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Nos dois primeiros meses 

sua administração, o Desembargador 
Romão Amoedo Neto, Presidente 
Tribunal de Justiça do Estado, ve 
recebendo diversos pedidos para 4a 
instalação de comarcas e reformas de 
Fóruns, feitos por parlamentares 
prefeitos. Os pedidos estão sendo av 
liados pela comissão presidida peld 
Desembargador Alberto Soares Maia. 
Os estudos da Comissão é que irão 
definir se há ou não condições para a 
instalação de Comarcas. Esta edição 
do "informativo do TJE" registra 
alguns desses pedidos. O 
Informativo" destaca também a 

atéria sobre a situação carcerária no 
Estado, O assunto está mobilizando os 

representantes do Poder Judiciário, Ministério 
Público, Defensoria Pública e Superintendência 
do Sistema Penal. Os representantes destes 
órgãos têm realizado reuniões para discutir alter-
nativas para minimizar o problema da superlota-
ção nos presídios. O Fórum de debates realizado 
no dia 26 de fevereiro, na sede da Associação dos 
Magistrados do Pará, e a posição da magistratu-
ra nacional com relação ao projeto de reforma do 
Judiciário, de acordo com declarações do Juiz 
Claudio Montalvão, também estão nesta edição. 

O Planejamento Orçamentário e a situação 
financeira do TJE nos primeiros dois meses da 
administração do Desembargador Romão 
Amoedo Neto são temas da entrevista especial 
com o Secretário de Planejamento Carlos 
Bezerra Lauzid. O "Informativo" registra ainda a 
homenagem dos funcionários ao Desembargador 
Almir de Lima Pereira que atingiu a compulsó-
ria. O Desembargador Almir de Lima Pereira 
assumiu a Diretoria de Ensino da Escola da 
Magistratura. 

A seção intitulada "Causos" deste mês traz 
duas novas e divertidas estórias narradas pelos 
Desembargadores Ari Silveira e Calistrato de 
Matos. Os funcionários Luiz Godinho e Ricardo 
Oliveira mostram um pouco de sua arte no 111 
Salão de Pequenos Formatos da UNAMA e o 
assessor jurídico Leonam Cruz lança um livro de 
poemas na Academia Paraense de Letras. 
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Informações sobre processos judiciais, utilize o telejudi-
ciário pelos fones: 2339 e 2,340 (interno) e 1538 (externo) 
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Participantes do curso na Escola da Magistratura 

Obras concluídas em abril 

ADMINISTRATIVO 

Funcionários fazem curso de Relações 
Humanas no Trabalho 

O Tribunal de Justiça através 
da Escola da Magistratura promo-
veu no período de 10 a 14 deste 
mês, o curso "Relações Humanas 
no Trabalho". Com o apoio da 
Secretaria de Administração. 
Departamento de Recursos 
Humanos e Serviço de 
Treinamento do TJE, o curso foi 
realizado no auditório da própria 
Escola, no horário de 15 às 18 
horas. A professora da 
Universidade Federal do Pará - 
UFPa. Maria de Fátima Frayha, 

lãicóloga e mestra em Educação 
..uperior foi a ministrante do curso. 

O objetivo do curso foi inte 
grar os funcionários, proporcionan-
do o entrosamento a partir da com-
preensão das motivações pessoais 
de cada um e a análise dos princi-
pais fatores presentes na realização 
das atividades profissionais como: 
motivação, frustração, persistência 
e os problemas de relações huma-
nas no trabalho a partir das diferen-
ças de personalidade. Embora 
tenham preenchido as trinta vagas, 
apenas vinte e três funcionários 
participaram efetivamente. 
Introdução ao Estudo das Relações 
Humanas, Introdução ao Estudo da 
Personalidade. Rela-cionamento 
Homem x Grupo de Trabalho e 
Etica Profissional fizeram  parte do 

•rlteúdo programático. 

Para a professora Maria 
Frayha a turma correspondeu bem 
as espectativas. Em entrevista ao 
"Informativo do TJE". ela disse 
que achou o nível da turma muito 
bom. "Acho que a turma esteve 
ótima, muito participativa, caso 
contrário não teria alcançado o 
sucesso que alcançou", elogiou a 
psicóloga. Essa foi a primeira vez 
que Maria Frayha ministrou curso 
para funcionários do TJE. Sua 
experiência anterior havia sido em 
empresas públicas e privadas. Nos 
últimos seis meses a psicóloga 
ministrou cursos para funcioná-
rios de várias Secretarias do Poder  

Executivo. Dinâmica de Grupo, 
Laboratório de sensibilidade e psi-
codrama fizeram parte da metodo-
logia adotada nas aulas. 

Para a técnica assistente 
Maria Macedo, o curso foi "muito 
gratificante, mas acho que deveria 
ter uma continuidade para dar 
oportunidade aos demais colegas. 
Acho também que o TJE deveria 
implementar medidas para cobrar 
a responsabilidade dos funcioná-
rios que se inscrevem mas não fre-
quentam os cursos. Acho que o 
Departamento de RH do TJE deve-
ria tomar urna providência por que 
o curso é pago pelo Tribunal e  

quem se inscreve e não frequenta 
além de estar tirando a vez do cole-
ga que quer aprender, está também 
jogando fora dinheiro público", 
critica a funcionária. Para a auxi-
liar judiciária Eremita o curso 
representou uma aula de humanis-
mo. "Ainda não havia tido oportu-
nidade de fazer um curso desses, 
mas agora que fiz, quero repassar o 
que aprendi em meu ambiente de 
trabalho e familiar", diz a funcio-
nária. 

Com relação ao problema 
dos faltosos, o "Informativo do 
TJE", ouviu a responsável pelo 
Serviço de Treinamento do 
Depto.RH Sandra Damasceno 
Reis. Sandra disse que deverá reu-
nir com o Diretor do 
Departamento, Na7&eno Costa e 
com o Secretário de Adminis-
tração Domingos Sávio Alves de 
Campos, para resolver o problema. 
"Há necessidade de implementar 
medidas urgentes no sentido de 
cobrar a responsabilidade desses 
funcionários. Já existe uma pro-
posta elaborada pelo Serviço de 
Treinamento em conjunto com a 
Divisão de Desenvolvimento de 
Pessoal, que será apresentada aus 
dirigentes, para evitar situações 
como essa", afirmou Sandra. 

O prédio do Anexo São João 
deverá ficar pronto até o dia 30 de 
abril. Segundo consta no terceiro 
termo aditivo ao contrato de cons-
trução o prazo para entrega do pré-
dio foi prorrogado em razão de 
fatores diversos. Previsto anterior-
mente para ser concluído até o dia 
28 de fevereiro, o terceiro termo 
aditivo ao contrato prorrogou por 
mais 60 dias. O prédio será utiliza-
do para abrigar o forurn criminal, 
que sofre com a falta de espaço nas 
dependências, do segundo andar. 
do Palácio da Justiça. 

As razões que levaram a 
empresa construtora a pedir ao TJE 
a prorrogação para entrega do pré- 

dio foram decorridas por proble-
mas causados pelas fortes chuvas 
que caem nesse período do ano, 
explicou Márcio Maia, da equipe 
de engenharia do TJE. "Houve 
também interferências de órgãos 
federal e municipal ligados a pre-
servação do patrimônio histórico 
que queriam embargar a obra, com 
o argumento de que o prédio do 
antigo supermercado Bom Preço 
estaria tombado pelo patrimônio 
histórico - a assessoria jurídica 
administrativa do TJE provou o 
contrário - apesar da Coordenação 
de Obras e Engenharia do TJE ter 
mantido todas as linhas arquitetô-
nicas originais. Outro fato que con- 

tribuiu com o atraso da obra, foram 
as adequações, que tiveram que ser 
feitas, das novas fundações com as 
antigas. Por fim alguns fornecedo- 

res deixaram de entregar os mate-
rias dentro dos prazos previamente 
definidos", finaliza o engenheiro 
Márcio. 

Anexo São João 



Vice-Almirante Odilon Luiz Wo1lstein. comandante do IV Distrito Naval, em 
visita ao Palácio da Justiça 

M 

P 
A 
U 
T 
A 

TJ E 

Sistema Penal - O 
Presidente Des. Romão Amoedo 
Neto recebeu, no dia II deste mês. 
em seu gabinete, uma comitiva for-
mada pelo Presidente da Associação 
do Ministério Público Paulista: 
Bispo Dom Carlos; Procuradores do 
MP do Pará Alfredo Santalices e 
Manoel Santino: Secretário de 
Justiça Aldir Viana Superintendente 
do Sistema Penal, Promotores de 
Execuções Penais, integrantes do 
Conselho Penitenciário e do 
Conselho Estadual de Política 
Criminal. Ao todo, foram 14 autori-
dades que vieram buscar apoio do 
Presidente do TJE para solucionar 
os problemas do Sistema Penal. O 
vice-Presidente Des. Alberto Soares 
Maia e o Corregedor Humberto de 
Castro se fizeram presentes ao 
encontro. Problemas como a super-
lotação dos presídios e a falta de 
humanização nos cárceres foram 
discutidos pelas autoridades. Foi 
agendada uma reunião de trabalho 
com a inclusão de mais alguns 
representantes de setores ligados ao 
problema. 

Bom Jesus do Tocantins - O 
Prefeito Lúcio Antunes da Silva de 
Bom Jesus do Tocantins e o advoga-
do João Maria Chaves, estiveram 
em audiência com o Des. Romão 
Amoedo, no dia 13 deste mês, para 
solicitar ao Chefe do Poder 
Judiciário medidas urgentes para 
facilitar o acesso dos seus munícipes 
à Justiça. Bom Jesus do Tocantins 
fica no Sul do Pará entre os municí-
pios de Marabá e Rondom do Pará, 
distantes cerca de 70 km, Apesar das 
duas Comarcas serem as mais próxi-
mas, Bom Jesus é jurisdição de São 
João do Araguaia, distante 140 km. 
Com uma população de cerca de 12 
mil habitantes .- censo/95, a econo-
mia do município é baseada na 
pecuária e na agricultura. Os jurisdi-
cionados de Bom Jesus reclamam da 
distância e rei-
vindicam a trans- 
ferência para 
Marabá ou 
Rondom do Pará, 
ou ainda, a insta-
lação da Comar-
ca O Des. Ro-
mão Amoedo 
encaminhou o 
caso a Comissão 
- que tem à fren-
te o Des. Alberto 
Soares Maia. 
vice-Presidente - 
para estudar o  

pedido do representante de Bom 
Jesus. 

Instalação de Comarca e 
Reforma do Fórum - No mesmo 
dia 13, o Des. Romão Amoedo 
recebeu em audiência o 
Deputado Estadual Clécio 
Viteck. o Deputado foi também 
reivindicar junto ao Presidente 
as instalações das Comarcas de 
Banach e Eldorado dos Carajás. 
O Presidente Romão Amoedo 
explicou ao parlamentar que 
existe no TJE uma comissão de 
magistrados que estuda o as-
sunto, e que dentro das possibi-
lidades financeiras do Tribunal 
e real necessidade do município 
será atendido o pedido. 

Vice-Almirante do IV 
Distrito Naval - O 
Comandante do IV Distrito 
Naval Odilon Luiz Wollstein, 
vice-Almirante, esteve no dia 
14 deste mês, em visita de cor-
tesia ao Presidente do TJE, 
Des. Romão de Amoedo Neto. 
Vários desembargadores como: 
Maria Lúcia Marcos dos 
Santos; Manoel de Christo 
Alves: Maria Izabel Leão se reuni-
ram no gabinete da presidência para 
cumprimentar o visitante. 

Reinauguração do Forum  

de Xinguara - O Des. Humberto de 
Castro, Corregedor Geral de Justiça, 
estará viajando no dia 21 para 
Xinguara. A viagem é para partici-

par da solenidade de reinaugu-
ração do prédio do Forum 
local. O Juiz Titular de 
Xinguara é o Juiz de Direito 
Elder Lisboa e a solenidade de 
reinaguração está prevista para 
o dia 22 deste mês. 

Homenagem - Os funcioná-
rios do TJE promoveram um 
coquetel em homenagem à 
juiza Raimunda Gomes, 
Diretora do Fórum Criminal, 
que aniversariou no dia 17. O 
coquetel foi organizado pela 
funcionária Marilena Marques 
Gonçalves. O discurso foi feito 
pelo juiz Claudio Montalvão 
que ressaltou a importancia do 
trabalho realizado pela juíza na 
Associação como tesoureira e 
atualmente como Diretora do 
Fórum. Muito emocionada a 
juiza agradeceu a homenagem. 
A festa começou às 13:30 e se 
estendeu às 15:00. 

Encontro de Corregedores 
O Colégio de Corregedores de 

Justiça esteve reunido em Vitória-
ES nos dias 14, 15 e 16 deste mês. 
para mais um encontro que acontece  

trimestralmente. O próximo será em 
São Luís, o de setembro em Santa 
Catarina e o de dezembro pode ser 
no Pará ou no Amapá. Estudar a 
situação judiciária dos Estados, tro-
car experiências e discutir decisões é 
o objetivo dos encontros. Neste 
encontro os corregedores discutiram 
a situação carcerária. A superlotação 
dos presídios e a busca de soluções 
para minimizar o problema tem sido 
uma das principais preocupações 
dos Corregedores. A situação dos 
Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais e suas atuações também 
foi discutida. A designação de juizes 
de direito para atuarem nos Juizados 
foi consenso entre os corregedores. 
Uma das necessidades das correge-
dorias, e que já está sendo providen-
ciada, é a elaboração de u 
Regimento Interno da Corregedori 
O Des. Almir de Lima Pereira está 
elaborando o do Pará, para posterior 
apreciação do colegiado dos desem-
bargadores. Outro assunto discutido 
foi sobre a proposta de reforma do 
Judiciário pelo governo. Na opinião 
do Des. Humberto de Castro a 
magistratura não é contra a reforma, 
mas desde que sejam respeitadas a 
autonomia do Poder Judiciário e dê 
condições financeiras e materiais 
para a magistratura poder trabalhar. 

Corregedor de Alagoas - O 
Des. José Fernando de Lima, 
Corregedor de Justiça de Alagoas e 
Presidente do Colégio de Correge-
dores de passagem por Belém. fez 
uma visita de cortesia ao Presidente 
do TJE Romão Amoedo Neto. Em 
entrevista ao "Informativo do TJE— -
José Fernando Lima declarou quem 
magistratura de Alagoas acompanha 
atentamente as discussões sobre a 
reforma do Judiciário. "Nós estamos 
profundamente preocupados. Acha-
mos que esta é a hora de uma refor-
ma do Estado. Mas quando falo em 
reforma do Estado falo em reforma 

de todos os pode-
res que o com-
põem. A justiça 
precisa dar pas-
sos mais largos 
rio sentido de ir 
ao encontro das 
aspirações da 
sociedade", disse 
o desembargador. 
Concluindo, o 
desembargador 
afirmou que é 
necessário buscar 
uma justiça céle-
re e informal. 

   

O Das. José Fernando de Lima, corregedor do TJE de 
Alagoas, em visita ao Judiciário paraense: na foto, ao 
lado do Des. Humberto Soares Maia, Corregedor de 
Justiça do Estado 

 

 

O Das. Romão Amoedo recebeu em audiência o Dep. 
Estadual Clécio Vileck que veio pedir a instalação da 
Comarca de Eldorado dos Cara/ás 

  

    



Participantes do Fórum 

Magistrados, advogados e funcionários 
parabenizam Almir de Lima Pereira 

Ti E 

Juizo, Brasil: Cidadania só com Justiça 
A Associação de Magistrados 

do Pará realizou no dia 26 de feverei-
ro um Fórum de Debates, no auditó-
rio da Associação. Com  o slogan 
"Juízo, Brasil: Cidadania só com jus-
tiça", o Fórum marcou o Dia 
Nacional da Luta da magistratura em 
todo o país. Foram debatidos os 
seguintes temas: 1) Judiciário, 
Cidadania e Justiça; 2) A Autonomia 
do Poder Judiciário; 3) Cidadania e 
Garantias da Magistratura; 4) 
Remuneração dos Magistrados; 5) As 
Reformas Constitucionais (Previ-
denciária, Administrativa e do 
Judiciário; 6) O Trabalho do Juiz; 7) 
Judiciário e Imprensa; 8) Disfunções 
do Judiciário. 

O evento teve como objetivo 
.nsibilizar e informar a sociedade 
otiabre os problemas enfrentados pelo 

Poder Judiciário. O Fórum teve como 
convidados especiais o presidente do 
TJE Romão Amoedo Neto, o presi-
dente da OAB-PA Sérgio Couto, o 
procurador geral do Ministério 
Público Manoel Santino, o deputado 
federal Nicias Ribeiro. As propostas 
resultantes do Fórum foram encami-
nhadas a Associação dos Magistra-
dos Brasileiros que por sua vez deve-
rá encaminhar o documento final aos 
relatores das reformas, em Brasilia. 

Em entrevista ao "Informativo 
do TJE" o presidente da Amepa, Juiz 
Claudio Montalvão, falou sobre os 
resultados do Fóruni. Claudio 
Montalvão informou que entre as 
principais propostas discutidas e  

encaminhadas pelo Fórum estão a 
conscientização dos magistrados e da 
sociedade em geral sobre a necessi-
dade de independência do Poder 
Judiciário. "Nós precisamos de um 
Poder Judiciário independente e 
forte, com mais recursos para que 
possamos distribuir a justiça", decla-
rou Montalvão. Segundo o magistra-
do existem hoje 200 juizes na ativa e 
50 aposentados e o Poder Judiciário 
estaria recebendo menos recursos do 
que o Poder Legislativo que conta 
hoje com 41 deputados. Claudio 
Montalvão defendeu a criação de 
mais juizados especiais e a criação de 
juizados nos municípios paraenses 
onde trabalhariam, segundo ele, um 
juiz e oito funcionários. O magistra-
do lamentou também o sério proble-
ma da falta de recursos e defendeu 
vencimentos dignos para juizes e  

funcionários. Analisando o evento do 
dia 26, o magistrado disse que foi de 
"real importância para a magistratura 
brasileira porque foi quando demos o 
nosso grito de guerra", alerta o 
magistrado. 

Segundo Claudio Montalvão, 
a manifestação do dia 26 serviu para 
mostrar que o "Poder Judiciário é o 
poder mais essencial da República". 
Para ele a dinamização dos serviços 
prestados pela justiça está diretamen-
te relacionada com a injeção de 
recursos neste Poder. Para Claudio 
Montalvão somente o investimento 
em uma justiça de qualidade poderá 
dar cada vez mais melhores condi-
ções de atendimento á sociedade. 

Com relação ao projeto de 
reforma do Poder Judiciário proposto 
pelo governo de Fernando Henrique 
Cardoso, o magistrado se posicionou  

a favor de reformas que venham 
"efetivamente para melhorar a justiça 
e não castrar o Judiciário", criticou 
ele. Claudio Montalvão afirmou que 
é importante a reforma que venha a 
dar maior qualidade ao judiciário 
brasileiro, tornando-o dinâmico e 
ágil. Mas ele criticou duramente 
aspectos do projeto de reforma que 
visam segundo o magistrado, subju-
gar o judiciário ao executivo. 
Claudio Montalvão citou como 
exemplo a proposta de que os venci-
mentos dos magistrados passem a ser 
"designados pelo Executivo", afir-
mou ele. "Nós não somos contrários 
a reforma que venha dar mais eden-
dade, mais independência ao magis-
trado, mais transparência em sua 
decisão. Nós queremos uma reforma 
que melhore a situação da justiça em 
nosso Estado e em nosso Pais", ana-
lisa Claudio Montalvão. 

O Juiz Claudio Montalvão 
informou que a magistratura nacional 
está mobilizada em torno da causa. 
Ele disse que o Presidente da 
Associação dos Magistrados do 
Brasil, Paulo Medina, "está lutando 
no Congresso Nacional, no Supremo 
Tribunal Federal, através do seu pre-
sidente Ministro Sepúlveda Pertence 
que mostrou estar ao lado da magis-
tratura quando reagiu ao subteto", 
afirmou ele. Para Claudio Montalvão 
o Poder Judiciário manterá o lugar de 
destaque na República. 

1
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IW Mais de 300 pessoas entre 
magistrados. advogados, imortais da 
Academia Paraense de Letras e fun-
cionários do Tribunal participaram da 
homenagem surpresa, prestada ao 
desembargador Almir de Lima Pereira 
em seu 70° aniversário. Almir de 
Lima Pereira embora esteja atingindo 
a compulsória, vai se afastar somente 
das atividades da desembargadoria. A 
convite do Des. Romão Amoedo 
Neto, Presidente do TJE, Almir vai 
responder pela diretoria de ensino da 
Escola Superior da Magistratura e vai 
também coordenar os Juizados 
Especiais de Pequenas Causas em 
todo o Estado. 

O Des. Stéleo Bruno de 
Menezes fez um discurso de improvi-
so, no inicio da festa, rememorando 
fatos relevantes da trajetória profissio-
nal de Almir. O momento político em 
que aconteceram esses fatos foi res-
saltado pelo orador, como também o 
atual: "O Des. Almir deixa o convívio  

do Tribunal em um momento angus-
tiante por que passa o Judiciário. O 
Poder Judiciário tem que se manifes-
tar e não apenas esperar ser provocado 
( ... ). Não podemos ficar omissos ao 
canto da sereia ( ... )." 

Carla Mírian, assessora do 
Des. Stéleo Bruno de Meneses, foi 
uma das organizadoras do evento. A 
homenagem foi voluntária e o coque-
tel servido aos presentes foi patrocina-
do pelos próprios funcionários. Carla 
também recitou um acróstico, de sua 
autoria, homenageando o Desembar-
gador. em nome de todos os funcioná-
rios e amigos que participaram. O 
Coral do TJE apresentou três músicas, 
sendo a última intitulada "Justiça" 
cuja letra é de autoria de Almir de 
Lima Pereira e música do Maestro 
João Bosco Castro, adaptada para 
coro. Carlos Figueiredo, advogado e 
músico também apresentou algumas 
canções em seu teclado, ao ilustre ani-
versariante e o tradicional "parabéns  

pra você" foi cantado por 
todos. 

Almir de Lima Pe-
reira só soube da homena-
gem , no início da manhã, 
quando chegou ao Forum e 
disse que para ele "é um 
grande conforto, que nesta 
altura estou deixando a 
vida judicante, e quando as 
pessoas que aqui militam 
promovem uma homena-
gem dessas significa, para mim, que 
eu tenho sido realmente uma pessoa 
que tenho me aproximado de todos O 
que mais me conforta é que esta 
homenagem partiu dos funcionários 
do Tribunal, não que esteja dizendo 
que os juizes não fariam. Segundo eu 
sei, vou receber a medalha do mérito 
judiciário em sessão solene. Mas, 
noutras situações, nunca vi funcioná-
rios se mobilizarem, e pelo que 
soube, participou também gente de 
fora, como uma funcionária do Banco  

do Estado do Pará. Procuram esponta-
neamente as organizadoras para cole-
tarem. o Coral do TJE também. 
Então, tudo isso é muito gratificante. 
Não parei, é apenas mais uma etapa 
que estou completando. Já vim de 
advogado, Promotor do Ministério 
Público, passei para o Judiciário e 
agora estou voltando para o jornalis-
mo, vou escrever livros e continuar 
produzindo", concluiu o feliz aniver-
sariante, 



Ii 

                    

                    

                 

ADMI 

  

                    

                     

C
arlos Alberto Bezerra Lauzid, 
Secretário de Planejamento do TJE, é 
um dos grandes especialistas na área de 

finanças, auditoria pública e controle externo 
do Estado. Forjado sobre muito estudo e vivên-
cia prática da atividade escolhida, Lauzid 
começou a trabalhar aos 14 anos de idade, 
como Rondante de Litoral, atividade um pouco 
acima de Servente. Nos anos subsequentes. 
Carlos Lauzid dedicou-se inteiramente ao tra-
balho e aos estudos, vindo a se formar em 
Contabilidade, pela Escola Técnica do 
Comércio e em Ciências Econômicas, pela 
Universidade Federal do Pará. Nesse ínterim 
trabalhou em vários órgãos do Poder 
Executivo, exercendo cargos e funções diver-
sas, vindo a assessorar vários parlamentares, 
sempre na área de finanças públicas. O trabalho 
lhe valeu convite do ex-governador Fernando 
Guilhon para ser o titular da Secretaria da 
Fazenda, da Presidência do Conselho de 
Recursos Fiscais e da Presidência do Conselho 
do Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores Públicos do Estado. Carlos Alberto 
Lauzid ressalta que aceitou a responsabilidade 
como técnico e não como político. Encerrada a 
gestão, a competência de seu desempenho lhe 
valeram novos convites: um para trabalhar 
junto a Sub-Secretaria de Economia e Finanças, 
no Ministério da Fazenda, em Brasília, e o 
outro, pelo então Governador Aluísio Chaves, 
na mesma Secretaria da Fazenda, tendo optado 
pelo convite do ex-Conselheiro Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado Mário 
Nepomuceno de Souza para exercer o cargo de 
Diretor Geral de Controle Externo. Preferindo 
continuar no Pará, aceitou o cargo do TCE. 
Carlos Lauzid trabalhou por 18 anos no 
Tribunal de Contas assessorando a grande 
maioria dos Conselheiros. Foi também profes-
sor da IJFPa. -nas cadeiras de Finanças e 
Contabilidade Pública; professor de cursos de 
Extensão Universitária, integrou mesa de con-
curso público para Professor Universitário. E 
sempre solicitado para proferir palestras na área 
financeira, participou de vários fóruns de deba-
tes com Ministros, Governadores e Secretários 
de Estado, bem como em fóruns de debates 
com técnicos de Tribunais de Contas do Brasil. 

   

dos ao Estado; medalha de ouro concedida 
pelo Conselho Regional de Contabilidade 
pelos seus 30 anos de bons serviços prestados 
à comunidade na área de Contabilidade 
Pública; Medalha Serzedelo Correa, por rele-
vantes serviços prestados ao Tribunal de 
Contas do Estado, homenageado pela 
Assembléia Legislativa, com plaqueta de prata 
por relevantes serviços prestados áquela casa. 
Diploma da ordem dos Economista do Estado 
do Pará... 

Em sua vasta experiência na 
Administração Pública Estadual, direta e indi-
reta, Lauzid recebeu vários convites para 
assessoramento. Dentre esses destaca-se o 
assessoramento de Autarquias, como a 
Empresa de Navegação da Amazônia - 
ENASA: a Companhia das Docas do Pará - 
CDP, que se deu através do escritório particu-
lar do Dr. Pedro José Martin de Mello, um dos 
grandes e renomados nomes da contabilidade 
paraense. 

Em sua rica trajetória profissional, 
Carlos Lauzid assessorou além dos acima cita-
dos mais de 15 prefeituras municipais, implan-
tando o Orçamento-Programa, e Planos de 
Contas. O ingresso no TJE se deu quase que no 
encerramento de sua carreira. Ressalta-se que 
no biênio 1995/1996, o Poder Judiciário, 
pagou em dias o Pessoal, com data marcada 
para o dia 27 de cada mês, inclusive o 130  salá-
rio no ano passado. 

Com isto já podemos acreditar nos traba-
lhos que vêm sendo postos em prática pela 
Secretaria de Planejamento, fato este, não 
observado em outras Unidades da Federação, 
inclusive do Executivo Estadual, do Município 
de Belém e os do Interior do Estado do Pará, 
que programaram o pagamento de vencimen-
tos do mês de dezembro nos anos subsequen-
tes. 

Trabalhar no Judiciário é para Carlos 
Lauzid um desafio. Desafio esse que é estabili-
zar as finanças do TJE, a exemplo do que já fez 
em diversos órgãos do Estado. Hoje, ele cum-
pre com sucesso esse desafio em sua segunda 
gestão como titular da Secretaria de 
Planejamento. Confira agora a entrevista espe-
cial com o Secretário. 

              

                 

         

Entrevista c 
de Plai 

         

         

       

       

                 

                 

        

Carlos Alberto Lauzid trouxe para o TIE lari 
experwnc,a na área de finanças públicas 

                 

        

bro, que são maiores, face ao incremento 
demanda por bens de consumo, resultantes d 
festividades Natalinas. 

Por outro lado, com a desoneração 
ICMS dos bens destinados a exportação - ise 
ção concedida por Lei Federal - também é i 

fator de queda da arrecadação, e outros corr 
diminuição do consumo face o baixo nível 
renda da população etc. 

No que tange as repercursões T 
desse fato, é evidente que lambem diminuir, 
nossa participação na receita liquida do Estac 

Nesse particular, deveremos estar pre 
vidos para tais fenômenos, no sentido de cc 
ter os gastos, a fim de que não atinja o pa 
mento de Pessoal - meta prioritária de 
Poder. 

Inf do TJE - Com isto torna-se difi 
conceder Aumento Salarial? 

Lauzid - Não somos contra aumento 
vencimentos, temos formação pública de c: 
reira. Acho que no mínimo deva ser concedi 
a reposição da inflação todavia, com a que 
da receita, sem perspectiva de incremento r 
nos ingressos, como conceder reajuste? 
Estado está vivendo apenas com sua Rece 
Própria e as Transferências Constitucioni 
necessitando por conseguinte de Recei 
Extras, o que não vem ocorrendo. 

Logo, devemos aguardar o esforço 
Secretaria da Fazenda que vem manter 

            

      

!nf do TJE - E do nosso conhecimen-
to, através de matéria publicada na grande 
imprensa, que a Arrecadação Estadual vem 
declinando neste trimestre. Qual a repercur-
são deste fato no Administração do TJE? 

Lauzid - As Receitas do Estado nem 
sempre apresentam a mesma arrecadação dos 
períodos sequentes, face a sazonalidade que a 
mesma está sujeita - Exemplo- a arrecadação 
de janeiro sempre é maior que as dos meses de 
fevereiro e março, porém naquela estão incluí-
das as entradas provenientes do mês de dezem- 

    

Dono de um vasto "curriculum", Lauzid 
destaca: o curso promovido pela FADE - 
Federação Alemã para Desenvolvimento da 
América Latina; o ILACIF - Instituto Latino 
Americano de Ciências Fiscalizadoras e o de 
Orçamento Público Empresarial promovido 
pela Fundação Getúlio Vargas. Foi condecora-
do, dentre outras, com várias comendas, na 
área profissional, tais como: Medalhas de 
bronze (lO anos), prata (20 anos) e ouro 
(30anos) concedidas por Governadores 
Estaduais, face os relevantes serviços presta- 

        

            



TRATIVO 

n o Secretário 
'jamento 

constante contato com o Judiciário no sentido 
de que possamos agilizar os créditos da fazen-
da alusivos a Dívida Ativa. Neste particular 
podemos ter Incremento Real de Receita, e por 
conseguinte destiná-los para Pessoal. 

Este trabalho vem sendo desenvolvido 
desde o ano de 1996, ocasião em que aborda-
mos o assunto junto ao Governador do Estado, 
presentes na reunião o Desembargador Christo 
Alves, então presidente do TJE, o Secretário da 
Fazenda; ocasião na qual também participamos 
do ate. Ainda mais, o ascenso dos estipên- 
dic estão limitados a 60% da Receita 
Líquida do Estado (Lei Complementar n° 82, 
de 27 de março de 1995) outro senão que deve 
ser considerado, e estudado com os Chefes dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Ressalte-se, que referido diploma legal 
veio complicar os programas de trabalho do 
Judiciário haja vista que o maior investimento 
na Justiça deve ser feito na atividade fim, com 
reflexo na atividade meio. 

lnf do TJE - Qual o posicionamento 
Isole das Receitas e Despesas do TJE? 

Lauzid - Levando em consideração os 
valores programados dos repasses (QDQT) no 
P trimestreem comparação com as despesas 
normais do TJE, verifica-se um "déficit"no 
período da ordem de R$1.209.475,48 isto 
sem considerar os gastos de manutenção do 
anexo III. Fórum de Castanhal, Juizados 
Es- ais, Comarcas Instaladas e Arquivo, 
todu, necessários a agilização da Justiça no 
Estado. (ver box) 

lnf do TJE - Com este "déficit "apura-
do haverá perspectiva de reposição salarial? 

Lauzid - Já fizemos referência acima 
sobre o Incremento Real de Receita, caso exis-
ta, e gerenciando bem os recursos, poderá ser 
pensado no assunto. 

Jnf do TJE - Temos recebido notícias 
de que as despesas com pessoal em qualquer 
tempo poderão sofrer atraso. Em caso positi-
vo, como fica o equilíbrio financeiro apresei:-
tudo no relatório da Presidência do ano passa-
do? 

Lauzid - No exercício de 1996, estabele-
cemos o equilíbrio entre a Receita e a Despesa 
(R=D), isto foi possível, graças ao bom geren-
ciamento dos recursos orçamentários e finan-
ceiros no biênio de 1995/1996, isto quer dizer 
em outras palavras: promovendo o remaneja-
mento de créditos orçamentários e angariando 
recursos extras de fontes diversas. 

Esse equilíbrio é frágil, a qualquer 
momento poderá ocorrer ruptura, pois, o TJE 
não arrecada e sim fica limitado aos repasses 
do Poder Executivo de conformidade com o 
que prescreve a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Quanto ao atraso de pagamento de pes-
soal, não vislumbramos no momento, apesar 
desse grupo de despesa ter crescido nos anos 
de 1995/1996 em decorrência da nomeação de 
novos Desembargadores, Juizes Concursados e 
outras consagradas em Lei, necessárias às ati-
vidades fins deste Poder. 

lnf do TJE - O senhor confirma a 
informação de que há um rombo de R$.5 
milhões, nas contas do IPASER Este fato está 
aliado ao "déficit"pro/eiado? 

Lauzid - Não.Não há rombo. O que 
existe de fato são dívidas encampadas pelo 
Governo do Estado. E preciso esclarecer a 
diferença entre rombo e dívida. Quando se fala 
em "rombo" a insinuação é a de que está 
havendo desfalque, fraude, o que neste caso 
não é absolutamente verdade. 

Os recolhimentos ao IPASE, se dão de 
duas maneiras: a) Obrigações Patronais, b)  

Contribuições Compulsórias. 
As Obrigações Patronais, dizem respeito 

a uma parte (5%) que os Poderes contribuem à 
Previdência de suas próprias receitas, enquan-
to as Contribuições Compulsórias são originá-
rias dos descontos na fonte (8%) dos salários 
dos servidores e magistrados, constituindo-se 
uma apropriação indébita de quem arrecada e 
não recolhe a quem de direito. 

Neste particular (Contribuições 
Compulsórias) o TJE, recolheu rigorosamente 
em dia - na forma da Lei - ao IPASEP na ges-
tão de 1995/96 a quantia de R$9.996.503,56, 
deixando, apenas, de fazê-lo às relativas ao 130  
Salário do ano de 1996, objeto de reinvindica-
ção de vários segmentos da sociedade local. 
Aguardando à decisão quanto ao mérito, ora 
em apreciação no STF. 

Ainda mais no tocante as Obrigações 
Patronais, o TJE, pagou ao IPASEP. 1995/96 a 
quantia de R$1.576.106,04 e o restante ficou 
corno dito acima, registrado no Balanço Geral 
do Estado, para posterior pagamento pela 
SEFA, à Autarquia em questão. 

tízf do TJE - Quais as perspectivas 
para a gestão do Desembargador ROMA O 
,IMOEDO NETO? 

Lauzid - Colhemos no discurso do Des. 
Presidente que uma de suas metas é a informa-
tização global do TJE. Para tal desiderato, esta-
mos adequando custo às despesas, isto é, redu-
zir o máximo os gastos - o que já está sendo 
feito - para compatibilizar com a compra de 
equipamentos de computação, apesar de existir 
recursos específicos na Lei- de- Meio do 
Estado para o corrente exercício. 

Outros objetivos estão configurados ciorn 
a continuação das instalações de Juizados 
Especiais, recuperação de Comarcas, aparelha-
mento do Anexo III, Arquivo etc. 

Cremos, que apesar das dificuldades 
elencadas, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
terá condições de realizar tais objetivos. 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA - 1' TRIMESTRE/97 

RECEITA DESPESAS CORRENTES / DESPESAS DE CAPITAL 
MESES QDQT (7%) PESSOAL (1) OUTROS SUB-TOTAL DESPESAS TOTAL SALDO 

CUSTEIOS DE CAPITAL 
(a) (b) (c) d=(b+c) (e) f= (d+e) g=(a-f) 

JANEIRO 7.3 10.850,00 6.630.195,93 765.084,23 7.395.280,16 00,0 7.395.280,16 84.430,16 
FEVEREIRO 7.076.725,00 6.630.195,93 765.084,23 7.395.280,16 00,0 7.395.280,16 318.555,16 
MARÇO 6.588.790.00 6.630.195,93 765.084,23 7.395.280,16 00,0 7.395.280.16 806.490,16 
SUB-TOTAL 20.976.365,00 19.890.587,79 2.295.252,69 22.185.840,48 00,0 22.1 85.840,48 1.209.475,48 

Obs: 1) Nas despesas com pessoal foram computados: Ativos, Inativos, Obrigações Patronais e Salário Família 



O tuncionano Maifei escreve a redação ao mnrormativo 
do TJE" para pedir a publicação de mais uma de suas máxi-
mas. O espaço continua aberto a participação dos leitores. 
Continue escrevendo. 
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CAUSOS 

  

"CAUSOSÁ'J'  

  

Tempo Bom 

 

Não concebo 

  

A história é verdadeira, por 
Christo que é, ainda que algum 
ocasional leitor veja na mesma 
apenas mais um "causo". O fato é 
que, na sede de uma comarca do 
interior, vivia um cidadão que era 
um verdadeiro "espírito de 
porco". Bebia muito e a embria-
guez o levava a insultar todo o 
mundo, inclusive com palavras 
de baixo ca-
lão. Vivia se-
guidamente 
desse modo; 
não trabalha-
va, não fazia 
nada. Conse-
guira, assim, 
granjear a 
antipatia unâ- 
nime da 
comunidade, 
que chegou a 
pedir ao pre-
feito a expul-
são do ho-
mem. Já não o toleravam. Decep-
cionados com a resposta negativa 
do prefeito, aguardavam uma 
oportunidade, uma saída, para 
verem-se livres do importuno. 

Como sabem os magistra-
dos, há alguns anos atrás, quase 
todas as cidades do interior não 
possuíam água encanada, dai por-
que providencial era a existência 
de poço no quintal, que deveria 
ser limpo de vez em quando. Eis 
que uma senhora precisou desse  

serviço, e, na falta de outra pes-
soa, entendeu de chamar o 
homem para fazer o serviço. Ele, 
surpreendentemente, aceitou a 
incumbência e pós mãos à obra. 
Infelizmente, escorregou na beira 
do poço e foi cair no fundo, 
batendo em umas estacas. A 
senhora assustou-se e clamou por 
socorro em altos brados. Então o 

sentimento de 
solidariedade 
do povo pre-
valeceu sobre 
a raiva que 
nutriam pelo 
nosso perso-
nagem. Em 
pouco tempo 
dezenas de 
pessoas acor-
reram ao local 
e, generosa-
mente, acudi-
ram ao pobre 
coitado: tira-

ram-no do poço, fizeram curati- 
vos e o agasalharam para repou-
sar. Sobretudo, apareceu quem 
desse muita comida ao inféliz, 
contanto que em uma semana ele 
estava bem e com a maior cara de 
pau e sem trabalhar em nada, 
dizia em voz bem alta: "tempo 
bom era aquele que eu cai no 
poço!" 

Causo narrado pelo 

Desembargador ,lry da Moita 

Silveira. 

Década de 30. Comarca de 
Maracanã. Um rapaz de família 
abastada da capital de passagem 
pelo município se encanta pelo 
clima da cidade e decide passar por 
ali mesmo as férias de verão. Logo, 
logo, cai de amores por uma moça 
do lugar. O namoro pega fogo e, 
como se dizia na época, o rapaz 
"adiantou a escrita". Terminada as 
férias, o 
jovem retoma 
a Belém. 
Pouco tempo 
depois a moça 
aparece grávi-
da. Os pais 
em desespero 
pela honra da 
filha põem a 
"boca no 
mundo", exi-
gindo uma 
reparação. O 
caso foi regis-
trado na dele- 
gacia local. 
Naquela 
época de rígidos costumes, deflora-
çào, hoje sedução, era considerado 
crime contra a pessoa e os casos 
eram levados ao Tribuna] do Júri. 
Após os trâmites processuais nor-
mais, é marcado o dia do julgamen-
to. O sedutor é convocado através 
de carta precatória. O pai do rapaz 
contrata o melhor criminalista da 
época. dr. Amaral Brasil, para 
defender o filho. Para a acusação 
foi designado o adjunto de promo-
tor da Comarca. Delduque Pinto. O 
adjunto de promotor só tinha o pri-
mário mas era respeitado pela sua  

inteligência e boa oratória. Era um 
verdadeiro rábula. 

Chega o dia do julgamento. 
Naquele tempo, a realização de júri 
no interior era uma festa popular. 
Muito movimento na Prefeitura, 
gente entrando e saindo. A multi-
dão se acotovela ansiosa e falante 
em frente a Prefeitura, local onde 
funcionava o Fórum. O julgamento 

começa. Fala a 
acusação, tes-
temunhas etc. 
É a vez d 
defesa  se T.W 
nunciar. O 
advogado 
Amara] Brasil 
no afã de ino- 
centar seu 
cliente e que-
rendo acabar 
logo com o 
julgamento 
iniciou seu 
discurso: 
"Senhores 
jurados! Eu 

não concebo que esta moça tenha 
sido desvirginado a força. Eu não 
concebo que meu cliente tenha for-
çado a relação .... Lá pela quinta ou 
sexta vez que o advogado repetiu o 
eu não concebo", o adjunto da 

promotoria se levanta, solene, pede 
um aparte e dispara: 'Senh 
Presidente do Tribunal do Júri, D1. 
Juiz, Nobre Conselho de Sentença 

com sebo ou sem sebo o acusado 
deflorou a menina. 

Causo narrado pelo 
Desembargador Calisirato de 
Matios 

CARTA DO LEITOR 

"Se foi ou não foi? Isso não se sabe. Quando nos for 
entregue alguma coisa, de bom senso confiemos a nossa assi- 

natura, para quando rizerem procuração, possam saber a quem 
foi confiado. 

Ser acusado por alguém é fácil. Provar dá um trabalho, 
Insistir na acusação gera preocupação. Pois quando se dei 
conta e a acusação foi enganosa, já é tarde demais, gerou-se 
escândalo e a humilhação é dolorosa". 

Maffei 



Os funcioná-
rios do TJE Luis 
Godinho e Newton 
Ricardo Oliveira 
estão entre os trinta e 
oito artistas que tive-
ram trabalhos sele-
cionados para o III 
Salão de Pe-quenos 
Formatos promovido 
pela Universidade da 
Amazônia - UNA-
MA. A mostra reúne 
trabalhos de todo o 
Brasil. Ao todo 

Iam inscritas 852 

unras de 284 artistas, 
nas categorias: pintu-
ra; fotografia, gravu-
ra e escultura . A 
exposição será inau-
gurada no dia três de 
abril, na galeria de 
arte da UNAMA. O 
Salão estará aberto a 
visitação pública no 
horário comercial de 
8 à l8 horas eostra-
balhos devem ficar 
expostos até o final 
de abril. 

A seleção das 
trinta e oito obras em formato 
40x40 cm foi feita por Paulo 
Klein. um dos mais respeitados 

radores de arte do Brasil e um 
nomes cotados para integrar a 

equipe de curadores da próxima 
Bienal de São Paulo. Em sua ter-
ceira edição, o Salão de Pequenos 
For-matos já é considerado um 
excelente espaço para a divulga-
ção do trabalho de artistas ainda 
desconhecidos do grande público. 

Lotado no Museu Judi-
ciário do TJE. Luiz Godinho é um 
artista em ascenção. Sua carreira 
começou oficialmente em 93, 
quando três de seus trabalhos 
foram selecionados para o Arte 
Pará. Nos últimos três anos o 
artista participou de coletivas no 
CCBEU e no Espaço de Arte do 
Shoping Iguatemi. As obras de 
Luiz Godinho se caracterizam 
pela liberdade de criação, e tam-
bém pela crítica social e a fuga de 
conceitos academicistas. "Em 
meu trabalho não procuro a per- 

lëição. Gosto dos riscos inseguros 
de duas ou três linhas juntas, sem 
precisar apagar minhas indeci-
sões". 

O técnico assistente New-
ton Ricardo Oliveira, lotado no 
Fórum Cível, é um fotógrafo de 
currículo extenso. Formado em 
Ciências Sociais pela UFPa, 
Ricardo já participou de coletivas 
em São Paulo e em Paris e uma 
individual no Museu da UFPa. 
Mas sua experiência não se res-
tringe apenas a chamada fotogra-
fia conceitual. Ricardo também 
atua no fotojomalismo, aliando a 
precisão técnica ao desenvolvi-
mento da sensibilidade do olhar. 
Atualmente Ricardo é o responsá-
vel pelo material fotográfico do 
"Informativo do TJE". Para o 
Salão de Pequenos Formatos, o 
fotográfo apresenta ao público a 
série "Chuvas". Vale a pena con-
trir o trabalho desses dois jovens 
artistas. 

Luiz Godinho, acrílica sobre tela 

Newton Ricardo, arte em fotografias 

í mirdeLma  Pereira 

O VOLTAR 
SEMO 

AMANHA 

Lançamento do 
livro de 

Leonam Cruz 
O advogado e autor literário Leonam Cruz lança 

no dia 31 deste mês, seu mais recente trabalho intitula-
do Sons da Vida, pela Editora Cejup. A última obra de 
Leonam Cruz é também seu primeiro livro de poemas. 
O livro será lançado às 18 horas, na Academia 
Paraense de Letras. O livro poderá ser adquirido nas 
livrarias Jinkings e Cejup. A entrada é franca. 

CULTURAL 

  

O voltar sem 
o amanhã 

III Salão de 
Pequenos Formatos 

 

  

A obra intitu-
lada "O Voltar sem 
o Amanhã" é a mais 
recente incursão 
literária do Desem-
bargador Almir de 
Lima Pereira. 
Personalidade já 
consagrada no con-
texto das letras 
regionais Almir de 
Lima Pereira é um 
apaixonado pelo 
labor literário, 
fazendo desta ativi-
dade uma constante 
em sua vida. Almir 
de Lima Pereira é 
membro da Aca-
demia Paraense de 
Letras, a de Letras 
Jurídicas, e 
Academia Paraense 
de Jornalismo. De 
currículo extenso, o 
autor já tem outras 
obras publicadas. Sua estréia no 
mundo das letras se deu em 1990 
com o lançamento de "O Contar 
das Horas". 

Em seu novo livro, o autor 
retorna com maestria ao estilo em 
que melhor expressa a sensibilida-
de de sua verve: a poesia. 

Em sua nova obra Almir de 
Lima Pereira transforma em poe-
sia fragmentos de sofrimentos, 
amarguras. São pequenas janelas 
de vida poetizadas diante da  

impossibilidade de retorno a um 
sonho distante e inexistente. 

O livro de Almir de Lima 
Pereira é uma produção indepen-
dente e até o fechamento desta 
edição do "Informativo do TJE", 
ele não tinha qualquer intenção de 
lançar oficialmente a obra, mas já 
inciou a distribuição entre ds 
magistrados, jornalistas e aos 
colegas imortais da Academia 
Paraense de Letras. O livro está a 
venda nas livrarias CEJUP. 



Maria do Céu 
Saleme 

Maria do Céu, em foto recente, ladeada pelo esposo 
Antônio e o filho Roberto Saleme 

APO ENTAD lo 

M
aria do Céu 
Lobo Saleme 
começou sua 

vida profissional no 
magistério, atividade que 
exerceu por cinco anos. 
Foi professora da Escola 
do Areião, em Mosquei-
ro, de 1949 a 1951. Em 53 
é transferida para Belém 
onde continuaria exercen-
do o magistério durante 
mais alguns anos nas 
escolas "Grupo Escolar 
Augusto Olímpio", Es-
colas Reunidas "Rai-
mundo Espíndola" e 
Grupo "Profa. Anésia". A 
carreira no magistério se 
encerrou quando Maria 
do Céu foi nomeada para 
trabalhar no Tribunal de 
Justiça como datilógrafa 
em agosto de 54. Como 
funcionária do Tribunal, 
Maria do Céu ficou lotada 
no Registro de Acórdãos 
como escriturária. O setor 
de Registros de Acórdãos 
abrange o Tribunal Pleno 
e todas as Câmaras Cíveis 
e Criminais Reunidas. 
Maria do Céu conta que 
sua entrada no TJE se deu 
através de sua irmã Aurea 
Lobo. Na época, lembra 
ela, o TJE ainda não pos-
suia prédio próprio e fun-
cionava no prédio da 
Prefeitura Municipal de 
Belém, hoje museu. 
Graças ao seu empenho e 
competência no Registro 
de Acórdãos, ela trabalha-
ria no setor até 1977. Em 
77 Maria do Céu é trans- 

ferida para a Biblioteca 
"Des. Antonio Koury". 
Ela conta que ficou na 
biblioteca até 1980 e a sua 
transferência para o setor 
se deu através do 
Desembargador Edgar 
Viana, por quem tem, até 
hoje, uma dedicação 
especial. "Ele foi uma 
pessoa que sempre me 
ajudou", lembra Maria do 
Céu. Na Biblioteca Maria 
do Céu trabalharia sob a 
chefia da bibliotecária 
Teresinha Nascimento 
com quem ela afirma ter  

travado uma grande ami-
zade que permanece até 
hoje. Na biblioteca Maria 
do Céu era a responsável 
pela entrega de publica-
ções para os desembarga-
dores, juízes, pretores, 
etc. Maria do Céu tam-
bém era a encarregada 
pela coleção de artigos 
forenses que eram publi-
cados nos jornais da capi-
tal. Além destas ativida-
des, Maria do Céu tam-
bém atendia aos pedidos 
do público externo e 
outras atividades que lhe  

fossem solicitadas pela 
chefia da biblioteca. Em 
1980 ela é novamente 
requisitada pelo setor de 
Acórdãos para onde acaba 
retornando, ficando até 
sua aposentadoria que se 
deu em junho de 1981. 
Competência e seriedade 
foram as marcas registra-
das de uma profissional 
que sempre soube realizar 
a contento suas obriga-
ções. Maria do Céu faz 
deferencias especiais • 
Desembargador Antonino 
Meio, que atendeu ao 
pedido da irmã de Maria 
do Céu para colocá-la no 
TJE, ambos já falecidos. 
Ela se revelou grata tam-
bém ao Secretário Dr. 
Luiz Faria e ao sub-secre-
tário Dr. Gengis Freire, 
este último, atualmente 
Secretário do Tribunal. 
Aposentada há quase 16 
anos, Maria do Céuse diz 
caseira. "Faço apenas 
pequenas viagens 
sou muito caseira. Gosto 
mesmo é de ficar em casa 
cuidando da família". 
Maria do Céu se conside-
ra uma pessoa realizada, 
em especial pelo fato de 
ter conseguido concreti-
zar um grande sonho que 
era o de ver o filho 
Roberto Saleme no TJE. 
Aos funcionários da ativa 
ela deixa a seguinte men-
sagem: "sejam amigos, 
dóceis, obedientes, e prin-
cipalmente, cumpridores 
de seus deveres", conclui. 



INFORMES DO PLENÁRIO 
Alterações nas Comissões - O Des. Romão Amoedo Neto, 

Presidente do Tribunal, revendo as Comissões do TJE, em sessão do 
Órgão Especial, após ouvir seus Pares, anunciou as alterações havidas na 
constituição das referidas Comissões: Comissão de Organização 
Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos é com-
posta pelos desembargadores: Romão Amoedo Neto, Presidente; Des. 
José Alberto Soares Maia, vice-Presidente; Des. Humberto de Castro, 
Corregedor; Des. Stéleo Menezes; Des. Wilson de Jesus M. Silva e Desa. 
Climenie Bernadete de A. Pontes, membros. Comissão de Concurso 
composta pelos desembargadores: José Alberto Maia, Presidente; João 
Alberto Paiva; Albanira Bemerguy e Benedito Alvarenga. Comissão de 
Informática é composta pelo Des. Nelson Amorim, Presidente; e Juízas: 
Sidney Floracy. Diretora do Fórum Cível: Raimunda Gomes, Diretora do 
Fórum Criminal: Maria Helena Ferreira. Juíza da Capital, e ainda os 
Técnicos do Departamento de Informática, Antonio Hilário Costa e 
Humberto de Castro Junior. Comissão de Jurisprudência, Biblioteca e 

evista é composta por: Des. Almir de Lima Pereira, Presidente; e as téc- 
as Terezinha Nascimento e Sarnar Magnólia do Departamento de 

Documentação e Informação. Comissão do Fundo de Reaparelhamento 
do Poder Judiciário é composta pelo desembargadores: Romão Amoedo 
Neto, Presidente: José Alberto Soares Maia, vice-Presidente; Humberto 
de Castro, Corregedor; Stéleo Menezes e Elzaman Bittecourt. membros; 
Ednair de Meio Fernandes Leão, secretária. Comissão Estadual de 
Adoção Internacional é composta pelos desembargadores: José Alberto 
Soares Maia, Presidente: João Alberto Paiva, Lydia Dias Femandes, e 
pelos juízes de direito: Carmencin Cavalcante. Paulo Frota e Silva, 
Rômulo Nunes e Eronides Primo ; Virginia Vidigal Maia, secretária. 

Órgão Especial - Por decisão unânime do Órgão Especial do TJE, 
os pedidos de férias dos Magistrados deverão ser decidos pela 
Presidência, e não mais trazidos a Plenário. Assim, somente serão apre-
ciados pelo Colegiado os pedidos relativos à Contagem de Tempo. 

Lista tríplice - Na última sessão do Tribunal Pleno, por proposi-
ção do Des. Nelson Amorim, a unanimidade, decidiu o colegiado que os 
Juizes cujos nomes passem a integrar lista tríplice e posteriormente, 
entrem com pedido de desistência. A lista não deverá ser mais conside-
rada, pelo critério de merecimento, pelo Tribunal de Justiça; bem como, 

É 

poroutrosmotivos, forem havendo fatos que reduzam o número de 
coentesàremoção, promoção, por merecimento, e se os nomes res-
es ficarem reduzidos a três ou em número menor que três , também 

não serão considerados como composição de lista tríplice. 

Instalações da Comarca e 
inauguração do Fórum de Bujaru 

A instalação da Comarca e inauguração do Forum "Juiz Oscar Cunha 
Mello". de Bujaru, distante cerca de 270 quilômetros de Belém, às margens 
do Rio (ivamá, aconteceu no dia 8 de março (sábado). A comitiva do 
Tribunal de Justiça, apesar de ter enfrentado uma boa parte da estrada que 
vai de Santa Izabel até o local da balsa que leva a Bujaru, esburacada, foi 
recebida pela população com faixas e fogos de artificio. O Des. Manoel de 
Chisto Alves presidiu a sessão e representou o Presidente do Tribunal de 
Justiça, Des. Romão de Amoedo Neto. Na Comitiva estavam também a 
Desa. Maria de Nazaré Brabo de Souza, o Procurador Felicio Pontes 
acompanhado dos promotores Jorge de Mendonça Rocha, Antonio Barleta 
e o promotor da Comarca José Maria Capela Sampaio - representando o 
Ministério Público. O Secretário de Justiça Dr. Aldir Viana, representando 
o Governador do Estado e o Deputado Estadual, Luiz Otávio Campos, 
representando o presidente do Legislativo. Participou também do even-
to,representando a família do juiz que emprestou o nome ao Forum o Dr. 
Oswaldo Mello. 

A cerimônia de inauguração do Forum e instalação da Comarca ini-
ciou às II horas com o hasteamento das Bandeiras - do Brasil pelo Des. 
Manoel de Christo Alves, do Pará pelo Secretário Aldir Viana e a do 
Município pelo Prefeito local Miguel Bernardo da Costa, sob os acordes do 
Hino Nacional. A fita inaugural do Forum foi retirada pela Des. Maria de 
Nazaré Brabo de Souza e pela primeira Dama do Município Maria Antônia 
Silva Costa. 

O Secretário de Justiça em seu discurso disse que o Governador tem 
sempre respeitado o Poder Judiciário o Ministério Público e o Legislativo e 
que estes não são antagônicos mas sim harmônicos entre si. O Secretário 
aproveitando a comemoração do dia 8 de março - dia Internacional de 
Mulher, homenageou a Desa. Maria de Nazaré Brabo de Souza, em nome 
de todas as mulheres. O Prefeito da recém instalada comarca disse que a 
população reclamava bastante da distância para resolver seus conflitos e 
que aquele momento era de muito orgulho para toda a comunidade de 
Bujaru. O Des. Manoel de Christo Alves em seu discurso fez uma retros-
pectiva da organização judiciária do município e as dificuldades de se levar 
a todos a Justiça Plena, mas que durante sua administração (fev/95 a fev97) 
procurou popularizar e interiorizar a Justiça. 

O ex-deputado federal Osvaldo Sampaio Mello, filho do Juiz Osar 
Cunha Mello, agradeceu aos presentes, em nome da família, a homenagem 
prestada ao seu pai, fazendo uma breve retrospectiva da trajetória do magis-
trado. 

O Juiz Flávio Sanches que responde pelas Comarcas de Concórdia 
do Pará e Acará deverá responder também pela recém instalada Comarca de 
Bujaru. 

Certidões gratuitas para os pobres 
Os oficiais de Registros 

Civis das pessoas Naturais e de 
Interdições e Tutelas no 
Estado estão obrigados, desde 
o dia 28 de fevereiro, a expedi-
rem a certidão do registro de 
nascimento, de óbito e casa-
mento à pessoas reconhecida-
mente pobres, sem cobrar 
nenhuma taxa. A decisão está 
em Provimento de N° 002/97 
assinado pelo Des. Humberto 
de Castro, Corregedor Geral 
de Justiça, que por deliberação 
do Conselho da Magistratura 
disciplinou a Lei Estadual n° 
6.021 de lO de janeiro de 
1997. Os Oficiais de Registro  

Civil ficam também obrigados 
(Art.5° do mesmo Provimento) 
a afixarem nas dependências 
dos Cartórios, em local visível 
ao público, cópia do 
Provimento publicado em 
Diário Oficial da Justiça, no 
dia 28.2. 

Os beneficiários da Lei 
6.021 devem comprovar aos 
oficiais de Registros compe-
tentes que possuem renda 
mensal igual ou inferior a três 
salários mínimos, através de 
carteira de trabalho e previdên-
cia social, e na falta da cartei-
ra, uma declaração assinada 
pelo interessado, em caso do  

interessado ser analfabeto, 
assinarão duas testemunhas. 
Em caso de incapacidade rela-
tiva ou absoluta do interessa-
do, na forma da lei civil, o 
estado de pobreza, deverá ser 
comprovado pelo seu repre-
sentante legal ou com a assis-
tência deste. 

A gratuidade do registro 
e a certidão de óbito é extensi-
va ao ascendente, descendente, 
cônjuge ou companheiro do 
falecido, ou pessoa diversa que 
providencie o sepultamento 
desde que reconhecidamente 
pobres na ibrrna da lei. Em 
casos de dúvidas, na capital,  

caberá ao Juiz da Vara de 
Registros Públicos dirimir o 
assunto. Nas Comarcas do 
Interior as dúvidas serão solu-
cionadas pelo titular da vara 
cuja competência lhe for atri-
buída. 

O Provimento também 
prevê a celebração de contra-
tos ou convênios entre 
Cartórios e os órgãos governa-
mentais, como as Prefeituras 
Municipais ou entidades não 
governamentais que assumam 
o compromisso de arcar com o 
pagamento das despesas casio-
rárias nos termos da lei. 
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Os dirigentes do Tribunal de Justiça parabenizam os 
aniversariantes de abril, são oç seguintes: 
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01 • lara Lopes de Barros, José Maria Silva, 
Maria de Fátima Leão Lima, Sandra Maria 
da Silva Alves, Severo Alves do Carmo 

02 - Antonio Heleno Passos Araújo, Arlete 
Lúcia da Costa Spinoza, Enio Torres 
Rodrigues, Francisco Pereira de Meio, 
Maria Luisa Pinheiro Soares, Robson 
Francisco da Costa Cunha 

03 - llza Benedita Paiva Meio, Maria de 
Lourdes Guerreiro Bastos, Rubem Martins 
Paixão 

04 - Carmen Oliveira de Castro Carvalho-
>Juíza, João Maria dos Santos, Kátia 
Patrícia Brasil da Silva, Raimundo Viana 
Perdigão, Silvia de Nazaré Nóvoa dos S. V. 
Azevedo, Washington da Silva Frazão 

05 - Douglas Pantoja Pauxis, Eduardo Augusto 
Cruz Vale»  Fernando Alian de Souza, 
Manoel Correa Gonçalves, Maria do 
Livramento V. Guerreiro, Maria Lúcia 
Lobato Ferreira, Ricardo Salame 
Guimarães->Juiz, Roberto Lobo Saleme, 
Ronaldo Luiz Tavares Pampolha 

06 - Ana Maria Ferreira Rego Nunes, Francisco 
José da Silveira Chagas-.>Juiz, João de 
Deus Rodrigues Lobato, Maria do Socorro 
Cardoso Bitencourt, Maria Luiza Souza 
Silva 

07 - Gilce Rodrigues Batista, l-lelton Scyllas 
Magalhães de Lima, Inez Siqueira 
Santiago, Maria Cândida Gomes Noronha, 
Maria Thelma Pontes de Souza->Pretora 

08 - Antonio Maria Franco Costa, Eliana Maria 
de Oliveira Gemaque, lacy Sant Arma 
Moura, Paula Portugal V. da Costa, 
Raimundo Teixeira Filho, Sarah Castelo 
Branco M. Rodrigues->Juíza 

09 - Carlos José Matos Pamphilio, Humberto de 
Castro Junior, Luis Antonio Gomes 
Carvalheira, Mariza Sueli Palheta Amoedo, 
Nadja Nara Cobra Meda->Juíza, Paulo de 
Mendonça Ledo, Sileymão Carvalho Varão, 
Teresinha Nunes Moura->Juíza 

lO - Chistiane Rodrigues Ferreira, Francisco de 
Lima Batista, Maria do Socorro Sidrim dos 
Santos, Maria Joracy Ladislau Alves, Mary 
Arme Frazão 

11 - Wilson dos Santos Marques, Belisio 
Aranha Viterbino, João Bosco Albuquerque 

• Rodrigues, João Lourenço Maia da Silva-
>Juiz, Maria Lúcia Gomes Marcos dos 

• 
 

Santos->Desembargadora, Miguel 
• Francisco Pinheiro Alves, Vera Lúcia 
• Mendonça Faria 
• 12 - Aluísio da Costa, Francisco de Paula B. de 
• Sã, Maria Francisca Fortunato da Silva, 
• Mariza Lima Munhoz, Paulo Cezar Lima 
• Fernandes, Sidney Floracy Sant'ana da 
• Silva->Juíza, Tyenay de Sousa Tavares 
• 13 - Arnaldo da Silva Santos, Aurea Maria de 
• Oliveira Rodrigues, Glória de Fátima S. de 
• Lima, José Luiz de Araújo Fernandes, 
• Raimundo Norberto Lameira 
• 14 - Evaristo Olavo de Mendonça Nunes 
• Juramir Barbosa de Oliveira->Juiz, Kátia 
• 

 
Mello de Morães Rego, Marcia Valéria 

• Leite Mendes 
• 15 - Adamir Monteiro de Souza, Ademar 
• Calumby Filho->Pretor, Carlos Augusto 

• Barbosa, Gutemberg Fonseca Taveira, 
• Hélio Bronze de Abreu, Maria Aldecina 

• Rodrigues Marques 

+ 16 - Alcy de Jesus Nery Pinheiro, Climenie 

• Bernadette de Araújo Pontes- 
>Desembargadora, Clotilde Tolentino de 

• Anchieta, Emanuel Jorge O de Almeida, 

• Emanuel Nazareno da Costa Santos, José 

• Alexandre da Silva, Miguel da Costa 

• Junior, Raimundo Nazaré Benício Dias, 

• Rita Manuela de Macedo Parente, Sibele 

• Menezes de Menezes 
17 - Ana Cláudia Cal Monteiro. lolete Pinheiro 

• Silva, Ivanete Silva de Vilhena, Lana 

• Mirtes Fernandes de Figueiredo, Laura 
Maria Coelho Queiroz Bastos, Luzia Júlia 
Soares Rosa, Maria de Nazaré V. Araújo 

• Rocha->Pretora, Maria Elvira Costa da 
• Silva, Rosangela da Conceição R Marques, 

• Solange Maria Carneiro Matos 
18 - Elvira Olímpia Teixeira, Erenita Carvalho 

de Souza, Maria das Graças R Saavedra, 
Otávio Lopes da Cruz Filho, Terezinha 
Dalva dos Reis Pereira 

19 - Carlos Gondin Tourinho Braga 
20 - Carlos Alberto da T. de Souza, Edilberto 

José Mauro, Heliana Freire Ferreira 
• Figueira, Maria Suely Rodrigues de Paiva, 

Raimundo Macedo Filho  

- Antonio Leonardo Oliveira Mota, Carlos 

Guimarães Flugge, Maria Leida Martins 
Barros, Patrícia Rodrigues Lage 
- Herbet Fonseca da Costa->Juiz, Rosa 
Helena Pereira P. de Souza, Sebastião 
Ferreira de Oliveira, Vanda Maria Pereira 
dos Santos 

23 - Antonio Jorge da Silva Costa, Georgina 
Taveira dos Santos Barbosa. Jorge do 
Carmo Âmaral, Jorge Raimundo E. dos 
Santos, Jorgina Ascenção Raiol da Costa, 
Mary Wakimoto Fonseca 

24 - Adrienne Macedo Alvarenga Van Wijk, 
Antonio Bandeira da Costa, Celia Re 
de Lima Pinheiro->Juíza, Elizabe. 
Reboucas Barbosa, Irineu Rabelo Vilela, 
José Ayres do Amara!, Maria Benedita 
Corrêa Fonseca, Maria Margarete Ribeiro 
Furtado 

25 - Fernando Câmara Leão, Manoel Saraiva 
Monteiro, Margareth Elleres Nascimento, 

Newton Ricardo Lima de Oliveira 
26 - Arlindo Correa Silva, Delicio Nascimento 

da Silva 
27 - Benedito Chagas Bentes, Clícia Maria de 

Borborema Rebello, Elizete Ferreira da 
Cunha, Francisca Grandes Moura de 
Azevedo, Jofre Ferreira, José Rosa Pereira, 
Kátia Maria Franco Bastos, Maria Lúcia 
iates Pereira->Pretora 

28 - Adauto Sampaio Lima, Adria Coelho 
Bassalo, Antonio Sérgio Vieira Roma, 

Francisco Sabino V. da Costa- >Ju 
Jociléia de Castro Cruz, Laura Per 
Nunes, Lúcia de Fátima Lobo da Silva, 
Lucimar Sã Alves de Souza, Luis Bernardo 
S. G. de Oliveira->Juiz, Maurício Wagner 
Aquino Fontenelie 

29 - Amadeu José da Silva Matos, Antonio 
Carlos Pinage da Silva, José Ribamar 

Rodrigues do Carmo, Maria Stella Castro 
Peixoto->Pretora, Raimundo Nogueira da 

Luz 

30 - Adalberto Silva dos Santos, Maria Leonor 
Dias Garcia, Sofia Gama Tavares. 


