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O desembargador Orlando
Carvalho preside hoje, às 16h30,
a conferência de encerramento do
V Congresso Mineiro de Direito
Administrativo, realizado no
período de 27 a 29 de junho,
no Ouro Minas Palace Hotel,
em Belo Horizonte. 

Na conferência de encerra-
mento, o vice-governador de Mi-
nas Gerais, Antônio Augusto
Anastasia, irá abordar A nova
Gestão Pública Brasileira e o ad-
vogado Romeu Felipe Bacellar
Filho, professor da Universidade
Federal do Paraná, irá falar sobre
as Questões polêmicas do Proces-
so Administrativo Disciplinar. 

Reflexão

O congresso, que reúne di-
versos especialistas, pretende ser
um foro de reflexão e debate so-
bre o papel do Direito Adminis-
trativo na elaboração e imple-
mentação das políticas públicas,
assim como na formação da ges-
tão administrativa pública. 

O evento é uma realização do
Instituto Mineiro de Direito Ad-
ministrativo (IMDA), que foi
criado em dezembro de 1987,
com os objetivos de elaborar, de-
bater, divulgar e promover pes-
quisas em áreas especializadas
em Direito Administrativo. O
IMDA visa também colaborar
com os poderes públicos no aper-
feiçoamento de instituições de
Direito Administrativo, mediante
análise crítica da legislação, de
projetos de lei ou de práticas jurí-
dico-administrativas. 

O instituto realiza congres-
sos, encontros, simpósios, semi-
nários, reuniões e cursos para es-
tudo e debate de temas do Direito
Administrativo e realiza concur-
sos de monografia como estímulo
à pesquisa na área. O IMDA pos-
sui ainda como finalidade promo-
ver a integração e a maior colabo-
ração entre professores, magistra-
dos procuradores, assessores jurí-
dicos, advogados e estudantes
que se dedicam ao estudo do Di-
reito Administrativo brasileiro.
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Presidente do TJ participa de congresso
Evento é uma realização do Instituto Mineiro de Direito Administrativo

MARCELO ALBERT

Reunião do Executivo teve 
presença de desembargador

O presidente do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG), desembargador Or-
lando Carvalho (primeiro à direita), parti-
cipou, na quarta-feira, 27 de junho, no Pa-
lácio das Artes, da reunião entre os gover-
nos Estadual e Federal, ocasião em que o
presidente Lula assinou acordo de parceria
com o governador Aécio Neves, para a rea-

lização de obras de saneamento e urbaniza-
ção de favelas em 43 municípios mineiros.
As obras fazem parte do Programa de Ace-
leração e Crescimento (PAC). 

Além do presidente do TJ, a assinatu-
ra do acordo contou com a presença de
ministros mineiros e dos prefeitos das ci-
dades contempladas.

Justiça impede penhora de bens móveis 
Ofende a dignidade da família do fiador

permitir a penhora de bens móveis que com-
põem o lar e são de uso necessário. Com esse
entendimento, a 10ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais anulou a penhora
de vários bens móveis da casa de casal fiador
em contrato de aluguel, no julgamento de re-
curso em ação de embargos à execução. 

O casal, residente no bairro Ipiranga, Belo
Horizonte, foi fiador de securitário, no contra-
to de aluguel de imóvel, no bairro Santa Mô-
nica. Por causa da inadimplência do locatário,
os locadores ajuizaram ação de despejo e de
cobrança de valores referentes aos aluguéis de
janeiro a março de 1998, bem como das taxas
de condomínio de abril, maio e outubro de
1997 e janeiro a março de 1998.

Impenhoráveis

O juiz de 1ª instância, em março de 2002,
determinou a desocupação do imóvel e estabe-
leceu multa de R$ 6.164,56, além de determi-
nar a quitação das parcelas vencidas. Para a
garantia do pagamento, acolheu também a pe-
nhora dos bens móveis de família dos fiadores,
entre eles geladeira, freezer, forno microon-
das, sofá, televisão, máquina de lavar roupas e
de lavar louças, televisor, vídeo-cassete, DVD,
mesa de jantar com cadeiras e fogão.

Os fiadores recorreram ao Tribunal de
Justiça, alegando que os bens móveis de sua
família são impenhoráveis.

Os desembargadores Alberto Vilas Boas
(relator), Roberto Borges de Oliveira e Alber-
to Aluízio Pacheco de Andrade anularam a pe-

nhora. Eles entenderam ser inadmissível ex-
propriar coisas móveis que são de uso rotinei-
ro de um casal com filhas menores. 

“Não é digno que os fiadores possam ser
destituídos dos bens que objetivam dar-lhes o
conforto material normal de uma família, sen-
do expostos ao constrangimento de tudo per-
derem apenas para pagar dívida que por ato
próprio não deram causa”, sustentou o relator.

O voto do relator foi acompanhado
pelo desembargador Alberto Aluízio Pa-
checo de Andrade.

O revisor, desembargador Roberto
Borges de Oliveira, ficou vencido, ao en-
tender que a legislação permite a penhora
dos bens móveis do fiador, mesmo que se-
jam eles bens de família. 

Comarca de 
Patrocínio 

realiza sessões
de julgamento

A comarca de Patrocínio
realiza até hoje, a segunda reu-
nião ordinária de seu Tribunal
do Júri, período para o qual es-
tavam previstas 14 sessões de
julgamentos, 11 das quais já fo-
ram realizadas até a última ter-
ça-feira, dia 26 de junho. 

Todos os julgamentos estão
sendo presididos pelo juiz Ser-
lon Silva Santos, tendo como
promotores Luciana Teixeira
Rezende Montes (titular), Ha-
milton Pires Ribeiro, Sandra
Guimarães Cardoso, Jaques
Souto Ferreira e Genney Ran-
dro Barros de Moura e contam
com Conselho de Sentença for-
mado por cidadãos de notória
idoneidade na comarca.

As sessões são realizadas no
Salão do Tribunal do Júri do Fó-
rum de Patrocínio  e, após o seu
término, a comarca estará em dia
com os julgamentos da espécie,
não havendo nenhum outro pro-
cesso atualmente pronto para jul-
gamento que não tenha sido in-
cluído na pauta em questão. 


