
O Des Romão Amoedo, Presidente do TJE, e o prefeito Antônio 
Pereira Jr. assinaram o convénio para a construção do Fórum de 
Boião. Pág. 3 

O juiz Otávio Marcelino 
Mudei preside a ação penal 
envolvendo militares e civis no 
episódio que terminou em 
massacre em Eldorado dos 
Carajás. A previsão é poro 
dezembro o desfecho do caso. 
Pág. 9 

A juízo Raimundo do Carmo 
Gomos diretora do Fórum 
Criminal está fazendo levanta-
mento nas delegacias e casas 
penais para alimentar o Banco 
de Dados do TJE. Pág. 5 

LEIA NESTA EDIÇÃO 

A partir desta edição o "Informativo 
do TJE" lança um caderno 

especial para divulgar as decisões 
do Tribunal de Justiça. Leia e colecione 
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INFORMATIVO DO TJE 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 

Cinco anos de circulação 

O "Informativo do TJE" está completan-
do cinco anos de circulação ininterrupta.Criado 
em maio de 1993, o "Informativo" vem se con-
solidando como um importante veículo de 
comunicação e provando que a atividade jorna-
lística pode ser exercida com seriedade e corre-
ção mesmo em publicações de características 
restritamente segmentadas. As edições dos últi-
mos cinco anos comprovam na prática, já que o 
jornal é um documento histórico, que o 
"Informativo" é uma publicação que reflete 
qualidade estética casada a qualidade na apura-
ção e veiculação dos fatos, das notícias do Tri- 

bunal. A apuração e posterior veiculação das informações 
contidas em cada edição obedecem a critérios técnicos do 
jornalismo profissional. A ética jornalística é um referencial 
sempre consultado e respeitado por esta editoria. 

O "Informativo do TJE" é uma publicação mensal que 
abrange não só a capital mas as comarcas do interior do 
Estado e sua distribuição se estende a outros órgão públicos 
do Estado e Tribunais do restante do país. Em sua trajetória 
o jornal não se limitou a ser um orgão de imprensa institu-
cional. O trabalho se orienta também no sentido de tornar o 
"Informativo do TJE" um elo de comunicação entre os fun-
cionários e os integrantes dos centros de decisão deste 
Poder. A prova disso está no feed back que pode ser cons-
tatado nas seções abertas a participação do leitor. 

Apesar do início marcado pelas dificuldades em fun-
ção da falta de uma estrutura de produção adequada as suas 
ecessidades o "Informativo do TJE" é um jornal maduro e 

em constante adaptação às novas realidades vividas pelo 
Poder Judiciário. A editoria do jornal deixa aqui registrado 
sua estima e consideração aos leitores e também a toda a 
equipe que colabora direta e indiretamente na produção e 
edição deste jornal. 

Funcionários cio Fórum Criminal iniciam os traba- 

lhos de implantação cio sistema de apenodos. 

Pág, 5 
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Aposentada do mês é a Auxiliar 
Judiciária liza de Paiva Mello. Pág. 8 
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Funcionários e o juiz - primeiro a direita - da cora arca de 
Sanfona do Araguaio 

Mordo Maio, da coordenação de Engenharia e 
Manutenção do TJE, disse que a equipe já tem 
pranto o projeta da reforma e adaptação do 
Fórum de Boião 

Fórum de Baião será 
construído em convênio com 

a Prefeitura do município 

Mutirão no Fórum de 
Santana do Araguaia 

A equipe de funcionários do Fórum de Santana do 
Araguaia, no dia 12 de abril, resolveu fazer um mutirão 
para a retirada do matagal que crescia em volta do 
Fórum. O Juiz João Augusto F. de Oliveira Jr, titular da 
Comarca, foi surpreendido com a iniciativa dos funcio-
nários - havia assumido a Comarca no dia anterior - e 
resolveu também engrossar o mutirão. 

Santana do Araguaia é o último município do Pará, 
extrema com Mato Grosso e Tocantins. O Fórum estava 
coberto pelo mato que crecia impunimente. Árvores já 
em fase adulta cobriam a placa de inauguração. O prédio 
estava sujo e cheio de goteiras em razão das fortes chu-
vas que caem nos primeiros meses do ano na região. Ao 
final do dia o Fórum ficou com um aspecto novo e os 
funcionários e o Juiz Jõao Augusto foram comemorar o 
resultado do mutirão com um churrasco na residência do 
Oficial de Justiça Edmar Leite. "O mutirão e depois a 
churrascada proporcionaram um melhor entrosamento 
entre os funcionários e o juiz. No dia seguinte o Juiz libe-
rou o dia de trabalho para descanso. 

O Tribunal de Justiça do 
Estado, através de seu 
Presidente Des. Romão Amue-
do Neto, firmou um convênio 
com a Prefeitura de Baião, atra-
vés de seu titular Antônio 
Pereira Lobo Junior, no dia 9 
deste mês, para viabilizar a 
reforma e adaptação do fórum 
daquela cidade. O fórum será 
instalado em um prédio já 
doado pelo município ao TJE. O 
convênio está fundamentado na 
lei 5.674 de 21 de outubro de 
1991 e regulamentado pelo 
Decreto de n° 557 de 19 de 
dezembro de 1991. 

O prédio tem 402.50 rn de 
área construída em terreno de 
300 m, situado na Avenida 
Getúlio Vargas s/n de forma 
retangular, 
medindo 10 m2  de 
frente e 30 m2  de 
fundos, totalizan-
do em 300 m2  de 
área de terreno. O 
convênio prevê 
um prazo para 
execução da 
reforma e adapta-
ção não superior a 
120 dias a partir 
da publicação no 
Diário da Justiça. 
O TJE deverá  

arcar com 50% do valor total da 
obra, orçada em R$ 30 mil. 

A coordenação de 
Engenharia e Manutenção do 
Tribunal emitirá laudo de visto-
ria denunciando a conclusão dos 
serviços sob a responsabilidade 
da Prefeitura. A coordenação de 
Engenharia já elaborou o proje-
to de reforma e adaptação do 
prédio. O convênio entra em 
vigor a partir da data de sua 
publicação no Diário da Justiça 
- dez dias após sua assinatura. 
O prazo estipulado no convênio 
para a conclusão das obras é de 
120 dias, podendo sofrer altera-
ções mediante termo aditivo 
solicitado até trinta dias antes 
do término de sua vigência. 

ADMINISTRATIVO 

Encontro discute recursos humanos do TJE 
O Departamento de 

Recursos Humanos do 
Tribunal está ultimando os pre-
parativos para realizar um 
encontro de dois dias na 
Associação do Ministério 
Público do Estado do Pará - até 
o momento de fechamento 
desta edição, 22.5, faltava defi-
nir a data - para discutir as 
necessidades do Judiciário com 
relação aos recursos humanos. 
Durante o encontro serão for-
muladas propostas para solu- 

cionar os problemas encontra-
dos e também elaborar um pro-
jeto de funcionamento de um 
moderno DRH. Participarão do 
encontro todos os funcionários 
e os responsáveis pelas unida-
des organizacionais ligadas ao 
Departamento. Serão convida-
dos especiais para o segundo 
dia do encontro os desembar-
gadores Rornão Amoedo Neto, 
Presidente do TJE; José 
Alberto Maia, Vice-Presidente; 
Humberto de Castro. Corre- 

gedor Geral de Justiça; e as 
Juízas Sidney Floraci e 
Raimunda Gomes diretoras do 
Foi-um Cível e Criminal res-
pectivamente e todos os direto-
res dos departamentos, 
Coordenações e alguns 
Assessores. 

A coordenação do encon-
tro será feita pelo Serviço de 
Treinamento. A metodologia a 
ser utilizada será a dinâmica de 
grupo - a turma será dividida 
em grupos pequenos para dis- 

cussões preliminares. Cada 
grupo apresenta depois, de 
forma sistematizada, os assun-
tos discutidos em seu grupo, 
com formulação de propostas e 
apresenta a todos os demais 
grupos participantes. Ao final 
das discussões toda a turma 
participa da elaboração do pro-
jeto de funcionamento do novo 
Departamento de Recursos 
Humanos, que será levado para 
apreciação e aprovação do 
colegiado de desembargadores. 



OPINIÃO ii 
O Juiz Célio Cal. 
Meu testemunho 

Outros existem por 
certo, mas é singular o meu 
testemunho sobre o Juiz 
que foi o Célio Rodrigues 
Cal. Nunca vi esse homem, 
sequer apertei suas mãos 
honradas de cuja pena bro-
taram sentenças que 
engrandeceram a magistra-
tura paraense. Nunca tive-
mos sequer um tênue rela-
cionamento pessoal, e daí 
impossível qualquer obriga-
ção entre nós, a não ser a 
que hoje a minha consciên-
cia me impõe ou me suplica 
- não sei bem - e com tal 
insistência, de testemunhar 
o apreço e admiração que 
lhe votavam os seus jurisdi-
cionados de Ponta de 
Pedras. Por não poder me 
conter no dia em que soube 
de sua morte, já o fiz total-
mente no Tribunal. Naquele 
dia iniciava uma sessão das 
câmaras Reunidas. É fato 
que as mensagens, inclusi-
ve as póstumas, são preocu-
pações das sessões do 
Pleno. Mas o presidente 
daquele órgão julgador. 
Bruno de Menezes - Stéleo, 
o filho - com a sensibilida-
de com que Deus prodigali-
zou os poetas, entendeu de, 
dando a triste notícia, pro-
por na própria ocasião em 
que ela nos chegara, as 
homenagens com as quais 
nos despedimos do ilustre 
magistrado. 

Transportei-me de cho-
fre à minha querida comar-
ca e me vi ali chegando, 
juiz recém concursado, 
começando vida nova, lá  

Ary da Mota Silveira 

pelos idos de 1960, conhe-
cendo quase que ninguém. 
Não tardou que eu ouvisse 
declinado com respeito e 
quase veneração, o nome 
do Juiz que me antecedera. 
Era o Doutor Célio Cal, 
como abreviadamente to-
dos gostavam de evocar. O 
povo sincero e puro daque-
le rincão marajoara coloca-
ra a sua Justiça em um 
pedestal e falava do seu juiz 
com ternura e bondade. 
Nada é mais confortador 
para quem ainda acredita na 
Lei e no Direito. 

Não vira esse homem 
mas senti, e da maneira 
mais humana e cadente, a 
sua presença, nas palavras, 
no brilho dos olhos e no 
coração dos seus jurisdicio-
nados. Assaltou-me logo a 
preocupação de entregar-
me por inteiro às minhas 
novas atividades, superar as 
deficiências que por certo 
as tinha no meu preparo 
para o cargo, zelar para que 
a aura de dignidade e de 
justiça que aquele homem 
ali deixara, não se desfizes-
se. 

Em Ponta de Pedras 
existe um monumento em 
sua memória. Mas não é 
material, ninguém o vê e 
nem é preciso. Ao símbolo 
físico que nem sempre é um 
verdadeiro sinal de reco-
nhecimento, antes o eterno 
sentimento do coração de 
um povo. 

Publicado no jornal 
"O Liberal" em 19.11.89 

Os Juizados 
Especiais 

Alirtir de Lima Pereira 

Diante de tantos reclamos que se dirigem ao 
Poder Judiciário, incluindo a reforma que se anuncia 
fazer, aliás, que é mais de fundo punitivo, pensamos, 
como alguns membros da Justiça, que a solução será 
na afirmação dos Juizados Especiais. 

Sem dúvida que a boa organização e sustenta-
ção dessas jurisdições levarão a um desafogo da 
Justiça tradicional, que assoberbada pela pletora de 
ações, tornam difíceis e demoradas as decisões judi- 
ciais. r. 

Na verdade, os Juizados Especiais têm o condão 
de retirar da jurisdição comum, as pequenas ques-
tiúnculas, que podem ser dirimidas através da con-
versa franca e da persuasão entre os litigantes, aí 
intervindo o bom trabalho dos chamados conciliado-
res. 

Então, a preocupação que os militantes desses 
Juízos têm com sucesso. Há, ainda no nosso enten-i 
der, que precisa se fazer melhor avaliação na consti-
tuição desses órgãos. O apoio realizado através de 
pessoal, além dos funcionários que vertem-se exclu-
sivamente na prestação do seu trabalho, ao Juizado, 
existe os que são obrigados por dever solidário a, 
gratuidade, darem seu esforço. 

Entendemos que deve ser procurado um meio, 
no sentido de que os que não têm vinculação funcio-
na], pagos por outra repartição , sejam compensados 
materialmente. Ninguém pode trabalhar sem remu-
neração. Essa questão pode influir muito no desen-
volvimento da Justiça Especial. 

Por outro lado, deve haver controle de atendi-
itiento sob pena de se tornar ineficiente de um volu-
me de reclamações insuportáveis, diante do corpo de 
atendimento pessoal dos mesmos. 

Não se pode deixar que no amanhã eles sigam o 
caminho de setores que não satisfazem a coletivida-
de, tornando-se obsoletos e motivo da recriminação 
da sociedade. 

Por isso, a sustentação que devem as autorida-
des interessadas atribuirem a esses juizados recursos 
financeiros para um pleno funcionamento. Não se 
poderá obter dividendos sem a intervenção dos 
órgãos que conduzem a causa pública. 



Legislativo outorga medalha aos 
Presidentes do TJE e do TRE 

O Des. Romão Amoedo, Presidente do TJE e Des. Carlos 
Fernando Gonçalves, Presidente do TRE, na foto, foram agra-
ciados com a Medalha do Mérito Legislativo, no dia 8 deste 
mês, em sessão solene de comemoração ao dia do Legislativo. 
A solenidade foi presidida pelo Dep. Luís Otávio Campos, 
Presidente daquela casa. O parlamentar iniciou os trabalhos 
evocando a presença de Deus. Após a execução do Hino 
Nacional pela Banda de Música da PM os oradores Dep. 
Ronaldo Passarinho - falou em nome dos deputados - e o 
Procurador de Justiça, também agraciado, falou em nome dos 
contemplados com a medalha, agradecendo a comenda, o dis-
curso final foi feito pelo Governador do Estado Almir Gabriel. 

No total foram 40 pessoas agraciadas com a "Medalha do 
Mérito Legislativo". Entre os agraciados estavam: o 
Governador do Estado; dois desembargadores; três militares: 
jornalistas: pastor; um atleta deficiente - funcionário da casa e 
parlamentares. Os presentes ao evento foram brindados com 
duas apresentações do Coralep - Coral integrado por funcioná-
rios da Assembléia Legislativa. Após a apresentação um coque-
tel foi servido a todos. 

Informatização da Vara 
de Execuções Penais 

Corregedor viaja ao sul 
do Pará para correições 

Está sendo implantado o sis-
tema de execução penal no 
Tribunal, que compreende a 
informatização da 8' Vara das 
Execuções Penais. O sistema 
abrange todo o Estado e objetiva 
a agilização na emissão de docu-
mentos, o acompanhamento da 
situação dos apenados e total con-
trole do órgão da Justiça com 
relação as penas cumpridas pelos 
presos, informou a Juíza Maria de 
Nazaré Gouvêa, titular do Juízo. 

Funcionários da Repartição 
Criminal e da 8' Vara das 
Execuções Penais estão entusias-
mados com a informatização. "O 
sistema vai ajudar significativa-
mente o trabalho com os apena-
dos, tanto para as partes quanto 
para os advogados, defensores  

etc. São muitos processos e o con-
trole das informações sobre os 
apenados feito manualmente é 
complicado e demorado. A infor-
matização vai melhorar não 
somente o nosso trabalho, como 
também o trabalho de todos os 
que militam no Juízo" disse a 
Escrivã das Execuções Penais, 
Sandra Helena Melo de Souza. A 
equipe que está implantando o 
sistema criado pelo Departamento 
de Informática do TJE, é compos-
ta pelos funcionários: Sandra 
Helena Melo de Souza; Marinilsa 
de Oliveira Carvalho: Emar do 
Nascimento Pires; Socorro de 
Jesus Souza Silva; Ana Lúcia 
Pantoja, monitorados pelo auxi-
liar de informática Ulisses 
Alberto Sousa da Silva. 

O Des. Humberto de Castro, 
Corregedor Geral de Justiça, este-
ve no sul do Pará para trabalhos 
de correição nos Fóruns de 
Conceição do Araguaia, 
Xinguara, Rio Maria e Redenção. 
A equipe de trabalho do 
Corregedor foi composta pelo Juiz 
Enivaldo da Gama Ferreira, Juiz 
titular da 5' Vara Cível e a técnica 
Rosemery Ferreira da Silva que 

A Juíza Rairnunda do Carmo 
Gomes, Diretora do Fórum Criminal. 
está fazendo levantamento junto às 
delegacias para traçar uma radiografia 
completa dos presas provisórios. Os 
dados coletados pela magistrada irão 
para o Banco de Dados do Tribunal. A 
Juíza informou que as visitas nas dele-
gacias é para dar cumprimento ao pro-
vimento expedido pela Corregedoria. 
Também informou que o Des. 
Humberto de Castro, Corregedor de 
Justiça, está à frente desse trabalho e o 
controle dos presas objetiva buscar 

O Desembargador Almir de 
Lima Pereira foi condecorado com a 
medalha da "Ordem do Mérito 
Institucional do Ministério Público 
do Estado do Pará", no dia 5 deste 
mês, em solenidade oficial que tam-
bém empossou duas novas procu-
radoras, Alaíde Corréa e Dulcelinda 
Lobato. A medalha ofertada por 
aquele órgão foi pelos relevantes 
serviços prestados pelo magistrado. 

O ex-Procurador do Ministério 
Público, hoje desembargador Almir 

O Des. Humberto de 
Castro, Corregedor Geral de 
Justiça, levou para apreciação 
dos desembargadores a 
decisão do bloqueio do paga-
mento das pensões a ex-
prefeitos pela Prefeitura de 
Marabá. Os desembargadores 
mantiveram a decisão de per-
manecer o bloqueio até a  

secretariou os trabalhos dos dois 
magistrados. 

Sobre o resultado da correi-
ção realizada nas quatro comarcas 
do sul do Pará o Corregedor disse 
que "as correições transcorreram 
sem anormalidades e os cartórios 
apresentaram um trabalho digno 
de prestação de serviço. Todos já 
estão informatizados e nada tendo 
a corrigir", concluiu o Corregedor. 

alternativas para minimizar a superpo-
pulação carcerária. 

A Juíza Raimunda Gomes já 
visitou várias delegacias como a da 
Sacramenta, Cremação, VaI de Càns. 
São Brás, Marambaia, Pedreira e deve 
continuar o trabalho até ter o quadro 
geral dos presos provisórios, "Das 
delegacias que visitei, até o momento, 
não existem processos parados, todos 
estão tramitando normalmente. Em 
breve estaremos com esse levanta-
mento no Banco de Dados", concluiu 
a Juíza. 

de Lima Pereira, foi sócio fundador 
da Associação do Ministério Público 
do Pará em 1971. O Pará era, até 
aquela data, o único Estado 1a 
Federação que ainda não dispunha de 
uma associação de representantes do 
Ministério Público do Estado do 
Pará. A medalha foi a forma encon-
trada pelo MP de homenagear um dos 
seus ex-integrantes, que atuou com 
seriedade e dedicação, atingindo 
todos os postos da carreira, alcançan-
do o desembargo no TJE. 

decisão da reclamação feita 
ao Tribunal pelo atual 
prefeito daquela cidade, 
Geraldo Mendes de Castro 
Velioso. 

A decisão dos desem-
bargadores em manter o blo-
queio do pagamento aos ex-
prefeitos aconteceu na sessão 
do dia 22 do órgão especial. 

Levantamento dos presos 
nas delegacias 

Almir de Lima Pereira 
recebe medalha do MP 

Bloqueio das pensões 
aos ex-prefeitos de Marabá 



INFORMES DO PLENÁRIO 

ENCONTRO DE PRESIDENTES 

Sobre o encontro de Presidentes 
de Tribunais de Justiça, realizado no 
último di94 de abril, em Brasília-DE o 
Presidente do Tribunal de Justiça. Des. 
Romão Amoedo participou aos seus 
pares que um dos assuntos abordados 
foi a prestação de contas dos Juizados 
Especiais. O presidente ressaltou que 
levou um relatório do juiz Paulo Frota 
e Silva, fazendo a partir daí uma expo-
sição sobre a atuação dos Juizados 
Especiais no Estado do Pará. Disse 
ainda que, apesar de todas as dificulda-
des, os Juizados vêm apresentando 
bons resultados, havendo alguns 
Estados à frente, como o de São Paulo 
e do Paraná. Mas, o Estado do Pará não 
fica muito a dever e informou também 
o presidente que já conversou com o 
governador, no sentido de obtenção de 
prédios para instalação de novos juiza-
dos, um no bairro do (Juamá e outro no 
bairro da Pedreira. O Des. Romão quer 
também instalar mais dois Juizados, 
relativos à área da Família, na 
Defensoria Pública. 

ENCONTRO DE PRESIDEN-
TES II 

Ainda sobre o "Encontro de 
Presidentes", reportou-se o Des. 
Romão Amoedo sobre o Of. Circular 
do ministro Bueno de Souza, presiden-
te do Superior Tribunal de Justiça, para 
que o Tribunal de Justiça tomasse 
conhecimento dos temas do "1° Fórum 
Nacional de Debates sobre o Poder 
Judiciário", que será realizado em 
Brasília no próximo mês de junho, 
onde assuntos pontuais da realidade 
brasileira tais como: impunidade, tráfi-
co de drogas, crime do "colarinho 
branco", precariedade da polícia judi-
ciária e do sistema prisional, entre 
outros tópicos, serão debatidos objeti-
vamente, a par daqueles que dizem res-
peito com a carreira da Magistratura. 
Disse ainda o presidente que, havendo 
concordância dos Tribunais, os temas 
serão debatidos amplamente em cada 
Estado, durante o período de abril a 
maio, e as conclusões apuradas serão 
remetidas à uma comissão de sistema-
tização, integrada por magistrados - 
ministro do STJ. representantes do 
Conselho de Justiça Federal, indicados 
pelo Colégio Permanente de 
Presidentes de Tribunais de Justiça, da 
Associação dos Magistrados 
Brasileiros e da Associação dos Juizes 
Federais. Ao final, o presidente fez dis-
tribuir a seus pares cópias do ofício cir-
cular, bem como a sugestão de ternário 
do referido Fórum. 

JUIZADOS ESPECIAIS, 

O Des. Wilson de Jesus Marques 
da Silva, em sessão realizada no Órgão 
Especial, trouxe ao conhecimento do 
Colegiado a nota publicada em "O 
Liberal", no tocante ao seu pronuncia-
mento em sessão das Câmaras Cíveis 
Reunidas em que havia feito uma 
reclamação generalizada sobre a atua-
ção dos Juizados Especiais. Naquela 
oportunidade, esclareceu que nem 
todos os Juízados Especiais tinham 
aquela atuação, ressaltando entre 
outros o do Trânsito, sob a titularidade 
do Dr. Geraldo Luz, posto que. disse o 
desembargador. realmente apresenta 
urna boa produção. Mas que lendo 
agora as Recomendações do Colégio 
de Presidentes" sobre medidas a serem 
adotadas a respeito dos Juizados 
Especiais, ressaltou sua importância e, 
que se não forem bem cuidados quanto 
ao seu funcionamento, o próprio 
Tribunal poderia ser responsabilizado 
pelo descaso. O Des. Wilson Marques 
solicitou ao presidente que haja além 
do Coordenador. Secretarias próprias, 
que a própria Corte Recursal seja cons-
tituída de juizes experientes e de cul-
tura reconhecida e reputação ilibada 
para o seu perfeito funcionamento, 
visto que, um recurso feito para uma 
Corte Recursal termina na própria 
Corte, não havendo possibilidade de 
Recurso EspeciaL Solicitou que o pre-
sidente traga à consideração do plená-
rio a escolha das três juízos que vão 
compor a Corte Recursal- 

JUIZADO FSPECIAL DO 
TRÂNSITO 

O Juizado Especial do 'fl&nsito. 
nascido de um convênio entre o 
Tribunal de Justiça e o Departamento 
de Trânsito, tem deixado algumas mar-
cas de repercussão nacional, no tocan-
te a ações referentes ao trânsito em 
geral. Caracterizado como Juizado de 
Pequenas Causas, tem como objetivo 
maior desafogar os serviços do 
Judiciário no tocante aos processos 
relativos ao trânsito, agilizando os trâ-
mites e audiências de conciliação e jul-
gamento, a fim de melhor servir à 
comunidade. É um dos Juizados apon-
tados como dos mais eficientes em 
todo o país e atualmente está sob a 
direção do Dr. Geraldo Cunha da Luz. 
Nos dois anos de implantação, este 
Juizado atendeu a 10.317 pessoas com 
8.642 processos. No ano de 1997, só no 
mês de março foram atendidas 552 
pessoas, com a realização de 138 
audiências conciliadoras, sentenciados 
86 processos, com apenas cinco recur-
sos apresentados à Câmara Recursal. 
No mês de abril, segundo dados estatís-
ticos da Divisão de Banco de Dados, 
foram julgados 634 ações, havendo 
371 conciliações homologadas e 263, 
julgadas sem conciliações. No tocante 
à Câmara Recursal 07. As ações no  

Juizado Especial de Trânsito. São con-
cernentes ao art. 275, II, "e" - 

Reparação de Dano. 

JUIZADO ESPECIAL DO 
MARCO 

O Juizado Especial do Marco, 
recém instalado, também vem mos-
trando uma boa produção, sob a dire-
ção do Dr. Renato Barbosa de Lima, 
que recebeu no mês de março 580 pro-
cessos, realizou 120 conciliações, 
sendo homologados 30 acordos, e sen-
tenciando 5 processos. entre outros 
atos realizados, apresentando ainda 
268 processos em tramitação no perío-
do de janeiro a março do corrente ano. 

REMUNERAÇÃO DE SERVI-
DORES 

O Órgão Especial do TJE, consi-
derando o art. 99 da nossa Carta 
Magna, dc o art. 148, da C.E; bem 
como a Lei Estadual n° 5.646/91, e 
ainda a necessidade do Tribunal de 
Justiça ter um efetivo controle sobre a 
remuneração dos servidores do Poder 
Judiciário, baixou a resolução n° 
003/97, constituindo uma comissão, 
composta pelos excelentíssimos 
desembargadores Romão Amoedo 
Neto, José Alberto Soares Maia. 
Humberto de Castro, Carlos Fernando 
de Souza Gonçalves e Osmarina 
Onadir Sampaio Nery. para ultimar os 
estudos quanto a situação salarial dos 
servidores do Judiciário. levando coo-
sideração a Legislação citada 

MEDALHA DE ALTA DISTIN-
ÇÃO JUDICLíRL. 

O Desembargador Romão 
Amoedo Neto propôs em sessão 
Ordinária do Conselho de Magistratura 
de 12.3.97, sendo aprovada à unaninji-
dade e posteriormente encaminhada ao 
Órgão Especial do TJE, resultando na 
resolução n°04.97, onde o cokgiado, à 
unanimidade, concedeu ao Desembar-
gador Almir de Lima Pereira, por atin-
gir a aposentadoria. a "Medalha 
Comemorativa da Alta Distinção 
Judiciária", instituída pela Resolução 
n° 04, de 21.12.73, pelos relevantes 
serviços prestados ao Poder Judiciário, 
considerando que o ilustre Magistrado 
a quem foi deferida honrada distinção, 
bem merece receber tão dignificante 
homenagem, o que equivale retribuir 
dessa forma o agradecimento pela 
honra que deu no desempenho da 
Jurisdição de mais de quarenta (40) 
anos prestados à sociedade deste 
Estado. 

PRODUTIVIDADE 

O Dr. Geraldo Cunha da Luz, 
Juiz Especial do Trânsito que também 
acumula a 14° Vara Penal, apresentou 
relatório concernente aos processos 
julgados de março de 1996 a março de 
1997, naquela Vara Penal, onde apre-
senta um total de 147 ações julgadas, 
relativa aos delitos de tóxico, referente 
aos aris. 12, 16 e 17. Ressalta no rela-
tório que foram marcadas no período 
354 audiências, sendo realizadas 150 e 
ouvidas 257 pessoas envolvidas. 

COORDENAÇÃO GERAL 
DOS JUIZADOS 

Em sessão realizada no dia 16 de 
abril, o Órgão Especial do Egr"\ 
Tribunal de Justiça, aprovou à unam-
midade, a Resolução apresentada pelo 
Dos. Almir de Lima Pereira, coordena-
dor dos Juizados Especiais no Estado 
do Pará, que implanta e regulamenta o 
Sistema de Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais, aprovou ainda a Resolução, 
também da lavra do Desembargador 
que disciplina a composição e o fun-
cionamento das Turmas Recursais dos 
Juizados Especiais. corno sobre a tam-
bém tramitação dos recursos previstos 
na Lei n°9.099. de 1995. A Resolução 
considerou, principalmente, a necessi-
dade da instituição de um colegiado de 
1° grau, para julgamento dos recursos 
mencionados nos arts. 41 e 48, da refe-
rida Lei: disciplinando a distribuição e 
processamento dos recursos, a ordem 
dos Trabalhadores e demais atos elati-
vos aos julgamentos dos recursos. 

ANIVERSÁRIO 

O presidente Des. Romão 
Amoedo foi homenageado em sessão 
realizada no dia 7 de maio, pelo trans-
curso de seu aniversário, ocorrido 
naquela mesma data, ocasião em que o 
des. Stéleo Menezes solicitou a palavra 
para ressaltar as qualidades morais e 
intelectuais do nobre aniversariante. 
Fazendo um retrospecto da vida do 
magistrado, desde à época em que foi 
Pretor em Capitão Poço, o primeiro 
Pretor de Capitão Poço, hoje. desem-
bargador foi homenageado com o seu 
nome em urna rua, Avenida Des. 
Romão Amoedo. O orador disse ainda 
que o presidente é um magistrado cor-
reto, experiente e acima de tudo, o que 
é mais primordial, tem muito bom 
senso. Assim, desejando tranqüilidade, 
saúde e que, ao final do seu mandato 
possa sair de cabeça erguida e cumpri-
dor de seu dever como presidente deste 
poder, a homenagem teve o adendo do 
órgão Ministerial. 



Giro/orno Trecconi - Assessor Jurídico da CPT, entregou ao 
Presidente Romão Amoedo urna relação das ações de can-
celamento de registros, em trâmites no TJE 

EM PAUTA 

Tempo de Serviço dos Magistrados 
O Desembargador Romão 

Amoedo Neto. Presidente do TJE, 
em sessão do Órgão Especial do 
dia 14 deste mês, levou para dis-
cussão e apreciação do colegiado 
de desembargadores a proposição 
feita pela Associação dos 
Magistrados do Pará para que o 
adicional por tempo de serviço 
fosse contado, a partir daquela 
data, para toda a categoria, de 
acordo com o que determina a Lei 
Orgânica da Magistratura 
Nacional - LOMAN. Até então o 
adicional era calculado com base 
no Regime Jurídico único dos 
Servidores do Estado - RiU, por 
determinação da resolução de 
número 04 de II de fevereiro de 

64. 
A proposta foi acatada pela  

maioria dos desembargadores. A 
medida atinge todos os magistra-
dos - pretores, juízes e desembar-
gadores, não havendo nenhuma 
diferenciação. 

O Des. Romão Amoedo 
informou que "a mudança na base 
de cálculo do adicional por tempo 
de serviço não implica em aumen-
to nos vencimentos dos magistra-
dos, até pontue seria injusto para 
com os funcionários da casa, se 
assim o fosse. A alteração é apenas 
para que o Tribunal não fique dife-
rente dos demais Estados da 
Federação, com relação a nomen-
clatura nos contracheques dos 
magistrados", concluiu o 
Presidente. 

Dese,nborgadores no plenário "Das. Oswa/do Po/ucam Tavares" 

Trabalhadores rurais apresentam 
reivindicações ao Presidente do TJE 

Representantes da Fede-
ração dos Trabalhadores em 
Agricultura e Comissão Pas-
toral da Terra foram recebidos 
em audiência pelo Des. Romão 
Amoedo Neto, Presidente do 
TJE e pelo Des. Humberto de 
Castro. Corregedor Geral de 
Justiça, no dia 22 deste mês e 
apresentarem um levantamento - 
feito pelo Ministério Público, 
contendo informações sobre 
processos que estão paralisados  

na Justiça, incluindo o de 
Eldorado dos Carajás. 

O Desembargador Romão 
Amoedo informou aos sindica-
listas sobre o processo de 
Eldorado dos Carajás que o Juiz 
Otávio Marcelino Macid, que 
preside a ação penal, está empe-
nhado no caso. O Juiz está ter-
minando os interrogatórios dos 
acusados e prevê para até 
dezembro a conclusão do pro-
cesso. 

Os sindicalistas também 
falaram dos processos de grua-
gem. São ações ordinárias de 
cancelamentos de registros 
movidas pelo Iterpa. Pediram 
também ao Corregedor que 
fizesse correição em cartórios de 
alguns municípios do Estado. O 
Corregedor informou ao grupo 
que já vem fazendo esse traba-
lho e vai direcionar agora a cor-
reição aos cartórios que os sindi-
calistas apontaram problemas. 
No final da audiência o 
Presidente, o Corregedor e sin-
dicalistas concordaram em esta-
belecer uni mecanismo de 
acompanhamento desses proces-
sos. Periodicamente o TJE for-
necerá aos sindicalistas informa-
ções sobre a tramitação dos pro-
cessos em questão. Participaram 
da audiência: Girolamo 
Treccani, Assessor Jurídico da 
CPT; Aída Maria, CPT: Lenita 
Cruz de Souza do Sindicato de 
Trabalhadores Rurais de Juruti e 
integrante do Movimento de 
Mulheres do Campo e da 
Cidade; Antônio Carvalho de 
Souza. Diretor de Política 
Agrária da Fetragri. 

Presidente do 
TJE eTRT 

presentes na 
posse dos 

novos dirigente 
do STF 

Des. Romão Amoedo, 

UPresidente do Tribunal 
de Justiça do Estado do 

Pará e o Des. Carlos Fernando 
Gonçalves, Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral via-
jam hoje, dia 22 - data de 
fechamento desta edição - para 
participarem da solenidade de 
posse do novos dirigentes do 
Supremo Tribunal Federal, 
ministros Joseh Celso de Mello 
e Carlos Mário da Silva 
Velioso, na Presidência e Vice-
Presidência respectivamente. A 
sessão solene de posse será no 
Plenário do STF, hoje dia 22, às 
16 horas. Os dois desembar-
gadores retomam de Brasília no 
início da manhã do dia 
seguinte. 



lizo MeRo, fei agraciada com a Meda/ha de Bons Serviços prestados a 
iusliçsf em 8.12.96. No foto a funcionário recebendo a medalha do então 
presidente do TJE, Manoel de Christo Alves 

APOSENTADO 

Rza de Paiva Mello 
Atrajetória profissional 

de llza de Paiva Mello 
começa com a formatu-

ra em 1940. Ela se diplomou 
professora normalista pela anti-
ga Escola Normal do Pará. No 
mesmo ano da formatura, Jiza 
de Paiva Mello começou a tra-
balhar em uma escola para 
crianças carentes mantida pela 
paróquia da Igreja da Trindade. 
A escola sobrevivia com doa-
ções de terceiros e do trabalho 
voluntário da equipe de profes-
sores que não recebiam para 
ensinar às crianças. O curso 
abrangia os programas de Ia a 
séries. De 40 a 44 dar aulas na 
escolinha da paróquia da 
Trindade foi sua única atividade 
profissional. Os pais de Ilza de 
Paiva Mello não permitiram que 
a recém formada professora se 
mudasse para o interior. 
Naquela época era quase que 
obrigatório aos profissionais da 
área de magistério iniciarem 
suas carreiras trabalhando no 
interior. Da paróquia da 
Trindade, llza de Paiva Mello 
passa a trabalhar no colégio 
Ciências e LèiiEas de proprieda-
de de Maria de Nszaré Santos 
Freire. A vida profissional de 
llza de Paiva Meio sofreu uma 
importante mudança quando, 
ainda em 44, ela aceita o convi-
te da amiga Jandira Lucíola 
Ramos e se muda para o municí-
pio de Maracanã. A colega de 
llza de Paiva Mello havia sido 
convidada para trabalhar na 
cidade pelo prefeito de Mara-
canã, Lourival Gonçalves. Ilza 
de Paiva Mello lembra que foi a 
amiga quem a ajudou a vencer o 
receio dos pais. A mãe de Jan-
dira viajou com as duas e passou 
um mês em Maracanã para 
acompanhar a adaptação das 
duas à nova vida. Em Maracanã, 
llza de Paiva Meio ficou duran-
te sete anos. A dedicação quase 
que integral ao trabalho como 
professora no Grupo Escolar 
Ezequiel Lisboa para o qual 
havia sido nomeada professora 
interina lhe valeram uma pro- 

moção assinada pelo então 
governador Magalhães Barata, 
para o cargo de diretora do 
grupo. Constrangida, ela pensou 
em procurar o governador para 
abrir mão da nomeação, por 
acreditar que haviam professo-
ras mais antigas e capazes do 
que ela Mas, a conselho de uma 
colega de trabalho, llza decidiu 
aceitar o cargo com receio de 
possíveis represálias. "O Barata 
era assim, quando dizia uma 
coisa tinha que ser. Se era pedra 
era pedra.", lembra llza. 

Em 1952, fiza de Paiva 
Mello entrou com seu pedido de 
exoneração do cargo e se trans-
feriu para Belém onde voltou a 
dar aulas no Grupo Escolar 
Placídia Cardoso. Ela permane-
ceu trabalhando no Grupo até 
sua aposentadoria. Naquela 
época os professores podiam se 
aposentar após 25 anos de servi-
ço. fiza de Paiva Mello havia 
acumulado várias licenças prê-
mio o que acabou sendo reverti-
do como tempo de serviço, 
sendo portanto contado em 
dobro. Feitos os cálculos, llza 
de Paiva Mello completou os 25  

anos de serviço e se aposentou 
do magistério. Aposentada, ela 
deu uma parada na vida profis-
sional e se dedicou a cuidar dos 
pais até 1973. Com  o falecimen-
to dos pais, llza de Paiva Mello 
sentiu necessidade de voltar a 
trabalhar e pediu ao irmão o 
então juiz Hélio de Paiva Mello 
que lhe arranjasse uma coloca-
ção. Naquele momento o quadro 
funcional do Tribunal de Justiça 
estava carente de pessoas para 
trabalhar como auxiliar judiciá-
rio. O atual desembargador 
Calistrato Matos, então Diretor 
do Fórum Criminal , em conver-
sa com Hélio de Paiva Mello 
contou estar precisando de pes-
soal, apesar da falta de verbas. 
Hélio de Paiva Mello informou 
que tem uma pessoa disposta a 
trabalhar desde que fosse garan-
tido pelo menos o dinheiro do 
ônibus. Uza de Paiva Meio é 
então contratada como serviços 
prestados na distribuição de pro-
cessos da 1° Vara Penal. O con-
trato foi feito através de portaria 
assinada pelo Diretor do Fórum. 
Naquela altura o Diretor atuava 
também como administrador  

geral do Fórum. liza conta que o 
pagamento era irregular e que 
dependia do que restava dos 
gastos com a manutenção do 
Fórum. O dinheiro curto, tanto 
da aposentadoria, quanto do tri-
bunal não a incomodavam. Ela 
afirma que o que ganhava dava 
para garantir seu sustento. "O 
importante é que eu tinha uma 
ocupação", afirma ela. Os anos 
passam e quase uma década 
depois, llza de Paiva Mello é 
aprovada em um teste de sele-
ção interno e passa a integrar o 
quadro efetivo do TJl -
Orientada pelo irmão, já desem 
bargador, ela cancela a aposen-
tadoria como professora. Apesar 
da nomeação, pela protaria de no 
18 de 30.1.81 para exercer o 
cargo de Auxiliar Judiciário 
lotada na Secretaria do Tribunal 

liza de Paiva Meio preferiu 
continuar trabalhando na repar-
tição criminal,Foi o lugar onde 
conquistei mais amigos. Até 
hoje eles ainda me chamam de 
tia", lembra saudosa. A dedica-
ção ao trabalho mesclada ao res-
peito e carinho no trato com os 
colegas fizeram de Ilza uma 
pessoa muito querida no TJE. 
aposentadoria do TJE se deu em 
20 de maio de 1988. 

Atualmente ela divide 
tempo entre as atividades em 
casa e no clube da terceira idade 
"Cheiro do Pará", coordenado 
pela Paratur. O clube organiza 
reuniões, passeios, festas via-
gens e bingos. Ilza de Paiva 
Mello garante que está em boa 
sáude, apesar de uma escoliose 
que costuma incomodar. Ela 
lembra com saudades do traba-
lho no TJE e dos colegas. llza 
de Paiva Meio não teve filhos 
mas ajudou a criar, junto com a 
irmã Maria Célia e o irmão 
Hélio vários filhos adotivos. 
Aos colegas da ativa ela deixa a 
seguinte mensagem: muita 
saúde, paz e que cada uma 
desempenhe com dedicação e 
responsabilidade as suas fun-
ções. 



Eldorado dos Carajás 

Ti E 

O juiz Otávio Maciel prevê para 
casa 

10
juiz Otávio Mar-
celino Maciel, que 
em caráter exclusi-

vo, está presidindo a instru-
ção e julgamento da ação 
penal que envolve 155 poli-
ciais militares e quatro civis 
prevê para o final da primeira 
quinzena de agosto - já que 
em julho é recesso para os 
magistrados titulares de vara, 
o encerramento da fase de 
inquirição de testemunhas. O 
juiz reuniu a imprensa no dia 
20 deste mês e declarou que 
há possibilidades do processo 
ter um desfecho ainda em 

•embro deste ano, mesmo 
contando com possíveis 
recursos que podem chegar 
contra sua decisão, caso 
sejam os réus levados ajuri. 

O juiz que presidiu ini-
cialmente a ação penal foi 
Laércio Laredo, titular da 
Comarca de Curionópolis. 
Em virtude de promoção o 
Juiz foi transferido para a 
Comarca de Gurupá e a presi-
dência do TJE designou o juiz 
Otávio Marcelino Maciel  
para presidir a ação. Foram 87 
acusados interrogados pelo 
Juiz Laércio Laredo. Do dia 
12 até o dia 15 do corrente o 
juiz Otávio Marcelino Maciel 
interrogou 64 acusados. 
Faltam ainda oito pessoas 

LI 

Provimento disciplina 
o preparo em 

recursos originários 
do primeiro grau 

O desembargador Humberto de Castro 

Corregedor Geral de Justiça, considerando a necessi-

dade de efetuar-se o preparo em recurso originário do 

primeiro grau de jurisdição, até o momento de inter-

posição do recurso, sob pena de deserção estabelece 

através do provimento de n°  04 deste ano as normas 

pai;,a disciplinar a matéria. 

"RESOLVE: 
art. 1°  - Os recursos interpostos para o Egrégio 

Tribunal de Justiça, devem, no prazo legal, serem apre-
sentados no Protocolo competente, devendo o recorren-
te comprovar nesse ato, através de guia própria o reco-
lhimento do valor do preparo. 

art. 20 
- As custas devidas nos recursos, referentes 

aos Cartórios não estatizados, incluindo o Contador do 
Juízo, serão pagas diretamente ao Escrivão, enquanto 
que, as taxas e emolumentos serão recolhidas em Conta 
já existente, junto ao Banpará (Banco do Estado do 
Pará), para tal fim. 

art. 3°  - As custas devidas nos recursos, referentes 
aos Cartórios Estatizados, serão recolhidas, diretamente 
em favor do Fundo de Reaparelhamento do Poder 
Judiciário, ria conta própria referida no artigo anterior. 

art. 4° - Nos recursos interpostos para o Supremo 
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, o reco-
lhimento do preparo prévio e das despesas de remessa e 
retorno, obedecerá as normas disciplinadoras constantes 
do Provimento n°  02/96-GP. 

art. 5° - Este Provimento entrará em vigor a partir 
da data de sua publicação, revogando-se quaisquer dis-
posições em contrário." 

Belém, 29 de abril de 1997 

Desembargador HUMBERTO DE CASTRO, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado 

dezembro deste ano o desfecho do 

para serem interrogadas - 

quatro policiais, dois inte-
grantes do MST e um civil. 
Após o interrogatório dos 
acusados o juiz vai inquirir 8 
testemunhas de acusação - 

estas devem ser ouvidas pelo 
juízo de suas moradias atra-
vés de carta precatória, mas o 
juiz Maciel vai até Marabá 
para acelerar o procedimento. 

O juiz disse também em 
sua coletiva à imprensa que 
"disseram que isso iria termi-
nar só no ano 2000. Mas não 
é bem assim, os advogados 
dos acusados em o direito de 
arrolar até o papa como teste-
munha, mas cabe ao juiz 
excluir caso essa testemunha 
nada souber de interesse da 
Causa". Entre as testemunhas 
arroladas estão: governador 
do Estado, secretários de 
Estado, Ministros, Deputados 
Federais, Deputados Esta-
duais, a Vice-Prefeita etc. 
Esses, não estão sujeitos a 
comparecimento compulsório 
marcado pelo juízo. Existe 
urna deferência no Código de 
Processo Penal, artigo 221 
que determina, a bem do ser-
viço público que para inquirir 
essas pessoas, elas podem 
marcar com o juiz o dia para 
darem seus depoimentos. 



ti lhar e 
Ver 

Olha-se e não se vê, 

A indignidade, a vergonha, 

A desgraça, a miséria, 

A fome, a dor de não ser, 

Homem integral, homem erectus, 

Homem, cooperador da criação, 

Homem forte, que luta incessantemente, 

Não rasteja, não é humilhado, 

e 

Deveria doer, deveria incomodar 

Mas, acostuma-se a destruição, 

A derrota, as apropriações, 

Tanta imparcialidade, tanta distância, 

Não parece, mas são irmãos, 

É um pouco de nós, que rasteja, 

É muito de nós que morre, lentamente 

Humilhante, de fome de descaso de 

Profundo e doloroso desamor. 
e 

Leida 

Auxiliar Judiciária 

CAUSOS lo 

Estava o juiz em dia de 
expediente normal no 
Fórum quando chega uma 
senhora de aparência humil-
de alegando precisar ter 
uma conversa com o juiz da 
comarca. A mulher foi ime-
diatamente recebida pelo 
juiz. Naquela época os juí-
zes faziam a chamada assis-
tência judiciária que é o 
atendimento gratuito para 
pessoas sem condições de 
pagar. A senhora então con-
tou seu problema ao magis-
trado: 
viveu 18 
anos com 
um ho-
mem 
como se 
"marido 
e mulher 
fossem". 
Não 
haviam 
tido 
filhos e a 
uma 
certa 
altura o 
conjuge declarou o desejo 
de se separar, de sair de 
casa. Como geralmente 
acontece e de acordo com o 
declarado pela mulher em 
questão, o parceiro come-
çou a maltratá-la, transfor-
mando a vida dos dois em 
um verdadeiro inferno. 
Depois de muito infernizar 
a vida da companheira ele 
sai de casa. A mulher sozi-
nha e desamparada decidiu  

procurar a justiça para saber 
que direitos tinha em face 
da lei. O juiz responde a 
mulher que como não 
houve casamento não 
haviam direitos a reclamar 
do ex-companheiro. 
Surpresa com a afirmação 
do juiz a mulher retruca: 
"mas eu não tenho direito 
algum, nem a uma indeniza-
ção por ter vivido 18 anos 
com . Ele só me deixou a 
cozinha que nós dois cons-
truímos", argumentou a 

mulher 
de se spe - 
rada. 
Paciente-
mente o 
juiz 
explicou 
a ela que 
(naquela 
época, 
déc. de 
60) "a lei 
civil não 
protege a 
concubi- 
na de 

modo que não há como 
reclamar em juízo uma 
indenização ou Outro direito 
qualquer", disse o magistra-
do à mulher. Em silêncio, 
ela olhou para o juiz por 
alguns minutos e admirada 
exclamou: "mas quem vai 
pagar o aluguer de todo esse 
tempo, do meu corpo?" 

Causo narrado pelo 
Des. Elzaman Bittencourt.  

As correspondências para esta seção podem ser 
enviadas para a Secretaria de Administração ou 

Departamento de Recursos Humanos do TJE, local-
izado na rua Tomázia Perdigão, no 840 fone: 224-
8966 

"Ca usoS" 
Quem Vai Pagar? 

QUEM 
!Ai PA(r'W 
O A LUGUr  

P0 Mru tOPO? 



À# 
em do Pará 

A chuva que cai refresca minha alma 
aquecida pelo tacacá das três! 

CULTURAL 

O esplendor do luar 
brilha nos olhos da morena 
bela a me esperar! 

Baía do Guajará, preamar 
Carimbó, lundum, siriá, 
cheiro cheiroso, olho de bôto 
magia que encanta este lugar! 

O sol nasce às seis 
nas outras seis vai embora 
deixando a lua a embelezar a noite 
da minha querida cidade, Belém do Pará! 

Cidade morena, mangueiras, Círio de Nn7aré, 
Belém maniçoba, açai, pato no tucupf 
admiro as outras ... mas nenhuma outra 
se iguala a ti! 

Raimundo Evandro dos Santos Moreira 
- Programador/Suporte do Dpto.Informática 

Apresentações do Coral 
"Delivai Nobre" 

O coral do TJE, "Delival Nobre", realizou nos dias 5 e 

9 deste mês duas apresentações. A primeira aconteceu 
na Academia Paraense de Letras por ocasião dos 96 
anos de criação da APL e do Instituto Histórico e 

Geográfico. A segunda apresentação foi realizada em 
Icoaraci, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, por 

ocasião das festividades da padroeira daquela paróquia. 
O Coral Delival Nobre foi convidado pela Desa. Nazaré 

Brabo. Os 28 coralistas que integram o coral 
participaram das apresentações. 

O mundo dando volta, 
T carrego a ilusão perdida. 

E 
A vida sorrindo nas cores, 

X pulso na dor confundida. 

U a voz ecoa longe e ressentida. 

R Na trilha expurgada e lenta 

A como aromático escorro apunhalado. 

P alcanço a bula, entregando-me a fúria. 
Na mistura de transe e vigor 

E Não acredito mais em tudo, 

R fechando as portas molhadas e frias. 

Na textura dos laços renunciados 
transpareço, adestrando o pensamento confu- 
so. 

Teixeira Azevedo Jr 
- Auxiliar Judiciário  

N0 quero mais ver crianças mortas ou estupra- 

das, como nos terríveis tempos medievais 
dos pastorinhos! 
Não quero mais ver violências, nem torturas, 
corno na época negra das guerras do nazismo! 
Não quero mais saber de políticos cínicos e venais 
como em todos os tempos, 
como em todas as épocas! 
Quero ver, sim, o coração quente do amigo, cheio 
de amor. 
Quero ver, sim, o abraço forte do irmão, passando 
energia positiva. 
Quero ver, sim, o sorriso brilhante e temo do com- 
panheiro de lutas. 
É assim que quero ver minha terra! 
É assim que quero ver o meu Brasil! 

Maria Lúcia Gomes dos Santos 
- Desembargadora do TJE 

Falávamos num momento qualquer, 

D 
1 
D 
A 
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Mensagem 

a coisa mais bem partilhada do mundo, pois 
tão bem provido dele, que mesmo os que são 

entar em qualquer outra coisa não costumam 
2-0304 que o tem.'- 

17829 

Descartes 
 

SOCIAL 

 

Os dirigentes do Tribunal de Justiç 
os aniversariantes de junho. São 

a parabenizam 
os seguintes: 

01 - Antonio dos Reis Castro, Antonio 
Ferreira Lobato, Iracema Viana Santana- • 
>Pretora, Maria Lindalva Pontes Tavares • 

02 - Carlos Cesar Lima Goiabeira, • 
Claudianor Gomes da Silveira, Luiz 
Alberto Tuji de Castro, Maria de Na7-ré 
Barbosa da Cunha, Rita de Cassia , 
Miranda Silva 

03 - Antonio Paulo Diniz Souza, Carlos . 
Alberto F. de Oliveira->Juiz, Maria das • 
Graças Sousa Fonseca, Maria Eliza Cruz 
de Souza Rodrigues, Mano da Paixão 
Lima, Paulo Roberto Rodrigues Cecim, • 
Silvana Maria de Lima E Silva->Juíza , 

04 - Eduardo Augusto Ferreira Soares, Maria . 
de Fátima Ribeiro Lobato 

05 - Altair Lins da Silva Leal, José Alberto 
Soares Maia->Desembargador, Maria de 
Nazaré dos Santos Batista, Nelma Lucia 
Souza da Silva. Sergio Paulo de Assis 
Cardoso, Valério de Mello Alves 

06 - Graciete Wanderiey Oliveira, José Brasil 
Sapucaia dos Santos, Maria da Graça 
Pantoja da Silva, Maria Elvina Gemaque 
Taveira->Juíza, Maria Rosa do S. 
Lourinho dos Santos, Marina Macedo 
Azedias->Pretora, Norberto Bernardino 
da Silva, Raimundo das Chagas Filho-
>Juiz, Sonia Maria de Macedo Parente-
>Juíza 

07 - Antonio da Silva E Silva, Antonio 
Roberto Alcantara Pereira, Flodoaldo 
Pena da Silva, Gilmar Dias Jatene, Janete 

10 - Ana Tereza dos Santos Pinheiro, 
Francisco Casemiro da Silva, Isolina 
Sales de Lima->Juíza, Laercio de 
Almeida Laredo->Juiz, Maria Dalva de 
Araújo Souza, Maria Helena Catunda 
Marques, Maria José de Lima Nunes, 
Mauricio Cesar Mendes Rocha 

11 - Antonio Ronaldo Lopes de Souza, Glória 
Celia de Oliveira Farias Faioli, Ideraldo 
Beilini Comes de Oliveira, Paulo Sergio 
Oliveira 

12 - Antonia Pereira Neres, Domingos Sávio 
Alves de Campos, Marlene Figueiredo 
Santos, Nucia Fernanda Santos Lopes 

13 - Edvaldo Alves de Souza, Helena Maria 
Couto, Henrique Antonio M. de Moraes, 
Sandra Maria Aragão Klautau->Juíza 

14 - Antonio Claudio V. Lorhmann Cruz-
>Juiz, Jaivan Labres de Sousa, Jurene 
Figueiredo de Souza, Kenard Figueiredo 
Cohen, Maria Edwiges Miranda Lobato-
>Juíza, Oldeildo Marinho da Silva. Rui 
Costa de Oliveira 

15 - Ana Maria Dias Rodrigues, Marino 
Ferreira da Cruz 

16 - Simone de Clairefont Dias Cruz 
17 - Armando da Silva Soares, Isolda Maria 

Borborema Rebelo, Maria de Deus dos 
Santos Lima, Maria Raimunda 
Figueiredo Pamphylio, Rosi Maria 
Comes de Farias->.Juíza 

18 - Edmar Dias Leite, Maria Alice Caripuna 
dos Santos, Neyre de Jesus Silva da 
Costa 

- Emilia Neto Mendes. João Carlos Pinagé 
da Silva, Minam Pinho Pereira->Pretora, 
Valénio Frazão de Mello Alves 

- Angela Terezinha de S Coelho Teixeira, 
Antonio da Silva Machado, Claudio 
Henrique Lopes Rendeiro->Juiz, 
Dicanor Pereira da Trindade, Emar do 
Nascimento Pires, Graciete do Socorro 
Bararua Solano, Manoel Mendes Farias 
- Gabriel Raiol da Conceição, Irene 
Carvalho dos Santos, João Batista 
Romanhoiy Ferreira, Manoel Aluízio 
Guedes Peixoto, Miguel Sauma Filho 

- Ana Cana Rentes de Sena Fonseca, Ana 
Maria Marques de Abreu, Jacylene 
Santos Amaral, Janete Martins da  

Fonseca, Joana Lelis de Assis Silva, José 
Maria dos Santos, Luis Alberto Pequeno 
de Paiva, Marcus Alexandre Ribeiro 
Fidelis, Maria Rita Assunção R. de 
Lima->Juíza, Paulo Cesar Barreto, 
Raymundo Aldo de Paiva Vieira 

23 - Edeitrudes Maria C dos Santos, João 
Alves da Costa, João Amancio da Costa, 
João Batista Lopes do Nascimento-
>Juiz, João Batista Marques, João 
Batista Paixão da Farias, Maria Celeste 
Carvalho Brabo, Maria das Graças A. da 
Fonseca->Juíza, Maria Rita Rodrigues 
da Costa. Pedro de Carvalho Sodre, 
Raimundo Correa dos Santos 

24 - Claudio Maneschy Siqueira, João Batista 
Leal Goncalves, João Ferreira 
Almeida, João Ferreira do Nascime 
Loa Santos Martins 

25 - Alda Lúcia Duarte de Costa, Antonio 
Guilherme Nery dos Reis, Jardemar 
Soares Lisboa, Rosângela Rodrigues 
Santana 

26 - Eunice Mana Farias Browm, Manoel 
Monteiro G. Filho, Maria de Fátima 
Bentes de Souza, Maria José Prazeres 
Cavaleiro de Macedo, Maria Rosa Lopes 
Gonçalves, Marina Dionízio, Regina 
Célia dos Santos. Selma Tuji de Castro 
Franco, Sergia Maria de Almeida 

27 - Berenice Silva de Miranda, Hélio 
Mendonca de Campos->Juiz. Maria 
Helena Almeida de Souza, Nelson 
Noronha Tavares, Raimundo Barbosa 

28 - Antonio Mancos Moura da Silva, sther 
Nonato da Silva Aranha, José Carlos da 
Rocha, Maria José Braga Pantoja, M 
Lúcia Xavier Hanaque->Pretora, - 

Rosana de Jesus Garcia 
29 - Mair Guimarães Moraes->Pretor, Paulo 

Aramys Martins da Costa, Paulo 
Carvalho Costa, Pedro Elzeman 
Bittencourt, Pedro Paulo Martins-
>Desembargador, Raimundo da Costa 
Santos 

30 - Jacira Moraes Rabelo->Juíza, Joadir 
Marcelo Marques, Kei la Andronica 
Guimarães Ayres. Raimundo Marca] 
Borges Leão, Sandra Suely Lima de 
Carvalho 

Magalhães de Freitas, João Lessa Pena, 
Luiz Antonio Cabral da Rocha, Marcas • 19 
Mau de Meio Gomes->Juiz, Rosa de • 
Fátima Navegantes de Oliveira->Juíza . 

08 - Antonio Carlos P. de Carvalho, Claudia • 20 
Maria Nogueira Lima, Everaldo Antonio 
Ferreira Soares, José Luiz da Silva, 
Marco Antonio Duarte Fonseca, Maria 
José Ribeiro Rodrigues; 

09 - Andrea da Silva Pastaria, Antonio • 
Waldercleydes de Lima Magalhães, José • 21 
Corioiano da Silveira->Juiz, Luiz 
Gonzaga M. Godinho, Maria Tereza 
Sirotheau Cavalcante, Melania Santana da , 
Silva, Osmanina Onadir Sampaio Nery- , 22 
>Desembargadora, Ricardo Ferreira • 
Nunes->Juiz, Rozana Monteiro Paixão 
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IREITO CIVIL 
E PROCES-
SUAL CIVIL 

MEDIDA CAUTELAR DE 
SEQUESTRO. A SUBSTITUI-
ÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR 
PELA CAUÇÃO CAUTELAR, 
COMO ACORDADA PELAS 
PARTES, NÃO PREJUDICA O 
OBJETO DA AÇÃO PRINCI-
PAL, NEM O PRAZO DE 30 
(TRINTA ) DIAS PARA PROPO-
SITURA DESTA, CONTADOS 
DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA 
CAUTELAR (ART 806, DO CPC) 
RECURSO IMPROVIDO. 

(Apel. Civil. Acórdão n° 
30.559-PA. Relator: Des. João 

rto Castelio Branco de Paiva. 
- Cam. Cjv. Decisão unânime. 
Julgamento: 6.2.97). 

*** 

MANDADO DE SEGU-
RANÇA - PRELIMINAR DE 
CARÊNCIA DE AÇÃO EXER-
CICIO DE CARGO TÉCNICO E 
DE PROFESSOR. 

1 - Os documentos fornecidos 
pelas pessoas jurídicas a qual foram 
prestados serviços, demonstram a 
condição de servidor público e a 
compatibilidade de horário. 
Preliminar de carência de ação não 
acolhida; 

II - A acumulação de cargos, 
sendo um de técnico e outro de pro-
fessor, e havendo compatibilidade  

de horário, é admitida pela 
Constituição Federal e pelo RJTJ, 
assim, presente direito liquido e 
certo dos impetrantes ao percebi-
mento de vencimentos relativos ao 
exercício da função de professor 
perante a Secretaria de Estado de 
Administração. Segurança conce-
dida à unanimidade. 

(Man. Seg.-PA. Relator: De-
sembargador José Alberto Soares 
Maia. Cam. Cíveis Reunidas. 
Decisão: Unânime. Processo n° 
9634276) 

AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. IMPETRAÇÃO CON-
TRA ATO JUDICIAL QUE 
NEGOU A LIMINAR REQUERI-
DA EM MANDADO DE SEGU-
RANÇA. 

1- Preliminar de não cumpri-
mento do disposto no art. 526 do 
código de processo civil, com a 
nova redação dada pela Lei n° 
9.139/95, o que acarreta a "deser-
ção do recurso". Inacolhida pelos 
fundamentos constantes neste 
acórdão. 

2- Atualmente, a partir da 
vigência da lei n° 9.139/95, não há 
mais substância alguma no argu-
mento de que o agravo é recurso 
incompatível com a índole do 
Mandado de Segurança, ao contrá-
rio, segundo entendimentos juris-
prudenciais, é a via recursal mais 
afinada com a celeridade que se 
pretende impor à ação constitucio- 

nal. Cabível por conseguinte, é o 
agravo de ato judicial que indefere 
a liminar requerida em mandado de 
segurança. 

3- Procedeu corretamente, 
demonstrando perfeito equilíbrio, o 
juízo "a quo", não deferindo a limi-
nar requerida, uma vez que, das ale-
gações da agravante não restou pro-
vado, de plano a existência ou 
ameaça de lesão à direito líquido e 
certo da impetrante, além do que, 
denota-se ser matéria complexa a 
merecer exame detalhado. 

4-Recurso conhecido, mas 
improvido.Decisão unânime. 

(Agravo de Instrumento. Ac. 
n° 31.145-PA. Relator: Desembar-
gadora Osmarina Onadir Sampaio 
Nery. 2" Cam.Civ. Julgamento-
17.4.1997) 

AGRAVO - SISTEMA 
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO 
- MUTUÁRIO 1NADIMPLENTE 
- INCOMPETÊNCIA DA JUSTI-
ÇA FEDERAL: NÃO É SUFI-
CIENTE PARA EMBASAR A 
DECLINATÓRIA FORI A ALE-
GAÇÃO DE INTERESSE DE 
ENTIDADE PÚBLICA FEDE-
RAL, SE NÃO SE DISCUTE 
QUALQUER CLÁUSULA CON-
TRATUAL. EM SE TRATANDO 
DE EXECUÇÃO POR INADIM-
PLÊNCIA, NÃO SE OPERA O 
DESLOCAMENTO DA AÇÃO. 
RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO. 

(Agravo .Ac. n° 30.847 -PA. 
Relator: Desembargadora Climenié 
Bernadette de Araújo Pontes, 

7 
EMENTARIO 
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Decisão: Unânime. 3  Cam.Civ. 
Julgamento: 21.2.1997) 

AGRAVO - DESPEJO - 
EFEITO SUSPENSIVO- NOTIFI-
CAÇÃO PREMONITÓRIA - 

SECRETÁRIA GERAL DA 
LOCATÁRIA. 

Na locação de imóvel não 
residencial, a notificação premoni-
tória tem por escopo possibilitar ao 
locatário o conhecimento prévio de 
que deverá desocupar o prédio e 
haver-se-á como cumprida desde 
que se tenha como certo que o noti-
ficado tomou conhecimento da 
manifestação. In casu, a notificação 
operou-se na pessoa da secretária da 
entidade requerida, surtindo o efeito 
desejado. Recurso conhecido e 
improvido._ 

(Agravo. Decisão: Unânime. 
3' Câm. Civ. Relatora: Desembar-
gadora: Climeniè Bernadette de 
Araújo Pontes. Julgamento: 
21.03.97). 

APELAÇÃO CIVIL - 

Execução por crédito decorrente de 
aluguéis - Não se pode executar 
aluguéis com suporte em sentença 
de despejo, fazendo-se necessária 
para tal o contrato escrito, do qual 
conste o valor certo da mensalidade 
ajustada - Reforma da respeitável 
sentença apelada, para acolher os 
embargos à execução como proce-
dentes-Recurso provido. 

(Ap. Civ. Ac. n° 30.733. 
Decisão: Unânime. 2  Cân. Civ. 
Relator: Desembargador Wilson de 
Jesus Marques da Silva). 

AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. RECURSO - AGRAVO 
DE INSTRUMENTO - DECISÃO 
QUE, EM AÇÃO DE REINTE-
GRAÇÃO DE POSSE, JÁ JULGA-
DA PROCEDENTE, NO JUIZO 
DE 1° GRAU, DECRETOU A 
DESERÇÃO DO RECURSO DE 
APELAÇÃO, INTERPOSTO 
PELO RÉU VENCIDO, POR 
FALTA DE COMPROVAÇÃO 
HÁBIL DO RESPECTIVO PRE-
PARO, COMO DETERMINA O 
ART° 511, DOC,P.C. -NÃO COM- 

PROVADA DEVIDAMENTE 
NESTE RECURSO, ATRAVÉS 
DE CÓPIAS DOCUMENTAIS 
IDÔNEAS, A JUSTIFICATIVA 
APRESENTADA PELO AGRA-
VANTE, DE QUE TERIA COM-
PROVADO, EM JUÍZO QUO, NO 
ATO DA INTERPOSIÇÃO DO 
RECURSO DE APELAÇÃO 
CORRESPONDENTE, O RES-
PECTIVO PREPARO RE-CURSO 
IMPROVIDO. 

(Agravo Ac.n° 31.060. 2° 
Cam. Civ. Decisão: Unânime. 
Relator: Desembargador Wilson de 
Jesus Marques da Silva. Julgamen-
to: 30/04/97). 

MANDADO DE SEGU-
RANÇA PREVENTIVO - POSSI-
BILIDADE DE INCIDÊNCIA DE 
REDUTOR CONSTITUCIONAL 
SOBRE VANTAGENS DE NATU-
REZA PESSOAL E INERENTE A 
LOCAL DE TRABALHO. PRELI-
MINAR: DECADÊNCIA - NÃO 
CARACTERIZAÇÃO EM MAN-

DAMUS DE NATUREZA PRE-
VENTIVA -REJEIÇÃO. 

MÉRITO: AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE ALEGA-
DA AMEAÇA - INEXISTÊNCIA 
DE DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO. SENDO A CONDIÇÃO 
DO MANDADO DE SEGURAN-
ÇA PREVENTIVO O JUSTO E 
FUNDADO RECEIO E INEXIS-
TINDO COMPROVAÇÃO HÁ-
BIL DA AMEAÇA, ALEGADA 
DEMONSTRANDO A REAL E 
ATUAL IMINÊNCIA DE LESÃO, 
DENEGA-SE A SEGURANÇA 
IMPETRADA. 

(Man.Seg. Ac. no 30.934. 
relator: Desembargadora Albanira 
Lobato Bemerguy. Decisão: Unâ-
nime. Cam. Civ. Reun. Julgamen-
to: 18.3.97) 

'K** 

MANDADO DE SEGU-
RANÇA 

1 -Mandado de Segurança. 
Impetrante que se diz corretor de 
empresa prejudicada pela suspen-
são de acordos com a SEAD acerca 
de consignações de descontos, a  

favor daquela, em folha de paga-
mento dos servidores estaduais. 
Direito à informação e certidão 
(CF/88, art° 50,  XXXIII e XXXIV, 
"b".) Arquivamento em âmbito 
administrativo. Informações. Pre-
liminar de descabimento do "man-
damus" arguida pelo Impetrado e 
Lit.Pass. Nec. Impetração correta 
pelo "Habeas-Data". Mérito -Não 
há o direito líquido e certo. Parecer 
do M.P. pela denegação. 

II- Preliminar de descabimen-
to da via mandamental. Rejeitada. 
No "habeas-data" as informações e 
certidões submetem-se ao interesse 
pessoal ou coletivo em geral, o que 
não é sugerido pela impetração em 
foco. Cabimento do "mandamus" 
pela regra excludente do inc. L 
do art° 50  da C.F./88. 

Mérito - A falta do legítimo 
interesse do impetrante importa na 
denegação da ação mandamental 
que visa o direito à informação e à 
certidão fora dos casos de "habeas-
data", levando-se em conta, igual-
mente, as razões de ordem legal 
contidas no R.J.U. acerca da libera-
lidade do Estado face o forneci-
mento de informações e/ou certi-
dões de específica natureza, como 
no presente caso. 

(M. Seg. Cam.Civ. R. 
Relator: Des. Stéleo Bruno dos 
Santos Menezes. Decisão unânime. 
Julgamento: 11.3.97) . 

AGRAVO DE INSTRU-
MENTO 

Agravo de Instrumento - 

Repetir-se-á a avaliação quando 
houver fundada dúvida sobre o 
valor atribuído ao bem. Recurso 
provido à unanimidade. 

(Ag. Inst. Ac. n° 31.199. 
Relator: Des. Ricardo Borges Filho, 
decisão: Unânime. Julgamento: 
7.4.97. 

EMBARGOS DE DECLA-
RAÇÃO 

EMBARGOS DE DECLA-
RAÇÀO.MANDADO DE SEGU- 
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EMENTARIO 

RANÇA CONTRA ATO DO PRE-
SIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA. OMISSÃO DE 
PONTO DE VISTA CONTRO-
VERTIDO, INOCORRÊNCIA. 

O ESTADO DO PARÁ NÃO 
PODE SER CONSIDERADO LIS-
TISCONSORTE PASSIVO NE-
CESSÁRIO DE DECISÃO CON-
TRA ATO DO PRESIDENTE DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 
OMISSÃO INEXISTENTE. 
EMBARGOS NÃO CONHECI-
DOS 

(Emb. Dec. Ac. n° 31.209. 
Orgão Especial. Relator: 
Desembargador Nelson Silvestre 
Rodrigues Amorim, Julgamento: 
30.04.97. Decisão: Unânime). 

REINCORPORAÇÃO DE 
VANTAGENS 

1 -MANDADO DE SEGU-
RANÇA - SERVIDOR DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO- INCORPORAÇÃO 
COM BASE DE 20% (VINTE 
POR CENTO) DE GRATIFICA-
ÇÃO PELO EXERCÍCIO DE 
FUNÇÃO COMISSIONADA - 
VANTAGEM ABRUPTAMENTE 
RETIRADA - EXERCÍCIO 
ANTERIOR À LEI 5.810/94 
(R.J.U.) -LIMINAR NEGADA-
INFORMAÇÕES - PARECER 
)O MINISTÉRIO PÚBLICO 
PELA CONCESSÃO; 

II- SENDO LEI N° 5.810/94 
DE APLICAÇÃO IMEDIATA, 
PERMITINDO-SE SUA RETRO-
ATIVIDADE, É DE SE CONHE-
CER A AQUISIÇÃO DE VANTA-
GEM DE PERIODO ANTERIOR 
A ELA, AINDA QUE SOB O 
REGIME DA LEI N° 5.207/84, 
QUE DISCIPLINAVA NO PARTI-
CULAR A AQUISIÇÃO DESSAS 
VANTAGENS PELOS SERVIDO-
RES DA ASSEMBLÉIA LEGIS-
LATIVA. 

(M.SEG. Ac. Na 31.215. 
Órgão Especial do T.J.E.Relator: 
Desembargador: Stéleo Bruno dós 
Santos Menezes. Decisão: Por 
maioria de votos. Julgamento: 
23.04.97). 

DECISÃO DE 1° GRAU 
TORNADA SEM EFEITO, QUE 
DETERMINOU A CONSIGNA-
ÇÃO DE PARCELAS DE REPAS-
SE DO DUODÊCIMO, SOB 
PENA DE BLOQUEIO DE VER-
BAS CORRESPONDENTES. 

RECURSO DE AGRAVO - 
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 
PAGAMENTO - DECISÃO QUE 
AMEAÇOU DE BLOQUEIO DE 
VERBA CORRESPONDENTE 
AS PARCELAS CONSIGNÁVEIS 
- RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, ANULANDO A 
DECISÃO RECORRIDA - DECI-
SÃO UNÂNIME. 

(Rec. de Agravo, ia  Câmara 
Cível. Ac. n° 31.189. Decisão: 
Unânime. Relatora: Desembar-
gadora Maria Lúcia Gomes Marcos 
dos Santos. Julgamento: 28.04.97) 

APELAÇÃO CIVIL. APE-
LAÇÃO JULGADA DESERTA 
POR FALTA DE PAGAMENTO 
DO PORTE DE RETORNO. DES-
NECESSIDADE DE PAGAMEN-
TO. 

EM SE TRATANDO DE 
RECURSO COM MOVIMENTA-
ÇÃO NO MESMO PRÉDIO, NÃO 
HÁ NECESSIDADE DO PAGA-
MENTO DO PORTE DE RETOR-
NO. 

AGRAVO PROVIDO PARA 
DETERMINAR A SUBIDA DA 
APELAÇÃO, A FIM DE SER 
JULGADA, 

(Ap.Civil l  Cam.Civ. Iso. 
Relator: Desembargador Nelson 
Silvestre Rodrigues Amorim. 
Decisão: Unânime. Julgamento: 
05.05.97). 

MATÉRIA PENAL E PRO-
CESSUAL PENAL 

RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO DA CAPITAL. 

Ementa: Ao juiz é defeso 
alterar capitulação penal, tanto no  

despacho de rejeição da peça 
preâmbular acusatória, quanto no 
chamado juízo de retratação, por 
ser esta, função exclusiva do domi-
nus lit,s- Não é possível na denún-
cia, em casos de autoria conjunta ou 
coletiva a individualização da con-
duta específica de cada um dos 
agentes - Reconhece-se a compe-
tência da Justiça Militar para o pro-
cesso e julgamento dos delitos de 
lesões corporais praticados por 
policiais militares contra civis e da 
Justiça Penal Comum do distrito da 
culpa para os de homicídio, confor-
me determina o Parágrafo Único do 
Art. 9° do Código Penal Militar, a 
este acrescentado pela Lei n° 
9.299/96 - In casu, embora reco-
nhecida a conexão entre crimes 
comum e militar, obrigatória é a 
cisão processual (ex-vi dos arts. 79, 
inciso 1, do CPP e 102, alínea "a" 
do CPPM). Recurso "stricto sensu" 
conhecido e provido- Decisão unâ-
nime. 

(Rec.Sen.Est. . 3 Cam. Penal. 
Relator: Desembargador Benedito 
de Miranda Alvarenga. Decisão: 
Unânime. Julgamento: 25.10.96) 

EMENTA: Ex-Prefeito Mu-
nicipal - Crime de Responsabili-
dade - Decreto Lei n° 201/67, Art° 
10, Inc. XIII - Contratação de servi-
dores respaldada em Lei Municipal 
- denúncia - rejeição. 

Já existem decisões judi-
ciais no sentido de não ter como 
caracterizado o crime de responsa-
bilidade previsto no inc. XIII, do 
Decreto-lei 201/67, eventuais con-
tratações de servidores respaldadas 
em Lei Municipal. 

In casu houve três contra-
tações para prestação de serviço 
temporário, excepcional interesse 
público, respaldadas em lei, o que 
está em perfeita consonância com o 
permissivo constitucional previsto 
no inc. IX, do art° 37, da C.F. 
Denúncia rejeitada por unanimida-
de. 

(Ação Penal. Ac. n° 30.927, 
Relator: Des. Elzaman da Con- 
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Organização: 

Ednair de Meio Fernandes Leão e Rosa Ilelena de Christo 

Alves - Assessoras dos Plenários 

Colaboração: 
Jane iordy - Assessora Jurídica 

Supervisão: 
Desembargadores Manoel de Christo Alves Filho e Almir de 

Lima Pereira 
Maio/97 

EMENTARIO 

eiçâo Bittencourt. Cam. Crim. 
Reunidas. Decisão: Unânime. 
Julgamento: 11/04/97) 

Processo Penal - HC- LIBE-
RATÓRIO: EXCESSO DE 
PRAZO -EXAME DE SANIDA-
DE MENTAL DE UM DOS ACU-
SADOS - REMESSA DOS 
AUTOS PRINCIPAIS AO I.M.L. - 
DESOBEDIÊNCIA DO JUÍZO 
AO ART. 153, E DOS PERITOS 
AO ART.' 150, § I-  DO CPP. 

O INTERREGNO DE MAIS 
(2) DOIS ANOS PARA A CON-
CLUSÃO DO SUMÁRIO DE 
CULPA, PROVOCADO PELA 
REMESSA DOS AUTOS PRIN-
CIPAIS AO I.M.L., PARA 
EXAME DE SANIDADE MEN-
TAL, POR SI SÓ CONFIGURA O 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
AO DIREITO DA LIBERDADE 
DO PACIENTE. 

POR OUTRO LADO, A 
DESOBEDIÊNCIA DO JUÍZO 
PROCESSANTE AO ART. 153 E 
DOS PERITOS AO ART, 150, § 1°, 
TODOS DO CPP, E AINDA, POR 
NÃO SE TER NOTÍCIAS DO 
PROCESSO PRINCIPAL, FORÇO-
SO É CONCEDER-SE A ORDEM 
IMPETRADA. WRJT CONCEDI-
DO À UNANIMIDADE. 

(HC-LIB.AC. N° 31.050. 
CAM.CRIM.REUN. RELATOR: 
DES. Elzaman da Conceição 
Bittencourt. Decisão: Unânime. 
Julgamento: 17/03/97) 

RECURSO PENAL EM 
SENTIDO ESTRITO: INCABÍ-
VEL QUANDO VISA ATACAR 
HIPÓTESE NÃO ENUMERADA 
NO ART. 581 DO CPP. 

A DOUTRINA E A JURIS-
PRUDÊNCIA TÊM ENTENDIDO 
QUE 'NÃO CABE RECURSO 
DO DEFERIMENTO DE PEDIDO 
DE ARQUIVAMENTO DE 
INQUÉRITO POLICIAL". 

HIPÓTESE NÃO ENUME-
RADA NO ART. 581 DO CPP. 
DECISÃO UNÂNIME. 

(Rec. Sent.Est. Ac. n° 31.235. 
Relator: Desembargador Elzarnan 
da Conceição Bittencourt. Org. 
Especial. Decisão: Unânime. 
Julgamento: 13.03.97) 

1-IABEAS-CORPUS LIBE-
RATÓRIO - PACIENTE QUE 
TEVE SUA PRISÃO CIVIL 
DECRETADA EM AÇÃO DE 
ALIMENTOS. LIMINAR INI-
CIALMENTE CONCEDIDA 
ANTE A COMPROVAÇÃO, NOS 
AUTOS, DE HAVER O PACIEN-
TE DEPOSITADO PARTE DA 
DIVIDA. SE, TODAVIA, ATÉ O 
JULGAMENTO FINAL DO 
"WRIP'O PACIENTE DEMONS-
TRAR POUCO CASO À DECI-
SÃO JUDICIAL, PELO QUE 
DEIXA DE DEPOSITAR OS ALI-
MENTOS VENCIDOS E VIN-
CENDOS, NÃO REVELA CONS-
TRANGIMENTO A DECISÃO 
QUE DECRETA-LHE A PRISÃO 
POR IMPERATIVO DA LEI N° 
5.478/68. LIMINAR TORNADA 
SEM EFEITO E NEGADA A 
ORDEM À UNANIMIDADE. 

H-C. ac n° 31.122. Cam. 
Crim. Reun. Relator: Des. Jaime 
dos Santos Rocha. Julgamento: 
14.4.97. 

APELAÇÃO CRIMINAL. 
CRIME DE HOMICÍDIO. VERI-
FICADA QUE A DECISÃO DOS 
JURADOS ENCONTRA-SE 
MANIFESTAMENTE CONTRÁ-
RIA À PROVA DOS AUTOS, 
DEVE SER O RÉU SUBMETIDO 
A NOVO JULGAMENTO. 
RECURSO CONHECIDO E PRO-
VIDO. DECISÃO UNÂNIME. 

AP. CRIM. AC. N° 31.205. 
PCam Crim. Relator: Dr. Otávio 
Marcelino Maciel, Des. convocado. 
Julgamento: 29.04.97). 

TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL. HABEAS-COR-
PUS - TRANCAMENTO DE 
AÇÃO PENAL - MEIO INIDÔ-
NEO - DENÚNCIA QUE DES-
CREVE FATOS QUE EM TESE 
CONSTITUEM CRIME, APURA-
ÇÃO ATRAVÉS DE REGULAR 
CONTRADITÓRIO- ORDEM 
DENEGADA. 

HC- AIJAMIRA AC. n° 
31.207.Cam. Crim, Reun. Relatora 
Desa. Yvonne Santiago Marinho. 
Julgamento: 28.04.97). 

HABEAS-CORPUS LIBE-
RATÓRIO-CAMETÁ 

EXCESSO DE PRAZO NA 
CONCLUSÃO DO INQUÉRITO 
POLICIAL. 

TRATANDO-SE DE RÉU 
PRESO A CONCLUSÃO DO 
INQUÉRITO POLICIAL NÃO 
VERIFICADA EM DEZ DIAS, 
CARACTERIZA O CONSTRAN-
GIMENTO ILEGAL. ORDE1 
CONCEDIDA .DECISÃO UNÂ-
NIME. 

(Hc-Ac. n° 31.176. Cam. 
Crim, Reun, Relatora: Desa. Maria 
de Nazareth Brabo de Souza. 
Julgamento: 16.09.96) 


