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Des. Manoel de Chnsto Alves transmite o cargo ao sucessor Des. Romão de Amoedo Neto. 
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Esta edição do "Informativo do TJE" apresen-
ta aos seus leitores a matéria completa - 
principal - da transmissão dos cargos dos 

novos dirigentes do TJE para o biênio de feverei-
ro/97 a fevereiro/99. Foram empossados os Desem-
bargadores: Romão de Amoedo Neto à Presidência 
do TJE; José Alberto Soares Maia à vice-
Presidência; Humberto de Castro à Corregedoria; 
Nelson Silvestre Amorim e Benedito de Miranda 
Alvarenga para comporem o Conselho da 
Magistratura. (Leia nas páginas 6, 7 e 8) 

A continuação da informatização do Judiciário, priori-
zando a capital e gradualmente o interior, para modernizar e 
agilizar os serviços prestados é um dos objetivos da atual 
Presidência, assim como, a popularização da Justiça através 
dos Juizados Especiais, melhorando as condições de trabalho 
dos já existentes - são cinco Juizados Especiais, só na Capital 
- e instalando outros mais. 

Consciente da res-
ponsabilidade e comple 
xidade do cargo, o Des. 
Romão de Amoedo Neto 

Qa 
sume o posto mais alto 
carreira da magistratu-

ra estadual numa conjun-
tura político-social de 
reformas. Reformas essas 
que podem interferir - 
caso aprovadas, da forma 
como estão - nas garan-
tias e direitos adquiridos 
dos membros do Poder 
Judiciário. 

Mas a preocupação 
do Presidente é contribuir 
de forma profícua e céle-
re, ficando patente em seu 
discurso de posse, com as 
atividades desenvolvidas 
por este Tribunal, para 
engrandecimento da justi-
ça neste Estado. 

Novos dirigentes 
no TJE 
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Ministro da Justiça 
visita o TJE 

O Ministro 
Nelson Jobim 
visitou no dia 19 
deste mês o Des. 
Romão Amoedo 
Neto, presidente 
do TJE, para tra-
tar sobre o pro-
cesso que envolve 
155 Policiais 
Militares e quatro 
trabalhadores 
rurais sem terra 
o massacre ocor-

o em Eldorado 
do Carajás, no 
qual morreram 19 
trabalhadores rurais sem terra, no 
dia 17 de abril do ano passado. 

O Ministro Jobim veio a 
Belém para conversar com o 
Presidente do TJE e com o 
Procurador Geral de Justiça, 
Manoel Santino Junior, para que 
estes destinassem, exclusiva-
mente, um Juiz e um Promotor 
para atuarem no processo do 
massacre, O Juiz Laércio 
Laredo, titular da Comarca de  

Curionópolis e o Promotor 
Marco Aurélio Nascimento 
foram os escolhidos para acele-
rarem o processo. O Ministro 
Nelson Jobim informou também 
que deverá ser instalada uma 
vara agrária em Marabá. O 
Ministro garantiu ainda que o 
desarmamento nas estradas e em 
áreas de conflitos que as polícias 
Civil, Militar e Federal estão 
fazendo deve atingir também os 
fazendeiros. 

Telejudiciário . Operacionalizado pelo 
Banco de Dados do TJE , tendo 
à frente o Técnico Edinaldo 
José de Meio Fernandes, e 
gerenciado pelo Departamento 
de Informática, o Telejudiciário 
- um serviço de utilidade públi-
ca - é um sistema informatizado 
que atende a população em 
geral pelo fone 1538. O objetivo 
é prestar com maior rapidez as 
informações judiciais e admi-
nistrativas de interesse da popu-
lação em geral e do público 
interno do TJE que também 
pode utilizar o serviço pelos 
ramais: 2339 ou 2340. 

O planejamento e controle 
da coleta de dados referentes a 
tramitação processual da Justiça 
Comum de 1° e 2° graus utili- 

zando os procedimentos técni-
cos aos moldes dos Tribunais 
Superiores é um dos programas 
disponíveis pelo Telejudiciário, 
como também, a análise das 
informações sintetizadas são 
preparadas para informar o 
Banco Nacional de Dados do 
Judiciário em Brasília, O 
Telejudiciário também dispõe 
de mapas estatísticos e gráficos 
da tramitação processual. 

A base de cadastro do 
Telejudiciário vem gradualmen-
te apontando um percentual de 
procura pelos serviços na ordem 
de 87 % pelo usuário externo do 
Estado, 10 % pelo usuário das 
grandes capitais e somente três 
por cento pelo usuário do Poder 
Judiciário. 

Des. Romão Amoedo Neto recebe a visita do 
Ministro Jobim 

CURTINHAS 

ADMINISTRATIVO 

Anexo São João - A inauguração do prédio deno-
minado "Anexo São João", segundo previsão do Termo 
Aditivo ao Contrato, deverá acontecer nos primeiros 
dias de março. O Anexo deverá abrigar a Repartição 
Criminal, com exceção do Tribunal do Júri que perma-
necerá no prédio do Palácio da Justiça. 

Reforma do Gabinete - O Des. Manoel de Cristo 
Alves Filho deixou ao atual Presidente Des. Romão 
Amoedo Neto, um gabinete moderno e com excelentes 
condições de trabalho. A sugestão da reforma  veio do 
então Secretário de Gabinete Lázaro Mangabeira da 
Silva, que também é engenheiro Civil e coordenou de 
perto, /unto com o Setor de Engenharia, a obra. 

Concurso Público - Estão abertas, até o dia 4 de 
março, as inscrições do 8° Concurso para Promotor de 
Justiça Militar, cargo inicial da carreira do Ministério 
Público Militar. São 14 vagas, com exercício previsto 
para as sedes das Procuradorias da Justiça Militar em 
diversos pontos do território nacional. Os requisitos 
para a inscrição são: ser bacharel em Direito há dois 
anos, pagar a taxa de R$ 70, no Banco do Brasil, apre-
sentar documentação necessária e duas fotos 3x4. As 
inscrições podem ser feitas na Av. Governador José 
Maicher, 611, fone (091)223-2025, na sede da 
Procuradoria Militar em Belém-PA. 

Curso para a carreira da Magistratura - Estão 
abertas as inscrições para o "Curso Preparatório à 
Carreira da Magistratura" promovido pelo TJE. O 
período de inscrição iniciou no dia 24 deste mês e pros-
segue até o dia 7 de março, sempre nos dias úteis das 
8h30 às 12 horas. As incrições estão sendo feitas na 
Escola da Magistratura - local do curso, na Trav. 
Quintino Bocaiúva, 1388 - Nazaré. A taxa de inscrição 
custa R$50. Estão sendo ofertadas 100 vagas. Confira. 

Magistrados 'lutam contra Reformas - "Juízo 
Brasil" é o slogan escolhido pelos magistrados brasilei-
ros para a luta nacional da categoria, contra as Reformas 
Administrativa e Judiciária que iniciará no dia 26 deste 
mês. Se aprovadas como estão, acabarão com a autono-
mia do Judiciário. 

No Pará a AMEPA - Associação dos Magistrados 
do Estado, fará nesse dia um Forum de debates, com 
amplos setores da sociedade civil organizada. A 
AMEPA está empenhada para reunir representantes do 
Legislativo, Judiciário, OAB, Imprensa e Sindicatos. 
Também está prevista para o dia 26 uma paralisação 
dos magistrados. A matéria completa você confere  na 
próxima edição deste Jornal. 



Raimundo Nonato da 
Conceição, da Comarca de 
Chaves, deseja saber quais as 
atribuições dos cargos Aten-
dente Judiciário e do Agente 
de Segurança Judiciário. 

Raimundo, a Portaria 
de n° 083/86 transformou a 
denominação de alguns cargos 
e reuniu o servente, o zelador, 

4 CAUSOS 

 

,,# 
iiAUSO

e,, 
 

Compatibilidade demais 
Comarca dificil! Confli-

tos agrários chovendo no jui-
zado. Mais um dia de audiên-
cias tão intermináveis quanto 
inadiáveis e importantes para 
as partes e para o Juiz. Após 
realizar três audiências segui-
das, o Juiz da Comarca encon-
tra uns minutos de tranquilida-
de e aproveita para estudar os 
processos que se avolumam 
em sua sala e sobretudo em 
sua mesa. Eis que uma jovem 
e elegante senhora pede à fun-
cionária para falar com o Juiz. 
A funcionária tenta saber o 
assunto, mas a mulher estava 
irredutível. A solução de seu 
problema viria do magistrado. 
"Está bem senhora, o Juiz vai 
lhe receber". Diz a funcionária 
à ansiosa mulher, que rapida-
mente entra na sala do magis-
trado. 

- Bom dia, Excelência! 
Eu desejo me separar de meu 
marido. Quero saber como 
faço para assegurar meus direi-
tos. 

O Juiz observa a mulher 
pensando: "aqui, ou é conflito  

agrário ou é conflito familiar, 
afinal, são os ossos do oficio". 
Cauteloso e conciliador o Juiz 
indaga: -Mas qual é a causa da 
separação? afinal, quase todos 
os casais passam por crises, 
mas com conversa acabam 
solucionando seus conflitos". 

A senhora suspirou e 
disse: "o meu não! Quero me 
separar por compatibilidade de 
gênio". Curioso o Juiz então 
respondeu: "minha senhora, 
ninguém se separa por compati-
bilidade de gênio, pelo contrá-
rio. Mas explique-se melhor". 

o atendente, o porteiro, o por-
teiro de auditório e estes pas-
saram a receber apenas a 
denominação de Atendente 
Judiciário. Quanto descrição 
das atribuições do cargo, foi 
omitido tanto pela Portaria 
acima citada, quanto pela 
Resolução 09/90, onde des-
creve as atribuições dos 
demais, excetuando os do 
Atendente e do Agente de 
Segurança Judiciário, que até 

A mulher se ajeitou na 
cadeira, respirou mais profun-
damente e disse ao magistrado: 

- Eu gosto de fazenda de 
gado, ele também; eu gosto de 
rodeio, ele também; eu gosto 
de festas, ele também; eu 
gosto de churrascadas, ele 
também; eu gosto de uma boa 
bebida, ele também; eu gosto 
de dançar, ele também; eu 
gosto de homem, e agora eu 
descobri que ele também gosta 
de homem. 

Causo narrado pelo Juiz 
Otávio Marcelino Maciel 

a expedição da Portaria de n° 
083/86 era o Guarda 
Judiciário e Vigia. 

A editoria do 
"Informativo do TJE" entrou 
em contato com o técnico 
Carlos Mussi Gonçalves. 
Assessor Assistente Organi-
zacional e a técnica Maria José 
Lameira, Chefe de Divisão de 
Pessoal e na próxima edição 
estarão apresentando um pare-
cer sobre o assunto. Aguarde. 

As aparências 
enganam 
Tarde quente e ensolarada 

naquela comarca distante. A 
Juíza titular encerra o expedien-
te do dia. Caminha pelas ruas 
de piçarra em direção a sua casa 
- distante alguns metros do 
Forum. Está exausta. Foi um 
dia de muito movimento e tudo 
o que a magistrada tem em 
mente é chegar em casa, tomar 
um banho, calçar uma boa chiS 
nela e vestir uma roupa leve, 
confortável e, finalmente, 
almoçar. Mas, assim que se 
senta à mesa para o almoço - 
estava sozinha em casa - 
alguém bate à porta. Resignada, 
interrompe e vai atender. Um 
homem grande e corpulente lhe 
diz: "quero falar com tua 
patroa! vai chamar". Com tran-
quilidade e precisão a magistra-
da responde: "procure a Juíza 

no Forum, amanhã pela 
manhã". O homem se retirou 
resmungando e xingando. No 
dia seguinte o homem foi até o 
Forum e para sua surpresa, ao 
ser atendido pela Juíza, deu de 
cara com a mesma pessoa que 
havia destratado na tarde do dia 
anterior. 

Causo narrado pela Juiza 
Edite Ribeiro Dias. 

CARTA DO LEITOR 



O transplante 
de órgãos 

.4/mir de Lima Pereira 

Debate-se hoje a questão 
de transplantes de órgãos em 
face da dificuldade de se atender 
aos necessitados, o que faz a 
peregrinação destes, na ânsia de 
prolongar suas vidas. 

Até então vigorava a 
declaração de vontade do doa-
dor, que expressamente e volun-
tariamente se declarava um doa-
dor. Então, poucos assim proce-
diam, até porque, ninguem prevê 

-' sua morte, a não ser os já em 
atado terminal. 

Por isso o Governo 
Federal acaba de sancionar a Lei 
n° 9.434, de 04 de fevereiro de 
1997, que 
dispõe 
sobre a 
remoção de 
órgãos, 
tecidos e 
partes do 
corpo 
humano 
para fins de 
transplante 
e tratamen- 
to. Esta 
norma, 
trouxe novo 

4spositivo  u seja, do 
positivo 
passou para 
o negativo. 
Então, do "doador" passou para 
o "não doador de órgãos e teci-

dos". 

Daí porque, se não estiver 
gravada na Carteira de 
Identidade Civil e na Carteira 
Nacional de Habilitação da pes-
soa, a opção pela condição de 
"não doador de órgãos e teci-
dos", a autorização para conces-
são é presumida, implicando na 
sua obrigatoriedade. 

Entendemos que essa 
inversão não foi muito feliz, O 
certo era a declaração positiva, 
de que poderiam dispor por oca-
sião da morte do corpo inanime. 

O fato da pessoa ser obrigada a 
dizer por escrito de que não 
deseja dispor dos seus órgãos e 
tecidos, nos parece até constran-
gedor. 

Revela tal disposição, a 
qualificação de um egoismo que 
exporá negativamente na apre-
ciação da sociedade. O indiví-
duo não deve claramente expres-
sar que deseja conservar o seu 
corpo intacto. 

Assim como desejou o 
legislador, deixará o ser humano 
com sua vontade violada, no 
caso de haver um esquecimento 
ou fato fortuito, que impediu a 

consigna-
ção negató-
ria de ofere-
cimento do 
seu corpo. 

Razão por-
que, poderá 
haver uma 
ação coer- 
citiva da 
fonte legal, 
contrarian-
do disposi-
ção de últi-
ma vonta-
de, o que 
repete-se, é 
constrange-
dor. 

Ninguém poderá deixar de 
reconhecer que o corpo humano, 
dentro da matéria só pode ser 
disponível, por determinação 
intencional da pessoa. Será leva-
do em conta o princípio religio-
so, filosófico da mesma, que na 
vida se manifestou convictamen-
te adverso a retalhação do seu 
corpo. 

Por tudo isso, achamos 
que o certo era a cominação 
anterior, quando deveria haver 
escrito por parte do doador ou 
dos seus familiares, a competen-
te autoriação para a retirada dos 
seus órgãos. 

OPINIAO 

DISPONIBILIDADE E ESTABILIDADE 
DO SERVIDOR 

IIcI'u, llwio .'tR, (O'flH?j /iwJ1f 

A disponibilidade é decorrente da estabilidade ou da vitaliciedade que 
goza o servidor. É o afastamento do funcionário do seu cargo motivado por 
interesse público e ocorre em três situações distintas a saber: a) a supressão 
do cargo b) fato ou ato impeditivo de permanência no cargo c) falta do agen-
te, ensejadora de sanção. 

No primeiro caso - supressão do cargo - ensina Cretella Junior. que 
"o funcionário entra em disponibilidade ou é aproveitado em cargo equiva- 
lente, se este existir, se medida de ordem geral alterar o vencimento, remu-
neração vantagem do funcionalismo, o beneficio será extensivo ao provento 
do disponível". Quanto a extinção do cargo, os proventos daqueles colocados 
em disponibilidade serão proporcionais ao tempo de serviço. 

No segundo caso - quando não estamos diante da extinção do cargo e 
sim de exigência do interesse público, cita Cretella, como exemplo, a 
"incompatibilidade para função"decorrente de parentesco próximo com outro 
membro integrante do mesmo tribunal" 

Tanto no primeiro - supressão do cargo, quanto no segundo caso - 
fato ou ato impeditivo de permanência, a disponibilidade se apresenta como 
uma "vantagem ou regalia para o agente público, tanto assim que o disponí-
vel tinha direito aos vencimentos integrantes e vantagens decorrentes do 
cargo"(ainda Cretella). 

Nestes dois casos, ao disponível são assegurados vencimentos inte-
grais desde o regime constitucional de 1946 (art.189, parágrafo único da 
CF/46), adotado na Constituição Federal de 1988 (art.41 §3°) e também da lei 
federal n°8112 de 1990 (art 30) que utiliza a mesma expressão - "vencimen-
tos compatíveis"- do constituinte de 46, quando refere-se ao aproveitamen-
to(retomo á atividade do servidor em disponibilidade). 

Quanto a terceira situação, ao terceiro tipo de disponibilidade, a dis-
ponibilidade-sanção, ela se configura no ensinamento de Tito Fonseca. "no 
ato de punição do agente público, em caso que a conduta do funcionário 
público não acarreta demissão, mas aconselhe como conveniente ao interes-
se público o afastamento do funcionário garantido pela estabilidade", 

A disponibilidade-sanção aplicada ao servidor público é pena discipli-
nar nos termos do art.42 da LOMAN com vencimentos proporcionais 
(art.45/LOMAN), uma vez que, a colocação em disponibilidade não se apre-
senta como direito ou vantagem do servidor, e sim como pena imposta em 
decorrência de infração. 

Cabe destacar que este aspecto disponibilidade-sanção, a LOMAN foi 
perfeitamente recepcionada pela Constituição Federal de 1988, uma vez que, 
a nova ordem constitucional mantém os mesmos princípios art.93/CF/88) 
que informaram a Lei Complementar n°35 de 14.3.79 (Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional - LOMAN) 

Em relação a percepção de férias decorre do exercício do cargo A lei 
estadual n°5.810, de 24.1.94 (que institui o Regime Jurídico Vnico dos 
Servidores do Estado do Pará) dispõe no art.74 que "o servidor, após cada 
doze meses de exercício adquire direito a férias anuais de trinta dias conse-
cutivos". 

Assim, o adicional constitucional de férias (1/3 para os servidores 
públicos que gozam trinta dias de férias por ano, e 2/3 para os juizes, deten-
tores de férias anuais de sessenta dias) não resta dúvida, é princípio assente 
no direito brasileiro que o acessório segue a mesma sorte do principal Seria 
"grosseira incoerência juridica"conceder férias a quem está em disponibilida-
de, também nos parece de todo impossível conceder adicional de 1/3 ou 2/3 
a quem não faz jus as férias . Não há de falarem redução de salários pela não 
concessão do adicional sobre férias, uma vez que elas - férias - não integram 
o elenco de vencimentos e vantagens dos magistrados, sendo um direito con-
cedido àqueles que trabalharam durante doze meses. 

O Código Judiciário do Estado do Pará, em seu art. 257, disciplina que 
"somente depois do primeiro ano de exercício adquirirá o magistrado o direi-
to a férias individuais" 

A expressão "vencimentos e vantagens" proporcionais asseguradas 
aos disponíveis, por certo não atingem as férias as "vantagens" são aquelas 
perfeitamente definidas nos incisos do art.212 do Código Judiciário do 
Estado do Pará, nos quais (incisos) não são contempladas corno vantagens, 
as férias individuais ou coletivas, tanto os magistrados como para os demais 
funcionários, o direito apercepção de férias está indissoluvelmente ligado ao 
exercício do cargo ou função. 

Pr fim, tanto para os magistrados como para os demais funcionários, 
o direito a percepção de férias está indissoluvelmente ligado ao exercício do 
cargo. 



A posse 
d iIa rigent 

6 
solenidade de posse dos atuais dirigen- 
tes do Tribunal de Justiça do Estado do 
ará, aconteceu na tarde do dia três 

deste mês, às I7:30h, no 40 andar do Palácio da 
Justiça, no plenário "Des. Oswaldo Pojucan 
Tavares". Autoridades civis, militares e ecle-
siásticas, marcaram presença no evento. Almir 
Gabriel, Governador do Estado; o Dep. Luis 
Otávio, Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado; Edimilson Rodrigues. Prefeito de 
Belém; o Dr.Manoel Santino, Procurador Geral 
do Ministério Público e o Advogado Sérgio 
Couto, Presidente da OAB - 'Pará e demais 
autoridades participaram da solenidade. Foram 
empossados os desembargadores: Romão de 
Amoedo Neto, para o cargo de Presidente; José 
Alberto Soares Maia ,Vice-Presidente: 
Humberto de Castro, Corregedor; Nelson 
Amorim e Benedito Alvarenga para comporem 
o Conselho da Magistratura. 

Mais de 700 pessoas vieram saudar os 
novos dirigentes do TJE. O plenário "Oswaldo 
Pojucan Tavares foi insuficiente para comportar 
os presentes. O Serviço de Cerimonial e 
Relações Sociais do TJE instalou um telão no 
outro plenário "Rui Barbosa", para a transmis-
são simultânea da solenidade - este também 
lotou. Muitos magistrados e convidados ficaram 
no pátio do 40  andar, local onde foi servido o 
coquetel. A Guarda de Segurança do TJE, coor-
denada pelo Tenente-Coronel Félix, organizou a 
segurança interna e externa do Palácio da 
Justiça e também providenciou, junto com o 
Assessor de Cerimonial Paulo ledo, a banda de 
música da Policia Militar e as honrária.s milita-
res as autoridades convidadas. 

A sessão inicioue com a apresentação, 

José Alberto Soares Maia 
- Vice-Presidente do TJE 

Diplomou-se em dezembro de 1962 pela 
Universidade Federal do Pará. No período de 
setembro/63 a dezembro/64, exerceu o cargo de 
pretor no Termo Judiciário de lrituia e por mais 
de uma vez esteve à frente do Juizado daquela 
Comarca cuja sede localizava-se em São 
Miguel do Guamá. Em 1965 ingressou no 
Ministério Público. Nomeado, inicialmente, 
para a promotoria de Nova Timboteua, cujo 
Juiz titular Stéleo Bruno de Menezes é hoje 
desembargador. A promoção por merecimento 
aconteceu em abril 1974, para a 8° Promotoria 
Pública da Capital. Na Capital exerceu várias 
promotorias e respondeu pela 1' Curadoria 
Geral de Órfãos, Ausentes e Interditos, tendo 
assumido referido cargo em abril de 1977. Em 
fevereiro de 1983 foi designado 1° Curador de 
Família Resíduos e Sucessão, e logo após 
Promotor de 3' entrância. Em março de 1984 o 
então Promotor de Justiça José Alberto Soares 
Maia é promovido pelo critério de antiguidade 
a Procurador de Justiça. Ingressou no TJE, 
como Desembargador, na vaga destinada ao 
quinto constitucional em 1987. No Tribunal, 
José Alberto Soares Maia exerceu o cargo de  

feita pelo então Presidente Des. Manoel de 
Christo Alves de scsi "Relatório Geral de 
Atividades - biênio fev. 1995 a fev. 1997", onde 
presta contas de sua administração. O Des. 
Christo Alves fez uma breve retrospectiva de 
sua vida, a origem interiorana e a trajetória na 
magistratura contextuatizando-a com a conjun-
tura político-social. Finaliza seu discurso trans-
mitindo o cargo de Presidente ao Des. Romão 
Amoedo Neto. Este, presta seu juramento e 
assina o termo de afirmação. Já empossado no 
cargo de Presidente, o Desembargador Romão 
empossa os demais desembargadores titulares 
da Vice-Presidência. Corregedoria e os do 
Conselho da Magistratura. 

O Procurador geral de Justiça Manoel 
Santino Junior. em seu discurso elogiou o 
desempenho administrativo de Manoel de 
Christo Alves, ressaltando a harmonia e co-par-
ticipação no processo de interiorização e popu-
larização da Justiça entre o Ministério Público, 
Defensoria Pública e TJE. O Des. Romão 
Amoedo é lembrado por sua reconhecida com-
petência. Ao final de seu discurso, o represen-
tante do Ministério Público deseja ao novo 
Presidente uma administração tão proficua 
quanto foi a de seu antecessor. O representante 
da OAB-Pa. Sérgio Couto em seu discurso, elo-
giou a administração de Manoel de Christo 
Alves e destacou a comprovada eficiência e cor-
tesia do atual Presidente Romão Amoedo. O 
Presidente do TJE foi o último a discursar (leia 
o discurso de Romão Amoedo Neto, na página 
8). A solenidade de Posse foi encerrada com a 
apresentação do Coral "Delival Nobre", forma-
da por funcionários do TJE. 

Corregedor Geral de Justiça no Biênio 
1993/1994. É membro fundador da CEiA! - 
Comissão Estadual Judiciária de Adoção 
Internacional. Atualmente ocupa o cargo de 
vice-presidente do TJE para o biénio de 1995 
a 1996. 

Atividades Paralelas 
José Alberto Soares foi conselheiro da 

OAB-Pa, membro do Conselho Regional de 
desportos e Auditor do Tribunal de Justiça de 
Desportos da Federação Paraense de Futebol, 
cargo que exerce até hoje. 

Romão Amoedo, 
Romão Amoedo 

Neto ingressou na carreira, 
como Pretor, em 1962, do 
recém criado município de 
Capitão Poço. O ingresso 
na magistratura foi por 
vocação, na época Romão 
de Amoedo travalhava no 
extinto iomal Folha do 
Norte e paralelamente, 
como Escrivão da Polícia 
Civil. Atividades estas que 
tiveram que ser abandona-
das para poder se dedicar 
ao exercício da judicatura 

São Domingos do 
Capim seria a segunda e 
última Pretoria pela qual 
Romão de Amoedo Neto 
responderia, Logo em 
seguida prestou o concur-
so 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 (ivamá. e em menos dc um ano veio a pro-
moção para a capital. 

Na capital, como Juiz do Forum. Em 1982 foi 

Humberto de C 
Geral i 

Iniciou na Magistratura como P or do 
Termo Único da Comarca de A1F.nira. 
nomeado em setembro de 1962. Pediu exone-
ração em fevereiro de 1965, mas permaneceu 
no mesmo município, em virtude de ter sido 
aprovado no concurso público para Juiz de 
Direito, e também pela transformação do 
Termo em Comarca. Pediu remoção da 
Comarca de Altamira para a de Castanhal em 
agosto de 1966, retornou à Altamira como 
Juiz Eleitoral naquele mesmo ano. Em feve-
reiro de 74 solicitou permuta da Comarca de 
Castanhal para a de Conceição do Araguaia. A 
promoção para a capital pelo critério de mere-
cimento aconteceu naquele mesmo ano. Na 
capital respondeu pela 3' e 4' varas penais, 
designado para responder pela diretoria da 
Repartição Criminal, posteriormente solicitou 
remoção para a 12 vara cível. Ainda retorna-
ria a Altamira para responder como Juiz 
Eleitoral. Nomeado para cargo de desembar-
gador em março de 1987. Atualmente exerce o 
cargo de Corregedor para o biénio fev.I997 a 
fev.de  1999. 

Des. Romão s 



Nelson Silvestre Amorim 
- Conselho da Magistratura 

Iniciou a car-
reira como Pretor em 
Igarapé-açu, em outu-
bro de 1965. Em 
outubro do ano 
seguinte é aprovado 
no concurso para Juiz 
de Direito e pede exo-
neração. E nomeado 
em novembro de 1963 
Juiz da Comarca de 
Itaituba e permaneceu 
até fevereiro de 1966, 
quando foi removido 
para Bragança. Atuou 
como Juiz Eleitoral da 
20° Zona eleitoral de 
Santarém. É promovi-
do por merecimento para assumir a 90  Vara 
Cível da Capital em janeiro de 1969. 
Presidiu as eleições em Marabá em 1970. 
Conforme Decreto datado de novembro de 
1976 foi nomeado desembargador na vaga 
deixada com a aposentadoria do Des. 
Maurício Cordovil Pinto. Assumiu a 
Corregedoria interinamente em março de 
1976. É eleito Corregedor Geral da Justiça 
para o biênio fev.1977 a fev.1979. 
Participa XI Congresso Brasileiro de 

Magistrados, em 1990. E eleito Presidente 
para o Biênio de 1991/1992. Participou da 
primeira "Conferência Nacional de 
Desembargadores sobre Responsabilidade 
de Prefeitos". Também participou da 
"Reunião do Colégio de Presidentes dos 
Tribunais de Justiça" realizado em Porto 
Alegre. Atualmente é membro da l 
Câmara Cível Isolada e foi eleito para 
compor o Conselho da Magistratura 
durante o biênio de fev.1997 a fev. 1999. 

Amoedo Neto lê seu discurso de posse. 

stro - Corregedor 
é Justiça 

Outras Atividades 

E 

Veto - Presidente 

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. Exerceu a 
vice-presidência do Tribunal, na administração passa-
da e atualmente é o novo presidente do TJE. 

Participou do 1 Seminário sobre "Os 
Novos Direitos Fundamentais na Constituição 
Brasileira"em 1988. Participou também do IV 
Ciclo Nacional de Conferências no Rio de 
Janeiro em 1994. 

Iniciou a carreira como Pretor em fevereiro de 
1963 do Termo Judiciário de Limoeiro do Ajurú. Em 
março do ano seguinte foi removido para o Termo de 
Almerim, Comarca de Monte Alegre onde também 
respondeu pela Comarca até dezembro daquele ano. 
Foi nomeado Promotor de Baião em substituição ao 
titular de Santa Izabel do Pará. É designado pela 
Portaria/67 do Procurador Geral do Estado para res-
ponder como Assistente Judiciário do Ministério 
Público - cargo este que fazia parte da carreira no 
MP. Em 1968 foi designado para assumir a 
Promotoria da Comarca de Baião, em substituição ao 
titular Dr. l-léliodoro Arruda, que havia sido promo-
vido para a Capital. Posteriormente promovido para a 
Capital respondeu pela 5° Promotoria na vaga de 
Almir de Lima Pereira que fora nomeado Procurador 
do Estado. Em 1981 foi promovido a 50  Advogado de 
Oficio - Advogado de Defesa Em 1981 exerceu a l 
Promotoria - cargo que substitui o Procurador, e 
nessa promotoria permaneceu até 1983 quando foi 
promovido a Procurador de Justiça, atuou como 
representante do Ministério Público, nas Câmaras 
Criminais Reunidas. Exerceu o cargo de Corregedor 
do MP no biênio 91/92, sendo reeleito por mais dois 
períodos sucessivos - em duas vezes foi o mais vota-
do pela classe, atuou concomitantemente nesse peno- 

do como membro do Conselho Superior do 
Ministério Público. Escolhido para o cargo de 
Desembargador do TJE em setembro de 1995 e assu-
miu em outubro do mesmo ano. Atualmente foi elei-
to para compor o Conselho da Magistratura para o 
biênio fev.1997 a fev.1999. 

Benedito de Miranda Alvarenga - 
Conselho da Magistratura 
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Discurso de Romo Amoedo 
xcelentissimo Doutor 
Almir Gabriel, Dignis- 

Isímo Governador do 
Estado. Excelentissimo Senhor 
Deputado Luiz Otávio Campos —  
Presidente da Assembléia Legis-
lativa, Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores, colegas desta 
corte, Excelentíssimo Doutor 
Manoel Santino Junior - Procurador 
Geral da Justiça, Excelentíssimo 
Senhor Doutor Edmilson Rodri-
gues, Prefeito Municipal de Belém. 
Excelentíssimos Presidentes do 
Tribunal do Trabalho. Tribunal de 
Contas do Estado e do Município, 
Excelentíssimo Major Brigadeiro 
Mairson Ferreira em nome de quem 
saúdo todas as autoridades militares 
presentes ou representadas, Ex-
celentíssimo Doutor Otávio Men-
donça, meu mestre, a quem saúdo e 
as demais autoridades civis presen-
tes ou representadas. Senhores 
Deputados, Juizes, Procuradores, 
Pretores, Advogados, Serventuários 
de Justiça. Abro aqui um parêntese 
para dizer que se encontra presente 
muito honrosamente para mim 
neste cenário, meu irmão Raimundo 
Amoedo, radicado no Rio de 
Janeiro com sua esposa, bacharéis 
em Direito que vieram apenas para 
prestigiar este meu ato. 

Meus senhores e minhas 
senhoras, a exultação deste instante 
se constitui solenimente em renovar 
a cada dois anos pelo princípio salu-
tar de rotatividade dos membros da 
direção deste poder. A sensação é de 
regozijo mesclada a uma expectativa 
de aflição e esperança de um traba-
lho profícuo, de onde bons resulta-
dos por certo haverão de surgir. Não 
há como esconder o carinho, a emo-
ção e o afeto das pessoas queridas 
que aqui comparecem para prestar 
seu apoio e solidariedade a este ato. 

Ao ser escolhido Presidente 
do Tribunal de Justiça de meu 
Estado, posto das mais altas tradi-
ções e de tão grande responsabilida-
de vejo como concretizar um dese-
jo, que por tão ambicioso, jamais 
teria a ousadia de sonhar. Tenho 
presente a relevância das funções 
para as quais fui investido. Sei tam-
bém perfeitamente a dimensão das 
dificuldades que me aguardam 
Entretanto, pela seriedade e espírito 
de boa vontade e o entusiasmo de 
que estou imbuído tenho a certeza 
que a complexidade dos problemas 
serão solucionados a contento. 
Conforta-me ainda saber do senti-
mento do dever cumprido, além de  

agradável recompensa e consciente 
de que estarei contribuindo, embo-
ra, de forma modesta para com a 
justiça de meu Estado, aceito qual-
quer sacrifício para alcançar este 
ideal. 

O poder é efêmero e tormen-
toso. Detê-lo nas mãos não é tanto 
quanto ter sido para ele escolhido. 
Por isso digo: este é um momento 
supremo onde sinto coroado da per-
sistente busca da extensão da carrei-
ra que abracei. O merecimento com 
que recebo este honroso cargo de 
presidente, conferido pela confiança 
de meus ilustres colegas, só pode 
comparar-se a humildade com que 
me proponho a desempenhá-lo. 
Honra sobremaneira venha integra-
do para compartilhar a direção desta 
corte, os competentes colegas 
Desembargadores José Alberto 
Soares Maia para a vice-Presidên-
cia , Humberto de Castro para a 
Corregedoria, Nelson Amorim e 
Benedito Alvarenga para o Con-
selho da Magistratura com quem 
contarei para ter minha tarefa sim-
plificada. 

É próposito meu buscar 
exemplos para me guiar naqueles 
que sempre souberam dignificar a 
missão. É oportuno que se dê conti-
nuidade aos trabalhos realizados na 
gestão administrativa que ora se 
despede, na qual, pela condução do 
Desembargador Christo Alves foi 
realçada e solidificada. O desempe-
nho de Sua Excelência, Desembar-
gador Christo Alves, em todos os 
degraus da longa carreira da magis-
tratura. não conhece senão o brilho 
da vitória, e na administração deste 
Tribunal não poderia ser de outra 
forma. Ocupando os postos que a 
carreira de magistrado o reservou, o 
Desembargador Christo sempre 
demonstrou uma liderança natural, 
a ninguém decepcionou. A todos 
deu sempre uma orientação segura, 
a dedicação permanente a causa da 
justiça. A gratidão é um dos mais 
nobres sentimentos e engrandece a 
quem reconhece, neste mundo a 
quem recebe. Esta é a razão de ser 
deste meu destaque a personalidade 
do Desembargador Christo. O siste-
ma jurídico, ninguém ignora, é o 
reflexo da cultura de um povo e 
deve amoldar-se as suas tradições 
peculiares. ( ... ) 

Temos a obrigação indecliná-
vel de propugnar. Tanto mais em um 
pais continental como o nosso, em 
que as diversidades regionais são 
flagrantes em seus costumes e hábi-
tos impondo condições diferentes e 
adequadas à cada região. Todavia, 
quando se aborda o assunto de justi-
ça as reclamações são uniformes, 
como cara, especialmente morosa e 
seria uma leviandade se não reco-
nhecêssemos, mas o consolo está 
nos parcos meios destinados ao judi-
ciário, para exercer na sua plenitude 
as suas relevantes funções. 

Em nossa vida profissional 
de bacharel desde cedo aprendemos 
que o mecanismo da justiça é inte-
grado por quatro peças de igual 
valor: Magistrado, Advogado. 
Promotor e Serventuário. E essa 
engrenagem só tem um bom funcio-
namento com a colaboração de 
todas as peças. Entretanto, quando 
ocorre alguma falha a culpa é sem-
pre debitada ao magistrado, daí 
falar-se constantemente no controle 
externo, como se essa fosse a solu-
ção de todos os problemas. Poucos 
são os que reconhecem os sacrifi-
cios de um magistrado no desempe-
nho de seu mister. Diante de uma 
avalanche de processos. querendo 
dar soluções ( ... ) aliada a indepen-
dência da função. A justiça não 
teme providência ordenatória e dis-
ciplinadora. O que ela não aceita é o 
constrangimento que querem lhe 
impor, porque resulta atingir na sua 
autonomia constitucional. A solu-
ção do controle externo não atende 
a nenhum interesse de ordem públi-
ca, se ( ... ) é melhorar e agilizar o 
serviço judiciário este não é o cami-
nho. Não é demais dizer dos anseios 
legítimos de toda a magistratura 
nacional se confundem com os da 
própria nação, pois está viva na 
memória de todos nós a 
Constituição de 88, onde se ( ... ) a 
esperança de uma reforma total na 
Carta Magna. Todavia, com poucos 
avanços frustrou a esperança de 
milhares de pessoas. Tanto é verda-
deira nossa afirmação que o 
Congresso já se prepara para novas 
modificações ;ia Constituição, com 
a qual fazemos votos para melhor 
aperfeiçoamento, alegrando-nos 
sobremaneira a inclusão de súmula 
vinculante, que por certo é uma 
preocupação com o judiciário,  

encontrar soluções para a agilização 
dos processos ( ... ) Creio profunda-
mente nos Juizados Especiais de 
Pequenas Causas por serem acessí-
veis aos mais carentes e como meio 
de suavizar em parte o emperramen-
to da máquina Judiciária. Evitando 
o prolongamento de processos, os 
quais só servem para causar ( ... ) 
desilusões gerando reflexos negati-
vos ao judiciário. 
Da mesma forma me empenharei 
para dar sequência a informatização 
deste poder, modernizando nossos 
serviços, com prioridade à capital e 
gradualmente atingiremos o inte-
rior, cujo objetivo não será somente 
a parte forense, como também a 
administrativa. 

Tenho comigo a convicção de 
que não se administra sem o concur-
so ( ... ) efetivo daqueles que com-
partilham do poder. E nisso tenho 
certeza que minha tarefa será com-
partilhada pelos membros deste 
colegiado e ao fazer a explicitação 
desta certeza é pelo fato de que ao 
assumir as funções de Corregedor 
geral e Vice-Presidente sempre con-
tei com o apoio solidário de todos 
os componentes desta corte. 

Ao finalizar este pronuncia-
mento, quero deixar os meus agra-
decimentos ao Desembargador 
Christo, ao Procurador de Justiça 
Manuel Santino, ao Pres. da Ordem 
dos Advogados Sérgio Couto, pelos 
conceitos emitidos á minha pessoa, 
fruto mais da nossa amizade, as 
quais recolho como incentivo à 
minha caminhada. Reverencio a 
memória de meus pais, André e 
Gersila pela orientação que me pro-
porcionaram. Não poderia deixar de 
registrar meus agradecimentos as 
pessoas que mais aguardaram este 
momento, a minha esposa 
Lurdinha, companheira dedicada 
das horas difíceis, aos meus filhos 
Marta. Mariza e Mauro e mais os 
genros Paulo Souza e Antonio 
Carlos pelo incentivo constante que 
me deram, e aos netos maravilhosos 
Diego. Daniele e Gabriela o beijo 
de orgulho por tê-los em minha 
companhia. 

O apóstolo S. Paulo, em uma 
de suas epístolas retrata bem nosso 
destino quando diz: "Em tudo dai 
graças porque esta é a vontade". 
Dou graças por estar aqui, rogando 
ao Pai celestial para que me ilumine 
e oriente e ao final de minha gestão 
possa com humildade dizer: cumpri 
minha missão. 

Muito obrigado". 



Ti E 

INFORMES DO PLEN ÁRIO 

Providências - o I)es. 
Humberto de Castro, Corregedor 
Geral de Justiça, tão logo assumiu já 
tomou várias providências, entre elas 
a fixação de um horário de serviço, 
através da Ordem de n° 01/97, assim 
o Corregedor, com todos seus asses-
sores e serviço de apoio vem despa-
chando uma média de 30 Recursos 
interpostos por dia. 

Celeridade Proces- 
sual -  Objetivando maior celeri- 

dade processual o Corregedor Geral 
de Justiça realizou uma reunião 
com os Juizes da Capital, dos 
Foruns Criminal e Cível, para expor 
sua meta administrativa. Informou 
que será severo no tocante à assi-
duidade. Informou também que 
tudo fará para proporcionar maior 
celeridade aos feitos que tramitam  

na capital do Estado. Quanto às 
Comarcas do interior, o Corregedor 
iniciará, a partir de março, as correi-
ções em todo o Estado do Pará, e 
também obter maior conhecimento 
da situação em que estas se encon-
tram para tomar as devidas provi-
dências. 

Eleição Informati- 
zada-  Na sessão realizada no dia 

19 deste mês, do Órgão Especial, o 
Des. Steleo Menezes pediu a inser-
ção, em Ata, de um voto de louvor, 
primeiramente, pela brilhante admi-
nistração da Desa. Maria de 
Nazareth Brabo de Souza, que 
implantou a eleição informatizada, 
sem medir esforços para conseguir, 
num Estado de dimensões continen-
tais como o nosso, cujo resultado 
obteve grande repercussão nos 
demais Estados. A atuação da 
Desembargadora impediu não só a 
fraude, como também mostrou ser 
capaz, face ao trabalho desenvolvi-
do junto ao TSE, de administrar o 
Tribunal Regional Eleitoral com 
grande êxito. Em seguida, solicitou 
também a inserção em Ata de votos 
de congratulações aos novos diri-
gentes eleitos para o Tribunal 
Regional Eleitoral. São os 
Desembargadores: Carlos Fernando 
Gonçalves e Elzaman da Conceição 
Bittencourt, desejando a todos 
muito sucesso e que continuem o 
trabalho dinâmico realizado pela 
Desa. Maria de Nazareth Brabo de 
Souza, que com as reformas realiza- 

das proporcionou melhores condi-
ções de trabalho aos funcionários. 

Comissão de Orga-
nização Judiciária - 

Com a eleição dos novos dirigentes 
do TJE foi eleita também a nova 
Comissão de Organização Judiciária, 
Regimentos e para Assuntos 
Administrativos e Legislativos nos 
termos regimentais. São integrantes: 
Des. José Alberto Soares Maia, 
Presidente; Des. Humberto de 
Castro, Corregedor Geral de Justiça. 
Integram também como membros os 
desembargadores: Wilson de Jesus 
Marques da Silva; Steleo Bruno de 
Menezes; Climenie Araújo Pontes. 
Já na pauta da Comissão o anteproje-
to, elaborado pelo Des. Wilson% de 
Jesus Marques da Silva, dispondo 
sobre os critérios para promoção por 
merecimento de Juizes de Direito do 
Estado do Pará. 

Manifestação de 
Júbilo -  Na primeira Sessão das 

Câmaras Criminais Reunidas o Des. 
José Alberto Soares Maia, Presidente 
das Câmaras Criminais Reunidas, foi 
saudado pelos seus pares por ter assu-
mido a direção dos trabalhos. 
Houveram muitas manifestações de 
júbilo. Todos desejaram sucesso no 
trancorrer, não só da direção das 
Câmaras, como também na vice-
Presidência do Poder Judiciário. 

eunião de Pre-
sidentes - o Des. 

Romão de Amoedo Neto, 
Presidente do Tribunal de Justiça, 
reuniu-se no dia 20 deste mês, em 
Macapá, com os demais Presidentes 
dos Tribunais de Justiça do País, 

L objetivando discutir assuntos da 
Magistratura com respeito a nova 
reforma administrativa. Na pauta da 
reunião foi incluído, também, entre 
outros, assuntos relativos aos 
Juizados Especiais de Pequenas 
Causas. 



APOSENTADO 

Basílio 
de Paula 

Rodrigues 

d'o 

N
ascido em Araquembaua, 
município de Baião, Ba-
sílio de Paula Rodrigues é 

um dos paraenses interioranos obs-
tinados, que constroem com 
paciência e dedicação seus sonhos 
profissionais. No caso de Basílio 
de Paula o objetivo era ingressar 
no Judiciário paraense. Sonho esse 
que começou na infância "Eu era 
molecote ainda, mas tinha amizade com os juizes que 
trabalharam no município" lembra ele. Basílio de Paula 
também credita seu amor pela leitura, como fator deter-
minante de sua futura paixão pelo Direito. Ele lembra 
que um dia, folheando a revista "Cruzeiro" as palavras, 
bacharel em Direito, chamaram sua atenção. "Não sei se 
a vocação começou ali, mas confesso que fiquei bastan-
te impressionado"afirma o magistrado. 

A vontade de estudar e ser alguém na vida foram 
ainda mais estimuladas durante uma solenidade cívica, 
realizada no município, quando Basílio tinha dezoito 
anos aproximadamente. Ele seria um dos oradores do 
evento e conta que no momento em iniciou seu discur-
so levou uma sonora vaia. "Mas não me deixei intimi-
dar e quando terminei todos estavam me aplaudindo de 
pé. Foi ali que decidi que voltaria com um título de dou-
tor", fala emocionado. 

Morando em Belém e já casado com dona Júlia 
Cardoso Rodrigues, a quem define como seu braço 
direito, Basílio de Paula trabalhava há nove anos como 
comerciário e havia passado no vestibular, mas quase 
fôra obrigado a desistir porque não havia turmas notur-
nas na Faculdade de Direito. Garantir o emprego era a 
prioridade do responsável esposo e pai de Teima do 
Socorro. Ele conta que só não desistiu graças ao apoio 
da esposa, que se predispôs a lavar roupa para fora e 
manter as despesas da casa e garantir assim o cresci-
mento profissional do marido. "Você vai estudar e se for 
preciso eu lavo roupa pra fora", lembra as palavras da 
esposa. Mas não foi necessário. O patrão de Basílio per-
mitiu que o mesmo continuasse no emprego no turno 
vespertino e no matutino cursava a Faculdade de 
Direito. A formatura se daria em dezembro de 1973. O 
recém formado bacharel advoga por quase um ano em 
Belém com inscrição provisória da OAB-PA. Na oca-
sião havia muita burocracia e a inscrição definitiva da 
Ordem demorava mais de dois anos. A dele acabou não 
saindo em razão de ter sido logo nomeado Pretor, em 
outubro de 74. Em novembro do mesmo ano Basílio 
assume o termo único de Baião. 

O novo Pretor de Baião se reve-
laria um profissional correto e 
sério que primava pelo cumpri-
mento das orientações do Tribunal. 
Ele faz questão de ressaltar que 
jamais tirou proveito de seu cargo 
e para ele o trabalho era tão impor-
tante que chegava a passar de 20 a 
30 dias direto no interior. Em 
várias oportunidades respondeu 

pelo Juizado e chegou a organizar e presidir dois juris 
no município. "Sempre fui muito tranquilo. Jamais gos-
tei de me exibir e tirar proveito do cargo" disse o pretor. 
De Baião, Basílio é transferido em 1977 para 
Primavera. Ele conta que foi muito bem recebido pela 
comunidade e pelas autoridades locais. Em Primavera,S 
Basílio de Paula trabalharia até sua aposentadoria em 
1991. A aposentadoria prematura foi cansada por um 
glaucoma que quase o cegou. 

Aposentado, por invalidez, Basílio tentou advogar, 
mas o problema na visão foi maior do que sua força de 
vontade. Ao lado da companheira fiel, Basílio de Paula, 
hoje, desfruta do prazer de ser avô da menina Tatiana, 
prazer este dado pela única filha Teima, casada com o 
engenheiro Ricardo da Costa Lopes. Ele conta com 
satisfação que está concluindo uma casa em 
Araquembaua e que costuma ajudar financeiramente os 
parentes e amigos necessitados de seu município de ori-
gem. Basílio e a comunidade de Araquembaua estão 
reformando a Igreja Matriz da Santíssima Trindade. A 
reforma em breve estará concluída. Como mensagem 
ele deixa a seguinte frase: "os magistrados não devem 
ser bons e sim justos no desempenho e na aplicação da 
lei, porque só assim eles serão autênticos magistrados, 
finaliza. 

Basilio de Paula e a esposa dona Júlia 



CULTURAL 

No dia três deste mês o 
Coral do TJE "Des. Delival 
Nobre" realizou duas apre-
sentações. A primeira foi 
durante a missa em ação de 
graças, celebrada na Igreja 
de São João, pelo padre 
Ronaldo, às 8 horas. A missa 
foi iniciativa do próprio 
padre que fez questão de 
homenagear e abençoar a 
administração do então Pre-
sidente Des. Manoel de 
Christo Alves. Em seu ser-
mão o Padre Ronaldo falou 
aos presentes: "Justiça é 
fazer tudo o que está ao 
nosso alcance para que o 
bem se realize". O Coral 
"Des. Delival Nobre", regido 
pelo dedicado maestro João 
Rosco, executou várias peças 
sacras no decorrer daquele 
ato religioso. 

A segunda apresenta-
ção do Coral Delival Nobre 
foi durante a solenidade de 
transmissão do cargo de  

Presidente do TJE, realizada 
na tarde do mesmo dia 3, no 
Palácio da Justiça, no interior 
do Plenário "Des. Osvaldo 
Pojucam Tavares". Os cora-
listas apresentaram um re-
pertório de cinco peças musi-
cais. Uma dessas "Senhora 
Dona Sancha", de autoria do 
falecido maestro paraense 
Waidemar Henrique. Dona 
Sancha, até então, ainda não 
havia sido apresentada pelos  

integrantes do Coral. Alfa de 
Oliveira, soprano lírica da 
terra, foi convidada a partici-
par da apresentação. Tam-
bém convidando o tenor José 
Corrêa, estudante de canto 
lírico da Fundação Carlos 
Gomes. A ópera Summer-
time fechou com brilhantis-
mo a apresentação que rece-
beu fortes e emocionados 
aplausos do público. 

A Prefeitura Munici-
pal de Belém lançou no dia 
13 deste mês, em solenida-
de oficial no Palácio 
"Antônio Lemos" a carti-
lha intitulada "Governo do 
Povo". A publicação tem 
como objetivo apresentar à 
comunidade e aos servido-
res públicos do município, 
os princípios e diretrizes 
gerais que nortearão a 
recém empossada adminis-
tração. Em doze páginas, a 
cartilha informa quais são 
os ítens principais que 
orientarão a relação: poder 
público, população e em 
particular os funcionários 
municipais. A cartilha 
pode ser adquirida na sede 
da própria Prefeitura ou em 
suas Secretarias. Confira. 

Parabéns, coralistas! Lançamento 
da cartilha 
"Governo 
do Povo" 

Carlinhos e seu teclado 
O coquetel ofereci-

do aos presentes à sole-
nidade de posse dos atu-
ais dirigentes do TJE, 
foi servido ao som do 
teclado do músico e 
advogado Carlos Fi-
gueiredo. O tecladista - 
convidado pelo Serviço 
de Cerimonial e Rela-
ções Sociais do TJE, 
apresentou por mais de 
duas horas seguidas 
sucessos que marcaram 
a história da música 
popular brasileira. Car-
linhos, como também é  

chamado, jamais estu-
dou música. 

Aprendeu a tocar 
ouvindo e vendo os pa-
dres do Colégio Sale-
siano tocarem. Carli-
nhos é órfão e morou 
durante toda sua infân-
cia e juventude com os 
padres salesianos. Hoje 
Carlinhos sobrevive da 
advocacia, mas seu pra-
zer mesmo é tocar para 
as pessoas amantes da 
boa música, e toca qual-
quer instrumento. Gran-
de, Carlinhos! 

O Desembargador do 
TJE Almir de Lima 
Pereira, ocupante da cadei-
ra no 27, da Academia 
Paraense de Letras e mem-
bro fundador da Academia 
Paraense de Letras Jurí-
dicas, recebeu no início 
deste ano, em janeiro, o 
título de Membro Ho-
norário da Academia 
Paraense de Jornalismo, 
por ocasião da posse do 
atual presidente daquela 
entidade, o jornalista e  

radialista Edir de Paiva 
Proença. Almir de Lima 
Pereira trabalhou nos jor-
nais "Folha do Norte" e 
"O Estado do Pará", cola-
bora esporadicamente com 
outros jornais de grande 
circulação do Estado. 
Atualmente Almir Pereira 
é um dos principais colab-
oradores do "Informativo 
do TJE", comprovando 
com isso o dito popular: 
quem foi rei nunca perde a 
majestade. 

Imortal também 
no jornalismo 
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SOCIAL 

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

01-Jader dos Santos Freitas, Maria Célia de • 11 
Castro. Rogério Costa Luz, Wilson Mauro e 
Marinho Velasco • 

02 - Bazilio de Paula Rodrigues-Pretor, Dailson 
Paixão da Silva, Osvaldo Navegante • 
Pinheiro Filho • 

03 - Ernani Borralho Ferreira, Laudomiro • 12 
Correa de Souza, Manoel do Carmo Ferreira e 
Pinheiro, Maria Raimunda Neves de Jesus, 
Rosa Maria Marajó Sena, Sérgio Augusto • 
Andrade de Lima-Juiz, Silvia Maria Fadul e 
Bastos • 
Adelaide Lucia Auzier de Mendonça, Ana • 13 
Maria C Branco de Carvalho, Ana Paula e 
Alves Martins, Antonio Cesar Batista da • 14 
Cunha, Casemiro de Quadros Peinado, 
Edilson Ferreira Paiva de Souza, José Maria 
de Oliveira Enedino, Madel Gonçalves de • 
Moraes. Mara Augusta Prestes da Motta. e 
Maria do Carmo Moraes Cardoso, Maria • 15 
Iraides Dias da Costa, Nadia Maria Cais deC 
Albuquerque, Ozeas Nascimento da Silva 

05 - Benedita Vieira Machado, Celeste Angela 
Dias Lobo, Getúlio da Costa Rodrigues, 
Jacy Oneide Sã da Silva, Maria Ivone 
Sanches Lourinho 

06 - Antônio Lima da Silva, Iracema Carvalho 
Araújo da Silva, Odete da Silva Carvalho-
Juíza, Waiter Dias Santiago 

07 - Adriano Souto Oliveira, Elisabete Lima 
Mendes-Juíza, Jaeivaldo Benedito P. do 
Amaral, João de Deus Marques, João 
Dudimar de Azevedo Paxiuba, Manoel da 
Luz de Quadros, Raimundo Aquino P Vieira 

08 - Maria José Dainasceno, Orlando Guimarães 
Araújo, Sidney Cesar de Souza Gonçalves, 
Silvio Augusto Sarmanho, Thais Helena P 
Carvalho Cruz 

09 - Ana Romana Tavares de Jesus, Carlos 
Alberto Barbosa Baena, Dircileia da Silva 
Mourão, Ezilda Pastana Mutran-Juíza, 
Lauro José Coelho Queiroz, Marco Farag, 
Maria José Correa Ferreira-Juíza, Natercia 
Navegantes de Oliveira-Juíza 

10 - Benedito Lisboa Teixeira, Débora Moraes 
Gomes, Iran da Silva Gomes, João Mendes 
Gemaque Neto, Lauro Pereira dos Santos, 
Paulo Sérgio Tavares de Moraes. Selma do 
Socorro Mendes de Farias 

- Adilson Martins da Fonseca, Ecivaldo da 
Gama Ferreira, Jorgina Gaby, Katia Silene 
Brito de Souza, Linadyr Holanda Reis, 
Manoel Raimundo Oliveira dos Santos, 
Miguel Junior dos Santos Costa, Nivaldo 
Maria da Costa Saraiva 
- Genário Vieira Lima, José Orlando de 
Paula Arrifano-Juiz, José Torquato Araújo 
de Alencar-Juiz, Maria de Fátima Gui-
marães Ayres, Maria Elizabeth Muniz 
Zemero, Riza Marcia Gama Pacheco, 
Wilton de Freitas Lobato 
- Pedro Correa Barbosa, Roberval Rocha 
Matos 
- Antonia Rodrigues Viana, Maria do Carmo 
Cardoso Pimentel, Odihelio Carlos José 
Borges da Silva. Rinaldo Monteiro Freire, 
Sebastião Pinheiro Pantoja, Simone Batista 
Campos 
- Israelita Ferraz dos Santos, Lauri Feri-eira 
Ribeiro, Luís Carlos Celso Portugal, 
Manoel Ferreira Lima, Manoel Messias 
Teixeira, Maria do Ceu Frazão Alves, 
Raimundo Ferreira da Silva 
• Albarina Cainara Sarmanho, Augusto 
Cesar da Luz Cavalcante, Jorge Amiraldo 
Martins Marques, Magna Margareth de A 
Pinheiro, Paulo Pereira Menezes, Valter 
Siqueira do Monte 
- Adelaide Conceição de Maria S. Marinho, 
José Carlos de Mendonça Nunes, José 
Waldir Alves Rodrigues, Maria do Perpétuo 
Socorro de O Ferreira, Melquiades Soares 
dos Santos, Miguel de Oliveira M Junior, 
Paulo Ney Alves Siqueira, Raimunda do 
Carmo Gomes-Juíza 
- Elda Maria de Souza Gonçalves, Gleide de 
Moura Pralier-Juíza, Milton Farias 
- José Luiz Paixão Farias, Maria José 
Monteiro Sampaio, Sebastião Paixão Farias 
Almir de Lima Pereira-Desembargador, 

Anide Pacheco Diniz, Ivete Santana de 
Carvalho Costa, José Alberto Maifei e 
Silva, José Nazaré dos Santos, Ubiraci 
Borborema Maia 
- Antonio Adainor Bastos de Carvalho, Leila 
Maria de Meio Ramos, Manoel Bento 
Barbosa Miranda, Marco Antonio de 
Alencar Cruz, Maria José Neves Moura,  

• Nelson Montaivão das Neves, Yvonne 
• Santiago Marinho-Desembargadora 
• 22 - Antonio Maria Saimento Pinto, Fernando 
• Malvão de Moraes Filho, Joaquim de Lima 
• Nunes Neto, Manoel Gomos do Rosário, 
• Normando do Carmo Borges-Juiz 
• 23 - Ellen Januário de Oliveira, Geraldo 
• Piedade Farias, Manoel da Paixão Pereira 
• Nunes, Maria de Fátima Pinheiro Pantoja, 
• Mauro André Palheta Amoedo, Raimundo 
• Florentino Ramos 
• 24 - Ana Cecília Pina Lassance de Carvalho, 
• Hideraldo Vicente Martins Castro, João de 
• Mendonça Alho, Nazareno Gil de Jesus 
• 25 - Domingos Alves Baia, Eliete Pinheiro dos 
• Santos, Jorge Antonio C de Carvalho, 
• Maria Anunciação de Moraes Braga, 
• Oldemar Coelho, Otávio Augusto C de 
• Almeida, Raimundo dos Santos Ferreira, 
• Zilma Cordeiro Ferreira 
• 26 - Armando Braulio Paul da Silva-Juiz, 
e Claudete Nunes Pinheiro, João Moreira da 
e Silva, José Adjalma Rodrigues Demétrio, 
e José Edilson de Oliveira, Lindemberg 
e Monteiro dos Santos, Maria Emilia Cabral 
e 
e

Abreu Vouzela Maia, Marly Negro Sanches 
Souza, Ricardo de Cassio Matos Resque 

• 27 - Aldenor Pereira Nunes, Alfredo 
e Domingues dos Santos Filho, Ana Regina 
e Guimarães Azevedo, Djalma Pinheiro de 
e Souza, George Hamilton Figueiredo 
e Lopes, Georgina Pereira dos Santos, 
e Leonildes Macedo Silva-Juíza, Maiia de 

Fátima Oliveira Teixeira, Tobias Antonio 
e Fernandes Vidal, Vera Lucia Azevedo 

Saimento 
• 28 - Antonio Alcione de Almeida, Antonio 
e Benedito Rufino dos Santos, Maria 
e Terezinha Viegas de Barros, Renato José 
e Duarte S Junior 
• 29 - Antonio Gomos Mendes, Carlos Alberto 
e Silva e Silva, Claudionor Gomes da Silva, 
e Fernando Augusto C de Macedo, Rafael 
e Vieira da Costa Filho 
e 30 - José Francisco Lima de Oliveira. Maria 
• Izabel de Oliveira Benone-Juíza 

-  Elza Maues Pinheiro, Marcio Santos • 31 
e Barata, Gerson Oliveira Esteves, Maria de 
e Lourdes Sastre da Conceição. 
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