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Ação Rescisória. Irregularidades próprias da revisão do julgado na instância ad 
quem. Pedido improcedente. 
Ação Rescisória. Sentença declaratória de falência. Lavratura irregular  do protesto. 
Inobservância dos requisitos do art. 458 do CPC. Não cumprimento da determinação 
de emenda na inicial. Irregularidades relativas à publicação na sentença. A lavratura 
irregular do protesto, a inobservância dos requisitos ditados pelo art. 458 do CPC, a 
emenda da inicial e outros relativos à publicação da sentença de falência são 
irregularidades próprias da revisão do julgado na instância ad quem e não vícios que 
caracterizam o pedido rescisório. 
(A.Resc. – PA. Acórdão nº33.628. Relatora: Desa. CLIMENIÈ BERNADETE DE 
ARAÚJO PONTES. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 07/04/98). 

Ação Rescisória. Sentença homologatória de arrematação. Preliminares. 
Extinção da ação , impondo-se ao autor o ônus de sucumbência e revertendo o 
depósito em favor da suplicada. 
Decadência: Não caracterização. Ajuizamento que observou o biênio legal. Rejeição. 
Impossibil idade jurídica. Arguição  “Ex-Ofício”. A decisão judicial homologatória de 
arrematação não atacada via  embargos,  provocando “meritum causae” não é 
suscetível  de rescisão. Extinção. Artigo 267, inciso  VI do C.P.C.  
(A.Resc. – PA. Acórdão nº33.323. Relatora: Desa. ALBANIRA LOBATO 
BEMERGUY. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 17/03/98). 

Ação Rescisória. Juízo incompetente. Procedência. 
Ação Rescisória. É cabível Ação Rescisória de sentença prolatada por juízo 
incompetente. Trata-se de direito através de usucapião, artigo 530, inciso III e 550 do 
Código Civil. Nas ações que tratam de usucapião o Juízo de Direito competente é o 
de Registros Públicos, conforme prescreve o artigo 113, inciso I, alínea “B” da Lei 
nº5.008/81 do Código Judiciário do Estado do Pará. Impõe-se a procedência da ação 
de considerarmos o usucapião, devendo a sentença de mérito ser rescindida quando 
proferida por juízo incompetente, com amparo legal do artigo 485 inciso II do Código 
de Processo Civil. Ação Rescisória julgada procedente para rescindir a sentença 
rescindenda. Maioria de votos. 
(A.Resc. – PA. Acórdão nº34.180. Relator: Des. PEDRO PAULO MARTINS. 
Câmaras Cív eis Reunidas. Maioria de v otos. Julgamento: 09/06/98). 
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Processo Civil. Posse de garagem em edifício. Dúvida quanto à localização. 
Concentrando-se a posse do bem em torno da propriedade, e sendo esta duvidosa 
em face da semelhança dos documentos, deve a posse ser mantida em poder de 
quem a detém, até a decisão final da demanda. Agravo provido para este fim. 
(Ag.Inst. - PA. Acórdão nº 32.788. Relator: Des. NELSON SILVESTRE 
RODRIGUES AMORIM. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
15/12/97). 

Execução. Conhecimento prévio de bens do executado. Pedido de informações 
ao Banco Central e Receita Federal. Indeferimento. 
Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Localização de Bens do devedor para 
efeito de penhora. Pedido de informações ao Banco Central e Receita Federal. 
Indeferimento. 1. É obrigação da parte, ao propor a ação, o conhecimento prévio de 
bens do executado. 2. A repetitiva solicitação de informações aos referidos órgãos, 
fere o princípio constitucional de sigilo de dados e intimidade fiscal do contribuinte. 3. 
Não autorização do art. 399 do CPC. Recurso conhecido, mas improvido para manter 
a r. decisão. 
(Ag. - PA. Acórdão nº32.854. Relatora: Dra. MARIA HELENA D’ALMEIDA 
FERREIRA, Juíza especialmente conv ocada. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. 
Julgamento: 19/11/97). 

Medida liminar concedida em Mandado de Segurança. Pedido de suspensão 
endereçado ao Presidente do T.J.E. 
Agravo de Instrumento. É incabível o Agravo de Instrumento para cassar medida 
liminar concedida em sede de Mandado de Segurança. A medida indicada é o pedido 
de suspensão da medida liminar endereçada ao Presidente do Tribunal, a que caiba o 
conhecimento do respectivo recurso (art.4º, da Lei 4.348/64). Agravo não conhecido. 
(Ag.Inst. - PA. Acórdão nº32.851. Relator: Des. JOÃO ALBERTO CASTELLO 
BRANCO DE PAIVA. Unânime. Julgamento: 03/10/97). 



18 EMENTÁRIO DO T.J.E. / PA 

Execução. Diligência para a obtenção de informações no intuito de localizar os 
bens do devedor. Obrigação que compete ao Banco exeqüente e não ao Poder 
Judiciário. 
Recurso de Agravo. Ação de Execução. Localização de Bens do devedor. Compete 
ao Banco Exeqüente, através de cadastramento hábil, dil igenciar para a obtenção de 
informações que possibil item a localização de bens do cliente devedor e não transferir 
tal obrigação ao Poder Judiciário objetivando quebra de sigilo em razão de mera 
execução. Improvimento. Unânime. 
(Ag. - PA. Acórdão nº32.879. Relatora: Desa. ALBANIRA LOBATO BEMERGUY. 
2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 18/12/97). 

Medida Cautelar atípica. Receio de dano provado. Concessão de liminar. 
Agravo. Estando justificada a concessão liminarmente.  Improvimento. 
Agravo de Instrumento. Medida cautelar atípica. Presentes as provas do receio de 
dano, justificada está a concessão liminarmente, da medida cautelar, emanada de 
faculdade legal exercida corretamente para o caso concreto e sem traduzir arbítrio ou 
abuso de poder. Agravo conhecido, mas, improvido. Decisão unânime. 
(Ag.Inst. - PA. Acórdão nº32.882. Relatora: Dra. CARMENCIN MARQUES 
CAVALCANTE, Juíza especialmente conv ocada. 3ª Câmara Cív el Isolada. 
Unânime. Julgamento: 05/12/97). 

Pedido de Falência. Obrigatoriedade de estar o título ensejador devidamente 
protestado. Necessidade da presença do MP. 
Agravo de Instrumento. A Lei Falimentar o que exige é que o título ensejador do 
pedido de falência esteja devidamente protestado. É necessária a presença do 
Ministério Público na fase cognitiva do processo de falência. Recurso provido em 
parte. Decisão unânime.  
(Ag.Inst. - PA. Acórdão nº32.931. Relator: Des. RICARDO BORGES FILHO. 1ª 
Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 01/12/97). 
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Opção de compra do bem. Ação de Reintegração de Posse em Leasing. 
Purgação da mora. 
Direito Processual Civil. A Ação de Reintegração de Posse em Leasing também 
comporta a purgação da mora pelo arrendatário quando houve opção de compra do 
bem, tendo sido efetuado o pagamento de mais de 40% do preço, aplicação 
analógica das normas pertinentes à alienação fiduciária ao referido contrato. 
(Ag.Inst. - PA. Acórdão nº32.938. Relatora: Dra. MARTA INÊS ANTUNES JADÃO, 
Juíza especialmente conv ocada. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
22/12/97). 

Embargos à execução. Sobrestamento do feito. 
Direito Processual Civil. Havendo interposição de embargos à execução, impõe-se o 
sobrestamento do feito, não se justificando possa o Juiz dar continuidade aos autos 
de Execução (art. 739 do CPC). 
(Ag. - PA. Acórdão nº32.911. Relatora: Dra. MARTA INÊS ANTUNES JADÃO, 
Juíza especialmente conv ocada. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
24/11/97). 

Ação de indenização por danos morais, este causado face devolução de cheque 
pelo banco agravado. Competência - declaração de ofício. Inadmissibilidade. 
1. O despacho agravado foi fundamentado no Art. 100, V, “a” do CPC. Todos os 
casos emanados na norma do Art. 100, supra aludido, encerram hipóteses  de  
competência  territorial, portanto,  relativa.  Seu conhecimento depende de “exceção 
declinatória de foro”. Impossível declará-la de ofício, como dispõe os Arts. 111 a 114 
do CPC. 2. Recurso conhecido e provido. 
(Ag. - PA. Acórdão nº32.945. Relatora: Desa. OSMARINA ONADIR SAMPAIO 
NERY. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 05/02/97). 
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Execução. Dívidas e Operações Financeiras. Impossibilidade de liquidação 
antecipada. 
Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Aplicação da Medida Provisória nº168. 
Liquidação de dívidas e operações financeiras. Transferência de titularidade das 
contas e depósitos denominados em cruzados novos. Impossibil idade de 
antecipação. art.12. 1. A transferência de titularidade das contas e depósitos 
denominados em cruzados novos para liquidação de dívidas e operações financeiras, 
na forma de Medida Provisória nº168. 2. Na forma do que estabelece o art. 12 da 
referida medida, é vedada a liquidação antecipada. 3. Recurso conhecido, mas não 
provido, para manter a decisão recorrida.  
(Ag. - PA. Acórdão nº33.031. Relatora: Desa. MARIA HELENA D'ALMEIDA 
FERREIRA. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 12/02/98). 

Ação de Interdito de Reintegração de Posse. Agravo. Construção. 
Prosseguimento sustado. 
Civil e Processo Civil. Ação de Interdito de Reintegração de Posse. Audiência de 
Justificação. Indeferimento do pedido de concessão da Reintegração Liminar. Agravo 
de Instrumento. Sendo a posse da agravante anterior a do agravado, deve 
permanecer em poder daquela (da agravante), até o final da demanda, quando 
deverá ser deferida a quem provar que detém o domínio. Agravo provido, ficando 
sustado o prosseguimento da construção. 
(Ag. – PA. Acórdão nº33.312. Relator: Des. NELSON SILVESTRE RODRIGUES 
AMORIM. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 16/03/98). 

Ação de Nunciação de Obra Nova. Prosseguimento da obra suspensa. 
Recurso. Agravo de Instrumento. Ação de Nunciação de Obra Nova. Prosseguimento 
da obra suspensa. Caução irregularmente prestada. Inobservância de seu 
processamento como medida cautelar. Recurso não provido. 
(Ag. – PA. Acórdão nº33.184. Relator: Des. WILSON DE JESUS MARQUES DA 
SILVA. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 05/03/98). 
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Falta de Pagamento. Despejo compulsório com uso de força policial e 
arrombamento. Ilegalidade. Falta de fixação da caução e do processamento 
afeto à execução provisória do despejo. 
I. Agravo. Despejo por falta de pagamento. Sentença não transitada em julgado. 
Decisão “ad quo” que acolhe pedido de despejo compulsório com uso de força policial 
e arrombamento. Recurso que questiona a ausência de fixação de caução a impor a 
modificação do “decisum”. II. A decisão judicial que após a sentença acolhe a 
compulsoriedade do despejo, motivado por falta de pagamento, inclusive com uso de 
força policial e arrombamento, padece de legalidade face à falta da fixação de caução 
e do processamento afeto à execução provisória do despejo. 
(Ag. – PA. Acórdão nº33.222. Relator: Des. STÉLEO BRUNO DOS SANTOS 
MENEZES. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 09/03/98). 

Arrendamento mercantil. Pagamento de 40% do débito. Possibilidade de purgar 
a mora. 
Direito Processual Civil. Não merece reforma a decisão que indefere liminar 
satisfativa, em ação de reintegração de posse, calçada em contrato de arrendamento 
mercantil, se o arrendatário já pagou mais de 40% do débito e há possibilidade dele, 
no curso da ação, purgar a mora. 
(Ag.Inst. – PA. Acórdão nº33.308. Relatora: Dra. MARTA INÊS ANTUNES JADÃO, 
Juíza especialmente conv ocada. 1ª Câmara Cív el Isolada. Julgamento: 
16/03/98). 

Separação de Corpos. Igualdade de direitos. Inexitência de filhos. 
Agravo de Instrumento. Separação de Corpos. Arbitramento provisório. Incabimento. 
Prova de existência de necessidade para o recebimento de pensão. Igualdade de 
direitos. Inexistência de fi lhos. Recurso conhecido e provido. 
(Ag. – PA. Acórdão nº33.203. Relator: Des. CARLOS FERNANDO DE SOUSA 
GONÇALVES. 3ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 20/02/98). 
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Concessão para funcionamento de comércio. Mau uso da propriedade. Tutela 
antecipada. 
Ação cominatória. Mau uso da propriedade. Estabelecimento comercial l icenciado. 
Tutela antecipada. O fato de portar o comerciante de licença para funcionamento 
expedido pelo ente público, não torna lícito que use e abuse dessa concessão, 
infringindo normas legais atinentes a espécie. Requerida a tutela e oferecendo-se os 
elementos probatórios, pode ser concedida in l imine litis. Recurso conhecido e 
improvido. 
(Ag. – PA. Acórdão nº33.258. Relatora: Desa. CLIMENIÈ BERNADETTE DE 
ARAÚJO PONTES. 3ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 06/03/98). 

Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização. Antecipação da 
Tutela. Falta de requisitos legais. 
Recurso de Agravo. Ação Ordinária de Rescisão Contratual cumulada com 
Indenização. Tutela antecipada. Inteligência do art. 273, inciso I do CPC. A ausência 
de prova inequívoca do direito invocado e os veementes indícios da mora dos 
agravantes afastam os requisitos legais ensejadores da antecipação da tutela 
pretendida. Improvimento. 
(Ag. – PA. Acórdão nº33.433. Relatora: Desa. ALBANIRA LOBATO BEMERGUY. 
2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 19/03/98).  

Execução. Bloqueio de conta corrente. Falta de intimação prévia. Inocorrência 
de cerceamento de defesa. 
Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Havendo prova no instrumento de 
mandato de reconhecimento da assinatura do mandante após o ajuizamento da ação, 
incabível responsabilizar o escrivão pelo pretenso extravio. Falta de intimação prévia 
da determinação do bloqueio de conta corrente não constitui cerceamento de defesa 
e sim um pressuposto de sua eficácia. Sem motivos relevantes e devidamente 
comprovados, incabível a l iberação da quantia bloqueada para pagamento de 
cheques emitidos às vésperas do bloqueio da conta bancária do executado Agravo 
conhecido, mas improvido. Decisão unânime. 
(Ag. - PA. Acórdão nº33.099. Relatora: Dra. CARMENCIN MARQUES 
CAVALCANTE, Juíza especialmente conv ocada. Unânime. Julgamento: 
20/02/98). 
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Fixação de aluguel provisório. Valor reduzido. Agravo. Prejudicialidade. 
I.Processual Civil. Agravo. Fixação de aluguel provisório. Valor considerado 
excessivo. Juízo “a quo” que reforma a decisão reduzindo o valor para parâmetro 
próximo do reconhecido pela agravante. Agravado que pede a mantença do valor 
primeiramente fixado. Agravante que nada alega. II. Reformada a decisão para 
reduzir valor fixado a título de aluguel provisório. Aproximando-a do parâmetro 
reconhecido pela agravante, que não se opõe, impõe-se a prejudicialidade do recurso 
(art. 529 do CPC), devendo o agravado manifestar recurso próprio sobre tal decisão. 
(Ag. – PA. Acórdão nº33.757. relator: Des. STÉLEO BRUNO DOS SANTOS 
MENEZES. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 20/04/98). 

Arresto de barco pesqueiro dado em garantia hipotecária. Agravo de 
Instrumento. Provimento. 
Processo Civil. Agravo de Instrumento. Arresto de barco pesqueiro dado em garantia 
hipotecária. Sendo o bem hipotecado o único meio de vida do agravante, deve o bem 
ficar em seu poder e uso, até a decisão final da demanda. Agravo conhecido e 
provido. 
(Ag. – PA. Acórdão nº33.615. Relator: Des. NELSON SILVESTRE RODRIGUES 
AMORIM. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 13/04/98). 

Ação de Execução proposta com descumprimento das exigências contidas nos 
incisos I e II do Art. 614 do CPC. 
Indeferimento, pela Juíza do feito, do pedido formulado pelo devedor para que, diante 
da omissão do credor que não instruiu sua petição inicial com os documentos 
necessários, fosse ordenada a imediata liberação da importância  que se encontra 
depositada em benefício do exeqüente, assim como se oficiasse 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 
Art. 526 do CPC. Recurso provido em parte. 
(Ag. – PA. Acórdão nº33.105. Relator: Des. WILSON DE JESUS MARQUES DA 
SILVA. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 19/02/98). 
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Ação Cautelar Inominada proposta por sócio minoritário. Existência dos fumus 
boni iuris e do periculum in mora a favor da sociedade. 
Agravo de Instrumento. Ação Cautelar Inominada proposta por sócio minoritário. 
Deferimento de liminar. Venda de quotas por sócio quotista. Sociedade Anônima. Não 
interferência da sociedade na venda das quotas. Sociedade de Capital Aberto. Venda 
de quotas sem interferência da sociedade. Preferência à sócio quotista nos casos 
estabelecidos no art. 118 da Lei 6.404-76. Existência dos fumus boni iuris e do 
periculum in mora a favor da sociedade. Recurso conhecido e provido. 
(Ag. – PA. Acórdão nº33.626. Relator: Des. CARLOS FERNANDO DE SOUZA 
CONÇALVES. 3ª Câmara Cív el Isolada. Unânime . julgamento: 27/03/98).  

Execução forçada contra firma inadimplente, que não paga, não deposita a 
quantia devida, nem oferece bens à penhora. Decretação de falência de outra 
firma constituída dos mesmos sócios e funcionando no mesmo local. 
Impossibilidade. Documento representativo da dívida, constante de fotocópias 
sem autenticação e sem assinatura de duas testemunhas. Inexeqüibilidade. 
O fato de duas firmas possuírem os mesmos sócios e funcionarem no mesmo local, 
por si só, não se confundem, se provado que possuem inscrições distintas, CGCs 
distintos, portanto, com personalidades jurídicas próprias. De acordo com o Art. 585, 
II do CPC, o documento particular para se constituir título executivo extrajudicial, é 
indispensável que esteja assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Agravo 
conhecido e provido, afim de tornar sem efeito o despacho agravado, que decretou a 
falência da agravante.  
(Ag.Inst. – PA. Acórdão nº33.272. Relator: Des. NELSON SILVESTRE 
RODRIGUES AMORIM. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
09/03/98). 

Impossibilidade de converter o julgamento em diligência para juntada. Falta de 
peça essencial à formação do recurso. 
Agravo de Instrumento. Ausente do recurso uma das peças essenciais para a sua 
formação, não pode a Relatora converter o julgamento em dil igência para sua 
juntada. Recurso não conhecido por falta de um dos pressupostos de admissibilidade 
e cassado o efeito suspensivo. Decisão unânime. 
(Ag. – PA. Acórdão nº33.648. Relatora : Desa. IZABEL VIDAL DE NEGREIROS 
LEÃO. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento : 23/04/98). 
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Ação de reintegração de posse. Medida liminar. Cassação do efeito suspensivo. 
Encontrando-se a decisão do MM. Juiz monocrático respaldada em comprovação 
hábil da legalidade da pretensão do agravado e não elidida pelo agravante, nega-se 
provimento ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida. Improvimento e cassação 
do efeito suspensivo. 
(Ag. – PA. Acórdão nº33.313. Relatora: Des. ALBANIRA LOBATO BEMERGUY. 2ª 
Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 19/03/98). 

Execução. Contrato particular de confissão de dívida. Impugnação do valor da 
causa. Agravo improvido. 
Agravo. Ação de Execução. Agravo interposto contra decisão do Juízo de Direito “a 
quo”, que deferiu o pedido de impugnação ao valor da causa, nos termos do artigo 
259, inciso V, no Código de Processo Civil. A Ação de Execução tem como objeto o 
Contrato Particular de Confissão de Dívida. Devendo este servir de base para que 
seja dado o valor da causa, mesmo em se tratando de cobrança de dívida. Recurso 
conhecido e improvido. Decisão unânime. 
(Ag. – PA. Acórdão nº33.594. Relator: Des. PEDRO PAULO MARTINS. 3ª Câmara 
Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 17/04/98). 

Agravo de Instrumento. ICMS. Incidência sobre o fornecimento de energia 
elétrica. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pela 
agravada. 
A entrada de energia no estabelecimento do consumidor se constitui no fato gerador 
do tributo. Impossibil idade de sua cobrança pelo somatório do consumo de energia 
com a demanda de potência. A base do cálculo é o valor da operação ( valor da conta 
de consumo ). Recurso conhecido e improvido. 
(Ag.Inst. – PA. Acórdão nº33.338. Relator: Des. JOÃO ALBERTO CASTELLO 
BRANCO DE PAIVA. 3ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 06/02/98). 
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Medida Cautelar Inominada. Afasta-se a competência da Justiça do Trabalho 
quando o pedido se refere a relação jurídica estatutária em decorrência do RJU. 
Conferido efeito suspensivo a Agravo interposto, visando a liberação de verbas 
municipais bloqueadas pelo ato agravado e determinado ao Prefeito Municipal o 
pagamento dos débitos da prefeitura, especialmente de seus funcionários. Julga-se 
prejudicado o recurso por ter cessado seu objeto. 
(Ag. – PA. Acórdão nº33.367. Relatora: Dra. CARMENCIN MARQUES 
CAVALCANTE, Juíza especialmente conv ocada. 3ª Câmara Cív el Isolada. 
Unânime. Julgamento: 20/03/98). 

Agravo. Ação de Execução. Indeferimento de pedido de impugnação da 
avaliação dos bens penhorados. Agravo. 
A Ação de Execução se fundamenta em título executivo judicial ou extra-judicial, 
devendo este servir de base para que seja dado o valor da causa. O laudo do 
avaliador deve cumpir o determinado pelo Art. 681 do CPCB. Deverá ser realizada 
nova avaliação, para atualizar o valor real dos bens penhorados. Recurso  conhecido 
e provido. 
(Ag. – PA. Acórdão nº33.897. Relator: Des. PEDRO PAULO MARTINS. 3ª Câmara 
Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 15/05/98).  

Recurso de Agravo de Instrumento. Decisão adotada em Ação de Execução de 
Alimentos, pela qual foi decretada a prisão do devedor. 
Informação prestada pela MMa. Juíza do feito, dando conta de que a decisão foi 
reconsiderada e expedido o competente Alvará de Soltura em favor do réu. Recurso 
prejudicado por perda de objeto. 
(Ag. – PA. Acórdão nº33.372. Relator: Des. WILSON DE JESUS MARQUES DA 
SILVA. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 19/03/98). 

Recurso. Agravo de Instrumento. Ação declaratória e de dissolução de união 
estável movida contra herdeiros do falecido companheiro da autora. 
Despacho concessivo de tutela antecipada . Agravo interposto pela inventariante dos 
bens deixado pelo “de cujus”, em seu nome próprio, exibindo procuração outorgada 
pelo espólio aos advogados que firmaram a petição recursal. Recurso não conhecido. 
(Ag. – PA. Acórdão nº33.460, Relator: Des. WILSON DE JESUS MARQUES DA 
SILVA. 2ª Câmara Cív el Isolada.   Unânime. Julgamento: 26/03/98) 
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Ação de inventário. Recurso de Agravo. Exclusão de herdeiro. Preliminar: 
ofensa ao princípio da consumação. Não caracterização. Agravo retido que teve 
por objeto decisão anterior. Rejeição. 
Mérito: Embora presente a separação de fato do casal com processamento de litígio 
judicial para a dissolução do vínculo conjugal, tratando-se de casamento convolado 
sob comunhão universal de bens, persiste em favor da agravada o direito à partilha 
dos bens de seu sogro, eis que presente a expectativa de direito, por ser o regime 
matrimonial imutável e a dissolução conjugal só pode operar-se nas hipóteses 
previstas no art. 267 do CCB. Improvimento. 
(Ag.– PA.  Acórdão nº33.523, Relatora: Desa. ALBANIRA LOBATO BEMERGUY. 
2ª Câmara Cív el Isolada.  Unânime. Julgamento: 02/04/98) 

Art. 522 do CPC. Ação Cautelar. Exceção de incompetência “ratione loce”. 
Contrato de representação. Lei nº 4.886/65. Cláusula de eleição. Violação do Art. 
51 do CDC.  
1. A exceção de incompetência alegada beneficia única e exclusivamente o 
estipulante. 2. O Código de Defesa do Consumidor, Art. 51, considera como abusiva 
tal cláusula, como quebra de princípios constitucionais. 3. Tratando-se de contrato de 
representação, deve ser estudado sob as normas da Lei 4.886/65, com competência 
estabelecida no Art. 39. 4. Recurso conhecido e provido para modificar a decisão.  
(Ag.– PA. Acórdão nº33.547. Relatora: Desa. MARIA HELENA D’ALMEIDA 
FERREIRA. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 02/04/98). 

Ação de Despejo. Levantamento de importância depositada. Alegação de falta 
de apuração de litigância de má-fé. 
Fato a ser apreciado na decisão final. Despacho que não pode ser cumprido em sua 
totalidade. Recurso conhecido e provido para tornar sem efeito todos os ítens com 
exceção do levantamento da importância obrigatória.  
(Ag. – PA. Acórdão nº33.554. Relator: Des. CARLOS FERNANDO DE SOUZA 
GONÇALVES. 3ª Câmara Cív el Isolada.  Unânime. Julgamento: 27/03/98). 
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Animosidade entre inventariante e alguns dos herdeiros. Destituição. 
Substituição por pessoa idônea. 
Agravo de Instrumento. Processo de Inventário. Destituição de Inventariante. 
Caracterizada a animosidade entre a inventariante e alguns dos herdeiros é de 
conveniência geral a substituição da inventariança por pessoa estranha e idônea. 
Escolhida pelo Magistrado “a quo”. Recurso improvido à unanimidade de votos. 
(Ag. - PA. Acórdão nº33.943. Relator: Des. RICARDO BORGES FILHO. 1ª Câmara 
Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 23/03/98). 

Separação Judicial. Pedido de Expedição de Ofícios. Esclarecimento de 
situação patrimonial. 
I. Processual Civil e Constitucional. Agravo. Separação Judicial. Pedido de expedição  
de ofícios para esclarecimento de situação patrimonial da separanda. Indeferimento. 
Fundamento: não compete ao Juiz investigar as provas requeridas. II. Não incidindo 
sobre a lide o Princípio Constitucional do Direito ao Sigilo tem-se que, a prova 
necessária à aferição do direito de uma das partes que por si só não pode produzi-la, 
mormente quando relacionada ao patrimônio de ambos, deve ser requerida pelo Juiz 
(CPC. Arts. 130 e 399, I) sob pena de se ferir princípios tão maiores quanto o devido 
processo legal. O contraditório e a ampla defesa. 
(Ag. - PA. Acórdão nº33.956. Relator: Des. STÉLEO BRUNO DOS SANTOS 
MENEZES. Câmaras Cív eis Isoladas. Unânime. Julgamento: 18/05/98). 

Destituição de inventariante. Rejeição por unanimidade da preliminar de 
ilegitimidade ativa “ad causam”. Nomeação de inventariante. 
Improcede mencionada preliminar na medida em que há decisão judicial, proferida 
em instância superior, reconhecendo a fi l iação das agravadas com relação ao “de 
cujus”. No Mérito, a existência da malquerença entre os herdeiros e a falta de 
esclarecimentos sobre a situação dos bens que integram o espólio, gerando 
desconfiança quanto à sinceridade do procedimento da inventariante, justificam a 
remoção desta, e a nomeação de um inventariante dativo. Recurso improvido. 
(Ag. Inst. - PA. Acórdão nº33.990. Relator: Des. RICARDO BORGES FILHO. 1ª 
Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 23/03/98) 
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Execução. Contratos de Abertura de Crédito em Conta Corrente. Embargos do 
devedor. 
Processual Civil. Agravo. Execução. Contratos de Abertura de Crédito em conta 
corrente. Requerimento incidental de nulidade da execução : Modalidade que não se 
constitui título de crédito, além da ausência de extratos do período do período entre a 
assinatura do contrato e o ajuizamento da ação. Indeferimento “ad quo”. Discussão 
que se prostra aos embargos do devedor após seguro o juízo pela penhora. Agravo 
para assegurar o pronunciamento acerca do incidente na própria ação principal. II. Os 
fundamentos apontados na argüição de nulidade da execução, que tecnicamente não 
requer a segurança do juízo, com rigor abrandado para a sua apresentação nos 
embargos do devedor, devem ser apreciados e decididos pelo Juiz do feito, 
mormente quando está se questionando os requisitos inerentes à legalidade do título. 
(Ag. – PA. Acórdão nº34.145. Relator: Des. STÉLEO BRUNO DOS SANTOS 
MENEZES. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento:04/06/98). 

Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Agravo de Instrumento. 
Agravo de Instrumento. Execução. Bloqueio dos bens da pessoa física e da pessoa 
jurídica, empresa do executado. Medida legal acertada dada a teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica. Recurso conhecido e provido. Decisão 
unânime. 
(Ag. – PA. Acórdão nº34.162. Relatora: Desa. MARIA LÚCIA GOMES MARCOS 
DOS SANTOS. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento:15/06/98). 

Agravo. Ação de Reintegração de Posse. Recurso inadequadamente instruído. 
Quando da exordial, deixaram de ser anexadas aos autos as peças obrigatórias ao 
recurso de agravo, não foram obedecidos os Arts. 525,I e 524 do CPCB. Falta de 
pressupostos para admissibil idade do presente recurso, por não estar 
adequadamente instruído. Recurso não conhecido. 
(Ag. – PA. Acórdão nº33.920. Relator: Des. PEDRO PAULO MARTINS. 3ª Câmara 
Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 15/05/98). 
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Ação de evicção. Indeferimento da denunciação à lide pelo Juiz “a quo”. Direito 
de regresso reconhecido expressamente no despacho agravado. 
Obrigatoriedade da denunciação, por força do Art. 70 do CPC. 
A moderna jurisprudência considera que a evicção não se subordina à prévia 
existência de uma sentença judicial decretando o desapossamento da coisa, 
bastando que o adquirente fique privado da mesma por ato de autoridade. O vício 
oculto foi o evento criminoso ( furto ). Incidindo na hipótese do Art. 1.107 do CCB, 
tanto na evicção, quanto na ação de indenização, a denunciação à lide é obrigatória 
àquele que estiver obrigado, por força de lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação 
regressiva, o prejuízo de quem perder a demanda. Recurso provido. 
(Ag. Inst. - PA. Acórdão nº34.037. Relatora: Desa. RUTÉA NAZARÉ VALENTE DO 
COUTO FORTES. 3ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 29/05/98). 

Recurso de agravo. Ação de execução. Contestação. Inviabilidade. 
Inviável o recebimento de contestação à título de embargos do devedor com 
enfrentamento das disposições estabelecidas nos Arts. 736 e 737, I do CPCB. 
Recurso provido para a cassação da decisão recorrida. 
(Ag. Inst. - PA. Acórdão nº33.913. Relatora: Desa. ALBANIRA LOBATO 
BEMERGUY. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 07/05/98) 

Execução. Obtenção de informações sobre a situação patrimonial do devedor. 
Pedido indeferido. Agravo improvido. 
Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Inconformismo à r. decisão proferida pelo 
Juízo Monocrático que indeferiu o pedido de requisição de informações à TELEPARÁ 
S/A e ao DETRAN. 1. Não há como pretender-se substitua o Magistrado, sob cuja 
direção direção se encontre o processo, o interesse das partes por elas diligenciando 
“Ex-Offício”. A obtenção de informações sobre a situação patrimonial do devedor, 
constante do  Banco de Dados, da Receita Federal e outras entidades congêneres, 
somente pode ser feita em caráter excepcionalíssimo e assim mesmo, dentro dos 
exatos limites da lei específica, para atender única e exclusivamente, a notório e 
evidente interesse da justiça. 2. Diante dos fundamentos constantes neste acórdão, 
irreparável se apresenta o despacho alvejado, pois ao contrário se chegaria pura e 
simplesmente, à conclusão de que, indistintamente, caberá ao judiciário promover 
pela parte as dil igências a elas pertinentes. 3. Recurso conhecido mas, improvido. 
(Ag. – PA. Acórdão nº34.076. Relatora: Desa. OSMARINA ONADIR SAMPAIO 
NERY. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 04/06/98). 



 

.



 

AGRAVO REGIMENTAL 



 

. 
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Agravo Regimental interposto da decisão contida no acórdão 31.945 de 28/08/97 
da 2ª Câmara Cível Isolada do T.J.E./Pa. 
Acórdão este que conheceu, mas negou provimento ao recurso de Agravo de 
Instrumento interposto pela ré, ora agravante, contra decisão proferida nos autos de 
reintegração de posse, que deferiu o requerimento de liminar dos autores no imóvel, 
objeto da demanda. 1. Julgamento do pleito, em mesa, como “Agravo Regimental”, 
pelos fundamentos constantes do mesmo. 2. Apresentação, pela relatora, do devido 
relatório, sem voto, à consideração da egrégia Câmara Julgadora. 3. Recurso não 
conhecido, por incabível na espécie. 
(Ag.Reg. Acórdão nº32.942. Relatora: Desa. OSMARINA ONADIR SAMPAIO 
NERY. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 05/02/98). 



 

.



 

APELAÇÃO 



 

.
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Pensão em favor de ex-Prefeito. A extinção da pensão pela carta de 1988 não 
alcança os ex-Prefeitos que antes dela já recebiam tal benefício. 
Direito adquirido. 1º É constitucional a Lei Municipal que institui, no âmbito de seu 
território, pensão em favor de seus ex-Prefeitos, antes da Constituição de 1988, 
porque inexistindo expressa proibição, na Carta de 1967, que criou o benefício, da 
extensão desse privilégio aos demais entes federativos, ainda que a hipótese não 
esteja elencada na competência concorrente e/ou residual desses entes, está ínsita 
nas atribuições inerentes a sua autonomia financeira e ao seu auto governo. 2. 
Constitucional a Lei Municipal, a extinção da pensão pela Carta de 1988 não alcança 
os ex-Prefeitos que antes dela já recebiam tal benefício. 
(Ap.Civ . - PA. Acórdão nº32.909. Relatora: Dra. MARTA INÊS ANTUNES JADÃO, 
Juíza especialmente conv ocada. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
10/11/97). 

Execução. Inadimplência caracterizada. Multa contratual com a devida correção 
monetária. 
Apelação. Ação de Execução. Caracterizada a inadimplência do devedor, é devida a 
multa contratual prevista na cláusula do contrato, como cláusula penal, com a devida 
correção monetária legalmente estipulada. Recurso conhecido, mas, improvido. 
Decisão unânime. 
(Ap.Civ . - PA. Acórdão nº32.884. Relator: Dra. CARMENCIN MARQUES 
CAVALCANTE, Juíza especialmente conv ocada. 3º Câmara Cív el Isolada. 
Unânime. Julgamento: 19/12/97). 

Concurso público. Reprovação em exame de caráter subjetivo. Revisão de 
prova. Inexistência de proibição legal. 
Reexame de Sentença em Mandado de Segurança. Concurso Público. Revisão de 
prova. Preliminar decadencial suscitada pelo recorrente foi rejeitada. Mérito:  
Candidata reprovada em exame de caráter subjetivo que teve denegada revisão de 
prova, por força de cláusula editalícia que a vedava. A inexistência de proibição legal, 
afastando a possibil idade da cláusula em questão, legitima o procedimento da 
administração. Ausência de abusividade ou de ilegalidade do ato sob controle. 
Recurso ex-offício e voluntário providos em parte para negar a segurança. 
(Ap.Civ ./R.Sent. - PA. Acórdão nº32.843. Relator: Des. JOÃO ALBERTO 
CASTELLO BRANCO DE PAIVA. 3ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
12/12/97). 
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Recurso de apelação. Ação Ordinária de cumprimento de contrato. 
Evidenciado tratar-se de mero contrato de compra e venda de mercadoria 
perfeitamente definido quanto à quantidade, qualidade, preço e quitação, incabível se 
torna a invocação à pretensa característica aleatória, impondo-se em conseqüência, o 
cumprimento da avença. Recurso conhecido e provido. 
(Ap.Civ . Acórdão nº32.776. Relatora: Desa. ALBANIRA LOBATO BEMERGUY. 2ª 
Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 04/12/97). 

Reintegração de Posse. Precariedade. Benfeitorias erguidas de boa fé. 
Retenção. 
I. Apelação Cível. Reintegração de Posse. Detenção da área por mais de 8 anos com 
exploração econômica e prova da posse anterior não demonstrada pelos autores. 
Improcedência do pedido no Juízo "ad quo". II. A constatação de precariedade da 
posse não a retira de quem a adquiriu com as mesmas características junto ao 
primitivo proprietário, retendo-se as benfeitorias erguidas de boa fé para fins de 
indenização. 
( Ap.Civ . - PA. Acórdão nº32.982. Relator: Des. STÉLEO BRUNO DOS SANTOS 
MENEZES. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 09/02/98). 

Contrato de compra e venda de imóvel com reajuste pelo sistema hipotecário. 
Plano de equivalência salarial. 
Apelação Cível. Sistema Financeiro de Habitação. Contrato de compra e venda de 
imóvel com reajuste pelo Sistema Hipotecário. Comprador afirma ser pelo plano de 
equivalência salarial. Sentença que admitiu a equivalência salarial, dado o disposto 
no art. 6º do Código do Consumidor. Decisão conhecida e improvida à unanimidade. 
(Ap.Civ . - PA. Acórdão nº32.932. Relatora: Desa. MARIA LÚCIA GOMES 
MARCOS DOS SANTOS. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
15/12/97). 

Posse. Não comprovação. Recurso improvido. 
Tratando-se de demanda de caráter possessório e não reivindicatório, inviável se 
torna a pretensão do autor se não conseguiu comprovar sua posse sobre o imóvel 
devidamente respaldado nos requisitos do art. 927 do CPC. Recurso improvido. 
(Ap.Civ . - PA. Acórdão nº32.986. Relatora: Desa. ALBANIRA LOBATO 
BEMERGUY. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 05/02/98). 
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Embargos do Devedor. Contagem do prazo. 
Inicia a contagem do prazo para Embargos do Devedor, é da juntada aos autos da 
prova da intimação da penhora. Redação do item I do art. 738 do CPC dada pela Lei 
8.953 de 12.12.94. Por unanimidade foi dado provimento ao apelo. 
(Ap.Civ . - PA. Acórdão nº32.944. Relatora: Desa. IZABEL VIDAL DE NEGREIROS 
LEÃO. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 05/02/98). 

Princípio in dubio pro operário. Improvimento do recurso. 
Direito Processual Civil. Deixando o Instituto Nacional de Seguro Social de 
disponibil izar meios do segurado submeter-se ao exame necessário à configuração 
da alegada invalidez impõe-se à aplicação do princípio in dubio pro operário. 
(Ap.Civ . - PA. Acórdão nº32.947. Relatora: Dra. MARTA INÊS ANTUNES JADÃO, 
Juíza especialmente conv ocada. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
10/11/97) 

Ação de Alimentos e Indenização. Acolhimento das Preliminares suscitadas. 
Nulidade do processo. 
Apelação Cível. Ação de Alimentos e Indenização. Preliminares de julgamento "extra 
petita" e "citra petita" e cerceamento de defesa. Acolhidas. I. Decisão que julgou além 
dos limites do pedido estabelecido pela autora e ao mesmo tempo deixou de analisar 
o pedido indenizatório. Nulidade. II. Cerceamento de Defesa, no julgamento 
antecipado da lide. Produção de prova necessário para o deslinde da paternidade e 
fixação de alimentos. Nulidade do processo a partir das fls. 60, dos autos, inclusive. 
III. Decisão unânime. 
(Ap.Civ . - PA. Acórdão nº33.034. Relatora: Desa. MARIA HELENA COUCEIRO 
SIMÕES. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento : 16/02/98). 

Penhora de Gado Bovino. Gerente da Fazenda  ficou sendo Fiel Depositário. 
Agravo de Instrumento. Execução forçada. Penhora de gado bovino efetuada em 
comarca diversa, ficando como fiel depositário o gerente da fazenda. É válida a 
intimação efetuada através do gerente, nos termos do disposto nos arts. 215 e 598 do 
CPC. Agravo improvido a fim de confirmar o despacho que considerou válida a 
intimação. 
(Ap.Civ . - PA. Acórdão nº33.033. Relator:  Des. NELSON SILVESTRE 
RODRIGUES AMORIM. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
16/02/98). 
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Apelação. Prazo recursal. Intempestividade. Reexame necessário. Pagamento 
de pensão e de pecúlio. Falta de inscrição facultativa. Comprovação do 
recolhimento das contribuições. 
O prazo para recorrer da decisão exarada em Mandado de Segurança não difere do 
previsto na parte geral do CPC ( Art. 184 e 506, III ). Publicada oficialmente, a 
sentença desta flui à contagem do prazo, e não da ciência à autoridade impetrada 
para cumprimento da decisão ( Súmula 392 - STF ). Recurso intempestivo. 
Comprovado nos autos o recolhimento da contribuição previdenciária, é dever que se 
impõe o pagamento da pensão e do pecúlio aos beneficiários, independente da 
inscrição facultativa. Recurso improvido. 
(Ap.Civ . - PA. Acórdão nº32.948. Relatora: Desa. CLIMENIÉ BERNADETTE DE 
ARAÚJO PONTES.  3ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 19/12/97). 

Manutenção de Posse. Improcedência face à transferência da mesma para 
outrem. Novo contrato. 
I. Civil e Processual Civil. Manutenção de Posse. Julgamento antecipado da lide. 
Improcedência no Juízo “ad quo”. Preliminar de nulidade da sentença (violação do art. 
5º, inciso LV da CF/88 e art. 398 do CPC). Mérito. Tem direito à manutenção as 
autoras-apelantes. II. Preliminar de nulidade da sentença, rejeitada. Ação que se 
encontra habilitada para o julgamento antecipado da lide, inexistindo cerceamento de 
defesa e infração do art. 398 do CPC, eis que a documentação acostada tem o único 
condão de demonstrar a viabil idade dos argumentos de defesa, não se podendo 
discutir e valorar, em sede de ação manutentória, eventuais cláusulas abusivas e 
imorais constantes dos documentos acostados. III. Mérito. Rescindido de pleno direito 
o contrato anterior, e estabelecida nova avença pelo promitente vencedor, improcede, 
para as primitivas contratantes, o pedido de manutenção na posse do imóvel, posto 
que já transferida (a posse), para outrem, por força de novo contrato. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº33.223. Relator: Des. STÉLEO BRUNO DOS SANTOS 
MENEZES. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 09/03/98). 
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Execução. Embargos de Terceiro. Dívida não foi em benefício do casal.  
Apelação Cível. Ação de Execução. Embargos de Terceiro. Sentença que resguardou 
à embargante seu direito à meação no bem a ser leiloado em hasta pública. 1. 
Preliminar: sentença extrapetita. Petição corretamente fundamentada no art. 1046, 
§3º, do CPC. Basta a simples ameaça de turbação ou esbulho para que sejam 
cabíveis os embargos. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: origem do débito: a dívida 
contraída não foi em benefício do casal e nem figurou a embargante como parte no 
processo de execução. Outrossim, ficou devidamente comprovado nos autos a 
propriedade do bem, objeto da penhora, como sendo da embargante. Embargos 
procedentes, em parte, para salvar a meação da embargante. Apelação conhecida e 
improvida, à unanimidade. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº33.314. Relatora: Desa. RUTÉA NAZARÉ VALENTE DO 
COUTO FORTES. 3ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 13/03/98). 

Duas decisões conflitantes e contraditórias. Embargos à execução. Suspensão 
do processo. 
Recurso. Apelação Cível. Embargos à execução objeto de duas decisões 
contraditórias, conflitantes, proferidas como sentenças. Inobservância dos requisitos 
todos exigidos em o artigo 458, do Código de Processo Civil. Acolhida a preliminar de 
nulidade, argüida em o recurso de apelação interposto pela embargante, devendo ser 
proferida outra decisão com as formalidades legais, permanecendo suspenso o 
processo da execução correspondente, até que o julgamento final dos embargos se 
faça definitivo. 
(Ap.Civ . - PA. Acórdão nº33.150. Relator: Des. WILSON DE JESUS MARQUES 
DA SILVA. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 05/03/98). 

Transferência de domínio. Alvará não é documento hábil. Necessidade de 
inventariar bens imóveis. 
Direito Processual Civil. Direito Civil. Alvará não é documento hábil para transferência 
de domínio. Há necessidade de inventariar bens imóveis por força do art. 982 do CPC 
e 1770 do Código Civil, para que se formalize, após o recolhimento do tributo devido 
a alienação dos bens que integre o acervo hereditário. 
(Ap.Civ . - PA. Acórdão nº33.127. Relatora: Dra. MARTA INÊS ANTUNES JADÃO, 
Juíza especialmente conv ocada. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
02/03/98). 
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Veículo locado a terceiro. Acidente de trânsito. Responsabilidade Civil. 
Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito, envolvendo veículo de propriedade da 
ré, locado a terceiro e, ao condutor do veículo, imputada a culpa exclusiva pelo 
sinistro, por excesso de velocidade e invasão da via preferencial. Denunciação da lide 
pela ré ao locatário do veículo. Admissibil idade. 1. Preliminar suscitada pela ré. 
Ilegitimidade passiva, requerendo sua exclusão da lide. Inacolhida. Aplicação da 
súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, à espécie. Induvidosa a responsabilidade 
civil e solidária da ré, sendo por conseguinte, parte legítima para figurar no pólo 
passivo solidariamente com o litisdenunciado. 2. Provas suficientes existem no autos 
de que o ato i lícito ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade 
da ré, cabendo a esta a responsabilidade de indenizar a autora, dos danos sofridos 
pela mesma, em seu veículo, nos termos do art. 159, c/c o art. 1.518, ambos do 
Código Civil Brasileiro. 3. Não foi apresentado pelo apelante, sequer, resquício de 
prova, a colocar em dúvida os valores orçados pelas oficinas especializadas, devendo 
prevalecer por conseguinte, o valor da condenação. 4. Não merece reforma a decisão 
do Juízo "a quo", diante das considerações ao caso em julgamento e constante deste 
acórdão. Decisão que se confirmar na Superior Instância, diante da substancial 
fundamentação. Apelação improvida. Decisão unânime. 
(Ap.Civ . - PA. Acórdão n.º 33.128. Relatora: Desa. OSMARINA ONADIR SAMPAIO 
NERY. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 12/03/98). 

Cônjuge. Co-responsável pela dívida exeqüenda. Embargos de terceiros. 
Ilegitimidade. 
Apelação. Embargos de terceiro. Cônjuge. Legitimação ativa, art. 1.046 do CPC. 
Penhora de imóvel hipotecado. Liberação. Nulidade da sentença. 1. A Cônjuge que 
figura como co-responsável pela dívida exeqüenda não tem legitimidade para opor 
embargos de terceiro, art. 1.046 do CPC. 2. A hipoteca existente no imóvel, não é 
causa de impenhorabilidade. 3. Simples erro técnico, não é suficiente para anular a 
sentença. 4. Sentença retificada, para julgar extinta a ação sem julgamento do mérito. 
5. Recurso conhecido, mas improvido para manter a decisão recorrida por seus 
próprios fundamentos.  
(Ap.Civ . – PA. Acórdão n.º 33.188. Relatora: Desa. MARIA HELENA D’ALMEIDA 
FERREIRA. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 19/02/98). 
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Furto de Objeto do interior de um veículo estacionado em Shopping Center. 
Ação Ordinária de Indenização. Dever de guarda e vigilância. 
Apelação Cível. Ação Ordinária de Indenização. Furto de objeto do interior de veículo 
em estacionamento de Shopping Center. Contrato de Depósito Tácito, no qual existe 
dever de guarda e vigilância. Fato testemunhado por fiscal do shopping que deixou de 
informar à coordenação de segurança da presença de elementos suspeitos às 
proximidades do veículo. Culpa dos prepostos do apelado, por negligência, por falta 
de vigilância e por falta das cautelas devidas. Inteligência do art. 159 do Código Civil. 
Culpa “in eligendo” do empregador que escolhe mal os seus prepostos. Recurso 
conhecido e improvido. Decisão unânime. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº33.390. Relatora: Desa. RUTÉA NAZARÉ VALENTE DO 
COUTO FORTES. 3ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 20/03/98). 

Consórcios. Prestações suplementares. Impossibilidade de alteração unilateral 
do Contrato de Adesão. 
Apelação. Documentos Novos. Transcrição de arestos. Consórcio. Prestações 
suplementares. Portaria Ministerial nº377/86. Autorização da Assembléia Geral. 
Transcrições de arestos não se encaixam no enunciado de documento novo. As 
administradoras de consórcios, sem a devida autorização dos consorciados, não 
podem alterar unilateralmente o contrato de adesão. 
(Ap.Civ . - PA. Acórdão nº33.101. Relatora: Desa. CLIMENIÈ BERNADETTE DE 
ARAÚJO PONTES. 3ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 19/12/97). 

Ação de despejo para uso próprio. Sinceridade presumida. 
Recurso de Apelação. Ação de despejo para uso próprio. Lei n.º 8.245/91, art. 47, III. 
Sinceridade do pedido. Presunção. Julgamento antecipado da lide. Art. 330, I do 
CPC. Cerceamento de defesa. Inexistência. 1. Tratando-se de ação de despejo para 
uso próprio, a sinceridade é presumida, art. 47, III da Lei 8.245/91. 2. Ao julgar 
antecipadamente a ação, o Juiz usou dos meios certos, na forma do que dispõe o art. 
330, I, CPC. 3. Recurso conhecido, mas improvido, para manter a sentença recorrida 
por seus próprios fundamentos. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº33.186. Relatora: Desa. MARIA HELENA D’ALMEIDA 
FERREIRA. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 19/02/98). 
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Origem da dívida. Desnecessidade de investigação. Cheques devolvidos. 
Apelação Cível. Preliminar de cerceamento de defesa. O preceito do art. 740, do 
CPC., é cogente. Se a questão for exclusivamente de direito, o julgamento antecipado 
da lide se impõe. Preliminar rejeitada à unanimidade. Preliminar. Defeito de 
representação. Inexistência. Substabelecimento a advogado inscrito na OAB-PA. 
Rejeitada à unanimidade. Mérito. Desnecessidade de investigação da origem da 
dívida. Cheques emitidos em substituição a duplicatas devolvidos por insuficiência de 
fundos. Ordem de pagamento à vista. Título de dívida líquida e certa, ensejadoras da 
cobrança executiva. Decisão conhecida e mantida à unanimidade. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº33.303. Relatora: Desa. MARIA HELENA COUCEIRO 
SIMÕES. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime.  Julgamento: 16/03/98). 

Consórcio de veículos. Desistência. Devolução das parcelas pagas após o 
encerramento do plano. Atualização. 
Apelação. Ação Declaratória. Consórcio de veículos. Desistência. Parcelas pagas. 
Atualização. Devolução após o encerramento do plano. 1. Ao participante de 
consórcio que dele se afasta é devida a devolução das parcelas pagas, após o 
encerramento do plano. 2. A atualização dos referidos valores é tida como certa. 3. 
Os juros moratórios, somente após a mora da administradora, são cabíveis. 4. 
Recurso conhecido e impróvido para manter a decisão recorrida por seus 
fundamentos legais. 
(Ap.Civ . - PA. Acórdão nº33.190. Relatora: Desa. MARIA HELENA D’ALMEIDA. 2ª 
Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 19/02/98). 

Irregularidade de representação suprida antes da sentença. Validade dos atos 
processuais praticados. Pluralidade dos devedores. Retorno dos autos. 
1.Suprida a irregularidade de representação antes da prolação da sentença, são 
válidos todos os atos processuais praticados pelos advogados do exeqüente. 
Também havendo pluralidade de devedores, sendo o litisconsórcio facultativo, a 
execução pode prosseguir quanto ao que foi citado e teve penhorados seus bens. 2. 
Admitido os embargos, não tendo a sentença examinada toda a matéria nele 
levantada, devem os autos retornar para o exame das mesmas em primeiro grau de 
jurisdição. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº33.543. Relatora :Dra. MARTA INÊS ANTUNES JADÃO, 
Juíza especialmente conv ocada. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
06/04/98). 
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Recurso de Apelação Cível. Ação de reparação de danos. Acidente de trânsito. 
Denunciação da lide. Condenação solidária da ré denunciante e do denunciado. 
Inadmissibilidade. Sentença anulada. 
1.Preliminar suscitada pela ré denunciante: Carência de ação por impossibil idade 
jurídica e ilegitimidade passiva. E pelo réu denunciado: a sua exclusão da lide por 
i legitimidade passiva. 2. Havendo denunciação da lide pelo réu, há necessidade de o 
Juiz decidir na mesma sentença a relação entre o autor e o réu denunciante, e a 
demanda secundária entre o denunciante e o denunciado como litisconsorte, não 
podendo condená-los solidariamente. 3. Afastada as razões recursais e declarado de 
ofício nula a sentença proferida, determinando a retorno dos autos ao Juízo de 
origem, a fim de que, outra decisão seja proferida de acordo com a lei, pelos 
fundamentos constantes no presente acórdão. Recurso conhecido. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº33.106. Relatora: Desa. OSMARINA ONADIR SAMPAIO 
NERY. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 19/02/98). 

Servidora Pública aposentada (Técnico em assuntos educacionais). Revisão de 
proventos com pagamento de diferença apuradas, inclusive 13º salário. Decreto 
estadual. Nova reclassificação de cargos. Transformação que atinge os 
proventos da autora reduzindo-os. Diferenças apuradas com o 
reenquadramento pagas pelo Estado. Sentença que julga procedente o pedido, 
exceptuando-se parcela de 13º salário de 87. 
I. Preliminar de nulidade da sentença por ter exorbitado o controle jurisdicional dos 
atos administrativos: Rejeitada. Assertiva que sucumbe diante do controle 
constitucional dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. II. Mérito: em situações 
que expressam direito adquirido, provada a redução salarial advindas de 
reclassificações que dão nova nomenclatura ao cargo originariamente exercido por 
servidor aposentado no topo da carreira, mister que a administração atenda ao 
princípio constitucional da irredutibil idade de vencimentos, continuando o servidor na 
referência maior da carreira respectiva, descontadas as diferenças pagas advindas da 
reclassificação. Recurso conhecido. Pedido concedido em parte. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº33.271. Relator: Des. STÉLEO BRUNO DOS SANTOS 
MENEZES. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 29/09/97). 
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Condomínio. Despesas. Multa pelo atraso. Cobrança em excesso.  
Apelação Cível. Ação de Cobrança pelo procedimento sumário. Condomínio. 
Despesas. Multa pelo atraso. Resolução da Assembléia. Cobrança em excesso. 
Recurso provido em parte. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº 33.553. Relator : Des. WILSON DE JESUS MARQUES 
DA SILVA. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 02/04/98). 

Vaga em garagem vendida indevidamente por condomínio. 
Apelação Cível. Imissão de posse admitida em reivindicatória. Condomínio que não 
tinha o direito de vender vaga de garagem. Recurso conhecido e improvido. Decisão 
unânime. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº33.666. Relatora: Desa. MARIA LÚCIA GOMES 
MARCOS DOS SANTOS. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
23/03/98). 

Perda da affectio societatis. Não dissolução da sociedade. Continuidade com 
sócios remanescentes. 
Comercial. Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada. Pedido de 
dissolução por ausência da affectio societatis. Sentença antecipada. Cerceamento de 
defesa. Apuração dos haveres com base em balanço preexistente. Preliminar de 
cerceamento de defesa rejeitada , ante o evidente desinteresse dos acionantes. A 
perda da affectio societatis, por si só não implica necessariamente na dissolução total 
da sociedade, que pode continuar com os sócios remanescentes. A apuração dos 
haveres há de ser efetuada através de perícia contábil, ou outro meio eficaz, a fim de 
serem apurados os reais valores dos bens. Apelação provida em parte, para alterar a 
forma de apuração dos haveres, mantidos os demais termos de sentença. 
(Ap. Civ . – PA. Acórdão nº33.660. Relator: Des. NELSON SILVESTRE 
RODRIGUES AMORIM. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
27/04/98). 
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Funcionário Público em estágio probatório  exonerado por falta grave. 
Desnecessidade de instauração de processo administrativo disciplinar. 
Funcionário Público em estágio probatório. Exoneração por falta grave. 
Desnecessidade de instauração de processo administrativo disciplinar. Independe de 
instauração de processo administrativo disciplinar a exoneração de funcionário 
público, que cometeu falta grave no decorrer do estágio probatório, assentando-se o 
ato objurgado em fatos reais, comprovadas pelos meios administrativos 
consentâneos, demonstrada a incapacidade e inadequação à função exercida no 
serviço público, recurso improvido. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº33.599. Relatora: Desa. CLIMENIÈ BERNADETTE DE 
ARAÚJO PONTES. 3ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 20/03/98). 

Prestação de contas trimestral. Exigência inconstitucional. A Carta Magna prevê 
a prestação anual. 
Direito Constitucional. É inconstitucional a exigência de prestação trimestral de contas 
do Prefeito contida na Carta deste Estado (art.75) e na Lei Orgânica do Município de 
Santana do Araguaia (art.57) suscitada “incidenter tantum”, na via de defesa, para 
desobrigar o prefeito municipal dessa prestação porque conflita com o art. 31 § 2º da 
Constituição Federal que só exige a prestação anual, após parecer prévio do Órgão 
de Contas. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº33.873. Relatora: Dra. MARTA INÊS ANTUNES JADÃO, 
Juíza especialmente conv ocada. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
18/05/98). 

Apelação Cível e Reexame de Sentença. Preliminar de improsperabilidade da 
ação de anulação de débito fiscal por falta de depósito prévio. 
Rejeitada em razão do Art. 38 da lei 6.830/89. Execuções fiscais. Não consagra a 
necessidade de depósito anterior. No Mérito, não há prova inidônea no auto de 
infração que comprove os ilícitos fiscais invocados pela Fazenda Estadual. Recurso 
conhecido e improvido. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº33.361. Relatora: Desa. MARIA LÚCIA GOMES 
MARCOS DOS SANTOS. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
02/03/98). 



EMENTÁRIO DO T.J.E. / PA 49 

Transação. Ação Ordinária de Indenização. Reparação dos prejuízos causados 
por acidente de trânsito. Cobrança de lucros cessantes não indenizados. 
Improcedência da ação. Apelação interposta. 
1. Acordo entre as partes visando solucionar amigavelmente o litígio. A transação tem 
interpretação restrita, não podendo a vontade dos transatores ser estendida para 
além dos termos em que foi feita. Assim, no acordo efetuado, em relação aos danos 
emergentes ocasionados pelo acidente de trânsito, não constando do mesmo nada a 
respeito de lucros cessantes, e inclusive passando “recibo de quitação”, resulta que a 
autora apelante não poderá alcançar o seu intento, quanto à indenização pedida. 2. A 
análise do conjunto probatório, persuade do acerto da sentença do Juízo 
monocrático. 3. Recurso conhecido, mas improvido.  
(Ap.Civ . – PA.  Acórdão nº33.370. Relatora: Desa. OSMARINA ONADIR SAMPAIO 
NERY. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 19/03/98). 

Relocação comprovada. Falta de pagamento. Despejo compulsório. 
Direito Civil. Comprovada a relocação ex locata, a falta de pagamento enseja o 
despejo compulsório do locatário. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº33.825. Relatora: Dra. MARTA INÊS ANTUNES JADÃO, 
Juíza especialmente conv ocada. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
12/05/98). 

Ação de Execução Hipotecária. Lei nº 5.741/71. Embargos do devedor. Art. 5º. 
Correção monetária. Acréscimos legais. Incidência. 
1. A ação de execução hipotecária, contratos vinculados ao S.F.H., é regida pela Lei 
5.741/71. 2. A defesa do executado, na forma do Art. 5 º, é efetuada através de 
embargos. 3. A dívida referente às prestações vencidas e impagas, em execução, 
devem ser devidamente corrigidas, Lei nº 6.899/81, e demais acréscimos legais. 4. 
Recurso conhecido e provido, para modificar a decisão recorrida, para que incida a 
correção monetária. 
(Ap.Civ  – PA. Acórdão nº33.431, Relatora: Desa. MARIA HELENA D’ALMEIDA 
FERREIRA. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 19/03/98). 
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Apelação Cível. Ação de indenização. Consórcio de carros. Aplicação da 
portaria nº 377 do Ministério da Fazenda. Ferimento a ato jurídico perfeito e 
acabado. 
Contrato devidamente assinado e registrado. Impossibil idade de alteração 
unilateralmente. Desrespeito à dispositivo constitucional vigente à época. Portaria que 
só poderia ser aplicada com a concordância do consorciado através de um adendo. 
Recurso conhecido e mantido.  
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº33.469, Relator: Des. CARLOS FERNANDO DE SOUZA 
GONÇALVES. 3ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 20/03/98) 

Apelação Cível. Mandado de Segurança. Câmara Municipal de Santa Izabel do 
Pará. Fundamentação, para instauração de comissão processante e apuração 
de denúncia, nos termos do Art. 5º, II do Decreto-Lei nº 201/67. 
Art 7º, § 2º do mesmo Decreto-Lei, para afastar das funções o apelante. Foi julgado 
improcedente o Mandado de Segurança, por não haver irregularidade no 
procedimento da Câmara Municipal. Recurso conhecido e improvido, para manter em 
seu inteiro teor a sentença de primeira instância. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº33.499,. Relator: Des. PEDRO PAULO MARTINS. 3ª 
Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 27/03/98). 

Penhorabilidade de bens de família. Execução decorrente de despesas 
condominiais. 
É legítima a penhora incidente em bens de família, afastando a regra da 
impenhorabilidade, quando a execução se funda em obrigação “propter rem”, 
decorrente de despesas condominiais. 
(Ap. Civ . – PA. Acórdão nº33.616. Relatora: Dra. MARTA INÊS ANTUNES JADÃO, 
Juíza especialmente conv ocada. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
20/04/98). 
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Ação de reparação de danos. Acidente de trânsito. Condenação criminal do 
empregado. Culpa presumida. 
I . Preliminares: 1. Agravo retido: a errônea de rito não induz à invalidade do 
processo, pois o erro de forma que não acarreta prejuízo, não enseja nulidade. 
Improvimento . Maioria. 2. Ilegalidade da decretação de improcedência da 
denunciação: inviável a substituição do réu por terceiros estranhos à relação 
processual originariamente estabelecida. Postulação inadequada. Rejeição. Maioria. 
II. No Mérito, definida a culpa do emprego no Juízo criminal, responde o empregador 
pela reparação do ato por ele praticado. Fixação da pensão em conformidade com os 
ganhos da vítima, deduzindo um terço para despesas pessoais, devida desde a data 
do óbito até o l imite provável de sobrevida aos 65 anos, ressalvando-se a maioridade 
civil dos fi lhos. Reversibil idade entre esposa e fi lhos. Despesas de funeral. 
Ressarcimento devido, face comprovação de reembolso, incidindo atualização do 
padrão monetário e correção monetária a partir do desembolso. Provimento parcial. 
(Ap.Civ .– PA. Acórdão nº33.514, Relatora: Desa. ALBANIRA LOBATO 
BEMERGUY. 2ª Câmara Cív el Isolada.  Unânime. Julgamento: 26/03/98). 

Ação de interdito proibitório. Vaga de garagem faltantes. Sorteio determinado 
pela assembléia geral. Impossibilidade 
I. As garagens destinadas à util ização de um apartamento, constante no contrato de 
compra e venda e inscrito no Registro de Imóveis, a ele se liga como acessório. II. 
Cabível o interdito proibitório, quando há receio de ser molestada a posse, em razão 
de decisão da assembléia geral sorteando entre todos os condôminos as vagas 
existentes. III. Recurso conhecido e improvido. 
(Ap.Civ .– PA.  Acórdão  nº33.525. Relatora: Desa. MARIA HELENA COUCEIRO 
SIMÕES. 1ª Câmara Cív el Isolada.  Unânime. Julgamento: 06/04/98). 
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Lei municipal que impõe obrigatoriedade do uso de cinto de segurança. 
Decadência do direito de ação. Impropriedade do Mandado de segurança contra 
lei em tese e como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. 
 Extinção do processo sem julgamento do mérito, “ex vi” do Art. 267, VI do CPC. 
Apelação. Nulidade da sentença por inaplicabil idade de norma invocada do CPC. 
Retorno ao Juízo de 1º grau para reexame de mérito. O Art. 267 do CPC é aplicável 
em Mandado de Segurança, por ser o CPC, fonte subsidiária de todas as leis 
especiais, no que com elas não conflitem. Tendo sido o Mandado de Segurança 
interposto muito além dos 120 dias da vigência da lei, decaiu o impetrante do direito 
de ação, e conseqüentemente fica o processo extinto com julgamento do mérito “ex 
vi” do Art. 269, IV do CPC.  
(Ap.Civ .– PA. Acórdão nº33.527. Relator: Des. NELSON SILVESTRE RODRIGUES 
AMORIM. 1ª Câmara Cív el Isolada.  Unânime. Julgamento: 06/04/98). 

Ação ordinária de indenização. Dano moral. Caracterização. Lançamento 
indevido, por culpa do Banco réu, do CPF da autora no rol de emitentes de 
cheques sem fundos. 
I.Positivado ter o CPF da autora sido lançado no cadastro do Banco Central do Brasil, 
através de uma agência do Banpará, por emissão de cheques sem fundos, causando 
tal fato, dano moral à mesma, já que seu crédito foi imotivadamente restringido e teve 
alvejado seu conceito perante a sociedade e mesmo sua auto-imagem, cabendo por 
conseguinte, indenização por dano moral puro, desde que fixada nos moldes da 
jurisprudência dominante. 2. O dano moral tem que ser aferido em razão da pessoa 
ofendida e de repercussão da ofensa no meio social, merecendo no caso em exame, 
ser aumentado o “quantum debeatur” ( Lei nº 5.250/67). 3. Recursos conhecidos. 
Improvido o apelo do réu e provido o da autora. 
(Ap.Civ .– PA. Acórdão nº33.555. Relatora: Desa. OSMARINA ONADIR SAMPAIO 
NERY. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 02/04/98). 
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Venda de poupança para aquisição de apartamento. Claúsula que veda a 
transferência sem a concordância do construtor. Perda da validade. 
Apelação Cível. Ação de Regresso. Venda de poupança para aquisição de 
apartamento. Negativa da construtora em não liberar o mesmo para ser financiado 
pelo Sistema Nacional de Habitação. Existência de cláusula contratual que vedava a 
transferência sem a concordância do construtor, mas que perdeu sua validade antes 
a ação consignatória julgada. Procuração que dava todos os direitos para agir contra 
a negação da construtora. Inteligência do art. 1227 do CCB. Recurso conhecido e 
improvido. 
(Ap.Civ . - PA. Acórdão nº33.946. Relator: Des. CARLOS FERNANDO DE SOUZA 
GONÇALVES. 3ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 24/04/98). 

Apelação Cível. Preliminares. Rejeição unânime. Inadimplência . Imissão de 
Posse. 
Preliminares suscitadas: l itigante de má fé, inépcia da inicial, por estar o contrato de 
compra e venda rescindido quando foi proposta a presente ação, inépcia da inicial, 
por ser o pedido juridicamente impossível, inépcia da inicial por impossibil idade 
jurídica do pedido de adjudicação compulsória, e indeferimento, por conter pedidos 
incompatíveis entre si. Mérito: comprovada a inadimplência e a liquidez e a certeza do 
débito, julga-se improcedente a ação de Obrigação de Fazer, com preceito 
cominatório, combinada com declaração de quitação, adjudicação e imissão de 
posse. Conheceram e negaram provimento. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº34.041. Relatora: Desa. MARIA LÚCIA GOMES 
MARCOS DOS SANTOS. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
08/06/98). 

Contrato Escrito devidamente formalizado. Título executivo. Devolução do 
dinheiro pago. 
Direito Processual Civil. O contrato escrito devidamente formalizado é titulo executivo 
inquestionável e credencia a devolução do dinheiro pago, devidamente corrigido, a 
título de poupança, como sinal de pagamento, se o financiamento pretendido junto à 
instituição financeira não for obtido. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº33.876. Relatora: Dra. MARTA INÊS ANTUNES JADÃO, 
Juíza especialmente conv ocada. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
18/05/98). 
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Execução. Notas Promissórias sem qualquer vinculação com o contrato de 
fornecimento de medicamentos. 
Apelação Cível. Execução fundada em títulos extrajudiciais, que preenchem todos os 
requisitos legais para sua validade e que em nenhum momento foram impugnados 
pela devedora. Notas Promissórias sem qualquer vinculação com o contrato de 
fornecimento de medicamentos, que está diretamente relacionado aos recibos 
acostados aos autos. Título que devem ser apreciados como uma promessa de 
pagamento, distinta do mencionado contrato. Embargos à execução julgados 
improcedentes, não cabendo reconvenção por se tratar de processo de execução. 
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. 
(Ap.Civ . - PA. Acórdão nº33.958. Relatora: Desa. RUTÉA NAZARÉ VALENTE DO 
COUTO FORTES. 3ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento:29/05/98). 

Pedido de falência. Preliminar de nulidade processual por inexistência de 
mandato procuratório do autor apelado. 
É o mandato procuratório o documento que habilita o advogado a pleitear em Juízo. A 
ausência de tal documento torna o processo nulo. Preliminar acolhida pela turma 
julgadora. 
(Ap.Civ . - PA. Acórdão nº33.989. Relator: Des. RICARDO BORGES FILHO. 1ª 
Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 11/05/98). 

Consórcio. Desistência.  Devolução das quantias pagas devidamente 
corrigidas.  
I.Civil e Processual Civil. Consórcio. Desistência. Restituição das quantias pagas 
acrescido de juros e correção monetária. II. Preliminar de ilegitimidade passiva 
afastada. A Administradora do Consórcio é quem responde passivamente à demanda 
judicial proposta pelo participante desistente. Mérito. Faz jus à devolução das 
quantias pagas ao consórcio, devidamente corrigidas e mais juros desde a citação , o 
participante que desiste de prosseguir no grupo, incidindo igualmente sobre os 
fundamentos da decisão dada a peculiaridade do fato e o alcance de norma pública, 
nos termos da lei 8.078/90, ainda que o contrato date antes desta lei. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº34.141. Relator: Des. STÉLEO BRUNO DOS SANTOS 
MENEZES. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 08/06/98). 
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Procuração outorgada em país estrangeiro. Obediência as regras notoriais do 
país de origem. 
Ausente o mandato que habilitou o advogado que firmou o substabelecimento ao 
subscritor da apelação, não tem valor a delegação por ele praticada, de acordo com o 
art. 37 do CPC, em conseqüência, Inexiste o recurso. Procuração outorgada em país 
estrangeiro, só tem validade no Brasil desde que obedecida as regras notoriais do 
país de origem, com a chancela consular brasileira e traduzida por tradutor 
juramentado. Recurso conhecido e improvido. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº33.701. Relatora: Desa. IZABEL VIDAL DE NEGREIROS 
LEÃO. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 23/04/98). 

Lei nº 8.950/94. Comprovação do preparo. Deserção decretada e relevada pelo 
Juízo a quo. Competência para proferir Juízo de admissibilidade. Inocorrência 
de justa causa prevista no Art. 183, § 1º do CPCB. Alegação de existência de 
resoluções e portarias autorizando o preparo a posteriori. 
A lei nº 8.950/94 exige a comprovação do preparo concomitantemente com a 
interposição do recurso, sob pena da decretação da deserção, sendo competência do 
tribunal “ad quem” proferir Juízo de admissibil idade. Inobstante esse aspecto, o Art. 
511 do CPC autoriza o Juiz a relevar a pena de deserção, se provado o justo 
impedimento, permitindo ao tribunal “ad quem” apreciar-lhe a legitimidade. Porém no 
presente caso, a relevação da penalidade aplicada não teve por escopo a justa causa 
de que trata o Art. 183, § 1º do CPCB. E mesmo que resoluções ou portarias tenham 
sido baixadas no sentido de autorizar o preparo a posteriori, estes instrumentos não 
revelam ou desautorizam a aplicação da norma legal. Não comprovado oportuno 
tempore o preparo, um dos requisitos extrínsecos da admissibil idade do recurso, não 
se conhece do apelo, decretando-se sua deserção. 
(Ap. Cív el - PA. Acórdão nº33.949. Relatora: Desa. CLIMENIÉ BERNADETTE DE 
ARAÚJO PONTES. 3ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 15/05/98). 
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Ação de anulação de registro de imóvel. Falta de realização de perícia. 
Apelação. Provimento. 
Apelação Cível. Ação de Anulação de Registro de Imóvel. Pedido de acréscimo de 
área não incluída em registro apenas por mencionar a existência de duas frentes. 
Preliminar de nulidade da sentença por falta de realização de perícia acolhida. 
Alegação da inexistência de superposição de área registrada sem a devida prova. 
Devolução do processo à primeira instância para realização da perícia para a devida 
comprovação e nova decisão. Recurso conhecido e provido. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº34.164. Relator: Des. CARLOS FERNANDO DE SOUSA 
GONÇALVES. 3ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento:05/06/98). 

Execução. Bem penhorado. Embargos de Terceiro. Bem adquirido 
anteriormente à execução. 
Apelação Cível. Ação de Execução. Bem penhorado. Embargos de Terceiro. 
Aquisição comprovada do bem anterior à execução. Documento de aquisição com 
assinaturas reconhecidas em cartório à época da venda. Veracidade  e validade da 
transação ocorrida muito anterior à execução. Argumento  de falsidade afastado dada 
ainda à presunção de fé pública que os cartórios possuem. Recurso conhecido e 
improvido. Decisão unânime. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº33.697. Relatora: Desa. RUTÉA NAZARÉ VALENTE DO 
COUTO FORTES. 3ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 29/05/98). 

Casamento realizado sob coação. Inexistência de provas. Apelação. 
Improvimento. 
Casamento. Ação de anulação. Alegação de ter contraído o casamento sob coação. 
Erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. CC, arts. 218 e 219, I. Inexistência 
de prova. Improcedência do pedido. 1. A alegada coação para realização do 
casamento merece ser comprovada. 2. O erro essencial, deve tornar insuportável a 
vida em comum, CC art. 218. 3. Não havendo resultado qualquer prova a evidenciar 
os fatos alegados, impõe-se a improcedência  do pedido. 4. Recurso conhecido e não 
provido, para manter a r. decisão, por seus  próprios fundamentos. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº34.117. Relatora: Desa. MARIA HELENA D’ALMEIDA 
FERREIRA. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 18/06/98). 
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Ação Sumaríssima. Indenização. Acidente de trânsito. Abalroamento. Laudo 
pericial. Desobediência de regras de trânsito, Correção monetária. Juros. 
1. No fluxo de tráfego, é de ver do motorista, observar as normas de trânsito, 
indispensáveis à segurança geral de quantos se vejam envolvidos no mesmo. 2. O 
laudo pericial, conclui pela culpabilidade do apelante. 3. A correção monetária incide 
a partir da data em que foram efetuadas as despesas para a reparação do dano. 4. 
Os juros moratórios, incidem a partir da citação. 5. Recurso conhecido e improvido, 
para manter a respeitável decisão.  
(Ap. Cív el. Acórdão nº33.965. Relatora: Desa. MARIA HELENA D’ALMEIDA 
FERREIRA. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 28/05/98) 

Vínculo de paternidade. Existência de provas. Redução do percentual da verba 
alimentar. 
Direito Processual Civil. Sem comprovar força maior, impeditiva da exibição oportuna, 
não se pode admitir a juntada na fase recursal de documento que substancia fato não 
comprovado no Juízo anterior. Preliminar rejeitada unanimemente. No mérito, as 
provas produzidas credenciam o vínculo de paternidade entre as partes. Porém deve 
haver redução do percentual da verba alimentar de 20% para 10% incidente sobre os 
ganhos brutos do alimentante, excluídos os descontos necessários. 
(Ap. Civ . – PA. Acórdão nº34.064. Relatora: Dra. MARTA INÊS ANTUNES JADÃO, 
Juíza especialmente conv ocada. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. 
Julgamento:08/06/98). 

Alienação sem prazo determinado de pagamento. Caracterização da “mora 
solvendi”. Interpelação judicial ou extrajudicial. 
Direito Processual Civil. Nas alienações sem prazo determinado de pagamento, ou 
seja, se a dívida não for a termo ou com data certa, a “mora solvendi” só se 
caracteriza quando houver interpelação judicial ou extrajudicial do devedor. 
(Ap. Civ . – PA. Acórdão nº34.065. Relatora: Dra. MARTA INÊS ANTUNES JADÃO, 
Juíza especialmente conv ocada. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. 
Julgamento:08/06/98). 
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Ação Ordinária de Indenização. Ausência de dano. Apelação. 
Apelação Cível. Ação Ordinária de Indenização por danos. Indeferimento da inicial. 
Reformados, imediatamente, em segunda instância os atos do juízo monocrático e 
não estando comprovado o retardamento. A recusa ou a sua omissão na apreciação 
do pedido da parte, consoante ditame do parágrafo único, do art. 133, do CPC, 
inadmissível se torna a demanda face a ausência de dano incensurável a decisão que 
indefere a inicial por carecimento de interesse processual. Recurso conhecido, mas 
improvido. Decisão unânime. 
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº34.131. Relatora: Dra. CARMENCIN MARQUES 
CAVALCANTE, Juíza especialmente conv ocada. Unânime. Julgamento: 
19/06/98). 

Mandado de Segurança. Ilegalidade não caracterizada. Sentença confirmada. 
Apelação Cível. Mandado de Segurança. Não estando caracterizado como ilegal o 
ato da autoridade impetrada e nem consubstanciado na impetração o direito líquido e 
certo do impetrante, impõe-se a confirmação da sentença que denegou a ordem 
impetrada. Recurso conhecido, mas improvido. Decisão unânime.  
(Ap.Civ . – PA. Acórdão nº34.124. Relatora: Dra. CARMENCIN MARQUES 
CAVALCANTE, Juíza especialmente conv ocada. Unânime. Julgamento: 
19/06/98). 



 

. 



 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 



 

. 



 

Conflito de competência cível. Guarda de menor. Situação de risco. Lei nº 
8.069/90 ( ECA ). Juízo competente. 
Com a edição desta Lei, a interpretação doutrinária e jurisprudencial, é de que a vara 
de menores só possui competência para processar e julgar pedido de guarda de 
menor em situação de risco, não estando o menor nesta situação, a competência 
para processar e julgar o pedido é da vara de família. Conflito procedente. 
(Confl.Comp. - PA. Acórdão nº32.669. Relatora : Desa. CLIMENIÉ BERNADETTE 
DE ARAÚJO PONTES. Órgão Especial. Unânime. Julgamento: 26/11/97). 

Competência. A Fazenda Pública sendo parte, e a adversa, gozando do 
benefício da justiça gratuita. 
Tratando-se de matéria de direito público entre administradores e administração, 
competente são as varas privativas da fazenda procedente. Conflito procedente e 
conhecido. 
(Confl.Comp. – PA. Acórdão nº33.268. Relatora: Desa. IZABEL VIDAL DE 
NEGREIROS LEÃO. Orgão Especial. Unânime. Julgamento: 11/03/98). 



 

.



 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS 



 

. 
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Omissões e contradição. Inocorrência. Desnecessidade de o Juiz responder a 
todas as alegações da demandada. 
Basta que o Juiz exponha os fundamentos jurídicos em que se baseou. Interposição 
visando também esclarecimento de votos vencidos. Inadmissibil idade. Mera 
manifestação de respeito para com a parte vencida, sem força de decisão. Embargos 
rejeitados. 
(Emb.Decl. - PA. Acórdão nº32.607. Relator : Des. WILSON DE JESUS MARQUES 
DA SILVA. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 25/11/97). 

Omissão decorrente de não exame de documento essencial ao desate do litígio. 
Inocorrência.  
Não sendo o documento trazido aos autos suficiente para demonstrar cabalmente a 
alegada isonomia, incorre a omissão apontada. Embargos rejeitados.  
(Emb.Decl. - PA. Acórdão nº32.687. Relator : Des. NÉLSON SILVESTRE 
RODRIGUES AMORIM. Decisão : Unânime. Julgamento : 02/12/97 ) 

Mandado de Segurança. Omissão no V. Acórdão materializador da decisão que 
concedeu a segurança. Inocorrência. 
Havendo o aresto embargado, abordado todos os pontos considerados omissos, 
devem ser os embargos rejeitados. 
(Emb.Decl. - PA. Acórdão nº32.688. Relator : Des. NÉLSON SILVESTRE 
RODRIGUES AMORIM. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 
09/12/97). 

Embargos de declaração. Abordagem genérica de que há omissão e 
contradição no julgado. 
A bordagem genérica de que há omissão e contradição no julgado, dificultando o 
exame dos pontos contraditórios ou omissos, implica reexame da decisão em seus 
fundamentos, inaceitável nesta via recursal. Embargos rejeitados. 
(Emb. Decl. - PA. Acórdão nº32.646. Relatora : Dra. MARTA INÊS ANTUNES 
JADÃO, Juíza especialmente conv ocada. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 14/10/97). 
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Mandado de Segurança impetrado por sindicatos. Greve de funcionários 
públicos. Alegação de omissão, contradição ou obscuridade. 
Descontos que deverão ser efetuados na forma prevista em lei sobre a remuneração, 
que deverão ser feitas em parcelas mensais com a devida correção. Embargos 
conhecidos e prestados os devidos esclarecimentos. 
(Emb.Decl. - PA. Acórdão nº32.608. Relator : Des. CARLOS FERNANDO DE 
SOUZA GONÇALVES. Câmaras Cív ies Reunidas. Unânime. Julgamento : 
11/11/97)  

Cobrança de ICMS. Lei nova não apreciada no pedido. Omissão. Transfência de 
mercadorias de estabelecimento do mesmo proprietário sem fito econômico. 
Embargos de Declaração. Mandado de Segurança. Cobrança de Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Existência de lei nova não apreciada 
no pedido. Alegação de omissão por este fato. Transferência de mercadorias de 
estabelecimento do mesmo proprietário sem fito econômico. Impossibil idade de 
cobrança do imposto, sob pena de cumulação, proibida prevista no art. 155 § 2º ítem I 
da C.F.88. Embargos conhecidos e rejeitados.  
(Emb.Decl. - PA. Acórdão nº32.887. Relator: Des. CARLOS FERNANDO DE 
SOUSA GONÇALVES. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 
17/06/97). 

Embargos de Declaração. Funcionário público aposentado. 
Vantagens pessoais não são incluídas no cômputo para aplicação do redutor. 
Inexistência de inconstitucionalidade e de obscuridade. Embargos rejeitados. 
(Emb.Decl. - PA. Acórdão nº32.756. Relator: Des. CARLOS FERNANDO DE 
SOUZA GONÇALVES. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 
02/12/97). 

Objetivos perseguidos na pretensão recursal afigurando-se inconciliáveis como 
regramento imposto pelo Art. 535 do CPC. 
Matéria afetivamente apreciada pela Corte, quando do julgamento do mandamus, 
como testifica a ementa do julgado sob transcrição. Inexistindo, pois, as omissões 
pretendidas, cumprido se acha o requisito do pré-questionamento. Embargos 
rejeitados. 
(Emb.Decl. - PA. Acórdão nº32.810. Relator: Des. JOÃO ALBERTO CASTELLO 
BRANCO DE PAIVA. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 11/11/97) 
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Embargante confunde a questão posta com os fundamentos jurídicos das teses 
sustentadas em seu apelo, que foram todas rejeitadas pelo acórdão recorrido. 
O que justifica os declaratórios, diz respeito ao exame de pretensão das partes. De 
outro lado, inexistindo omissões no aresto embargado, cumprido se acha o requisito 
do pré-questionamento. Embargos rejeitados. 
(Emb.Decl. - PA. Acórdão nº32.820. Relator: Des. JOÃO ALBERTO CASTELLO 
BRANCO DE PAIVA. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 11/11/97). 

Embargos de declaração. Aresto embargado que tratou da questão posta, de 
acordo com elementos jurídicos constante dos autos, não se vislumbrando 
omissão ou obscuridade a dissipar. 
Quanto ao interesse de agir, não se divisa qualquer substrato legal ou jurisprudencial 
que possa viabil izar o direito da recorrente que, confessadamente, admite ter 
proposto esta ação rescisória contra uma sentença homologatória, no que voltada à 
vedação legal contida no Art. 485 do CPC. Embargos não conhecidos.  
(Emb.Decl. - PA. Acórdão nº32.961. Relator: Des. JOÃO ALBERTO CASTELO 
BRANCO DE PAIVA. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 11/11/97) 

Embargos de Declaração. Impossibilidade de reverter o resultado final da 
decisão. Embargos rejeitados. 
Embargos de Declaração. Incabível nos Embargos rever a decisão, visando, em 
consequência, reversão do resultado final, o que importa em alteração substancial do 
julgado e não suprimento da omissão alegada e não configurada. Embargos 
rejeitados. Decisão unânime. 
(Emb.Decl. - PA. Acórdão nº33.025. Relatora: Dra. CARMENCIN MARQUES 
CAVALCANTE, Juíza especialmente conv ocada. Unânime. Julgamento: 
13/02/98). 

Embargos de Declaração. Ausência de motivos ensejadores. 
Embargos de Declaração. Serão rejeitados quando vazios em seu conteúdo, pela 
ausência de motivos ensejadores deixam patente a finalidade única de prequestionar 
o assunto a fim de permitir a interposição de recursos para a área federal. Decisão 
unânime. 
(Emb.Decl. – PA. Acórdão nº33.420. Relator: Des. RICARDO BORGES FILHO. 
Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento:24/03/98). 
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Rejeição de Embargos Declaratórios por ausência de obscuridade, contradição 
e omissão. 
Embargos de Declaração. Ausência de obscuridade, contradição e omissão. Rejeita-
se os embargos. 
(Emb.Decl. – PA. Acórdão nº33.437. Relatora: Desa. IZABEL VIDAL DE 
NEGREIROS LEÃO. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 19/03/98). 

O Julgador, encontrando motivo suficiente para fundamentar sua decisão, não 
é obrigado a responder a todos os argumentos enumerados pelas partes. 
Os Embargos de declaração não podem, sob pretexto de completar ou esclarecer, 
alterar o que já foi julgado. A matéria enfocada foi apreciada, discutida, e julgada à 
unanimidade de votos, e exaurido tudo aquilo a ser julgado nesta superior instância. 
Embargos rejeitados por improcedentes. 
(Emb.Decl. – PA. Acórdão nº33.087. Relator: Des. PEDRO PAULO MARTINS. 
Órgão Especial. Unânime. Julgamento: 18/02/98). 

Omissão inexistente. Ofensa a princípios constitucionais invocados, 
objetivando prequestioná-los à interposição de recurso na instância “ad quem”. 
Não pode ser considerada, pois a matéria foi devidamente enfocada na sua 
abrangência no aresto atacado. Desnecessidade do Juiz responder minuciosamente 
à todas as alegações da demanda. Embargos rejeitados. 
(Emb.Decl. Acórdão nº33.067. Relatora: Desa. MARIA HELENA COUCEIRO 
SIMÕES. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 17/02/98). 

Valores pagos. Devolução a consorciado desistente. Acréscimos legais. 
Embargos de declaração. Art. 535, II. Acórdão nº33.190. Apelação. Ação que objetiva 
devolução de valores pagos. Acréscimos legais. Prequestionamento. Omissão. 1. O 
prequestionamento como requisito recursal (Recurso Extraordinário). É a discussão 
espontânea, dos mesmos dispositivos legais. 2. A omissão alegada, cláusula 
contratual, devolução de valores pagos ao consorciado desistente, foi fundamentada 
e decidida de acordo com posicionamento de tribunais superiores. 3. Embargos 
rejeitados. 
(Emb.Decl. – PA. Acórdão nº33.600. Relatora: Desa. MARIA HELENA D’ALMEIDA 
FERREIRA. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 16/04/98). 
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Embargos de Declaração. Pontos que o embargante diz não terem sido 
apreciados, devidamente examinados no venerando acórdão. 
Embargos que visam modificar o entendimento do julgador. Embargos rejeitados. 
(Emb.Decl. – PA. Acórdão nº34.030. Relatora: Desa. MARIA LÚCIA GOMES 
MARCOS DOS SANTOS. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime . Julgamento: 
02/06/98).  

Execução forçada. Avaliação dos bens penhorados por avaliador do foro da 
causa e não da situação. Argüição de nulidade do ato em face do disposto no 
Art. 658 do CPC, indeferida . Agravo de Instrumento. 
Não tendo o executado alegado a nulidade na primeira oportunidade que dispôs para 
falar nos autos, o seu direito tornou-se precluso, já que a avaliação surtiu os seus 
efeitos, “ex vi” dos Arts. 244 e 245 do CPC. Embargos providos apenas para 
esclarecer o sentido do julgamento recorrido. 
(Emb.Decl. – PA. Acórdão nº33.377, Relator: Des. NÉLSON SILVESTRE 
RODRIGUES AMORIM. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
23/03/98). 

Embargos de Declaração. Questão apreciada em seu todo. Inexistência de 
obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou erro material. 
Processo Civil. Embargos de Declaração a questão posta em julgamento foi 
apreciada, em seu todo, com a devida fundamentação não havendo obscuridade, 
dúvida, contradição, omissão, nem erro material. Recurso não cabível como meio 
hábil ao reexame da causa. Embargos rejeitados. Decisão unânime.  
(Emb.Dec. – PA. Acórdão nº33.880. Relatora: Desa. RUTÉA NAZARÉ VALENTE 
DO COUTO FORTES. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 
19/05/98). 
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Embargos de Declaração. Esclarecimento e omissão de pontos contraditórios 
referentes às parcelas da impetrante que estariam fora da incidência do redutor  
constitucional e à natureza jurídica da parcela descrita como “representação 
incorporada”. Prequestionamento. 
Esclarecido no texto do dispositivo do acórdão embargado, bem como no corpo do 
voto, que a limitação constitucional a impor o redutor, não se aplica para as 
vantagens e parcelas identificadas como vantagem pessoal, aí incluída a parcela 
identificada como “representação incorporada”, não há falar em contradição ou 
omissão do aresto, restando somente prequestionada a matéria. Embargos 
conhecidos, mas rejeitados por falta de amparo legal. 
(Emb. Decl.- PA. Acórdão nº33.405, Relator: Des. STÉLEO BRUNO DOS SANTOS 
MENEZES. Câmara Cív el Reunida. Unânime. Julgamento: 17/03/98) 

Embargos de Declaração. Inexistência das omissões apontadas afastam a 
possibilidade do prequestionamento da matéria. 
De outro lado, é de sabência que os embargos de declaração não se prestam para a 
discussão dos fundamentos do acórdão, e muito menos para reativar questões já 
decididas, com a mal disfarçada intenção de protelar o cumprimento da decisão 
embargada. Embargos rejeitados. 
(Emb. Decl. - PA . Acórdão nº33.427. Relator: Des. JOÃO ALBERTO CASTELLO 
BRANCO DE PAIVA. Câmara Cív el Reunida . Unânime. Julgamento: 31/03/98) 

Dissolução de sociedade comercial. Sócios remanescentes. 
Processual Civil e Comercial. Embargos de Declaração. Dissolução de Sociedade 
Comercial. Continuação da Sociedade pelos sócios remanescentes. Apelação julgada 
improcedente. Embargos de Declaração, por omissão e obscuridade do v. Acórdão. 
Inocorrência. Não havendo no v. Acórdão embargado, obscuridade e nem omissão, 
mas não se vislumbrando na sua interposição intuito meramente protelatório, deverão 
ser os embargos conhecidos, para o só efeito de prequestionamento das teses em 
debate, porém, devem ser rejeitados, por inocorrência dos motivos da sua 
interposição. 
(Emb.Decl. – PA. Acórdão nº34.204. Relator: Des. NELSON SILVESTRE 
RODRIGUES AMORIM. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento:22/06/98) 
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Servidora temporária que pretende ausentar-se do serviço para concorrer em 
eleições. Inadmissibilidade. 
A licença pleiteada pela servidora conflita diretamente com a natureza da contratação 
temporária, sendo de todo incompatível com a transitoriedade e a excepcionalidade 
da contratação. Inexistência de direito líquido e certo. Ordem denegada. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.684. Relatora: Desa. MARIA LÚCIA GOMES MARCOS 
DOS SANTOS. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento : 25/11/97). 

Licenciamento a bem da disciplina de policial militar. Alegação não comprovada 
habilmente de que, para a aplicação dessa pena disciplinar, não tenha sido 
assegurada ao apenado, a garantia do contraditório e da plena defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes.  
Características da pena de licenciamento, que não implica, necessariamente, em 
exclusão do apenado da corporação, mas tão somente no seu afastamento das 
atividades regulares, até a apuração definitiva dos fatos. Inaplicabilidade, na espécie, 
da norma constante do Art. 125, § 4º, “in fine”, da Constituição Federal. Segurança 
denegada. 
( M.S. - PA. Acórdão nº32.685. Relator : Des. WILSON DE JESUS MARQUES DA 
SILVA. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 02/12/97). 

Direito líquido e certo . Inocorrência. Incidência da gratificação de escolaridade 
em proventos de servidor inativo na quantia correspondente a 80%, não só 
sobre vencimento básico, mas também sobre vencimento de cargo em 
comissão. 
Inteligência do Art. 140 da Lei estadual nº 5.810/94, no desempenho de suas 
específicas atribuições. Os Tribunais de Contas da União e dos Estados não dispõem 
de poderes para proceder a qualquer inovação no título jurídico de aposentação 
submetido ao seu exame. Inviabil idade da apreciação da matéria em Mandado de 
Segurança, cabendo à interessada postular a correção, que entende viável, através 
de ação própria. Segurança denegada. 
( M.S. - PA. Acórdão nº32.689. Relator : Des. WILSON DE JESUS MARQUES DA 
SILVA. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 09/12/97). 
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Licitação. Prazo para impugnar o Edital. 
No Edital de Licitação, o prazo para impugná-lo é o do § 2º do Art. 41 da Lei nº 
8.666/93, onde não o fazendo, preclui direito. “Mandamus” não conhecido. 
( M.S. - PA. Acórdão nº32.666. Relatora : Desa. IZABEL VIDAL DE NEGREIROS 
LEÃO. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento : 02/12/97) 

Servidor público estável. Exercício de funções de assessoramento e consultoria 
jurídica desde maio/93. Direito a reenquadramento. 
Direito a reenquadramento no cargo de consultor jurídico nível II, face à Lei nº 
5.847/94, que reorganizou a respectiva carreira. Negativa. Preliminar de decadência 
da impetração rejeitada, com fundamento na sucessividade da coação. Servidor 
público estável que sempre desempenhou as funções de assessoria jurídica em 
órgãos estatais, guarda direito ao reenquadramento devido no cargo de consultor 
jurídico pelo princípio constitucional da isonomia, que iguala o conteúdo ocupacional 
dos respectivos cargos. Ordem conhecida e concedida. 
( M.S. - PA. Acórdão nº32.667. Relator : Des. STÉLEO BRUNO DOS SANTOS 
MENEZES. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento : 02/12/97). 

Concessão de liminar em Mandado de Segurança. Entidade privada. Art. 1º, § 1º 
da Lei nº 1.533/51. Aspectos teratológicos. 
Nasce com o viço da ilegalidade a ação mandamental exercitada e recebida na 
instância singela contra entidade privada, que não se encaixa no enunciado da norma 
do artigo da citada Lei, sendo provido o “mandamus” impetrado contra a l iminar 
concedida nesse Mandado de Segurança pelos aspectos teratológicos que encerra. 
Segurança concedida. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.621. Relatora : Desa. CLIMENIÉ BERNADETTE DE 
ARAÚJO PONTES. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento : 18/11/97). 
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Licitação Pública. Edital de concorrência assinado pelo chefe da comissão 
especial de licitação. Mandado de Segurança impetrado contra ato do 
Secretário de Estado de Educação, que encampou a decisão da comissão 
especial de licitação. Legitimidade de parte. Alegação da existência de direito 
líquido e certo a proteger. Inexistência.  
1. Preliminares de defeito de representação, e i legitimidade de parte, inacolhidas 
pelos fundamentos constantes deste acórdão. 2. O edital é a lei interna da licitação, e 
vincula aos seus termos tanto os licitantes, quanto a administração que o expediu. 
Uma vez estabelecidas as regras do certame, os seus termos tornam-se obrigatórios. 
Pela documentação constante dos autos, comprovado ficou não ter a recorrente 
cumprido com os requisitos exigidos em itens propostos do edital. Ausência de 
ilegalidade ou de abuso de autoridade. Segurança denegada. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.622. Relatora : Desa. OSMARINA ONADIR SAMPAIO 
NERY. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento : 25/11/97). 

Mandado de segurança contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar e o 
Diretor de Ensino da Polícia Militar do Estado do Pará. 
Rejeitadas as preliminares de incompetência das Câmaras Cíveis Reunidas para a 
apreciação do pedido, e preclusão. Teste psicotécnico realizado em moldes 
nitidamente subjetivos, e antes do estágio probatório. Ilegalidade de sua aplicação, 
ensejando o remédio heróico. Mandado conhecido e segurança concedida. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.606. Relatora : Desa. MARIA HELENA COUCEIRO 
SIMÕES. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento : 25/11/97). 
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Isonomia vencimental. Cargos iguais. “Res judicata”. Vinculação ao salário 
mínimo. Proibição. Inconstitucionalidade. Princípio da legalidade. Direito líquido 
e certo. 
Rejeitadas as preliminares de carência da ação, de extinção do processo sem 
julgamento do mérito, de prescrição, e de inexistência de direito líquido e certo. A 
isonomia vencimental deve ser reconhecida quando funcionários de um mesmo 
órgão, de cargos iguais, recebem vencimentos diferenciados. As decisões judiciais 
servem para ilustrar os pedidos e ressaltar as distorções salariais existentes entre 
servidores da mesma categoria funcional. Quando a impetração visa a vinculação do 
salário base ao que lhe serviu de paradigma, não infringe norma constitucional, nem 
malfere o princípio da legalidade, e sim reconhece que há diferença de tratamento 
entre servidores estaduais ocupantes do mesmo cargo. A persecução desse direito é 
líquida e certa. Segurança concedida. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.609. Relatora : Desa. CLIMENIÈ BERNADETTE DE 
ARAÚJO PONTES. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 11/11/97). 

Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no município de Belém -SISPEMB 
/ PARÁ. Reajuste salarial de 74% a todos os servidores públicos do Estado do 
Pará. Intempestividade do pedido. 
Pagamento imediato das diferenças salariais em razão do reajuste diferenciado 
concedido a menor à maioria dos servidores. Ordem denegada por intempestividade 
do pedido. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.710. Relator : Des. PEDRO PAULO MARTINS. Órgão 
Especial. Por maioria. Julgamento : 19/12/97). 

Obrigações de trato sucessivo. Renovação do prazo a cada ato. Direito líquido e 
certo demonstrado. 
Mandado de Segurança. Preliminar de decadência do direito de ação. Em obrigações 
de trato sucessivo o prazo se renova a cada ato. Preliminar rejeitada à unanimidade 
de votos. Preliminar de carência de ação. A documentação anexada à inicial é 
suficiente para se fazer um juízo de valor. Preliminar rejeitada unanimemente. Mérito. 
Demonstrado o direito líquido e certo da requerente concede-se o Mandamus. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.866. Relator: Des. RICARDO BORGES FILHO. Câmaras 
Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 09/12/97). 
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Direito Administrativo. Ilegalidade de aplicação. 
É ilegal a aplicação de sanção administrativa sem a instauração do procedimento 
administrativo, para que se instaurasse o contraditório constitucionalmente imposto. 
Concedido o “Writ of mandamus”. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.757. Relatora: Dra. MARTA INÊS ANTUNES JADÃO, 
Juíza especialmente conv ocada. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 16/12/97). 

Mandado de Segurança. Efeito suspensivo ao recurso de agravo. Decorridos 
mais de sete anos sem que houvesse qualquer providência por parte da 
interessada. 
Mandado de Segurança. Objetivo. Atribuição de efeito suspensivo a recurso de 
agravo de instrumento. Decorrência de mais de sete anos, da impetração até o 
julgamento do “mandamus”, sem que a interessada tomasse qualquer providência, 
junto ao Relator originário do feito, para que o processo tramitasse com regularidade, 
deixando, inclusive, de promover a citação do litisconsorte passivo necessário para 
que este viesse de integrar a l ide. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, 
pela incontestável ocorrência de carência superveniente. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.888. Relator: Des. WILSON DE JESUS MARQUES DA 
SILVA. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 16/12/97). 

Correta aplicação do redutor constitucional. Ilegalidade e abuso de poder não 
caracterizados. 
Mandado de Segurança. A correta aplicação do redutor constitucional não caracteriza 
ilegalidade e nem abuso de poder. Mandamus denegado à unanimidade de votos. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.867. Relator: Des. RICARDO BORGES FILHO. Câmaras 
Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 16/12/97). 

Impossibilidade de substituição do recurso próprio pelo Mandado de 
Segurança. Inexistência de ilegalidade e ou abuso de poder. 
Mandado de Segurança. Substitutivo de recurso. Ato Judicial. Decisão interlocutória. 
Impossibil idade. 1. Mandado de Segurança não pode substituir o recurso própria. 2. 
Inadmissibil idade no conhecimento do “Mandamus” pela inexistência de ilegalidade 
ou abuso de poder. Não conhecimento. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.863. Relatora: Dra. MARIA HELENA D’ALMEIDA 
FERREIRA, Juíza especialmente conv ocada. Câmaras Cív eis Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 21/10/97). 
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Suspensão de pagamento de vantagem pessoal. Tempo integral. Preliminares 
de decadência, impossibilidade de utilização do mandamus como meio de 
cobrança. 
1. Tratando-se de prestações vencimentais de trato sucessivo, não há que se falar 
em decadência. 2. O “Writ” não está sendo util izado para cobrar, não há pois 
incidência da súmula 269. 3. Tratando-se de gratificação de tempo integral, já 
integralizada nos vencimentos do servidor, a suspensão do pagamento viola direito 
líquido e certo, Art. 5º, XXXVI da C.F. 4. Segurança conhecida e provida.  
(M.S. Acórdão nº32.766. Relatora: Dra. MARIA HELENA D’ALMEIDA FERREIRA. 
Juíza especialmente conv ocada. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 07/10/97). 

Mandado de Segurança. Objetivo. Adoção de nulidade em ação de despejo já 
decidida. Inadmissibilidade. 
Recurso de apelação não interposto. Segurança denegada. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.767. Relatora: Desa. MARIA HELENA COUCEIRO 
SIMÕES. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 06/01/98).  

Ato judicial de penhora de bem de família. Caracterização como ato 
teratológico. 
Ato judicial concessivo de penhora de bem de família, ferindo a legislação vigente, 
contrariando ato judicial anterior e surpreendendo o executado /impetrante, 
caracteriza-se como ato teratológico, diante das peculiaridades do caso, exigindo 
uma tutela jurisdicional, imediatamente alcançável via mandado de segurança, sob 
pena de consumar-se um dano de difícil reparação. Segurança concedida. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.768. Relatora: Dra. CARMENCIN MARQUES 
CAVALCANTE, Juíza especialmente conv ocada. Câmaras Cív eis Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 02/12/97). 
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Aposentadoria por tempo de serviço não concedida. Exoneração do cargo pela 
portaria 328/95-TCM, de 28/02/95. Invocação de violação dos Arts. 40,III,”c”, e 
seu §2º da C.F. c/c Art. 114 do Regime Jurídico Único. 
Preliminar: decadência. Fluição do prazo de 120 dias do ato impugnado, quando da 
impetração. Argüição procedente, posto que o prazo para o Mandado de Segurança, 
começou a fluir decorridos os 120 dias da publicação da portaria 328/95-TCM, 
ocorrida no Diário Oficial de 21/03/95. Preliminar admitida e aceita para extinguir o 
processo mandamental.  
(M.S. - PA. Acórdão nº32.769. Relatora: Desa. MARIA HELENA COUCEIRO 
SIMÕES. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 09/12/97). 

Cargo em comissão. Adicional por tempo de serviço. 
Mandado de Segurança. Pedido de adicional por tempo de serviço pelo exercício de 
cargo em comissão. Lei nº5.810/94. Incorporação a partir do período correspondente 
a vigência desta Lei. Segurança concedida. Maioria de votos. 
(M.S. – PA. Acórdão nº33.215. Relator: Des. PEDRO PAULO MARTINS. Câmaras 
Cív eis Reunidas. Por maioria. Julgamento: 10/03/98). 

Servidor que responde a Inquérito Administrativo. Afastamento do cargo com 
vencimentos reduzidos. Mandado de Segurança. Denegação. 
Mandado de Segurança. Servidor que responde a inquérito administrativo, afastado 
do cargo e com vencimentos reduzidos. Fundamentação no art. 29 “caput” e 
parágrafo 1º da Lei Estadual nº5.810/94. Inexistência de direito líquido e certo. 
Medida acertada da administração. Segurança. Denegada à unanimidade. 
(M.S. – PA. Acórdão nº33.345. Relatora: Desa. MARIA LÚCIA GOMES MARCOS 
DOS SANTOS. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 03/03/98). 

Servidora Pública Temporária. Mandamus impetrado com o intuito de evitar 
exoneração. Segurança concedida. 
Mandado de Segurança. Segurança concedida para que a impetrante permaneça no 
cargo que ocupa até o escoamento do prazo legal para o término dos contratos 
temporários. No estado do Pará. Decisão por maioria. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.953. Relatora: Desa. MARIA LÚCIA GOMES MARCOS 
DOS SANTOS. Câmaras Cív eis Reunidas. Por maioria. Julgamento: 16/12/97). 
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Ato administrativo geral, abstrato e impessoal. Mandado de Segurança. 
Descabimento. 
Mandado de Segurança. Recurso impetrado contra ato administrativo geral, abstrato 
e impessoal, consubstanciado em parecer, sendo inaceitável por meio de Ação 
Mandamental. Foi acolhida a preliminar de descabimento do presente Mandado de 
Segurança, por conseguinte é de ser declarado o impetrante carecedor do direito de 
ação. Recurso não conhecido. Decisão unânime. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.928. Relator: Des. PEDRO PAULO MARTINS. Órgão 
Especial. Unânime. Julgamento: 04/02/98). 

Cobrança de ICMS. Impetração com pedido de liminar, objetivando que a 
impetrada e seus agentes, se obtenham de praticar medida administrativa 
punitiva, no que pertine ao transporte de madeira de sua propriedade, entre 
estabelecimento da mesma empresa. 
I. Preliminares arguidas pela autoridade impetrada. A) Que o objeto da presente ação 
é igual ao da constante de outro Mandado de Segurança interposto pela impetrante 
contra o coordenador de arrecadação e fiscalização da SEFA - com liminar 
concedida, mas suspensa por decisão da Presidência do T.J.E./Pa, e tem ainda, a 
referida ação o mesmo objeto da ação cautelar inominada com pedido de liminar 
também proposta pela impetrante, ambas com tramitação na instância inferior, e que 
também teve liminar concedida, mas em seguida suspenso seus efeitos por 
determinação do presidente do T.J.E./Pa, daí dever ser negada a ordem; B) 
Ilegitimidade da autoridade coatora; C) Da impossibil idade jurídica da impetração de 
Mandado de Segurança contra Lei; D) Da cassação de liminar por contrariar 
dispositivo legal e sua própria natureza; E) Da inexistência de direito líquido e certo. 
II.  Provado se encontra nos autos ( fls. 120 a 163 ) a tramitação das duas ações 
interpostas pela impetrante na instância inferior, ambas tendo o mesmo objeto e 
causa de pedir do presente “mandamus”. É discutível a figura da “litispendência” entre 
as medidas processuais eleitas, daí ser a impetrante carecedora da segurança. 
Carência decretada. Processo extinto. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.966. Relatora: Desa. OSMARINA ONADIR SAMPAIO 
NERY. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 10/02/98). 



82 EMENTÁRIO DO T.J.E. / PA 

Militar licenciado pelo Comandante sem o devido inquérito legal. Cerceamento 
de defesa que fere dispositivos constitucionais previstos pelo Art. 5º, inciso LV. 
Licenciamento de ofício sem apuração através de inquérito. Ferimento do direito 
líquido e certo do impetrante. Preliminar de incompetência e carência de ação 
rejeitadas. Mandado de Segurança concedido para reintegrar o impetrante às fileiras 
da Polícia Militar até a instalação e conclusão do devido inquérito militar. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.965. Relator: Des. CARLOS FERNANDO DE SOUZA 
GONÇALVES. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 10/02/98). 

Demissões de investigadores de polícia. Preliminar de carência do pedido por 
impossibilidade de dilação probatória rejeitada. 
Incabível ato contra mandado administrativo. Inexistência de direito líquido e certo e 
impropriedade da ação escolhida. Impetrantes carecedores do direito solicitado.  
(M.S. - PA. Acórdão nº32.969. Relator: Des. CARLOS FERNANDO DE SOUZA 
GONÇALVES. Órgão Especial. Unânime. Julgamento: 11/02/98). 

Funcionário público. Acumulação de emprego.  
I. Acumulação de emprego de agente administrativo e auxil iar de administração. 
Acumulação não compreendida nas exceções do Art. 37, XVL da C.F. II. Dispensa 
sem o processo disciplinar ( Art. 191, §§1º e 2º, da Lei 5.810/94 ). Caracterização de 
abuso de poder. III. Pagamento de indenização. Inadmissibil idade. IV. Segurança 
concedida em parte. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.955. Relatora: Desa. MARIA HELENA COUCEIRO  
SIMÕES  .   Câmaras   Cív eis    Reunidas .       Unânime. Julgamento: 03/02/98). 

Mandado de Segurança. Pedido de concessão de liminar para inscrição em 
concurso para capelão da Polícia Militar do Estado do Pará. 
No presente caso, a autoridade impetrada informou já existir nos quadros da 
corporação um capelão da religião do impetrante, devendo ser preenchida a vaga de 
outra religião, que representa a segunda maior corrente de adeptos. Não estando 
presentes o “fumus boni juris” nem o “periculum in mora”, não pode ser concedida a 
segurança. Segurança denegada. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.959. Relator: Des. PEDRO PAULO MARTINS. Câmaras 
Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 10/02/98). 
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Mandado de Segurança. Gratificação ou, mais propriamente, adicionais de 
tempo integral e de dedicação plena. 
Acumulação nos vencimentos e, conseqüentemente, nos proventos de aposentadoria 
dos servidores policiais que exercem ou exerceram a função de polícia judiciária, 
admitida pelos Arts. 45 e 69, II, da LC 22/94. Direito líquido e certo ocorrente. 
Segurança concedida. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.960. Relator: Des. WILSON DE JESUS MARQUES DA 
SILVA. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 10/02/98). 

Mandado de Segurança. Meio impróprio para suspender liminar concedida em 
outro mandamus. 
Mandado de Segurança. Ato Judicial. Liminar concedida. Suspensão pretendida. 
Meio impróprio. Extinção da ação. 1. O Mandado de Segurança não é meio próprio 
para suspensão de liminar concedida em outro mandamus. 2. Extinção da ação por 
impropriedade. 3. Mandado de Segurança, julgado extinto por incabível. 
(M.S. - PA. Acórdão nº33.056. Relatora: Desa. MARIA HELENA D'ALMEIDA 
FERREIRA. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 10/02/98). 

Mandado de Segurança. Preliminar de ilegitimidade ativa “ad causam”. Poder 
aos Sindicatos, legalmente constituídos, impetrar Mandado de Segurança 
coletivo para defender os interesses de seus associados, independentemente  
de autorização expressa destes. Preliminar rejeitada à unanimidade. 
Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”. Cabe ao Exmo. Sr. Governador do 
Estado responder, em última análise, pela política econômico-financeira do estado 
que governa - Preliminar unanimemente rejeitada. No mérito, a Lei 5.810, de 24/01/94 
não se refere a nenhuma restrição, sob qualquer sentido, ao 13º salário. Segurança 
concedida. 
( M.S. - PA. Acórdão nº32.926. Relator: Des. RICARDO BORGES FILHO. Órgão 
Especial. Unânime. Julgamento: 10/12/97). 
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Direito líquido e certo. Inocorrência. Ato da Secretária de Estado de 
Administração que determinou, relativamente aos proventos dos impetrantes, 
como funcionários públicos estaduais aposentados, o cálculo de gratificação 
de escolaridade sobre o vencimento, e não sobre a remuneração total. 
Art. 140 da Lei Estadual nº 5.810, de 1995. Não dispõe, o Tribunal de Contas do 
Estado, de poderes para determinar o registro de uma aposentadoria em termos 
diversos dos em que foi ela requerida e deferida, competindo-lhe, isso sim, julgá-la 
válida, nos termos em que foi concedida, ou nula, por i legal. Segurança denegada. 
(M.S. - PA. Acórdão nº29.918. Relator: Des. WILSON DE JESUS MARQUES   DA   
SILVA .   Câmaras   Cív eis    Reunidas .   Unânime. Julgamento:  05/10/96). 

Cargo em comissão. Incorporação de percentual. Direito adquirido. 
Mandado de Segurança. Funcionário Público Estadual. Vencimentos. Incorporação 
de percentual relativo a cargo em comissão. Preliminares de inépcia da inicial, e 
prescrição qüinqüenal. Preliminares rejeitadas tendo em vista que a inicial veio 
robustamente acompanhada de todos os documentos necessários quanto à 
prescrição qüinqüenal não ocorreu, por se tratar de prestações de trato sucessivo, 
que se renovam mês a mês. Ademais, entre a retirada do benefício e a ação, 
transcorreram apenas 2 anos e 3 meses. Mérito. Inteligência dos artigos 5º, item 
XXXVI da C.F., e art. 6º, parte final, da LICC. Não pode a Lei Nova ferir o direito 
adquirido pelo requerente a incorporação de percentual de cargo em comissão, 
adquirido na vigência das Leis nº 5.020/82 e 5.232/85. Outrossim, há também direito 
adquirido sob a vigência da Lei 5.810/94. Pretensão apoiada em direito líquido e 
certo. Segurança concedida à unanimidade. 
(M.S. - PA. Acórdão nº33.066. Relatora: Desa. RUTÉA NAZARÉ VALENTE DO 
COUTO FORTES. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 16/02/98). 

Alimentos provisionais arbitrados em percentual considerado elevado. Agravo 
de Instrumento interposto. Impetração do “mandamus” com pedido de liminar, 
objetivando emprestar efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento 
anteriormente interposto, e que na época, não possuía tal efeito. 
1. Provado se encontra nos Autos ( fls. 31/34 ), que idêntico “mandamus”, com o 
mesmo objetivo e causa de pedir do presente, foi julgado pelas colendas Câmaras 
Cíveis Reunidas de nosso pretório, e transitado livremente em julgado. 2. “In casu”, é 
indiscutível a figura da coisa julgada, daí ser o impetrante carecedor de coisa julgada. 
3 - Carência decretada, processo extinto. 
(M.S. – PA. Acórdão nº33.055. Relatora: Desa. OSMARINA ONADIR SAMPAIO 
NERY. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 17/02/98). 
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Carência superveniente do direito de recorrer do impetrante, que busca neste 
Mandado de Segurança assegurar a execução de sentença, sobrestada pelo 
despacho agravado. 
1. Preliminar do Ministério Público que releva a existência da ação Rescisória 
prejudicada à unanimidade, porque a Rescisória não pressupõe necessariamente a 
execução de sentença, e por faltar provas nos autos de que a sentença foi realmente 
executada, esvaziando o pedido. 2. No Mérito, presentes os requisitos do “fumus boni 
juris” e do “periculum in mora”, deve-se conceder, excepcionalmente, o remédio 
heróico impetrado antes da lei 9.139/95, como sucedâneo de recurso, porquanto este 
também está regido pela sistemática processual anterior. 
(M.S. – PA. Acórdão nº33.057. Relatora: Dra. MARTA INÊS ANTUNES JADÃO, 
Juíza especialmente conv ocada. Câmaras Cív eis Reunidas. Por Maioria. 
Julgamento: 16/02/98). 

Servidora Pública. Funcionária que exerce dois cargos técnicos. Preliminar de 
dilação probatória e decadência rejeitadas. 
Inexistência de inconstitucionalidade no exercimento das duas funções. Matéria 
prevista na Constituição Federal, Art. 37, XVI, “b”, e XVII. Necessidade da devida 
apuração para ser descaracterizada a incompatibil idade de horários, na forma da lei 
5.810/94. Matéria já decidida pela corte através dos acórdãos de nº 30.907 e 30.913. 
Mandado conhecido e concedido. 
(M.S. – PA. Acórdão nº33.121. Relator: Des. CARLOS FERNANDO DE SOUZA 
GONÇALVES. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 10/02/98). 

Concurso Público. Indeferimento de pedido na via administrativa. objetivando 
investidura em cargo. 
Concurso Público. Inocorrendo preterição em relação dos demais candidatos 
aprovados e classificados na ordem precedente, se afigura legal o ato que indeferiu a 
postulação do impetrante, na via administrativa, objetivando a sua investidura no 
cargo para o qual foi aprovado. Segurança denegada. 
(M.S. – PA. Acórdão nº33.763. Relator : Des. JOÃO ALBERTO CASTELLO 
BRANCO DE PAIVA. Órgão Especial. Unânime. Julgamento: 11/03/98). 
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Mandado de Segurança. Preliminar de ilegitimidade ativa “ad causam”. 
Necessidade de procuração específica. 
Para que os sindicatos possam defender judicial ou extrajudicialmente os interesses 
individuais, exclusivos e específicos de seus associados, necessário se torna que 
estes outorguem procuração específica sobre o assunto ao órgão de classe a que 
pertençam, na forma do disposto no inciso XXI, do Art. 5º da C.F.. Preliminar 
acolhida. 
(M.S. – PA. Acórdão nº33.144. Relator: Des. RICARDO BORGES FILHO. Órgão 
Especial. Unânime. Julgamento: 18/02/98). 

Mandado de Segurança . Celebração de  convênio . Alegação de direito líquido 
e certo. 
Alegação de direito líquido e certo à manutenção de convênio celebrado com 
Prefeitura Municipal. Preliminar : carência de ação por inviabil idade de dilação 
probatória. Não caracterização. Rejeição. Mérito: constatada a ausência de direito 
líquido e certo a ser restaurado via “ mandamus” , denega-se a segurança impetrada. 
(M.S. – PA. Acórdão nº33.317. Relatora: Des. ALBANIRA LOBATO BEMERGUY. 
Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 17/03/98). 

Direito Administrativo. Cálculo da gratificação de escolaridade. Incidência. Art. 
140 do RJU. Redutor constitucional. Vantagens pessoais. Preliminares de 
decadência e carência do direito de ação rejeitadas.  
A gratificação de escolaridade é calculada sobre o vencimento simples, conforme 
infere-se no art. 140 do RJU ( Lei nº 5.810/94 ). Excluem-se do redutor constitucional 
de que trata o Art. 17 dos ADCT, as parcelas referentes a gratificação incorporada de 
representação de cargo comissionado, de salário-família e de gratificação adicional 
por tempo de serviço, consideradas vantagens de caráter pessoal. Mandado de 
Segurança concedido em parte. 
(M.S. – PA. Acórdão nº33.344. Relatora: Desa. CLIMENIÉ BERNADETE DE 
ARAÚJO PONTES. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 10/03/98). 
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Mandado de Segurança. Impetrantes que apenas compraram os veículos do 
requerido na ação de Busca e Apreensão. 
Embargos deferidos, sendo determinada a suspensão do processo principal pelo 
Magistrado. O Mandado de Segurança perdeu seu objeto, e por conseqüência, está 
prejudicado. Recurso improvido. 
(M.S. – PA. Acórdão nº34.031. Relator: Des. PEDRO PAULO MARTINS. Câmaras 
Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 02/06/98). 

Mandado de Segurança objetivando o impetrante ser integrado ao quadro da 
Polícia Militar do Estado, após fazer as avaliações pendentes decorridas do ato 
de seu desligamento, sob a alegação de reprovação em educação física militar 
e, uma vez aprovado, sua promoção à aspirante oficial, bem como o ingresso 
em quadro de acesso.  
Habeas Data: impetração anterior à “ação mandamental”, objetivando informações 
indispensáveis para instruir a supra referenciada ação. Processados conjuntamente 
e, com base no § 2º do Art. 125 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, 
julgados em conjunto.1. Preliminar suscitada: Carência de ação. Impossibilidade de 
dilação probatória no “Writ”. Inacolhida. 2. O ato impugnado. O desligamento do 
impetrante, do curso de formação de Oficiais PM, sob a alegação de reprovação em 
educação física militar, não encontra respaldo nas Constituições federal e estadual, 
principalmente levando-se em conta que o impetrante estava legalmente licenciado 
pela junta de inspeção e saúde médica do próprio comando, a quando do seu 
desligamento. Embora a autoridade impetrada não tenha prestado as informações 
solicitadas no pedido de Habeas Data, a documentação pretendida no mesmo já se 
encontra nos autos da “ação mandamental”. 3. Prejudicado o Habeas Data. 
Segurança concedida. 
(M.S.eH.D. – PA. Acórdão nº33.384. Relatora: Desa. OSMARINA ONADIR 
SAMPAIO NERY. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 17/03/98). 
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Licenciamento Militar. Ofensa a direito líquido e certo e abuso de poder. Não 
caracterização. 
Mandado de Segurança. Licenciamento Militar. Alegação de ausência de ampla 
defesa. I)Preliminares: Decadência. Não caracterização face aferição a partir da data 
da publicação do RG nº200. Rejeição. Inviabil idade de util ização do “writ”contra ato 
disciplinar. Não caracterização. Impetração objetivando restauração de direito líquido 
e certo e não cobrança. Rejeição. II. Mérito: Face a constatação formal de ciência à 
ampla defesa, aliada à participação de patrono habilitado nos autos, inviável se torna 
a caracterização de ofensaa à direito líquido e certo e abuso de poder. Denegação 
unânime. 
(M.S. - PA. Acórdão nº33.968. Relatora: Desa. ALBANIRA LOBATO BEMERGUY. 
Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento:12/05/98). 

Mandado de Segurança. Ato do Governador do Estado. Inexistência de direito 
líquido e certo. 
Mandado de Segurança contra ato do Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará. 
Preliminar de decadência do direito de ação argüida pela autoridade impetrada, 
rejeitada à unanimidade de votos. No mérito, inexistindo direito líquido e certo a ser 
protegido pela via mandamental, nega-se a presente segurança, por falta de amparo 
legal. Decisão unânime. 
(M.S. – PA. Acórdão nº34.122. Relator: Des. HUMBERTO DE CASTRO. Órgão 
Especial. Unânime. Julgamento: 17/06/98). 

Preterição do oficial mais antigo pelo moderno. Direito líquido e certo violado. 
Mandado de Segurança. 
Mandado de Segurança. Ausência de direito líquido e certo. A preterição do oficial 
mais antigo pelo moderno. Violação ao direito líquido e certo. Mérito: inexistindo 
condenação criminal, o impetrante pode constar no quadro de acesso e ser 
promovido pelo critério de ressarcimento de preterição. Segurança concedida. 
(M.S. – PA. Acórdão nº33.687. Relatora: Desa. IZABEL VIDAL DE NEGREIROS 
LEÃO. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 29/04/98). 
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Mandado de Segurança coletivo. Impetração por associação de classe. 
Legitimidade ativa. Ilegitimidade passiva “ad causam” do Governador do 
Estado. Ato impugnado de responsabilidade do presidente do Ipasep. Fôro 
competente. Carência da ação.  
Não carece de autorização da assembléia geral, a associação regularmente 
constituída, e em funcionamento, para postular em favor de seus membros ou 
associados, bastando o constante do estatuto, estando a legitimação para agir, 
condicionada à defesa dos direitos e interesses jurídicos da categoria que representa. 
Preliminar rejeitada à unanimidade. Se o ato impugnado é de responsabilidade do 
presidente do Ipasep, não pode o Governador do estado figurar no polo passivo do 
presente “mandamus”. E não tendo a autoridade responsável fôro privilegiado, 
configura-se a ilegitimidade passiva “ad causam”. Preliminar acolhida por maioria de 
votos.  
(M.S. - PA. Acórdão nº33.954. Relatora: Desa. CLIMENIÉ BERNADETTE DE 
ARAÚJO PONTES. Órgão Especial. Unânime e maioria. Julgamento: 06/05/98) 

Vencimentos de secretários. Teto constitucional. Desconsideração das 
vantagens pessoais existentes fere direito líquido e certo. 
Mandado de Segurança. Teto constitucional. Redutor. Vencimentos de secretários 
que não corresponde a realidade, falta de cumprimento de decreto legislativo nº17/94 
que estabeleceu a remuneração. Aplicação do redutor sem considerar as vantagens 
pessoais existentes. Não inclusão do totalizador dessa vantagem. Entendimento do 
Egrégio Tribunal Federal e demais Tribunais pátrios. Salário que não ultrapassa o 
limite máximo previsto pela Lei Maior. Aplicação que fere direito líquido e certo do 
impetrante. Mandado conhecido e concedido. 
(M.S. – PA. Acórdão nº34.174. Relator: des. CARLOS FERNANDO DE SOUSA 
GONÇALVES. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 23/06/98). 

Concurso Público. Exame Psicotécnico. Caráter eliminatório. Ilegalidade. 
Mandado de Segurança. Exame Psicotécnico. As Preliminares suscitadas pela 
autoridade impetrada foram rejeitadas. A avaliação psicológica, em concurso público, 
ante a limitação técnica do exame ou a maneira como a mesma foi praticada – com 
caráter eliminatório e irrecorrível, se afigura flagrantemente ilegal, não podendo 
decidir pela recomendação ou não do candidato. Segurança concedida. 
(M.S. – PA. Acórdão nº34.176. Relator: Des. JOÃO ALBERTO CASTELLO 
BRANCO DE PAIVA. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento:19/05/98). 
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Mandado de Segurança. Curso de Formação de Sargentos. Desligamento.  
Mandado de Segurança contra ato do Comandante da Polícia Militar do Estado. 
Objetivo – tornar sem efeito o desligamento dos impetrantes do Curso de Formação 
de Sargentos – CFS PM/96, face a reprovação, conduzindo-os ao posto de sargento 
da Polícia Militar do Estado do Pará. Direito líquido e certo inexistente. I. Não 
demonstrado de plano que o ato administrativo impugnado tem vício de ilegalidade e 
abusividade e inexistente lesão a direito líquido e certo dos impetrantes, descabe a 
concessão do “mandamus”. II. Segurança negada. Decisão unânime. 
(M.S. – PA. Acórdão nº34.203. Relatora: Desa. MARIA HELENA COUCEIRO 
SIMÕES. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 23/06/98). 



 

. 
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Pensão à beneficiária de servidor falecido segurado do Ipasep. Benefício na 
ordem de 100%. Recusa do órgão previdenciário estatal que sustenta o 
“quantum” na base de 70%. Mandamus concedido na instância “a quo”. 
Decisão que manda recalcular de 70% para 100% dos vencimentos do servidor 
ativo. Reexame necessário. 
1. É questão pacífica o assunto na doutrina e na jurisprudência de nossos Tribunais, 
inclusive no colendo STF, que os beneficiários da previdência de pensão por morte 
de servidor farão jus a 100% de seus vencimentos ou proventos, à teor do §5º do Art. 
40 C.F.. 2. O cálculo da pensão do servidor falecido baseia-se na integralidade de 
seus proventos, sendo de imediata aplicação, não tendo eficácia a norma estatal que 
afronta a C.F., descumprindo suas determinações. Recurso de apelação do Ipasep 
conhecido, porém improvido. Sentença que se mantém na superior instância. 
(Reex.Sent. - PA. Acórdão nº32.764. Relatora: Desa. RUTÉA NAZARÉ VALENTE 
DO COUTO FORTES. 3ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 09/12/97) 

Indenização por acidente de veículo marítimo. Processo administrativo do 
Tribunal Marítimo com força probante. Excesso de passageiro e de carga. 
Apelação Cível. Indenização por acidente de veículo marítimo. Preliminar de 
impropriedade do rito processual rejeitada. Preliminar de carência de ação. 
Importância paga. Assunto referente ao mérito. Documentos assinados em 
contradição. Depoimento da autoridade confessando o pagamento de auxílio 
financeiro. Processo administrativo do Tribunal Marítimo com força probante. 
Responsabilidade do apelante pelo sinistro. Culpa do empregado do apelante na 
causa do acidente. Excesso de passageiro e de carga. Desrespeito as leis que regem 
o tipo de navegação. Recurso conhecido e improvido. 
(Reex.Sent./Ap.Civ . – PA. Acórdão nº33.286. Relator: Des. CARLOS FERNANDO 
DE SOUSA GONÇALVES. 3ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 
06/03/98). 
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Cobrança antecipada de ICMS. Impugnação de Lançamento Tributário. 
Cobrança legal . Segurança denegada. 
Reexame de Sentença. Mandado de Segurança. Cobrança antecipada do ICMS. I. 
Preliminar de ilegitimidade da autoridade coatora. Sendo o ato impugnado um mero 
lançamento tributário, a autoridade que diretamente pratica o ato, considerado lesivo 
a direito do contribuinte é que deve responder ao “mandamus”. Preliminar rejeitada à 
unanimidade. II. Mérito. Legalidade e constitucionalidade da cobrança antecipada do 
tributo, em face da Lei Estadual nº5.530, de 13/01/1989, convalidada pela Emenda 
Constitucional nº3, de 17/03/1993. Decisão afinada com a jurisprudência pátria. 
Conhecimento do reexame para reformar a decisão e denegar a segurança. III. 
Decisão unânime. 
(Reex.Sent. – PA. Acórdão nº33.533. Relatora : Desa. MARIA HELENA 
COUCEIRO SIMÕES. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 06/04/98). 

Recurso de Apelação. Ação Originária de Cobrança. Princípio da 
obrigatoriedade do contrato que não pode incompatibilizar-se com o equilíbrio 
e harmonia, que devem respaldar as cláusulas avençadas, nem divorciar-se das 
normas legais.  
1. Prejudicada a eficácia da cláusula contratual, face à limitação do direito do 
contraente-autor. A comprovação dos prejuízos reclamados, improcedem os 
descontos efetuados em sua revelia. 2. Inobservadas as cautelas destacadas no Dec. 
1.110/94 e Lei 8.880/94, que procuraram resguardar os direitos dos contraentes e o 
equilíbrio contratual, improcedentes se tornaram a conversão dos preços contratados 
e os descontos efetivados a pretexto da aplicação da medida provisória 434/94. 
Recursos conhecidos e improvidos. 
(Reex.Sent.eAp.Civ . – PA. Acórdão nº33.135. Relatora: Desa. ALBANIRA 
LOBATO BEMERGUY. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 19/02/98). 

Reexame de Sentença e Apelação Cível. Ação de anulação de ato 
administrativo. Revogação da lei através de decreto. Impossibilidade. 
I. Preliminar de ilegitimidade ativa. Rejeitada à unanimidade pelos fundamentos 
contidos no acórdão. II. Mérito: a doação de bem público imóvel, depende da lei, mas 
tem eficácia com elaboração do contrato de escritura pública de doação, transcrito no 
registro de imóveis. III. Deve ser aceita pelo donatário se for sujeita a encargo ( Art. 
1.166 do CCB ). IV. Nulidade do ato administrativo decretada. Sentença que deve ser 
reformada. 
(Reex. Sent. e Ap.Civ .– PA.  Acórdão nº33.534, Relatora: Desa. MARIA HELENA 
COUCEIRO SIMÕES. 1ª Câmara Cív el Isolada.  Unânime. Julgamento: 06/04/98) 
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Nota atribuída pelo representante do corpo docente. Impossibilidade de 
alteração pela justiça.  
Reexame de Sentença e Apelação Cível. Não cabe a justiça alterar a nota atribuída 
ao aluno por representante do corpo docente da escola na qual está matriculado. 
Ausência de direito líquido e certo. Recursos conhecidos e providos para efeito de 
modificar a decisão monocrática negando o writ. 
(Reex.Sent e Ap.Civ . - PA. Acórdão nº33.944. Relator: Des. RICARDO BORGES 
FILHO. 1ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 25/05/98). 

Poder público municipal. Cobrança de taxa. Inexistência de definição legal. 
Reexame de Sentença. Mandado de Segurança. É de ser mantida a sentença judicial 
que repeliu a cobrança de taxa imposta pelo Poder Público Municipal, sem a definição 
legal dos elementos que possam constituí-la. Decisão unânime. 
(Reex.Sent.- PA. Acórdão nº34.039. Relatora: Desa. ALBANIRA LOBATO 
BEMERGUY. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 07/05/98). 

Servidor Público Municipal. Demissão após cumprimento de Estágio 
Probatório. Mandado de Segurança. Segurança concedida. Sentença 
reexaminada mantida.  
Reexame de Sentença. Servidor Público Municipal admitido após aprovação em 
concurso público, investido na função e lotado no cargo de vigia, por ato do 
Presidente da Câmara Municipal da época. Demissão sumária após cumprimento do 
Estágio Probatório de mais de dois anos. Mandado de Segurança interposto visando 
a reintegração no cargo. Segurança concedida. Admissibil idade. 1. Não ocorrência, in 
casu, de nenhuma das hipóteses consignadas no §1º, do art.41, da Constituição 
Federal, patenteado está, que a autoridade impetrada não agiu dentro dos ditames 
legais, afrontando, com seu ato ilegal e abusivo, uma garantia constitucional. 2. 
Sentença reexaminada mantida. Decisão unânime. 
(Reex.Sent. – PA. Acórdão nº34.072. Relatora: Desa. OSMARINA ONADIR 
SAMPAIO NERY. 2ª Câmara Cív el Isolada. Unânime. Julgamento: 19/06/98). 
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Denúncia contra ex-Prefeito Municipal de Bonito. Crime de responsabilidade. 
Decreto Lei nº 201/67, Art. 1º, incisos I, II, V, VII e XI. 
É de ser recebida a denúncia que se encontra alicerçada em percuciente apuração do 
colendo Tribunal de Contas dos Municípios, onde se relata fatos que encontram 
tipicidade no aludido Decreto. Denúncia procedente e recebida em todos os seus 
termos. 
(A. Penal - PA. Acórdão nº32.647. Relator : Des. ELZAMAN DA CONCEIÇÃO 
BITTENCOURT. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento : 26/05/97). 

Ex-Prefeito Municipal de Abaetetuba. Crime de responsabilidade. Decreto Lei nº 
201/67, Art. 1º, inciso XIII. Contratação de servidores respaldada em lei 
municipal. Denúncia. Rejeição.  
Já existem decisões judiciais no sentido de não ter como caracterizado o crime de 
responsabilidade previsto na citada Lei, à eventuais contratações de servidores 
respaldadas em lei municipal. Por outro lado, havendo duas contratações para 
prestação de serviço temporário de excepcional interesse público, respaldadas em lei, 
tal ato está em perfeita consonância com o permissivo constitucional, previsto no 
inciso IX do Art. 37 da Carta Magna. Denúncia improcedente e rejeitada. 
(A.Penal. Acórdão nº32.605. Relator : Des. ELZAMAN DA CONCEIÇÃO 
BITTENCOURT. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento : 24/11/97) 

Denúncia contra Ex-Prefeito Municipal. Crime de responsabilidade. Artº 312 c/c 
327,§ 1º do CPB. Decreto Lei nº 201/67, Artº 1º , Inc. XIII. 
É de ser recebida a denúncia que se encontra alicerçada em percuciente apuração da 
peça informativa, oriunda do relatório final de C.P.I., na qual relata-se fatos que 
encontram tipicidade no Decreto-Lei nº 201/67.Denúncia recebida. 
(A.Penal - PA. Acórdão nº32.648. Relator : Des. ELZAMAN DA CONCEIÇÃO 
BITTENCOURT. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento : 26/05/97). 

Ex-Prefeito Municipal de Altamira. Denúncia: recebimento. Prova da existência 
do crime. Requisitos do Art. 41 do CPP. Inserida na peça acusatória.  
Quando a denúncia esteia-se em prova da existência de crime, que se evidencia pelo 
menos em tese, e formulada com obediência aos requisitos do Art. 41 do CPP, deve 
ela ser recebida. Vencida a relatora. Des. Elzaman da Conceição Bittencourt: voto 
vencedor. 
(A. Pen. - PA. Acórdão nº32.833. Relatora: Desa. LÚCIA CLAIREFONT SEGUIN 
DIAS CRUZ. Câmaras Criminais Reunidas. Por Maioria. Julgamento: 29/12/97). 
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Crime de Responsabilidade. Recebimento da denúncia. 
Crime de Responsabilidade com base no Decreto Lei 201/67. Constituindo os fatos 
imputados aos denunciados, se verdadeiros, crime em tese, o recebimento da 
denúncia se impõe. Ausentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo 
Penal a decretação de Prisão Preventiva, é desnecessária. 
(A.Penal. – PA. Acórdão nº33.181. Relatora: Desa. YVONNE SANTIAGO 
MARINHO. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 02/03/98). 



 

AGRAVO REGIMENTAL 
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Agravo Regimental. Execução de Sentença. Improvimento.  
Agravo Regimental. Prescrição. Nome do réu no rol dos culpados. Cabe ao Juízo de 
origem decidir sobre questões que digam respeito a execução de sentença, mesmo 
em caso de processo prescrito. Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime. 
(Ag.Reg. – PA. Acórdão nº33.640. Relatora: Desa. LÚCIA CLAIREFONT SEGUIN 
DIAS CRUZ. 3ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 18/04/98). 
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Julgamento injusto. Inexistência. Decisão Popular mantida.  
Inexistindo as circunstâncias delimitadas pela lei que demonstrem a ocorrência de um 
julgamento injusto, mantem-se a decisão popular. Recurso conhecido e improvido. 
(Ap.Penal - PA. Acórdão nº32.553. Relator : Des. LÚCIA CLAIREFONT SEGUIN 
DIAS CRUZ. 3ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento : 07/11/97). 

Pedido de reforma da condenação por excesso doloso para excesso culposo. 
Improvimento.  
Penal. Processual. Apelação. Crime previsto no art. 121, caput, do CP. Pedido de 
reforma da condenação, por excesso doloso, de defesa própria, para excesso 
culposo. Não consignada em ata, pela defesa, a provável falta de esplicação, pela 
Dra. Juíza Presidente do Júri, sobre os quesitos concernentes à imoderação. Não se 
considera em legítima defesa, o agente, quando agredido, desarma a vítima, devido à 
sua compleição física, e passa a brandir a faca peixeira, ameaçando a vítima, na 
altura do queixo e do ante-braço, e acaba cravando-a no peito, lesionando o coração 
da mesma. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. 
(Ap.Penal - PA. Acórdão nº32.628. Relator: Des. WERTHER BENEDITO COELHO. 
2ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 09/10/97) 

Latrocínio. Comprovação da autoria e da materialidade. Tortura. Inexistência 
probatória. 
Latrocínio. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Tortura não provada. 
Concurso de pessoas. Na dosimetria da pena, diante das situações lançadas no ato 
judicial não bastam para a exasperação. Recurso, em parte provido. 
(Ap.Crim. – PA. Acórdão nº34.191. Relatora: Desa. YVONNE SANTIAGO 
MARINHO. 1ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 23/06/98). 

Atentado violento ao pudor. Vítima menor de 14 anos. Ausência de lesões 
corporais graves.  
Inaplicabil idade do aumento de pena previsto no Art. 9º da Lei 8.072/90. Dá-se 
provimento parcial ao recurso de apelação, para excluir a majoração lançada na 
sentença, ficando portanto a pena definitiva fixada em 08 anos de reclusão para cada 
infração, totalizando 16 anos de reclusão, a ser cumprido em regime fechado.  
(Ap. Crim. - PA. Acórdão nº32.822. Relator: Des. ARY DA MOTTA SILVEIRA. 1ª 
Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 16/12/97) 
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Legítima Defesa de Terceiros. 
Apelação. Homicídio. Legítima Defesa de Terceiros. Verificando-se que tanto no 
inquérito policial como na instrução processual, desenhou-se um quadro de legítima 
defesa em favor do réu, indicando a acertada decisão do Tribunal Popular, mantém-
se tal decisão. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. 
(Ap.Pen. - PA. Acórdão nº33.048. Relatora: Desa. LÚCIA CLAIREFONT SEGUIN 
DIAS CRUZ. 3ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 03/10/98). 

Sentença fundamentada na autoria do delito. Prova material não acostada nos 
autos. Inobservância por parte do Juízo sentenciante ao Art. 158 do CPP. 
I. Nos crimes que deixam vestígios, necessário se torna o exame de corpo de delito, 
direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. II. A jurisprudência é 
unânime quando orienta que: “a confissão extrajudicial, que não se reveste das 
garantias do Juízo, é insuficiente, por si só, para embasar uma condenação...”. 
Recurso conhecido e provido. 
(Ap. Pen. - PA. Acordão nº31.812. Relator: Des. ELZAMAN DA CONCEIÇÃO 
BITTENCOURT. 2ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 26/06/97). 

Invocação de manifesta contrariedade da decisão do júri à prova dos autos no 
concernente às qualificadoras do crime de homicídio.  
Inobstante só existe prova indireta, pessoal e material, o júri vislumbrou 
circunstâncias concomitantes ao crime, que o qualificam. Recurso conhecido e 
improvido. 
(Ap.Pen. - PA. Acórdão nº32.925. Relator: Des. WERTHER BENEDITO COELHO. 
2ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 23/10/97). 

Atentado Violento ao Pudor. Acolhimento da palavra da vítima menor. 
Atentado Violento ao Pudor. A palavra da vítima menor deve ser acolhida, se guarda 
coerência com os demais elementos de prova que emergem dos autos. Se o delito é 
praticado contra menor de 14 anos de idade a violência é presumida, pelo que se faz 
desnecessária a existência de prova material. Crime configurado. Recurso 
desprovido. 
(Ap.Pen. - PA. Acórdão nº33.081. Relatora: Desa. YVONNE SANTIAGO 
MARINHO. 1ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 17/02/98). 
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Duplo crime de latrocínio em co-autoria e concurso material, previstos nos Arts. 
157, § 3º c/c os Arts. 29 e 69 do CPB. Manutenção da sentença do Juízo “a quo”.  
Preliminar de preclusão do direito de apresentar razões de recurso no Tribunal “ad 
quem”, em decorrência da intempestividade do pedido do recorrente - Preliminar 
acolhida. No mérito, está provada a co-autoria através de numerosos indícios e prova 
pessoal indireta, que corroboram a confissão do infrator na polícia. Recursos 
conhecidos e improvidos, para manter a sentença do Juízo “a quo”, consoante o 
parecer ministerial. 
(Ap.Pen. - PA. Acórdão nº33.007. Relator: Des. WERTHER BENEDITO COELHO. 
2ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgameto: 06/11/97). 

Abuso   de   autoridade.   Dúvida  com   relação    à culpabilidade . Princípio 
"in dubio pro réu".  
Apelação Criminal. Crime de Abuso de Autoridade. A existência de dúvidas na 
culpabilidade dos réus, levam ao princípio "in dubio pro réu". Recurso conhecido e 
impróvido. Decisão unânime. 
(Ap. Crim. - PA. Acórdão nº33.157. Relatora: Desa. MARIA DE NAZARETH 
BRABO DE SOUZA. 1ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 
16/12/97). 

Delito considerado como Privilegiado. Inexistência. Decisão popular anulada.  
Apelação Penal. Julgamento Popular distanciado à prova dos autos. Anula-se a 
decisão popular que considera o delito como privilegiado, quando inexistem nos autos 
provas que demonstre a ocorrência de tal circunstância. Recurso conhecido e 
provido. Decisão unânime. 
(Ap.Crim. – PA. Acórdão nº33.209. relatora: Desa. LÚCIA CLAIREFONT SEGUIN 
DIAS CRUZ. 3ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 19/12/97). 
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Desclassificação do crime de homicídio com agravante para homicídio culposo. 
Decisão do Tribunal do Júri contrária as provas dos autos. 
Apelação Criminal. Recurso do Ministério Público, pretendendo modificar decisão do 
Júri que desclassificou o crime de homicídio com agravante, para homicídio culposo. 
Decisão contrária à prova dos autos. A atitude de quem dispara o seu revólver, após 
apontá-lo, demonstra que agiu indiferentemente ao resultado. Foi além da simples 
imprudência, adentrando o âmbito do dolo, pois assumiu o risco de um resultado 
lesivo, que veio a suceder. Recurso provido, para reformar a decisão apelada, 
mandando o réu a novo julgamento. Unânime. 
(Ap.Crim. – PA. Acórdão nº33.680. Relator: Des. ARY DA MOTTA SILVEIRA. 1ª 
Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 14/04/98). 

Deparando-se o Juiz com duas causas especiais de aumento de pena, aplica-se 
tão somente uma delas.  
Apelação Penal. Deparando-se o Juiz com duas causas especiais de aumento de 
pena, uma no Código Penal e, outra da legislação extravagante, aconselhável se 
revela, tão-somente, a aplicação de uma delas, de preferência a que mais aumente, 
porém, havendo a incidência de ambas, deve prevalecer o bom senso, o que 
inocorrendo in casu, conhece-se do recurso e dá-se-lhe provimento, em parte, para 
reduzir-se o quantum fixado de 11 (onze) anos (três) meses de reclusão, para 10 
(dez) anos. Decisão por maioria de votos. 
(Ap.Crim. – PA. Acórdão nº33.320. Relator: Des. BENEDITO DE MIRANDA 
ALVARENGA. 3ª Câmara Criminal Isolada. Por maioria. Julgamento: 19/12/98). 

Recurso interposto somente pelo réu. Impossibilidade de agravar a pena. 
33.682. 
Apelação Criminal. Crime de Lesões Corporais Seguida de Morte. Tratando-se de 
recurso interposto somente pelo réu, é vedada qualquer agravação da pena em 
qualidade, espécie ou quantidade (art. 617 do CPP). Recurso conhecido e improvido. 
Decisão unânime. 
(Ap.Crim. – PA. Acórdão nº33.682. Relatora : Desa. MARIA DE NAZARETH 
BRABO DE SOUZA. 1ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 
16/12/97). 



114 EMENTÁRIO DO T.J.E. / PA 

Confissão na fase policial. Retratação pelo recorrente. Impossibilidade de 
inocentá-lo. 
Apelação Penal. A retratação pelo recorrente de sua confissão na fase policial de 
nada vale para inocentá-lo, porque desacreditada por duas testemunhas que de 
modo uníssono e firme o reconheceram como um dos partícipes do crime, cujos 
objetos à mão armada subtraídos da vítima, foram divididos com os demais. Recurso 
conhecido e à unanimidade improvido. Decisão guerreada mantida integralmente. 
(Ap.Crim. – PA. Acórdão nº33.570. Relator: Des. BENEDITO DE MIRANDA 
ALVARENGA. 3ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 27/03/98). 

Crime de Tráfico de Entorpecente. Prova do comércio frágil e insegura. 
Desclassificação.  
Entorpecente. Tráfico. Descaracterização. Quantidade que não gera certeza da 
comercialização. Desclassificação do art. 12 para o artigo 16 da Lei  6.368/76. 
Apresentando-se frágil e insegura a prova do comércio, justifica-se a 
desclassificação. Recurso provido. 
(Ap.Crim. - PA. Acórdão nº33.996. Relatora: Desa. YVONNE SANTIAGO 
MARINHO. 1ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 26/05/98). 

Apelação Criminal. Crime de Estupro. Vítima menor de quatorze anos de idade.  
Evidenciado o constrangimento de que trata o Art. 213 do CPB, em virtude da 
ofendida ser menor de quatorze anos de idade, impõe-se a confirmação da decisão 
condenatória. Recurso conhecido e improvido. 
(Ap.Crim. – PA. Acórdão nº34.019. Relatora: Desa. MARIA DE NAZARETH 
BRABO DE SOUZA. 1ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 
26/05/98). 

Apelação Penal. Provas. Materialidade e autoria indiscutíveis.  
Inexistindo dúvidas da materialidade e autoria do delito, e revelando o acusado uma 
personalidade fria, são fatos que demonstram a sua indiscutível responsabilidade 
penal. Recurso conhecido e improvido. 
(Ap.Penal. – PA. Acórdão nº34.050. Relatora: Desa. LÚCIA DE CLAIREFONT 
SEGUIN DIAS CRUZ. 3ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 
22/05/98). 
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Apelação criminal. Tentativa de homicído. Sentença que tipifica o fato no Art. 
121 “caput” c/c Art. 14, II do CPB.  
Recurso da defesa alegando que não restou caracterizado o crime, vez que a 
conduta do apelante na verdade foi defensiva e imprudente. Prova convincente da 
prática do ilícito. Recurso improvido. 
(Ap.Pen. – PA.  Acórdão  nº33.351. Relatora: Desa. YVONNE SANTIAGO 
MARINHO. 1ª Câmara Criminal Isolada.  Unânime. Julgamento: 13/03/98). 

Tribunal do Júri. Decisão contrária à prova dos autos. Meio cruel. Novo 
julgamento. 
Apelação Criminal. Réu pronunciado como autor de homicídio qualificado, que ficou 
desclassificado pelos Jurados para homicídio simples. Decisão do Tribunal do Júri 
contrária à prova dos autos. O emprego de arma branca contra pessoa indefesa e a 
reiteração de golpes, constituem, sem dúvida, meio cruel. Recurso provido, para que 
seja o ora apelado submetido a novo julgamento. Unânime. 
(Ap.Crim. - PA. Acórdão nº34.047. Relator: Des. ARY DA MOTTA SILVEIRA. 1ª 
Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 12/05/98). 

Apelação Criminal. Crime de lesões corporais. Ocorrência e autorias incertas. 
Aplicação do “In Dúbio Pro Reo”. 
Não havendo a certeza da ocorrência delituosa e de sua autoria, requisitos 
indispensáveis para a prolação de um decreto condenatório, aplica-se o “in dúbio pro 
reo”. Recurso conhecido e improvido. 
(Ap. Crim. - PA. Acórdão nº33.997. Relatora: Desa. MARIA DE NAZARETH 
BRABO DE SOUZA. 1ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 
17/02/98). 

Apelação Criminal. Crime de estelionato. Provas irrefutáveis. 
A alegação de negativa de autoria não será acolhida, estando a decisão de primeiro 
grau consubstanciada em provas irrefutáveis, carreadas nos autos durante a 
instrução processual. Recurso conhecido e improvido.  
(Ap. Crim. - PA. Acórdão nº34.020. Relatora: Desa. MARIA DE NAZARETH 
BRABO DE SOUZA. 1ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 
19/05/98). 
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Apelação Penal. Motivação: anulação da decisão do Júri, porque teria o 
recorrente praticado o fato sob a égide da excludente de antijuridicidade da 
legítima defesa de seu irmão.  
Contrapondo-se, há nos autos a versão de que a retorsão foi tardia, porque já 
cessada a agressão e mesmo que assim não o fosse, desnecessários revelaram-se 
os meios empregados na repulsa. Logo, optando o conselho de sentença pela 
segunda versão, que aliás é a mais verossímil, não decidiu contra a evidência da 
prova. Apelo conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida. 
(Ap. Pen. - PA. Acórdão nº34.023. Relator: Des. JAIME DOS SANTOS ROCHA. 3ª 
Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 22/05/98). 

Apelação. Dolo. Julgamento popular anulado. Novo julgamento. 
Verifica-se pelas provas testemunhais e pelo local de ferimento na vítima, a intenção 
dolosa do acusado. Recurso conhecido e provido para anular o julgamento popular a 
fim de que o réu seja submetido a novo julgamento. 
(Ap. Crim. - PA. Acórdão nº34.026. Relatora: Desa. LÚCIA DE CLAIREFONT 
SEGUIN DIAS CRUZ. 3ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 
22/05/98) 



 

CORREIÇÃO PARCIAL 



 

. 
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Correição parcial. “Error in procedendo”. Aplicabilidade.(32.760) 
A correição parcial é medida para combater despachos de Juízes que, por erro ou 
abuso constituírem inversão tumultuária da ordem legal dos atos processuais, vale 
dizer, “error in procedendo”. Pedido conhecido e deferido. 
(Corr.Parc.Pen. Acórdão nº32.760. Relatora: Desa. YVONNE SANTIAGO 
MARINHO. Órgão Especial. Unânime. Julgamento: 17/12/97). 



 

. 



 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS 



 

. 
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Exame de questão não levantada nas razões do recurso. Embargos de 
Declaração. Rejeição. (33.541) 
Embargos de Declaração com efeitos modificativos. Exame de questão não levantada 
nas razões do recurso. Inadmissibil idade. Quando o embargo de declaração requer 
exame de questão não levantada nas razões da apelação, inadmissível é seu 
acolhimento. Embargos rejeitados à unanimidade. 
(Emb. Decl. – PA. Acórdão nº33.541. Relator: Des. ELZAMAN DA CONCEIÇÃO 
BITENCOURT. 2ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 12/03/98). 



 

. 



 

HABEAS CORPUS 



 

. 
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Denúncia recebida com os requisitos de admissibilidade. Justa Causa. 
Controvérsias. Exame aprofundado de provas. Constrangimento ilegal não 
configurado.  
Em regra, não se deve trancar a ação penal, porque isso implicaria em absolvição 
sem processo, conforme reiteradamente vem entendendo a jurisprudência dos 
Tribunais do País. Só em casos excepcionais, e quando fartamente demonstrado a 
ausência do crime imputado ao paciente, é que ocorre a falta de justa causa, cabendo 
o remédio heróico para elidir o constrangimento ilegal. Writ denegado. 
(H.C.Lib. - PA. Ac. nº32.604, C. CRIM. R., Relator : Des. ELZAMAN DA 
CONCEIÇÃO BITTENCOURT. Decisão : Unânime. Julgamento : 24/11/97 ) 

Habeas Corpus impetrado contra ato colegiado  do Tribunal. Inafastável 
jurisprudência em matéria competencial. 
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar. Decreto de prisão emanado do ato 
de Colegiado de Tribunal. Competência do Supremo Tribunal Federal para processar 
e julgar originariamente Habeas Corpus impetrado contra ato Colegiado do Tribunal. 
Inteligência do art. 102, I, i da Constituição de 1988. Inafastável Jurisprudência em 
matéria competencial, oriunda daquela corte maior nesse sentido. Preliminar argüída 
e acolhida à unanimidade. Habeas Corpus não conhecido. Decisão unânime. 
(H.C.c/ped.Lim. - PA. Acórdão nº32.831. Relator: Des. FELÍCIO DE ARAÚJO 
PONTES. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 15/12/97). 

Crime contra a ordem tributária. Ordem concedida.  
Habeas Corpus para trancamento de ação penal por ausência de justa causa. 
Paciente denunciado pela suposta prática de crimes contra a ordem tributária, Art. 1º, 
incisos I e III, da Lei nº 8.137/90. Ainda em trâmite em espera administrativa o recurso 
de nº 1565/ proc. nº 11.314/96 alusivo às notas fiscais que serviram de objeto à 
propositura da equivocada ação penal em desfavor dos pacientes. Ordem concedida 
à unanimidade. 
(H.C.p/Tranc.A.Penal - PA. Acórdão nº32.825. Relator: Des. JAIME DOS SANTOS 
ROCHA. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 03/11/97). 
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Decretação da custódia preventiva. Exigência de esclarecimento dos fatos.  
Habeas Corpus Liberatório. Decreto preventivo sem a devida fundamentação. Para a 
decretação da custódia preventiva, a lei exige sejam esclarecidos os fatos que 
levaram a tal juízo valorativo, não podendo basear-se em proposição abstrata, como 
simples ato formal. Ordem concedida. Decisão unânime. 
(HC.Lib. - PA. Acórdão nº32.856. Relator: Desa. MARIA DE NAZARETH BRABO 
DE SOUZA. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 22/12/97). 

Excesso de Prazo. Inexistência de oitiva de testemunhas devido ao acúmulo de 
processos.  
Habeas Corpus Liberatório. Sendo o excesso de prazo causado pela inexistência na 
oitiva de testemunhas por parte de um dos co-réus, não se pode atribuí-lo à 
Autoridade Judiciária indicada como coatora, que por motivo de acúmulo de 
processos não as inquiriu de imediato. Ordem negada à unanimidade. 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão nº32.846. Relator: Des. BENEDITO DE MIRANDA 
ALVARENGA. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 21/01/98). 

Cartas Precatórias. Expedição destas não suspende a instrução criminal.  
Habeas Corpus Liberatório. Não se acolhe a justificativa de que a mora processual 
decorre da não devolução das Cartas Precatórias, visando oitiva das testemunhas, 
pois a expedição destas não suspende a instrução criminal (Ex-vi do art. 222, § 1º, do 
CPP). Liminar confirmada. Ordem concedida. Decisão unânime. 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão nº32.890. Relator: Des. BENEDITO DE MIRANDA 
ALVARENGA. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento:  02/02/98). 

Constrangimento Ilegal. Descaracterização. Contribuição efetiva da defesa do 
réu para a sobrelevação dos prazos da instrução processual. 
Pesa contra os pacientes acusados de prática, em co-autoria, de crime hediondo. 
Processo com a instrução finda. A hodierna Jurisprudência pacífica no colendo STF, 
assenta que “comprovada a contribuição efetiva da defesa do réu para sobrelevação 
dos prazos da instrução processual, descaracterizado fica o alegado constrangimento 
ilegal por excesso de prazo”. Denegada a ordem por completa carência de amparo 
legal. À unanimidade.  
(H.C.Lib. - PA. Acórdão nº32.891. Relator: Des. JAIME DOS SANTOS ROCHA. 
Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 15/12/97). 
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Paciente preso, cumprindo pena em cidade do interior do Estado de São Paulo. 
Paciente preso, cumprindo pena em cidade do interior do Estado de São Paulo pelo 
crime de furto e com prisão preventiva decretada pelo Juízo da 11ª Vara Penal de 
Belém, por infração do art. 157, §2º, I e II do CPB em face à sua condição de 
foragido, que se constitui a causa do alegado alongamento da instrução criminal. 
Ordem denegada, à unanimidade, por ausência de amparo legal. 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão nº32.895. Relator: Des. JAIME DOS SANTOS ROCHA. 
Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 15/12/97). 

Certidão positiva de Inquérito Policial. Impossibilidade de provocar a violação 
do direito de locomoção e a alegada inviabilidade de concorrer a cargo público.  
A certidão positiva de inquérito policial não tem o condão de provocar a violação do 
direito de “ir e vir” e a alegada impossibil idade de concorrer a cargo público, em razão 
da mesma, deve ser atacada pelo paciente através de Mandado de Segurança contra 
o Órgão que o recusou. De igual modo,  foge do viés do Habeas Corpus a finalidade 
de determinar a agil ização de determinado processo, principalmente encontrando-se 
o réu em liberdade. Ordem não concedida, à unanimidade, por carência de amparo 
legal. 
(H.C.Prev . - PA. Acórdão nº32.897. Relator: Des. JAIME DOS SANTOS ROCHA. 
Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 15/12/97). 

Paciente com justo receio de ver tolhida sua liberdade de locomoção. 
Informação da autoridade coatora, que confirma decretação construtiva com  
base no Art. 19 da Lei 5.478/68, a prisão do paciente por 60 dias. Débito 
alimentar de âmbito civil.  
Infringência ao inciso LXI do Art. 5º da Lei Maior. Evidência de falta de 
fundamentação da decretação do Juízo “a quo”. Inobservância dos pressupostos 
legais autorizativos da prisão guerreada. Anulação do decreto constritivo. Ordem 
concedida. Precedentes destas Câmaras Criminais Reunidas. 
(H.C.Prev . - PA. Acórdão nº32.758. Relator: Des. FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES. 
Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 1º/12/97) 
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Habeas Corpus Liberatório. Rejeição da preliminar de inépcia da inicial 
mandamental por inexistência de interesse de agir suscitada pelo Órgão 
Ministerial.  
No mérito, denega-se a ordem impetrada, porquanto, não revogado o decreto 
cautelar, o retorno da paciente à prisão por ordem do Juiz processante não 
caracteriza coação e constrangimento ilegais. 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão nº32.759. Relator: Des. BENEDITO DE MIRANDA 
ALVARENGA. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 22/12/97). 

Habeas Corpus Liberatório. Perda de objeto.  
O processo de Habeas Corpus perde o seu objeto, quando no curso de sua 
tramitação o paciente recupera a liberdade. Ordem não conhecida. 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão nº32.824. Relatora: Desa. LÚCIA CLAIREFONT SEGUIN 
DIAS CRUZ. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 15/10/97). 

Paciente participante como co-autor de ato infracional capitulado nos Arts. 121, 
§2º, IV, e 288, § único c/c Art. 29, todos do CPB, quando tinha 16 anos.  
Ao ser identificado e localizado foi recolhido ao CIAM, medida esta revestida de plena 
legalidade, haja vista não ter completado a idade limite nos termos do Art. 121, §5º do 
ECA. Ordem negada. 
(H.C. Lib. - PA. Acórdão nº32.826. Relator: Des. JAIME DOS SANTOS ROCHA. 
Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 24/11/97). 

Alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão com infringência ao 
estatuído no Art. 5º, XI da C.F.. Prisão em flagrante presumido ou ficto, 
revestido de legalidade, visto que compatível com o elencado no Art. 302 da Lei 
Penal adjetiva.  
Existência de justa causa para segregação dos pacientes ante inequívocas provas de 
autoria e materialidade dos delitos praticados. Despacho fundamentado contendo 
elementos de convicção justificadores de manutenção da peça flagrancial, tutelados 
pelo inciso XI do precitado Art. 5º, que respalda a primeira das exceções ali previstas 
“em caso de flagrante delito” como no presente feito. Ordem denegada. 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão nº32.827. Relator: Des. FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES. 
Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 22/12/97). 
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Rejeição da preliminar de nulidade do processo por não ter sido o defensor do 
paciente intimado da realização de seu interrogatório, em razão de ser este ato 
pessoal do Juiz. 
No mérito, inobstante se trate de crime hediondo, concede-se o remédio heróico, 
revogando-lhe em conseqüência a prisão preventiva por excesso de prazo na 
formação da culpa, a que o mesmo não deu causa. Ordem concedida. 
(H.C. Lib. - PA. Acórdão nº32.828. Relator: Des. BENEDITO DE MIRANDA 
ALVARENGA. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 22/12/97) 

Denúncia baseada na materialidade provada nos autos. Constrangimento não 
configurado.  
A orientação jurisprudencial é no sentido de que em regra não se deve trancar ação 
penal, salvo se não houver justa causa para que esta prospere em juízo. Writ 
denegado. 
(H.C.p/Tranc.A.Penal. - PA. Acórdão nº32.832. Relator: Des. ELZAMAN DA 
CONCEIÇÃO BITTENCOURT. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 22/12/97). 

Pensão Alimentícia. Prisão Civil. Habeas Corpus Preventivo. Meio insuficiente 
para demonstrar a impossibilidade de pagá-la. 
Habeas Corpus Preventivo. Não é o habeas corpus meio suficiente para demonstrar o 
devedor de pensão alimentícia a impossibil idade de pagá-la, de sorte a obter a 
revogação da prisão civil contra si decretada. Ordem negada. Unânime. 
(H.C.Prev . - PA. Acórdão nº33.076. Relator: Des. ARY DA MOTTA SILVEIRA. 
Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 22/12/97) 

Prisão preventiva. Pressupostos autorizadores da medida cautelar presentes 
nos autos. Constrangimento ilegal não configurado.  
Quando o despacho que decreta a prisão preventiva está suficientemente 
fundamentado na análise dos pressupostos que autorizam a medida constritiva, não 
há falar em constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem impetrada. 
Writ denegado. 
(H.C.Lib. Acórdão nº32.857. Relator: Des. ELZAMAN DA CONCEIÇÃO 
BITTENCOURT. Câmaras Criminais Reunidas. Por Maioria. Julgamento: 
26/06/97). 
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Excesso de prazo na instrução criminal. Feito paralisado. 
Embora a Lei ressalve o cômputo do tempo em que ocorre motivo de força maior, não 
significa que alguém possa ficar indefinidamente preso. Constrangimento ilegal 
evidenciado. Ordem concedida. 
(H.C. Lib. - PA. Acórdão nº32.862. Relatora: Desa. MARIA DE NAZARETH 
BRABO DE SOUZA. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 
06/10/97). 

Pacientes presos em flagrante delito pela suposta prática de crime previsto nos 
Arts. 161, inciso II, 330 e 288 do CPB. Pedido de liminar. 
Trata-se de réus primários, todos com domicílio e residência fixos no distrito da culpa. 
Crime afiançável. Concedida a ordem, tornando definitiva a l iminar. 
(H.C.Lib.c/ ped.Lim. - PA. Acórdão nº32.892. Relator: Des. JAIME DOS SANTOS 
ROCHA. Câmaras Criminais Reunidas. Por Maioria. Julgamento: 24/11/97). 

Habeas Corpus para anular inquérito policial militar.  
O I.P.M. “in casu” constitui-se ato jurídico revestido de plena legalidade, haja vista 
que seu presidente é cinco meses mais antigo na patente do que o ora paciente, em 
nada contrapondo-se à sua designação pela autoridade dita coatora, conforme o 
disposto no Art. 16 da Lei nº 5.251/85, que rege a matéria, objeto deste Writ. Ordem 
denegada. 
(H.C. - PA. Acórdão nº32.893. Relator: Des. JAIME DOS SANTOS ROCHA. 
Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 17/11/97). 

Alegação de prisão iminente. Concessão e posterior revogação da medida 
pleiteada, ante a perda do objeto da impetração. Pedido de liminar.  
Equívoco da defesa ao tentar inquinar como autoridade coatora, a digna Dra. Juíza “a 
quo”, que em suas precisas informações, assevera jamais sequer ter cogitado do 
procedimento penal guerreado, fora do alcance de suas atribuições. Pedido não 
conhecido por absoluta falta de objeto. 
(H.C.Prev . - PA. Acórdão nº32.894. Relator: Des. FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES. 
Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 22/12/97). 
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Paciente preso, recolhido ao presídio de Santarém, acusado de haver infringido 
o Art. 157, §§ 1º e 2º, incisos I e II, e § 3º do CPB. Processo com a instrução 
encerrada, somente aguardando a prolação da respeitável sentença de mérito.  
Desponta jurisprudencialmente no colendo STF que, “ultimada a ‘persecutio criminis’, 
o alegado excesso de prazo, porventura existente, é de todo superado, cessando a 
causa de nulidade e o constrangimento ilegal”. Ordem denegada. 
(H.C. Lib. - PA. Acórdão nº32.896. Relator: Des. JAIME DOS SANTOS ROCHA. 
Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 17/11/97). 

Paciente denunciado nos delitos previstos nos Arts. 168, caput, e 171, § 2º, I do 
CPB. Instauração de Ação Penal.  
Dessume-se dos autos, que a conduta assumida pelo paciente encontra tipificação na 
lei penal substantiva, havendo indícios suficientes de autoria, o que autoriza a 
instauração da competente ação penal, que permitirá auferir-se de sua inocência ou 
real culpabilidade, inexistindo até então o menor constrangimento ilegal a ser sanado 
através do remédio heróico. Ordem denegada. 
(H.C.p/Tc.A.Pen. - PA. Acórdão nº32.898. Relator: Des. JAIME DOS SANTOS 
ROCHA. Câmaras Criminais Reunidas .Unânime. Julgamento: 17/11/97). 

Alegação de infringência dos Arts. 312 e 315 do CPP na decretação constritiva 
do Juízo “a quo”. Réu confesso. 
Réu confesso de crime praticado com frieza e crueldade, que se encontra foragido do 
distrito de culpa. Argüição inconsistente de legítima defesa. Evidência de 
periculosidade do acusado, justificadora da prisão corretamente decretada. Ordem 
denegada. 
(H.C.Prev . -PA. Acórdão nº32.900. Relator: Des. FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES. 
Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 22/12/97). 

Habeas Corpus liberatório. Benefício de aguardar em liberdade o julgamento do 
Júri, não aplicável ao crime de homicídio qualificado. 
Julgamento do Júri. Art. 408, § 2º do CPP. Crime de homicídio qualificado imputado 
ao paciente, conforme a denúncia e o Art. 2º, II da Lei dos Crimes Hediondos nº 
8.072/90. Ordem negada, recomendando ao Juízo “a quo”, a realização das 
dil igências preparatórias do julgamento do Júri. 
(H.C. - PA. Acórdão nº32.974. Relator: Des. WERTHER BENEDITO COELHO. 
Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 16/02/98). 
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Excesso de prazo. Configuração.  
Tratando-se de agente de alta periculosidade e existindo as circunstâncias legais que 
se enquadram no Art. 312 do CPP, não há justificativa para o relaxamento da prisão 
em flagrante. Ordem denegada.  
(H.C.Lib. - PA. Acórdão nº33.001. Relatora: Desa. LÚCIA DE CLAIREFONT 
SEGUIN DIAS CRUZ. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 
20/10/97). 

Penhor Cedular. Ameaça de decretação de prisão civil. Constrangimento Ilegal.  
Habeas Corpus Preventivo. Tratando-se de penhor cedular, o depósito em mãos dos 
avalistas dos bens vinculados à garantia do título de crédito comercial, não é judicial, 
mas convencional. Assim a ameaça de decretação da prisão civil, revela-se 
constitutiva de constrangimento ilegal ao direito de ir e vir dos pacientes, máxime 
quando na iminência de se concretizar nos próprios autos do processo de execução. 
Liminar confirmada. Ordem concedida à unanimidade. 
(H.C.Prev . - PA. Acórdão nº33.093. Relator: Des. BENEDITO DE MIRANDA 
ALVARENGA. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 04/03/98). 

Internação provisória de adolescente a pedido do MP. Dilação temporal. 
Constrangimento Ilegal não caracterizado.  
A dilação temporal da internação provisória do paciente-adolescente, deferida pela 
Juíza do feito a requerimento do parquet, ainda que ultrapasse o prazo 
estabelecimento no artigo 108 do ECA, não caracteriza constrangimento ilegal ao 
direito de locomoção, mas ao contrário, justifica-se plenamente ante à necessidade 
de se concluir o procedimento apuratório dos diversos atos infracionais cometidos, 
que resultaria prejudicado pela relutância do mesmo em comparecer às audiências de 
apresentação designadas inclusive empreendendo fuga. Ordem denegada à 
unanimidade. 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão nº33.115. Relator: Des. BENEDITO DE MIRANDA 
ALVARENGA. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 02/03/98). 
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Crime de Sonegação Fiscal. Acordo de parcelamento de débito tributário com a 
Instituição Fazendária. Pagamento antecedeu o recebimento da denúncia.  
Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal. Pacientes denunciados por crime 
de Sonegação Fiscal. Diante da celebração de um acordo de parcelamento do débito 
tributário com a Instituição Fazendária e do comprovado pagamento regular das 
parcelas antes do recebimento da denúncia, cumprido está, estreme de dúvidas, o 
requisito exigido pelo art. 34 da Lei n.º 9.249/95, inexistindo pois, menor delito a punir. 
Resta clarificado, constituir-se a ação penal em constrangimento ilegal aos pacientes. 
À unanimidade, concedida a ordem. 
(H.C.p/tr.A.P. - PA. Acórdão nº33.166. Relator: Des. JAIME DOS SANTOS 
ROCHA. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 02/03/98). 

Réu, achando-se em liberdade, comete crime de homicídio. Fiança quebrada.  
Habeas Corpus Liberatório. Réu que tendo prestado fiança e achando-se em 
liberdade comete várias infrações, entre elas, o homicídio, quebrando assim, 
condição essencial para gozar a fiança. Decisão do Tribunal, através da 2ª Câmara 
Criminal Isolada, que conheceu de um recurso em sentido estrito e julgou quebrada a 
fiança mandando recolher o paciente ao xadrez. Preliminarmente não se conhece do 
pedido, eis que, nos termos do art. 102, inciso I, letra I da Constituição Federal 
Vigente, compete ao Excelso Supremo Tribunal Federal julgar o habeas corpus. 
Decisão unânime. 
(H.C. – PA. Acórdão nº33.447. Relator: Des. ARY DA MOTTA SILVEIRA. Câmaras 
Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 30/03/98). 

Inexistência de Constrangimento Ilegal. Demora que não ultrapassa os limites 
da "Razoabilidade". 
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar. Liminar negada. Constrangimento 
Ilegal. Inexistência. Excesso de prazo no encerramento da instrução criminal. Demora 
que não ultrapassa os limites da "Razoabilidade", além de conter pluralidade de réus. 
Ordem denegada. 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão nº33.168. Relatora: Desa. YVONNE SANTIAGO 
MARINHO. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 02/03/98). 
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Prisão em flagrante e prisão preventiva. Incompatibilidade.  
Habeas Corpus Preventivo. Prisão em flagrante e prisão preventiva. São 
incompatíveis entre si prisão em flagrante e prisão preventiva não podendo sequer 
imaginar a possibil idade de suas coexistências. Pedido não conhecido. Decisão 
unânime. 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão nº33.170. Relatora: DES. LÚCIA CLAIREFONT SEGUIN 
DIAS CRUZ. Câmaras Cív eis Reunidas. Unânime. Julgamento: 33.170). 

Habeas Corpus impetrado por Oficial de Justiça. Impedimento. Não 
conhecimento do mandamus.  
Habeas Corpus Liberatório. Alegação de excesso de prazo na conclusão da instrução 
criminal. Impetração oferecida por Oficial de Justiça, impedido de formalizá-la. 
Decisão unânime pelo não conhecimento do pedido e conseqüente expedição de 
ofício à corregedoria, para tomada de providências de caráter administrativo. 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão nº33.179. Relator: Des. FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES. 
Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 09/03/98). 

Habeas Corpus Liberatório com pedido de Liminar. Alegação de ausência dos 
pressupostos legitimadores da custódia preventiva decretada, ínsitos no Art. 
312 do CPB. 
Reconhecida como medida de exceção em nosso direito positivo, a prisão preventiva 
há que se basear em fatos concretos demonstradores de que o réu possa fugir ou 
obstaculizar a ação da Justiça, o que não se vislumbra no presente feito. 
Primariedade da paciente, sem antecedentes criminais, com profissão definida, e 
residente no foro do delito, com inequívoca demonstração de ter colaborado com as 
autoridades policiais, são circunstâncias que desautorizam a constrição guerreada. 
Confirmação da liminar deferida. Ordem concedida. 
(H.C.Lib.c/ped.lim. – PA. Acórdão nº33.118. Relator: Des. FELÍCIO DE ARAÚJO 
PONTES. Câmaras Criminais Reunidas. Por Maioria. Julgamento: 02/03/98). 
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Prisão em flagrante pela prática de crime de roubo qualificado. Falhas de 
perspectiva da ação criminosa por parte do Sr. Delegado.  
Falhas corrigidas pelo Sr. Promotor de Justiça, Dr. Claudomiro. Tais desarticulações 
prejudicam, em parte, a credibil idade do auto de flagrante, mas não autorizam o 
trancamento da Ação Penal. “Writ” denegado.  
(H.C.p/tranc.A.Penal – Pa. Acórdão nº33.269. Relator: Des. WERTHER 
BENEDITO COELHO. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 
15/12/97). 

Erro sobre elemento do tipo. A errônea capitulação do delito não acarreta a 
nulidade do flagrante. Constrangimento Ilegal não caracterizado. Ordem 
denegada. 
Habeas Corpus Liberatório. Alegação de Erro sobre Erro de Elemento do tipo, que 
exclui o dolo e a tipicidade da conduta. Prisão em Flagrante Delito. Transgressão aos 
termos do art. 12 da Lei 6.368/76, tráfico de entorpecentes, crime de natureza 
hedionda, na configuração e teor da Lei nº 8072/90. Impedimento para a concessão 
da Liberdade Provisória requerida. Errônea capitulação do delito não acarreta a 
nulidade do flagrante. Nota de Culpa, documento esclarecedor e justificador da prisão 
do acusado. Constrangimento Ilegal não caracterizado. Em sede de habeas corpus, 
não se cogita de exame de providência ou não de acusações atribuídas à acusado. 
Ordem denegada. Decisão unânime. 
(H.C.Lib. – PA. Acórdão nº33.638. Relator : Des. FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES. 
Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 20/04/98). 

Prisão Preventiva decretada. Despacho suficientemente fundamentado. 
Constrangimento Ilegal não configurado.  
H.C. Liberatório. Prisão preventiva. Pressupostos autorizadores da medida cautelar 
presentes nos autos. Constrangimento Ilegal não configurado. Quando o despacho 
que decreta prisão preventiva está suficientemente fundamentado, na análise dos 
pressupostos que autorizam a medida constritiva, não há falar em constrangimento 
ilegal, que justifique a concessão da ordem impetrada. Writ denegado por 
unanimidade. 
(H.C.Lib. – PA. Acórdão nº33.567. Relator: Des. ELZAMAN DA CONCEIÇÃO 
BITENCOURT. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 16/03/98). 
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Precatória. Mora processual. Constrangimento ilegal não configurado. 
Habeas Corpus Liberatório. Alegação de excesso de prazo. Homicídio qualificado. 
Mora processual justificada ante o depoimento de testemunha de acusação por meio 
de Carta Precatória a outro estado. Processo em fase de Alegações Finais, não 
prevalecendo o alegado Constrangimento Ilegal por excesso de prazo. Denegada a 
ordem, por maioria de votos. 
(H.C.Lib. – PA. Acórdão nº33.538. Relator : Des. JAIME DOS SANTOS ROCHA. 
Câmaras Criminais Reunidas. Por maioria de v otos. Julgamento: 06/04/98). 

Crime contra a ordem tributária. Concessão a ordem em virtude de os coactos 
não serem mais sócios à época do delito. 
Se por um lado o delito contra a ordem tributária teria ocorrido quando os coactos não 
eram mais sócios da empresa autuada, por outro, a denúncia se revela inviável por 
não descrever especificamente a conduta de cada um. Ordem concedida. Pacientes 
excluídos da ação penal. Decisão unânime. 
(H.C.tranc.A.Penal. – PA. Acórdão nº33.765. Relator: Des. BENEDITO DE 
MIRANDA ALVARENGA. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 
11/05/98). 

Ação de Execução Coercitiva de Alimentos. Prisão Civil sem fundamentação na 
sentença prolatada pela Dra. Juíza de Direito. 
Penal. Processual. Habeas Corpus Liberatório. Prisão Civil do senhor Ilzomar, sem 
fundamentação na sentença prolatada pela Dra. Edith Ribeiro, da 23ª V. Cível da 
Capital. Preliminares de ilegitimidade ad causam ativa, da Ação de Execução 
Coercitiva de Alimentos, e outras, consideradas ínsitas no mérito da causa. 
Desconstituição da sentença do Juízo “a quo”, conforme o art. LXI, da CF. Sem 
prejuízo de outra ação de execução coercitiva, pela parte legítima, Sr. Fábio André. 
Ordem concedida. 
(H.C.Lib. – PA. Acórdão nº33.540. Relator: Des. WERTHER BENEDITO COELHO. 
Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 16/03/98). 
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Demora no oferecimento da denúncia. Constrangimento Ilegal caracterizado.  
H.C. l iberatório. Desfundamentação do Decreto Preventivo. Excesso de prazo para 
oferecimento da denúncia. Constrangimento Ilegal caracterizado. 1. A comprovada 
falta de fundamentação do despacho  da prisão preventiva, por si só, autoriza a 
concessão do writ. 2. Por outro lado, a demora no oferecimento da denúncia, 
configura o constrangimento ilegal, remediável através do habeas corpus. 
(H.C.Lib.  – PA. Acórdão nº33.566. Relator: Des. ELZAMAN DA CONCEIÇÃO 
BITENCOURT. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 02/03/98). 

Prisão Preventiva. Princípio da Confiança no Juiz do Processo. Ordem 
denegada.  
Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Paciente que é apontado como primário e 
portador de bons antecedentes, radicado no distrito da culpa. Negativa de autoria. 
Óbice à decretação da medida cautelar. Inocorrência. Ordem pública. Conveniência 
da instrução criminal. Conceito. Princípio da Confiança no Juiz do processo. Exame 
da prova coletada. Inadmissibil idade. Ordem denegada 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão nº34.008. Relatora: Desa. YVONNE SANTIAGO 
MARINHO. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 01/06/98). 

Denúncia contém elementos para a formação da convicção do M.P. Ação Penal 
Pública. 
Habeas Corpus para trancamento de Ação Penal. Denúncia atacada, que todavia, 
contém elementos para formação da convicção do Ministério Públicoe que o levaram 
a promover a ação penal pública, a denúncia é apenas uma exposição de fatos que 
constituem, em tese, i lícito penal. Nega-se a ordem. 
(H.C.p/tranc.AP. - PA. Acórdão nº34.010. Relator: Des. ARY DA MOTTA 
SILVEIRA. Câmaras Criminais Reunidas. Por Maioria. Julgamento: 25/05/98). 

Pedido de Habeas Corpus. Decreto cautelar indevidamente fundamentado.  
Não estando devidamente fundamentado o processo cautelar em razão do qual foi o 
paciente encarcerado, concede-se a ordem impetrada e, por via de conseqüência, 
confirma-se a liminar antes deferida.  
(H.C. – PA.  Acórdão nº33.535. Relator: Des. BENEDITO DE MIRANDA 
ALVARENGA. Câmara Criminal Reunida.  Unânime. Julgamento: 13/04/98). 
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Alegativas de incapacidade. Inimputabilidade e falta de fundamentação da 
prisão preventiva no referente ao “periculum in mora” e presunção de 
inocência. 
A carência de capacidade para a imputação e o internamento do réu estão pendentes 
do exame de sanidade mental. Como responde a dois processos-crime de roubo e 
um de estupro e furto qualificado, não há que falar em presunção de inocência e 
revogação da custódia cautelar. “Writ” denegado. 
(H.C.Lib.c/Ped.Lim. – PA.  Acórdão nº33.539. Relator: Des. WERTHER 
BENEDITO COELHO. Câmara Criminal Reunida. Unânime. Julgamento: 
23/03/98). 

Habeas Corpus Liberatório. Alegação de constrangimento ilegal. Paciente preso 
há mais de trinta dias sem ser interrogado ou decretada sua custódia 
preventiva. Prisão em flagrante delito.  
Dificuldade para a realização da instrução do processo, face ao número excessivo de 
feitos. Excesso de prazo não configurado. Invocação do princípio da razoabilidade, 
como parâmetro para a análise da questão. Inexistência de prazo determinado em lei 
para o interrogatório. Não configuração de ilegalidade no ato da digna magistrada de 
1º grau. Ordem denegada. 
(H.C. Lib. –PA. Acórdão nº33.490. Relator: Des. FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES. 
Câmara Criminal Reunida.  Unânime. Julgamento: 30/03/98). 

Crime de homicídio qualificado. “Writ” impetrado com dupla finalidade.  
A primeira objetivando a declaração de nulidade por cerceamento de defesa ante a 
inexistência de defesa prévia em prol do acusado. A segunda sob a alegação de 
inocorrência das hipóteses dos Arts. 312 e seguinte do CPP. Negada a liminar. 
Ordem concedida parcialmente, somente para efeito de renovação do prazo de 
defesa prévia em prol do paciente, tronando nulos os atos praticados anteriormente 
ao oferecimento da mesma. 
(H.C.Lib. c/ Ped.Lim. – PA.  Acórdão nº33.451. Relator: Des. JAIME DOS 
SANTOS ROCHA. Câmara Criminal  Reunida.  Por Maioria. Julgamento: 
23/03/98). 
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Habeas Corpus Preventivo. Motivação: obrigatoriedade da representação das 
vítimas de lesões corporais culposas para o início da ação penal e, da 
suspensão do processo pelo Ministério Público: ambas improcedem.  
A primeira por terem os ofendidos demonstrado a vontade inequívoca em processar e 
responsabilizar o agente dos crimes, suprindo desse modo a representação formal. A 
segunda, porque sobre ser o Parquet o legitimada exclusivo para propor ação penal 
pública, a desistência controlada instituída nas infrações de menor potencial ofensivo 
pela lei sobre juizado especial criminal, soa como faculdade deste, portanto não é 
alçada a nível de direito público subjetivo do réu, ao qual, em razão de sua 
característica bilateral lhe é facultado, apenas, aceitar a proposta ou não . Logo, o 
“jus accusationis” não prossegue em virtude da transação jurídico-processual 
acordada entre as partes. Ordem denegada, devendo por conseguinte, tramitar 
normalmente a ação penal. 
(H.C. Prev . – PA.  Acórdão nº33.452. Relator: Des. BENEDITO DE MIRANDA 
ALVARENGA. Câmara Criminal Reunida.  Unânime. Julgamento: 30/03/98) 

Habeas Corpus liberatório para trancamento de ação penal por nulidade do 
processo. Alegação de negativa de delito capitulado no Art. 316 do CPB, 
irrogada ao paciente. Inépcia da denúncia por infringência à Lei 8.906/94. 
Vantagem pecuniária indevida com evidente transgressão do precitado Art. 316, 
incompatível com a função de Defensor Público exercido pelo paciente. Simples 
atraso na tramitação do processo não induz a sua nulidade. Não se cogita de inépcia 
de denúncia e nulidade de processo, quando a denúncia contém todos os elementos 
indispensáveis à existência do crime em tese. Precedentes do STJ. Ordem 
denegada.  
(H.C. p/ Tranc. de A. Pen. – PA.  Acórdão nº33.409, Relator: Des. FELÍCIO DE 
ARAÚJO PONTES. Câmara Criminal Reunida.  Unânime. Julgamento: 30/03/98). 
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Liberdade Provisória. Trancamento de Ação Penal. Presença de justa causa. 
Contrangimento Ilegal descaracterizado. 
H.C.Liberatório. Liberdade Provisória: decreto de prisão preventiva suficientemente 
fundamentado. Trancamento de Ação Penal: presença de justa causa. 
Constrangimento Ilegal não caracterizado. 1. Quando o despacho da prisão 
preventiva está suficientemente fundamentado, com a análise dos pressupostos que 
autorizam a Medida Constritiva, não se configura Constrangimento Ilegal. 2. Por outro 
lado, se nos autos está presente a justa causa para o procedimento da ação penal, 
afastada está qualquer possibil idade para o seu trancamento. Writ denegado por 
unanimidade. 
(H.C.Lib.eTranc.A.Penal – PA. Acórdão nº33.829. Relator: Des. ELZAMAN DA 
CONCEIÇÃO BITENCOURT. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 30/04/98). 

Constrangimento Ilegal desconfigurado. Mora processual sanada. Processo em 
fase de alegações finais. 
H.C.Liberatório. Excesso de prazo. Processo já na fase do art. 499 do CPP. Eventual 
excesso sanado. Constrangimento Ilegal desconfigurado. Quando a eventual mora 
processual alegada foi sanada devido o processo já Ter alcançado alegações finais, 
superado está o excesso de prazo, descaracterizando-se o constrangimento ilegal 
alegado. Writ denegado por unanimidade. 
(H.C.Lib. – PA. Acórdão nº33.828. Relator: Des. ELZAMAN DA CONCEIÇÃO 
BITENCOURT. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 13/04/98). 

Ação Penal sem justa causa. Crime contra a honra. 
H.C. para Trancamento de queixa-crime. Ação Penal sem justa causa. 
Constrangimento ilegal configurado quando o defensor, no estrito cumprimento do 
exercício do direito, narra fatos da vida do casal l itigante, exclusivamente com 
intenção de defender os interesses de seu constituinte, não se configura justa causa 
para propositura de ação penal, para apurar crime contra a honra. Constrangimento 
Ilegal alegado que autoriza o trancamento da ação. Writ concedido por unanimidade. 
(H.C.p/tranc.Queixa-Crime. – PA. Acórdão nº34.171. Relator: Des. ELZAMAN DA 
CONCEIÇÃO BITENCOURT. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 11/05/98).  
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Habeas Corpus Preventivo. Ameaça de coação derivada de execução coercitiva 
de alimentos. Prolação de sentença em ação de separação judicial, com pedido 
de alimentos provisionais. 
Execução provisória, da citada sentença, com referência à pensão mensal 
estabelecida naquele “decisum”. Inobstante a sentença abrangente de pensão 
mensal. A execução provisória possibil ita a execução por quantia certa. Execução 
coercitiva só é possível em relação aos alimentos provisórios. Observância dessa 
regra até decisão irrecorrível sobre a pensão mensal estabelecida na sentença 
prolatada na citada ação, conforme a Lei nº 5.478/68, Art. 13, § 3º.  
(H.C. Prev . - PA. Acórdão nº34.055. Relator: Des. WERTHER BENEDITO 
COELHO. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 1º/06/98) 

Paciente recolhido, através de prisão temporária, decretada pela Juíza, 
conforme Lei nº 7.960/89, pelo prazo de 30 ( trinta ) dias, para ser realizado o 
inquérito policial sobre crime hediondo. 
Denúncia articulada, em 05 (cinco) dias, pelo Sr. Promotor de Justiça, consoante o 
Art. 4º  do CPPB, com representação dos acusados. Ordem concedida, se até o “dies 
ad quem” do prazo do Art. 800, II, do mesmo diploma, a citada Juíza não decretasse 
a custódia preventiva do mesmo. 
(H.C. Lib. - PA. Acórdão nº33.883. Relator: Des. WERTHER BENEDITO COELHO. 
Câmaras Criminais Reunidas. Por maioria. Julgamento: 04/05/98) 

Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar. Alegação de constrangimento 
ilegal, consubstanciado em excesso de prazo na tramitação da instrução 
criminal. Necessidade de saneamento do processo, ante a constatação de 
inexistência de intimação da defensora do réu/paciente para apresentação da 
defesa prévia. 
 Renovação do ato, para efetivação do aludido ato processual determinado ao Juízo 
processante, por esta Corte, ao acolher ordem de Habeas Corpus em favor do 
paciente. Responsabilidade atribuída à própria defensora do réu, que se omitiu na 
efetivação da defesa prévia do mesmo. Justificativas do digno Juízo de 1º grau, as 
quais, por pertinentes, afastam a responsabilidade pela demora na formação da culpa 
irrogada. Insistência do Parquet de 1º grau em ouvir as testemunhas faltosas, revela 
cuidado e necessidade de amplo conhecimento dos fatos que envolve o ato delituoso, 
visando perfeita apreciação. Ordem denegada.  
(H.C. com Ped. de Lim. - PA. Acórdão nº34.014. Relator: Des. FELÍCIO DE 
ARAÚJO PONTES. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 
1º/06/98). 
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Alegação de prisão em flagrante injusta, decorrente de falsa acusação imputada 
ao paciente. Flagrante revestido de legalidade.  
Paciente incurso nas sanções punitivas dos Arts. 213, 214, 226, II c/c o Art. 71, todos 
do CPB. Primariedade e bons antecedentes do acusado, não impedem a manutenção 
de sua prisão, dado no caso, o caráter de hediondez que caracteriza o delito 
praticado, ao teor da Lei nº 8.072/90, com nova redação dada pela Lei nº 8.930/94. 
Ordem denegada. 
(H.C. Lib. - PA. Acórdão nº34.111. Relator: Des. FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES. 
Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 15/06/98) 



 

MANDADO DE SEGURANÇA 



 

. 
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Mandado de Segurança. Nulidade de ato processual : prática de ato respaldada 
em determinação superior. Ato revestido de legalidade que não fere direito 
líquido e certo da defesa.32.640. 
Não se pode inquinar de ilegal o ato impugnado, eis que emanado de autoridade 
hierarquicamente superior, fundamentado em dispositivo legal. Por outro lado, o 
direito líquido e certo, para ser amparado pelo “mandamus”, há de vir expresso em 
norma legal e trazer todos os requisitos e condições de sua aplicação. “Mandamus” 
indeferido. 
(M.S. - PA. Acórdão nº32.640. Relator : Des. ELZAMAN DA CONCEIÇÃO 
BITTENCOURT. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento : 28/11/97). 



 

. 



 

QUEIXA-CRIME 



 

. 
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Lei de Imprensa. Crimes de Calúnia, Difamação e Injúria. Queixa-crime rejeitada.  
Lei de Imprensa. Acão Penal. Crimes de Injúria, calúnia e difamação. Preliminares de 
prescrição da ação penal e de ilegitimidade de parte ad causam passiva, 
desacolhidas. No mérito, rejeita-se a queixa-crime, eis que embora defendendo-se o 
querelado com veemência dos termos contidos na carta que o querelante fez 
publicar, por ele considerados ofensivos à sua honra e dignidade, não exorbitou-se no 
direito de resposta. Decisão unânime. 
(Queixa-crime – PA. Acórdão nº33.477. Relator: Des. BENEDITO DE MIRANDA 
ALVARENGA. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 23/03/98). 



 

. 



 

RECURSO EX-OFFÍCIO 



 

. 
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Promoção da Ação Penal. Iniciativa concedida ao Ministério Público. 
Arquivamento. 
Recurso Penal ex-offício. A vigente Constituição Federal, em seu artigo 129, 
concedeu, privativamente, ao Ministério Público a iniciativa para a promoção da Ação 
Penal Pública, o que inclui, portanto, a iniciativa do recurso, determinando-se o 
arquivamento dos presentes autos. Unânime. 
(R.P.Ex-Of. - PA. Acórdão nº32.800. Relator: Des. ARY DA MOTTA SILVEIRA. 1ª 
Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 09/12/97). 

Recurso Penal ex-offício de Habeas Corpus. Ameaça de prisão. Paciente 
acusado de haver provocado lesões corporais de natureza leve em sua esposa.  
Sem entretanto haver a descrição da alegada lesão, ou sequer mencionada a área 
lesionada, injusta é a ameaça de prisão diante da ausência de elementos precisos 
para fundamentá-la. Recurso improvido. 
(Rec. Pen, ex-off. de H.C. - PA. Acórdão nº34.054. Relator: Des. JAIME DOS 
SANTOS ROCHA. 3ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 05/06/98) 



 

. 



 

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO 



 

. 
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Inquérito Policial.  Trancamento. Justa causa alegada. 
Recurso Penal em Sentido Estrito. Habeas Corpus. Inquérito Policial. Trancamento. 
Alegação de justa causa. Inadmissibil idade. 
(Rec.P.Sent.Estr. - PA. Acórdão nº32.975. Relatora: Desa. YVONNE SANTIAGO 
MARINHO. 1ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 03/02/98). 

Inocorrência de Legítima Defesa. Princípio da Instrumentalidade das 
Formalidades Processuais.  
Recurso Penal em Sentido Estrito. Crime de Homicídio Qualificado. Preliminar de 
Nulidade Processual. Mérito: Legítima Defesa. Inocorrência. Segundo o Princípio da 
Instrumentalidade das Formalidades Processuais, sempre que o ato atingir o fim a 
que é destinado. Inexiste nulidade. Para justificar a pronúncia nos termos do artigo 
408 do CPP, basta a materialidade do crime e a existência de indícios de que o réu 
seja autor. Recurso conhecido e impróvido. Decisão unânime. 
(R.P.S.Estr. - PA. Acórdão nº33.163. Relatora: Desa. MARIA DE NAZARETH 
BRABO DE SOUZA. 1ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 
18/11/97). 
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Recurso penal em sentido estrito, previsto no Art. 581, IV do CPP. Sentença de 
pronúncia dos acusados, Mário Colares Pantoja, Cel. PM e outros Oficiais e 
Soldados da PM, como incursos nas sanções do Art. 121, § 2º, III e IV, sendo 
vítimas José de Ribamar Alves Souza e outros sem-terra, e Art. 129 c/c o Art. 29, 
todos do CPB, sendo vítimas Antônio Alves de Oliveira e outros sem-terra. 
Pronúncia também dos infratores Maurílio da Silva Soares e outros sem-terra, 
armados com respectivos revólveres, como incursos nas sanções do Art. 129 
c/c Art. 29 do mesmo diploma, sendo vítimas Carlos Noleto de Araújo, Soldado 
PM e outros policiais militares, quando da operação militar com bombas de 
efeito moral, para a desobstruição da rodovia PA-150, Km 96, da Comarca de 
Eldorado dos Carajás, deste Estado, no dia 17/04/96. Inocorrência de Legítima 
Defesa. Princípio da Instrumentalidade das Formalidades Processuais.  
Preliminares delineadas pelos recorrentes: a) suspeição do Dr. Juiz de direito da 
Comarca de Curionópolis, deste Estado, Dr. Laércio Laredo; b) ofensa ao princípio do 
Juiz natural; c) Cerceamento de defesa; d) suspeição do Sr. Juiz de direito 
pronunciante, Dr. Otávio Marcelino Maciel; e) inépcia da denúncia por falta de 
exposição individualizada do fato criminoso; f) nulidade da pronúncia, por falta de 
motivação e valoração da prova; g) falta de condição de procedibil idade da ação 
penal, por ausência de representação; h) decadência de direito, por decurso de prazo 
e extinção da punibil idade - Preliminares rejeitadas. No Mérito, não estão provadas 
exaustivamente as excludentes criminais: legítima defesa, estado de necessidade, 
estrito cumprimento do dever legal e obediência à ordem hierárquica superior. Assim, 
persistem, até prova em contrário, os indícios de autoria e co-autoria, e a prova da 
materialidade do crime. Recursos conhecidos. Improvidos os recursos interpostos 
pelo Sr. Mário Colares Pantoja, Cel. PM, Sr. Raimundo José Almendra, Ten. PM, Sr. 
José Maria Pereira Oliveira, Major PM, Sr. Januário de Jesus Souza Trindade, Sgt. 
PM, Sr. José Antônio Pinheiro, Cb. PM, e outros. Provido o recurso do Sr. Manoel 
Mendes de Melo, Ten. Cel. PM, por ter sido vítima por uma pedrada no início do 
tiroteio, pelo que saiu do local em busca de tratamento médico, excluído da 
pronúncia. 
(Rec.Pen.Sent.Est. – PA. Acórdão nº33.246. Relator: Des. WERTHER BENEDITO 
COELHO. 2ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 05/03/98). 
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Processo Penal. Recurso em sentido estrito conforme o Art. 581, IV do CPP. 
Crime de homicídio qualificado, descrito nos Arts. 121, § 2º, I, II, III e IV, e 129, 
combinado com os Arts. 14, I, 18, I, 29 “caput”, 61, II, “a”, 62, IV e 70, “caput”, 
todos do CPB.  
Preliminares de nulidade do processo por cerceamento de defesa; por falta de vista 
dos autos, para alegações finais escritas; de desentranhamento do aditamento às 
razões recursais. Preliminares rejeitadas. Preliminares de extinção da punibil idade 
por óbito do acusado, e suspensão do processo em relação ao infrator . Preliminares 
acolhidas. No Mérito, estão caracterizados os indícios da execução do crime pelo 
denunciado; no concernente ao indiciado, não está provada a imputação de co-
autoria por insuficiência de prova. Recursos conhecidos. Improvido o recurso de um 
dos réus, mantendo a pronúncia do mesmo. Provido o recurso de um dos réus para 
despronunciá-lo. 
(Rec.Pen.Sent.Est. – PA. Acórdão nº32.649. Relator: Des. WERTHER BENEDITO 
COELHO. 2ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 23/10/97). 

Recurso penal em sentido estrito. Crime de homicídio qualificado. Pronúncia. 
A existência de fortes indícios acerca da culpabilidade dos acusados, impõe a 
pronúncia dos mesmos, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o 
tribunal do júri, Juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de 
mandamento constitucional. Recurso conhecido e improvido. 
(Rec.Pen.Sent.Est. – PA. Acórdão  nº33.493. Relatora: Desa. MARIA DE 
NAZARETH BRABO DE SOUZA. 1ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. 
Julgamento: 10/02/98). 

Recurso penal em sentido estrito. Inconformação com decisão do douto juízo 
de 1º grau, que indeferiu pedido de prisão preventiva de acusado, a quem é 
atribuído crime tipificado no Art. 214 c/c 224, “a”, todos do CPB. 
Decisão destituída de pressupostos jurídicos necessários à sua eficácia. Afronta aos 
requisitos exigidos pelo Art. 312 do CPB, amplamente narrados na denúncia 
oferecida pela autoridade ministerial de 1º grau. Autoria e materialidade 
comprovadas. Crime hediondo capitulado na Lei nº 8.072/90. Reforma da decisão do 
douto Juízo “a quo” e conseqüente decretação da prisão preventiva do acusado. 
Recurso conhecido e provido. 
(Rec. Pen. – PA. Acórdão nº33.374, Relator: Des. FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES. 
2ª Câmara Criminal Isolada.  Unânime. Julgamento: 12/03/98). 
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Recurso Criminal. Decisão que impronunciou os réus. Pronúncia. Requisitos 
ausentes no conjunto probatório.  
Na proteção da liberdade do cidadão, só se permite a pronúncia quando houver pleno 
conhecimento do delito, ou seja, a certeza absoluta de sua realidade. Recurso 
conhecido e improvido. 
(Rec. Pen. em Sent. Est. - PA. Acórdão nº33.908. Relator: Desa. YVONNE 
SANTIAGO MARINHO. 1ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 
19/05/98). 

Princípio do “in dubio pro societate”. Pronúncia. Admissibilidade da acusação. 
Recurso em Sentido Estrito. Vencida preliminar  de nulidade da sentença sob a 
alegação de não ser comedida e sóbria. No mérito, conhece-se do recurso e nega-se-
lhe provimento, por isso que, se por um lado a excludente de antijuridicidade 
sustentada não fulcra-se em prova segura e incontroversa, por outro, a pronúncia é 
decisão acerca da admissibil idade da acusação, portanto, fundada na suspeita e não, 
na certeza reclamada para a condenação, nela prevalecendo a regra do in dubio pro 
societate. Sentença mantida por unanimidade.  
(Rec.P.Sent.Estr. - PA. Acórdão nº34.195. Relator: Des. BENEDITO DE MIRANDA 
ALVARENGA. 3ª Câmara Criminal Isolada. Unânime. Julgamento: 19/06/98). 



 

REVISÃO CRIMINAL 



 

. 
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Crime de Estupro e de Atentado Violento ao Pudor. Pedido de restauração da 
pena imposta. 
Revisão Criminal. Crimes de Estupro e de Atentado Violento ao Pudor. Pedido 
objetivando tão somente a restauração da pena imposta no Juízo de 1º Grau. 
Exasperação. Erro Técnico. Deferimento da súplica. 
(Rev .Crim. - PA. Acórdão nº32.778. Relatora: Desa. YVONNE SANTIAGO 
MARINHO. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 15/12/97). 

Crime de estupro. Concurso de agentes. Individualização da pena. 
Quando na ocorrência do delito houver concurso de agentes com características 
distintas e intransferíveis, deve-se reformular a sentença que não individualizou as 
penas. Recurso conhecido e provido. 
(Rev .Crim. - PA. Acórdão nº32.834. Relatora: Desa. LÚCIA CLAIREFONT SEGUIN 
DIAS CRUZ. Câmaras Criminais Reunidas. Unânime. Julgamento: 29/12/97) 



 

.



 

ÍNDICE SISTEMÁTICO 



 

. 
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AÇÃO RESCISÓRIA 

• Ação Rescisória. Irregularidades próprias da revisão do julgado na instância ad 
quem. Pedido improcedente.13. 

• Ação Rescisória. Sentença homologatória de arrematação. Preliminares. Extinção 
da ação , impondo-se ao autor o ônus de sucumbência e revertendo o depósito 
em favor da suplicada. 13. 

• Ação Rescisória. Juízo incompetente. Procedência. 13. 

AGRAVO 

• Processo Civil. Posse de garagem em edifício. Dúvida quanto à localização. 17. 
• Execução. Conhecimento prévio de bens do executado. Pedido de informações 

ao Banco Central e Receita Federal. Indeferimento. 17.  
• Medida liminar concedida em Mandado de Segurança. Pedido de suspensão 

endereçado ao Presidente do T.J.E. 17. 
• Execução. Diligência para a obtenção de informações no intuito de localizar os 

bens do devedor. Obrigação que compete ao Banco exeqüente e não ao Poder 
Judiciário. 18. 

• Opção de compra do bem. Ação de Reintegração de Posse em Leasing. 
Purgação da mora. 19 

• Medida Cautelar atípica. Receio de dano provado. Concessão de liminar. Agravo. 
Estando justificada a concessão liminarmente.  Improvimento. 18. 

• Pedido de Falência. Obrigatoriedade de estar o título ensejador devidamente 
protestado. Necessidade da presença do MP. 32.931. Opção de compra do bem. 
Ação de Reintegração de Posse em Leasing. Purgação da mora. 19. 

• Embargos à execução. Sobrestamento do feito. 19.  
• Ação de indenização por danos morais, este causado face devolução de cheque 

pelo banco agravado. Competência. Declaração de ofício. Inadmissibilidade. 19. 
• Execução. Dívidas e Operações Financeiras. Impossibil idade de liquidação 

antecipada. 20. 
• Ação de Interdito de Reintegração de Posse. Agravo. Construção. 

Prosseguimento sustado. 20.  
• Ação de Nunciação de Obra Nova. Prosseguimento da obra suspensa. 20. 
• Falta de Pagamento. Despejo compulsório com uso de força policial e 

arrombamento. Ilegalidade. Falta de fixação da caução e do processamento afeto 
à execução provisória do despejo. 21.  
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• Arrendamento mercantil. Pagamento de 40% do débito. Possibilidade de purgar a 
mora. 21.  

• Separação de Corpos. Igualdade de direitos. Inexitência de fi lhos. 21. 
• Concessão para funcionamento de comércio. Mau uso da propriedade. Tutela 

antecipada. 22.  
• Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização. Antecipação da Tutela. 

Falta de requisitos legais. 22.  
• Execução. Bloqueio de conta corrente. Falta de intimação prévia. Inocorrência de 

cerceamento de defesa. 22. 
• Fixação de aluguel provisório. Valor reduzido. Agravo. Prejudicialidade. 23.  
• Arresto de barco pesqueiro dado em garantia hipotecária. Agravo de Instrumento. 

Provimento. 23.  
• Ação de Execução proposta com descumprimento das exigências contidas nos 

incisos I e II do Art. 614 do CPC. 23. 
• Ação Cautelar Inominada proposta por sócio minoritário. Existência dos fumus 

boni iuris e do periculum in mora a favor da sociedade. 24.  
• Execução forçada contra firma inadimplente, que não paga, não deposita a 

quantia devida, nem oferece bens à penhora. Decretação de falência de outra 
firma constituída dos mesmos sócios e funcionando no mesmo local. 
Impossibil idade. Documento representativo da dívida, constante de fotocópias 
sem autenticação e sem assinatura de duas testemunhas. Inexeqüibil idade. 24.  

• Impossibil idade de converter o julgamento em dil igência para juntada. Falta de 
peça essencial à formação do recurso. 24.  

• Ação de reintegração de posse. Medida liminar. Cassação do efeito suspensivo. 
25.  

• Execução. Contrato particular de confissão de dívida. Impugnação do valor da 
causa. Agravo improvido. 25.  

• Agravo de Instrumento. ICMS. Incidência sobre o fornecimento de energia 
elétrica. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pela agravada. 
25.  

• Medida Cautelar Inominada. Afasta-se a competência da Justiça do Trabalho 
quando o pedido se refere a relação jurídica estatutária em decorrência do RJU. 
26.  

• Agravo. Ação de Execução. Indeferimento de pedido de impugnação da avaliação 
dos bens penhorados. Agravo. 26.  

• Recurso de Agravo de Instrumento. Decisão adotada em Ação de Execução de 
Alimentos, pela qual foi decretada a prisão do devedor. 26.  

• Recurso. Agravo de Instrumento. Ação declaratória e de dissolução de união 
estável movida contra herdeiros do falecido companheiro da autora. 26. 
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• Ação de inventário. Recurso de Agravo. Exclusão de herdeiro. Preliminar: ofensa 
ao princípio da consumação. Não caracterização. Agravo retido que teve por 
objeto decisão anterior. Rejeição. 27.  

• Art. 522 do CPC. Ação Cautelar. Exceção de incompetência “ratione loce”. 
Contrato de representação. Lei nº 4.886/65. Cláusula de eleição. Violação do Art. 
51 do CDC. 27.  

• Ação de Despejo. Levantamento de importância depositada. Alegação de falta de 
apuração de litigância de má-fé. 27.  

• Animosidade entre inventariante e alguns dos herdeiros. Destituição. Substituição 
por pessoa idônea. 28.  

• Separação Judicial. Pedido de Expedição de Ofícios. Esclarecimento de situação 
patrimonial. 28. 

• Destituição de inventariante. Rejeição por unanimidade da preliminar de 
ilegitimidade ativa “ad causam”. Nomeação de inventariante. 28. 

• Execução. Contratos de Abertura de Crédito em Conta Corrente. Embargos do 
devedor. 29.  

• Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Agravo de Instrumento. 
29.  

• Agravo. Ação de Reintegração de Posse. Recurso inadequadamente instruído. 
29. 

• Ação de evicção. Indeferimento da denunciação à lide pelo Juiz “a quo”. Direito 
de regresso reconhecido expressamente no despacho agravado. Obrigatoriedade 
da denunciação, por força do Art. 70 do CPC. 30. 

• Recurso de agravo. Ação de execução. Contestação. Inviabil idade. 30. 
• Execução. Obtenção de informações sobre a situação patrimonial do devedor. 

Pedido indeferido. Agravo improvido. 30. 

AGRAVO REGIMENTAL 

• Agravo Regimental interposto da decisão contida no acórdão 31.945 de 28/08/97 
da 2ª Câmara Cível Isolada do T.J.E./Pa. 34. 

APELAÇÃO CÍVEL 

• Pensão em favor de ex-Prefeito. A extinção da pensão pela carta de 1988 não 
alcança os ex-Prefeitos que antes dela já recebiam tal benefício. 38. 

• Execução. Inadimplência caracterizada. Multa contratual com a devida correção 
monetária. 38.  

• Concurso público. Reprovação em exame de caráter subjetivo. Revisão de prova. 
Inexistência de proibição legal. 38.  
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• Recurso de apelação. Ação Ordinária de cumprimento de contrato. 39.  
• Reintegração de Posse. Precariedade. Benfeitorias erguidas de boa fé. Retenção. 

39. 
• Contrato de compra e venda de imóvel com reajuste pelo sistema hipotecário. 

Plano de equivalência salarial. 39. 
• Posse. Não comprovação. Recurso improvido. 39. 
• Embargos do Devedor. Contagem do prazo. 40.  
• Princípio in dubio pro operário. Improvimento do recurso. 40. 
• Ação de Alimentos e Indenização. Acolhimento das Preliminares suscitadas. 

Nulidade do processo. 40. 
• Penhora de Gado Bovino. Gerente da Fazenda  ficou sendo Fiel Depositário. 40.  
• Apelação. Prazo recursal. Intempestividade. Reexame necessário. Pagamento de 

pensão e de pecúlio. Falta de inscrição facultativa. Comprovação do recolhimento 
das contribuições. 41.  

• Manutenção de Posse. Improcedência face à transferência da mesma para 
outrem. Novo contrato. 41. 

• Execução. Embargos de Terceiro. Dívida não foi em benefício do casal. 42. 
• Duas decisões conflitantes e contraditórias. Embargos à execução. Suspensão do 

processo. 42. 
• Transferência de domínio. Alvará não é documento hábil. Necessidade de 

inventariar bens imóveis. 42. 
• Veículo locado a terceiro. Acidente de trânsito. Responsabilidade Civil. 43. 
• Cônjuge. Co-responsável pela dívida exeqüenda. Embargos de terceiros. 

Ilegitimidade. 43. 
• Furto de Objeto do interior de um veículo estacionado em Shopping Center. Ação 

Ordinária de Indenização. Dever de guarda e vigilância. 44. 
• Consórcios. Prestações suplementares. Impossibil idade de alteração unilateral do 

Contrato de Adesão. 44. 
• Ação de despejo para uso próprio. Sinceridade presumida. 44. 
• Origem da dívida. Desnecessidade de investigação. Cheques devolvidos. 45. 
• Consórcio de veículos. Desistência. Devolução das parcelas pagas após o 

encerramento do plano. Atualização. 45. 
• Irregularidade de representação suprida antes da sentença. Validade dos atos 

processuais praticados. Pluralidade dos devedores. Retorno dos autos. 45. 
• Recurso de Apelação Cível. Ação de reparação de danos. Acidente de trânsito. 

Denunciação da lide. Condenação solidária da ré denunciante e do denunciado. 
Inadmissibil idade. Sentença anulada. 46.  

• Servidora Pública aposentada ( Técnico em assuntos educacionais). Revisão de 
proventos com pagamento de diferença apuradas, inclusive 13º salário. Decreto 
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estadual. Nova reclassificação de cargos. Transformação que atinge os proventos 
da autora reduzindo-os. Diferenças apuradas com o reenquadramento pagas pelo 
Estado. Sentença que julga procedente o pedido, exceptuando-se parcela de 13º 
salário de 87. 46.  

• Condomínio. Despesas. Multa pelo atraso. Cobrança em excesso. 47. 
• Vaga em garagem vendida indevidamente por condomínio. 47.  
• Perda da affectio societatis. Não dissolução da sociedade. Continuidade com 

sócios remanescentes. 47.  
• Funcionário Público em estágio probatório  exonerado por falta grave. 

Desnecessidade de instauração de processo administrativo disciplinar. 48. 
• Prestação de contas trimestral. Exigência inconstitucional. A Carta Magna prevê a 

prestação anual. 48. 
• Apelação Cível e Reexame de Sentença. Preliminar de improsperabilidade da 

ação de anulação de débito fiscal por falta de depósito prévio. 48.  
• Transação. Ação Ordinária de Indenização. Reparação dos prejuízos causados 

por acidente de trânsito. Cobrança de lucros cessantes não indenizados. 
Improcedência da ação. Apelação interposta. 49. 

• Relocação comprovada. Falta de pagamento. Despejo compulsório. 49. 
• Ação de Execução Hipotecária. Lei nº 5.741/71. Embargos do devedor. Art. 5º. 

Correção monetária. Acréscimos legais. Incidência. 49.  
• Apelação Cível. Ação de indenização. Consórcio de carros. Aplicação da portaria 

nº 377 do Ministério da Fazenda. Ferimento a ato jurídico perfeito e acabado. 50.  
• Apelação Cível. Mandado de Segurança. Câmara Municipal de Santa Izabel do 

Pará. Fundamentação, para instauração de comissão processante e apuração de 
denúncia, nos termos do Art. 5º, II do Decreto-Lei nº 201/67. 50.  

• Penhorabilidade de bens de família. Execução decorrente de despesas 
condominiais. 50. 

• Ação de reparação de danos. Acidente de trânsito. Condenação criminal do 
empregado. Culpa presumida. 51.  

• Ação de interdito proibitório. Vaga de garagem faltantes. Sorteio determinado pela 
assembléia geral. Impossibil idade. 51. 

• Lei municipal que impõe obrigatoriedade do uso de cinto de segurança. 
Decadência do direito de ação. Impropriedade do Mandado de segurança contra 
lei em tese e como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. 52.  

• Ação ordinária de indenização. Dano moral. Caracterização. Lançamento 
indevido, por culpa do Banco réu, do CPF da autora no rol de emitentes de 
cheques sem fundos. 52.  

• Venda de poupança para aquisição de apartamento. Claúsula que veda a 
transferência sem a concordância do construtor. Perda da validade. 53.  
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• Apelação Cível. Preliminares. Rejeição unânime. Inadimplência . Imissão de 
Posse. 53.  

• Contrato Escrito devidamente formalizado. Título executivo. Devolução do 
dinheiro pago. 53.  

• Execução. Notas Promissórias sem qualquer vinculação com o contrato de 
fornecimento de medicamentos. 54. 

• Pedido de falência. Preliminar de nulidade processual por inexistência de 
mandato procuratório do autor apelado. 54. 

• Consórcio. Desistência.  Devolução das quantias pagas devidamente corrigidas. 
54. 

• Procuração outorgada em país estrangeiro. Obediência as regras notoriais do 
país de origem. 55. 

• Lei nº 8.950/94. Comprovação do preparo. Deserção decretada e relevada pelo 
Juízo a quo. Competência para proferir Juízo de admissibil idade. Inocorrência de 
justa causa prevista no Art. 183, § 1º do CPCB. Alegação de existência de 
resoluções e portarias autorizando o preparo a posteriori. 55.  

• Ação de anulação de registro de imóvel. Falta de realização de perícia. Apelação. 
Provimento. 56.  

• Execução. Bem penhorado. Embargos de Terceiro. Bem adquirido anteriormente 
à execução. 56.  

• Casamento realizado sob coação. Inexistência de provas. Apelação. 
Improvimento. 56.  

• Ação Sumaríssima. Indenização. Acidente de trânsito. Abalroamento. Laudo 
pericial. Desobediência de regras de trânsito, Correção monetária. Juros. 57. 

• Vínculo de paternidade. Existência de provas. Redução do percentual da verba 
alimentar. 57. 

• Alienação sem prazo determinado de pagamento. Caracterização da “mora 
solvendi”. Interpelação judicial ou extrajudicial. 57.  

• Ação Ordinária de Indenização. Ausência de dano. Apelação. 58.  
• Mandado de Segurança. Ilegalidade não caracterizada. Sentença confirmada. 58. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

• Conflito de competência cível. Guarda de menor. Situação de risco. Lei nº 
8.069/90 ( ECA ). Juízo competente. 62.  

• Competência. A Fazenda Pública sendo parte, e a adversa, gozando do benefício 
da justiça gratuita. 62.  
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EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

• Omissões e contradição. Inocorrência. Desnecessidade de o Juiz responder a 
todas as alegações da demandada. 66. 

• Omissão decorrente de não exame de documento essencial ao desate do litígio. 
Inocorrência. 66. 

• Mandado de Segurança. Omissão no V. Acórdão materializador da decisão que 
concedeu a segurança. Inocorrência 66.  

• Embargos de declaração. Abordagem genérica de que há omissão e contradição 
no julgado. 66. 

• Mandado de Segurança impetrado por sindicatos. Greve de funcionários públicos. 
Alegação de omissão, contradição ou obscuridade. 67.  

• Cobrança de ICMS. Lei nova não apreciada no pedido. Omissão. Transfência de 
mercadorias de estabelecimento do mesmo proprietário sem fito econômico. 67. 

• Embargos de Declaração. Funcionário público aposentado. 67. 
• Objetivos perseguidos na pretensão recursal afigurando-se inconcil iáveis como 

regramento imposto pelo Art. 535 do CPC. 67. 
• Embargante confunde a questão posta com os fundamentos jurídicos das teses 

sustentadas em seu apelo, que foram todas rejeitadas pelo acórdão recorrido. 68.  
• Embargos de declaração. Aresto embargado que tratou da questão posta, de 

acordo com elementos jurídicos constante dos autos, não se vislumbrando 
omissão ou obscuridade a dissipar. 68.  

• Embargos de Declaração. Impossibil idade de reverter o resultado final da 
decisão. Embargos rejeitados. 68.  

• Embargos de Declaração. Ausência de motivos ensejadores. 68 
• Rejeição de Embargos Declaratórios por ausência de obscuridade, contradição e 

omissão. 69.  
• Julgador, encontrando motivo suficiente para fundamentar sua decisão, não é 

obrigado a responder a todos os argumentos enumerados pelas partes. 69.  
• Omissão inexistente. Ofensa a princípios constitucionais invocados, objetivando 

prequestioná-los à interposição de recurso na instância “ad quem”. 69.  
• Valores pagos. Devolução a consorciado desistente. Acréscimos legais. 69.  
• Embargos de Declaração. Pontos que o embargante diz não terem sido 

apreciados, devidamente examinados no venerando acórdão. 70. 
• Execução forçada. Avaliação dos bens penhorados por avaliador do foro da 

causa e não da situação. Argüição de nulidade do ato em face do disposto no Art. 
658 do CPC, indeferida . Agravo de Instrumento. 70.  

• Embargos de Declaração. Questão apreciada em seu todo. Inexistência de 
obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou erro material. 70. 
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• Embargos de Declaração. Esclarecimento e omissão de pontos contraditórios 
referentes às parcelas da impetrante que estariam fora da incidência do redutor  
constitucional e à natureza jurídica da parcela descrita como “representação 
incorporada”. Prequestionamento. 71.  

• Embargos de Declaração. Inexistência das omissões apontadas afastam a 
possibil idade do prequestionamento da matéria. 71. 

• Dissolução de sociedade comercial. Sócios remanescentes. 71.  

MANDADO DE SEGURANÇA 

• Servidora temporária que pretende ausentar-se do serviço para concorrer em 
eleições. Inadmissibil idade. 74. 

• Licenciamento a bem da disciplina de policial militar. Alegação não comprovada 
habilmente de que, para a aplicação dessa pena disciplinar, não tenha sido 
assegurada ao apenado, a garantia do contraditório e da plena defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes. 74. 

• Direito líquido e certo . Inocorrência. Incidência da gratificação de escolaridade 
em proventos de servidor inativo na quantia correspondente a 80%, não só sobre 
vencimento básico, mas também sobre vencimento de cargo em comissão. 74. 

• Licitação. Prazo para impugnar o Edital. 75. 
• Servidor público estável. Exercício de funções de assessoramento e consultoria 

jurídica desde maio/93. Direito a reenquadramento. 75. 
• Concessão de liminar em Mandado de Segurança. Entidade privada. Art. 1º, § 1º 

da Lei nº 1.533/51. Aspectos teratológicos. 75. 
• Licitação Pública. Edital de concorrência assinado pelo chefe da comissão 

especial de licitação. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário 
de Estado de Educação, que encampou a decisão da comissão especial de 
licitação. Legitimidade de parte. Alegação da existência de direito líquido e certo a 
proteger. Inexistência. 76.  

• Mandado de segurança contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar e o 
Diretor de Ensino da Polícia Militar do Estado do Pará. 76. 

• Isonomia vencimental. Cargos iguais. “Res judicata”. Vinculação ao salário 
mínimo. Proibição. Inconstitucionalidade. Princípio da legalidade. Direito líquido e 
certo. 77. 

• Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no município de Belém -SISPEMB / 
PARÁ. Reajuste salarial de 74% a todos os servidores públicos do Estado do 
Pará. Intempestividade do pedido. 77. 

• Obrigações de trato sucessivo. Renovação do prazo a cada ato. Direito líquido e 
certo demonstrado. 77.  

• Direito Administrativo. Ilegalidade de aplicação. 78. 
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• Mandado de Segurança. Efeito suspensivo ao recurso de agravo. Decorridos 
mais de sete anos sem que houvesse qualquer providência por parte da 
interessada. 78. 

• Correta aplicação do redutor constitucional. Ilegalidade e abuso de poder não 
caracterizados. 78. 

• Impossibil idade de substituição do recurso próprio pelo Mandado de Segurança. 
Inexistência de ilegalidade e ou abuso de poder. 78. 

• Suspensão de pagamento de vantagem pessoal. Tempo integral. Preliminares de 
decadência, impossibil idade de util ização do mandamus como meio de cobrança. 
79. 

• Mandado de Segurança. Objetivo. Adoção de nulidade em ação de despejo já 
decidida. Inadmissibil idade. 79. 

• Ato judicial de penhora de bem de família. Caracterização como ato teratológico. 
79.  

• Aposentadoria por tempo de serviço não concedida. Exoneração do cargo pela 
portaria 328/95-TCM, de 28/02/95. Invocação de violação dos Arts. 40,III,”c”, e 
seu §2º da C.F. c/c Art. 114 do Regime Jurídico Único. 80.  

• Cargo em comissão. Adicional por tempo de serviço. 80.  
• Servidor que responde a Inquérito Administrativo. Afastamento do cargo com 

vencimentos reduzidos. Mandado de Segurança. Denegação. 80.  
• Servidora Pública Temporária. Mandamus impetrado com o intuito de evitar 

exoneração. Segurança concedida. 80.  
• Ato administrativo geral, abstrato e impessoal. Mandado de Segurança. 

Descabimento. 81. 
• Cobrança de ICMS. Impetração com pedido de liminar, objetivando que a 

impetrada e seus agentes, se obtenham de praticar medida administrativa 
punitiva, no que pertine ao transporte de madeira de sua propriedade, entre 
estabelecimento da mesma empresa. 81. 

• Militar l icenciado pelo Comandante sem o devido inquérito legal. Cerceamento de 
defesa que fere dispositivos constitucionais previstos pelo Art. 5º, inciso LV. 82.  

• Demissões de investigadores de polícia. Preliminar de carência do pedido por 
impossibil idade de dilação probatória rejeitada. 82.  

• Funcionário público. Acumulação de emprego. 82. 
• Mandado de Segurança. Pedido de concessão de liminar para inscrição em 

concurso para capelão da Polícia Militar do Estado do Pará. 82. 
• Mandado de Segurança. Gratificação ou, mais propriamente, adicionais de tempo 

integral e de dedicação plena. 83. 
• Mandado de Segurança. Meio impróprio para suspender l iminar concedida em 

outro mandamus. 83. 
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• Mandado de Segurança. Preliminar de ilegitimidade ativa “ad causam”. Poder aos 
Sindicatos, legalmente constituídos, impetrar Mandado de Segurança coletivo 
para defender os interesses de seus associados, independentemente  de 
autorização expressa destes. Preliminar rejeitada à unanimidade. 83.  

• Direito líquido e certo. Inocorrência. Ato da Secretária de Estado de 
Administração que determinou, relativamente aos proventos dos impetrantes, 
como funcionários públicos estaduais aposentados, o cálculo de gratificação de 
escolaridade sobre o vencimento, e não sobre a remuneração total. 84. 

• Cargo em comissão. Incorporação de percentual. Direito adquirido. 84.  
• Alimentos provisionais arbitrados em percentual considerado elevado. Agravo de 

Instrumento interposto. Impetração do “mandamus” com pedido de liminar, 
objetivando emprestar efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento 
anteriormente interposto, e que na época, não possuía tal efeito. 84.  

• Carência superveniente do direito de recorrer do impetrante, que busca neste 
Mandado de Segurança assegurar a execução de sentença, sobrestada pelo 
despacho agravado. 85.  

• Servidora Pública. Funcionária que exerce dois cargos técnicos. Preliminar de 
dilação probatória e decadência rejeitadas. 85.  

• Concurso Público. Indeferimento de pedido na via administrativa. objetivando 
investidura em cargo. 85.  

• Mandado de Segurança. Preliminar de ilegitimidade ativa “ad causam”. 
Necessidade de procuração específica. 86. 

• Mandado de Segurança . Celebração de  convênio . Alegação de direito líquido e 
certo. 86.  

• Direito Administrativo. Cálculo da gratificação de escolaridade. Incidência. Art. 
140 do RJU. Redutor constitucional. Vantagens pessoais. Preliminares de 
decadência e carência do direito de ação rejeitadas. 86.  

• Mandado de Segurança. Impetrantes que apenas compraram os veículos do 
requerido na ação de Busca e Apreensão. 87.  

• Mandado de Segurança objetivando o impetrante ser integrado ao quadro da 
Polícia Militar do Estado, após fazer as avaliações pendentes decorridas do ato 
de seu desligamento, sob a alegação de reprovação em educação física militar e, 
uma vez aprovado, sua promoção à aspirante oficial, bem como o ingresso em 
quadro de acesso. 87.  

• Licenciamento Militar. Ofensa a direito líquido e certo e abuso de poder. Não 
caracterização. 88. 

• Mandado de Segurança. Ato do Governador do Estado. Inexistência de direito 
líquido e certo. 88.  

• Preterição do oficial mais antigo pelo moderno. Direito líquido e certo violado. 
Mandado de Segurança. 88.  
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• Mandado de Segurança coletivo. Impetração por associação de classe. 
Legitimidade ativa. Ilegitimidade passiva “ad causam” do Governador do Estado. 
Ato impugnado de responsabilidade do presidente do Ipasep. Fôro competente. 
Carência da ação. 89.  

• Vencimentos de secretários. Teto constitucional. Desconsideração das vantagens 
pessoais existentes fere direito líquido e certo. 89.  

• Concurso Público. Exame Psicotécnico. Caráter eliminatório. Ilegalidade. 89.  
• Mandado de Segurança. Curso de Formação de Sargentos. Desligamento. 90. 

REEXAME DE SENTENÇA 

• Pensão à beneficiária de servidor falecido segurado do Ipasep. Benefício na 
ordem de 100%. Recusa do órgão previdenciário estatal que sustenta o 
“quantum” na base de 70%. Mandamus concedido na instância “a quo”. Decisão 
que manda recalcular de 70% para 100% dos vencimentos do servidor ativo. 
Reexame necessário. 94. 

• Indenização por acidente de veículo marítimo. Processo administrativo do 
Tribunal Marítimo com força probante. Excesso de passageiro e de carga. 94. 

• Cobrança antecipada de ICMS. Impugnação de Lançamento Tributário. Cobrança 
legal. Segurança denegada. 95.  

• Recurso de Apelação. Ação Originária de Cobrança. Princípio da obrigatoriedade 
do contrato que não pode incompatibil izar-se com o equilíbrio e harmonia, que 
devem respaldar as cláusulas avençadas, nem divorciar-se das normas legais. 95 
. 

• Reexame de Sentença e Apelação Cível. Ação de anulação de ato administrativo. 
Revogação da lei através de decreto. Impossibil idade. 95. 

• Nota atribuída pelo representante do corpo docente. Impossibilidade de alteração 
pela justiça. 96. 

• Poder público municipal. Cobrança de taxa. Inexistência de definição legal. 96. 
• Servidor Público Municipal. Demissão após cumprimento de Estágio Probatório. 

Mandado de Segurança. Segurança concedida. Sentença reexaminada mantida. 
96. 

• Reexame de sentença. Mandado de Segurança. Cobrança antecipada do ICMS. 
Legalidade e Constitucionalidade. 95.  

AÇÃO PENAL 

• Denúncia contra ex-Prefeito Municipal de Bonito. Crime de responsabilidade. 
Decreto Lei nº 201/67, Art. 1º, incisos I, II, V, VII e XI 102. 
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• Ex-Prefeito Municipal de Abaetetuba. Crime de responsabilidade. Decreto Lei nº 
201/67, Art. 1º, inciso XIII. Contratação de servidores respaldada em lei 
municipal. Denúncia. Rejeição. 102. 

• Denúncia contra Ex-Prefeito Municipal. Crime de responsabilidade. Artº 312 c/c 
327,§ 1º do CPB. Decreto Lei nº 201/67, Artº 1º , Inc. XIII. 102. 

• Ex-Prefeito Municipal de Altamira. Denúncia: recebimento. Prova da existência do 
crime. Requisitos do Art. 41 do CPP. Inserida na peça acusatória. 102. 

• Crime de Responsabilidade. Recebimento da denúncia. 103. 

AGRAVO REGIMENTAL 

• Agravo Regimental. Execução de Sentença. Improvimento. 106. 

APELAÇÃO PENAL 

• Julgamento injusto. Inexistência. Decisão Popular mantida. 110. 
• Pedido de reforma da condenação por excesso doloso para excesso culposo. 

Improvimento. 110. 
• Latrocínio. Comprovação da autoria e da materialidade. Tortura. Inexistência 

probatória. 110. 
• Atentado violento ao pudor. Vítima menor de 14 anos. Ausência de lesões 

corporais graves. 110. 
• Legítima Defesa de Terceiros. 111. 
• Sentença fundamentada na autoria do delito. Prova material não acostada nos 

autos. Inobservância por parte do Juízo sentenciante ao Art. 158 do CPP. 111. 
• Invocação de manifesta contrariedade da decisão do júri à prova dos autos no 

concernente às qualificadoras do crime de homicídio. 111. 
• Atentado Violento ao Pudor. Acolhimento da palavra da vítima menor. 111. 
• Duplo crime de latrocínio em co-autoria e concurso material, previstos nos Arts. 

157, § 3º c/c os Arts. 29 e 69 do CPB. Manutenção da sentença do Juízo “a quo”. 
112. 

• Abuso   de   autoridade.   Dúvida  com   relação à culpabilidade . Princípio "in 
dubio pro réu". 112. 

• Delito considerado como Privilegiado. Inexistência. Decisão popular anulada. 112. 
• Desclassificação do crime de homicídio com agravante para homicídio culposo. 

Decisão do Tribunal do Júri contrária as provas dos autos. 113. 
• Deparando-se o Juiz com duas causas especiais de aumento de pena, aplica-se 

tão somente uma delas. 113. 
• Recurso interposto somente pelo réu. Impossibil idade de agravar a pena. 113. 
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• Confissão na fase policial. Retratação pelo recorrente. Impossibil idade de 
inocentá-lo. 114. 

• Crime de Tráfico de Entorpecente. Prova do comércio frágil e insegura. 
Desclassificação. 114. 

• Apelação Criminal. Crime de Estupro. Vítima menor de quatorze anos de idade. 
114. 

• Apelação Penal. Provas. Materialidade e autoria indiscutíveis. 114. 
• Apelação criminal. Tentativa de homicído. Sentença que tipifica o fato no Art. 121 

“caput” c/c Art. 14, II do CPB. 115. 
• Tribunal do Júri. Decisão contrária à prova dos autos. Meio cruel. Novo 

julgamento. 115. 
• Apelação Criminal. Crime de lesões corporais. Ocorrência e autorias incertas. 

Aplicação do “In Dúbio Pro Reo”. 115. 
• Apelação Criminal. Crime de estelionato. Provas irrefutáveis. 115. 
• Apelação Penal. Motivação: anulação da decisão do Júri, porque teria o 

recorrente praticado o fato sob a égide da excludente de antijuridicidade da 
legítima defesa de seu irmão. 116. 

• Apelação. Dolo. Julgamento popular anulado. Novo julgamento. 116. 

CORREIÇÃO PARCIAL 

• Correição parcial. “Error in procedendo”. Aplicabil idade. 119. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

• Exame de questão não levantada nas razões do recurso. Embargos de 
Declaração. Rejeição. 123. 

HABEAS CORPUS 

• Denúncia recebida com os requisitos de admissibil idade. Justa Causa. 
Controvérsias. Exame aprofundado de provas. Constrangimento ilegal não 
configurado. 127. 

• Habeas Corpus impetrado contra ato colegiado  do Tribunal. Inafastável 
jurisprudência em matéria competencial. 127. 

• Crime contra a ordem tributária. Ordem concedida. 127. 
• Decretação da custódia preventiva. Exigência de esclarecimento dos fatos. 128. 
• Excesso de Prazo. Inexistência de oitiva de testemunhas devido ao acúmulo de 

processos. 128. 
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• Cartas Precatórias. Expedição destas não suspende a instrução criminal. 128. 
• Constrangimento Ilegal. Descaracterização. Contribuição efetiva da defesa do réu 

para a sobrelevação dos prazos da instrução processual. 128. 
• Paciente preso, cumprindo pena em cidade do interior do Estado de São Paulo. 

129. 
• Certidão positiva de Inquérito Policial. Impossibil idade de provocar a violação do 

direito de locomoção e a alegada inviabil idade de concorrer a cargo público. 129. 
• Paciente com justo receio de ver tolhida sua liberdade de locomoção. Informação 

da autoridade coatora, que confirma decretação construtiva com  base no Art. 19 
da Lei 5.478/68, a prisão do paciente por 60 dias. Débito alimentar de âmbito civil. 
129. 

• Habeas Corpus Liberatório. Rejeição da preliminar de inépcia da inicial 
mandamental por inexistência de interesse de agir suscitada pelo Órgão 
Ministerial. 130. 

• Habeas Corpus Liberatório. Perda de objeto. 130. 
• Paciente participante como co-autor de ato infracional capitulado nos Arts. 121, 

§2º, IV, e 288, § único c/c Art. 29, todos do CPB, quando tinha 16 anos. 130. 
• Alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão com infringência ao 

estatuído no Art. 5º, XI da C.F.. Prisão em flagrante presumido ou ficto, revestido 
de legalidade, visto que compatível com o elencado no Art. 302 da Lei Penal 
adjetiva. 130. 

• Rejeição da preliminar de nulidade do processo por não ter sido o defensor do 
paciente intimado da realização de seu interrogatório, em razão de ser este ato 
pessoal do Juiz. 131. 

• Denúncia baseada na materialidade provada nos autos. Constrangimento não 
configurado. 131. 

• Pensão Alimentícia. Prisão Civil. Habeas Corpus Preventivo. Meio insuficiente 
para demonstrar a impossibil idade de pagá-la. 131. 

• Prisão preventiva. Pressupostos autorizadores da medida cautelar presentes nos 
autos. Constrangimento ilegal não configurado. 131. 

• Excesso de prazo na instrução criminal. Feito paralisado. 132. 
• Pacientes presos em flagrante delito pela suposta prática de crime previsto nos 

Arts. 161, inciso II, 330 e 288 do CPB. Pedido de liminar. 132. 
• Habeas Corpus para anular inquérito policial militar. 132. 
• Alegação de prisão iminente. Concessão e posterior revogação da medida 

pleiteada, ante a perda do objeto da impetração. Pedido de liminar. 132. 
• Paciente preso, recolhido ao presídio de Santarém, acusado de haver infringido o 

Art. 157, §§ 1º e 2º, incisos I e II, e § 3º do CPB. Processo com a instrução 
encerrada, somente aguardando a prolação da respeitável sentença de mérito. 
133. 
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• Paciente denunciado nos delitos previstos nos Arts. 168, caput, e 171, § 2º, I do 
CPB. Instauração de Ação Penal. 133. 

• Alegação de infringência dos Arts. 312 e 315 do CPP na decretação constritiva do 
Juízo “a quo”. Réu confesso. 133. 

• Habeas Corpus liberatório. Benefício de aguardar em liberdade o julgamento do 
Júri, não aplicável ao crime de homicídio qualificado. 133. 

• Excesso de prazo. Configuração. 134. 
• Penhor Cedular. Ameaça de decretação de prisão civil. Constrangimento Ilegal. 

134. 
• Internação provisória de adolescente a pedido do MP. Dilação temporal. 

Constrangimento Ilegal não caracterizado. 134.  
• Crime de Sonegação Fiscal. Acordo de parcelamento de débito tributário com a 

Instituição Fazendária. Pagamento antecedeu o recebimento da denúncia. 135.  
• Réu, achando-se em liberdade, comete crime de homicídio. Fiança quebrada. 

135.  
• Inexistência de Constrangimento Ilegal. Demora que não ultrapassa os limites da 

"Razoabilidade". 135.  
• Prisão em flagrante e prisão preventiva. Incompatibil idade. 136. 
• Habeas Corpus impetrado por Oficial de Justiça. Impedimento. Não conhecimento 

do mandamus. 136. 
• Habeas Corpus Liberatório com pedido de Liminar. Alegação de ausência dos 

pressupostos legitimadores da custódia preventiva decretada, ínsitos no Art. 312 
do CPB. 136. 

• Prisão em flagrante pela prática de crime de roubo qualificado. Falhas de 
perspectiva da ação criminosa por parte do Sr. Delegado. 137.  

• Erro sobre elemento do tipo. A errônea capitulação do delito não acarreta a 
nulidade do flagrante. Constrangimento Ilegal não caracterizado. Ordem 
denegada. 137. 

• Prisão Preventiva decretada. Despacho suficientemente fundamentado. 
Constrangimento Ilegal não configurado. 137. 

• Precatória. Mora processual. Constrangimento ilegal não configurado. 138. 
• Crime contra a ordem tributária. Concessão a ordem em virtude de os coactos 

não serem mais sócios à época do delito. 138.  
• Ação de Execução Coercitiva de Alimentos. Prisão Civil sem fundamentação na 

sentença prolatada pela Dra. Juíza de Direito. 138. 
• Demora no oferecimento da denúncia. Constrangimento Ilegal caracterizado. 139. 
• Prisão Preventiva. Princípio da Confiança no Juiz do Processo. Ordem denegada. 

139. 
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• Denúncia contém elementos para a formação da convicção do M.P. Ação Penal 
Pública. 139. 

• Pedido de Habeas Corpus. Decreto cautelar indevidamente fundamentado. 139. 
• Alegativas de incapacidade. Inimputabilidade e falta de fundamentação da prisão 

preventiva no referente ao “periculum in mora” e presunção de inocência. 140. 
• Habeas Corpus Liberatório. Alegação de constrangimento ilegal. Paciente preso 

há mais de trinta dias sem ser interrogado ou decretada sua custódia preventiva. 
Prisão em flagrante delito. 140. 

• Crime de homicídio qualificado. “Writ” impetrado com dupla finalidade. 140. 
• Habeas Corpus Preventivo. Motivação: obrigatoriedade da representação das 

vítimas de lesões corporais culposas para o início da ação penal e, da suspensão 
do processo pelo Ministério Público: ambas improcedem. 141. 

• Habeas Corpus liberatório para trancamento de ação penal por nulidade do 
processo. Alegação de negativa de delito capitulado no Art. 316 do CPB, irrogada 
ao paciente. Inépcia da denúncia por infringência à Lei 8.906/94. 141. 

• Liberdade Provisória. Trancamento de Ação Penal. Presença de justa causa. 
Contrangimento Ilegal descaracterizado. 142. 

• Constrangimento Ilegal desconfigurado. Mora processual sanada. Processo em 
fase de alegações finais. 142. 

• Ação Penal sem justa causa. Crime contra a honra. 142. 
• Habeas Corpus Preventivo. Ameaça de coação derivada de execução coercitiva 

de alimentos. Prolação de sentença em ação de separação judicial, com pedido 
de alimentos provisionais. 143. 

• Paciente recolhido, através de prisão temporária, decretada pela Juíza, conforme 
Lei nº 7.960/89, pelo prazo de 30 ( trinta ) dias, para ser realizado o inquérito 
policial sobre crime hediondo. 143. 

• Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar. Alegação de constrangimento 
ilegal, consubstanciado em excesso de prazo na tramitação da instrução criminal. 
Necessidade de saneamento do processo, ante a constatação de inexistência de 
intimação da defensora do réu/paciente para apresentação da defesa prévia. 143. 

• Alegação de prisão em flagrante injusta, decorrente de falsa acusação imputada 
ao paciente. Flagrante revestido de legalidade. 144. 

MANDADO DE SEGURANÇA 

• Mandado de Segurança. Nulidade de ato processual : prática de ato respaldada 
em determinação superior. Ato revestido de legalidade que não fere direito líquido 
e certo da defesa. 147. 



EMENTÁRIO DO T.J.E. / PA 185 

QUEIXA-CRIME 

• Lei de Imprensa. Crimes de Calúnia, Difamação e Injúria. Queixa-crime rejeitada. 
151. 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 

• Inquérito Policial.  Trancamento. Justa causa alegada. 159. 
• Inocorrência de Legítima Defesa. Princípio da Instrumentalidade das 

Formalidades Processuais. 159. 
• Recurso penal em sentido estrito, previsto no Art. 581, IV do CPP. Sentença de 

pronúncia dos acusados, Mário Colares Pantoja, Cel. PM e outros Oficiais e 
Soldados da PM, como incursos nas sanções do Art. 121, § 2º, III e IV, sendo 
vítimas José de Ribamar Alves Souza e outros sem-terra, e Art. 129 c/c o Art. 29, 
todos do CPB, sendo vítimas Antônio Alves de Oliveira e outros sem-terra. 
Pronúncia também dos infratores Mauríl io da Silva Soares e outros sem-terra, 
armados com respectivos revólveres, como incursos nas sanções do Art. 129 c/c 
Art. 29 do mesmo diploma, sendo vítimas Carlos Noleto de Araújo, Soldado PM e 
outros policiais militares, quando da operação militar com bombas de efeito moral, 
para a desobstruição da rodovia PA-150, Km 96, da Comarca de Eldorado dos 
Carajás, deste Estado, no dia 17/04/96. Inocorrência de Legítima Defesa. 
Princípio da Instrumentalidade das Formalidades Processuais. 160. 

• Processo Penal. Recurso em sentido estrito conforme o Art. 581, IV do CPP. 
Crime de homicídio qualificado, descrito nos Arts. 121, § 2º, I, II, III e IV, e 129, 
combinado com os Arts. 14, I, 18, I, 29 “caput”, 61, II, “a”, 62, IV e 70, “caput”, 
todos do CPB. 161. 

• Recurso penal em sentido estrito. Crime de homicídio qualificado. Pronúncia. 161. 
• Recurso penal em sentido estrito. Inconformação com decisão do douto juízo de 

1º grau, que indeferiu pedido de prisão preventiva de acusado, a quem é atribuído 
crime tipificado no Art. 214 c/c 224, “a”, todos do CPB. 161. 

• Recurso Criminal. Decisão que impronunciou os réus. Pronúncia. Requisitos 
ausentes no conjunto probatório. 162. 

• Recurso Penal ex-offício de Habeas Corpus. Ameaça de prisão. Paciente 
acusado de haver provocado lesões corporais de natureza leve em sua esposa. 
155. 

• Princípio do “in dubio pro societate”. Pronúncia. Admissibil idade da acusação. 
162. 
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RECURSO EX-OFFÍCIO 

• Promoção da Ação Penal. Iniciativa concedida ao Ministério Público. 
Arquivamento. 155. 

• Recurso Penal ex-offício de Habeas Corpus. Ameaça de prisão. Paciente 
acusado de haver provocado lesões corporais de natureza leve em sua esposa. 
155. 

REVISÃO CRIMINAL 

• Crime de Estupro e de Atentado Violento ao Pudor. Pedido de restauração da 
pena imposta. 165. 

• Crime de estupro. Concurso de agentes. Individualização da pena. 165. 
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