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coordenador dos Juizados e a Reitora da UEPA no Juizado do Marco 
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Com dez 
dias para entregar a 
Presidência do TJE 
ao sucessor Des. 
Romão de Amoedo 
Neto, no dia 3 de 
fevereiro, o Des. 
Manoel de Christo 
Alves contabiliza 
cerca de oito comar-

cas instaladas, com probabili-
dade de instalar ainda nestes 
últimos dias de administração 
mais quatro. Na capital, deverá 
instalar até o 
final de janeiro 
o prédio que 
abrigará o 
Arquivo Geral 
do TJE e o 
Anexo III onde 
funcionará a 
Repartição 
Criminal. 

A 
"Caravana da 
Justiça", como 
ficou conhecida 
por onde passou a comitiva do 
Presidente do TJE, em suas via-
gens pelas comarcas do inte-
rior, foi de fundamental impor-
tância para a implementação 
das melhorias realizadas. 
Novas varas foram instaladas 
em 12 comarcas do interior 
desafogando as já existentes. 

Fiel a palavra empenhada, 
no início de sua gestão, de des-
centralizar e interiorizar a 
Justiça, o atual Presidente nes-
ses dois anos, procurou levar a  

justiça cada vez mais próxima 
aos cidadãos. Somente em sua 
gestão foram instalados mais 7 
Juizados Especiais com compe-
tência cível e criminal, foram: 
dois em Santarém; um em São 
Miguel do Guamá; um em São 
João do Araguaia (todos no 
segundo semestre de 95); no 
exercício de 96, dois em 
Ananindeua, sendo um no 
PAAR - a maior invasão de 
toda a América Latina, e o 
outro na Cidade Nova VIII; por 

último instalou 
um Juizado no 
bairro do 
Marco. Graças a 
esses Juizados 
Especiais de 
P e q u e n as 
Causas, houve 
um decréscimo 
no número de 
processos no 
ano passado e a 
perspectiva é 
que diminua 

bem mais. 
O trabalho realizado pelo 

Tribunal de Justiça em conjun-
to com o Ministério Público e a 
Defensoria Pública, através de 
seus titulares, Procuradores 
Manoel Santino e Ítalo Mácula 
contribuiu consideravelvente 
para a viabilizáção dos 
Juizados Especiais, colocando 
promotores e defensores a dis-
posição. É a Justiça da moder-
nidade que bate à porta dos 
cidadãos. 

Interiorizar e 
descentralizar 

a Justiça 

Raimunda Gomes é a 
aposentada do mês. Pág 8 

Movimento processual dos 
órgãos de Julgamento 
do 20  grau e Juizados 
Especiais. Pág 6 e 7 

44 Meta de 

Christo Alves 
até  

último dia 
de sua 

- 

gestao 
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ADMI NISTRAT 

Carlos Alberto Bezerra Lauzid fala 

sobre oSIAFEM. 

FINANÇAS 1 

LI 
Sistema de Finanças 

O Sistema 

Orçamentário, 

Financeiro e 

Patrimonial - 

SIAFEM, pro-
grama infor- 

matizado e 

integrado, que 

abrange todos 

os setores da 

administração 

pública do 

Estado foi oficialmente apre-

sentado ao colegiado do Órgão 
specia1 do Tribunal de 

*istiça, na última sessão plená-

ria (27.12.96), pelo Secretário 

de Planejamento do TJE, 

Carlos Alberto Bezerra Lauzid. 

A apresentação do SIA-
FEM teve como objetivo escla-

recer aos magistrados a impor-

tância do programa para o con-

trole das contas públicas. Em 

sua esplanação, o Secretário de 

Planejamento informou tam- 

O Sistema de Protocolo 
- dministrativo desenvolvido 
~la equipe do Departamento de 
Informática do TJE tem por 
objetivo principal o registro e 
controle dos documentos e pro-
cessos administrativos, a partir 
da entrada e sua tramitação nos 
vários setores da administração 
do TJE. A implantação aconte-
ceu no início deste ano, facili-
tando a vida não só dos funcio-
nários que atuam em setores da 
administração, como também 
dos interessados, que podem 
além de localizar, acompanhar a 
tramitação dos documentos 
remetidos. O novo Sistema além 
de facilitar, vai agilizar em cem 
por cento a localização e o 
acompanhamento desses docu-
mentos. 
- Mário Tasso é o Diretor em  

bém que, no 

momento o 

TJE não está 

em condi- 

ções huma-
nas e técnicas 

de implantar 

o programa. 

C a r 1 o s 

Alberto 

Bezerra 

Lauzid disse 

que há necessidade de se fazer 

primeiramente uma reciclagem 

junto ao corpo técnico do 

Tribunal. Ele explicou ainda 

que é importante aguardar a 

implantação do programa nos 

outros poderes, para depois 

então adaptá-lo ao TJE. 

Após ouvirem o Secretário 

de Planejamento, os desembar-

gadores concordaram com o 

orador. O TJE só deverá 

implantar o programa quando 

estiver tecnicamente preparado. 

exercício do Departamento de 
Informática e Hubertus 
Guimarães é o funcionário res-
ponsável em treinar e dar apoio 
aos usuários do Sistema de 
Protocolo, A total implantação 
do Sistema depende não só da 
equipe do Dpto. de Informática, 
mas também de todos os setores 
do TJE que recebem documento 
e/ou processos administrativos. 
Estes deverão manter o Sistema 
permanentemente alimentado 
com informações sobre os pro-
cessos em movimentação. 

A equipe do Depto prepa-
rou um manual com instruções 
básicas de manuseio aos usuá-
rios do Sistema de Protocolo. O 
manual pode ser encontrado no 
próprio departamento, e também 
orientações, in loca, fornecidas 
pelo funcionário Hubertus. 

Carlos Lauzid, Secretário de Planejamento em Sessão Extraordinária 
do Órgão Especial, realizada em 27.121996, discorreu sobre a gestão pre-
sidida pelo Des. Christo Alves, mostrando aos Desembargadores as difi-
culdades encontradas para solucionar o déficit financeiro existente no ano 
de 1995, que foi sendo reduzido, paulatinamente, no decurso daquele 
exercício, mediante medidas severas, tais como: contenção de gastos, pro-
movendo a maximização dos recursos auferidos mediante aplicação no 
mercado financeiro; regulamentação do Fundo de Reaparelhamento do 
Judiciário, como fonte de captação de verbas orçamentárias, formando 
uma base sustentável à liquidação dos dispêndios. Com  isso, disse o 
Secretário, foi obtido o equilíbrio financeiro necessário para a administra-
ção no exercício de 1996, com perspectivas de mantê-lo no próximo ano. 

Esclareceu, ainda, que para manter aquele equilíbrio no exercício 
vindouro, foram necessárias reuniões junto ao Governador do Estado, 
Secretários de Planejamento, Fazenda e Técnicos dessas áreas, bem como 
junto ao Poder Legislativo, no sentido de unificar os percentuais de 5,5% 
e 1,5%, destinados respectivamente a manutenção e instalação de 
Comarcas, objeto de aprovação e figuração na Lei de diretrizes 
Orçamentária para o referido exercício. 

Lauzid ressaltou o trabalho hercúleo do Presidente, nos assuntos 
sobreditos, bem como, não mediu esforços para colocar em dias as finan-
ças, sendo atacado, muitas vezes, por pessoas que não entendiam o traba-
lho de base do Presidente e da Secretaria de Planejamento. Após a expo-
sição, o Dr. Carlos Lauzid foi bastante elogiado pelos demais 
Desembargadores, ocasião em que o Des. Christo Alves, finalizando, res-
saltou que devido a esse trabalho não houve atraso no pagamento de fun-
cionários e magistrados, bem como, foi pago em dias o 130  Salário, nos 
termos da lei, no dia 22 de dezembro. 

FINANÇAS 11 

O Presidente do Tribunal de Justiça, ainda por ocasião da explana-
ção sobre o desempenho da Secretaria de Planejamento, elogiou o digno 
Secretário, Dr. Carlos Alberto Bezerra Lauzid, reportando-se sobre seu 
profícuo trabalho, fator importantíssimo dentro de uma administração, 
haja vista ser o doutor Carlos Lauzid, por palavras do próprio Governador 
do Estado o maior conhecedor de finanças públicas, e, disse ainda o 
Presidente, que no governo do então Governador Fernando Guilhon foi s 
Dr. Carlos lauzid o controlador das finanças do Estado, daí porque fazia 
tais elogios em Plenário, pois seus argumentos convincentes foram os res-
ponsáveis pelo equilíbrio financeiro do Judiciário. 

REFORMA 

Em Sessão Plenária Extraordinária, do dia 27 de Dezembro, após um 
breve relato sobre sua administração, o Presidente reportou-se sobre as 
Comarcas instaladas , ampliações de Fóruns, e instalação de Varas, ressal-
tando que sempre procurou levar a Justiça cada vez mais próxima aos 
cidadãos, inclusive com a instalação dos diversos Juizados Especiais de 
Pequenas Causas, responsáveis pelo decréscimo no número de processos, 
no ano de 1996. Em seguida, tendo em vista a breve inauguração do 
Anexo "São João", que abrigará a Repartição Criminal, questionou aos 
seus pares sobre o destino de vários setores que hoje se encontram agru-
pados no 4° andar do Tribunal. 

Após várias proposições decidiram os desembargadores que deverão 
permanecer no Quarto Andar apenas os gabinetes dos Desembargadores 
com seus Assessores, restaurando-se, assim, as áreas de ventilação, hoje 
ocupadas, desobstruindo-se, então as janelas laterais, proporcionado um 
ambiente mais arejado, e ainda, a restauração da antiga sala de reuniões 
dos desembargadores, onde hoje funciona a sala de taquigrafia, que deve-
rá ser deslocada também para uma sala apropriada. Outra proposta apre-
sentada e aprovada foi o deslocamento dos setores que hoje ocupam a área 
de ventilação e janelas do 3° andar, tais como o serviço de protocolo etc. 
Todas as propostas foram aprovadas, ficando para a próxima administra-
ção a aplicação das reformas. 

Sistema de Protocolo 
Administrativo informatizado 
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Miguel Simas, 

Clínico Geral, 
é um dos 
médicos 
mais 
solicitados 
no TJE 

 

ADMINISTRATIVO 

Médico do TJE dá dicas de boa saúde 
As proteínas encontradas 

nas carnes em geral e em menor 
quantidade no leite, queijo e 
similares; os carboidratos encon-
trados nas massas principalmen-
te; as vitaminas e sais minerais 
das frutas e legumes, são os com-
ponentes básicos para uma ali-
mentação equilibrada e saudável, 
e podem inibir ou até impedir o 
ataque de bactérias, fungos, vírus 
etc, que se desenvolvem no orga-
nismo causando as doenças. A 
prática de esportes é também 
recomendada. Esta é a receita de 
boa saúde que o médico Miguel 
Simas. do Serviço Médico do 
TJE, sujere aos funcionários e 
seus dependentes. 

Clínico Geral com 42 anos 
de idade e 14 de TJE. Miguel é 
um dos médicos mais procurados 
pelos funcionários e magistrados. 
Em 96 Miguel atendeu 2.475 
pessoas entre funcionários e 
dependentes, uma média de mais 
de 10 consultas por dia. O total 
geral dos atendimentos médicos 
no TJE, no ano passado, foi de 
7.917 - o Serviço Médico funcio-
na com uma equipe de oito médi-
cos. Procurado pelo 'informativo 
do TJE'. para falar sobre a saúde 

No dia nove deste mês o 

Presidente do TJE Manoel de 

Christo Alves inaugurou o 

Juizado Especial do Marco. O 

Juizado vai funcionar na 

Escola de Educação Física, em 

dependências gentilmente 

cedidas pela Magnífica 

Reitora da Universidade 

Estadual. O novo Juizado vai 

funcionar inicialmente somen-

te com a competência cível. 

Posteriormente será estendida 

a competência criminal. 

Participaram do evento 

os doutores Aldir Viana,  

dos funcionários, o médico 
declarou que cerca de 50% dos 
atendimentos registrados, so-
mente em Clínica Geral 50% 

foram por problemas no aparelho 
respiratório, causados em geral, 
pela variação da temperatura típi-
ca da Região - quente e úmida. 
Em seguida foram registrados os 
casos de doenças infecto-conta-
giosas e gastro-intestinais em 
30% e as doenças crônico-dege-
nerativas 20%. 

A preocupação de Miguel 
Simas, todavia, é o crescente 
aumento de casos de doenças 
relacionadas com o trabalho. O 
estresse é um bom exemplo de 
doença, que embora não seja de 

Secretário de Estado de 

Justiça; Vânia Azevedo, 

Procuradora de Justiça; Paulo 

Frota, Juiz de Direito e 

Coordenador de Juizados 

Especiais; Ítalo Macola Júnior, 

Procurador Geral da 

Defensoria Pública; Lázaro 

Mangabeira da Silva, Secretá-

rio da Presidência e William 

da Silva Tavares, Assessor 

Jurídico da Presidência. 

Em seus discursos as 

autoridades presentes a soleni-

dade ressaltaram a importân-

cia desses juizados para as  

origem ocupacional, está relacio-
nado com as atividades do dia a 
dia. Outra enfermidade relacio-
nada com o trabalho e que já 
começa a fazer os primeiros 
casos no TJE é a LER - Lesão 
por Esforço Repetitivo. O funcio-
nário desenvolve a doença aos 
poucos e com o tempo, o caso 
torna-se irreversível, com a perda 
total do tato. A Organização 
Mundial de Saúde classifica a 
doença como de origem ocupa-
cional, A LER foi registrada ini-
cialmente entre os digitadores. A 
prevenção para a LER é a inter-
rupção por lO a 15 minutos, para 
cada hora trabalhada. Os sinto-
mas iniciais da LER são: dores, 

populações carentes em vista 

da inexistência de cobrança 

das custas judiciais. A meta do 

atual presidente era instalarem 

cada bairro da cidade um jui-

zado especial. Infelizmente 

não será possível alcançar este 

objetivo em função das difi-

culdades financeiras pelas 

quais atravessa hoje o Poder 

Judiciário. 

O doutor Renato é o Juiz 

responsável pelo novo 

Juizado. Ele foi remanejado do 

PAAR, onde anteriormente 

atuava. 

inchaço e amortecimento dentro 
dos grupos dos músculos e das 
articulações que são exigidas 
para a execução da tarefa. O 
doente não deve esperar o caso 
agravar, deve imediatamente pro-
curar o tratamento especializado 
do médico e do fisioterapeuta. 

Para Miguel Simas. o ser-
viço médico do TJE deveria atuar 
com um programa especifico de 
medicina preventiva voltada para 

o funcionário, o que ainda não 
ocorre. "O ideal seria que o 
Serviço Médico praticasse a 
medicina preventiva, que é um 
dos objetivos da medicina do tra-
balho. Não se limitando some 
a medicina curativa' alerta o 
médico. 

Raimundo Geraldo Pereira 

de Sousa, Médico especialista em 

problemas cardiovasculares, che-

fe do Serviço Médico do TJE, 

disse que "de prevenção, é feito 

apenas o exame pré-admissional, 

para evitar que os funcionários 

ingressem com problemas". 

Disse ainda que "O Tribunal con-

tratou a equipe de médicos para 

fazer a medicina curativa", con-

cluiu Raimundo Geraldo. 

Juizado da 
Infância e 

Juventude em 
Santarém 

No dia II deste mês o 
Presidente do TJE, Manoel de 
Christo Alves, inaugurou a 71 Vara 
da Infância e Juventude da 
Comarca de Santarém. Várias 
autoridades entre advogados, pro-
motores e pessoas ligadas à enti-
dades governamentais e não 
governamentais que trabalham 
com as crianças e adolescentes em 
situação de risco pessoal e social, 
como o padre Ronaldo Hein, par-
ticiparam do evento. 

O padre é um dos precurso-
res do trabalho com menores 
carentes em Santarém- 

0  Secretário da Presidência 
Lázaro Mangabeira funcionou 
como secretário ad hoc. O Juiz 
que responderá pela Vara é o dr. 
Edimar Silva Pereira. 

Bairro do Marco ganha um 
Juizado Especial 



REVISTA DO 
TJE NQ 70 

Ti E 

ENTREVISTA ESPECIAL  

Metas e planos da gestão do Des. Romão Amoedo 
Ricardo Newton 

Eleito com 63 % dos votos 
do colegiado de desembargado-
res, no dia 20.12.95, para ocupar 
o mais alto posto da carreira da 
magistratura, o Desembargador 
Rombo de Amoedo Neto assume 

a Presidência do TJE (biénio 
97/99) no dia 3 de fevereiro, em 
sessão solene, no Salão Nobre do 
4° andar do Prédio do Palácio da 
Justiça. 

Rombo Amoedo Neto 

W3r
gressou na carreira, como 
etor, em 1962, do recém criado 

município de Capitão Poço. O 
ingresso na magistratura foi por 
vocação, ria época Rombo de 
Amoedo trabalhava no extinto 
jornal Folha do Norte e paralela-
mente, como Escrivão da Polícia 
Civil. Atividades estas que tive-
ram que ser abandon19 para 
poder se dedicar ao exercício da 
judicatura. Naquela época o 
transporte era precário, feito por 
caminhões que transportavam 
pessoas e cargas. O caminhão em 
que o então pretor viajava para 
Capitão Poço era chamado de 
"caminhão dos cabeludos" por 
tansportar a farinha de mandioca 
- 

 
item considerado básico na 
esa de qualquer paraense. A 
agem era muito sacrificada e o 

trajeto, entre Belém e Capitão 
Poço e vice-versa, era feito em 12 
horas. São Domingos do Capim 
seria a segunda e última Pretoria 
pela qual Rombo de Amoedo 
Neto responderia. Logo em 
seguida prestou o concurso para 
Juiz de Direito. Aprovado, foi 
nomeado para responder pela 
Comarca de Cachoeira do Arari, 
onde trabalhou por dois anos. 
Posteriormente foi trabalhar na 
Comarca de São Miguel do 
Guamá, e em menos de um ano 
veio a promoção para a Capital. 

A Revolução de 64 tirou 
muitos juizes da ativa, lembra o 
Desembargador Romão Amoe-
do. Muitos juízes foram convida-
dos, pelo Governo que se insta-
lou, a se aposentarem, resultando  

em muitas vagas na Capital, que 
foram ocupadas por magistrados 
que trabalhavam no interior, entre 
esses Rombo Amoedo. 

Na Capital, como Juiz do 
Forum Cível, Romão Amoedo 
respondeu pela Diretoria do 
Forum. Em 1982 foi promovido a 
desembargador, na vaga deixada 
com o falecimento do Des. 
Antonio Koury. Ocupou também 
o cargo de Corregedor Geral no 
biênio de (89/91), na presidência 
do Des. Almir de Lima Pereira. 
Atualmente exerce a vice-
Presidência do Tribunal. 

Em entrevista exclusiva 
para o "Informativo do TJE", o 
novo Presidente fala sobre os pia-
nos e metas de sua gestão. 

Inf.: Desembargador, no 
dia da votação, haviam rumores 
entre os funcionários da casa, de 
que o Sr. caso eleito, renunciaria. 
E verdade? 

R.A.: Não! não é verdade. 
Eu não queria ainda, mas seria 
deselegante renunciar, com rela-
ção aos amigos que escolheram o 
meu nome. Eu não fiz campanha, 
apenas conversei com alguns 
colegas dias antes. 

Inf.: O que o Sr. achou da 
votação? 

R.A.: Para mim foi sur-
preendente o resultado. Competir 
com um desembargador de peso 
como o desembargador Wilson, 
O Desembargador Wilson é uma 
pessoa que estimo muito, sem  

falar no preparo intelectual do 
Desembargador que todos nós 
sabemos. Mas gostei, qualquer 
um gosta. E o ponto culminante 
na carreira de um magistrado, e 
todo magistrado quer um dia atin-
gir. 

lnf.: Qual a primeira medi-
da administrativa e judiciária que 
o Senhor vai tomar, assim que 
estiver empossado? 

R.A.: A posse será no pri-
meiro dia útil de fevereiro - aber-
tura do ano judiciário. Quanto as 
medidas que vou tomar, ainda 
não pensei. O certo é que não vou 
chamar ninguém de fora, para 
não trazer despesas. No âmbito 
Judiciário vou dar continuidade a 
meta da atual presidência. Quero 
prosseguir com os Juizados 
Especiais, para poder continuar 
levando a justiça aos mais pobres. 

Inf.: Desembargador, 
quanto a questão do Plano de 
Carreira Cargos e Salários - uma 
das principais reivindicações dos 
funcionários do TJE, o que o Sr. 
pretende encaminhar? 

R.A.: Vamos rever essa 
situação. O Presidente Christo já 
tomou algumas medidas iniciais, 
nomeou uma comissão. Vou ver 
quais são os integrantes. Se há 
necessidade de alterar e colocar 
mais gente ou não. O certo é que 
vou rever porque os funcionários 
precisam e merecem ter seu 
plano de carreira cargos e salá-
rios, 

Com a abertura do presen-
te ano Judiciário (3.2), junta-. 
mente com a posse do novo• 
Presidente do Tribunal de 
Justiça - Desembargador 
Rombo Amoédo Neto, será lan-
çada a Revista do Tribunal de: 
Justiça do Estado do Pará, de 
número 70, trazendo as mais 
recentes decisões desta Casa de 
Justiça, que vão influenciar as 
futuras questões jurídicas a, 
serem discutidas nesta Corte. 

Além da Jurisprudência, o 
periódico traz artigo referente a 
matéria ambientalista, de auto-
ria do Procurador do Estado de 
São Paulo, Derly Barreto da 
Silva que mais uma vez contri-
buiu com seus trabalhos, 

A Revista publica tam-
bém os comentários do 
Desembargador Almir de Lima 
Pereira, a respeito qos 
Mandados de Segurança e sua 
eficácia, esclarecem pontos a 
respeito deste remédio jurídico: 
tão utilizado pela sociedade. 

Traz também o discurso 
proferido pelo Exmo. Sr. Juiz 
Luís Emane Malato, por oca-
sião de sua designação como 
primeiro Juiz da Comarca de 
Curralinho, instalada oficial-
mente em dezembro passado. 

Outra matéria de grande 
relevância, devidamente regis-
trada na revista, é a Lei que atri-
bui tratamento mais rígido no 
que tange aos crimes de roubo. 
furto e receptação, principal-
mente. Além da Lei Estadual 
que fala da gratuidade das certi-
dões de nascimento e óbito para 
as pessoas com renda igual ou 
inferior a três salários mínimos. 
Confira 

 

Quero 
prosseguir com 
os Juizados 
Especiais, para 
poder 
continuar 
levando a 

justiça aos 

mais pobres" 
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Movimento Processual dos Órgãos de 

A o término da Administração do Desembargador 
Manoel de Christo Alves Filho, a Divisão de Ban-

co de Dados do Poder Judiciário - TELEJUDICIÁRIO, 
apresenta, a movimentação dos órgãos de Julgamento, no 
biénio 1995/1996. 

6.1  Captação dos Dados: 

O Dados fornecidos pelo Sistema de Controle de Processo - SCP, até o mês de 
novembro do ano de 1996 

Nota percentual aproximado, havendo um acréscimo nos processos recebidos/96 
em relação aos recebidos/95 

9 percentual aproximado, havendo um decréscimo nos processos recebidos/96 
em relação aos recebidos/95 

Processos Julgados através dos órgãos de Julgamento 
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Tribunal Pleno 1995 1996 
Processos Recebidos deduzidos 184 -- 
os Redistribuidos 
Processos Julgados em Sessão 89 -- 

Órgão Especial 1995 1996 
Processos Recebidos deduzidos 25 1630 
os Redistribuidos 
Processos Julgados em Sessão 28 970 

Conselho da Magistratura 1995 1996 
Processos Recebidos deduzidos 41 250 
os Redistribuidos 
Processos Julgados em Sessão 07 130 

Câmaras de Férias 1995 1996 
Processos Recebidos deduzidos 157 1080 
os Redistribuidos 
Processos Julgados cm Sessão 23 190 

Câmaras Cíveis Reunidas 1995 1996 
Processos Recebidos deduzidos 603 3940 
os Redistribuidos 
Processos Julgados em Sessão 374 3830 

Câmaras Criminais Reunidas 1995 1996 
Processos Recebidos deduzidos 632 6100 
os Redistribuidos 
Processos Julgados em Sessão 367 4610 

Câmaras Criminais isoladas 1995 1996 
Processos Recebidos deduzidos 1326 4470 
os Redistribuidos 
Processos Julgados em Sessão 973 4670 

Câmaras Cíveis isoladas 1995 1996 
Processos Recebidos deduzidos 963 12080 
os Redistribuídos 
Processos Julgados em Sessão 659 6210 

Total 1995 1996 
Processos Recebidos deduzidos 3931 29550 
os Redistribuídos 
Processos Julgados em Sessão 2520 20610 

Recebidos RecebidosO 
órgãos de Julgamen- deduzidos os deduzidos os Resultado % 

tos rediustribu1 rediustribuíd 
dos 1995 os 1995 

(Trib.Pleno, Õrgâo 
Especial. Câm. de 407 296 27.27 9 

Férias, Cons. da Magis- 
tratura) 

Câm.Clveis Reunidas 603 394 .34.66 9 
Câm.Crimin. Reunidas 632 610 3.48 9 
Cãm.Civeis Isoladas 963 1208 

Câm.Crimin. Isoladas 1326 447 66.29 9 
Total 3931 2955 —24.83 9 

T.Plen Cãm.Cí Câm.0 Câm.Ci Câm.0 

o,Órg. veis rimln. veis rimin. 

Especi Reunid Reunid Isolada Isolada 

Captação dos Dados: 
O Dados fornecidos pelo Sistema de Controle de Processo - SCP, até o mês de 

novembro do ano de 1996 
O Dados fornecidos pelas Secretarias do TJE, até o mês de novembro do ano de 1996 
O Dados fornecidos pela respectiva Secretaria do TJE, até o mês de outubro do ano 

de 1996 



Captação dos Dados: 

O Dados fornecidos pelas Secretarias do TJE, até o mês de novembro do ano de 
1996 

O Dados fornecidos peia respectiva Secretaria do T.JE, até o mês de outubro do ano 
de 1996 

Nota 'I percentual aprosimado. havendo um acréscimo nos processos julgados/96 em 
relação aosju!gs.95 
40 percentual apro-cimado, havendo um decréscimo nos processos julgados/96 em 

relação aos julgados 195 

Julgamento durante o biênio de 95/ 96 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

instalados no Estado 

Dados Coletados até 10/01/97 

Comarcas com probabilidade de serem 
instaladas no Estado 

Comarcas Instaladas 

Dados Coletados até 10/01/97 

Varas instaladas nas Comarcas 
do interior do Estado 

Dados Coletados até 10/01/97 

Comarcas a Instalar 

Dados Cuidados até 10/01/97 

Dados Coletados até 10/01/97 Fonte : Divisão de Banco de Dados do 11  

julgados julgados 
Órgãos de Julgamento em Sessão em Sessão Resultado % 

1995 19960 

(Trib.Pleno, Órgão 
Especial. Câm. de Férias, 147 129 12.24 
Cons. da Magistratura) 

Cám.Civeis Reunidas 374 383 2= 2.41 ' 
Càm.Crimin. Reunidas 367 461 25.61 
Câm.Civeis Isoladas 659 6210 5.76 
Cãm.Crimin. Isoladas 973 467 52,00 4 

Total 2520 2061 18.21 4 

Comarcas Data de Instalação 

Ourilándia do Norte 15/06/95 
Salvaterra 28/10/95 

São Domingos do Araguaia 30/08/96 
Aurora do Pará 14/09/96 

São Caetano de Odivelas 20/09/96 
Faro 19/10/96 

Prainha 17/11/96 
Curralinho 14/12/96 

Comarcas Data de Instalação 

Acará 2 quinzena de j ane iro/ 1997 
Bujaró 2 quinzena dejane iro/ 1997 
Bonito 2 quinzena de janeiro/1997 

Santo antônio do Tauá r quinzena de janeiro/1997 

Juizados Especiais Data de Instalação 
Santarém - Fac. Integradas do 28/08/95 

Tapajós 
Santarém - Univ. luterana do 29/08/95 

brasil 
São Miguel do Guarná 28/09/95 
São João do Araguaia 15/12/95 
Ananindeua - PAAR 31/05/96 

Ananindeua - ('idade Nova VIII 17/10/96 
Belém - Bairro do Marco 09/01/97 

Comarcas Data de Instalação 

Anajás 2 quinzena dejaneiro/1997 
Concórdia do Pará 2 quinzena dejaneiro/1997 

Vara Data de Instalação 
('ametá - 2 Vara janeiro/I997 

Varas Data de Instalação 

Redenção - 2' Vara (Penal) 16/06/95 
Santarém - 5 Vara (Assist. 29/08/95 

Juridiária) 
Castanhal - 4 Vara (Penal) 06/10/95 
Óbidos - r Vara(Civ/Pcn) 24/05/96 
Santarém - 6 Vara(penal) 16/08/96 

Ananindeua - &' Vara(Penal) 24/10/96 
S. Izabel do Pará -Y 03/01/97 

Vara(Civ/Pen) 
Paragominas - 2 Vara(Civ/Pen) 04/01/97 

Santarém - 7 Vara 11/01/97 
(lnf. e Juventude) 
Breves - 2 Vara 14101197 

Consulte o telejudiciário através do número 1538 
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em biblioteconomia Terezinha 
Nascimento. O novo departa-
mento receberia valiosa contri-
buição do Des. Silvio Hall de 
Moura e sua consolidação se 
daria nas gestões de Antônio 
Koury e Ary da Mona Silveira. 

OArquivo e o Museu fica-
ram sob a responsabilidade da 
funcionária Rita Jurema da 
Costa. Após o desmembramento, 
o Museu ficou sob a responsabi- 

Raimunda 
Gomes 

balhos como por exemplo o 
diagnóstico do Judiciário no 
âmbito administrativo-financei-
ro. O trabalho envolveu todos os 
integrantes do Poder Judiciário 
que através de questionários, 
sugeriram mudanças para a 
melhoria dos serviços prestados 
pelo Tribunal. O trabalho seria o 
detonador de mudanças radiais. 
O diagnóstico foi apresentado 
pelo então presidente Nelson 

D
escendente de portugue-
ses e índios, Raimunda 
Gomes nasceu no muni-

cípio marajoara de Afuá. A car-
reira no serviço público começou 
ainda no início da década de 60 
na antiga recebedoria de rendas 
hoje Secretaria de Fazenda. Na 
época Raimunda Gomes exercia 
cargo comissionado no gabinete 
do governador. Foi assessora 
durante as gestões de Fernando 
Guilhon e Aloisio Chaves. A 
competência de seu trabalho 
atraiu a atenção do então presi-
dente do TJE, Des. Agnano 
Lopes, que solicitou seus servi-
ços ao Secretário de Fazenda, 
Rubens Vaz. Raimunda Gomes 
passa a trabalhar no 
Tribunal de Justiça 
em 1970. No TJE 
exerce cargo comis-
sionado como asses-
sora da presidência. 
Na assessoria direta 
ela trabalharia nas 
gestões dos seguin-
tes desembargado-
res: Ricardo Borges, 
Antônio Koury, Aiy 
da Mota Silveira, 
Lídia Fernandes, 
Manoel Cacela AI-
ves e Edgard Viana. 
Recebeu do Des. 
Agnano Monteiro 
Lopes a medalha e 
Diploma do Cente-
nário do Poder Ju- 
diciário. 

Preocupada com o enorme 
volume de documentos produzi-
dos pelo TJE, Raimunda Gomes 
sugeriu a Des. Lídia Fernades, 
então presidenta do TJE, a cria-
ção de um departamento próprio 
que organizasse e tratasse espe-
cialmente do acervo documental, 
preciosidades de valor histórico 
e jurídico. Aprovada a idéia é 
criado o DDI - Departamento de 
Docu-mentação e Informação 
com as seguintes divisões: 
Biblioteca, Arquivo e Museu, 
hoje coordenação. Raimunda 
Gomes se tornaria a primeira 
chefe do DDI em 1976. A admi-
nistração da biblioteca ficou sob 
a responsabilidade da bacharel 

presidente do TJE, Manoel 
Christo Alves, com o Doutor 
Carlos Alberto Bezerra Lauzid, 
titular da Secretaria. Ainda tra-
balhando na assessoria de pla-
nejamento, Raimunda Gomes 
sugere a criação de um 
Conselho de Política Salarial 
composto por funcionários e 
um representante do sindicato 
dos servidores. Ela chegou a 
participar de três reuniões. 
Outra sugestão importante foi a 
realização de reuniões mensais 
de avaliação entre o presidente 
e os responsáveis de cada setor. 
No que tange a política, 
Raimunda Gomes faz questão 
de frizar seu perfeito entrosaruI 

mento com a Secre-
taria de Fazenda do 
Estado, o que con-
tribuiu sobremanei-
ra, para uma "-

melhor performance 
do Planejamento do 
Judiciário". Com 
uma autêntica Wor-
kaholic (Obssessão 
por trabalho) Rai- 
munda Gomes 
atualmente ainda 
encontra tempo para 
assessorar o Pro-
curador Geral do 
Ministério Público, 
Manoel Santino. 

Raimunda 
Gomes é viúva, tem.. 
um filho e um neti-

nho. Aproveitando o espaço ela 
agradece o carinho e o apoio 
que sempre recebeu do cunhado 
Alexandre Moraes e da irmã 
Epifânia Moraes. Nos momen-
tos de folga Raimunda Gomes 
faz trabalho filantrópico junto 
ao Centro de Valorização da 
Criança, onde ajuda na recupe-
ração de crianças drogadas e 
abandonadas. Como mensagem 
ela deixa toda uma vida dedica-
da ao trabalho. "Devemos tra-
balhar sempre com dedicação e 
alegria, lembrando que as nos-
sas horas são muito mais consu-
midas no trabalho e por isso o 
trabalho tem que ser prazeroso, 
mesmo diante das dificulda-
des." 

Raimunda Gomes e o filho António Carlos em julho/87 

lidade do funcionário Luiz 
Godinho. 

Em 1991 Raimunda Gomes 
se aposentadoria como Diretora 
do DDI por tempo de serviço. 
Tem início uma nova etapa na 
vida profissional de Raimunda 
Gomes. Ela é convidada a exer-
cer cargo comissionado como 
assessora do Des. Nelson 
Amorim, então presidente do 
TJE, cargo que ocupou até o 
final da gestão daquele desem-
bargador. Raimunda Gomes 
prestou assessoria na área finan-
ceira onde foi unia das idealiza-
doras do serviço de orçamento e 
planejamento. 

Na assessoria de planeja-
mento realizou importantes tra- 

Amorim à Secretaria de 
Planejamento do Estado, na 
época, Maria Eugênia Rios. A 
excelente recepção do 
Diagnóstico resultou no creci-
mento de cinco para sete por 
cento do total de verbas arreca-
dado pelo Estado, O aumento no 
percentual destinado ao 
Judiciário foi uma importante 
conquista que possibilitou uni 
imediato reaparelhamento físico 
do Judiciário, em especial nas 
comarcas do interior. Incansável. 
Raimunda Gomes arregaça 
novamente as mangas e elabora 
projeto para transformar a asses-
soria de planejamento do TJE em 
Secretaria. A transformação foi 
concretizada na gestão do atual 
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A Cura Pela Boca Carta do leitor 

Acessando via INTERNET 
os anais do último encontro da 
American Dental Association 
(ADA) realizado em Orlando-EUA, 
em novembro/96, podemos desta-
car, surpreendentemente, uma nova 
postura dos profissionais de odonto-
logia em relação ao planejamento e 
abordagem de nossos pacientes, 
quando submetidos a tratamento. 
Estamos, na verdade, nos referindo 
a "Odontologia Sistêmica". 

Fazer um tratamento nos den-
tes pode render mais do que, ape-
nas, uma melhora estética. Esse 
"novo"raino da odontologia trata 

indivíduo como um todo, 
- 

 
seguindo a teoria de que modifica-
ções na posição dos dentes podem 
ajudar a curar doenças e até refletir 
no comportamento do paciente. 

A visão sistémica acrescenta-
se a odontologia técnica /clássica, 
podendo, inclusive, trabalhar em 
conjunto com outros ramos da 
medicina. 

Para a Odontologia Sistê-
mica, cada dente está relacionado 
a uma função fisica, racional e 
emocional do ser humano. Os 
dentes ligados ao racional estão do 
lado direito da arcada os ligados 
ao emocional, do lado esquerdo. 

Teoricamente, aos 7 anos 
erupcionam os incisivos centrais 
ligados ao sistema nervoso e a per-
sonalidade. Os incisivos laterais 

ko
rrespondem aos sentidos, sistema 
rmonal e reprodutivo. 

A Odontologia Sistêmica sur-
giu na década de 60. Começou a ser 
pensada em diversos países mais ou 
menos ao mesmo tempo. No Brasil, 
foi um grupo de pesquisadores da 
Universidade de São Paulo - 
Campos de Araçatuba - percebe-
ram que, na medida em que se alte-
rava o espaço interno da boca dos 
pacientes. ocorriam mudanças no 
comportamento, na postura, no 
metabolismo e nos sistemas respi-
ratório, circulatório e digestivo. 
Alguns estudos comprovaram que 
as mesmas bactérias encontradas na 
placa bacteriana aderida aos dentes, 
encontravam-se em pacientes por-
tadores de inflamações gástricas 
(gastrites). Hoje a Odontologia 
Sistêmica é uma realidade na 
Europa e mais recente, nos Estados 
Unidos. 

Ságio Brabo 

O encontro entre as arcadas 
superior e inferior, denominado de 
Oclusão, é considerado um ponto 
de força e de equilíbrio fundamen-
tal para que nos mantenhamos de 
pé. Qualquer desalinhamento na 
mordida provoca problemas na 
coluna vertebral, como comumen-
te acontece com pessoas que têm O 

queixo para a frente (prognatas), 
ou que apresentam "para dentro" 
(retrognatas). 

O espaço vazio no interior da 
boca também é importante. E dele 
que dependem os movimentos da 
língua, que interfere na respiração 
e digestão. Se há pouco espaço a 
língua comprime as glândulas sali-
vares, diminuindo o volúme de 
saliva e afetando a digestão. 
Disfunções do aparelho respirató-
rio provocadas por fatores seme-
lhantes já prejudicaram, segundo 
relatório da ADA, até a fertilidade 
de um paciente. 

Acreditamos que num con-
sultório odontológico, em que a 
abordagem é sistêmica, o paciente 
tem sua história de vida levantada 
de forma mais invasiva, a saber: 
Quem é? Qual o seu desejo? Sua 
queixa principal? Como é sua rela-
ção consigo mesmo? Partindo 
disso, o profissional e cliente vão 
chegar a um tratamento que conci-
lie o método sistêmico com os 
recursos da odontologia técni-
ca/clássica, como a Endontontia 
(tratamento de canal), a Ortodon-
tia (uso de aparelhos fixos e 
móveis) e mais recente a 
Ortopedia funcional dos maxilares 
(criando maior espaço na arcada). 

Vale enfatizar que as pesqui-
sas científicas estão aceleradas no 
sentido de ratificar uma relação 
direta entre os dentes e o lado 
emocional do ser humano e de sua 
conduta. Não há limite de idade 
para a terapia sistêmica, na verda-
de, não se propõe a curar o indiví-
duo por meio da boca. Ela sim, 
interfere num sistema que por sua 
vez, cura ou ameniza os males do 
corpo. 

O autor do artigo é integran-
te do Serviço Odontológico do 
TJE, que funciona de segunda a 
sexta-feira, de 8 às 18 horas, no 
térreo do Anexo 1 do Palácio da 
Justiça, com entrada pela Rua 
Tomázia Perdigão. 

"Sancionada pelo então Governador do Estado, Hélio 
Gueiros, a Lei n° 5.551, de 13.9.81, que criou nos foruns de 
diversas Comarcas do interior do Estado, os cargos de Auxiliar 
Jud. - PJ.AJ.12 e o PJ.AJ.11; Agente de Segurança Jud. - 
PJ.AJ.06; e Atendente Jud. -PJ.AJ.01, quando muitos já foram ,  
providos através de concurso público. 

Ocorre que até a presente data, não sabemos quais as atri-
buições de cada um, e assim os ocupantes tomassem conheci-
mento de suas obrigações. 

Diante do exposto, solicito que seja publicado no 
"Informativo do TJE", as atribuições respectivas dos cargos 
supramencionados". 

Raimundo Nonato da Conceição (Comarca de Chaves) 

Informativo do TJE 

De acordo com a Resolução 09/90, publicada no Diário 
Oficial de 22 de junho de 1990, os cargos em questão, estão dis-
postos da seguinte maneira: 

Auxiliar Judiciário - M. AAJ. 1 "Realizar atividades de 
apoio datilográfico, registro junto aos cartórios. Repartição 
Criminal, Juizado, Corregedoria e Órgãos Judiciários da. 
Secretaria do Tribunal". 

As atribuições do Auxiliar são: 1 - datilografar decisões, 
pareceres, oficios, correspondências, relatórios, termos, mandado. 

'informações, resenhas, portarias, audiência, autuações, acordãos, 
alvarás, certidões; 2 - Arquivar leis, fichas, oficios, requerimen-
tos, portarias, resenhas, correspondência e demais expedientes; 3 
- Receber e protocolar processos e documentos; 4—prestar infor-
mação permitida aos advogados e público; 5 - Registro em livro 
próprio a entrada e saída dos processos; 6 - Receber e entregar os 
processos, mediante ordem específica e representantes de Órgãos 
externos e a advogados das partes: 7 - Operar máquina de xero, 
quando necessário para copiar documentos do setor de trabalho; 
Pesquisar diariamente no Diário Oficial do Estado os assuntos de 
interesse do Poder Judiciário. Tarefas eventuais: realizar outras 
tarefas que' lhe forem incumbidas. 

Auxiliar Judiciário - PJ.AA. II "Executar atividades secre-
tariais, de apoio administrativo, datilografando, registrando pro-
cessos, preparando relatórios e agendas, arquivando documen-
tos,,. 

Atribuições - como secretário de Juiz: 1 - Datilografar (ofi-
cios, requerimentos, relatórios, sentenças, acordãos, informações 
para o relator, correspondências e outros), utilizando máquina 
manual ou elétrica; 2 - Atender telefonemas, anotando-os para o 
Juiz com quem trabalha; 3 - Receber e protocolar processos de 
advogados e cartórios. 4 - Atender advogados, prestando as 
informaçõés permitidas sobre o andamento dos processos, e sob 
permissão entregando-os para vistas; 5 - Organizar agenda do 
Juiz marcando as audiências e compromissos do Juiz.; 6 - 
Arquivar oficios, sentenças requerimentos, relatórios e demais 
expedientes em pastas próprias. Tarefas periódicas: preparar 
mensalmente relatórios forenses dos processos iniciais, julgados, 
acordos e outros eventos pertinentes. 

Em tempo: As atribuições dos cargos de Agente de 
Segurança Judiciário e Atendente Judiciário serão publicadas na 
proxima edição deste "Informativo do TJE". 



A honra para um 
Guarda Judiciário 

Wandercleydes Magalhães 

ADMINISTRATIVO 

M
uitas das vezes o ser 
humano dedicado, 
honesto e sério nos 

seus deveres e direitos, se 
envergonha ao ver agigantar-
se a desonestidade, a falta de 
caráter e acima de tudo, de 
honra. 

Com esse desencoraja-
mento, o serviço público, com 
ênfase, acaba por mal acredi-
tado e ridicularizado, esvain-
do-se em corrupção, desleixo, 
falta de honradez e fidelidade 
funcional. 

Rui Barbosa disse em um 
discurso que: 

"De tanto ver triunfar as 
nulidades, / de tanto ver pros-
perar a desonra, / de tanto ver 
crescer a injustiça, / de tanto 
ver agigantar-se os poderes 
nas mãos de maus / o homem  

chega a desanimar-se da virtu-
de / a rir-se da honra, / a ter 
vergonha de ser honesto". 

Para nós, a honra é o sen-
timento mediante o qual Deus 
nos induz a prática do bem, da 
justiça e da moral, o troco, 
embora a custa de quaisquer 
sacrificios pessoais. 

E a força que nos impele 
a prestigiar nossa própria per-
sonalidade. E o sentimento 
avançado do nosso patrimônio 
moral; um misto de brio e 
valor. Ela exige a posse do 
perfeito sentimento de que é  

justo e respeitável, para a ele-
vação da nossa dignidade, e 
bravura para afrontar perigos 
de toda a ordem, na sustenta-
ção dos ditames da verdade e 
do direito. 

A honra é uma obrigação 
viva e presente na consciên-
cia, que nos obriga ao cumpri-
mento do dever. É a virtude 
por excelência, porque em si 
contém todas as demais. A 
honra está acima da vida e de 
tudo quanto existe no mundo, 
por que a vida se acaba na 
sepultura; os haveres e as  

demais coisas que possuimos 
são bens transitórios, enquan-
to que a honra a tudo sobrevi-
ve; transmite-se aos filhos, aos 
netos, a casa em que mora-
mos, a terra onde nascemos e 
a toda humanidade; finalmen-
te, como um aroma eterno da 
virtude, a honra é o patrimô-
nio da alma; é o tesouro sagra-
do que Deus nos confia ao 
nascer e que temos de restituir 
ao morrer; é a retidão do juiz, 
o heroismo do soldado, a fide-
lidade da esposa, os votos do 
sacerdote, santidade dos jura-
mentos, a obediência às leis, o 
respeito à dignidade alheia. 
uma coisa tão grande, tão fot 
mosa, que por ela se sacrifi-
cam a vida, os haveres e as 
afeições mais profundas do 
coração. 

Cassação de Mandato de Prefeito 
Almir de Lima Pereira 

As implicações dos prefeitos são duas, as de natureza 
administrativa e penal. Verifica-se que pelo artigo 1° do 
Decreto Lei n° 201, de 27.2.67, define os crimes de respon-
sabilidade dos prefeitos e vereadores, o que significa que os 
crimes privativos do julgamento do Poder Judiciário, são 
independentes do pronunciamento da Câmara de Vereadores. 

Portanto, não contém a lei, qualquer restrição à apuração 
da responsabilidade político-administrativa fora da esfera 
Judiciária. Ademais, é de se observar que do modo com que 
o artigo 4° do Decreto Lei 201/67, caracteriza as infrações 
político-administrativas, revelando no ensejo a concomitân-
cia de procedimento administrativo e responsabilidade crimi-
nal, por iguais fatos, concluindo-se, pode ser feita separada-
mente um do outro. 

É verificar pela leitura do inciso X do citado artigo 40,  

mais o inciso VII, que nos seus textos assentam: são 
Infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, 
sujeitos ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancio-
nadas com a cassação do mandato. 

VII - praticar, contra expressa disposição de lei, ato de 
sua competência ou omitir-se na sua prática; 

X - proceder de modo incompatível com a dignidade e o 
decoro do cargo; 

O que se vê é que há distinção entre cominações funcio-
nais que levam a diferentes processos. Na jurisprudência, tal 

fato é reconhecido quando se define que "as responsabilida-
des penal e administrativa (ou para o mesmo efeito, político-
administrativo) não são auto-excludentes. Subsistem paralela 
e automaticamente, o que é cediço em direito", segundo se lê 
do Habeas-Corpus n.17.527-3 de Barretos, que a prática de 
atos como geradores de infrações penais e político-adminis-
trativas, traz responsabilidades que não são auto-excludentes, 
mas autônomas, podendo ser apuradas simultaneamente" (-
RTJESP, ed. Lex, vol.83/426) 

O certo é que não se pode promover a responsabilidade 
criminal fora do Poder Judiciário e mais, que esta independe 
da Câmara Legislativa. 

É de se notar que na responsabilidade administrativa não 
há necessidade de caracterizar o dolo, o que não acontece nos 
crimes de responsabilidade, onde se naturam como dolosos, 
ou seja, que nos primeiros não há crime a punir e sim aplica-
ção de normas administrativas. E o princípio da distinção 
entre a responsabilidade criminal e administrativa. 

O que deve ficar patenteado nessa confusão que se faz é 
a distinção de processamentos, uma vez que a lei não exclui 
a circustância ou a separação de responsabilizações, nem 
impede que a administrativa anteceda a instauração da ação 
penal ou seu julgamento. 

(publicado no jornal "Província do Pará" em 25.2.96) 
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CAUSOS"  
Aconteceu no Interior Um Caso Singular 

Cidade do interior, com a 

Comarca do mesmo nome, recém-

instalada. Movimento forense 
ainda bastante fraco. Juiz de 
Direito recentemente nomeado 
porn, já com prática forense, eis 

que atuava como advogado. 
Não havia Forúm. e este 

funcionava precariamente na casa 
alugada pelo escrivão que, gentil-

mente tinha cedido ao jovem 
magistrado, a sala que antecedia 

local da escrivania. Esta era 

separada da "sala de audiências", 
por uma cortina de cor avermelha-
da, que segundo o serventuário 

simbolizava a cor rubi. 
Não precisa dizer que tudo 

que se falava na "sala de audiên-

cias", embora em tom baixo, era 
ouvido na sala contígua do escri-

vão. 
Em certo dia, estava desig-

nada pelo jovem magistrado, a 
audiência para ouvir a "vítima", 

que no caso era uma menor, pro-
cesso de Sedução, que para o 
nosso intenorano continua a ser 
"defloramento". 

A menor, filha de uma 
família nordestina, foi à audiência 
acompanhada de sua genitora, 
pessoa que era conhecida na cida-
e como de linguajar desabrido. 

-Sabedor do fato, o magistrado 
ordenou ao meirinho que somente 

a menor adentrasse na "sala de 
audiências" ficando sua genitora 
na sala do escrivão, que como já  

dissemos, era separada da mesma 

pela tal cortina avermelhada", 
Começa a audiência. 

Conhece o acusado. Seu nome, 
filiação, local onde reside etc, che-
gando finalmente no ponto crucial 
da narração do fato. A menor 
encabulada, começou timidamen-
te a contar como se deu o ato, 
porém com palavras que não espe-
lhavam como o mesmo se concre-

tizou. 
Neste instante, a "cearen-

se", mãe da menor, que ouvia o 
desenrolar dos fatos, ao sentir que 
o mesmo não lhe era de agrado, 
afastou a "cortina de vermelha", 
pediu desculpas ao Juiz e excla-
mou no seu sotaque nordestino: 

- "Minha fia, conte tudu 
dereito ao Dotõ, como me contó." 
E terminando: "Fale rasgado!" 

"Causo" narrado pelo De-s. Stéleo 
Bruno dos Santos Menezes. 

Em certa Comarca do 

interior, o sr. Silva relatou-me 

um fato sui generis. O sr. 

Severo, proprietário rural, 

escolheu o noivo, sr. Casemiro, 

para a filha Hermenegilda. 

O jovem Casemiro, irre-

verente e irrequieto seduziu 

duas jovens, engravidando-as 

durante o noivado, cujos pais 

levaram a dupla sedução ao 

conhecimento do sr. Delegado 

de Polícia e do sr. Severo. 

O primeiro castigo do 

jovem Casemiro foi, o sr. 

Severo, mandar a filha 

desmanchar o noivado. 

Para que a filha 

Hermenegilda não ficasse 

desonrada, com o proceder do 

ex-noivo, o sr. Severo chamou 

o sr. Eugênio, caseiro de um de 

seus sítios, e o encarregou de 

casar no cível com 

Hermenegilda, mediante a con-

dição secreta de não conviver 

maritalmente com ela, receben-

do em compensação um lote de 

terra, onde morou, mais tarde, 

com a companheira Maria que 

lhe deu prole. 

A sequela do casamento 

fraudulento consistia na ques-

tão de saber se era lícita a 

transcrição da propriedade do 

lote de terra, em nome do sr. 

Eugênio, no Registro de 

Imóveis, o que fora realizado, e 

também se os herdeiros do sr. 

Lúcio tinham direito sucessório 

na herança deixada pelo faleci-

mento de Hermenegilda. 

Tal pretensão estava afas-

tada, conforme a doutrina, pois 

a nulidade absoluta do matri-

mônio de Hermenegilda com 

Eugênio podia ser invocada na 

contestação, à petição de 

herança, por parte daqueles 

herdeiros legítimos de Herme-

negilda. 

Moral da estória: 

Hermenegilda permaneceu vir-

gem a vida inteira. 

"Causo" narrado pelo 

Des. Werther Benedito Coêlho. 

ESPAÇO CULTURAL....  
Medalha de prata para Leonam 

Advogado, Jornalista, Poeta e membro da 
Academia Paraense de Letras, Leonam (londim 
da Cruz foi um dos contemplados com a meda-
ha de prata do IX Concurso de Contos realiza-

do no final do ano passado, e que reuniu cerca 
de 753 trabalhos. O concurso é um veículo de 
fomentação e estímulo aos modernos contistas 
brasileiros e abre espaço para a divulgação desse 
tipo de produção literária. A Revista Brasília é a 
promotora do certame, que acontece todos os 
anos. Redatores e colunistas da Revista com-
põem a comissão julgadora. 

Leonam Gondim da Cruz, atualmente  

assessorando a Desa. Lúcia Clarenfont Seguim 
Dias, é membro há dez anos da Academia 
Paraense de Letras, ocupando a 6 cadeira, antes 
ocupada pelo antropólogo Napoleão Figueiredo. 
Como advogado Leonam se destacou interna-
cionalmente pela defesa de Sebastião Floyos, 
acusado de assaltar um banco na Suiça. O advo-
gado lutou durante quatro anos para provar a 
inocência de lloyos e colocá-lo em liberdade 
definitiva. 

Como homem dedicado às letras, Leonam 
da Cruz já publicou dois livros - Chão Sem 
Asfalto e Caixa de Memórias. Publicou também  

uma antologia intitulada "Contos Paraenses, 
Novos Contos Paraenses, Maromba e Contos do 
Brasil Contemporâneo". Mas a produção de 

Leonam não parou. "Sons da Vida", mais recen-
te obra poética e deve ser publicada pela Editora 
Cejup e mais um livro de contos intitulado 

"Rosário de Contos" e um de crônicas "Teia de 
Aranha" que devem também sair pela mesma 
editora. Irrequieto, o autor promete que vai 
publicar ainda este ano um ensaio sobre Paulo 
Maranhão e Santana Marques, duas figuras his-
tóricas do jornalismo paraense. 



Brito->Pretor(a); Renato Nunes Vaile; 
Santana Lourdes Ferreira Sarrazin 

- João Augusto F. de Oliveira Junior-
>Juiz; Milton Gilberto C. Farias; Rosa 
Maria Pereira Brito; Vicente Rodrigues 
Cordeiro; Zilda Ferreira Lins 
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25 - Celia Ribeiro Lima; Cezar d&Souza 
Roldão; Fernapdo Branches Farias; 
Maria Julieta narra Vaknte; Osvaldo 
Moreira da Silva; Rosa de Ataide 
Pinheiro 

SOCIAL 

Os dirigentes do Tribunal de Justiça parabenizam os 
aniversariantes de fevereiro, são os seguintes: 

01 - Aldo Araujo Garcia; Diracy Nunes 
Alves->Juiz(a); Jair Francisco Vieira 
Aguirra; Marize Suely Manito Lima 

02 - Anete de Oliveira Almeida; João 
Moreira Miranda; Maria da Purificação 
de Paula Maciel; Maria Gorete Henrique 
da Silva; Maria Ivone Freitas de Oliveira 

03 - Ana Augusta Frazão Montoril; Braz 
Wagner A. Alves; Claudio de Barros 
Peixoto; Dalmério Mendes Dias; 
Guilherme da Silva Santos; Karia Mary 
Jasse de Figueiredo; Lindalva Itaparica 
de Oliveira; Raymunda de Liege de A 
Pantoja 

04 - Augusto Nazareno Gonçalves da S 
Junior; Bianor Caetano Monteiro; 
Haroldo Luiz Santos do Carmo; Manoel 
Maria Barros Costa->Juiz; Maria Helena 
Araujo Barros; Raimundo Arcanjo 
Brandão Correa 

05 - Jason Nono Leão; José Maria Pereira 
Campos e Silva->Juiz; Luiz Trindade 
Junior; Raimundo M. de Figueiredo; 
Rosana Miranda Sales; Sergio Mercês da 
Silva 

06 - José Augusto F. Borges; Leopoldino 
Europa Carneiro; Silvia Margareth Freire 
Farias; Ulisses Lima Goiabeira; Vivaldo 
Leal da Costa 

07 - Iris Alves de Souza; João Miralha 
Pereira->Pretor; José Matias Santana 
Dias; Marília Aguiar Lorenzoni; Neliane 
das Graças P. Colares 

08 - Ana Regina Azevedo da Silva; 
Lourivaldo Frances; Maria Luzia de 
Araujo Silva; Nilton Silva Vinhoite; 
Sandra Helena Meio de Souza 

09 - Benedito Oeiras Alves 

lO - Amilcar Câmara Leão; Carlos Rodrigues 
Matos; Juliana Silva do Espírito Santo; 
Luís Ercílio do Carmo Faria; Maria da 
Glória Ferreira Ribeiro; Maria Leite de 

«A potência ti 

se mede 

que ele 

12 - Benedito Botelho; Harivaldo da Cruz 
Cardoso; Maria de Fátima Ribeiro da 
Costa; Maria Teresa Correa Russi; Tania 
Regina de Souza Lopes 

13 - Antonio Álvaro Garcia Brito; Antonio 
Coelho de Souza Neto; Cecília dos 
Santos Carneiro->Juiz(a); Edileide 
Nazaré Câmara de Oliveira; Miguel 
Abreu Duarte; Raimundo Nonato de 
Jesus Souza Junior; Rose Mary Sailes de 
Araujo Pinto 

14 - Adriana Laura Goncalves Pereira; Maria 
de Fátima Lazameth Diniz; Ronaldo da 
Silva Araujo 

15 - Alberto Placido P. C. Junior; Deuzarina 
Rodrigues Moura; Eli Francisco de. 
Souza; Vera Araujo de Souza->Juiz(A) 

16 - Carlos Felipe Moraes de Souza; Evany 
Torres Ferreira 

17 - Alcir da Silva Lobato; Barto Donato 
Cardoso Batista; Dourival Damasceno 
Lima; Joana Benedita da Cruz Maga-
lhães; Jonia Maiza Bentes da Silva; José 
Damasceno Nabica; José Gomes do 
Nascimento; Mano Antonio Goncalves 
de Carvalho; Odnelia Cristina Siqueira de 
Amara!; Sidney Augusto da Silva Garcez 

18 - Dercina Pereira Salgado; Evelise 
Lassance Alencar Wanderley 

19 - Alvaro Magno Ribeiro; Carlos Roberto 
Nascimento Souza; Francisco Luciano 
Fonseca; José Pereira Monteiro; Margui 
Gaspar Bittencourt->Juiz(A); Maria Lina 
Flexa Martins Frazão; Rodrigo Octavio 
da Cruz->Juiz; Siienira Viana Duarte; 
Silvana Lucia de Souza Allen 

20 - Miracy Gonçalves Pereira; Olintho 
Toscano Vasconcelos 

21 - Andrea Luiza Rodrigues S. Silva; 
Bernadethe das Chagas Lopes; Daniel 
Souza da Silva; Edgard Ferreira da Silva; 
Vicente Rodrigues Filho; Waldimir 
Pureza de Carvalho 
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22 - Antonio da Costa Quaresma; Edmilson 

Marques Pereira; José Luis Soares Maia; 
Olivia de Fátima Souza Barbosa; 
Raimundo Nonato dos Santos Silva; 
Rodolfo Henrique Padilha 

24 - Josias Fonseca Gouveia; Maria Vanda 
Barros da Silva Lima->Juiz(A); 
Reginaldo da Consolação Monteiro-
>Pretor; Romualdo Savedra Guimarães; 
Sigida Valente do Couto de Andrade 
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23 - Aldo Santos; Benilson Mauro de Sou20 
Costa; Edinaldo José de Meio Fefnandes 
Maria Benicio Rodrigues; Maria Saiomé 
Sous Novaes; Marialba de Oliveira 
Duaike 
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26 - Enedina Maria Bentes Martins; José 
Edilson Pontes Ferreira; Kátia Maria 
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Pinto Parente; Paulo Fonteles Falcã 
Terezinha Piedade Farias; Waidete Sil 
de Souza 

27 - Alberto Carlos da Silveira; José 
Wanderley Farias; Paulo Eurides dos 
Santos Lobato; Raimundo dos Santos; 
Raquel de Almeida L. Leal 

28 - Carlos Alberto de Oliveira Souza; Ivan 
Barreto; Maria das Gracas Lopes 
Lameira; Stael Celia Brasil Santiago, 
Antônio Fábio Correa da Silva, Antônio 
Hilário Pereira da Costa 

rativas de fevereiro 
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