominalmente em favor do segura-
do, deixou este de apresentar o do-
cumento de propriedade do veículo,
que inclusive, se acha registrado em
nome de seu antigo proprietário, ce-
diço que tal documento o habilitaria
à percepção do valor segurado, e
sem o qual a seguradora não pode-
ria exercer os direitos que lhe são
assegurados pela sub-rogação legal
e contratual.

Todavia, na hipótese vertente, a



JURISPRUDÊNCIA 331

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                                      v.44                nº 77                  1999

seguradora não conseguiu justificar
a posição assumida. Não indicou o
menor dado que pudesse tornar ra-
zoável a recusa oposta ao cumpri-
mento do contrato, pois, como res-
tou provado, ao pactuar o seguro
total do veículo contra os riscos de
colisão, incêndio e roubo, era de seu
pleno conhecimento a situação jurí-
dica do bem; e a isso não se opôs,
tanto que recebeu o valor integral do
prêmio ajustado (fls.103).

Logo, e pelo visto, o que a em-
bargante pretende é voltar a discutir
o que já foi repelido pelo venerando
aresto recorrido, ou em outras pala-
vras, a reforma do julgado, situação
que não se compraz com o âmbito
estreito da via recursal que elegeu,
delimitada, perfeitamente, pelo art.
535 e seguintes do CPC.

Por tais razões, conheço dos de-
claratórios, mas lhes nego provi-
mento.

Belém, 14 de agosto de 1998.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Relator
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ACÓRDÃO Nº 36.078 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Milton Humberto Soares
Agravado: Mairton Marques Carneiro
Relatora: Dsembargadora Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes

Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos

em acidente de veículos. Execução de sentença. Inde-

ferimento de pedido de nulidade da penhora. Bem de

família. Impenhorabilidade. Inteligência do art. 1º, da

Lei 8.009/90. Ilegalidade que pode ser declarada em

qualquer fase e Grau de Jurisdição. Ato nulo de pleno

direito que pode ser reconhecido ex-offício. Agravo

conhecido e provido à unanimidade.

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, para anular a
penhora, nos termos do voto da
Relatora.

Relatório

Milton Humberto Soares, identifi-
cado nos autos, por seu advogado
legalmente habilitado, agravou de
instrumento do despacho de fls. 41,
proferido pelo Juízo de Direito da 1ª
Vara Cível da Comarca de Ananin-
deua, que indeferiu, o pedido de nu-
lidade da penhora, em fase de exe-
cução de sentença, na ação de re-
paração de danos em acidente de
veículos, que lhe move o agravado
Mairton Marques Carneiro.

Aduz o agravante, que o proces-

so principal transcorreu normal-
mente até a apresentação da con-
testação do réu/agravante, que foi
ignorada pelo Juízo “a quo”, posteri-
ormente sendo feita a devida corre-
ção, tendo o Juízo oferecido oportu-
nidade para juntá-la, o que foi feito.
Porém, posteriormente, o Juiz em
exercício, mandou desentranhar as
razões do apelante, já em fase de
apelação, cerceando sua defesa
prejudicando-o consideravelmente.

Aduz ainda que, o meirinho não
efetivou a devida intimação do si-
gnatário, prejudicando-o mais uma
vez, dando origem a uma sentença
condenatória de um valor exorbi-
tante, que não corresponde aos da-
nos sofridos no veículo do agravado.

Alega que, formulou petição ao
Juízo, discorrendo todas as irregula-
ridades existentes no processo prin-
cipal, todavia, as nulidades requeri-
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das não foram consideradas.
Acrescenta que o au-

tor/agravado, ao se manifestar no
pedido de nulidade da penhora, li-
mitou-se a argüir a má-fé do recor-
rente. Porém, o bem por este indi-
cado à penhora, é o único que pos-
sui. Mas, sendo bem de família, e
portanto impenhorável, esta impe-
nhorabilidade, deve ser invocada
pelo próprio devedor, na primeira
oportunidade, conforme cita em ju-
risprudência, o que fez por petição.

Conclui dizendo que, juntamente
com a petição, juntou certidões dos
Cartórios do 1º e 2º Ofício, testifi-
cando ser o imóvel penhorado, o
único que possui, e no mesmo resi-
de com sua família.

Requer seja determinada por
este E. Tribunal, a nulidade da pe-
nhora, por se tratar de bem de famí-
lia, previsto no art. 70 do CCB e 648
do CPC, e na Lei 8.009/90, com a
conseqüente reforma da decisão
agravada.

Juntou documentos às fls. 09/50.
Inicialmente foram os autos dis-

tribuídos à Exma. Desa. Climenié B.
Araújo Pontes e, por redistribuição,
a esta Relatora.

Às fls. 56v, foi deferido o efeito
suspensivo postulado pelo agra-
vante.

Em sua contra-razões, o agrava-
do alegou preliminarmente que, a
petição inicial do agravo, não deve
ser conhecida, posto que não foi as-
sinada pelo representante do agra-

vante.
No mérito, diz que o agravante,

em vários momentos, tentou dene-
grir a conduta do Magistrado, ale-
gando parcialidade do Juiz, sem
contudo, em nenhum momento ter
argüido a exceção de suspeição
contra o mesmo, nem agravado, fi-
cando inerte, demonstrando que a
fragilidade de seus argumentos, se
argüidos fossem, por certo não seri-
am acolhidos, por falta de respaldo
legal.

Aduz que: os fatos mencionados
pelo agravante a respeito da ação
principal, não podem ser aqui apre-
ciados, por já terem sido decididos
no Ac. n.º 28.698, de 16/04/96, que
negou provimento ao apelo por ele
interposto, contra a sentença prola-
tada na ação de reparação de da-
nos.

Quanto ao alegado pelo agra-
vante de que não tomou ciência do
mandado de intimação e dos cálcu-
los formulados pelo contador do Juí-
zo, diz o agravado que estas não
são verdadeiras, pois todas as for-
malidades processuais foram cum-
pridas.

Acrescenta que, nos Embargos à
Execução, o agravante não argüiu a
nulidade da penhora, por ser o imó-
vel, penhorado bem de família, pelo
que está preclusa pretensão do
mesmo.

Juntou documentos às fls. 67/89.
Às fls.91, a Meritíssima Juíza “a

quo”, prestou informações, histori-
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ando a tramitação do processo.
Em douto e estudioso Parecer, a

brilhante Procuradora de Justiça,
Dra. Wanda Luczynski, opinou pelo
provimento do agravo, para que,
reformando-se a decisão recorrida,
seja desconstituída a penhora for-
malizada, prosseguindo a execução
como de direito, com a penhora de
outros bens do executado.

Voto

O agravo é tempestivo, e contém
as condições de admissibilidade.

Reporto-me agora à preliminar
do agravado, de não conhecimento
do recurso, por não estar assinada a
inicial pelo patrono do recorrente.

Trata-se de uma irregularidade
simples e sanável, fruto, com certe-
za, de um lapso do causídico. E pre-
sentemente está devidamente assi-
nada, portanto, sanada a irregulari-
dade.

Ademais, tratando-se de nulidade
da penhora, por ter recaido esta so-
bre bem de família, encontra guarida
na Constituição Federal, posto que o
Estado protege a entidade familiar.

Rejeito a preliminar.
Mérito

Diz o art. 1º, da Lei nº 8.009/90
que, “o imóvel residencial próprio do
casal, ou da entidade familiar, é im-
penhorável e não responderá por
qualquer tipo de dívida civil, comer-
cial, fiscal, previdenciária ou de ou-
tra natureza, contraída pelos cônju-
ges ou pelos pais ou filhos que se-
jam seus proprietários e nele resi-

dam” e não ocorrem, na hipótese
em julgamento, as exceções pre-
vistas no art. 2º, da citada lei. Já o
art. 3º, caput, prevê que a impenho-
rabilidade é oponível em qualquer
processo de execução civil, não es-
tabelecendo a mencionada lei prazo
para a desconstituição da penhora
incidente sobre o imóvel.

Assim sendo, a ilegalidade da
penhora “pode ser declarada em
qualquer fase e grau de jurisdição,
podendo ser reconhecida mesmo
“ex-officio”, pois se trata de ato nulo
de pleno direito”. JTAERGS, 89/250,
citado por Theotônio Negrão, in
“Cód. de Proc. Civil e Legislação
Processual em vigor”, 28ª ed. pág.
496.

Assim, cai por terra a alegação
do agravado, de que a matéria está
preclusa, por não ter sido argüida
nos embargos à penhora.

Com efeito, a Lei 8.009/90 tem
eficácia imediata, e seus preceitos
são de ordem pública, podendo ser
reconhecidos a qualquer tempo, e
até de ofício.

Neste sentido o seguinte aresto,
citado pela digna parecerista:

“Agravo de Instrumento. Bem in-
dicado pelo devedor em execução
fiscal. Impenhorabilidade. Matéria de
ordem pública. Lei 8.009/90.

- A impenhorabilidade de bem é
matéria de ordem pública, po-
dendo ser declarada de ofício,
independentemente de provoca-
ção da parte. Sendo o devedor
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pequeno proprietário rural e agri-
cultor, não é possível incluir den-
tre a vedação imposta pelo art.
1º, da Lei 8.009/90 e art. 649, II,
do CPC, a penhora de rês ou de
animal doméstico necessário ou
útil ao trabalho ou à profissão” (AI
nº 8.918, de Palmitos, Rel. Des.
Pedro Manoel Abreu, J. EM
25.10.94) (TJSC - AI 88.087377-
5- 2ª CCiv. - Rel. Des. Nelson
Schaefer Martins - J. 22.10.96)
(in “Impenhorabilidade do bem de
família”, Ozéias J. Santos, Julex
Editora, 1ª ed., 1998, p.39).
A impenhorabilidade, in casu,

pode ser invocada pelo devedor, não
só em embargos à execução, mas
também por petição fundamentada,
posto que não há pragmática legal
exigindo determinada forma.

“Ementa Oficial. Penhora -
Constrição que recai em bem
impenhorável. Alegação pelo
próprio devedor através de peti-
ção, desnecessidade de ofereci-
mento de embargos”. AI 28.698-
8, 1ª Turma julg. Campo Grande,
29/10/91, rel. Des. Josué de Oli-
veira.
Na hipótese vertente, está prova-

do, pelas Certidões dos Registros de

Imóveis de fls. 39 e 40, que o imóvel
penhorado é o único que o agravado
possui.

Como já dito, pela Lei 8.009/90, a
penhora pode ser desconstituída em
qualquer fase do processo. E assim
é porque a penhora não importa
transferência da propriedade.

In casu, o pedido de desconsti-
tuição ocorreu antes da adjudicação
do bem ao agravado. O valor a ser
pago, conforme informação do Juí-
zo, às fls. 92, é de R$ 20.100,19,
atualizados em 03/06/96, tendo a
avaliação do bem importado em R$
71.491,12, conforme as referidas
informações, e o agravante ficaria,
evidentemente, em prejuízo, caso se
consumasse a adjudicação.

Convém ressaltar que, anulada,
embora, a penhora, subsiste o cré-
dito do agravado e seu direito à exe-
cução, com a penhora de outros
bens, salvo os móveis e utensílios
que guarnecem o único imóvel do
agravado, que lhe serve de residên-
cia e à sua família.

Pelas razões já expostas, conhe-
ço do agravo e dou-lhe provimento,
para anular a penhora do referido
imóvel.

Belém, 29 de março de 1999.

Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Presidente
Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 36.080 - AÇÃO PENAL DA COMARCA DE SÃO
DOMINGOS DO CAPIM

Autor: A Justiça Pública.
Réu: Marçal de Jesus Soares Palheta
Relator: Desembargador Werther Benedito Coêlho

Penal. Processual. Ação Penal. Processo-Crime con-

tra ex-Prefeito. Preliminar de Prescrição do Direito de

Ação. Preliminar de prescrição dos crimes irrogados

ao denunciado, previstos no art. 12, XIII, do Decreto-

Lei nº 201, de 1967, cometidos entre janeiro de 1989 e

dezembro de 1990, conforme a listagem inclusa, dos

funcionários contratados irregularmente, e a data de

admissões dos mesmos. Sendo delitos punidos com

pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos,

prescrevem em 08 (oito) anos, a teor do artigo 109, VI,

do Código Penal. Preliminar acolhida. Decisão unâ-

nime.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais
Reunidas, à unanimidade, em aco-
lher a preliminar de prescrição dos
crimes imputados ao réu, conforme
o voto do Des. Relator.

Relatório

Procurador de Justiça, Dr. Antô-
nio Cezar Borges. ofereceu denún-
cia contra o Sr. Marçal de Jesus So-
ares Palheta, atual Prefeito Munici-
pal de São Domingos do Capim, por
infração ao art. 1º inciso XIII, do De-

creto-lei nº 201/67, pelos fatos e
fundamentos a seguir expostos:

Narra a peça acusatória que em
15/10/1988, o Sr. Marçal de Jesus
Soares Palheta infringiu o art. 1º, in-
ciso XIlI. do Decreto-Lei nº 201/67,
por ter o mesmo contratado ilegal-
mente 28 (vinte e oito) servidores
sem a devida formalidade legal.

Notificado para oferecer resposta
preliminar escrita, o denunciado,
alegou que “ as contratações irre-
gulares de pessoal realizadas não
se efetivaram por dolo, para apadri-
nhar pessoas. Não se objetivou
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através das mesmas conceder van-
tagens a tal pessoal. Se assim tives-
se ocorrido, a Prefeitura de São
Domingos do Capim não iria negar-
se a pagar as parcelas pleiteadas na
Justiça do Trabalho, e estaria pen-
sando muito mais na concessão de
benefícios às pessoas assim con-
tratadas do que no patrimônio públi-
co. Até o presente momento a ad-
ministração de São Domingos do
Capim, sob a chefia do denunciado,
procurou desenvolver um trabalho
sério e honesto, colocando o inte-
resse público acima dos interesses
privados. Essas contratações reali-
zaram-se com o objetivo de a Admi-
nistração poder oferecer à coletivi-
dade um bom serviço” . Pediu afinal,
a improcedência da denúncia.

Instado a se manifestar, o digno
Procurador de Justiça, Dr. Antônio
Cezar Borges, opinou pelo não re-
cebimento da denúncia, em virtude
de estarem prescritos os crimes que
foram imputados ao acusado.

Voto

Preliminar de prescrição dos cri-
mes irrogados ao denunciado, Sr.
Marçal Palheta, ex-Prefeito de São
Domingos do Capim, previstos no
artigo 1º, XlII, do Decreto-Lei nº 201,
de 1967.

Citados delitos foram praticados,
desde janeiro de 1989, a dezembro
de. 1990, conforme a listagem inclu-
sa, dos funcionários contratados ir-
regularmente, e a data de admissão
dos mesmos.

Sendo delitos punidos com pena
de detenção, de 3 (três) meses a 3
(três) anos, prescrevem em 8 (oito)
anos, a teor do artigo 109, VI, do
Código Penal.

Dessa maneira, todas as infra-
ções supra mencionadas foram al-
cançadas pela prescrição extintiva
do processo.

Em conseqüência, acolho a pre-
liminar, em tela.

Belém, 12 de março de 1999.

Desa. Climeniè Bernadette Araújo Pontes - Presidente
Des Werther Benedito Coêlho - Relator
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ACÓRDÃO Nº 36.084 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Requerente: Mário Tavares Moreira
Requerido: O Exmo. Dr. Secretário de Estado de Transportes
Relator: Desembargador Ricardo Borges Filho

Mandado de Segurança - Preliminar de decadência do

direito de ação. A conversão em remuneração de li-

cença prêmio não constitui, é certo, obrigação de tra-

to sucessivo, porém, nada impede de ser requerida,

quando necessária, na vigência da Lei e não houve

qualquer decisão do pedido administrativo formulado

- Preliminar unanimemente rejeitada - Preliminar de

descabimento do writ como substitutivo de cobrança

- O Presente mandamus não se propõe a cobrar qual-

quer quantia, porém, a ver reconhecido o direito do

requerente a perceber os benefícios da Lei. Prelimi-

nar rejeitada à unanimidade de votos -  Mérito. Reco-

nhecido o direito líquido e certo do requerente con-

cede-se o mandamus - Decisão Unânime.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Mandado de Segu-
rança da Comarca da Capital em
que é Requerente Mário Tavares
Moreira, Requerido o Exmo Doutor
Secretário de Transporte, Litiscon-
sorte Passivo Necessário o Estado
do Pará e Procurador de Justiça o
Exmo. doutor Procurador de Justiça
Carlos Aílton Peixoto.

ACORDAM, os Desembargado-
res das Câmaras Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado, à
unanimidade de votos, rejeitar as
Preliminares de Decadência do Di-

reito de Ação e do Descabimento do
writ como substitutivo de Ação de
Cobrança. No Mérito, ainda à una-
nimidade de votos, concederam o
mandamus para o fim proposto.

Relatório

Em 10 de junho deste ano, Mário
Tavares Moreira, brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta cida-
de, por seu procurador judicial, im-
petrou, perante o Exmo. Desembar-
gador Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de Transportes,
fundamentado no art. 5º LXIX da
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Constituição Federal e na Lei nº
1.533/51 e demais legislação perti-
nente à matéria, Mandado de Segu-
rança.

Alega o Impetrante na inicial que
depois de prestar serviços ao Esta-
do por mais de 38 anos pois foi ad-
mitido em 1º de setembro de 1956
no então. Departamento de Estrada
de Rodagem, mais tarde transfor-
mado na Secretaria de Estado de
Transportes, foi ele aposentado na
função de Contador, Nível D pela
Portar nº 1.034 de 06 de junho de
1995, da Secretaria de Estado de
Administração; que não tendo goza-
do 21 meses de licença prêmio em
quase 39 anos de serviço e não
contados para a sua aposentadoria
com apoio no art. 99,II da Lei nº
5.810/94, requereu a conversão em
remuneração, obtendo pareceres
favoráveis ao deferimento integral;
que, quando somente faltava o des-
pacho final do Secretário de Trans-
portes, foram os autos do processo
administrativo remetidos à Secreta-
ria de Administração, onde foi incluí-
do um parecer do Assessor da Con-
sultoria Geral do Estado Ophir Ca-
valcante Júnior cuja conclusão foi de
que o direito brasileiro, por sua dou-
trina e jurisprudência nâo admite a
retroatividade das leis, adotando a ir-
retroatividade e, por esta razão, a
conversão de licenças não gozadas
pelo servidor, em espécie, só pode-
ria ocorrer a partir do evento; que,
no entanto, tal posição não tem

nada a ver com a do Impetrante que
não está pleiteando que a Lei do
Regime Jurídico Único (Lei
5.810/94) retroaja, pois, quando esta
entrou em vigor, estava ele em ple-
no exercício de suas atividades fun-
cionais, adquirindo, portanto, o di-
reito à conversão em remuneração
adicional das licenças-prêmios não
gozadas, o que está devidamente
comprovado nos autos, o que lhe da
direito a concessão dá segurança
nos termos da inicial.

Juntou procuração e documentos
de fls.8/26.

Os autos foram distribuídos a
estas Egrégias Câmaras e a nós
para relatar.

Em despacho de fls.29 determi-
namos as providências exigidas em
Lei.

Às fls. 34/47, o Estado do Pará,
através da Procuradora do Estado
Giselle Benarroch Barcessat, na
qualidade de litisconsorte passivo
necessário apresentou sua mani-
festação, suscitando a preliminar de
decadência do direito de postulação
do Impetrante por estar há muito,
fora do prazo de 120 dias e ainda,
do descabimento do writ como
substitutivo da ação de cobrança e,
no mérito. pela sua denegação face
a ausência do direito líquido e certo.

O senhor Secretário de Trans-
portes Adjunto, nas informações de
fls. 49/58, adotou os mesmos argu-
mentos apresentados pela Procura-
dora do Estado quanto às prelimina-
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res e ao mérito.
Remetidos os autos à audiência

do órgão do Ministério Público, o
Procurador de Justiça Carlos Ailson
Peixoto, em Parecer de fls. 60/64,
opinou pela rejeição das prelimina-
res suscitadas e, no mérito, pelo co-
nhecimento e concessão da segu-
rança

Voto

Tratam os presentes autos de
um Mandado de Segurança requeri-
do por Mário Tavares Moreira, já
identificado nos autos, contra ato da
responsabilidade do Exmo. doutor
Secretário de Estado de Transpor-
tes, que atingiu-lhe Direito Líquido e
Certo.

Prestaram informações o Exmo.
doutor Secretário Adjunto João Luiz
Pessoa de Almeida e, também a
Exma. doutora Procuradora do Es-
tado, Giselle Benarroch Barcessat
de vez que o Estado do Pará, pes-
soa jurídica de Direito Público Inter-
no integrou a lide na condição de Li-
tisconsorte Passivo Necessário.

Preliminar de decadência do di-
reito de ação.

Ambas as autoridades informan-
tes argüíram mencionada Prelimi-
nar.

Diz o Exmo. doutor Secretário
Adjunto

“Por força do Artigo 18 da Lei
1.533/51, atinge-se o direito de
postular pela via do mandado de
segurança, após 120 (cento e

vinte) dias da ciência do ato lesi-
vo ao direito líquido e certo.
Inobstante tal fato, somente em
10/06/98, foi protocolado o pre-
sente writ, decorridos, portanto,
mais de 120 dias do conheci-
mento expresso do Impetrante
em relação ao parecer jurídico
que importou em denegação do
seu pedido administrativo”.
Por sua vez a Exma. doutora

Procuradora do Estado, Giselle Be-
narroch Barcessat , expende o
mesmo argumento, acrescentando,
ainda, e seguinte:

“Cumpre que se destaque que
não se trata de ato administrativo
sucessivo ou autônomo ou de ato
administrativo único com efeitos
permanentes, eis que o fato ge-
rador do direito material em dis-
ceptação é um só, a não conver-
são de licença-prêmio em pe-
cúnia, após a aposentadoria do
impetrante.
Efetivamente, não se trata de

obrigação de trato sucessivo cujo
prazo para a interposição do writ re-
nova-se periodicamente. Trate-se
uma questão “sui generis” de vez
que o beneficiado por lei, de vez que
o beneficie por lei, de um direito que
no foi revogado, o exigiu pelas vias
administrativas de obteve Pareceres
favoráveis da Consultoria Jurídica
da Secretaria de Estado Transportes
(doc.fls. 41) e, ainda, da Administra-
ção (SEAD).

Acontece, porém, que a questão
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em tela não teve, ate o presente
momento nenhuma solução definiti-
va comunicada oficialmente ou in-
formalmente ao Impetrante.

O ilustre representante do Minis-
tério Público nesta superior instância
ao analisar a Preliminar de Deca-
dência a rejeita por considerar a
questão de trato sucessivo e conclui
seu Parecer trazendo a colação a
seguinte jurisprudência:

“R.Esp. - Administrativo - Licen-
ça-premio não gozada -
Pagamento em pecúnia - Se o
funcionário não gozar o período
de licença-prêmio, com a anuên-
cia da Administração, o trabalho
do respectivo prazo deve ser
compensado.
Caso contrario, haverá enrique-
cimento sen justa causa.” (S.T.J.
6ª Turma, Recurso Especial nº
66 536-1 SC., rel. Min. Luís Vi-
cente Carniechiaro).
Não comungamos da opinião que

a transformação em pecúnia de li-
cença prêmio não gozada seja um
direito de trato sucessivo dada as
peculiaridades da questão que só é
realizada uma vez obedecido o pra-
zo outorgado pela lei para que essa
transformação se opere. - Tal van-
tagem não adere aos vencimentos
mensais ou proventos.

O prazo de 120 dias para a im-
petração do mandamus há que se
contar da negativa oficial a partir da
ciência do interessado na questão.
Se não houver tal comunicação o

interessado não tem parâmetro para
iniciar a contagem postulatória.
Esta(contagem) persiste enquanto a
lei que concede o benefício não for
revogada. A interpretação contrária
dá margem ao enriquecimento ilícito
da Administração.

As Colendas Câmaras Cíveis
Reunidas, à unanimidade de votos,
rejeitaram mencionada Preliminar.

Preliminar de descabimento do
writ como substitutivo de ação de
cobrança.

Já a Súmula nº 269 do Egrégio
Supremo Tribunal Federal, procla-
ma:

“O mandado de segurança não é
substituto da ação de cobrança”.
É claro que as autoridades admi-

nistrativas sabem, a bem saber, que
Mário Tavares Moreira não pretende
fazer nenhuma cobrança através do
presente writ, porém, ver reconheci-
do o seu direito da conversão em
pecúnia da licença prêmio não go-
zada.

As Colendas Câmaras Cíveis
Reunidas, à unanimidade de votos,
rejeitaram a Preliminar susa.

Mérito

Mário Tavares Moreira, foi admi-
tido em 01 de setembro de 1956
para servir no então Departamento
de Estradas de Rodagem (DER),
transformado mais tarde em Secre-
taria de Estado de Transportes,
onde foi aposentado na função de
Contador, nível “D”, pela Portaria nº
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1.034, de 06 de Junho de 1996.
Ao requerer o pagamento das Li-

cenças Prêmios não gozadas mere-
ceu do Consultor jurídico, Parecer
favorável ao pleiteado, sendo tal
peça datada de 04 de fevereiro de
1997. Diz mencionado Parecer a
certa altura:

“Pelas informações constantes
do processo, verifica-se que o
requerente foi aposentado pela
Portaria nº 1034, de 06 de Junho
de 1995, conforme artigo nº 33,
item III, alínea “A” da Constitui-
ção Estadual, assinada pelo se-
nhor secretário de Administração,
não tendo sido necessário a in-
clusão de suas licenças para
complementar seu tempo de ser-
viço.”
Constata-se ainda em sua vida

funcional, que existem nove perío-
dos deste benefício que no foram
gozados, referentes aos triênios
67/70, 70/73, 73/76, 76/79,79/82
82/85 , 85/88 , 88/91 e 91/94 , todos
devidamente analisados por esta
Consultoria jurídica e deferidos pelo
chefe da DRH.

Face ao exposto, opinamos favo-
ravelmente ao pagamento pretendi-
do, ressaltando que os nove perío-
dos correspondem a 18 meses, le-
vando-se em conta que esses perí-
odos não foram computados para
sua aposentadoria, tendo amparo
legal no artigo nº 99, Item II, do Re-
gime Jurídico Único, conforme abai-
xo transcrito:

“Artigo 99 - II - Convertida obri-
gatoriamente, em remuneração
adicional, na aposentadoria ou
falecimento, sempre que a fração
de tempo for igual ou superior a
1/3 (um terço) do período exigido
para gozo da licença prêmio.
Tal Parecer traz a assinatura do

Consultor jurídico Raimundo Sam-
paio Lobato.

Por sua vez o Parecer do Con-
sultor jurídico da Secretaria de Esta-
do de Administração, doutor Carlos
Nazareno Corrêa Padilha é, tam-
bém, totalmente favorável ao pleite-
ado pelo Requerente. Dele extraí-
mos o seguinte Período:

“A CCRH desta SEAD, após mi-
nucioso estudo, informa as fls.57,
que o interessado passou a inati-
vidade com o tempo de 43 anos,
01 mês e 07 dias. Aí incluindo 11
(onze) Períodos de licença espe-
cial, não gozados, contados em
dobro. perfazendo um total de
1.331 dias. Também, acrescido
de 06(seis) Períodos de férias
em igual situação.
Informa, ainda, o competente
setor, que a supressão das licen-
ças, para transformá-las em pe-
cúnias, não interferirá em sua
aposentadoria, ou sequer, no
percentual de seu adicional por
tempo de serviço.
Destarte, a pretensão do interes-
sado encontra guarida no art. 99,
inciso II da Lei Estadual nº
5.810/94.
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Devendo-se observar a vigência
desta Lei que instituiu a conver-
são requerida”.
As Colendas Câmaras Cíveis

Reunidas, à unanimidade de votos,
concederam o mandamus para o fim
proposto.

Belém, 23 de fevereiro de 1999.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Des. Ricardo Borges Filho - Relator
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ACÓRDÃO Nº 36.085 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Requerente: Maria de Fátima Cruz Bezerra
Requerido: O Exmo. Dr. Secretário de Estado de Agricultura
Relator: Desembargador Ricardo Borges Filho

Mandado de Segurança - Preliminar de carência de

ação por ilegitimidade passiva “ad causam”. É verda-

de que a responsabilidade pela Política Financeira do

Governo cabe ao Exmo. Senhor Governador do Esta-

do, porém, os Secretários de Estado são co-

participes nos limites das Secretarias que estão sob

suas responsabilidades . Preliminar unanimemente

rejeitada. - Preliminar de decadência de ação. Tratan-

do-se de obrigação de trato sucessivo o prazo para a

impetração do Mandamus é reaberto toda vez que a

Lei não é cumprida. Preliminar rejeitada à unanimida-

de de votos. Preliminar de prescrição da ação. Impro-

cede o argumento da autoridade oficial de vez que

não se trata de Divida Fiscal. Preliminar Rejeitada

unanimemente. - Mérito, a Isonomia Salarial é princi-

pio Constitucional; o desrespeito a mesma enseja a

concessão da segurança. - Decisão Unanime.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Mandado de Segu-
rança da Comarca da Capital em
que Requerente Maria de Fátima
Cruz Bezerra, Requerido o Exmo.
doutor Secretario de Estado de Agri-
cultura e Litisconsorte Passivo o
Estado do Pará.

ACORDAM, os Desembargado-
res das Câmaras Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado, à
unanimidade de votos, rejeitar as

Preliminares de Carência de Ação
por Ilegitimidade Passiva “Ad Cau-
sam”, de Decadência de Ação e de
Prescrição de Ação e no Mérito, ain-
da à unanimidade de votos, conce-
der a Segurança requerida.

Em junho deste ano, Maria de
Fátima Cruz Bezerra, brasileira, viú-
va, funcionária pública estadual, re-
sidente e domiciliada nesta cidade,
por seu advogado legalmente habi-
litado, impetrou, perante o Exmo.
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Desembargador Presidente do TJE,
com fundamento no art. 5º, LXIX da
Constituição Federal e Lei nº
1.533/51, Mandado de Segurança
contra ato do Exmo. Sr. Secretário
de Estado de Agricultura.

De antemão, preciso observar
que na inicial, embora haja somente
uma impetrante, o advogado, em to-
dos os períodos seguintes ao primei-
ro, refere-se aos “impetrantes” que,
embora da mesma categoria e fun-
ção da postulante e com seus no-
mes constando,não requereram o
“mandamus”.

A requerente alega que é servi-
dora pública estadual, lotada na Se-
cretaria de Estado de Agricultura,
exercendo a função de engenheira
agrônoma e com seus colegas per-
cebia vencimentos correspondentes
a 8,5 (oito e meio) salários mínimos,
constituído de vencimento base
mais gratificação quando, em julho
de 1987, neles houve redução com
a supressão da gratificação, contra-
riando o disposto no art. 7º, VI c/c
39, § 2º da Constituição Federal no
que concerne à irredutibilidade de
vencimentos e ferindo seu direito lí-
quido e certo; que, à época, regidos
pela CLT, recorreram à Justiça do
Trabalho e após anos de demanda,
saíram vitoriosos quando essa Jus-
tiça especializada determinou que a
SAGRI procedesse a reposição sa-
larial dos litigantes em 8,5 salários
mínimos; que, com o advento da Lei
Estadual 5.810/94 que instituiu o

Regime Jurídico Único, os servido-
res que até então eram celetistas
passaram ao Regime estatutário,
porém, embora do mesmo cargo, de
atribuições assemelhadas, continua-
ram com vencimentos diferenciados,
em discordância no só com o que
determina o art. 122 da lei específica
acima referida, como também ao
princípio constitucional da isonomia
salarial amparada no art. 39, § 1º da
Carta Magna, obrigando a Impe-
trante requerer o presente Mandado
de Segurança, com pedido liminar.
Juntou procuração e documentos às
fls. 6/13.

Distribuídos os autos a esta
Egrégia e a nós para relatarem des-
pacho de fls. 15, denegamos a me-
dida liminar pleiteada e determina-
mos a notificação da autoridade tida
como coatora, a citação do Estado,
na pessoa Exmo. Procurador Geral
do Estado para integrar a lide na
condição de litisconsorte passivo
necessário e, após o cumprimento
de tais providências, a abertura de
vista ao representante do MP.

O Exmo. Secretário de Estado de
Agricultura nas suas informações ás
fls. 32/45,juntas aos autos após o
parecer emitido pelo Exmo. Procu-
rador de Justiça Carlos Ailson Pei-
xoto às fls.25/30 no qual opinou
“pela concessão da segurança, sen-
do assegurada à Impetrante a per-
cepção do vencimento na proporção
de 8,5 (oito e meio) salários míni-
mos, a partir da data da impetração
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ressalvado o direito das diferenças a
serem prestadas em ação própria
suscitou as preliminares de: 1) Ca-
rência de Ação por Ilegitimidade Ad
Causam; 2) A Intempestividade da
Ação com o escoamento do prazo
decadencial e 3) A sua prescrição;
no mérito, pediu a denegação do
writ, em face da inexistência de di-
reito líquido e certo a proteger a Im-
petrante.

O Estado, na pessoa da Exma.
Procuradora Christiane Penedo Da-
nin e tendo ingressado à lide na
condição de litisconsorte passivo
necessário, ratificou as informações
prestadas pela autoridade apontada
como coatora.

Voto

Cuidam os presentes autos de
um Mandado de Segurança requeri-
do por Maria de Fátima Cruz Bezer-
ra, brasileira, viúva, funcionaria pú-
blica estadual, lotada na Secretaria
de Estado de Agricultura, na função
de Engenheira Agrônoma, domicilia-
da e residente nesta capital, através
de advogado legalmente constituído,
contra decisão do Exmo. doutor Se-
cretário de Estado de Agricultura
que lhe atingiu Direito Liquido e
Certo.

Em suas informações a autorida-
de havida como coatora arguiu vári-
as Preliminares que passaremos a
analisar.

Preliminar de Carência de Ação
por Ilegitimidade Passiva ad Cau-

sam.
Diz o Exmo. doutor Secretário de

Estado de Agricultura:
A autoridade ora signatária, e su-

postamente coatora não e parte le-
gítima para figurar no polo passivo
desta relação jurídica.

Com efeito a demanda gira em
torno de reconhecer-se ou não su-
postos direitos da Impetrante ao piso
salarial de 8,5 (oito e meio) salários
mínimos.

Admitindo-se que, apenas por hi-
pótese, lhe seja reconhecido este di-
reito, a autoridade signatária não
tem poderes para conceder dito au-
mento salarial, posto que, isto é atri-
buição exclusiva do Exmo. Gover-
nador do Estado, Chefe do Poder
Executivo.

Em face do exposto, requer des-
de já, o signatário,digne-se V. Exa.
em acolher a Ilegitimidade ad Cau-
sam ora argumentada, extinguindo o
processo sem julgamento do mérito’

Mencionada Preliminar vem se
constituindo um argumento repetiti-
vo, até a exaustão em casos como o
ora em julgamento; verdadeiro
“leitmotiv”, sempre rejeitada por este
Egrégio Colegiado. É claro que cabe
ao Exmo. Senhor Governador do
Estado a responsabilidade pela polí-
tica financeira do Governo estando
embutido na mesma Política Salarial
do funcionalismo público. Entretanto,
os Secretários de Estado auxiliam,
ajudam e são co-partícipes nos li-
mites das Secretarias que estão sob
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suas responsabilidades.
Assim, o Exmo. Senhor Secretá-

rio de Estado de Agricultura e a au-
toridade indicada para integrar o
polo passivo dos mandamus ajuiza-
dos contra a administração específi-
ca da mencionada Secretaria de
Agricultura.

As Colendas Câmaras Cíveis
Reunidas, a unanimidade de votos
rejeitaram referida Preliminar.

Preliminar de Decadência de
Ação

Diz o Impetrado:
“A lei que regulamenta o remédio
heróico estabelece prazo deca-
dencial de 120 (cento e vinte) di-
as, contados do momento em
que o interessado toma conhe-
cimento do ato violador de seu di-
reito líquido e certo.”
Defeito, estatui o já citado diplo-

ma legal:
“Art.18 O direito de requerer
mandado de segurança extinguir-
se-a decorridos cento e vinte dias
contados da ciência pelo interes-
sado do ato impugnado”.
A impetrante foi admitida na Se-

cretaria de Estado de Agricultura e,
provavelmente, à época de sua ad-
missão estava em vigor a Lei Esta-
dual nº 5.282, de 11 de novembro de
1985 que fixava em seis vezes o
salário mínimo vigente no pais, o
vencimento dos cargos da classe
inicial integrantes das categorias
funcionais de engenheiro e não em
oito e meia vezes.

Ocorre que a Administração veri-
ficou que referida Lei contrariava a
Constituição de 1967/69, que no art.
98, Parágrafo único proibia a vincu-
lação ou equiparação de qualquer
natureza para o efeito de remunera-
ção do pessoal só serviço público.

Por essa razão a Lei 5.282/85 foi
revogada expressamente em 16 de
julho de 1987 pela Lei Estadual nº
5.378.

Portanto, a suposta lesão teria
ocorrido em julho de 1987, inferindo-
se, daí, que o direito de impetrar
ação mandamental acabou em julho
de 89.

Cumpre que se destaque que
não se trata de atos administrativos
sucessivos ou autônomos ou de ato
administrativo único com efeitos
permanentes, eis que o fato gerador
do direito material em discussão e
um só, o não pagamento do venci-
mento básico no percentual de 8,5
salários mínimos, pela não aplicação
da Lei Estadual nº 5.282/85 a partir
da Lei Estadual 5.378/87 ou ainda
da edição da Lei Federal em refe-
rencia (Decreto-Lei 2.351/87)

Não tem razão a autoridade Im-
petrada ao querer descaracterizar a
obrigatoriedade de trato sucessivo
do Direito reclamado por Maria de
Fátima Cruz Bezerra. Cada mês, ao
receber seus vencimentos aquém
do que acha que lhe é devido, rea-
bre-se o prazo para a impetração do
mandamus, dado que o argumento
jurídico alegado pela Impetrante



348_________________________________________________REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.44                      nº 77                      1999

vem, em última analise, ser a Iso-
nomia Salarial.

As Colendas Câmaras Cíveis
Reunidas, unanimemente, rejeita-
ram mencionada Preliminar.

Preliminar de Prescrição da Ação
Diz o Exmo. Senhor Secretário

de Estado de Agricultura:
Ainda que, a contrário sensu, se

considerasse que a Lei nº 5.282/85
não estava a ferir o texto constituci-
onal da época, o que se admite
apenas para argumentar, em
07/08/87 o governo federal aditou o
Decreto Lei nº 2.351, que determi-
nou a vinculação ao salário mínimo
de referência os vencimentos de to-
dos os servidores públicos, de toda
a federação, já que expressamente
aludiu aos servidores da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios. Em
sendo assim, em virtude dessa lei,
todos aqueles que pretendessem
continuar percebendo os oito e meio
salários mínimos, a título de venci-
mento em juízo dentro do prazo
prescricional de 5 (cinco) anos como
determina o art.1º do Decreto Fede-
ral 20.910/32, in verbis:

“Art. 1º As dívidas passivas da
União, dos Estados e dos Muni-
cípios, bem como todo e qual-
quer direito ou ação contra a Fa-
zenda Federal, Estadual ou Mu-
nicipal, seja qual for a sua natu-
reza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato
do qual se originaram.

Vê-se, portanto, que a pretensão
da Impetrante de perceber como
salário básico a quantia corres-
pondente a oito e meio salários
mínimos foi alcançada pela pres-
crição quinquenal, eis que a pre-
sente ação foi ajuizada em
22/06/98, muito apôs o escoa-
mento do prazo de cinco anos
contados, a partir da publicação
da Lei Federal nº 2.351/87”.
O argumento não procede de vez

que, inicialmente, a Dívida não é
Fiscal e a Impetrante embasou seu
pretendido Direito no princípio cons-
titucional da Isonomia.

As Colendas Câmaras Cíveis
Reunidas, à unanimidade de votos,
rejeitaram a Preliminar susa.

Mérito

A matéria objeto do presente
mandamus tem sido trazida ao co-
nhecimento deste Egrégio Tribunal
de Justiça por vários servidores pú-
blicos estaduais, em situações idên-
ticas a da ora Requerente, sendo a
posição deste Colegiado ao apreciar
tais questões, a de conceder os
mandamus.

Para não nos tornarmos fastidio-
sos, citaremos o Venerando Acór-
dão nº 34.598, de 08 de setembro
de 1998, do qual foi Relatora a emi-
nente Desembargadora Maria Lúcia
Marcos dos Santos, que tem a se-
guinte Ementa:

“Mandado de Segurança. Preli-
minar de Ilegitimidade Passiva de
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Parte. Inexistência - Secretário
de Estado de Saúde Pública é
autoridade competente para cor-
rigir distorção no pagamento de
vencimentos de funcionários de
sua Secretaria - Rejeitada à una-
nimidade. Preliminar de coisa jul-
gada - Alegada e não comprova-
da deve ser desacolhida. Rejei-
tada à unanimidade. Preliminar
de decadência. Sobre prestações
de trato sucessivo não incide a
decadência. Rejeitada à unani-
midade - Preliminar de Prescri-
ção. Prazo prescricional não es-
gotado. Rejeitada à unanimidade.
Mérito: Técnicos de nível superi-
or exercendo atribuições asse-
melhadas devem perceber iguais
vencimentos - Direito a isonomia
reconhecido. -Decisão unânime”.
Nesse mesmo ”decisum” a digna

magistrada cita um trecho do Acór-
dão nº 29.597, do qual foi Relator o
hoje Desembargador Aposentado
Nelson Silvestre Amorim, que diz:

“Todavia, com todo respeito que
merece S. Exa. Dr. Secretário de
Estado e, naturalmente, sua
competente Assessora Jurídica,
nenhum daqueles dispositivos
serão infringidos com o deferi-
mento da pretensão da reque-
rente, pois, em que pese os ter-
mos da petição inicial, invocando
equiparação salarial a 8,5 salári-
os mínimos, em virtude de deci-
são da justiça trabalhista, ao de-
ferir pleito formulado por colegas

da impetrante, quando não regi-
dos pelo regime celetista, dá
para perceber claramente, que a
alegada infringência é apenas
aparente. Em verdade, o que a
impetrante realmente almeja á o
reconhecimento do seu direito a
isonomia salarial com colegas
seus, que sendo ocupantes de
igual cargo e executando igual
trabalho, percebem muito mais,
em decorrência de decisão tra-
balhista, ao tempo em que eram
jurisdicionados daquela Justiça
especializada; tal reconheci-
mento decorre do disposto no art.
39, § 1º da Constituição Federal
de 1988, que assim dispõe:
“Art.39 - A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios
instituirão, no âmbito de sua
competência, regime jurídico úni-
co e planos de carreira para os
servidores da administração pú-
blica direta, das autarquias e das
fundações públicas.
§ 1º A lei assegurara aos servi
dores da administração direta,
isonomia de vencimentos para
cargos de atribuições iguais ou
assemelha das do mesmo Poder
ou entre servidores dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio, ressalvadas as vantagens de
caráter individual e as relativas a
natureza ou local do trabalho.
É justamente o caso em exame

em que o direito da Requerente Ma-
ria de Fátima Cruz Bezerra tem a
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respaldá-lo a isonomia elevada,
como é, a princípio constitucional.

As Egrégias Câmaras Cíveis

Reunidas, pela unanimidade de vo-
tos de seus integrantes, concede-
ram o Mandado de Segurança.

Belém, 09 de fevereiro de 1999.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Des. Ricardo Borges Filho - Relator
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ACÓRDÃO Nº 36.140 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE
ANANINDEUA

Apelante: Pedro Antônio de Azevedo
Apelada: Rosilene de Souza do Nascimento
Relator: Desembargador Ricardo Borges Filho

Apelação Cível - Ação de Despejo - Denúncia Vazia -

Cabe ao locatário apresentar as provas do que alegar

na contestação não sendo tal onus da responsabili-

dade do Magistrado processante. Tratando-se de lo-

cação não residencial e havendo o locador agido de

acordo com o estipulado na Lei nº 8.245, de 18 de de-

zembro de 1991, é de ser confirmada a respeitável

sentença que decretou o despejo - Decisão Unânime.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Apelação Cível da
Comarca de Ananindeua em que é
Apelante Pedro Antônio de Azevedo
e Apelada Rosilene de Souza Nas-
cimento.

ACORDAM, os Desembargado-
res da 1ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado em Turma, à
unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento ao recurso de
Apelação interposto por Pedro Antô-
nio de Azevedo.

Relatório

Em outubro de 1995, Rosilene de
Souza do Nascimento, viúva, pro-
fessora, residente e domiciliada em
Ananindeua, por seu advogado de-
vidamente constituído, propôs, pe-

rante o Juízo de Direito da 1ª Vara
Cível da Comarca de Ananindeua,
Ação de Despejo - Denúncia Vazia,
contra Pedro Antônio de Azevedo,
brasileiro, casado, comerciante, re-
sidente e domiciliado em Belém,
com fundamento nos artigos 58 a 66
da Lei nº 8.245/91.

Diz a Autora na inicial que em 30
de maio de 1992,mediante contrato
escrito, alugou ao Réu o imóvel de
sua propriedade sito à Rodovia BR
316, Km 13, ao lado do mercado de
Marituba, pelo prazo de 01 ano; que,
ao término desse prazo, a locação
foi prorrogada por tempo indetermi-
nado, porém, não mais lhe convindo
a continuidade da locação, o Autor
notificou o Réu a desocupar o imó-
vel no prazo de 30 dias e negando-
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se este a fazê-lo, a Autora moveu a
presente Ação. Juntou procuração e
documentos de fls. 8/13.

Citado, o Réu, às fls. 14/17,
apresentou contestação suscitando
a preliminar de ser a Autora adverti-
da das penalidades dos arts.52, § 3º
da Lei nº 8.245/91, bem assim do
que dispõem os arts.16 e 17 do
C.P.C.

No mérito, alegou que os motivos
que levaram a Autora a intentar a
Ação, são o reajuste do valor do
aluguel em bases exorbitantes e ex-
plorar o mesmo de negócios desen-
volvidos por ele, propondo, ao final,
uma negociação no reajuste na base
de 100% de aumento.

Na réplica, a Autora revidou os
argumentos expendidos pelo Réu e,
ratificando os termos da inicial, re-
quereu o julgamento antecipado da
lide.

A doutora Juíza de Direito Auxili-
ar, em exercício da Vara, em sen-
tença de fls. 25/26, concluiu julgan-
do procedente a Ação com as comi-
nações previstas em lei e conde-
nando o Réu ao Pagamento das
custas e despesas, além da verba
honorária fixada em 15%.

Pedro Antônio de Azevedo, in-
conformado com a respeitável sen-
tença, interpôs o recurso de Apela-
ção para o Egrégio Tribunal de Jus-
tiça, oferecendo suas razões às fls.
30/33, pedindo, preliminarmente, a
carência do direito de ação da Auto-
ra e, no mérito, a reforma in-totum

da sentença.
A Apelação foi recebida em am-

bos os efeitos e, intimada, a Apelada
apresentou as contra-razões de fls.
53/56.

Às fls. 57/58,a Apelada requereu
o desentranhamento dos documen-
tos de fls. 36/45 juntou as razões do
Apelante, alegando que as mesmas
deviam ter sido trazidas aos autos a
quando da contestação e não agora
após o encerramento de toda a ins-
trução processual, no que foi deferi-
do.

Com a subida dos autos a esta
Superior Instância foram os mesmos
distribuídos a esta Egrégia Câmara
e a nós sorteados para relatar.

Voto

Cuidam os presentes autos de
uma Ação de Despejo ajuizada na
Comarca de Ananindeua por Rosile-
ne de Souza do Nascimento contra
Pedro Antônio de Azevedo, ambos
identificados nos autos, por não
convir mais a locação, já por tempo
indeterminado.

Citado o Réu contestou a ação,
havendo a Autora treplicado às fls.
21 a 23 dos autos.

A respeitável sentença de fls...
que julgou Procedente o pedido, diz
a certa altura:

“Observo pelo contrato, fls. 06
que a autora locou ao Réu, para
fins comerciais, o pedido de sua
propriedade, localizada no Muni-
cípio de Marituba, na BR 316, Km
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13, S/N. Logo referida locação
encontra arrimo nos arts. 51 a 57
da Lei nº 8.245/91. Sendo assim,
agiu corretamente a autora
quando denunciou o pré citado
contrato principalmente, tendo
em conta que o mesmo prorro-
gou-se por tempo indeterminado,
segundo a própria autora relata,
passando a ser regida, a loca-
ção, pelo art. 57 da Lei locatícia.
Por outro lado, analisando a ad-

vertência que o réu aduz à autora,
preliminarmente, em sua contesta-
ção, é necessário que se diga que a
indenização prevista no §3º do art.
52,só é cabível no caso do locatário
haver proposto a ação renovatória
no prazo estipulado no § 5º do cita-
do artigo.

Quanto à suposta alegação de li-
tigante de má-fé, alegada pelo réu,
não cabe no caso em exame, posto
que a pretensão da autora tem am-
paro legal, estando amparada pela
Lei que rege as locações de imó-

veis.
No que tange as alegações do

réu, quanto ao fundo de comércio e
exorbitância do reajuste do aluguel
pela autora, uma vez mais, é imperi-
oso que seja elucidado que ao réu
caberiam tais argumentos, se aduzi-
dos em ação renovatória, estando
precluso o seu direito de argüir estas
questões”.

Nos autos não há prova concreta
de nenhuma Ação Renovatória pro-
posta por Pedro Antônio Azevedo no
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca
de Ananindeua que se existisse e
fosse legalmente admitida absorve-
ria por conexão a presente Ação de
Despejo à Renovatória.

O processo tramitou de acordo
com a lei e a respeitável sentença
apelada não merece reparo, sendo
meramente procrastinatório o recur-
so ora julgado.

A Colenda Turma Julgadora, à
unanimidade de votos, negou provi-
mento ao recurso de Apelação.

Belém, 08 de fevereiro de 1999.

Des. Ricardo Borges Filho - Presidente e Relator
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ACÓRDÃO Nº 36.165 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DA CAPITAL

Agravante: Ana Cláudia de Souza Mendonça
Agravado: Eddie Carlos Castor da Nóbrega Filho
Relatora: Juíza Convocada Marta Inês Antunes Jadão

Direito do menor - Estatuto da criança e do adoles-

cente. 1. Pode a tutela antecipada prescindir de ante-

rior manifestação do Ministério Público, como ato do

Juiz preso apenas aos pressupostos do artigo 273,

inciso I do Código de Processo Civil. 2. Comprovada

que a situação do menor é satisfatória ao lado de seu

pai, com o qual convive desde tenra idade, a manten-

ça da guarda atende a recomendação do ECA de que

o interesse da criança se sobrepõe a interesse de

seus pais.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores que
integram a Turma Julgadora da 1ª
Câmara Cível Isolada, por unanimi-
dade de votos, conhecer do recurso,
mas lhe negar provimento, nos ter-
mos do voto da digna Relatora.

Relatório

Ana Cláudia de Souza Mendon-
ça, brasileira, divorciada, econo-
mista, domiciliada e residente nesta
cidade, inconformada com a decisão
que autorizou, em tutela antecipada,
na Ação de Alteração de Cláusula
de Acordo, proposta pelo seu ex-
marido, Eddie Carlos Castor da Nó-
brega, continuasse com a guarda do

filho do casal, Bernardo Mendonça
Nóbrega, permitindo a ida do infante
para Orlando - Estados Unidos, in-
terpõe o presente agravo de instru-
mento.

Esclarece em seu recurso que a
quando do desquite do menor ficou
com seu genitor, mas se este por-
ventura fixasse residência fora de
Belém, a guarda inverter-se-ia em
favor da agravante, com possibilida-
de de apreciação judicial.

Entretanto sem motivo grave que
justificasse a modificação dessa
cláusula e sem a manifestação se-
quer do Ministério Público a decisão
atacada inverteu a guarda e permitiu
que o menor viajasse com o pai,
passando a com ele residir na cida-



JURISPRUDÊNCIA 355

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                                      v.44                nº 77                  1999

de já mencionada.
Suscita, no agravo, a nulidade da

decisão, porque, não houve a devida
intervenção do Ministério Público no
feito, citando doutrina e jurisprudên-
cia a respeito.

O agravado carreia aos autos
documentos e informa que após a
separação judicial, em 1992 a agra-
vante entregou seu filho, com tenra
idade ao agravado e não mais se
esforçou para recuperar a guarda do
filho. Em 1993 firmaram acordo, en-
cerando consensualmente a sepa-
ração judicial e o menor ficou com
genitor. A quando do divórcio, em
1995, novo pacto que, entretanto,
não afastou a possibilidade de uma
apreciação judicial, isso porque ora
mãe quer o filho, ora se demonstra
receosa em assumir sua guarda.

Informa que a decisão agravada
baseou-se em parecer técnico-social
e no interesse do menor.

Informa também que a agravante
chegou a impetrar Mandado de Se-
gurança para impedir a ida do menor
para fora do país.

Quanto à intervenção do Ministé-
rio Público, em se tratando de tutela
antecipada, não se pode cogitar de
nulidade, dada a premente necessi-
dade de se considerar a situação
emergencial trazida à consideração
do Magistrado.

A Juíza do feito manteve a deci-
são agravada.

Voto

Como bem enfatiza a digna re-
presentante do Ministério Público o
vertente agravo foi interposto ainda
sob a égide da lei processual civil,
antes das modificações nela intro-
duzidas pela Lei 9.139, de 30/11/95,
satisfazendo os pressupostos pro-
cessuais vigentes.

Uma das característica da tutela
antecipada é a sua provisoriedade,
ainda mais se relevando que no di-
reito positivo pátrio as decisões so-
bre guarda de menores não fazem
coisa julgada e por isso permitem a
revisão do decisum a qualquer tem-
po.

Sob esse enfoque não há obri-
gatoriedade da manifestação do Mi-
nistério Público acerca do pedido de
antecipação da tutela, ato jurisdicio-
nal de prudente arbítrio do Juiz, a
quem compete examinar os pressu-
postos legais que a credenciam, ou
seja, prova inequívoca do direito,
sua verossimilhança e ainda funda-
do receio de dano irreparável ou de
difícil reparação.

Não foi imprudente nem desarra-
zoado a decisão que antecipou pro-
visoriamente os resultados da modi-
ficação da cláusula do pacto de
vontade firmando pelos divorcían-
dos. A “estudiosa representante do
Parquet, em seu parecer, destaca:

“Depreende-se do autos que a
douta Juíza recorrida, já conhe-
cedora da questão, e tendo o
cuidado de determinar novo es-
tudo social do caso, valendo-se
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do que lhe outorga o art. 273, I,
do CPC, antecipou o provimen-
to”.
E mais:
“Portanto, a nobre magistrada foi
coerente em sua r. decisão. Im-
portando-se mais com a proteção
da criança, após bem analisar as
circunstâncias que a cerca relati-
vamente aos pais; a intenção,
conveniente, é a manutenção do
“statu quo”, provedor das neces-
sidades orientadoras educacio-
nais de amparo, de proteção e
além do mais de apoio moral e
psicológico, vez que a situação
do menor é satisfatória, não ha-
vendo razão para alterá-la, po-
dendo tal alteração causar per-
turbação à vida e a sensibilidade
do infante.”
Tais considerações foram extraí-

das do estudo social realizado des-
tacando a instabilidade emocional
da agravante, que ora quer a guarda
ora receia e afirma que o pai cuida
dele melhor e, sobretudo, da sensi-
bilidade da julgadora em modificar a
vida do menor que desde tenra ida-
de ficou aos cuidados do pai, que foi
buscar fora do pais melhores condi-
ções para o seu empreendimento
comercial.

Ademais, a tutela antecipada
pode a qualquer tempo ser revista,
ficando a mãe com o direito de visi-
ta, estabelecendo-se que anual-
mente o agravado deve por à dispo-
sição da agravante uma passagem
de ida e volta a Orlan-
do/Flórida/USA.

Por tais razões conheço do re-
curso, mas lhe nego provimento
para manter a decisão agravada.

Belém, 29 de março de 1999.

Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Presidente
Juíza Convocada Marta Inês Antunes Jadão - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 36.199 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Xerox do Brasil Ltda.
Apelado: Impercon Engenharia Ltda,
Relatora: Juíza Convocada Heralda Dalcinda Blanco Rendeiro

Recurso de Apelação. Ação de ressarcimento de per-

das e danos. Citação de pessoa jurídica, efetivada na

pessoa de funcionária da empresa que não tinha po-

deres para recebê-la. Nulidade. Nula é a citação feita

na pessoa de funcionário que não tinha poderes para

representar a empresa. Incumbe ao autor indicar na

inicial (art. 282, VII do CPC) o nome de quem deve re-

ceber a citação pela pessoa jurídica. A teoria da apa-

rência não merece acolhida. Pessoas jurídicas são

representadas por quem os estatutos determinem e

não por quem tenha a aparência de para isso estar

autorizado. Recurso conhecido e provido à unanimi-

dade.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Apelação Cível da
Comarca de Belém, em que é Ape-
lante Xerox do Brasil Ltda. e Apela-
da Impercon Engenharia Ltda.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores, componentes da
2ª Câmara Cível Isolada, por uma
de suas turmas, à unanimidade de
votos, em conhecer do recurso e lhe
dar provimento para anular o pro-
cesso à partir da citação.

Relatório

Tratam os presentes autos de

Ação Ordinária de Ressarcimento
movida por Impercon Engenharia
Ltda. contra Xerox do Brasil Ltda.,
em razão do rompimento unilateral
do contrato de prestação de servi-
ços, fornecimento de mão de obra,
serviços de limpeza e conservação,
firmado entre as partes, em desres-
peito à cláusula nona do instrumen-
to, que fixava o prazo de sessenta
(60) dias de antecedência ao térmi-
no do contrato para denunciá-lo,
sem o que, dar-se-ia a sua prorro-
gação pelo prazo de 01 (um) ano,
dispositivo este que não foi respei-
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tado pela Ré, pois no dia 16 de no-
vembro de 1989 denunciou a mes-
ma por um contrato por tempo certo,
como se o mesmo tivesse sido pror-
rogado por prazo indeterminado,
causando danos ineparáveis à Auto-
ra.

Pediu a autora a indenização dos
prejuízos decorrentes de salários,
parcelas rescisórias, FGTS, encar-
gos sociais decorrentes da suspen-
são do contrato, além de correção
monetária e multa contratual, apura-
das em liquidação de sentença com
efeito retroativo a outubro de 1988,
desistindo de medida cautelar ino-
minada ajuizada anteriormente à
ação principal.

Citada, a Ré não contestou o pe-
dido, consoante certidão de fis. 65
dos autos principais.

O Exmo Sr. Juiz da 5ª Vara Cível
da Capital, considerando o silêncio
da Ré, julgou procedente o pedido
contido na ação, condenando-a ao
pagamento de perdas e danos e lu-
cros cessantes, correção monetária
e juros de mora a serem apurados
em liquidação de sentença. Conde-
nou outrossim a Ré ao pagamento
de custas e honorários de advogado
que arbitrou em 15% sobre o débito
apurado.

Inconformada, a Ré apelou no
prazo e forma da lei, alegando su-
cintamente como preliminar, embora
assim não destacasse, a nulidade
da citação, a nulidade da citação,
que foi realizada na pessoa da Srta.

Lilian de Magalhães Assis, mera
funcionária da empresa que exerce
a função de assistente técnico - ad-
ministrativo (ata-I) e não levou ao
conhecimento da empresa o cha-
mamento processual feito, quando o
legitimo representante da ora Ape-
lante é o Sr. Samuel Batista D’Ávila.

Esclarece que o ônus da indica-
ção do nome do representante da
pessoa jurídica demandada cabe à
Autora, ora Apelada, o que induziu o
Sr. Oficial de Justiça a efetivar a ci-
tação em pessoa sem legitimidade
para recebê-la e, portanto, isenta a
ora Apelante dos efeitos da revelia
que influenciaram o julgador “a quo”
em sua decisão, para a qual pede
reforma, devolvendo o feito à instân-
cia monocrática que deverá, medi-
ante citação válida, propiciar o di-
reito de resposta da Apelada.

Regularmente intimado, o autor
apresentou suas contrarazões ao
apelo, reafirmando a validade da
sentença atacada e pedindo sua
manutenção, uma vez que a funcio-
nária da empresa citada lançou o
carimbo de uso privativo da empresa
na contrafé, nada argüindo então
sobre sua suposta ilegitimidade para
fazê-lo.

Voto

Impercon Engenharia Ltda, ajui-
zou perante o Juízo da 5ª Vara Cível
da Capital, Ação de Ressarcimento
de Perdas e Danos contra Xerox do
Brasil Ltda.
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Citada, a ré não contestou o pe-
dido, conforme certidão do Sr. Escri-
vão às fls. 65.

O MM. Juízo “a quo”, conside-
rando a inércia da ré, julgou proce-
dente o pedido, condenando a
mesma no pagamento das perdas e
danos e lucros cessantes, correção
monetária, juros de mora, custas do
processo e honorários advocatícios,
conforme sentença de fls. 69.

Inconformada com a respeitável
decisão, a ré recorre a esta Corte,
alegando em síntese a nulidade da
citação inicial em razão da mesma
ter sido realizada em pessoa sem
poderes para tal.

Em suas contra-razões, a apela-
da afirma que é válida a citação
quando inexiste argüição de falta de
poderes para o ato, aplicando-se no
caso, a consagrada teoria da apa-
rência: “Quem cria uma aparência
na qual possa acreditar quem se
acha de boa-fé está no dever de ga-
rantir a segurança dos que deposi-
tam fé na mesma aparência, justifi-
cadamente”

Manuseando os autos, verifica-
mos que a citação foi efetivada na
pessoa da Sra. Lílian de Magalhães
de Assis, funcionária da empresa
ora apelante, que não tinha poderes
para recebê-la em nome da empre-
sa ré.

A invocação, por parte da apela-
da da Teoria da Aparência, não me-
rece acolhida. O fato de alguém en-
contrar-se em situação tal que leve o

servidor judicial à errônea convicção
de que é representante da empresa
não me parece bastante. As pesso-
as jurídicas são representadas por
quem os estatutos ou contratos de-
terminem e não por aqueles que
simplesmente tenham a aparência
de para isso estarem autorizados.

Não cabe ao Oficial de Justiça
pesquisar quem é o representante
legal da empresa a ser citado. Cabe
sim, ao autor, indicar na inicial(art.
282, VII do CPC), o nome de que
deverá ser citado pela pessoa jurídi-
ca, conforme citação feita por The-
otonio Negrão, em sua obra “Código
de Processo Civil” e Legislação Pro-
cessual em Vigor- 30ª Edição,
pg.350:

“Incumbe ao autor informar, na
petição inicial (art 282, VII do
CPC), o nome de quem deve re-
ceber a citação pela pessoa jurí-
dica, respondendo pelas conse-
qüências dos equívocos ou erros
que o Oficial de Justiça, por si ou
induzido, viesse a cometer, por
ignorar a quem devesse citar, ou
fizesse equivocadamente(STJ-3a
Turma, Resp.33.528-4-AM, rel.
Min.Waldemar Zveiter, j.10.5.93,
negaram provimento, v.u.DJU
2.8.93, p.14.243”
Nelson Nery Junior e Rosa Maria

Andrade Nery, em sua obra Código
de Processol Civl - comentado, e le-
gislação processual civil extrava-
gante em vigor 4ª edição revista e
ampliada- Ed.Revista dos Tribunais,
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pg.687, a respeito do assunto, cita:
“Empregado de Confiança - Não
se aplica a teoria da aparência,
ainda que se considere que, sen-
do o empregado de confiança,
não subtrairia do patrão nenhu-
ma informação. Irrelevante tam-
bém a boa fé do oficial de justiça.
O que importa é o fato de que
não está comprovado, de manei-
ra inequívoca, que o réu tem ci-
ência da demanda contra ele
proposta, o que se constitui em
ofensa ao principio da ampla
defesa (RT-6961221)”
“Pessoa Jurídica - Poderes para
receber citação- Nula a citação
de pessoa jurídica feita em quem
não tinha poderes para rece-
bêIa.(1º TACivSP, 3º Câm. Ap.
493717-7-reI, Ferraz Nogueira,
j.29.9.1992, v.u. Bol. AAS
1788/135”
Este Tribunal também tem firma-

do jurisprudência nesse sentido:
“Ementa: Agravo de instrumento-
citação pessoa jurídica - Nulida-

de. Constitui ônus do autor indi-
car a pessoa que representa a
pessoa jurídica, podendo receber
citação. Nula é a citação que se
faz em empregado sem poderes,
não importando a afirmação de
ser o representante legal da Ré,
pois a citação de pessoa jurídica
será feita a quem possa legiti-
mamente recebê-la ou repre-
sentá-la em juízo. Recurso co-
nhecido e provido para reformar
a decisão de primeiro grau, à
unanimidade de votos (1ª Câma-
ra Cível Isolada, TJE-Pa, Ac,
21.074, reI. Des. Izabel Vidal de
Negreiros Leão, julg. 01/09/92,)”
Ora, se a citação foi efetivada em

funcionário que não possuía pode-
res para tal, a mesma é nula. E, em
sendo nula, nulos são todos os atos
praticados no processo.

Pelo exposto. conheço do recur-
so e lhe dou provimento para anular
o processo a partir da citação
(fls.64).

Belém, 29 de abril de 1999.

Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalves - Presidente
Juíza convocada Heralda Dalcinda Blanco Rendeiro - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 36.235 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARA
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Bel. Haroldo Fernandes
Paciente: Moacir da Cruz Rocha
Impetrado: Douto Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca da Capital
Relator: Desembargador Felício de Araújo Pontes

Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal.

Não conhecimento. Infringência ao art. 171, § 2º, VI.

Não caracterização. Cheque dado em garantia de dí-

vida não configura o delito de estelionato. Existindo

idêntica impetração no juízo a quo, ainda não apreci-

ada, o julgamento da presente Ordem, nesta Instância

Superior implicaria em supressão de instância. Or-

dem não conhecida. Decisão unânime.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores com-
ponentes das Egrégias Câmaras
Criminais Reunidas, à unanimidade
de votos, em não conhecer da pre-
sente Ordem, de conformidade com
o Voto do Des. Relator.

Relatório

Versam os presentes autos, so-
bre o pedido de Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal,
impetrado em favor do paciente Mo-
acir da Cruz Rocha, pelo Bel. Harol-
do Fernandes, com suporte do art.
5º, LXVIII da Carta Magna vigente,
c/c o art. 647 e seguintes do Esta-
tuto Processual Penal, indicando
como autoridade coatora o Douto

Juízo de Direito da 4ª Vara Penal
desta Comarca.

Narra o impetrante, em seu ex-
tenso arrazoado, que em junho de
1997, a firma Comisa, Comércio In-
dústria Serviços e Assessoria Ltda.,
da qual o paciente é Sócio Gerente,
adquiriu da empresa Prolácteos In-
dústria e Comércio Ltda., gêneros
alimentícios no valor total de R$
27.996,67 (vinte e sete mil nove-
centos e noventa seis reais e ses-
senta e sete centavos), tendo sido
emitida em favor da Firma fornece-
dora Duplicata de nº 45, com venci-
mento para o dia 16/07/97, a qual,
não foi paga na data de vencimento,
pelo que foi acordado o pagamento
da dívida em de três parcelas iguais,
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sendo solicitada como caução em
garantia de pagamento em favor da
firma Prolácteos a emissão de che-
ques no valor de R$ 9.931.47, R$
10.974,00 e R$ 10.416.00, que seri-
am pagos respectivamente nas da-
tas de 11/08, 11/09, e 11/10 do ano
de 1997.

Refere, contudo, que nas datas
acima aprazadas, o paciente não
pode honrar o compromisso assu-
mido para o pagamento dos citados
cheques, em virtude de não ter re-
cebido o valor das vendas das mer-
cadorias efetuadas para diversas
prefeituras do interior do estado, em
vista disso propôs perante a firma
Prolácteos a intenção de efetivar o
pagamento do débito de R$
31.321.74, em dez parcelas de R$
3.300,00, o que não foi aceito pela
referida firma que, incontinente, ajui-
zou perante o Cartório do 8º Ofício
ação de falência julgada improce-
dente.

Assevera, que mediante o não
pagamento da dívida na data regu-
lamentada, foi oferecida contra o
paciente denúncia pela prática deli-
tuosa tipificada no art. 171, § 2º, VI,
do Código Penal, sendo a mesma
recebida pelo Douto Juízo da 4ª
Vara Penal da Capital.

Assegura, que a ação intentada
contra o ora paciente, não se justifi-
ca, pois os citados cheques não fo-
ram dados para pagamento à vista e
sim como garantia de dívida, logo a
imputação do crime feita ao paciente

não pode ser acolhida, pois inexiste
no ato do acusado a caracterização
do crime de estelionato. Ademais, a
intenção do coacto é de saldar o
compromisso assumido perante a
empresa credora, e que, se ainda
não o fez, não foi por falta de inte-
resse e sim, em decorrência da
atual instabilidade financeira que as-
sola a economia de nosso país.

Refere ainda, que a Ação cabível
para a cobrança dos referidos che-
ques seria de natureza cível, visto
que os mesmos foram dados em ga-
rantia de pagamento como sobeja-
mente acima referido, e que a ação
criminal tem como única finalidade
humilhar e amedrontar o paciente,
que nunca teve a intenção de preju-
dicar a empresa Prolácteos Indústria
Comércio Ltda., de vez que não po-
deria imaginar que as oscilações na
economia brasileira como antes re-
ferido, afetaria a situação financeira
da empresa, da qual é representan-
te.

Juntou documentos de fls. 13/35,
bem como, entendimento doutrinário
e jurisprudencial que entende amol-
darem-se ao presente feito.

A final, requer a concessão da
presente Ordem impetrada, para
que seja trancada a Ação Penal em
referência.

A autoridade indicada como co-
atora, prestou as informações de
praxe às fls. 38/39.

Nesta Instância Superior, o Ilus-
tre Representante do Órgão Ministe-
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rial, Procurador de Justiça Dr. Amé-
rico Duarte Monteiro opinou pela de-
negação do presente “writ”.

Voto

Versam os presentes autos, so-
bre Ordem de Habeas Corpus para
Trancamento de Ação Penal, impe-
trada perante estas Egrégias Câma-
ras Criminais Reunidas, em favor do
paciente Moacir da Cruz Rocha, em
virtude de estar respondendo a pro-
cesso criminal junto a 4ª Vara Penal
desta Comarca, acusado da prática
delitiva do art. 171, § 2º, inciso VI,
da Lei Substantiva Penal.

Todavia, as informações presta-
das pela Autoridade Coatora dão
conta que o paciente, impetrou, em
23 de março do ano em curso, outro

Habeas Corpus com os mesmos
fundamentos do ora examinado, o
qual foi remetido à manifestação do
RMP de 1º grau, que opinou pela
possibilidade de aplicação do dis-
posto no art. 98 da Lei nº 9.099/95,
que disciplina a suspensão condici-
onal do processo, condicionando-a à
juntada dos antecedentes criminais
do mesmo, pedido esse acatado
pelo Juízo “a quo” em 29/03/99.

Ora, existindo idêntica impetra-
ção perante o Juízo de primeiro
grau, a qual, ainda não foi aprecia-
da, não pode esta Egrégia Corte de
Justiça, apreciar referido pedido, sob
pena de suprimir instância, pelo que
não conheço desta impetração.

Belém, 03 de maio de 1999.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Des. Felício de Araújo Pontes - Relator
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ACÓRDÃO Nº 36.240 - HABEAS-CORPUS PARA
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR
DA COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Bels. Claudio da Silva Carvalho e Reginaldo Derze Ferreira
Paciente: Arnaldo Félix da Silva Neto
Relatora: Juiza convocada Raimunda do Carmo Gomes

Habeas Corpus para trancamento de Ação Penal. Se o

fato constitui Infração punível, há motivo justo para o

processo. Inidoneidade do pedido por envolver análi-

se aprofundada da prova. Ordem Denegada. Decisão

unânime

Vistos, etc...
ACORDAM, os Excelentissimos

Senhores Desembargadores, com-
ponentes das Câmaras Criminais
Reunidas do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, à unani-
midade de votos, em denegar a pre-
sente ordem impetrada, de confor-
midade com o voto da juíza convo-
cada

Relatório

Trata-se de habeas-corpus para
trancamento de ação penal com pe-
dido de liminar, impetrado pelos ad-
vogados Cláudio da Silva Carvalho e
Reginaldo Derze Ferreira, em favor
do paciente Arnaldo Felix da Silva
Neto.

Alegam os impetrantes que o pa-
ciente foi denunciado pelo repre-
sentante do órgão ministerial em

17/06/98, pela prática do delito tipifi-
cado no artigo 171, § 2º, inciso VI,
do Código Penal, por ter transacio-
nado a locação de um imóvel de
propriedade do Sr. José Itamar
Ponte Francez, tornando-se inadim-
plente, por alguns meses, dos valo-
res locatícios, somando a quantia de
R$ 4.620,00 (quatro mil, seiscentos
e vinte reais), cujo pagamento se
deu através de cheques, assinado
por seu filho, dados em garantia de
dívida, tomando, assim, inconsis-
tente a acusação imputada ao paci-
ente, por inexistir justa causa para a
ação penal, dada a ausência dos
elementos indispensáveis à prova
da materialidade delitiva e indícios
de autoria. Resumindo: a exordial
acusatória é inepta, pois os cheques
foram dados como garantia de dívi-
da e não para pagamento á vista.
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Juntaram documentos de fis. 07
a 41v.

Distribuídos os presentes autos,
foram solicitadas informações à au-
toridade apontada como coatora,
tendo esta informado que o paciente
foi denunciado por infração ao artigo
171, § 2º, inciso IV, do Código Pe-
nal, por ter procurado o nacional Jo-
sé Itamar Pontes Francez, proprietá-
rio de um imóvel, com o objetivo de
locá-lo, entretanto, o inquilino tor-
nou-se inadimplente com os alu-
gueis para com o locador; que o pa-
ciente, ao ser procurado pela vítima,
quitou a dívida através de cheques
de seu filho, tendo o locador desco-
berto que tais cheques foram emiti-
dos e assinados pelo paciente, falsi-
ficando a assinatura do filho, Au-
gusto César Beltrão, titular da conta
corrente, caracterizando, desta for-
ma, a conduta dolosa que foi reque-
rido pelo Ministério Público exame
pericial através do Instituto Médico
Legal, com o objetivo de se consta-
tar a autenticidade das assinaturas;
que a denúncia foi recebida por pre-
encher os requisitos legais, estando
a data do interrogatório renovada
para o dia 29/04/99, face a dificulda-
de de localizar o paciente para as
datas anteriormente aprazadas pelo
Juízo.

A Douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se através do Dr. Améri-
co Duarte Monteiro, que opinou pela
denegação do remédio heróico,
dada a impropriedade do pedido in-

serto em seu bojo.

Voto

Pela documentação constante
dos autos e pelas informações da
autoridade apontada como coatora,
verifica-se que os cheques através
dos quais o paciente quitou suas dí-
vidas, que eram de seu filho, foram
emitidos e assinados pelo próprio
paciente, falsificando a assinatura
daquele, fato este que deverá ser
analisado durante a instrução pro-
cessual, o que já foi requerido pelo
Ministério Público, o qual solicitou
exame pericial, a fim de constatar a
autenticidade das assinaturas, bus-
cando, assim, o princípio da verdade
real, que rege o processo penal.

Por tratar-se de discussão que
envolve provas, é inadmissível ana-
lisar tal questão pela via do remédio
heróico, como bem ensina o mestre
Fernando da Costa Tourinho Filho,
in “Processo Penal”, ed. Saraiva, 12ª
edição, volume 4, página 431, in
verbis: “...é de se observar que os
Tribunais ou Juizes, na apreciação
de pedido de Habeas Corpus, não
podem nem devem fazer um estudo
aprofundado das provas”.

Assim sendo, conforme lúcido
parecer ministerial, em razão de
estarem presentes a materialidade
delitiva e os indícios de autoria, não
é recomendado o estancamento do
processo, por importar a alegação
do paciente em matéria de prova.

Ademais, deve ser ressaltado
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que para o recebimento da denún-
cia, não se exigem provas capazes
de gerar um juízo de certeza da ve-
racidade da imputação, bastando,
apenas, que torne admissível a acu-

sação.
Pelas razões expostas, conheço

do pedido, porém denego a ordem
pleiteada.

Belém, 10 de maio de 1999.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Juíza convocada Raimunda do Carmo Gomes - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 36.244 - HABEAS-CORPUS LIBERATORIO COM
PEDIDO DE LIMINAR DA COMARCA DE CASTANHAL

Impetrante: Bel. Eugenio Dias dos Santos
Paciente: Nelson Silva Natividade
Relatora: Juíza Convocada Raimunda do Carmo Gomes

Habeas corpus liberatório com pedido de liminar -

Liminar negada - Constrangimento ilegal. Inexistência

- Excesso de prazo no encerramento da instrução

criminal demora causada pela defesa. Ordem dene-

gada - Decisão unânime.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores compo-
nentes das Câmaras Criminais do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
do Pará, à unanimidade de votos, em
denegar a presente ordem Impetrada,
de conformidade com o voto da Juíza
convocada Relatora.

Relatório

Trata-se de habeas-corpus liberató-
rio com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Eugênio Dias dos San-
tos, em favor do paciente Nelson Silva
Natividade.

Alega o impetrante que o paciente
está sendo processado pela prática do
delito tipificado no artigo 157, § 2º, inci-
sos I e II, do Código Penal, estando
preso há mais de um ano e três meses,
prisão esta ilegal em razão de sua ino-
cência, bem como não lhe foi concedi-
da liberdade provisória pela autoridade
coatora. Aduz, ainda, haver contradi-
ções nos depoimentos das testemu-
nhas arroladas na inicial, sendo seu cli-

ente coagido a assumir tal delito sob
espancamento, negando de forma ve-
emente perante o Juizo a autoria. Fina-
liza, afirmando ser o paciente réu tecni-
camente primário, com bons antece-
dentes, residência fixa no distrito da
culpa, estando apto a se defender das
acusações contra si imputadas em li-
berdade.

Juntou documentos de fls. 04 a 13.
Distribuídos os presentes autos, fo-

ram solicitadas informações à autorida-
de apontada como coatora, tendo esta
informado que o paciente foi denuncia-
do, juntamente com mais dois acusa-
dos, em 20/01/1998, como incursos
nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos
I e II, do Código Penal, os quais, por-
tando armas, invadiram a residência da
vitima Pedro Rafael Martins Campos, à
noite, rendendo sua esposa e a filha
menor, roubando revólver, relógios, jói-
as, dólares, a quantia de R$-4.000,00
(quatro mil reais) em cheques, sendo
reconhecidos pela vítima. Finaliza que o
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processo tramitou regularmente, estan-
do, na fase de alegações finais, após a
Defensória Pública permanecer com os
autos pelo período de 29/12/1998 a
08/02/1999.

A douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se através do Dr. Américo
Duarte Monteiro, que opinou pela de-
negação da ordem mandamental, dada
a precariedade dos fundamentos conti-
dos em seu bojo, bem como por ser
intempestiva e desprovida das indis-
pensáveis formalidades legais.

Voto

Analisando-se os autos, verifica-se
que realmente o paciente está preso há
algum tempo, todavia o processo en-
contra-se na fase de alegações finais,
não havendo, assim, constrangimento
ilegal, pois a delonga do feito não ultra-
passou os limites da razoabilidade, ain-
da mais considerando que foi a própria
defesa que retardou o andamento pro-
cessual, conforme informação da auto-
ridade coatora, quando estagnou o feito
por mais de trinta dias, não existindo
ilegalidade, conforme ilustra a Súmula
64 do Excelso Pretório, in verbis:

“Não constitui constrangimento o
excesso de prazo na instrução pro-
vocada pela defesa”.

O fato alegado pelo impetrante de
haver contradições nos depoimentos
das testemunhas arroladas na peça de
ingresso e que o paciente confessou o
delito sob coação, é incabível em sede
de “habeas-corpus”, por tratar-se de
discussão que envolve provas.

Foi constatado também que o paci-
ente não possui bons antecedentes,
pois já praticou outros delitos, conforme
se vê da peça vestibular de fls. 04/05,
contrariando o alegado pelo impetrante,
que não juntou documento para corro-
borar sua tese.

Assim, tendo em vista a forma
como foi perpetrado o assalto pelo pa-
ciente e co-réus, bem como seus ante-
cedentes, estando o processo em fase
de razões finais, seria uma temeridade
devolvê-lo ao seio da sociedade, sem
correr o risco do mesmo evadir-se do
distrito de culpa, colocando em risco,
assim, à futura aplicação da lei penal,
até porque nesta fase processual rege
o principio do “in dúbio pro societa”, que
se adequa perfeitamente ao presente
caso.

Pelas razões expostas, conheço do
pedido, porém denego a ordem pleitea-
da.

Belém, 10 de maio de 1999.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Presidente
Juíza Convocada Raimunda Gomes dos Santos - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 36.314 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA
COMARCA DE BRAGANÇA

Agravante: Indústria de Bebidas Antárctica da Amazônia S/A.
Agravada: Costa Virgolino & Cia. Ltda.
Relatora: Desembargadora Maria Izabel de Oliveira Benone

Agravo de Instrumento. Recurso provido para refor-

mar a decisão guerreada que concedeu liminar em

ação cautelar inominada.

ACORDAM, os Desembargado-
res componentes da Terceira Câma-
ra Cível Isolada, em Turma, à una-
nimidade de votos, conhecer do re-
curso e lhe dar provimento nos ter-
mos do voto da Desembargadora
Relatora.

Relatório

Indústria de Bebidas Antárctica
da Amazônia S/A, interpôs recurso
de agravo de instrumento, com arri-
mo no artigo 522 do CPC, contra
despacho concessivo de medida li-
minar, alegando que, a ora Agrava-
da ingressou perante o Juízo da 2ª
Vara Cível da Comarca de Bragança
com Ação Cautelar Inominada,
postulando aquela medida para con-
tinuar a distribuir compulsoriamente
os produtos da marca Antárctica sob
afirmativa de nada dever à Produto-
ra ora - Agravante e que jamais ti-
nha sido constituída em mora para
pagar eventuais débitos, omitindo os

fatos verdadeiros ao Juízo “a quo”.
Diz ainda a ora -. Agravante que,

anteriormente firmara um contrato
cuja cláusula 3ª previa a possibilida-
de de fornecimento dos produtos
Antárctica pela própria produtora lo-
cal (filial Belém), ou por quem esta
indicasse, possibilitando à Distribui-
dora retirar produtos nesta Capital e
nas filiais, coligadas empresas do
Grupo Antárctica em Natal/RN, João
Pessoa/PB, Teresina e outras capi-
tais.

Entretanto pelo fato de dever
mais de R$ 1.000.000,00 (um mi-
lhão de reais) para o Grupo Antárcti-
ca, débito este viabilizado através do
contrato que mantém com a Agra-
vante, conforme explicado e com-
provado nos autos como os docu-
mentos apensos e, como houve
quebra de contrato por parte da
Agravada e perda de confiança na
relação entre o Produtor e seu Dis-
tribuidor, não tinha como ser sus-
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tentada a penuanência da distribui-
ção, a teor do disposto na cláusula
13ª, “c” do contrato, daí que a ora -
Agravante rescindiu o mesmo.

As razões recursais vieram ins-
truídas com os documentos de fls.
11/213. A distribuição coube ao
Exmo. Des. José Alberto Soares
Maia que estava presidindo a Câma-
ra de Férias e, em despacho de fls.
215 indeferiu a postulação prelimi-
nar, determinando ou providências
ao processamento regular do recur-
so, solicitando informações ao Mmo.
Juízo “a quo”, conforme a expedição
do oficio no. 53/SCCI.

O MM. Juiz prestou informações
à fls. 243/244.

O Agravado formulou suas con-
tra-razões antecipadamente à fls.
217, defendendo o acerto do despa-
cho, requerendo a manutenção do
mesmo, fazendo a juntada dos do-
cumentos de fls. 221/242.

Redistribuídos os autos ao De-
sembargador Carlos F. de Souza
Gonçalves, este declarou-se impe-
dido, razão por que coube-me a re-
latoria.

Voto

Recurso tempestivamente inter-
posto e preparado, presentes os re-
quisitos da admissibilidade.

Agravante e Agravada firmaram
contrato para promover os serviços
de distribuição dos produtos Antárc-
tica, podendo a Agravada por força
de tal instrumento, retirar produtos

na unidade de Belém e por quem
aquela indicasse, razão pela qual
retirava refrigerantes nesta Capital e
cervejas em praças do Nordeste,
como Natal/RN, João Pessoa/PB,
Teresina/PI e outras e pagamento
posterior.

Por alguns anos a Agravada
cumpriu com suas obrigações finan-
ceiras. Porém depois, deixou de pa-
gar várias faturas referentes à com-
pra de produtos, sob alegação de
não dispor naquele momento, de
capital para pagamento à vista, che-
gando a ter um débito de mais de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de re-
ais), em produtos que não pagou.
Entendendo a Agravante não ter
mais como continuar a relação Pro-
dutor/Distribuidor, já que a confiança
adquirida ao longo de anos fora par-
tida, rescindiu o contrato.

A Agravada então propôs Ação
Cautelar Inominada requerendo a
concessão de medida liminar para
continuar a distribuir compulsoria-
mente os produtos da marca An-
tárctica, sob a alegação de que nada
devia à ora Agravante, tendo seu
pedido sido deferido.

Daí que, tanto a Agravante como
as demais empresas coligadas do
Grupo Antárctica, interpuseram o
presente recurso, requerendo a re-
vogação da medida liminar concedi-
da, por entenderem que foram tole-
rantes com a Agravada, ao aceita-
rem entregar-lhe os produtos du-
rante longo período, mediante pa-
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gamento à vista, enquanto aguarda-
vam por meses o resgate do atrasa-
do, não significando dizer que per-
doaram a pendência e que tenham
obrigação de permanecer com a re-
lação de distribuição com ausência
de confiança e liquidez. Entendem
que a mesma quer impor uma rela-
ção sem condições de ser sustenta-
da e que somente foi concedida pelo
juízo “ a quo”, em razão das omis-
sões da Agravada na vestibular da-
quela ação.

Entende a Agravada, que o con-
trato não cumprido pode e deve ser
rescindido, não havendo qualquer
dúvida a esse respeito. E o que
aconteceu consigo, foi uma situação
de inadimplência contratual não su-
prida, apesar de várias tentativas,
através de notificações. Chegou a
reconhecer seu débito, já que fez di-
versas propostas para solução da
pendência, conforme documentos
anexos aos autos.

O contrato firmado entre as par-
tes, em sua cláusula 138, “c”, prevê
a possibilidade de rescisão, confor-
me transcrição abaixo:

“A qualquer tempo o presente
contrato ficará rescindido se:
c) ocorrer descumprimento por
parte da Distribuidora, de qual-
quer das condições estabeleci-
das neste contrato, que, a juízo
da Produtora torne desaconse-
lhável a continuação das rela-
ções contratuais entre ambas.”
O preâmbulo do contrato assina-

do prevê que compete à Agravante:
“aferir a idoneidade comercial e
suficiência de capacidade finan-
ceira da distribuidora “... é im-
prescindível que a produtora
mantenha a orientação dos sis-
temas de distribuição e disponha
dos necessários meios de con-
trole da comercialização dos
seus produtos...”
A Agravada deve mais de R$

1.000.000,00 (um milhão de reais),
para empresas do Grupo Antárctica,
- débito este reconhecido nas cor-
respondências apensas e que foram
omitidas ao digno Juízo “a quo”, ra-
zão pela qual deve ser acatada a
rescisão formalizada do contrato e a
revogação da liminar, que está pos-
sibilitando compulsoriamente no
momento, a manutenção do instru-
mento firmado com a Agravante, já
devidamente rescindido.

Ressalte-se ainda, que a liminar
não atentou para o fato de que o
contrato firmado pelas partes, em
sua cláusula 12ª, prevê a possibili-
dade de rescisão até mesmo imoti-
vada, com prévio aviso de 60 dias.

Dai a impossibilidade de manu-
tenção perpétua do vinculo contra-
tual, mesmo na hipótese de inexis-
tência de inadimplemento, eis que,
prevalece “in casu” o princípio da
autonomia da vontade.

O fulcro da questão, diz respeito
ao inconformismo da Agravante
contra a liminar concedida na Ação
Cautelar Inominada que lhe move a
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Agravada. Ora, o recurso veio ins-
truído com os documentos que
comprovam um débito da Agravada
para com a Agravante no valor de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de re-
ais).

É certo que, o douto Juízo Sin-
gular ao conceder a liminar na Ação
Cautelar, o fez calcado no entendi-
mento de que o ajuste estando a
prever a compra e venda de produ-
tos à vista, restaria a comprovação
através de ação própria, denotando,
destarte, ter sido levado ao equívoco
por omissão da acionante, ora Agra-
vada.

Entrementes, o recurso, como
dito, traz a colação documentos há-
beis na comprovação do vultoso dé-
bito, aliás, confessado pela própria
Agravada.

Na avença está perfeitamente
delineada pelas partes a hipótese de
rescisão contratual em caso de ina-
dimplência.

Destarte, diante do débito da
Agravada, para com a Agravante na
considerável monta de hum milhão
de reais, evidentemente, que a con-

tinuação do pactuado, certamente,
virá causar sérios prejuízos para a
recorrente.

Dimana dai, a Agravante estar a
ocorrer sério risco ao seu patrimô-
nio, eis que, a divida confessada
composta ao longo do tempo não
fora saldada na forma e no modo
previsto no contrato.

Logo, não há que se negar que,
no caso vertente, estão presentes os
requisitos indispensáveis para a
cassação da medida concedida.

Em tais circunstâncias, nada
mais justo do que diante da inadim-
plência da Agravada, possa a Agra-
vante considerar-se desobrigada de
cumprir com a sua obrigação, em
face do que dispõe o art. 1.092, do
Código Civil Brasileiro, afora a hipó-
tese de descumprimento da relação
contratual por força da inadimplência
por parte da recorrida.

Posto isto, conheço do recurso e
lhe dou provimento para o fim de
tornar sem efeito a medida liminar
concedida na Ação Cautelar Inomi-
nada.

Belém, 14 de maio de 1999.

Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Presidente
Desa. Maria Izabel de Oliveira Benone - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 36.372 - MANDADO DE SEGURANÇA DA
COMARCA DA CAPITAL

Impetrante: Janusz Stefan Maluzenski
Impetrado: Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito da 18ª Vara Cível do Distrito de

Icoaraci
Relatora: Desembargadora Maria Izabel de Oliveira Benone

Mandado de Segurança para atribuir efeito suspensi-

vo a Agravo de Instrumento - Descabimento após a

Lei nº 9.139/95 - Decisâo Unânime.

Vistos, etc...
ACORDAM, os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores das
Câmaras Cíveis Reunidas do Tribu-
nal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos, conhecer do
mandamus, mas negar-lhe provi-
mento nos termos do voto da De-
sembargadora Relatora.

Relatório

Janusz Stefan Maluzenski, atra-
vés de procurador legal, com fulcro
nos arts. 5º, incisos LXIX da CF/88 e
seguintes da Lei Federal nº
1.533/88, impetrou Mandado de Se-
gurança, contra ato proferido pela
MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cí-
vel do Distrito de Icoaraci. Alegou
que em 29/04/1998 efetuou um em-
préstimo pessoal junto ao Banco
Bradesco S.A, dando como garantia
da divida em alienação fiduciária nos
moldes do Decreto-Lei 911/69:

a) uma Drag-Line sob esteiras
4M3, marca North West, chassis nº
525397/PAR-35551 nº de frota 3056
WT, cujo valor de mercado éde
aproximadamente US$ 80.000,00
(Oitenta mil dólares americanos) e
b) uma retro-escavadeira sobre es-
teira Podam do Brasil, tipo CL/80.

E diante do não pagamento dos
valores monetários concernentes á
obrigação contraída, sofreu ação de
Busca e Apreensão, em trâmite na-
quela Vara, tendo a MMª Juíza “a
quo” concedido medida liminar para
apreensão das máquinas, com en-
trega ao referido Banco.

Inconformado, impetrou o pre-
sente “mandamus”, para serem
suspensos os efeitos daquela medi-
da liminar, sendo o pedido indeferido
inicialmente e no mérito requereu a
concessão da segurança nos termos
do pedido.

A MMª Juíza a quo prestou in-



374_________________________________________________REVISTA DO TJE

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                       v.44                      nº 77                      1999

formações à fls. 39/40.
O órgão Ministerial opinou pela

extinção do processo sem julga-
mento do mérito, nos termos do art.
267, VI do CPC.

Voto

Trata-se de Mandado de Segu-
rança, com fundamentação no art.
5º, inciso LXIX da CF/88 e disposi-
ções da Lei nº 1.533/51, impetrado
por Janusz Stefan Maluzenski, con-
tra ato, que entende abusivo e ilegal
da Mina, Juíza de Direito da 1ª Vara
Cível do distrito de Icoaraci.

Objetiva o impetrante através do
Mandado de Segurança suspender
os efeitos de medida liminar conce-
dida em ação de Busca e Apreensão
proposta pelo Banco Bradesco S.A.
Como razões para o seu pedido,
alega que a magistrada de 1º grau
não observou os ditames legais
prescritos nas alíneas “a”, “b”, “c”,
“d” do par. 1º do art. 1º do Decreto
Lei nº 911/69, e que, há necessida-
de de se efetuar perícia judicial
contábil e avaliação dos bens dados
em garantia, os quais foram apreen-
didos e entregues à instituição ban-
cária, em face da concessão da re-
ferida medida liminar.

Analisando o pedido vê-se que
com o advento da Lei nº 9.139, de
30/11/1995, que entrou em vigor em
30/01/96, o uso do Mandado de Se-
gurança contra ato judicial sofreu li-
mitações, assim sendo, os Manda-
dos de Segurança deixaram de ser a

via adequada para emprestar efeito
suspensivo a recursos que não o
possuam, isto porque, a referida lei
ao dar nova feição ao recurso de
agravo, que passou a ser interposto
diretamente ao Tribunal, faculta ao
relator, atribuir efeito suspensivo a
esse recurso. Destarte, atualmente,
a utilização do Mandado de Segu-
rança contra ato judicial, está jungi-
da, apenas, aos casos de decisões
teratológicas.

No caso vertente, o impetrante
insurge-se contra o ato de conces-
são de medida liminar, cuja natureza
jurídica é de decisão interlocutória,
isto porque, segundo o sistema re-
cursal do CPC, decisão interlocutó-
ria é o pronunciamento do juiz que,
não colocando fim ao processo, re-
solve questão incidente ou provoca
algum gravame à parte ou interes-
sado (CPC art. 162, § 2º. Ainda que
decida questão de mérito, se a deci-
são não colocar fim ao processo é
interlocutória, impugnável pelo re-
curso de agravo. O conteúdo do ato
é irrelevante para qualificá-lo, im-
portando somente a finalidade do
mesmo ato: se extingue o processo
é sentença; se não extingue o pro-
cesso é decisão interlocutória (in
Nelson Nery Junior e Rosa Maria
Andrade Nery - DPC Comentado e
legislação processual civil extrava-
gante em vigor, 3ª ed.-SP, Ed. “RT,
pag.758).

Como se pode observar a con-
cessão da medida liminar enquadra-



JURISPRUDÊNCIA 375

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém                                      v.44                nº 77                  1999

se, perfeitamente no conceito de de-
cisão interlocutória já que não deci-
de o mérito da causa, portanto o
instrumento adequado para impug-
ná-la é o recurso de agravo, con-
forme preceitua o art. 522 do CPC.

Dispõe o art. 522:
“Das decisões interlocutórias ca-
berá agravo, no prazo de 10 dias,
retido nos autos ou por instru-
mento”.
Ora, como anteriormente exposto

o advento da Lei nº 9.139/95, trouxe
como inovação a possibilidade de,

através do recurso de agravo, se
obter a suspensão da decisão. agra-
vada até a decisão final do recurso,
não mais prevalecendo, portanto a
justificativa que permitia a impetra-
ção do Mandado de Segurança com
vistas a dotar de efeito suspensivo
esse recurso.

Assim sendo, por todo o acima
exposto, Julgo Extinto o processo
sem julgamento do mérito, nos ter-
mos do art. 267, VI do CPC, por in-
cabível na espécie.

Belém, 21 de maio de 1999.

Desa. Climenie Bernadete de Araújo Pontes - Presidente
Desa. Maria Izabel de Oliveira Benone - Relatora
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ACÓRDÃO Nº 36.431 - RECURSO PENAL EM SENTIDO
ESTRITO DA COMARCA DA CAPITAL

Recorrente: José Felipe Ayres Pereira
Recorrido: Edmilson Brito Rodrigues
Relatora: Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza

Recurso Penal em Sentido Estrito - Preliminar de ile-

gitimidade de parte. Rejeição. Havendo representação

da comprovação formulada ao “Parquet” é cabível a

ação subsidiária, na espécie a queixa-crime pelo que-

relante. Não há que acolher-se de plano a argumenta-

ção do recorrente no sentido de eximir-se da respon-

sabilidade do que foi dito na imprensa, havendo ne-

cessidade de apuração pelas vias normais do pro-

cesso. Recurso conhecido e improvido. Decisão

Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos de Recurso Penal
em Sentido Estrito da Comarca da
Capital, em que é recorrente José
Felipe Ayres e recorrido Edmilson
Brito Rodrigues.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Criminal Isolada
do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade de
votos, conhecer do recurso para ne-
gar-lhe provimento nos termos do
voto da relatora.

Relatório

Edmilson Brito Rodrigues, Pre-
feito Municipal de Belém e Edilene

Brito Rodrigues, Presidente da Co-
missão de Licitação da Fumbel, aci-
onaram a justiça através de queixa-
crime contra José Felipe Ayres Pe-
reira, empresário de Construmaq
Engenharia e Equipamentos, e
Walmir Botelho, redator chefe do
jornal “O Liberal”, por terem ambos
em matéria divulgada na imprensa
local ofendido os querelantes, incor-
rendo nos crimes de calúnia e difa-
mação, acusando-os de irregulari-
dade na contratação da empresa
Loc Engenharia, vencedora da licita-
ção para assentamento das arqui-
bancadas para o carnaval da Doca
de Souza Franco, por mero favore-
cimento, em razão de haver esta
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ajudado o partido dos acionantes,
montando pequenos palcos para os
respectivos comícios.

A Dra. Juíza da 16ª Vara, depois
de citados e defendidos previamente
os acusados, prolatou despacho re-
cebendo a queixa-crime e marcando
audiência.

Desta decisão recorre em sentido
estrito o querelado José Felipe, ale-
gando que a inicial não deveria ser
recebida, em virtude de ser o acio-
nante Edmilson parte ilegítima, visto
que, sendo ele funcionário público,
de acordo com a Lei Penal teria que
formular representação ao Ministério
Público, para que este então ingres-
sasse com denúncia contra os ofen-
sores e não como fez, direta e inde-
pendentemente daquela representa-
ção. E, no mérito nega o “animus
caluniandi e diffamandi”, posto que,
a matéria publicada contém apenas
criticas a ele, como agente público,
o que os exime de criminalidade,
conforme dispõe a Lei de Imprensa
(art. 27, VI e VIII), tanto que antes o
querelado recorrente teve o cuidado
de escrever correspondência ao
Prefeito, alertando-o daquelas irre-
gularidades, não merecendo contu-
do quaisquer respostas. Pede, as-
sim a rejeição da queixa-crime.

Mantido o despacho recorrido a
MMª Juíza fez subir os autos a esta
veneranda Instância.

Esta relatoria em meio às dili-
gências ordenadas à Inferior Instân-
cia, para suprir a omissão acerca do

pronunciamento do recorrido, man-
dou ouvir o Representante do Mi-
nistério Público na Instância Recur-
sal, que se manifestou pela rejeição
da queixa-crime, em primeiro lugar
devido à ilegitimidade do querelante,
uma vez que deixou de ser feita a
representação do Prefeito ao “Par-
quet”, não cabendo por isso o ajui-
zamento da ação subsidiária, como
fez o querelante.

Quanto ao mérito também enten-
de que os fatos noticiados não
constituem os crimes contra a honra
imputados aos recorrentes, ao teor
do que diz a Lei de Imprensa.

Ainda no curso daquelas diligên-
cias para comprovação da audiência
da parte contrária ao recurso, ma-
nifestou-se o querelante recorrido,
que demonstrou com o documento
de fls. 92, a sua representação ao
M.P., na forma da lei e a inércia
deste, ensejando o ingresso da ação
subsidiária, ou seja, da queixa-
crime. No que diz respeito ao mérito,
reafirma que as imputações assaca-
das contra si significam corrupção
passiva, prevaricação e outros deli-
tos constantes da lei das licitações.
Por tais motivos, pugna pela man-
tença do despacho recorrido.

A respeito destas contra razões
pronunciou-se o mesmo Represen-
tante do M.P. que, desta vez opinou
pela reforma parcial do “decisum”,
de vez que, a preliminar de ilegitimi-
dade do querelante não pode sub-
sistir em face da prova de ter sido
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formulada a representação ao M.P.
sem que o mesmo movesse ação
competente, dando lugar ao proce-
dimento do querelante. Contudo no
que se relaciona ao mérito, mantém
o seu entendimento pela rejeição da
queixa-crime ante os motivos alega-
dos.

Sobre o despacho de fls. 117
desta relatoria, mandando ouvir o
querelante para o oferecimento de
suas contra- razões, inconformado o
recorrente, manifestou Agravo Re-
gimental, que depois de processado,
foi improvido à unanimidade, como
se vê de fls. 146.

Voto

A preliminar de ilegitimidade de
parte, por não haver o querelante
provocado o Ministério Público, per-
deu a sua razão de ser, tendo em
vista a comprovação da existência
da representação formulada ao
“Parquet”, como se constata às fls.
92, sem a consequente atuação
deste. Daí o cabimento da ação
subsidiária, no caso a queixa-crime

pelo querelante. Razão porque re-
jeita-se a preliminar.

No que pertine ao mérito, não se
afigura acolhível de plano a argu-
mentação do recorrente a propósito
de eximir-se da responsabilidade
pelo que foi dito na imprensa, o que
é feito com base no disposto da Lei
respectiva. Suas alegações são
ponderáveis, até porque encontra-
ram apoio nos pareceres exarados
pela Procuradoria de Justiça, cons-
tantes destes autos. Todavia, faz-se
mister apurar as espécies em cau-
sas pelas vias normais do processo.
Só no confronto e estudo dos arra-
zoados e das provas a serem colhi-
das, poderá a Magistrada de primei-
ro grau aquilatar a responsabilidade
do acusado em face da lei compe-
tente e dos princípios gerais do di-
reito. Por isso, o recurso não mere-
ce provimento.

Assim sendo, conheço do pre-
sente recurso, para negar-lhe provi-
mento a fim de que a causa prossi-
ga, como de direito.

Belém, 13 de abril de 1999.

Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente
Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Relatora.
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ACÓRDÃO Nº 36.432 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DA
CAPITAL

Apelante: Pedro Paulo da Costa Trindade
Apelada: A Justiça Pública
Relatora: Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza

Apelação Criminal - Crime de Latrocínio - Desclassifi-

cação para Homicídio. Inexistência de dúvidas quanto

à configuração do crime de Latrocínio, em razão de

comprovação de que o réu atirou na vítima e dela reti-

rou seus pertences. Impossibilidade de desclassifi-

cação de crime de latrocínio para o de homicídio, face

a violência contra a pessoa resultando em morte, e o

delito patrimonial com a subtração dos seus bens.

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 Pedro Paulo da Costa
Trindade e apelada a Justiça Públi-
ca.

ACORDAM, os Excelentíssimos
Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Criminal Isolada
do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, adotado o relatório
de fls. 112 a 118, à unanimidade de
votos, conhecer do recurso para ne-
gar-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.

Relatório

Adoto o relatório da sentença de
fls. 112 a 118, acrescentando que

inconformado com a pena imposta,
o réu recorre a esta Superior Instân-
cia, sob argumentação de que as
testemunhas são comprometidas e
requer a desclassificação do crime
para homicídio.

Em contra razões o Ministério
Público opinou pela manutenção da
decisão.

Nesta Superior Instância, a douta
Procuradora de Justiça Vera Couto,
pugnou também pela manutenção
da sentença condenatória.

Voto

Versam os presentes autos, so-
bre Latrocínio art. 157 § 3º do Códi-
go Penal Brasileiro, praticado por
Pedro Paulo da Costa Trindade,
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contra Artur Guilherme de Oliveira,
fato acontecido no dia 25/05/96,
aproximadamente às 22:00 hs na
Rodovia Augusto Montenegro, neste
município, quando o acusado por-
tando uma escopeta abordou a víti-
ma, tirando sua arma e atirando
contra a mesma, vindo esta a fale-
cer, posteriormente.

O réu foi condenado à pena de
20 (vinte) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e multa em regime fecha-
do.

Inconformado, recorre o conde-
nado, afirmando que não teve parti-
cipação no crime e que as provas
carreadas aos autos não deveriam
ser consideradas, pois tratam-se de
testemunhas comprometidas.

Aduz ainda que o Juízo “a quo”
decidiu de forma contrária às provas
dos autos, requerendo por final a
absolvição do acusado, ou a des-
classificação do crime para Homicí-
dio.

A Promotoria de Justiça defende
o acerto do julgado, igual procedi-
mento é o da nobre Procuradora de
Justiça nesta Superior Instância.

O condenado Pedro Paulo da
Costa Trindade, sem qualquer som-
bra de dúvida é o autor do Latrocínio
contra Artur Guilherme de Oliveira. A
materialidade do delito está patente-
ada pelo Exame de Corpo de Delito,
inserto às fls. 13 dos autos.

As testemunhas afirmam tanto
na fase policial, quanto na judicial
que o acusado é a mesma pessoa

que corria portando uma arma de
grosso calibre. Vejamos o depoi-
mento da testemunha Miguel de
Souza Tavares:

“Que retomado à presença do
declarante, a mencionada senho-
ra contou para seu pai e para um
senhor denominado Waldir, que
alguém havia efetuado um dispa-
ro contra o vigia; que imediata-
mente o declarante e Waldir cor-
reram para o local; Que então o
declarante viu quando dois ho-
mens correram para o meio da
pista e em seguida saíram cami-
nhando em direção a rua S.
Francisco; Que um dos elemen-
tos, o acusado alcunhado “Breik”,
levava uma arma do tipo caseiro;
Que também viu quando Breik
colocava tal arma no cós da cal-
ça, enquanto o outro corria com
alguma coisa que escondia do
lado esquerdo; Que quando viu o
fato, o declarante estava à uma
distância aproximadamente de
30 metros; Que o local possui
boa iluminação; Que segundo o
declarante, que um dos elemen-
tos que praticou o assalto é o
acusado Pedro Paulo da Costa
Trindade; Que em seguida correu
para o local onde estava o vigia e
ali encontraram a vitima de joe-
lhos; Que o declarante perguntou
o que havia acontecido e o vigia
respondeu que haviam levado a
arma e o relógio que usava na-
quela ocasião.”
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Conforme se depreende a autoria
também está robustecida pelo de-
poimento da testemunha supra que
com riquezas de detalhes, relata o
evento criminoso.

De igual forma inexistem dúvidas
quanto à configuração do crime de
Latrocínio, pois como bem afirma a
testemunha, tanto viu o meliante ati-
rar na vítima e declarou que este
havia roubado seu revólver e relógio
que portava por ocasião do crime.

Então, não há como se aceitar a
tese de absolvição do acusado
apelante, em razão das provas trazi-
das aos autos demonstrarem de
forma clara e inequívoca, que o
mesmo praticou o crime que lhe é
imputado.

Nesse sentido a jurisprudência
assim ementa:

“A subtração de coisa móvel
alheia para si mediante violência
à pessoa, com resultado morte,
tipifica a figura delituosa do art.

157 § 2º, II, III e IV do mesmo di-
ploma legal. (TJMT-Rec-ReI.
Mauro José Pereira-RT540/340)”
Finalmente, não merece acolhida

a pretensão do recorrente de ver
desclassificado o crime de Latrocí-
nio para o de Homicídio, pois houve
a violência, resultando em morte,
tendo o revólver e o relógio da vítima
sido subtraídos. Ademais, mesmo
que não tivesse havido a subtração
dos pertences da vítima e ocorrido
somente a morte, seria considerado
crime de Latrocínio. A Jurisprudên-
cia, assim preleciona:

Se se verificou Homicídio tem-se
por consumado o Latrocínio ain-
da quando não se haja efetivada
a subtração patrimonial.(TJSP-
AC ReI. Lauro Malheiros- RT
544/346).
Pelo exposto conheço do pre-

sente apelo, porém nego-lhe provi-
mento para confirmar “in totum” a
respeitável decisão de primeiro grau.

Belém, 06 de abril de 1999.

Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente
Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Relatora





DE
SP

A
CH

OS
DA

 P
R

ES
ID

ÊN
CI

A





DESPACHOS DA PRESIDÊNCIA 385

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.44 nº 77  1999

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

RECORRENTE: BANCO BOZANO SIMONSEN S.A.

RECORRIDA: RUBERTEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A.

Vistos, etc...
Banco Bozano Simonsen S.A.,

devidamente representada por sua
Procuradora Judicial, interpõe Re-
curso Extraordinário, com fulcro no
artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”
da Constituição Federal por estar in-
conformado com o V. Acórdão nº
31.016, proferido pela Egrégia 2ª
Câmara Cível Isolada, na Ação de
Execução movida por Rubertex Co-
mércio e Indústria S.A.

Sustenta o recorrente, que o V.
Aresto objurgado vulnerou o artigo
50, incisos LIV e LV do Texto Maior,
que asseguram o direito ao devido
processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa. Analisa também, o
artigo 552, § 1º do C.P.C.; e artigo
121, § 11 do Regimento Interno do
T.J.E. e ainda, divergência jurispru-
dencial.

Foram apresentadas contra-
razões.

Versam os autos sobre Agravo
de Instrumento interposto em pro-
cesso de Execução por quantia
certa, não conhecido pela Turma
Julgadora, ante o acolhimento da
preliminar de intempestividade do
mesmo. Objetivando anular tal jul-
gamento, a ora recorrida, interpõe
Embargos Declaratórios, os quais

foram acolhidos pela Egrégia Câma-
ra, que reconheceu o manifesto erro
material. Neste mesmo julgamento,
a V. Corte enfrentou o mérito da in-
surgência no Agravo, dando-lhe pro-
vimento.

Irresignado, o Banco ora recor-
rente interpõe Embargos Declarató-
rios, que foram rejeitados; originan-
do o presente apelo extraordinário.

Entende o recorrente que a E.
Corte ao receber os Embargos, pas-
sou diretamente à apreciação do
mérito do Agravo, sem publicação
de nova pauta e ainda sem contem-
plar a possibilidade de sustentação
oral, vulnerando o artigo 5º, incisos
LIV e LV da Carta Republicana.

A Colenda Corte Suprema em
reiterados posicionamentos entende
que a ofensa a preceito constitucio-
nal para que autorize o recurso ex-
traordinário tem que ser direta e
frontal; pois a ofensa oblíqua, inferi-
da de prévia vulneração de lei, não
oferece trânsito ao apelo extremo.

“In casu”, o recorrente aduzindo
desrespeito ao Texto Constitucional
aprecia em sua exordial, temas in-
fraconstitucionais, analisando o
C.P.C. e o Regimento Interno desta
Corte. Ocorre que, “se para provar
contrariedade à Constituição, tem-se
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antes que demonstrar ofensa à lei
ordinária, é esta que conta para a
admissibilidade do recurso”. (STJ
94/462, no mesmo sentido, 104/91,
141/980, 143/1.003).

Ademais, os temas rediscutidos
no presente recurso já foram conso-
lidados pelo Superior Tribunal de
Justiça, eis que:

“Cuidando-se de recurso que não
comporta sustentação oral, é
possível prover embargos decla-
ratórios para dele conhecer e,
subseqüentemente, enfrentar o
mérito da insurgência, indepen-
dentemente de nova inclusão em
pauta de julgamento”. (STJ -

REsp 1757, 4ª T., Rel. Min. Sál-
vio de Figueiredo Teixeira -
RTFR 134/13, RT 595/201).
Pela alínea “c” de igual modo não

prospera o recurso. A divergência ju-
risprudencial não se configura, por-
que para que se caracterize é im-
prescindível que os Arrestos osten-
tadores de díspares conclusões ha-
jam sido proferidos em idênticas si-
tuações fáticas, cabendo à parte re-
corrente demonstrá-las. Ademais,
não foram observadas as disposi-
ções do artigo 255 e seus parágra-
fos do R.I S.T.J.

Pelo exposto, nego segmento ao
recurso.

Belém, 15 de março de 1999.

Des. José Alberto Soares Maia

Presidente do TJE-PA
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RECURSO ESPECIAL

RECORRENTE: AMAILTON MADEIRA GOMES

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

Vistos, etc...

Amailton Madeira Gomes, atra-
vés de procurador habilitado, inter-
põe o presente Recurso Especial
para o Superior Tribunal de Justiça,
contra os Vv. Acórdãos nº 32.283/97
e nº 32.602/97, que, respectiva-
mente e à unanimidade de votos,
reformou a sentença de 1º grau para
pronunciá-lo como incurso nas san-
ções punitivas do art. 121, § 2º, inci-
sos I, II e III c/c art. 14, II, do CPB,
c/c art. 1º da Lei 8.072/90 (crimes
hediondos) e rejeitou os embargos
declaratórios opostos nos autos de
Ação Pública movida pela Justiça
Pública.

Sustenta que a decisão recorrida
contrariou a garantia constitucional
da ampla defesa e do contraditório
insculpida no art. 5º, LV, da Magna
Carta, no tocante ao indeferimento
de oitiva de testemunhas, à falta de
intimação do recorrente a quando da
oitiva de testemunhas ouvidas por
Carta Precatória e a inserção nos
autos dos documentos de fls.
1.879/1.893/1.952/1.986/2.001.

O Excelentíssimo Procurador Ge-
ral de Justiça, em contra-razões,
manifestou-se pelo não seguimento
do recurso e, no mérito, pelo seu

improvimento (2.675/2677).
O aresto impugnado recebeu a

seguinte ementa:
“Recurso Penal em Sentido Es-
trito. Pronúncia. Requisitos. Pro-
va da materialidade e indícios de
autoria. Negativa desta deverá
ser apreciada pelo Tribunal do
Júri, Juiz Natural. Inteligência do
artigo 408 do CPP - Sendo a
sentença de pronúncia mero juí-
zo de admissibilidade da acusa-
ção, descabida será a exigência
de prova plena, haja vista que se
exige apenas a prova material e
a existência de um conjunto de
indícios juridicamente relevante,
capaz de impor aos acusados a
suspeita de serem os autores
dos delitos pelos quais foram de-
nunciados. Recurso Conhecido e
provido. Decisão unânime.”
Preliminarmente, é de se obser-

var que o recurso padece de pres-
suposto processual objetivo a lhe
obstar o seguimento, qual seja, a
tempestividade. E que o recurso foi
interposto na Comarca de origem,
no último dia do prazo, utilizando-se
do chamado “protocolo integrado”.

Contudo, o próprio Superior Tri-
bunal de Justiça tem se posicionado
de modo reiterado, no sentido de
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que é inaplicável o sistema de pro-
tocolo integrado aos recursos dirigi-
dos aos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colacionamos:
“Sistema de protocolo integrado.
Tempestividade na hipótese de
interposição de recurso. Limites
pela esfera judiciária do respecti-
vo Tribunal.
A interposição de recurso, em fó-
rum distinto daquele por onde
corre o processo, com utilização
do sistema integrado de proto-
colo, considera-se tempestiva
desde que apresentada no prazo
legal, ainda que a petição seja
juntada aos autos posteriormen-
te.
Tal princípio não é aplicável aos
recursos interpostos junto ao Su-
perior Tribunal de Justiça.
Precedentes: STJ, Resp. nº
20.845/92, DJ 31/08/92, Min.
Nilson Naves.”
E mais:
“É entendimento pacífico desta
Egrégia Corte, que a tempestivi-
dade de recurso dirigido a este
Tribunal afere-se a partir de sua
apresentação no protocolo do
Tribunal que proferiu o decisum
recorrido, sendo inaplicável o
sistema de protocolo integrado
aos recursos dirigidos aos Tribu-
nais Superiores.” (AGA
0050668/94-SP, 1ª T. Rel. Min.
César Rocha, DJ 06/06/94,
pg.14260).
Mesmo que isso não bastasse

para inviabilizar seu seguimento,
outros fatores influem para a dene-
gação do recurso.

Em primeiro lugar, observa-se
que o recorrente não indicou o en-
quadramento constitucional perti-
nente do recurso ora interposto. To-
davia, da argumentação despendida
pelo recorrente, observa-se que o
mesmo indica com precisão a su-
posta contrariedade ao art. 5º, LV,
da Magna Carta.

Ora, a apreciação de violação a
preceito constitucional escapa à
competência do Superior Tribunal de
Justiça, o qual é incumbido de
manter a autoridade e unidade do di-
reito federal vigente. No caso, com-
petiria ao Supremo Tribunal Federal,
na qualidade de guardião da Cons-
tituição, apreciar violações a pre-
ceitos constitucionais, conforme
autoriza o art. 102, III, alínea “a” da
Carta Magna.

Nesse sentido, o STJ tem se po-
sicionado que:

“A apreciação de violação a pre-
ceitos constitucionais escapa a
competência deste Tribunal, ca-
bendo ao Pretório Excelso, em
sede de Recurso Extraordinário,
o deslinde das questões consti-
tucionais, a teor do disposto no
art. 102, III, da CF/88.” (REsp
0093914/96-SP, 2ª T., DJ
01/06/98, pg. 60). Do mesmo
modo: REsp 0107777/96-RS, 2ª
T. DJ 06/04/98, pg. 80; AGA
0122687/96-SP, 3ª T. DJ
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26/05/97, pg. 22.538.
Isto posto, nego seguimento ao

recurso.

Belém, 22 de abril de 1999.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes

Vice-Presidente do TJE-PA
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARCIO CABRAL DE MORAES

Vistos, etc....

Estado do Pará, através de sua
Procuradoria Geral, na qualidade de
litisconsorte passivo necessário, in-
terpõe Recurso Extraordinário
(fls.131/141), com fundamento no
art.102, inciso III, alínea “a” da
CF/88, inconformado com o V.
Acórdão nº 34.098, que concedeu a
segurança pleiteada, proferido pelas
Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas.

Alega o recorrente que, concedi-
da a segurança, reconheceu-se o di-
reito liquido e certo do impetrante,
ora recorrido, prosseguir na realiza-
ção das provas do Concurso Público
de Admissão no Curso de Formação
de Soldado Policial Militar Masculi-
no/1988, no qual não havia logrado
êxito, sendo eliminado. Contrarian-
do, assim, segundo o recorrente,
dispositivo constitucional.

O recorrido ofereceu contra-
razões. (fls.190/234). O V. Acórdão
tem a seguinte ementa:

“Mandado de Segurança - Con-
curso Público Exame Psicotécni-
co Inadmissibilidade em caráter
eliminatório.
1. Inadmissibilidade de exame
psicotécnico em caráter elimina-
tório;

2. Precedentes jurisprudenciais
contrários ao caráter eliminatório
do exame psicotécnico;
3. Concedida a segurança, con-
firmando a liminar.
O Recurso aponta ofensa ao art.

5º, inciso I; art. 37, inciso I; art. 42 e
142, todos da CF/88, com as altera-
ções decorrentes da Emenda Cons-
titucional nº 18. É inadmissível o re-
curso por afronta aos artigos 5º, in-
ciso I e arts. 42 e 142 da CF/88, por
não terem sido objeto de prequesti-
onamento, requisito essencial e
pressuposto específico de admissi-
bilidade do apelo extremo.

Incidência das Súmulas nº 282 e
356 do STF. Quanto a suposta ofen-
sa ao art. 37, incisos I e II da CF/88,
importa considerar que a pretensa
contrariedade seria resultante de in-
fringência à lei local (Lei nº
5.251/85), que autorizou a realiza-
ção do concurso, bem como ao
Edital que o regulamentou, operan-
do-se por via indireta ou reflexa.

Em tais condições, mostra-se in-
viável o recurso porquanto não ca-
racterizado, na espécie, o requisito
de afronta direta exigido pelo Colen-
do Superior Tribunal Federal.
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Diante do exposto nego segui- mento ao recurso.

Belém, 22 de abril de 1999.

Des. José Alberto Sares Maia

Presidente do TJE-PA
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RECURSO ESPECIAL

RECORRENTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO

RECORRIDO: JOSÉ RAIMUNDO MACIEL

Vistos, etc...

José Raimundo Maciel, foi con-
denado a 09 (nove) anos de reclu-
são em regime fechado, por infração
ao art. 214, c/c art. 224, alínea “e”
do Código Penal, já tendo cumprido
1/6 dessa pena. Seu patrono, então,
solicitou a progressão do regime,
sob o argumento de que encontra-
vam-se presentes os requisitos exi-
gidos no art. 112 da Lei nº 7.210/84
e da favorabilidade de lei recente e
mais branda (Lei nº 9.455/97).

O MM Juízo das Execuções Pe-
nais indeferiu o pedido ensejando a
interposição de agravo para o Tribu-
nal de Justiça, com base no art. 197
da LEP. Em decisão majoritária, o V.
Acórdão nº 34.797/98 deu provi-
mento ao agravo para conceder ao
apenado a progressão do regime
por ele pleiteada.

O Excelentíssimo Procurador Ge-
ral de Justiça do Estado do Pará, in-
conformado, interpõe o presente
Recurso Especial, com base no art.
105, III, “a”, da CF/88 contra tal de-
cisão, alegando que houve contrari-
edade ao art. 2º da Lei nº 8.072/90,
que estabelece que a pena pela prá-
tica de crime hediondo será cumpri-

da integralmente em regime fecha-
do.

Não houve apresentação de
contra-razões.

O aresto impugnado recebeu a
seguinte ementa:

“Recurso de agravo motivado no
artigo 197 da Lei de Execução
Penal - Cumprido pelo apenado
um sexto da pena e sendo-lhe
favorável o parecer emitido pela
comissão técnica de classifica-
ção (Ex-vi do art. 112 e parágrafo
único da LEP) e quanto à execu-
ção da pena sendo mais benigna
a Lei nº 9.455/97, do que a de
crimes hediondos, conhece-se e
dá-se provimento ao agravo in-
terposto, aplicando-se por exten-
são ao caso sub-examen, a regra
do § 7º, do artigo 1º, da enfocada
lei, concedendo-se consequen-
temente ao agravante a progres-
são de regime por ele pleiteada -
Decisão por maioria de votos.”
O tema em debate já foi objeto

de apreciação por parte de nossas
mais altas Cortes de Justiça, as
quais tem se posicionado de forma
preponderante, no sentido de que a
Lei nº 9.455/97, não revogou o art.
2º, § 1º da Lei nº 8.072/90, sendo,



DESPACHOS DA PRESIDÊNCIA 393

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

portanto, perfeitamente aplicável a
regra que estabelece que a pena,
para os casos de crime hediondo di-
verso da tortura, será cumprida inte-
gralmente no regime fechado.

Nesse sentido, colacionamos:
“A Lei 9.455, de 1997 não revo-
gou, por extensão, o art. 2º, § 1º,
da Lei 8.072/90. Esta não autori-
za a progressão nos denomina-
dos crimes hediondos relativos
ao terrorismo, tráfico ilícito de
entorpecentes, etc. Já aquela,
consagra o benefício apenas
(unicamente) para o delito de
tortura. Não se pode pretender,
na hipótese, a revogação por via
oblíqua, porque (1) a nova lei é
incompatível com a anterior e
dela difere apenas por questão
de política criminal, no tocante ao
regime prisional de um dos vários
crimes qualificados com hedion-
dos. Ademais, (2) a matéria ver-
sada na Lei 8.072/90 não foi dis-
ciplinada de modo diverso a dar
azo ao entendimento de sua re-
vogação.
Neste sentido, inclusive, a juris-
prudência do STF que, em ses-
são plenária (25/03/98), no jul-
gamento do HC 76.371, concluiu
que a Lei 9.455/97 (Lei de Tortu-
ra), quanto à execução da pena,
não derrogou a Lei 8.072/90”.
(HC 7525/SP, DJ 15/03/1 999,
pg. 00288, 6ª T., Min. Fernando
Gonçalves).

E mais:
“Nos chamados crimes hedion-
dos, o regime previsto é o fecha-
do, descabendo progressão.
Preceito legal declarado compa-
tível com a atual Constituição
Federal pelo STF (HC 69.603).
Fixando as instâncias comuns
que o cumprimento da pena se
dará em regime fechado, não é
concebível que seja apenas inici-
almente, mas sim, atendo-se ao
preceito de lei, integralmente.
De outra parte, conforme diretriz
do STF e do STJ, a Lei 9.455/97,
que versa acerca do crime de
tortura “não se aplica, em sede
do art. 2º, parágrafo 1º, da Lei
8072/90, a outros crimes” (STF-
HC 76.371; STJ-5ª Turma, HC
7.226 - DJ 22/06/98, ReI. Min.
Félix Fischer). Recurso conheci-
do, mas desprovido”. (REsp
187204/DF, DJ 18/12/98, pg.
00392, 5ª T. , Min: José Arnaldo
da Fonseca).
O mesmo entendimento foi apli-

cado no julgamento dos seguintes
recursos: REsp 186433/SC, DJ.
19/04/99, pg. 00180, 6ª T. Min. Fer-
nando Gonçalves; REsp 129423/SP;
DJ 16/11/98, pg.00126, 6ª T. Mm.
Anselmo Santiago; RHC 8127/SJ,
DJ 17/02/99, pg. 00154, 5ª T. Min.
Gilson Dipp.

Assim, em face das manifesta-
ções recentes adotadas pelo próprio
Superior Tribunal de Justiça - órgão
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responsável pela manutenção da
uniformidade do direito federal vi-
gente - no sentido de que a Lei
9.455/97, quanto a execução da
pena, não derrogou a Lei 8.072/90,

não se viabilizando, portanto, a pro-
gressão do regime para os delitos
chamados hediondos, é que dou se-
guimento ao recurso, pela alínea “a”
do permissivo constitucional.

Belém, 06 de maio de 1999.

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes

Vice-Presidente do TJE-PA
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RECURSO ESPECIAL

RECORRENTE: LUCIANO DA SILVA MAIA

RECORRIDA: MARIA DE LOURDES FERREIRA MAIA

Luciano da Silva Maia, através de
seu procurador judicial legalmente
constituído, interpôs Recurso Espe-
cial, com base no art. 105, inciso III,
letra “c” da Constituição Federal,
ante seu inconformismo com o
V.AC. nº 33.523, proferido pela 2ª
Câmara Cível Isolada, que, à una-
nimidade de votos, negou provi-
mento ao Agravo de Instrumento
interposto pelo ora recorrente contra
Maria de Lourdes Ferreira Maia.

Foram oferecidas as contra-
razões.

O Acórdão guerreado, através de
sua ementa, retrata a matéria discu-
tida. Eis a ementa.

“Ação de Inventário - Recurso de
Agravo - Exclusão de herdeiro.
Preliminar: ofensa ao princípio da
consumação. Não caracteriza-
ção. Agravo retido que teve como
objeto decisão anterior. Rejeição.
Mérito: Embora presente a sepa-
ração de fato do casal com pro-
cessamento de litígio judicial
para dissolução do vínculo con-
jugal, tratando-se de casamento

convocado sob comunhão uni-
versal de bens, persiste em favor
da agravada o direito à partilha
dos bens de seu sogro, eis que
presente a expectativa de direito,
por ser o regime matrimonial
imutável e a dissolução conjugal
só poder operar-se nas hipóteses
previstas no art. 267 do CCB.
Improvimento
Pretende o recorrente ver seu

apelo extremo admitido sob o fun-
damento da divergência jurispruden-
cial.

Em análise preliminar, verifico
estarem presentes os pressupostos
genéricos e específicos de admissi-
bilidade do recurso especial.

No recurso, resta demonstrada a
controvérsia perante outros Tribu-
nais da matéria ora discutida, mere-
cendo o crivo do Superior Tribunal
de Justiça.

Pelo exposto, admito o recurso.
Após o regular processamento, re-
metam-se os autos ao Superior Tri-
bunal de Justiça.

Belém, 21 de maio de 1999.

Desa. Climeniè Bernadette de Aráujo Pontes

Vice - Presidente do TJE-PA
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 453/97

Requerente: Juíza Odete da Silva Carvalho

DECISÃO:

A magistrada requerente Juíza
de Direito da 1ª Vara Cível e Direto-
ra do Fórum da Comarca de Ana-
nindeua, oficiou a este órgão correi-
cional solicitando urgente criação e
instalação de novas Varas naquela
Comarca. Com o oficiado veio farta
documentação com a finalidade de
comprovar a real necessidade do
atendimento do requerido. Consta
às fls. 114/118 parecer da Assesso-
ria Jurídica. Não se pode negar a
real necessidade de criação de no-
vas Varas não só na Comarca de
Ananindeua como em outras, inclu-

sive na Capital. Porém para acolhi-
mento do pedido entendo ser ne-
cessário dados mais abrangentes
onde seja considerado o número de
habitantes, eleitores e movimento fo-
rense, bem como ser o pedido sub-
metido ao parecer da Comissão de
Organização Judiciária, Regimento,
Assuntos Administrativos e Legisla-
tivos (artigo 44, “a” do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do
Estado). Posto Isto, no momento
entendo deva ser feita remessa do
pedido a Comissão de Organização
Judiciária, Regimento, Assuntos
Administrativos e Legislativos.

Belém, 14 de abril de 1999.

Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza

Corregedora Geral da Justiça do Estado
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº O12/99

Requerente: Bacharel Ferro Costa
Requerido: Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Capital

DECISÃO:

Considerando o principio da cele-
ridade processual, o prejuízo que
pode advir às partes interessadas, o
oficio nº 273/98 firmado pelo digno
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da
Capital, defiro o pleito requerido re-
comendando à Direção do Fórum
Cível que determine ao setor com-
petente, que em caso de distribui-

ções das ações em que funcionar o
referido advogado como parte inte-
ressada ou procurador junto à 1ª
Vara Cível, deverá de imediato ser
processada nova distribuição obser-
vando a devida compensação, en-
quanto durar o motivo ensejador da
suspeição. Oficie-se, encaminhando
em anexo cópia deste despacho, do
pedido e do oficio nº 273/98. Dê-se
ciência. Após, arquive-se.

Belém, 19 de janeiro de 1999.

Des. Humberto de Castro

Corregedor Geral da Justiça do Estado
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS S/Nº

Reclamante: A Suely Armarinho Ltda
Reclamado: Cartório Coutinho

DECISÃO:

Adoto o parecer na íntegra de fls.
25/26, da Assessoria Jurídica. Ofi-
cie-se o Titular do Cartório do 2º
Oficio da Comarca de Abaetetuba
para que devolva ao representante
legal de A. Suely Armarinho Ltda, à
quantia de R$ 17,00 (dezessete re-

ais), cobrados em excesso quando
do pagamento das custas e emolu-
mentos de pedido de cancelamento
de protesto de título bancário pagos
em atraso, conforme determina a lei
estadual nº 6.094, de 17/12/97-
Tabela IV Atos dos Tabeliães do
Protesto e Títulos. Dê-se ciência aos
interessados.

Belém, 01 de março de 1999.

Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza

Corregedora Geral da Justiça do Estado
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PEDIDO DE DESIGNACÃO PARA ESCRIVÃ TABELIÃ DA

COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

Requerente: Thania Moraes Viana

DECISÃO:

Thania Moraes Viana peticionou
a esta Corregedoria pedindo recon-
sideração do despacho exarado à
fls. 29, destes autos. Às informações
prestadas pela Secção de Registro e
Controle do Interior (fls. 22), de-
monstram que Novo Repartimento é
Município de Novo repartimento,
uma Comarca criada por força da

Lei Estadual nº 5.702 de 13/12/1991,
ainda não instalada. A Constituição
Federal do ADCT (Ato das Disposi-
ções Transitórias) art. 31 dispõe: Se-
rão estatizadas as serventias do foro
judicial, assim definidas em lei, res-
peitados os direitos dos atuais titula-
res. Face ao exposto, indefiro o pe-
dido por falta de amparo legal. Dê-
se ciência. Após, arquive-se.

Belém, 08 de março de 1999.

Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza

Corregedora Geral da Justiça do Estado
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PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO DO EXMO. SR. PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ,
DESEMBARGADOR JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA

Exmos Srs.

Assumo nesta data a honrosa e difícil missão de conduzir o Poder Judiciário
do Estado do Pará pelos próximos dois anos, cônscio das responsabilidades, so-
bretudo de manter a imagem e o conceito amealhados por esta Côrte, porém ou-
so registrar que me sinto em condições de superar com êxito essa árdua tarefa
depois de prestar por 12 anos relevantes serviços à Instituição, haja vista que
aqui cheguei em 1987 para ocupar a vaga destinada ao quinto constitucional pelo
Ministério Público, órgão a quem retribuo minha gratidão.

Não obstante a emoção me tome por completo, a ocasião exige que minha
oração seja breve, de modo que assim me pautarei, com a simplicidade que me
acompanha desde os tempos em que fui um humilde funcionário da antiga Se-
cretaria de Terras e Águas do Estado do Pará.

 Chego a Presidência deste Tribunal em momento difícil, não somente pelo
brusco e prematuro falecimento do Exmo. Sr. Des. Romão Amoêdo Neto, a cuja
memória convirjo todas as minhas orações e a sua família reitero minha solidari-
edade, como também em decorrência da situação que atravessa o País, que de-
sejamos seja breve e menos dolorosa  possível.

Não posso, outrossim, deixar de manifestar minha preocupação pelo que se
tem denominado de crise do Judiciário, onde não raro grandes meios de comuni-
cação erguem suas vozes para disparar críticas ao funcionamento da Instituição,
as quais, na maioria, são desprovidas de fundamento.

Por certo existem defeitos que devem ser corrigidos e não nos escusamos de
abrir a discussão, pelo contrário, a ela nos integramos de corpo e alma, pois,
como todo bom brasileiro, o magistrado também tem interesse que o serviço pú-
blico seja prestado com qualidade, o que para nós pressupõe prestação jurisdici-
onal célere e eficiente.

Como atribuir ao magistrado, sempre assoberbado de trabalho, a culpa pela
morosidade da Justiça, quando se sabe que o número de juizes no País é bem
inferior ao desejável, déficit que pode ser creditado pelo desinteresse da popula-
ção alvo pelo cargo, haja vista que nenhum advogado, cuja banca tenha índice
apenas razoável de clientes, deixará seu mister para ingressar na magistratura,
uma vez que seus ganhos sofrerão sensível redução.

Qualquer procedimento a ser tomado para agilizar a máquina judiciária deve
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guardar absoluta consonância com uma reforma processual voltada para o binô-
mio, diga-se já referido, celeridade e eficiência, cujo embrião pode ser comprova-
do através dos Juizados Especiais, Cíveis e Criminais, os quais, sob a minha
administração, serão restaurados a fim de que cumpram sua missão social: faci-
litar o acesso ao Judiciário daqueles que integram as camadas de menor poder
aquisitivo, se necessário, deslocando-os até as comunidades mais carentes, ex-
periência já adotada com sucesso por outros Tribunais.

Bem a propósito a AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), em con-
junto com a valorosa classe dos advogados, representada por seu órgão maior, a
OAB, constituíram comissão para formalizar propostas a encaminhar ao Con-
gresso Nacional no que permite à reforma do Poder Judiciário, ambos com a pre-
ocupação de manter incólume a sua independência, garantia da cidadania em
qualquer Estado democrático.

Igualmente há de ser referido que as condições de trabalho, especialmente
nas Comarcas mais longínquas, não são as mais adequadas, obrigando magis-
trados e servidores à sacrifícios que poderiam ser minimizados, quiçá eliminados,
com o que não exilarei em adotar medidas para superá-los.  Necessário também
prosseguir e avançar no sistema de informatização dos serviços judiciários, inter-
ligando, se possível, todas as Comarcas, sobretudo porque o trabalho sem a
conjugação desses elementos acaba por prejudicar o jurisdicionado, a quem
sempre devemos voltar os nossos olhos.

Insere-se dentro do tópico acima abordado a preocupação de oferecer aos
nossos juizes cursos de atualização, para que possam permanentemente manter
contato com variados temas do direito contemporâneo, seja através da Escola da
Magistratura, seja com a participação da AMEPA, ou mediante convênio com ou-
tras instituições, a fim de que seus currículos sejam enriquecidos.

Cumpre-me também o dever de dirigir-me aos Senhores servidores para esti-
mulá-los a participar desse processo de aprimoramento, inclusive comprometen-
do-me a viabilizar a implantação de um novo plano de cargos e salários.

Contudo devemos manter os pés no chão, ajustando-nos à realidade atual em
que a escassez de recursos originou, dentre outros fatores, cortes no orçamento,
razão pela qual devem ser geridos de maneira eficiente e responsável, compro-
misso que assumo perante Vossas Excelências e a todos que assistem essa so-
lenidade, para que possamos responder a altura àqueles que nos exigem justiça.

É, portanto, sob essa perspectiva que reafirmo minha total confiança na ma-
gistratura do Estado do Pará, integrada por homens de bem e dotados do mais
alto espírito público, não podendo prescindir do apoio que por certo ser-me-á
conferido.
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Convoco o Ministério Público, aprimorada instituição que reúne juristas de es-
col, e a OAB, cuja luta incessante pela defesa dos direitos não pode ser olvidada,
a participarem desse processo como elementos essenciais à administração da
Justiça, pois a ninguém interessa um Poder Judiciário fraco e ausente.

Chega a hora de encerrar esta manifestação, que lhes asseguro brotou do
fundo de minha alma, porém não posso findar sem agradecer a confiança que
me foi conferida pela maioria de meus pares que tornou minha aspiração realiza-
da, ficando Vossas Excelências certos de que tudo farei para honrá-la.

Agradeço a presença do Exmo. Sr. Governador Almir José de Oliveira Gabriel,
especialmente pela atenção que sempre conferiu à esta instituição, bem como as
demais autoridades, cujas presenças  revelam, sobretudo, a responsabilidade
inerente à função que ora assumo e certos, podem ficar, que o Poder Judiciário
deste Estado saberá honrar suas tradições.

A meus pais, irmãos e amigos, que sempre acreditaram no meu sucesso,
muito obrigado pelo pensamento positivo.

Ao final peço para dedicar este momento a minha esposa Dolores, compa-
nheira delicada e inseparável, aos meus filhos: Sandra, Márcio, Marcus, Sônia e
Sidney, pelo incentivo e apoio permanentes e aos meus netos, alegrias da minha
vida, sem os quais a minha trajetória não seria a mesma.

Muito obrigado!
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DISCURSO DE POSSE DA DRA. IZABEL BENONE AO ASSUMIR
O CARGO DE DESEMBARGADORA DO EGRÉGIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

Menos na intenção de fazer um discurso do que o desejo de registrar em ata
com maior fidelidade, as minha emoções deste altíssimo instante da minha vida,
trouxe escritas algumas palavras.

A enorme responsabilidade que nos é cometida, a de contribuir para manter o
brilho da chama que desde a antiga relação da Província do Pará marca a história
deste sodalício, abrigo de inumeráveis vultos da Magistratura, como que trans-
forma este momento festivo e solene em severidade plena de preocupação.

E essa preocupação tanto mais avulta quando nos cabe, a ingente tarefa de
exteriorizar o sentimento que nos invade a alma, de gratidão à Deus, às famílias
que constituímos e de que proviemos, aos amigos de todas as horas, a presença
constante em todos estes anos, velando por nós no robustecer da força espiritual
à sombra do Onipotente, inspirador de nossas decisões.

Senhoras e senhores:
Ascendemos hoje ao cargo de Desembargadora nesta Augusta Casa e esta

ascensão é para nós o coroamento de um ideal.
Chegando ao cargo força-nos o fato de rever o passado, as lutas e glórias que

nos forjaram e em que nos empenhamos no começo difícil, porém edificante da
carreira de Magistrada.

Perdoem-nos os amigos tais evocações. Não pretendo catalogar nossas   ex-
periências   nem cansá-los com memórias de valor exclusivamente pessoal, mas
tais reminiscências são inevitáveis nesta ocasião.

Sou compelida a olhar o começo da jornada até para buscar o encorajamento
necessário para novo recomeço, quiçá de misteres mais difíceis e graves, nas
novas atribuições.

Revivo neste instante solene, outros instantes perdidos em mais de 30 anos
do exercício da judicatura.

Recorda-me a primeira noite que passei na comarca de Itaituba, como Juíza,
depois do primeiro dia de trabalho no Forum. Aliás para chegar em Itaituba de
barco eram 18 dias de ida e de volta 12 dias. Pois bem, naquela noite a cidade às
escuras, banho no rio, ou então alguém tinha que carregar água em latas para
colocar numa bacia em um quarto fechado, enfim um ambiente primitivo como
jamais havia visto em minha vida. Mas apesar de tudo lá foi talvez o lugar onde
passei a melhor temporada como Juíza.
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Antes entretanto fui designada pretora de Mocajuba, termo judiciário de Ca-
metá quando para chegar lá levávamos 2 dias navegando e posteriormente fui
para o termo de Acará, hoje ambos comarcas.

Mas depois de Itaituba minha primeira Comarca, estive em Igarapé Miri, Iga-
rapé Açu, Santa lzabel e finalmente Belém, onde comecei pelo 1º Tribunal do
Júri.

Já a Desembargadora Carmencim que concluiu seu curso de Bacharel em
14/12/1963, integrante da turma João XXIII, da Faculdade de Direito do Pará, ini-
ciou sua carreira no Termo Judiciário de Paragominas em 14.06.65, sendo no-
meada após concurso, Juíza de Direito da comarca de Afuá. Posteriormente foi
removida para a comarca de Baião, depois para Curuçá e em 1982 para a Capi-
tal.

Prezados amigos, se a função de julgar é por si espinhosa e desgastante, do
que damos o testemunho de mais de 20 anos de ininterrupto exercício da judica-
tura, a responsabilidade, agora, se alarga, e seu peso nos comprime. Estamos
nos investindo, de direito, na árdua função de reexaminar julgados.

A tarefa aqui não é fácil. Compõe-se a Magistratura de 1º grau do Pará de
unia pleiade de juizes preparados, estudiosos e dedicados que, não obstante o
massacrante volume de processos, não regateiam em brindar a todos quantos de
seus autos tenham vista, com sentenças magistrais, verdadeiras lições de direito
e de convicta realização da justiça, É dentro desse glorioso contexto que somos
agora, chamadas a ratificar os quase invariáveis acertos ou retificar os raros
equivocas.

Fa-lo-emos com a humildade de sempre e o respeito incondicional a cada um
de nossos colegas. E não será porque de nosso melhor preparo se cuide, senão
porque a nossa longa experiência a tanto nos autoriza e credencia, que nos ve-
mos alçadas a tão séria missão.

Evoco, pois, nesse momento, tão solene e importante de minha vida, em que
me vejo investida na função de Desembargadora deste Tribunal, a figura dos De-
sembargadores Stéleo e Romão. O Desembargador Stéleo, Juiz culto e brilhante
seguro nos seus argumentos, preciso, firme, convincente em seus votos; o chefe
de família padrão de dignidade, o amigo solícito e dedicado, o poeta primoroso,
falando aos nossos sentimentos, enfim um cristão convicto.

Estou consciente de minhas responsabilidades e procurarei substituir, senão
com a mesma eficiência, pelo menos com a mesma dignidade o eminente De-
sembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes, que aposentando-se deixa um
profundo hiato entre seus antigos pares e um hiato na tarefa diuturna da constru-
ção jurisprudêncial da Corte. Também à Sua Excelência hipoteco a certeza do
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meu empenho.
Quanto ao Desembargador Romão, prematuramente retirado do nosso conví-

vio, estudioso, igualmente solicito e dedicado a quem a colega Desembargadora
Carmencim substituirá.

Este é o derradeiro momento de um processo de escolha que nos traz ao
convívio desta Augusta Casa.

Lembrando o passado vejo que tentei ser boa Juíza sem as influências da pi-
eguice e da arrogância, procurando simplesmente servir à causa da Justiça. En-
tendo que por graça divina, o homem nobre, jamais sofre a tentação da vaidade,
nem se faz arrogante pelo poder, perverso, traiçoeiro, insincero, dissimulado.
Entendo que devemos saber sentir o clamor social, os anseios do homem do
povo, mas, acima de tudo, sermos fiéis cumpridores da constituição e das leis. E
apesar da falada frieza da lei, se formos capazes de auscultar os sentimentos dos
jurisdicionados maiores serão as nossas perspectivas de fazer a justiça desejada
por todos. Os jurisdicionados precisam ter confiança em seus juizes. Precisam
saber que os seus juizes não são homens do outro mundo. Que não são homens
encastelados em sua toga, trancados em gabinetes, pois é preciso que o povo
saiba que os seus juizes não desfrutam senão daquilo estritamente necessário à
preservação da dignidade da função e da independência que devem ter para bem
julgar. Os jurisdicionados não podem correr o risco de serem julgados por juizes
submetidos a injunções políticas. O povo não deve se deixar enganar pelas cam-
panhas de descrédito lançadas contra o Poder Judiciário, no mesmo diapasão em
que tentam solapar as instituições pela contestação do poder.

A indisciplina campeia à solta. A autoridade é desrespeitada a todo momento.
Nenhum dos 3 Poderes da Republica tem escapado à investida facciosa. Nin-
guém se preocupa em saber da possibilidade de sobrevivência do Estado de Di-
reito sem o Poder Judiciário. Quiseram fazer o Magistrado dependente de fiscali-
zação externa. Fiscalização do povo por representantes. Era a idéia embutida no
Conselho Nacional de Justiça. O povo não pode ser impunemente manipulado.
Não pode continuar a ser enganado com a mentira de que o Poder Judiciário é
instituição indevassável por nefasto espirito de corpo. A atividade dos juizes está
submetida a permanente fiscalização. Quer pela atuação das partes, mediante
recursos próprios, quer pelo controle disciplinar no âmbito dos Tribunais de Justi-
ça e dos conselhos superiores de Magistratura.    Não existe a suspeitada coni-
vência ou omissão na fiscalização do desempenho de maus juizes. O que não se
pode é pretender submeter o Juiz a julgamento popular por sua atividade jurisdi-
cional. O Juiz não ocupa cargo eletivo. Pelo bem das instituições, alguma coisa
deve ser feita para que o povo receba informações mínimas sobre o funciona-
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mento de cada um dos Poderes da Republica.
É imperioso dizer-lhes que o Juiz deve sempre decidir de acordo com a lei e

não com a sua vontade pessoal ou com a vontade daqueles que dispõem de ins-
trumentos de pressão.

É preciso que o povo saiba que se a lei não é boa, apenas por esse motivo o
Juiz não pode deixar de dar-lhe aplicação. Ao Poder Legislativo cumpre fazer as
leis. E é por isso que os jurisdicionados devem acreditar no seu Juiz. Devem ter a
crença de que o Juiz é o ultimo baluarte, a garantia dos seus direitos e de seu
patrimônio. Devem ter a certeza de que somente o Juiz lhes dará garantia contra
o poderoso ou contra o arbítrio.

Senhores Desembargadores, chegamos a este Colendo Tribunal fiel ao intimo
compromisso de bem julgar, mas consciente das particularidades do julgamento
solitário do juiz singular e do julgamento coletivo do Colegiado. Aparentemente
não há diferenças no trabalho do Juiz nas duas instâncias. Todavia tem os ma-
gistrados de Segunda Instância a grave responsabilidade revisional, quer pela
crença da parte de que aqui encontrará melhor julgamento de sua causa, na es-
perança do provimento que não pode vir, porque a realidade do justo pode ter
sido percebida com felicidade no julgamento recorrido, quer pelo fato de se cons-
truir a jurisprudência que orientará os jurisdicionados na avaliação de suas pen-
dências antes de baterem às portas do Poder Judiciário. Jurisprudência essa que
poderá servir de inspiração aos juizes de 1ª instancia.

Queremos aliar-nos a Vossas Excelências, Senhores Desembargadores na
efetivação de medidas que possam contribuir para a grandeza do nosso Tribunal
de Justiça.

Queremos afirmar a Vossas Excelências que somente trazemos a certeza de
que pela convivência colheremos a lição dos juristas que ornamentam esta Casa
para honra do Poder Judiciário Brasileiro. Queremos não desmerecer a respon-
sabilidade da substituição do eminente Des. Stéleo Menezes, afastado por apo-
sentação.

Sacerdotizas da justiça em que nos convertemos por ordenação divina, a pri-
meira manifestação daqueles que transpõem o umbral deste templo deve ser,
segundo o nosso entendimento, o de invocar o Espirito Santo para que nos faça
dignas dos nomes venerandos que nos antecederam e nos permita manter, com
a mesma dignidade, o fanal que depositou em nossas mãos, porque o Magistra-
do é antes de tudo um servidor de seu Deus.

A justiça, como se sabe, não reside somente no aplicar as leis e regular inte-
resses conflitantes. Compreende ainda o dever de dar a cada um a integralidade
do que lhe é devido, independentemente de qualquer obrigação legal: a tolerância
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para com as opiniões divergentes; a imparcialidade nas apreciações respeitantes
aos homens e seus atos; o esforço para obter a melhoria das condições de vida
aos que padecem reveses imerecidos; enfim, numa síntese, o cumprimento dos
deveres para com os nossos semelhantes, com nossas famílias e para com a
Nação, de cuja constituição e de cujas leis somos guardiães.

Por isso, com razão Del Veccehio (in a Justiça) pontificou:
“Embora a justiça se reflita variamente em todas as leis,

contudo não se esgota em nenhuma, como dever e sacri-

fício supremo, infringir e ultrapassar a ordem jurídica po-

sitiva, quando esta esteja irreparavelmente corrompida a

fim de que, mediante uma nova ordem, prossiga e se

aperfeiçoe aquele processo de verificação e de reivindi-

cação da mesma justiça, que tem por teatro a história e

por fonte indelével e inexaurível o espirito humano".

Cremos que, enquanto julgadores, somos insubstituíveis, tal a grandeza da
missão de que nos investimos. Tal crença nos leva a refletir, diuturnamente, so-
bre a nossa pequenez, enquanto homens. Neste templo, com o mais profundo
respeito pretendemos continuar o aprendizado nessa difícil e penosa missão e
para tanto haveremos de contar com a indulgência, a paciência e a tolerância dos
ilustre pares que nos precederam.

Asseguramos contudo a todos os Magistrados, advogados, membros do MP e
sobretudo aos jurisdicionados, que continuaremos livres e independentes, sem
compromisso senão com as nossas consciências e a lei na aplicação do direito,
na sublime missão de dar a cada um o que é seu, razão primeira de nossas vo-
cações.

Nada abalará esse propósito que já por mais de 2 décadas cumprimos. Nosso
ideal de justiça se harmoniza e se confunde com nossa própria missão. Os ingre-
dientes para realizá-lo os temos todos no cérebro, na alma e no coração. Dispo-
mos dos elementos indispensáveis para fazê-lo atuante: coragem, independên-
cia, liberdade, crença e fé, valores que cultuamos e dos quais nunca me afasta-
mos.

Estejam pois, todos certos de que continuaremos sendo sempre a mesma,
trilhando caminho novo, mas na mesma rota.

Repito aqui o que disse o Ministro Sidney Sanches quando deixou a Presidên-
cia da AMB:

"Mudo de trincheira, mas não abandono a luta".

Acrescento eu que a nossa luta é a causa comum de todo juiz "a distribuição
da justiça."

Senhor Presidente, meus prezados amigos. No momento de nossa posse no
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honroso cargo, transbordamos de alegria com tantas presenças amigas que nos
eram mesmo indispensáveis nesta oportunidade tão marcante na nossa vida.
Mas, a par do júbilo incontido, macera-me o peito ausências tristes de amigos e
familiares outros que a inexorabilidade do fim e dos fatos consumados me furta.
Refiro-me à meus amados pais, santidade mais útil no dizer de Pablo Neruda e à
minha amada filha Jacqueline lzabel.

Estou contudo certa de que tais pessoas sentem a minha emoção e de algu-
ma das varias moradas celestiais assistem a este evento e vibram com sua cau-
sa.

De meus pais ficou-me tudo. A eles devo tanto que de suas orientações e
exemplos me fiz o ser humano que sou. Aliás somos todos, de algum modo, o re-
flexo dos exemplos dignificantes que nos foram transmitidos por aqueles que nos
amaram e que se fizeram credores de nossa admiração. Desde tenra idade ouvia
suas constantes recomendações:

"O homem não perde por andar direito/Andar direito e fa-

zer o bem sem olhar a quem".

Tais principias observaram a vida inteira e à sua vasta descendência os
transmitiram. Com eles aprendi que a vida deve ser levada à sério entre o traba-
lho e o estudo. Por tudo o que me fizeram o sou, registro-lhes de público a minha
gratidão e o meu reconhecimento.

Agora peço venia para homenagear meus genitores tão amados na  pessoa
sua amiga Sra. Maria de Nazaré Soares Maia e que bem conhece e sabe do
amor e da luta que tiveram em prol da família. E desta tribuna envio-lhe meu
preito de amor fraterno.

Senhor Presidente, senhores Desembargadores, agradeço as palavras que a
Casa me dirigiu através do eminente colega, Des. Otávio Marcelino Maciel, meu
colega de turma. Por ter sido S. Excelência o porta-voz dessa saudação, muito
mais do que merecia me foi atribuído. Tal excesso se deve à nossa antiga ami-
zade e admiração recíproca, por isso que muito da exaltação externada a esta
modesta servidora há de ser avaliado com a incidência dos descontos do que a
amizade, nestas ocasiões costuma exarcerbar.

Agradeço também à digna representante da OAB as palavras gentis à nosso
respeito.

Com o apoio dos amigos, com o permanente consolo do Evangelho que é o
meu código Moral, com a orientação segura do Mestre de todos nós e a ajuda do
Deus do meu coração, a tarefa que nos aguarda, malgrado seus espinhos, ser-
nos-à fácil e a levaremos a bom termo, pois temos certeza de contar com o
apoio, a paciência e a indulgência de nossos pares.
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A amizade e a sã camaradagem, a convivência fraterna jamais hão de ser
abaladas entre as naturais dissidências de opiniões.

Somos todos, de algum modo, o reflexo dos exemplos dignificantes que nos
foram transmitidos por aqueles que nos amaram e por aqueles que se fizeram
credores de nossa admiração.

Vamos continuar a obra iniciada desde os bancos acadêmicos.
Senhores, encoraja-nos, neste momento sublime das nossas vidas, agrade-

cermos aos nossos queridos familiares, aos servidores competentes do nosso
Tribunal, aos nossos amigos e a todos os que nos ajudaram na luta do dia-a-dia.

Permita-me, minha digna colega particularmente, abraçar com muito carinho
os funcionários da 10ª Vara Cível e aos que conosco trabalharam em Sta. lzabel
e Igarapé-Miri, hoje, aqui presente.

Reservamos um agradecimento especial aos Senhores Desembargadores
que concretamente nos ajudaram a alcançar os nossos ideais, acentuando que é
com orgulho e honra que passamos a integrar o quadro da cúpula do Poder Judi-
ciário do Pará. E com as bençãos de Deus e a imprescindível cooperação de
Vossas Excelências, asseguramos a todos que lutaremos de forma tenaz e infle-
xível para mantermos a independência, a soberania, a harmonia e o prestígio de
nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará.

Antes de concluir, queremos agradecer às altas autoridades, aos muitos ami-
gos, aos familiares queridos e a todas as pessoas que vieram prestigiar esta so-
lenidade com o testemunho de sua honrosa presença

Permito-me, por ultimo, render graças a Deus por haver enriquecido nossa
vida com as emoções desta hora única, emoções que desejo partilhar com meus
filhos e netos que suavizaram as agruras de nossa jornada com o bálsamo de
sua ternura.

Com nosso fundo reconhecimento a todos os que nos homenagearam e nos
querem bem.

Muito obrigada!
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO DR. FRANCISCO BARBOSA
DE OLIVEIRA, CORREGEDOR GERAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NA POSSE DAS DESEMBARGADORAS ISABEL
BENONE E CARMENCIN CAVALCANTE.

Temos, que de todas as atividades humanas aquela cujo exercício mais nos
aproxima de Deus é, induvidosamente, a que é cometida ao julgador. A ele, como
ao Deus criador, cabe-lhe decidir sobre sortes e destinos, debruçar-se sobre a
materialidade nem sempre cognoscível dos papéis, conjugando-a à factualidade
dos eventos e elucidar, com sabedoria, todas as questões que estejam afetas ao
seu ofício.

Deve ser, pois, o magistrado, um grande desbravador. Com sua ação judi-
cante, abre ele as trilhas do futuro, pois, os litígios que decide, em qualquer ins-
tância, têm sempre uma dimensão prospectiva, seja porque concentram a força
transformadora do ato jurídico saneador, seja porque a centelha pedagógica que
de suas decisões emana corre célere, como ave de vôo altaneiro, deixando, atrás
de si, uma réstia de edificação cultural.

Não há que negar seja a justiça o último bastião, o maior de todos os esteios
de sustentação social. A ela buscam-lhe apenas os necessitados, aquele que no
plano extrajudicial não logrou êxito no desate de uma questão e, uma vez aberta
a porta jurisdicional, por ela ingressa resoluto, confiando na eficácia do Poder
Julgador. Nesse momento, confunde-se o juiz com a divindade, pois o requerente
dele tudo deseja, se possível um milagre, tal a esperança depositada no magis-
trado.

Se tem um quê de divino, por vezes o “munus” judicante tem qualquer coisa
de demoníaco e, no curso dessa relação maniqueísta, há de equilibrar-se o juiz
nas balizas norteadoras do bom-senso pessoal e da retidão profissional, porém
retornando ao cabo de cada refrega, ao regaço reconfortante do Pai Amantíssi-
mo.

Pesam sobre ele a opinião pública e os grupos de pressão, dele sempre espe-
rando proficiência nas palavras e obra-prima nas peças produzidas e decisões
prolatadas. Vê-se o magistrado, por vezes, como uma fera enjaulada, preso aos
limites inelutáveis da sua função jurisdicional e refém de um ordenamento jurídico
nem sempre consentâneo com as diretrizes da boa justiça. Eis aí seu grande cal-
vário, pois de qualquer sorte haverá de decidir, fugindo, é certo, da dureza de
Breno, o gaulês, mas esquivando-se, também, da tibieza do exército de Branca-
leone.
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Por isso, sentimo-nos profundamente honrados de, neste momento, repre-
sentando o Procurador Geral de Justiça e, ainda na condição de Corregedor do
Ministério Público, falar em nome do “Parquet” paraense em evento de tão gran-
de magnitude.

Ao segundo grau de jurisdição chegam, hoje, duas magistradas de invulgar
conhecimento e proverbial integridade, duas juízas de escol, que souberam
construir sua história com os ingredientes da justeza e do bom-senso, pois sem
isso o magistrado, ainda que magnifica sua ilustração intelectual, encontrará
grandes embaraços na labuta cotidiana do seu sagrado ofício.

Quem, no foro desta terra, não conhece Maria Isabel de Oliveira Benone e
Carmencin Marques Cavalcante? Nos julgamentos do Tribunal Popular notabili-
zou-se a primeira, através do seu destemor e da forma segura e precisa com que
conduzia os trabalhos, fazendo-se por todos respeitar, presidindo sessões que
certamente fazem parte dos anais do Tribunal do Júri deste Estado. Objetiva, ti-
nha sempre, na ponta da língua, a palavra certa para doutor não reclamar, conci-
liando interesses e vontades, na faina incansável do julgador.

Depois, foi removida para a área cível, onde, de igual modo, exercitou seu sa-
cerdócio, sempre prolatando grandes sentenças, não fora ela, como de todos sa-
bido, pessoa de muitas letras, assídua colaboradora da imprensa local. Isabel
Benone, portanto, dispensa maiores considerações.

Não menos notória e atuante, a bacharela Carmencin Cavalcante fez escola
numa área do Direito onde as questões, por si sós, são especialmente delicadas
e particularmente preocupantes. Voltou suas ações para a esfera da criança e do
adolescente, ela que também preside o Conselho Estadual de Entorpecentes, e a
rima poética, aqui, só faz ressaltar a importância do seu trabalho.

Quem, neste país, der-se ao trabalho de debruçar-se sobre os reais proble-
mas brasileiros, haverá de concluir, sem grande esforço, que a problemática do
menor é um flagelo de efeito devastador. Como conceber o futuro do país se a
infância e a adolescência dos seus filhos encontram-se seriamente ameaçadas e
fortemente comprometidas? Justamente aí a Dra. Carmencin Cavalcante em-
prestou o maior dos seus esforços, objetivando aplacar as dores desse martírio
social.

Eis, pois, as novéis Desembargadoras. Aqui não nos ocuparemos de falar das
passagens e etapas da vida profissional de cada uma delas, pois tanto a Dra.
Izabel Benone como a Dra. Carmencin Cavalcante falam por si mesmas, sendo
certo, contudo, que ambas começaram sua vida funcional no interior do Estado,
numa época (e não faz tanto tempo assim, apesar de já fazer muito tempo) em
que as condições de vida deste Estado continental, nas comarcas interioranas,
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eram bem mais difíceis.
Verdade é que hoje ambas coroam sua vida profissional ascendendo ao de-

sembargo, alçando, pois, um grande vôo. Chegam ao segundo grau de jurisdição
num momento de grande turbulência político-social. O país, que mantivera está-
vel sua economia durante alguns anos, ameaça-nos, novamente, com o retorno
maléfico da inflação e, em meio a tantas discussões e disparates, chegam alguns
inclusive a preconizar a extinção da Justiça do Trabalho. Uma indagação, entre-
tanto, se impõe: se se confirmasse a extinção da instância laboral, quem iria jul-
gar as lides trabalhistas? O açodamento nunca foi bom conselheiro e é imperioso,
portanto, que tais questões sejam estudadas com bastante equilíbrio e suficiente
lucidez.

Sente-se o Ministério Público profundamente feliz em participar desta soleni-
dade, quando chegam ao topo da carreira duas magistradas notoriamente res-
peitadas pelo trabalho que ambas vêm desenvolvendo ao longo de muitos anos.

Sempre defendemos a tese de que o Judiciário e o Ministério Público estão do
mesmo lado, isto é, encontram-se do lado a justiça. Juizes e Promotores, De-
sembargadores e Procuradores de Justiça devem lutar pelas mesmas causas,
unir-se em busca do mesmo ideal, pois só assim a justiça enquanto instituição
sairá fortalecida. Por que estarmos em lados opostos se não somos inimigos, se-
quer adversários?

Por isso, num momento em que a justiça do país encontra-se sob fogo cerra-
do, sitiada por ataques de toda ordem, nada mais oportuno que exortar a todos
para que, juntos, encetemos a cruzada pela revitalização da justiça como institui-
ção jurídico-social, o que seria especialmente importante para o soerguimento do
país e salutar e oportuno para as necessidades do povo brasileiro.

A posse das novas desembargadoras é, portanto, um momento alvissareiro.
Trazem consigo o perfil profissional e a condição feminina. Além da toga, trazem
elas a jovialidade e a meiguice que só a condição de mulher pode proporcionar.
Ainda agora comemorou-se o Dia Internacional da Mulher, quando o mundo intei-
ro rendeu homenagens à companheira do homem, creditado-lhe, como medida
de inteira justiça, a co-responsabilidade pela condução dos destinos dos povos,
aqui e alhures, em qualquer latitude, acima e abaixo do Equador.

Desejamos, pois, todo o êxito possível às Desembargadoras Maria Isabel de
Oliveira  Benone e Carmencin Marques Cavalcante, para que continuem fazendo
aquilo que mais sabem fazer: distribuir justiça, através do manejo firme e consci-
ente da norma jurídica, mercê da análise escorreita de cada caso concreto. E o
mais importante: que continuem encarando a nobre missão de julgar como o
mais belo dos sacerdócios, buscando sempre inspiração na vontade de Deus,
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tratando os autos com a leveza com que um bom pastor apascenta suas ovelhas,
emprestando às suas ações o concurso do imprescindível amor, pois só assim o
seu mister far-se-á por inteiro.

Que tenham sempre sobre suas cabeças a destra do Altíssimo a lhes guiar e
proteger.

Muito obrigado!
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DISCURSO PROFERIDO PELO EXMO. SR. DES. RICARDO
BORGES FILHO EM HOMENAGEM PÓSTUMA AO EXMO. SR.
DES. ROMÃO AMOÊDO NETO, EX-PRESIDENTE DO TJE.

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado.

Excelentíssimos Senhores Desembargadores.
Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça do Estado.
Senhores funcionários deste Colendo Tribunal.
Minhas Senhoras.
Meus Senhores.
Não invoco neste momento nenhuma condição particular ou especial no cargo

que exerço e procuro exercer, dentro da maior dignidade, neste Venerando Tri-
bunal de Justiça; não invoco nenhuma prerrogativa que possa me diferençar dos
demais colegas.

Invoco, infelizmente, a ingrata condição de ser neste cenáculo a mais antiga
testemunha de sua inevitável renovação em decorrência do instituto da compul-
sória e, o que é mais triste e compunge mais, de assistir a renovação pelo faleci-
mento dos companheiros.

Nestes trinta anos quantos tribunais já foram renovados; se é verdade, e faço
votos para acreditar que sim, se o Judiciário constitui uma família, bem razão
existe aos franceses quando lamentam a condição do último sobrevivente de
uma família.

Todas estas elocubrações, Senhor Presidente, me vêm à mente ao constatar,
neste momento, a dolorosa e inexorável ausência do inesquecível amigo Romão
Amoêdo Neto e essa ausência fere fundamente a todos nós.

Católicos que somos sabemos que a morte não é o fim, porém, o início de
outro viver, de outra forma de vida presidida pela espiritualidade!

“Vigiai e orai” recomendou Cristo no Horto das Oliveiras, momento em que
melhor encarnou a pessoa humana, pois foi quando o filho de Deus sentiu medo
e pede ao Pai que se possível, afaste de si o cálice de amarguras que deveria
sorver para que as Escrituras fossem cumpridas.

Nesse “Vigiai e Orai” está a lembrança da nossa transitoriedade e a necessi-
dade de estarmos preparados para a partida, cuja hora e momento desconhece-
mos.

Romão foi retirado do convívio de sua família, e do nosso, abruptamente, sem
que fosse emitido nenhum sinal do que iria acontecer.
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Aliás, sobre o assunto dessa transitoriedade nada melhor para ilustrá-la do
que transcrever o trecho do prefácio de grande e belo livro escrito por um diplo-
mata, hoje aposentado, Manoel Pio Corrêa.

Diz S. Exa.:
“Nos corredores do tempo os meus passos ressoam,

despertando ecos que às vezes repercutem tanto mais ni-

tidamente, quanto mais de longe vêm.

No antigo Palácio dos Shoguns, em Kioto, há um extenso

corredor que ladeia muitas salas; umas servindo  de

ante-câmara, outras reservadas aos grandes vassalos,

aos cortesãos, às damas da Côrte, aos Guardas, aos pa-

jens. A última, enfim, era a câmara de aparato, onde o

Shogun dava audiência.

Para chegar a esta última, era preciso trilhar todo o longo

corredor, cujo assoalho, para segurança do Príncipe, e

por um artifício de maravilhosa precisão, é feito de modo

a responder à mais  leve pressão, do pé mais cauteloso,

por um nítido e harmonioso rangido, espécie de doce

queixume que imita as notas do canto do rouxinol. É , por

isso, chamado “o Corredor dos Rouxinóis”.

À medida em que vou avançando pelos labirintos da vida,

assim o meu caminhar desperta a cada passo as notas ,

doces ou tristes, nas quais vibram as antigas recorda-

ções, todo um passado que acode à minha memória.

Na última Câmara, bem sei quem me espera: o meu Prín-

cipe, meu Senhor e meu Juiz. Ele sabe, mas não eu, o dia

e a hora em que chegarei à Sua presença, transpondo a

cortina que, opaca à nossa visão, separa esta vida do

Reino que está mais além.

Sei, apenas, que o caminho já percorrido, que se estende

atrás de mim, é bem mais longo do que aquele que já me

resta palmilhar”.

Pensávamos todos nós que o nosso querido colega Romão ainda teria muito a
percorrer no Corredor dos Rouxinóis; mal sabíamos que ele já estava tão próximo
a adentrar à Câmara do Shogun nosso Deus e Criador, onde lhe será dada a
ventura e benaventurança de olhar o esplendor da Glória de Deus, pois que ali
chegou pelos seus méritos de católico praticante, aureolado pela luz da fé e pela
prática da caridade.

Que sua alma repouse em Paz!
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- Ação Cautelar Inominada - Concessão de Liminar - Decisão reformada -
     Decisão unânime, 369
- Ação de alteração de cláusula de acordo - Menor sob os cuidados paternos
     desde tenra idade -  Tutela antecipada, 354
- Ação de Execução - Omissão do credor - Federação Paraense de Futebol -
     Bloqueio de rendas - Provimento em parte, 56
- Ação de Reparação de Danos - Inobservância ao art. 331, caput, do CPC -
     Decisão aleatória - Provimento em parte, 52
- Acidente de veículos - Ação de Reparação de Danos - Execução de sentença
     - Bem de família - Nulidade, 332
- Ação Ordinária de Indenização de Danos Materiais e Morais - Tutela Anteci-
     pada - Concessão temerária - Responsabilidade - Insuficiência probatória -
     cassação da medida, 197
- Carta Precatória antes do Saneador - Suspensão do processo - Agravo - Im

Provimento, 301
- Execução - Pedido de Requisição de informações à Delegacia da Receita Fe
     deral - Indeferimento - Agravo de Instrumento - Indeferimento, 300
- Execução de Títulos Extrajudiciais - Órgãos da Administração Direta, Indireta
     e Fundacional - Existência  de conexão de ações - Agravo improvido, 63
-    Interdito proibitório - cumprimento de decisão adotada na Superior Instância -
     Decisão transitada em julgado - Improcedência manifesta do recurso, 49
-   Usucapião - Improcedência - Ação de Reintegração de Posse - concessão -

Recurso improvido - Decisão unânime, 163

AGRAVO CRIMINAL;
- Cumprimento de 1/6 da pena - Parecer técnico favorável - Regra do § 7º, art.
     1º da Lei nº 9.455/97- Aplicação extensiva - Concessão de Progressão de



     regime, 305
- Crime Hediondo - Regime de cumprimento de pena - Lei de Tortura - Não re-
     vogação do Artigo 2º, § 1º da Lei nº 8.072/90 - Impossibilidade de progressão
     de regime, 110

APELAÇÃO CÍVEL;
- Ação Civil Pública - Associado contribuinte de Hospital - Majoração de men-
      salidade - Ilegitimidade passiva do Ministério Público - defesa de interesses
      difusos e coletivos, 104
- Ação de Busca e Apreensão - Venda de veículo - Falta de pagamento - Apela
     ção - Intempestividade - Recurso não conhecido, 171
- Ação de Cancelamento de Hipoteca - Fungibilidade do recurso - Competência

declinada para a Justiça Federal, 139
- Ação de Consignação em Pagamento - Necessidade do depósito dos acessó-

rios - Reforma da sentença, 232
- Ação de Despejo - Denúncia Vazia - Locação não residencial - Lei nº
      8.245/91 - Sentença confirmada, 351
- Ação de Ressarcimento de Perdas e Danos - Citação de Pessoa Jurídica -
      Nulidade - Inaplicabilidade da Teoria da Aparência, 357
- Ação Executiva - Firma devedora e seus avalistas - Falência - Desistência
      da execução apenas contra a firma - Prosseguimento contra os avalistas,

278
- Ação de Interdito Proibitório - Relação Locatícia - Improcedência, 245
- Ação de Reintegração de Posse - Pedido de isenção do pagamento do
      preparo - Deserção, 229
- Ação Monitória - Lei nº 9.079/95 - Cheque - Título prescrito -  Provimento, 217
- Ação Ordinária - Anulação de títulos extrajudiciais - Duplicatas mercantis -
      Pessoas jurídicas - Citação pelo correio - Invalidade, 220
- Aluguel - Recusa em receber o pagamento - Valor reajustado  - Ação de
      Consignação - Improvimento, 211
- Aposentadoria - Revisão - Escrivão de Polícia - Lei nº 4.936/80 - Estabilida
      de, 135
- Bem de Família - Impenhorabilidade - Preliminar rejeitada - Inocorrência de
      fraude - Provimento à unanimidade, 160
- Contrato Particular de Compra e Venda - Quitação e Celebração anterior à
      Hipoteca - Embargos de Terceiro - Improvimento, 189
- Embargos à Execução - Cédula Rural Pignoratícia - Plano Cruzado - Corre
      ção Monetária - Isenção, 319
- Embargos do Devedor - Cobrança de dívidas - Comissão de permanência e
      correção monetária - Incabimento de cumulatividade - Súmula 30 do STJ -
      Anatocismo - Vedação, 206
- Embargos do Devedor - Execução - Título executivo extrajudicial - Duplicatas

mercantis - Lei nº 5.474/68 - Inexigibilidade - Ilegitimidade de parte - imóvel
penhorado - Bem de Família, 94



- Viúva de ex-Prefeito Municipal - Pensão Vitalícia - Lei nº 286/83 - Direito a
percepção das parcelas posteriores à propositura da ação - Recurso provido,
59

- Falência - Primeira fase - Desnecessidade de intervenção do Ministério Públi-
co - Duplicata - Nulidade da sentença inacolhida, 169

- Fiança firmada pelo marido sem a anuência da mulher - Embargos de tercei
      ro - Apelação - Improvimento à unanimidade de votos, 131
- Honorários advocatícios - Ação de cobrança - Cerceamento de defesa ca
      racterizado - Nulidade decretada a partir da citação - Provimento, 224
- Imóvel - Comprovação hábil de domínio e posse - Recurso de Apelação - Im
      provimento unânime, 99
- Interdito Proibitório - Depoimento testemunhal - Necessidade de realização
      da instrução processual - Cerceamento de Defesa - Nulidade da sentença,

201
-    Mandado de Segurança - Ex-Prefeito - Pensão por morte - Divisão entre ex-
     cônjuge divorciada e a companheira - Inadmissibilidade, 152
-    Mandado de Segurança - Previdência Social - Pensão por morte - Divisão
     entre ex-cônjuge divorciada e a companheira - Inadmissibilidade, 143

APELAÇÃO CRIMINAL;
- Crime de Atentado Violento ao Pudor - comprovação feita pela  palavra de ví-

tima - confirmação do decisum - retificação do regime de cumprimento da
pena, 122

- Crime de Falsificação de Documentos Públicos - Cerceamento de defesa -
nulidade do processo - Nomeação de defensor dativo, 182

- Crime de Latrocínio - Desclassificação para homicídio - Impossibilidade - Vi-
olência contra a pessoa - Morte e subtração de bens, 379

- Entorpecentes - Lei nº 6.368/76 - Impossibilidade de desclassificação do tipo
penal - Improvimento unânime, 184

- Homicídio simples - Fixação da Pena - Inocorrência de violação ao Princípio
da Individualização da Pena - Sentença confirmada, 117

- Legítima Defesa - Revide moderado - Intensidade involuntária - Denúncia
improcedente - Absolvição, 87

- Semi-imputabilidade do réu - Nulidade de Sentença - Comprovação por
exame médico-legal - Provimento unânime, 113

DESAFORAMENTO;
- Tribunal do Júri - Novo Julgamento - Inexistência de garantia de imparciali-

dade - deferimento, 241

EMBARGOS DECLARATÓRIOS;
- Inexistência de obscuridade dúvida ou contradição - Coerência lógico-jurídica -

Embasamento em norma infraconstitucional - Impossibilidade de rediscussão
de matéria, 329



HABEAS CORPUS;
- Ação Penal - Existência de crime em tese - Impossibilidade de Trancamento

da Ação Penal - Ordem denegada, 322
- Atentado Violento ao Pudor - Vítima menor de idade - Presunção de violência

- Autoria e materialidade comprovadas - Improvimento, 213
- Cheque dado em garantia de dívida - Estelionato não configurado - existência

de idêntica impetração no juízo a quo - Ordem não conhecida, 361.
- Co-autoria - Prisão Preventiva - Réu foragido do distrito da culpa - Habeas

Corpus por extensão - Situação diferente - Constrangimento Ilegal  não confi-
gurado, 82

- Crimes contra a ordem tributária - Trancamento de Ações Penais - Individua-
lização da conduta de cada um dos agentes - Ordem concedida, 309

- Habeas Corpus Liberatório - Formação da culpa - Excesso de Prazo - Princí-
pio da razoabilidade - Inocorrência de coação Ilegal - Gravidade do delito -
Ordem denegada, 80

- Habeas Corpus Liberatório - Pronúncia - Súmula nº 21 do STF - Excesso de
prazo, 85

- Habeas Corpus Liberatório - Fuga por tempo indeterminado - Caracterização
- Intenção em frustrar a aplicação da lei - Prisão preventiva, 73

- Habeas Corpus Liberatório - Condenação não transitada em julgado - Preten-
são Punitiva - Extinção da punibilidade pela prescrição - Impropriedade da
Medida de Segurança adotada - Ordem concedida, 78

- Habeas Corpus Liberatório com pedido de Liminar - Constrangimento Ilegal -
Inexistência - Excesso de Prazo no encerramento da instrução criminal - De-
mora causada pela defesa - Ordem denegada, 367

- Habeas Corpus Preventivo - Crime Militar - Inexistência - Ordem concedida,
276

- Habeas Corpus - Trancamento de Ação Penal - Infração punível - Existência
de motivo justo para o processo - Inidoneidade do pedido, 364

- Homicídio - Término da instrução criminal - Excesso de prazo injustificável -
Constrangimento Ilegal - Ordem concedida, 273

- Paciente grávida - Prisão por mais de cento e vinte dias - Excesso de Prazo
caracterizado - Ordem concedida, 76

- Paciente preso por mais tempo do que determina a lei - Coação Ilegal - Não
caracterização - Ordem denegada, 327

MANDADO DE SEGURANÇA;
- Agravo de Instrumento - Efeito suspensivo - Descabimento após a Lei nº

9.139/95 - Decisão unânime, 373
- Ato do Comandante da Polícia Militar do Estado - Mandado de Segurança - In-

competência originária do T.J.E. - Resolução nº 21/98 - Pedido não conhecido,
260



- Ato Judicial passível de recurso ou correição - Incabimento de Mandado de
Segurança - Súmula 267 do STF, 263

- Câmara Municipal de Belém - Cargo Comissionado - Exoneração - Reintegra
     ção negada, 193
- Cargo em Comissão - Adicional - Exercício por sete anos - admissibilidade -
     Segurança concedida, 256
- Concurso Público - Reprovação em Exame Psicotécnico - Mandado de Segu-
     rança - Incompetência originária do T.J.E., 260
- Delegadas de Polícia Civil - Adicional de tempo integral cumulado com o de

dedicação exclusiva - Incorporação - Possibilidade, 66
- Funcionários Públicos -  Mesmo cargo - Salários diferenciados - Princípio

Constitucional - Segurança concedida, 251
- Delegados de Polícia Civil - Percepção do Adicional de Tempo Integral - Cu-
     mulação com o de Dedicação Exclusiva - Admissibilidade - Segurança com
     cedida, 283
- Licença Prêmio - Conversão em remuneração - Mandado de Segurança - Im-
     possibilidade de utilização como meio de cobrança - Direito líquido e certo re-
     conhecido, 338
- Obrigação de Trato Sucessivo - Não cumprimento de Lei - Reabertura do pra-
     zo para impetração do mandamus - Inexistência de dívida fiscal  - Isonomia
     Salarial - Segurança concedida, 344
- Secretaria de Agricultura - Cargos de atribuições iguais ou assemelhadas -
     Isonomia de vencimentos - Segurança concedida, 174

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO;
- Preliminar de Ilegitimidade de Parte - Ação subsidiária - Cabimento - Provi-

mento unânime, 376

REEXAME DE SENTENÇA;
- Ação  Ordinária de Cobrança - Não conhecimento da remessa ex-ofício - Can-

celamento unilateral do contrato - Pagamento dos serviços efetuados - Recur-
so improvido, 266

- Acidente de trânsito - Responsabilidade Civil do Estado - Evento causado por
     seu agente - Motorista do veículo de sua propriedade - Seguro obrigatório de
     veículos automotores - Indenização obrigatória, 125
- Servidora Gestante - Dispensa imotivada - Princípios do respeito à materni-

  dade e à gestante - Lei nº 9.029/95, 165
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