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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO D 

Ii 
1' E publica trechos do discurso de posse do 

Nesta edição o informativo do TJE' 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, D 
Ministro Celso de Meilo. No discurso, o atual 

1 Presidente do STF ratifica a importância da 
independência dos magistrados como fator T 
preponderante para a manutenção de socie- o dades livres. O Informativo' destaca ainda o 
Encontro Nacional de Corregedores realizado R 
em Manaus, Estado do Amazonas. No final do 

1 encontro foi elaborada a 'Corto de Manaus"-
publicado na íntegra - que repudio as propos- A 
tas legislativas que levem ao enfraquecimento 

L das garantias constitucionais da magistratura. 
A Informotizoção da Vara de Execuções 

Penais também é assunto destacado nesta edição, que 
traz também o registro das reuniões periódicas dos repre-
sentantes dos órgãos de Justiça sobre o problema da 
superpopulação carcerária. O pretor Jahir Galvão é o 
aposentado do mês. E na seção cultural matéria sobre a 
escolha de João Bosco, maestro do Coral do TJE, para 
integrar o corpo de jurados do festival nacional de coros, 
promovido pela Funart, que acontecerá no Rio de Janeiro. 

O Caderno 2 do Informativo divulga as decisões dos 
desembargadores sobre matérias cíveis e penais. Este 
suplemento conta com a colaboração técnica dos asses-
soras dos dois plenários Edinair Leão e Rosa Helena Alves, 
supervisionado pelos desembargadores Almir de Lima 
Pereira e Manoel de Christo Alves, que embora já aposen-
tados continuam contribuindo para a Justiça do Estado. 

Reunião entre órgãos de Justiça discutiu a situação dos presos 
no Estado. No fundo, o corregedor Humberto de Castro 

ida 
a rg a - 

a .iuí/a 
Helena 

ceiro 
Simões. Em seu 
gabinete de tra-
balho recebeu os 
cu mprimen tos  
do juiz Cláudio 
Monta 1 vão. 
pres. da Asso-
ciação dos Ma-
gistrados 

O Des. José 
Alberto Soa-

res Maia foi 
sai p rcc o di do 
pelos colegas 
rn a g i s t r ad os 

no dia 5 deste 
mês. data de 
seu aniversá-

rio, com urna 

festa de adesão 
em seu gabi-
nete 

Funcionários 
do Serviço de 
Treinamento 
do Depto de 
R e c u r s () S 

Humano pro-
moveram uma 
palestra sobre 
drogas lícitas e 
ilícitas no Tri-
bunal do Juri. 
Na foto San-
dra Damas-
ceno Reis e 
Rosane Gaby 

Leia ainda nesta edição 
• Corregedor realiza correições nas comarcas do 
Sul do Pará. 

• Escola da Magistratura promoveu seminário 
sobre Crianças e Adolescentes. 

A Informatização da Vara de Execuções Penais. 

Maria 
C o u 

Utilize o Telejudiciário para obter informações sobre qualquer assunto que se relacione com o TJE. É só ligar 
para 1538 ligações externas e internas 2339 e 2340 - Telejudiciário, um serviço de utilidade pública. 
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ADMINISTRATIVO 

Palestra sobre 
drogas lícitas e ilícitas Série Perfil dos Magistrados 

Funcionários do TJE e membros do grupo Nova Vida 

O quarto número do série 'Perfil dos Magistrados - 

publicação de periodicidade anual produzida pelo 

Departamento de Documentação e Informação do TJE - 

DDI, já está com 70% do trabalho de pesquiso adiantado. 

O lançamento da publicação faz parte da solenidade rea-

lizada pelo TJE em comemoração o criação dos cursos jurí-

dicos no Brasil. O objetivo da série é homenagear os 

nomes que fizeram e fazem a história do Judiciário paraen-

se. A cada número é escolhido um nome. Para este quarto 

número o Des. Romão Amoedo, Presidente do Tribunal, 

escolheu o desembargador,  já falecido, que empresta o 

nome ao Fórum de Santano do Araguaia e a Biblioteca do 

TJE, Antônio Koury. Dados biográficos, sua passagem pela 

magistratura e suas decisões, sentenças etc, fazem parte do 

conteúdo do livro. 

Terezinha Nascimento, diretora do DDI, informou que o 

trabalho já está bastante adiantado, nós já coletamos 

todos os dados e a livro vai estar impresso antes da data de 

lançamento, 11 de agosto', assegurou a diretora. Os três 

números anteriores do série foram sobre os desembargado-

res Raymundo Nogueira de Faria; Augusto Rangel de 

Borborema e Henrique Jorge Hurley. A tiragem de cada 

edição varia de 150 a 200 exemplares. 

Santana do Araguaia 
O Fórum de 

Santona do Ara-

guaia recebeu o 

tratamento que 

precisava. Em 

abril os funcio-

nários e o Juiz 

da Comarca 

realizaram um 

mutirão para 

retirada de gotei-

ras e do matagal 

que crescia em torno do prédio. Logo após o mutirão o 

Juiz do Comarca com o apoio do Des. Romõo Amoedo, 

Presidente do TJE, viabilizou os reparos e a pintura geral 

nas paredes do Fórum e na residência oficial do juiz. "O 

prédio ficou 

praticamente 

novo", informou 

o Juiz. O custo 

total dos me-

lhoramentos 

ficou em torno 

de R$.81 7. 

 

Matagal retirado da área em volta do Fórum 
de Santana pelos funcionários e juiz 

Com o apoio do Des. Ro- 
o Amoedo Neto, Presidente 
TJE, a Secretaria de Admi-

nistração e o Departamento de 
Recursos Humanos, através do 
Serviço de Treinamento, promo-
veram uma palestra sobre as 
conseqüências da utilização das 
drogas lícitas e ilícitas. O evento 
aconteceu no dia 1 O deste mês, 
na Salão do Tribunal do Juri. 
Funcionários e o público que 
frequenta o Tribunal participa-
ram do evento. A palestra foi 
realizada através dos depoimen-
tos de ex-usuários de drogas, 
hoje organizados no Centro 
Novo Vida. Apesar de um núme-
ro reduzido de funcionários da 
casa, o evento atingiu a expec-
tativa desejada. Além dos depoi-
mentos dos integrantes do 
Novo Vida, dois funcionários 

TJE também deram seus 
o poimentos sobre alcoolismo e 
um advogado de outro Estado, 
em visito, também estimulado 
pela dinâmica do evento, con-
tou suo experiência com drogas 
químicas e como conseguiu 
superar a dependência. 

Apesar da seriedade do 
assunto poucos funcionários 
compareceram. Sandra Damas-
ceno, responsável pelo Serviço 
de Trenarnento, falou aos pre-
sentes, no inc,o do palestra, que 
'apesar da divulgação feita 
pelos funcionários do Depar-
tamento, o esvaziamento do 
palestro se deveu ao foto do 
Serviço de Treinamento ainda 
não estar normoiizado. 

Paro os integrantes do 
Centro Nevo Vida, trazer essa 
discussão ao TJE represento um 
estímulo muito grande no pra- 

cesso de recuperação pelo qual 
estão passando. Alguns desses 
integrantes já tiveram passagens 
por cosas penais em razão de 
seus envolvimentos com drogas. 
Rivaildo Negrão, drogadito em 
recuperação, contou que aos 
cinco anos perdeu toda a famí-
lia em um incêndio provocado 
por pessoas que disputavam a 
posse de uma área de terras 
deixada pela avó. Rivaildo foi o 
único da família que escapou 
com vida. Sozinho, chegou a 
Belém de carona. Em Belém se 
juntou a outros meninos de rua 
e iniciou a prática de pequenos 
furtos que evoluiram para rou-
bos e assaltos. Passou 17 anos 
levando essa vida. Dormia na 
toca do morcego às margens 
do Ver-o-Peso, exposto a roedo-
res e insetos nocivos, juntamen-
te com outras crianças. Rivaildo 
disse conhecer a Juíza 
Carmencin Cavalcante e a Juiz 
Paulo Frota e Silva, titulares res-
pectivamente dos 3° e 24° Vara 
da Infância e Juventude, em 
razão de sua situação de risco e 
de problemas com a lei. 
Atualmente Rivaildo está com 
22 anos e está tirando os docu-
mentos para ingressar no mer-
cado formal de trabalho. "O 
Juiz Paulo Frota e Silva está me 
ajudando a tirar os documen-
tos, informou Rivaildo. O 
Centro Nova Vida tem 1 1 7 inte-
grantes na faixa etária média de 
16 a 35 anos e sobrevive basi-
camente de doações de gêne-
ros alimentícios, utensílios e ele-
trodomésticos. O Centro Nova 
Vida funciona na Av. Almirante 
Barroso, 1312, telefone (091) 
2466161. 

O juiz João Augusto E de Oliveira Jr., títu-
lar da Comarca, participou também do 
muiirão de limpeza do Fórum 



   

    

  

Anexo 
São João 

 

    

A inauguração do pré-
dio do Anexo São João, que 
abrigará o Fórum Criminal, 
está prevista para 11 de 
agosto próximo, data come-
morativa a instituição dos 
cursos jurídicos no Brasil. O 
Desembargador Romão 
Amoedo Neto quer reunir 
ria data comemorativa a 
instituição dos cursos jurídi-
cos no Brasil, a inauguração 
do prédio; a outorga de 
medalha ao Des. Almir de 
Lima Pereira; o lançamento 
de mais um número da 
Revista do Tribunal de 
Justiça e também o lança-
mento do quarto número da 
série "Perfil dos 
Magistrados". 

O engenheiro Márcio 
Losada, da Coordenação 
de Obras e Manutenção, 
informou que o prédio já foi 
entregue pelo construtora 
ao TJE, mas falta ainda efe-
tuar a compra - através de 
procedimento licitatório - e 
instalação de elevadores e 
do cabeamento lógico para 
conectar os computadores à 
rede do TJE. Uma rampa na 
entrada do prédio para faci-
litar o acesso aos deficientes 
físicos, ainda vai ser instala-
da na entrada. 

LI ADMINISTRATIVO 

No 
dia 26 deste mês os 

associados da Aserfej - 

Associação dos Serventuários 
e Empregados da Justiça do 
Estado do Pará, estarão 
votando em uma das chapas 
inscritas - 'Experiência e 
"União" - que disputam a dire-
ção da entidade. As inscrições 
ficaram abertas no período de 
dois a dezesseis deste mês e 
apenas as duas chapas se ins-
creveram. A Aserfej tem 236 
associados e uma das bandei-
ras das duas chapas é trazer 
mais funcionários para as 
fileiras da associação. 

A chapa 1 "Experiência" é 

L 

composta por: Sílvia do 
Amoral Rocha, Presidenta; 
Sidália Amaral, vice-Presi-
denta; lara Lopes de 
Barros,1° Secretária; Lúcia de 
Fátima, 2° Secretária; Paulo 
José da Silva, 1° Tesoureiro; 
Ana Cana Sena 2° Tesou-
reira; Souzange Reis (Suzi), 
diretora Social; A. Wander-
cleydes Magalhães, diretor de 
Esportes; Wilson Velasco, 
Consultor Jurídico. Assem- 

J 

bléia Geral: Terezinha Costa, 
Maria das Graças Lameira, 
Neliane Colares. Conselho 
Fiscal: Georgina dos Santos, 
Miguel Angelo Simas, Ednair 
Meio Leão, Maria Célia de 
Lima, Vicente Rodrigues Filho, 
Zilma Pereira, Teima Vascon-
celos. 

A chapa 2 "União" é com-
posta por: Rubens Lima Fa-
rias, Presidente; Luis Cláudio 
Faria, Vice-Presidente; Paulo  

César Barreto, 1 ° Secretário; 
Gutemberg Taveira, 20  
Secretário; Oldeildo Marinho 
da Silva, diretor de Esporte; 
Ronaldo L. Nazaré, diretor 
Social; Jameson E Chaves, 1° 
Tesoureiro; Maria Virgínia 
Maio, 20  Tesoureira. Assem-
bléia Geral: Maria Gaudên-
cia Nunes, Ubiraci da Rocha 
Sidrim, Adriana de Nazaré 
Frazão. Conselho Fiscal: 
Miguel Sauma Filho, Geraldo 
Farias, Antônia Rodrigues 
Viana. Suplentes: Sérgio 
Coutinho, Arthur de Mello 
Ramos, Paulo Sérgio 
Damasceno. 

Eleições na ASERFEJ 

Folha do Sinjep calunia funcionário do TJI 
O Des. Humberto de Castro, 

Corregedor de Justiça do Estado, recebeu 
correspondência do serventuário Givaldo 
Araújo, oficial de Justiça do cartório situado 
na comarca de Medicilôndia, sul do Pará, 
comunicando o envio de ofício à Direção 
do Sindicato dos Trabalhadores do 
Judiciário- Sinjep, solicitando a retratação 
na "Folha do Sinjep" de responsabilidade 

"Medicilôndia (PA), 05 de junho de 1997 

Senhor Presidente, 

Solicito de V.Sa que a "Folha do Sinjep" 
proceda a retratação aos termos ofensivos 
à minha dignidade publicado às folhas 
002 no mês de março. 

Para o seu conhecimento, sou Oficial 
do único cartório desta comarca por apro-
vação em concurso público realizado na 
forma da lei no ano de 1985, quando dei-
xei a função de supervisor do Banco do 
Brasil, agência de Altamira, após seis anos 
de casa - na época dos bons salários - 
onde também ingressei por aprovação em 
3° lugar em concurso com mais de sete-
centos candidatos. 

Por muitos anos paguei para trabalhar 
neste cartório, pois antes da instalação da 
comarca, as receitas aqui auferidas sem-
pre foram incompatíveis com os custos 
operacionais dados as poucas atividades e 
pequeno volume de serviços, mas sempre 
persisti e lutei para a instalação desta 
comarca, fato que pode ser comprovado 
por qualquer cidadão desta comunidade. 

Instalado a comarca, ainda, apesar de  

da diretoria da entidade, a respeito de nota 
mentirosa divulgada na "Folha". A nota 
afirma que o Des. Humberto de Castro é 
proprietário de cartórios extrajudiciais nas 
comarcas de Medicilôndia e Brasil Novo. 
Os cartórios seriam administrados por "tes-
tas de ferro". A seguir você confere, na ínte-
gra, o ofício do servidor para a Direção do 
Sinjep. 

minha deficiência físico-paraplérgico-
desde então acumulo as funções de escri-
vão judicial, sem receber qualquer remu-
neração do tribunal, deslocando-me cons-
tantemente mais de três quilometros da 
sede da cidade até a Vila Pacal onde 
encontra-se instalado o Fórum, e jamais 
partiu de mim qualquer reclamação 
dificuldades aqui enfrentadas, aliás, se-
pre vi no trabalho uma forma de satisfação 
pessoal. 

Portanto jamais fui "testa de ferro"de 
quem quer que seja, apenas tenho na pes-
soa do Dr. Humberto de Castro, grande 
respeito, admiração e consideração por  
tratar-se do único Desembargador a visitai 
periodicamente esta região e estando sem-
pre em contato e atento a solução dos pro-
blemas aqui existentes. Sendo só para c 
momento, aproveito-me do ensejo para 
apresentar-lhe meus protestos de estima r 
consideração. 

Atenciosamente, 



 

LI Ti E 

 

X Encontro de Corregedores 
Reformas Constitucionais do Judiciário, 

Juizados Especiais e Justiça Sem Demora foram os 
temas das conferências proferidas durante o X 
Encontro Nacional do Colégio de Corregedores 
Gerais da Justiça dos Estados e Distrito Federal, 
realizado em Monous - Amazonas nos dias 28, 29 
e 30 de moio, O Colégio de Corregedores reúne 
a cada três meses. O próximo encontro será em 
Santo Catarina. 

O Des. Humberto de Castro, Corregedor 
Geral de Justiça do Porá, participante do Encontro, 
disse que com relação a Juizados Especiais o Pará 
preciso avançar mais, 'Infelizmente ainda estornos 
um pouca atrasados. Maranhão, Amapá e 
Amazonas todas estão com os Juizados de Trânsito 
resolvendo no hora os conflitos. Em Macapá foi 
instalado em um barco a justiça fluvial, que atende 
o população ribeirinho daquela região. No Pará há 
possibilidades de fazermos uma justiça fluvial, mas 
o Tribunal esbarro no questão financeiro', informou 
o Corregedor. Atualmente o Porá dispõe de 10 
Juizados Especiais, só na capital e mais 18 espa-
lhados pelo interior do Estado. 

A situação financeiro dos Tribunais de Justiça 

O Colégio de Corregedores Gerais de 
Justiça dos Estados e do Distrito Federal, reunido 
no X Encontro Nacional de Corregedores, em 
Manaus, durante o período de 27 o 30 de maio 
de 1997, com o intuito de resguardar a indepen-
dência do Poder Judiciário, bem como, o Estada 
Democrático de Direito, e atenta à grave situação 
nacional, onde se busco coarctar o esfera de atua-
ção dos magistrados, gerando inaceitável prejuízo 
aos jurisdicionados, destinatários finais do sistema 
de normas e garantias que sustento as liberdades 
públicas, via de pretensão hegemônica de um 
Poder sobre as demos, DELIBEROU, à unanimida-
de de seus membros: 

1° - Repudiar todos as propostas legslativos 
que levem a supressão, ou mesmo ao enfraqueci-
mento, das garantias constitucionais da magistra-
tura, instrumento maior do exercício pleno da cida-
dania. 

Assim é que, os ingerências externas vulne-
rem a autonomia da atividade jurisdicianol e os 
posicionamentos favoráveis ao impedimento dos 

istrados ferem o princípio constitucional da 
ledade dos 'uízes. Essa prerrogativa, a par de 

ouiros, é indispensável para o exercício imparcial 
da judicatura, garantia supremo de toda a popu-
lação. 

Demais, o desejada celeridade na prestação 
de justiça e o acesso a esta não serão alcançados 
com tais medidos, mas, ao contrário, estarão com-
prometidos em suo essência. A Justiça idealizado 
pelo povo reclamo recursos efetivos - materiais e 
processuais - capazes de aperfeiçoá-la, adequan-
do-o às necessidades do terceiro milênio. 

2° - Reafirmar posição contrária à criação de 
órgãos externos de controle do Poder Judiciário, 
haja vista que o controle interno, realizado por 
órgãos cori-ecionois próprios, compreende atributo 
de independência do Poder e se revela suficiente 

,para acompanhamento e fiscalização dos atos 
funcionais dos magistrados. 

Além do mais, no que toca à atividade uns-
dicional, as decisões proferidas pelos juizes podem 
ser reexaminadas pelos Tribunõis competentes, via 
de recurso próprio, servindo o motivação dos jul-
gados, prevista constitucionalmente (art.93, IX), 
como transparência dos atas judiciais. 

3° - Rejeitar toda e qualquer restrição ten-
dente o reduzir o competência junisdicionol dos 
atuais Juizados Especiais Cíveis, instituições que 
oferecem resposta presta e seguro aos verdadeiros  

foi também discutido no reunião. Os TJEs depen-
dem do Executivo paro os repasses de verbas 
necessárias não só poro manutenção, mas paro 
melhorar os serviços da Justiça e também instalar e 
manter os Juizados. A insuficiência de verbos é 
uma realidade enfrentada por quase todos os 
Tribunais, mas os TJEs, dentro de suas possibilida-
des financeiros, têm conseguido levar o trabalho 
adiante. 

E o segundo encontra de corregedores que o 
Des. Humberto de Castro participo e em todos 
foram enfatizados a criação, desenvolvimento e 
modernização dos Juizados Especiais de Pequenas 
Causas. A questão da criança e do adolescente é 
também uma preocupação sempre presente nos 
encontros, o Corregedor do Pará informou que no 
Sul do país os Juizados têm uma grande aceitação 
e esses juizos vieram poro suprir o grande deman-
da de processos recebidos diariamente pelos 
Tribunais do Justiça Comum. Após três dias de 
exaustivas discussões, os corregedores de todo o 
Brasil elaboraram o corto de Manaus. (leia na ínte-
gro) 

anseios de Justiço. 
Proposta de supressão do competência em 

razão do matéria, prevista pelo atual inciso II, do 
art,3°, da Lei n° 9.099/95, vinculando todas as 
causas ali elencadas ao teto valorativo de alçada, 
constitui grave retrocesso ao modelo constitucional 
previsto paro as demandas de menor complexida-
de. 

4° - Recomendar aos Tribunais de Justiça e 
Corregedorias Gerais a implantação de serviços 
que agilizem o prestação jurisdídonal na apuração 
de atos infracionais praticados por adolescentes, 
forma eficaz de minimizar o delinquência juvenil, 
reabilitando-as para o vida em sociedade. 

5° - Reivindicar, finalmente: 
o) Aos Presidentes dos Câmaras e Senados 

do Brasil, Paraguai e Uruguai, a agilidade do trâ-
mite da autorização legislativa para que cada País 
possa ratificara Convenção de Haia sobre adoção 
internacional. E aos respectivos Presidentes do 
República para que depositem suas assinaturas de 
ratificação, tão logo disponham de autorização 
legislativa paro tonto. No coso do Brasil, o reforço 
dó idéia de que cada Comissão Estadual Judiciário 
de Adoção, no respectivo Estado, e a Secretaria 
dos Direitos do Cidadania do Ministério da Justiça, 
no âmbito federal, se constituam nas autoridades 
centrais do controle dos adoções. 

b) Ao Presidente do Senado do Brasil, agilizar 
o tramitação do Projeta de Lei n° 115/94 que ade-
quo à Lei Federal n° 8.069/90 as regras do 
Convenção de Haia sobre adoção internacional. E 
o Presidente do República do Brasil poro que san-
cione e promulgue tal legislação, tão logo aprova-
do pelo Congresso. 

c) Aos Presidentes dos Tribunais de Justiça 
Estaduais, diligenciar a criação de Comissões 
Judiciários de Adoção, onde não existirem; priori-
sondo, ademais, a busca do uniformização de pro-
cedimentos entre elas inclusive com convênios 
entre os mesmas. Esses convênios permitirão o 
geração de um banco de dados nacional de pre-
tendentes (brasileiros e estrangeiros), crianças dis-
poníveis, agências de adoção e candidatos decla-
rados idôneos. 

Posto isto, conclomo a união da magistratura 
nacional em tomo dos ideais que norteiam a afir-
mação do Judiciário, como instância derradeira 
das liberdades individuais e do dignidade humana. 

Manaus, 30 de maio de 1997' 

O discurso de 
Celso de Mello 

A solenidade de posse do Ministro Celso de 
Mello na Presidência do Supremo Tribunal Federal 
foi no dia 22 de maio, em Brasília. A seguir alguns 
trechos do discurso do presidente: 

"Tive o ensejo de destacar, neste Supremo 
Tribunal Federal, que o Brasil, hoje, experimenta um 
processo de expressiva transformação social, políti-
ca e jurídica, que se projeta, por efeito da imperio-
so necessidade de atualização do Estado, tanto no 
plano da reorganização institucional dos Poderes do 
República quanto no âmbito do redefinição das pró-
prios atribuições do comunidade estatal, em face 
dos anseios e das legitimas necessidades do corpo 
social. ( ... ) 

Sabemos todos, que no contexto dos reformas 
do Estado, a questão do Poder Judiciário constitui 
um dos tópicos mais significativos e importantes que 
compõem a presente agenda política nacional. 

A administração do justiça, para realizar plena-
mente os fins o que se destino, deve ser processual-
mente célere, tecnicamente efetiva , socialmente efi-
caz  politicamente independente. 

E por isso que todos os reformas necessários 
ao aperfeiçoamento do processo de administração 
da Justiça não podem prescindir do respeito devido 
à independência das corpos judiciários, pois - torna-
se essencial relembrar- é no independência integral 
dos juizes que reside, de maneira particularmente 
significativa, o próprio fundamento de preservação-
dos direitos fundamentais dos pessoas e de conser-
vação integral dos franquias democráticas do cida-
dão. 

Não são outros, por isso mesmo, os motivos 
que já me levaram a relembrar que, sem juizes inde-
pendentes, não há sociedades livres. 

A independência dos juizes e tribunais, mais da 
que uma categoria de natureza jurídica, representa 
decisiva conquista histórica da própria coletividade, 
pois significo fator essencial de legitimação ético e 
político da própria ordem democrática. 

A independência judicial, no contesto dos relo-
ções entre o cidadão e o Estado, representa elemen-
to assegurador dos liberdades civis e dos direitos e 
prerrogativas de que as pessoas e instituições se 
investidos. 

O Brasil não aceita mais modelos políticos de 
inspiração autoritária, qualquer que seja a domina-
ção que se lhes dê: regime cívico- militar ou regime 
de arbítrio ou regime de exceção, eis que todos , sem 
distinção, constituindo sistemas marginais de poder, 
igualam-se nos gestos de atrevimento, de insolência 
e de sistemática desrespeito às liberdades e ao pos-
tulado essencial do legitimidade democrática. ( ... ) 

O Presidente da República, o Presidente do 
Senado, o Presidente da Câmara dos Deputados e 
o Presidente do Supremo Tribunal Federal têm cons-
ciência de que nenhum dos poderes situo-se acima 
da Constituição. E sabem que o justo equilíbrio polí-
tico entre os Poderes do Estado decorre do convívio 
harmonioso que deve pautar as suas relações insti-
tucionais. ( ... ) 

Em uma palavra: o juiz é, e sempre deve ser, o 
instrumento do Constituição na defeso incondicional 
e no garantia efetiva das direitos fundamentais da 
pessoa humano. Essa é uma dos missõesirrenunciá-
veis do juiz digno e consciente de seus deveres éti-
cos, políticos e jurídicos, no desempenho do ativida-
de jurisdicionol. 

p *coce Carta de Manaus ••••• 



O aniver-
sariante, 
Des. Alber-
to Soares 
Maio, vice-
presidente 
do TJE 

 

No último dia 5, deste 
mês, o Des. Alberto Soares 

Maio, Vice-Presidente do 
TJE, foi carinhosamente sur-

preendido pelos colegas 
magistrados e funcionários 
do TJE, com um coquetel 
em sua homenagem. A 
manifestação foi para 

comemorar o aniversário 

do ilustre Desembargador. 
Estiveram presentes magis-

trados, técnicos e assesso-
res que promoveram o 
coquetel. O evento aconte-

ceu no final do expediente, 
no gabinete do Desembar-
gador. 

Festa de Adesão II 
O Chefe de Gabinete 

da Presidência do TJE, 
Valério de Mello Alves, tam-
bém aniversariou, no dia 5, 
e foi carinhosamente sur-
preendido com uma festa de 
adesão em comemoração 
ao seu aniversário, na sala 
da Secretaria da Presidência. 
Mas o aniversariante tam-
bém surpreendeu a todos, 
quando, no final do expe-
diente, apresentou alguns 
pratos especiais que sua 
esposa Selma resolveu pre-
parar para ocasião. O 
bacharel em Direito, Valério 
Alves, tem 21 anos de servi-
ços dedicados ao Poder 

Judiciário, atuando sempre 
nos gabinetes da Corre-
gedoria, Vice-Presidência e 
Presidência. Foi também 
Oficial da Polícia Militar 
durante cinco anos. O 
Assessor do Cerimonial e 
Relações Sociais do TJE, 
Paulo Ledo falou em nome 
dos amigos colegas de tra-
balho de Valério ali presen-
tes, desejando-lhe sucesso e 
muitos anos de vida. O Des. 
Romão Amoedo Neto, 
Presidente do TJE, esteve 
presente ao evento. Muito 
emocionado o aniversarian-
te agradeceu a todos o cari-
nho recebido. 

Jarina Mourão entregando um cartão a Valério Alves em nome 
dos funcionários 

u 
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Festa de Adesão 1 

Magistrados 
homenageiam 
Christo Alves 

Apesar das recomendações do Des. Manoel de Christo Alves 
(na foto) contrárias a todo e qualquer tipo de homenagem pela 
passagem de seu aniversário, ocorrido no dia 30.05, um grupo 
de magistrados resolveu organizar um almoço, no dia 6 deste 
mês, para comemorar mais uma etapa na vida do magistrado. O 
Des. Romão Amoedo Neto, Presidente do TJE, participou tambérn 
da homenagem. Christo Alves atingiu no dia 30.5 a idade limi' 
poro permanecer no serviço público, mas vai colaborar de forma 
voluntária com o' Judiciário, supervisionando a publicação 
Ementário, publicado neste veículo. 

Pessoa carismática e muito estimada pelos colegas magistra-
dos e funcionários, Christo Alves, não poderia deixar de receber 
homenagens. Para a ocasião foi programado um almoço no res-
taurante Avenida, com um especial e selecionado cardápio. O 
Des. Benedito Alvarenga - um dos organizadores da festa - decla-
rou que a homenagem foi mais do que merecida. O Des. Christo 
foi talhado para ser um magistrado. Apesar de ser um homem 
simples, sempre soube fazer valer suas decisões. Lembrando da 
vida profissional do aniversariante, Alvarenga disse ainda que 
Christo Alves soube, graças a sua intensa dedicação, conciliar 
suas duas grandes paixões: o magistério e a magistratura. No 
magistério Christo Alves lecionava matemática para o 20 grau, 
nas comarcas onde trabalhou, em Santa Izabel acumulou volun-
tariamente as disciplinas de Português e Matemática sem ganhar 
nada por isso, informou o Des. Alvarenga. A bacharela em Direito 
Rosa Helena falando sobre o pai disse que apesar da rigidez e 
severidade na educação dos filhos, especialmente com os est 
dos, Christo Alves é pai exemplar, solidário e que sempre ajudo 
e continua ajudando em todos os sentidos os cinco filhos e mais 
22 afilhados que moram em suo caso. 'Ele é o tipo de pai que 
chega do trabalho e senta na mesa para dar aulas de reforço aos 
filhos. A assessora Jane Jordy disse que, 'Christo Alves é a pessoa 
mais bondosa e humana que conheço, principalmente com os 
mais carentes. As sextas ele distribui remédios e material escolar 
aos pobres. Quando cheguei aqui ele me mostrou todo o funcio-
namento e estrutura do TJE. Para Jane o Desembargador foi um 
professor, quando chegam os processos ele dá uma aula sobre o 
caso. Ele enriqueceu bastante meus conhecimentos. 

A trajetória de Manoel de Christo no magistratura é longa. 
Iniciou a carreiro como pretor em Bularú.  Em pouco tempo pres-
tou o concurso para Juiz de Direito. Aprovado, foi nomeado para 
a comarca de Gurupá, onde passou mais de uma década quan-
do permutou com o Juiz de Santa Izabel do Pará. Em Santa Izabel 
Christo Alves trabalhou cerca de seis anos. Posteriormente promo-
vido para a capital, atuou por muitos anos na Vara de Menores, 
hoje da Infância e Juventude. Posteriormente foi promovido ao 
Desembargo e em 95 foi escolhido em votação pelo colegiado de 
desembargadores paro presidira TJE durante o biênio fevereiro de 
95 a fevereiro de 97. 



A juíza Maria de Nazaré Gouvêa é a titular da Vara de Execuções Penais 

 

ti TJE 

 

Informatização da Vara de Execuções Penais 
Até o fim do ano a 8° Vara 

de Execuções Penais vai estar 
completamente informatizada. 
Desburocratização, moderni-
zação e agilização dos serviços 
prestados à comunidade, 
serão as principais consequên-
cias da inormatização, meta 
que está sendo cumprida pelo 
Des. Romão Amoedo Neto, 
presidente do TJE. Atualmente 
a Vara de Execuções penais 
sofre com a falta de uma estru-
tura adequada capaz de cor-
responder a demanda dos ser-
viços. A partir de agosto, com 
a mudança do Fórum Criminal 

6 do prédio do Palácio da Justiça 
para o prédio do Anexo São 
João - novo prédio a ser inau-
gurado em pouco mais de 20 
dias - a 8° Vara vai funcionar 
em instalações mais amplas e 
adequadas. A reestruturação 
do órgão vai representar um 
significativo salto de qualida-
de nos serviços prestados por 
esse luízo. 

Com jurisdição em todo o 
Estado a 8' Vara integra o 
Fórum Criminal que é um 
órgão do TJE onde são julga-
dos os processos da área cri-
minal. O Fórum é composto 
por 18 Varas, seis pretrorias, 
mais as Varas Distritais de 

,,Mosqueiro e Icoaraci. O 
Fórum Criminal está sob a 
direção da juiza Raimundo do 
Carmo Gomes. 

Cumprir as sentenças con-
denatórias e administrar as  

penas são as principais fun-
ções da 8° Vara, hoje funcio-
nando um uma sala no segun-
do andor do prédio do Palácio 
da Justiça. Atualmente traba-
lham no órgão dois funcioná-
rios efetivos e mais dois que 
fazem um trabalho de apoio 
no cartório. Maria de Nazaré 
Gouvêa é o iuiza titular da 
Vara. ' 8° Vara efetiva real-
mente todos os termos da sen-
tença condenatório", explica a 
juíza que está como titular do 
órgão desde setembro de 95. 
falando sobre a rotina de tra-
balho Maria de Nazaré 
Gouvêa informou que trami-
tam diariamente pela Vara 
cerca de cem processos. Ela 
explicou que a quantidade de 
processos está diretamente 
relacionada a enorme deman-
da atendida pela 8° Vara. 
Apesar do Ato Regimental que  

determina que a as penas infe-
riores a seis anos de reclusão 
sejam administradas pelos jui-
zes das comarcas de origem 
dos processos. O Ato determi-
na também que as penas 
superiores a seis anos são res-
ponsabilidade da 8° Vara. No 
entanto, o volume de trabalho 
não diminuiu. A Juiza explicou 
que isso acontece porque os 
benefícios decorrentes de cada 
processo tem: indulto, regres-
são de regime e comutação de 
penas, por exemplo, tem que 
ser administrados pela 8° Vara. 
O livramento condicional só 
pode ser executado pela 8° 
Vara. "Nenhum Ato Regimen-
tal pode se sobrepor a Lei de 
Execuções Penais que é o ins-
trumento regulamentador das 
execuções. O Ato foi elabora-
do para desafogar a 8° Vara. 
A intenção é boa, só que ele  

deveria ser regulamentado 
para que os benefícios possam 
ser processados pelo juiz que 
está executando a pena", ana-
lisa a magistrada. Ela informou 
que hoje são 550 condenados 
em todo o Estado. 

Para a Juíza a informatiza-
ção vai solucionar problemas 
sérios. Um deles é a agilização 
na emissão de documentos 
como cartas de livramento e 
guias de execução. A emissão 
de Certidões de Primariedade 
um dos grandes problemas da 
8° Vara, já que a certidão pos-
sibilita ao iuiz o julgomentro 
dos processos, geralmente 
sofre um atraso de 60 dias em 
sua expedição em função da 
enorme demanda. "Com a 
informatização as certidões 
ficarão prontas em menos de 
dois minutos", festeja a magis-
trada. E isso vai se tornar pos-
sível porque todo o histórico 
dos condenados vai estar dis-
ponível em um grande arquivo 
informatizado e de fácil mani-
pulação e acesso pelos funcio-
nários. O novo sistema está 
sendo implantado pelos fun-
cionários da Vara. A coordena-
ção dos trabalhos está sendo 
feita pela equipe do DeØt° de 
Informática. Segundo a magis-
trada, o trabalho deverá estar 
concluido em três a quatro 
meses. "A informatização é a 
melhor coisa que poderia 
acontecer para a 8° Vara", 
concluiu a juíza. 

O juiz Otávio Marcelino Maciel 

que preside a ação penal contra 

155 policiais militares e quatro civis 

envolvidos na chacina de 19 traba-

lhadores rurais em Eldorado dos 

Carajás já está ouvindo as testemu-

nhas arroladas no processo. No dia 

18 deste mês esteve em Marabá 

onde ouviu entre outros depoimen- 

tos o da repórter Mansa Romão e o 

de Pedro Alípio da Silvo. No dia 20, 

o juiz se deslocou até Curionópolis 

para ouvir mais sete testemunhas, 

entre essas Maria Abadia Barbosa, 

vítima de uma bala que até hoje está 

em sua coxa. No dia 25 o juiz se 

deslocará até Tucuruí para ouvir 

mais uma testemunha. 

ELDORADO DOS CARAJÁS 



APOSENTADO 

O ingresso de Jahir Galvão de Lima na 
magistratura se deu com a nomeação para 
ocupar o cargo de pretor, em Nova 
Timboteua, em 21 de março de 1960. Mas, 
dois anos antes, já graduado em Direito, 
Jahir Galvão de Lima havia ingressado no 
serviço público para responder pela promo-
toria de São Miguel do Guamó. Na época - 
1955— os promotores eram nomeados pelo 
chefe do executivo. Jahir Galvão foi nomea-
do pelo então Interventor do Pará, 
Magalhães Barata. 

A carreira como Promotor foi efêmera. 
Após o morte de Magalhães Barata, em 
1959, Jahir Galvão foi exonerado da pro-
motoria. Colocaram no meu lugar um 
leigo, lembra resignado da exoneração. 
Havia um funcionário público que estava 
prestes a se aposentar e pediu ao sucessor 
de Barata, Moura Carvalho, um cargo de 
Promotor de Justiça para se aposentar com 
um salário melhor. Foi assim a minha exone-
ração. Tiraram-me do cargo e o entregaram 
o um leigo, disse o magistrado. No ano 
seguinte opta pela magistratura e fica res- 

pondendo pelo Termo Judiciário de Nova 
Timboteua. A jurisdição de Nova Timboteua 
compreendia os municípios de Peixe-Boi e 
Santa Maria. Permaneceu como pretor de 
Nova Timboteua até abril de 1991, quando 
o Juiz Paulo Frota e Silva, Coordenador dos 
Juizados o convida para trabalhar nos 
Juizados de Pequenas Causas. Ao lado de 
Frota e Silva, inicia um trabalho voltado para 
a justiça informal. Os Juizados de Pequenas 
Causas, hoje Juizados Especiais, tiveram sua 
fase embrionária no andar térreo do Palácio 
da Justiça. O atendimento ao público era no 
horário de 17 às 20 horas. Jair Galvão 
conta que trabalhou algum tempo no prédio 
do Palácio com Paulo Frota mas depois foi 
trabalhar no Juizado instalado no prédio do 
PROCON, ao lado da Pretora Lúcia Jares. 
Foi aposentado em março de 1994, no 
cargo de Pretor vitalício do Termo da 
Comarca de Nova Timboteua. 

Já aposentado das atividades judiciá-
rias, Jair Galvão, que havia descoberto a 
riqueza cultural da região amazônica duran-
te o trabalho jurisdicional pelos interiores, 

Bacharel em Direito em 1956. (Arq. Família) 

resolveu dar continuidade a um antigo pro-
jeto. Trata-se de um livro sobre o folclore e a 
devastação da Amazônia, já concluído. O 
magistrado pretende publicá-lo ainda este 
ano. Como mensagem para os colegas 
magistrados e funcionários ele lança, neste 
veículo, o primeiro capitulo de seu livro, con-
tendo 27 capítulos, ainda inédito. 

Quando a baronesa do Rio Mar deu 
entrada no trono do Rei dos animais não ocul-
tava a sua grande preocupação. O leão, que 
adorava recebe-ia, cuidou de atendê-la. A 
baronesa, que tinha como satisfação encher o 
rei de presentes do rico vale, se desculpou: 

- Alteza, perdoa minhas mãos vazias. 
O leão tranquilizou-a: 
- Baronesa, o que vale é nossa amizade. 
O rei, tão ao gosto do raposa, servindo a 

indispensável libação à mútua amizade 
adiantou: 

- Baronesa, estou sabendo quanto os 
desatinos humanos avançaram sobre nosso 
grande verde. 

A raposa, sorvendo o vinho real sem o 
paladar de antes, disse: 

- Alteza é fato; e como se não bastasse 
um outro desatino desaba sobre nossas cabe-
ças. O leão perguntou: 

- Baronesa, de que se trato? 
A raposa, encarando o rei, anunciou: 
- Alteza, macaco prego rebelou-se. 
O leão compreendendo o estado da 

raposa perguntou: 
- Baronesa, rebelou-se contra quem? 
Alteza, contra os humanos, contra o suo 

magestade, contra tudo. 
O leão perguntou: 
- Baronesa, o que pretende o macaco? 
A raposa respondeu: 
- Alteza, a pretexto de defender o nosso 

verde, ele quer se imiscuir nos negócios 
humanos. 

Macaco Prego, 
o Estadista 

O leão, se referindo as onças, prosseguiu: 
- Baronesa, e as duquesas, que provi-

dência tomaram? 
A raposo respondeu: 
- Alteza, nenhuma; largaram o proble-

ma em minhas mãos e sumiram do cenário. 
O leão um pouco aborrecido, pergun-

tou: 
- Baronesa, finalmente, o que está 

havendo? 
A raposa retrucou: 
- Alteza, macaco prego se diz em missão 

do nosso Pai Curupira e vossa majestade  

sabe o que o pai Curupira representa para o 
nosso verde. 

O leão, sentindo a gravidade do proble-
ma, prossegue: 

- Baronesa, e a fauna como reage? 
A raposa continuou: 
- Alteza, o macaco já a domina ao ponto 

de cavalgar o veado que, como majestade 
sobe, é a montaria preferida do nosso pai. 

O leão, que ante a devastação do reino 
tinha no Curupuira o mais forte protetor, fazen-
do uma reflexão, perguntou: 

- Baronesa Espertina, não há uma ponta 
de verdade na versão do macaco prego. 

A raposa reagiu: 
- Alteza, absolutamente. Veemente pros-

seguiu: 
- Macaco prego é uma vergonha. Como 

se não bastasse a anatomia que lhe dá o 
nome, quando tem uma humana a vista, se 
entrega ao sexo à distância. 

O leão já bastante irritado, perguntou: 
- Baronesa, com que moral esse Simio se 

apresenta ante a fauno? 
A Raposa, terminativo, respondeu: 
- Alteza, com nenhuma; apenas abusan-

do do nome do nosso pai Curupira. 
O leão, como decepcionado, arrematou: 
- Baronesa, deixe comigo suas preocupa-

ções. Vou convocar o Simio para ver com que 
cara ele me encara. 

A raposo aliviada, exclamou: 
- Bravo, meu Rei! Firme com sua majes-

tade o aventureiro. 



OPINIÃO 

Tratamento odontológico em pacientes portadores do vírus HIV 

Passado duas décadas dos primeiros 
registros médicos sobre o surgimento da 
AIDS, acumulou-se uma grande quanti-
dade de informações no meio científico 
em busca de resultados efetivos, em ter-
mos de cura da doença. A pesquisa avan-
çada, o crescente grau de interesse de 
nós, seres humanos, atentos as novas 
informações, permitiram que, em curto 
prazo, o agente causador da doença 
(vírus) fosse identificado, desenvolveram-
se reações sorológicas, programas de 
vigilância epidemiológica conseguiram 
bons resultados e, finalmente, os compor-
tamentos de riscos foram reconhecidos. 

Em odontologia, tem se tornado, 
comum o atendimento de pacientes soro 

,,Íosifivos. Assim sendo, aos sentimos na 
rigoção de ressaltar algumas conside-

rações de ordem clínica e comportamen-
tol que podem ajudar o elucidar, tirar 
alguma dúvida existente, ou simplesmen-
te, orientar nossos funcionários em rela-
ção ao tema. Por outro lado, notamos 
uma demasiada preocupação de nossos 
pacientes no que diz respeito a possibili-
dade de contaminação no consultório 
dentário. 

Segundo o mais recente relatório do 
ADA (American Dental Association), só 
existe um (1) caso de contaminação na 
literatura mundial em que, comprovado-
mente, o profissional contaminou o 
paciente em ambiente de consultório. 
Deve-se ressaltar que este profissional era 
homossexual e que não tinha como rotina 
de trabalho a adoção de normas de bio- 

Dr. Ságio Brabo./CD 

segurança no atendimento de seus 
pacientes. Em síntese, o risco de contami-
nação é muito baixo, quase inexistente. 

No que diz respeito as normas de bio-
segurança no atendimento de rotina em 
consultório, sabe-se que o vírus da AIDS é 
extremamente fraco, pouco resistente. 
Devemos ter a mesma preocupação com 
outras entidades patológicas mais 
comuns e com potencial de contágio bem 
superior ao do HIV, tais como a HEPATITE 
B, MENINGITES, HERPES LABIAL e a 
RUBEOLA. Não se submeta a qualquer 
tipo de atendimento clínico sem observar 
o uso obrigatório pelo profissional de 
LUVAS, MASCARAS e OCULOS DE PRO-
TEÇÃO. Ao paciente cabe informar sem 
receio o seu real estado de saúde. 
Pacientes soro positivos desenvolvem 
lesões bucais facilmente identificadas pelo 
cirurgião-dentista. Ou seja, ausentar 
informações clínicas com receio de possí-
veis preconceitos do profissional em rela-
ção ao atendimento é, no mínimo, irres-
ponsabilidade e falta de amor próprio. 
Por outro lado, cabe a nós profissionais 
de bom senso, indicar, na impossibilidade 
do atendimento, as alternativas para o 
paciente, como por exemplo, a unidade 
de tratamento de pacientes soro positivos 
da Secretaria de Saúde do Estado. 

Outro aspecto importante é a ade-
quação do consultório frente aos diver-
mos tipos de patologias infecto-contagio-
sas existentes. O bom senso nos diz que 
devemos encarar todos os nossos pacien-
tes como um risco potencial de contami- 

nação, sendo assim, além da adoção das 
normas de bio-segurança pelo profissio-
nal e equipe auxiliar, devemos trabalhar 
em um ambiente que nos garanta pelo 
menos minimizar o risco de contágio. 
Dentro deste contexto, dispomos de vários 
métodos que coíbem a ação de microor-
ganismos. Atualmente, em ambiente de 
consultório, o mais indicado e eficaz 
método para esterelização dos materiais 
permanentes é o autoclave. Diante destas 
condições de trabalho, nós conseguimos 
resultados mais adequados, confiança e 
respeito de nossos pacientes, bem como 
reduzimos a quase zero a possibilidade de 
contaminação tanto da equipe de traba-
lho como de seu paciente. (contaminação 
cruzada) 

Por fim, pacientes soro positivos 
requerem cuidados específicos. Como 
também, o nosso paciente rotineiro 
requer os mesmos cuidados, ou seja, res-
ponsabilidade do profissional e equipe 
auxiliar nas normas de bio-segurança e 
condicionamento adequado do ambiente 
de trabalho. Partindo destes princípios, 
estaremos ratificando todo o nosso profis-
sionalismo diante de nossos pacientes, 
tão imperioso nas artes médicas 
Finalmente, de nada adiantaria os cuida-
dos aqui citados se o sentimento de 
humanidade não for a base do tratamen-
to. Quando falamos em humanização do 
tratamento, não restringimos ao paciente 
soro positivo, e sim um compromisso 
perante nossa consciência e nosos 
pacientes. 

vida nada mais 
seria do que um verdadeiro 
fogo - fátuo. Tudo nela é efême- 

ro, ninguém se iluda. Os homens 
poderiam ficar pelas obras . Mas até 
isso um dia se desmorona, desapare-
ce. Há porém uma exceção: os exem-
plos. Esses ficam para as gerações, 

eternamente. Este Jornal, na edição passada de n° 48, 
maio/97, publicou um artigo do Des. Ary da Mota Silveira 
intitulado O Juiz Célio Cal, meu testemunho. Esses dois 
homens, duas personalidades ligadas eternamente à magis-
tratura de nossa terra, pelo muito que fizeram pela nossa 
Justiça. Um já desaparecido, mas eternamente vivo na nossa 
lembrança, o que está expresso, de forma clara e evidente 
no artigo, feito com tanta espontaneidade, com tanta digni-
dade intelectual, que não pode de forma nenhuma ser igno-
rado, porque é uma pedra de brilhante da inteligência, que 
possue o condão da eternidade. Leonan Cruz - assessor jur 
de desembargador. 

Q
Delegado Sindical do Sinjep 
- Sindicato dos Traba-
lhadores do Judiciário, de 

Redenção - eleito em 7.4 deste ano - 
Edivoldo Alves de Souza enviou 
comunicação ao Corregedor 
Humberto de Castro solicitando a 
divulgação neste veículo da pro-

gramação alusivo ao Dia da Justiça, 8 de dezembro. 
Participam do evento funcionários e magistrados lotados nas 
comarcas de Tucuruí, Tucumã, Orilândia do Norte, Rio 
Maria, Redenção e a anfitriã Santana do Araguaia. No 
evento do ano passado a programação contou com um tor-
neio de futebol Society e Redenção consagrou-se pela 30 

vez campeã. Na noite do dia 7 foi realizado um jantar dan-
çante, durante o dia 8 um churrasco entre os servidores 
marcou o Dia da Justiça. A reportagem do Informativo" vai 
entrar em contato com o funcionário Edivaldo para divulga-
ção da programação do evento deste ano, aguardem. 

CARTAS 
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"CausoS 
A Inauguração 

Em 1943, Joaquim Magalhães 

Cardoso Barata retornava a Belém 

como interventor federal. Magalhães 

Barata, como era popularmente conhe-

cido, já havia sido governador do 

Estado antes do retorno como interven-

tor. Como interventor era o próprio 

Barata quem poderia nomear o titular 

para a prefeitura da capital. E o 

"Coronel Barata" decidiu nomear um 

padre para administrar a prefeitura de 

Belém. O padre em questão era 

Leandro Pinheiro. O padre citado havia 

tido problemas e fora impedido de cele-

brar missas, dar confissões etc... Ele 

viria a ser o primeiro prefeito nomeado 

por Magalhães Barata. Naquela altura, 

a prefeitura estava em vias de inaugurar 

a Praça Brasil no bairro de Umarizal. 

No dia da inauguração, além dos 

convidados estavam presentes Maga-

lhães Barata e o delegado Totinho 

Fernandes, boratista famoso da época. 

O evento reuniu a nata da sociedade 

local além das autoridades. Após o 

cumprimento do protocolo de praxe, 

Magalhães Barata se prepara para des- 

cerrar a placa, sob a estátua índio que 

é a marca registrada da Praça Brasil. 

Quando Magalhães Barata descerrou a 

placa haviam os seguintes dizeres escri-

tos a giz: "Foi o padre Leandro quem 

me deixou aqui nú. Mas se eu pego este 

malandro meto-lhe uma flecha". 

Causo narrado pelo Des. Calixtrato 

de Moh'os 

De Combinação Esse causo se deu em uma comarca 

do interior, zona rural paraense. No inte-
rior é comum as pessoas possuirem 
pequenas criações e plantações para sua 

subsistência. A estória canta a briga entre 
dois vizinhas. Um criava porcos e a outra 
possuia uma plantação de mandioca. 

O problema começou quando os 
porcos começaram a destruir a planta-
ção de mandioca. Depois de muita dis-
cussão, disse me disse e várias mandio-
cas devidamente digeridos pelos porcos 
famintos os litigantes decidiram levar o 
caso à Justiça. No Fórum, a dona das 
mandiocas apresentou suas reclamações 
ao juiz afirmando que não poderio conti-
nuar a engordar de graça a criação do 
vizinho. A dona da plantação indignada 
exigia uma indenização pelas mandiocas 
surrupiadas pelos porcos do vizinho. Para 
solucionar o impasse o juiz da comarca 
propõe que os dois façam um acordo ao 
que o dono das porcos responde cinica-
mente: "Doutor.., eu já estou de combi-
nação, ela é que não está". 

Causo narrado pelo Des. Elzeman 
Bittencourt 

'á 

CAUSOS 

/ 

Convites recebidos pelo 
presidente Rornão 

Amoedo Neto em junho 
Dia 03 Inauguração do Laboratório de Sementes e 

Mudas Florestais do AIMEX - Benevides, promoção do 
Governo do Estado (SAGRI ), em Berievides - Po. 
- Seminário ' Violência nos Despejos Urbanos e o 
Democratização do Poder Judiciário', com o apoio do 
OAB - Po. 
- Dia 04 - Cerimônia comemorativo pelo passagem do 
501 do SESC no Auditório do SESC. 
- Dia 05 - Coquetel de lançamento do novo material 
turístico do Estado, promoção do Governo do Estado 
IPAATUR no Palácio louro Sodré 

- III Encontro do Associação dos Mulheres de 
Negócios e Profissionais de Belém no Belém Hilton 

- )v Ano de Criação e Funcionamento do Juizado 
Especial Cível e Criminal do MAR na Sede do Juizado 
do PAR. 

- Sessão Solene de Posse do Dr. João Maria Lós, no 
cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no TJE Moto Grosso do 
Sul 

- Dia 6 .- Inauguração do Centro de Atividades 
Profissionais do SESI em Porogominos em Paragominos 
- Dia 9 - Seminário Especial Aspectos Processuais da 
Lei dos Juizodos Especiais Criminais' , promovido pelo 
Ministério Público do Estado no Auditório do ME 

Dia 10 - Sessão Solene pelo Dia de Portugal, cujo 
orador oficial foi o Desembargador Almir de Lima 
Pereira, no Auditório do Grêmio Recreativo e Literário 
Português. 

-  lançamento da 1V Record em Belém, no 
Assembléia Paraense 
- Dia 11 - 1" Fórum Nacional de Debates Sobre o 
Poder Judiciário, promovido pelo Superior Tribunal de 
Justiça, em Brasilia - DE 

- Sessão Especial pelos 10 anos de falecimento do 
Deputada Estadual Paulo Fontelies, promovida pelo 
Câmara Municipal de Belém, no Plenário do CMB. 
• - Cerimônia Militar pelo Batalho Naval de Riachuelo, 
promovido pelo Comando do IV Distrito Naval rio 
Comando do IV DN. 

Palestra sobre os Aspectos Essenciais do Processo 
Disciplinar, promovido pela 5upenntendencio Regional 
do Polícia Federal, no Auditório da Polícia Federal. 
- Dia 12 - Sessão Especial, promovido pela 0A8 - 

Altamira, do Simpósio de Direito, no Plenário da 
Câmara Municipal de Altomira. 
- Dia 13 - Lançamento do Revisto do Foro - Vol. 96. 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, rio TJE Paraíba. 
- Dia 16 - Homenagem aos Líderes Empresariais do 
Estado, promoção do Gazeta Mercantil, no Auditório 
do Associação Comerool do Estado. 
- Dia 18 - Posse da Escritora Nelly Cecilia Rocha, no 
Acad. Poroerise de Letras, no Plenário do APL 
- Dia 19 - Posse do Dr. Alvaro Bourguignon, no carga 
de Desembargador do Tribunal de Justiço do Estado do 
Espírito Santo, no Plenário do TJEES. 

Assinatura de convênio entre o Governo do Estado, 
SEDUC, E SECTAM, (JFPo e do Estado, en, prol do 
Ciência, no Auditório do Palácio de Despachos. 
- Dia 20 - Palestra sobre o Câncer de Momo, promo-
vido pelo Departamento Médica - Odontológico do 
MP no Auditório do ME 

Dia 23 - Sessão Solene de Posse das Novos 
Dirigentes do Superior Tribunal de Justiça, no Plenário 
do STJ 
- Dia 25 - Sessão Solene de Abertura da Interiorização 
do AsL em Parogominos. 

- Abertura do 4" WORKSHOE promovido pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 
sobre a Qualidade Total no Judiciário, no TJERS 
- Dia 26 - Cerimônia de Entrega da Comenda do 
Mérito Municipalista, promovida pela Sociedade 
Brasileira de Estudos Municipalistas, rio Solão Nobre 
do Assembléia Paraense. 

- Sessão de Abertura do 2' Congresso Paraense de 
Direito do Trabalho, promovido pelo Tribunal Regional 

"'do Troholl,,, em Scintorém - Po. 
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Visita Imperial 
Seminário sobre 

Crianças e 
Adolescentes 

A Escola Superior da Magistratura pro-
moveu nos dias 17, 18 e 19 de lunho, um 
seminário sobre Crianças e Adolescentes. 
A violência doméstica; a ida para a rua: os 
porquês, o violência estrutural; as experiên-
cias de ex-cheiro cola e o resgate à cida-
dania; o ECA - Estatuto da Criança e do 
Adolescente, como instrumento de respon-
sabilização aos adolescentes em conflito 
com o Lei; Sistemas de Garantias de 
Direitos: promoção, vigilância e defesa dos 
direitos da criança e adolescente foram os 
temas abordados durante o seminário. 

Participarão do seminário os titulares 
dos Juizados da Infância e Juventude da 
capital, Juiza Carmencin Cavalcante, o 

Øiiz Paulo Frota e Silva e demais represen-
tantes de entidades que trabalham com 
crianças e adolescentes, como: Seteps; 
Movimento de Emaús; UFPa, Unama; 
Corren. O Seminário foi aberto ao público 
em geral e cerca de 80 pessoas participa-
ram do evento. 

A coordenadora da Escola, prof. 
Socorro Carneiro, disse que o evento atin-
giu o objetivo que foi o de discutir mais 
uma vez a problemática da criança e do 
adolescente em situação de risco e trocar 
experiências de trabalho na área. O even-
to foi também em razão de diversos pedi-
dos feitos ao diretor de Ensino da Escola, 
Des. Almir de Lima Pereira. No final do últi-
mo dia do evento, durante o encerramen-
to, alguns participantes se manifestaram 
colocando o necessidade permanente de 
discutir o assunto entre a comunidade e 

•ntidodes que trabalham com crianças e 
adolescentes em situação de risco pessoal, 
social e econômico. 

Pelo quarta vez, o Des. Humberto de Castro, 
Corregedor Geral de Justiça, reuniu no dia 

17 deste mês, no Palácio da Justiça, com o Juiz 
Corregedor Eronildes Primo, Juíza Raimundo 
da Carmo Gomes, Diretora do Fórum 
Criminal, e Juíza Nazaré Gouvêa, da 8 Vara 
das Execuções Penais, e com outros represen-
tantes de órgãos de Justiça, tais coma: 
Secretario de Justiça; Defensorio Pública; 
Ministério Público, Delegacia Geral da Polícia 
Civil para discutir e apresentar propostas para 
solucionar o problema da superpopulação car-
cerário. Da reunião que se estendeu por mais 
de três horas, participaram: o Promotor de 
Justiça Clodomir, atual Secretário de Justiça; 
Alírio Sabbá, Superintendente do Sistema 
Penal; Paulo Avelar, Diretor do Departamento 
Criminal da Defensorio Público; Gilvandro 
Furtado, do Delegacia Geral de Polícia Civil; 
Samir Tadeu Moraes Dahai Furtado, Promotor 

O Des. Romão Amoedo Neto, 
Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado, e sua esposa Maria de Lurdes 
Polheta Amoedo foram, entre outras 
autoridades, convidados especiais que 
participaram da programação oficial em 
homenagem ao casal imperial Akihito e 
Michico, do Japão. O casal iniciou sua 
visito ao Brasil, no dia primeiro deste 
mês, por Belém. O Estado do Pará abri-
ga uma das maiores colônias japonesas 
do País, considerada a 30 maior, razão 
pelo qual foi um dos Estados escolhidos 
pelo Imperador, pela segunda vez, para 
visitar. 

As comarcas de Conceição do 
Araguaia, Rio Maria, Xinguara e Redenção 
foram visitados, nos dias 15, 16, 18 e 19 de 
maio, pelo Des. Humberto de Castro, 
Corregedor Geral de Justiça do Estado, 
Enivaldo do Gama, Juiz Corregedor e pela 
técnico Rosemary Ferrreira da Silva, assesso-
ra jurídico do Corregedoria. A comitiva exe-
cutou os correições ordinárias previstas pela 
portaria de número 24/97, expedida pelo 
Órgão Correicionol. 

Em Conceição do Araguaia foi consta-
tado que "as serventias judiciais clamam por 
uma melhor organização. A necessidade de 
reforma no prédio do Fórum", segundo o 
relatório da comissão, também foi observa-
do. O Corregedor recomendou maior cele-
ridode processual e prioridade nos proces-
sos de réus presas. 

Em Rio Maria o prédio do Fórum se 
encontra em precárias condições de funcio-
namento, necessitando de uma reforma 
completa. Apesar das dificuldades encontra- 

Reuniões para resolver 
a crise no Sistema Penal 

Autoridades reunidas discutem os problemas dos 
presos 

A programação foi organizada pelo 
Cerimonial do Palácio do Governo e ini-
ciou com a recepção de desembarque 
no Aeroporto Militar da Base Aérea. Paro 
esta recepção as autoridades foram 
orientados a não levarem as esposas. A 
comitiva Imperial e os convidados com-
priram a seguinte programação: primeiro 
dia, passeio fluvial; almoço no Palácio 
Louro Sodré: visita a Igreja Santo 
Alexandre; recepção oferecida pelo 
Consulado Geral do Japão; segundo 
dia, recepção de despedida, esta tam-
bém sem a esposa, no Aeroporto da 
Base Aérea. 

das no comorco o Corregedor também 
recomendou celeridade na tramitoção dos 
processos e prioridade nos processos de réus 
presas. 

A comarca de Xinguara está em exce-
lente condições de higiene e limpeza. 
Quanto aos processos existentes, mais de 
dois mil, todos estão tramitando normalmen-
te. 

O Fórum de Redenção está em bom 
estado de conservação, mas necessita de 
alguns reparos no telhado e numa parede 
que está com rachadura. A comarca possui 
duas Varas e 15 funcionários, todos do qua-
dro efetivo do TJE, que fazem o trabalho de 
apoio. 

Durante as visitas às comarcas, a comis-
são também visitou as delegacias rnunici-
pais. Será enviada uma cópia do relatório 
da correição ao Juiz Diretor do Fórum para 
que este tome ciência e ao Conselho da 
Magistratura para que sejam tomadas as 
providências cabíveis o cada caso. 

de Execução Penal do Ministerio Público. 
OSecretário de Justiça ao se pronunciar 

na reunião falou do projeto da APEC - Ass. de 
Proteção aos Condenados, para construção de 
caso penal construída com a colaboração da 
iniciativa privada para presos de menor poten-
cial ofensiva, a APEC objetiva trabalhar a res-
socialização desses presas. 

O Juiz Corregedor Eronides Primo disse 
que: "a reunião foi boa e o entrosamento entre 
esses órgãos é fundamental para eliminar os 
entraves burocráticos existentes". Raimundo 
Gomes achou a reunião muito proveitosa. 
'Temos que dar um voto de confiança ao 
Secretário de Justiça e espero que ele tenha 
condições de implementar tudo o que preten-
de", declarou o diretora do Fórum Criminal. A 
próxima reunião está marcada para a primei-
ra quinzena de agosto. 

Correições no Sul do Pará 



TJE 

Curfinhas 
O Colegiado de desembargadores 

escolheu, na sessão do dia 18 deste 
mês, através de voto secreto os três 
procuradores da lista sextupla envia-
do pelo Ministério Público poro ser 
enviado ao chefe do Executivo poro 
o escolho do procurador que ocupa-
rá o voga deixado com o aposenta-
doria de Almir de Limo Pereira. No 
mesmo sessão foi escolhido pelo cri-
tério de antiguidade o Juizo de 

Couceiro (na foto) titular da 40  Vara 
Cível, poro ocupar o vago deixado também com o aposenta-
doria de Manoel de Christo Alves Filho, numa votação aper-
tado cujo os três magistrados mais votados foram; Maria 
Helena Couceiro, Maria Helena Ferreiro e Carmencin 
Cavalcante. Muita emocionada o magistrado disse ter ficado 
muito feliz com notícia embora não esperasse. "O desembar-
go é o úlimo patamar do carreira e todo magistrado almeja 
atingir um dia" declarou a futuro desembargadoro. 

Assessores tomam posse 
Tomaram posse como assessores de câmara, no dia 28 

deste mês, no gabinete do Des. Romão Amoedo, os bacha-
réis Glouber de Araújo Pontes e Anna Maria Alves Marfins. 
Os dois assessores estão atuando, respectivamente, junto 
aos desembargadores Climemenie Bernadette Pontes e 
Pedro Paulo Marfins. A ata de posse foi lavrada e lida pelo 
técnico Valéria de Meio Alves, Chefe de Gabinete da 
Presidência. 

Funcionária do TJE 
ganhou trigêmeos 

Emília Parente de Medeiros, 
escrevente da 6° Vara Pena] deu a 
luz aos trigêmeos; Izabela, eliza-
beth e Victor, no dia 29 de janajei-
ro. Os bebês nasceram fortes e sau-
dáveis. a mãe feliz da vida falou do 
trio: "eles não dão nenhum traba-
lho, pois gostam muito de comer e 
não são chorões. Acho que um faz 
companhia ao outro porque se 
olham e sorriem entre eles". 

Notas de falecimento 
O Informativo registra com profundo pesar o falecimente de três 

integrantes do TJE. 
1 - Maria Leite Brito, Pretora aposentada, trabalhou durante 30 anos 

no TJE. Faleceu no último dia dez de maio em consequência de um 
acidente vascular cerebral. 
2 - Sérgio Roberto de Oliveira Vasconcelos era sociólogoe integrava a 
equipe técnica da 24° vara da Infância e Juventude. Atualmente Sérgio 
era o responsável pelo Polo de Liberdade Asssitida Comunitária do 
Unama. Sérgio faleceu dia 15 de lunho vítima de latrocínio. 
3 - Rubens Lira Paixão, Oficial de Justiço aposentado faleceu no dia 
23 deste mês, em consequência de complicações no Coração.. 

Corujice 
Na manhã do dia 12 deste mês a assessora Anno Maria 

Alves Marfins, do gabinete do Des. Pedro Paulo Marfins, ao 
entrar em seu gabinete de Trabalho foi surpreendida com a pre-
sença de uma linda coruja suindara - nome científico lyto alba. 
Dado o alarme o funcionário Benedito Bentes e mais as técnicas 
Heleno Carneiro e Ana Grazielo imediatamente, apanharam a 
assustada coruja, e se deslocaram até o porque zoobotânico do 
Museu Emílio Goelde para deixá-la naquela instituição. A fun-
cionária do parque, que recebeu a coruja, disse que os corujas 
trazem sorte e é também símbolo da sabedoria e não estranhou 
o fato de ter sido encontrada no interior de um gabinete de 
magitrodo sobre a estante de livros. 

Corregedor do Paraná 
O Des. Oto Luiz 

Sponholz, Corregedor Geral 
de Justiça do Paraná, e a 
esposa Lúcia Helena junta-
mente com o Juiz Adalberto 
Jorge Xisto Pereira, também 
do TJE do Paraná e sua 
esposa Rosane de Fátima, 
ao retornarem do Encontro 
de Corregedores ocorrido 
em Manaus nos dias 28, 29 
e 30 de maio, e permaneceram por dois dias em Belém. A 
Assessoria de Cerimonial e Relações Sociais do TJE-Po recepcionou 
os magistrados no aeroporto e o acompanhou nas visitas à pontos 
turistíco da cidade. A primeira visita dos dois magistrados foi no 
Posto de Serviço do Juizado da 30  Vara da Infância e Juventude, 
que funciona no Aeroporto de Vai de Cãns. A Comissária Yvone 
mostou o trabalho dos comissários nos postos do Aeroporto e 
Rodoviária de Belém. Os magistrados visitaram também lcoaracy e 
Mosuqeiro e ficaram encantados com o beleza notuoral do lugar. 

O conto do reajuste 

31 .05, informação mentirosa partido de um funcionário do 

Um jornal da imprensa local veiculou, no sábado 1 
caso, Antonio do Carmo, chefe do Serviço de cadastro do 

TJE e diretor do Sindicato do Categoria, afirmando que o 

magistratura paraense havia sido contemplada com um 

reajuste fabuloso na ordem de 340%. O Presidente da 

Associação dos Magistrados Cláudio Montalvão, Juiz de 

Direito, sabre o assunto que considerou uma piada, disse 
isT que "todos os magistrados devem passar uma procuração 

íT o este funcionário paro que ele receba os valores referen-

tes ao reajuste de 340%, já que nenhum magistrado con-

seguiu receber o suposto reajuste. Eu vou fazer isso disse 

o magistrado e concluiu dizendo que: "e aí, caso ele con-

siga receber, dividiremos os valores em portes iguais". O 

Presidente da Associação dos Magistrados acredita que 

informações mentirosas veiculadas pela imprensa só preju-

dicam o situação principalmente para os servidores. 

Quanto ao jornal que desrespeita seus leitores veiculando 

informações oficiosas não merece nenhuma credibilidade. 

Desembargo 

Direito Maria Heleno 



POESIA 

Menino Vendedor 

O menino entra na sala 
Ele está vendendo! 
Todos estão aliviados 
O menino está vendendo! 
Somos menos culpados? 
Mas o que ele vende? 
Quase não tem nada. 
Cadê sua morada? 
Seus sonhos e seus irmãos? 
Tiram-lhe quase tudo 
Sobrou-lhe a solidão. 

Regina Sarmento Araújo 
Assessora Jurídica do TJE 

Ausência 

Azul senil azul além-mar 
além violetas úmidas 
olhos do orvalho 
cravado de noites... 
nada abraço espaço entre 
as horas tinge o negro, o 
vazia púrpuro cheio de foros 
de feras, de rastros (as caças fogem). 
A lua redonda mostro suas 
varizes, o amor oxida. 

Josette Lassance - Técnica Assistente 
lotada no Museu Judiciário. 

CULTURAL 

FESTIVAL 
DE MÚSICA 

O músico João Bosca, maestro do 
coral do TJE Des. Delival Nobre, está 

entre os sete escolhidos em toda o Brasil 
pela Funart - Fundação Nacional de 
Arte, para integrar o juri do Festival 

Nacional de Coros daquela Fundação. 

O Festival será realizado na segunda 

quinzena de outubro, na capital do Ria 
de Janeiro. Para o primeiro colocado 

está reservado um prêmio em dinheiro 

no valor de R$ 10 mil. João Bosco está 

muito emocionado e se diz recompensa-

do pelo empenho de décadas de sua 
vida dedicadas à música. 

Vicente Rodrigues Filho, funcio-

nário lotado no Setor de 

Cadastro do TJE, foi um dos 16 

músicos classificados no 1 Fimpop - 

festival de música popular de 

lcoaracy, promovido pelo Jornal 

Popular com o apoio logistíco da 

Tramontina. Mais de 70 músicos se 

inscreveram, mas somente 35 

puderam participar da primeira eli-

minatória. Das 35 foram escolhi-
das 16 que vão ser gravadas em 

CD. Os músicos escolhidos vão 

ganhar por cada música 50 CDs. 

O lançamento do disco está previs-

to para o início do segundo semes-

tre deste ano, ocasião em que será 

II Fotonorte 
Newton Ricardo de 01iveira,(foto ao 

lado) repórter fotográfico lotado na 
Assessoria de Imprensa do TJE, está entre 
os 31 artistas selecionados no II 
Fotonorte. O Fotonorte faz porte de um 
projeto da Funarte lunto a Secult de 
redescorberta do Brasil em suas varieda-
des culturais. Os trabalhos selecionados 
comporão um catálogo e uma exposição 
itinerante que priorizará o norte e poste-
riormente pelas demais regiões do país. 
O Salão abrirá em novembro com o lan-
çamento do catálogo no Museu do 
Estado. 

lançado o II Fimpop. 

Belém Ontem e Agora, 

Viajada, Canção Possível e De 

Lampião a Quintino foram as músi-

cas classificadas de Vicente em 

parceria com Edmilson Ferreiro e 

Jorge Pimentel. Vicente compõe, 

canta e toca músicas com caracte-

rísticas regionais há uma decáda. 

Nas quatro classificadas, há a pre-
sença marcante dos rítmos de 

carimbó, xote, boi e baião. Vicente 

toca todas as sextas -feiras, o partir 

dos 22 horas, no "Caldinho e Cia, 

localizado na Trav. Mauriti entre 

Pedro Mironda e Marquês. Vale a 
pena conferir. 

João Bosco será 
jurado no festival de coros 



hecido não é aquilo a respeito do qual não 

17830 omente nada, mas é aquilo que, no que conhe- 

20364 a nós como elemento de inquietação." 
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Heidegger, M. 

SOCIAL 

Os dirigentes do Tribunal de Justiça parabenizam 
os aniversariantes de julho. São os seguintes: 

01 - Jarina de Nazaré Silva Mourão; Regina Lúcia • 
Silva Gomes;  Sebastião Dias Castelo. 

02 - Cormencin Marques Cavalcante- Juíza; • 
Eliam Mono Freitas Braga; Erich Correa de 
Farias; Keione Sastre da Conceição; 

Morneide Trindade P Merabet->Juiza; Nildo 
Mano da Casto Quaresma; Renildo Alves 
dos Santos; Waldomira Correa de Miranda. 

03 -  Lidiana Brabo Batista; Maria de Nazaré Silva 
Gouveia dos Santos->Juíza; Raimundo Ari 
Maio Pereira. 

04 - Ano Cristina Nunes do Nascimento; , 

Deuzadete Ferreiro da Silva; Evandro dos , 
Anjos Santos; Marucio de Fátima Guimarães • 
Morães; Raimundo Duarte Rodrigues. • 

05 - Ana Tereza Sereni Murrieta->Juíza; Claudia • 
Pinto Marques Soares; Edmundo Rodrigues 
Cal; Elba Cacelia Alves de Souza; Fabricio 
Martins Goes; João Carlos Sarmanho; José 
Ciebio da Silva; José Ditoso de Moura; 
Raimundo Rodrigues Ferreira; Ronaldo 

Soares Lobo; Valdeide Sousa Mota; Valdir 
Raimundo Marques; Valdirene do Socorro da 
Silva Campos. 

06 - Andreo Luisa Ribeiro da Fonseca; Evangel , 
Santana; Luis Fernando dos Reis Queiroz; , 
Luiz Fernando Monteiro Sena; Manuel Pedro , 
Carvalho de Oliveira->Pretor; Marcia • 
Cristina Calil Gonçalves; Maria Nilzareth da • 
Silva Costa; Maria Zuila Gomes de Azevedo; • 
Morilene do Socorro Furtado Cravo; Teodoro 
de Souza Junior. 

07 - Antonio do Carmo Freitas da Silva; Carlos 
Fernandes Rendeiro; Erasmo Rodrigues 
Demétrio; José Antonio dos Santos; Katia 
Esmelinda Aragão Lima; Rubem Pereira 
Santos; Zilda Maria Rodrigues Fernandes. 

08 - Ana Márcia Nobre Canipuna; Antonio , 
Guilherme Evanovicth dos Santos; José , 
Maria da Silva Souza; José Nilton da Silva , 
Araújo; Nizomar Monteiro da Costa; Ubiracy . 
da Rocha Sidrim. 

09 - Antonio Francisco Tenório Magalhães; Maria • 

Aparecida da Silvo Farias; Maria Vitoria • 
Torres do Carmo->Juíza; Sebastião Martins 
Ferreira->Pretor. 

10 - Américo Hortêncio da Cruz; Antonio Manoel 
G Barros Lobo; Benedito Bentes Lobo; Eladio 
da Silva Amoral; Gilda Cristina E do Rosário; 
Ivoneide Campos Borbosa. 

11 - Darlene Salgado Santa Brígida; Florinda 
Dias Riker->Juíza; Haroldo José Araujo de , 
Figueiredo; João Carlos Veloso Rodrigues; ,  

Luiz Antonio dos Santos Angelim; Maria 
Raimundo Silva Von Paungarten; Olga Lalor 
Correa. 

12 - Carlos Andre Abud Saliba; Euridice de 

Oliveira Costa; Hilma Rodrigues dos Santos; 
Jadson Roberto Quemel. 

13 - Ana Lúcia Monteiro de Souza; Ana Selma 
Silva Timoteo->Juízo; José Gilmo Lobato 
Pontolo; Maria de Fátima Martins Cunha; 
Zuleide Pimentel Leite->Pretora. 

14 - Anna Ramos de Barros; Beatriz Erica Panato; 
Caria Syane Moura Miranda; Gilberto 
Nazareno de Oliveira Moura; Maria Leonor 
Rosa da Silva. 

15 - Celio Angélica Dias Lobo Santos; Eva do 
Amoral Coelho->Juíza; Jonas Cordeiro 
Viano; Luiz de Gonzaga Siqueira Silva; Maria 
do Carmo Lobato Rossy; Sidina Cristina 
Bezerra Rabelo. 

16 - Carmelino Soares das Dores->Pretor; 

Flzemir Cecim Abraão; Fernando do Carmo 
Silva Mirando; Gilson do Carmo Castelo dos 
Reis; Haroldo de Araújo Pontes; João 
Ronaldo da Silva Só; Mayra Carvalho 
Cavalcante; Neysa do Carmo A. Figueira 
Lima; Ronald Batista. 

17 - Ana Mary Limo Jasse; Egídio Rodrigues de 

Abreu; José Ricardo Matos dos Santos; Luiz 
Guilherme M Leitão; Williams da Silva 
Tavares. 

18 - Anildo Sabóia dos Santos; Berenice Ribeiro 
de Oliveira; Francisco Marinho Andrade; 
Nilo dos Santos Rocha; Paulo Ronaldo Silva 
dos Santos. 

19 - Adriana Santos da Costa; Albino de Abreu 
Nogueira Filho; Arlete Barbosa Guimarães; 
Lidia Dias Fernandes->Desembargadora; 
Moura Roberto Souza da Silva; Vicente de 
Paulo Santiago. 

20 - Ana Maria Trindade Tavares; Antonio Carlos 
de Souza Castro; Cristovam Morruaz da 
Silva; Daniela X. Honoque; Edite da Costa 
Pantoja->Juíza; Fábio Ricardo Correa 
Sovedro; Myniam Viegas Carvalho; Nazaré 
Ferreiro de Oliveira. 

21 - Ana Cristina Carneiro Gaya; Fernando 
Nazaré Alves Ferreiro; Idiraci Romano de 
Jesus; Raimundo Nonata de Albuquerque 
Lavareda; Sandra Magali Passas Toneifi. 

22 - André Silva Borbolho; Jorge Antonio Gaby; 
Manoel de Jesus Batista dos Santos; Marco 

Aurelio do Silva Resque; Maria Madalena 
Cavalcante Nascimento; Morinolvo Aires de  

Souza; Raimundo Luis Meio do Nascimento; 
Sagio Alfredo Brabo de Araujo; Therezinha 
Marfins Fonseca->Juíza. 

23 - Almiro Carvalho de Oliveira; Amélia Beleza 

P E Souza; Lilian Lobato Pereira; Maria das 
Graças O Damasceno; Manilza da Silva 
Vasconcelos;  Moyses Raimundo Pinho de 
Azevedo Gama; Olivar Franco; Rita Maria 
Pimentel do Amoral; Willanea Raimundo do 
Silva E Silva. 

24 - Creusa Henriques Brito; Ehzobeth Maffei 
Silva; Francisco Ronaldo de Araujo; José 
Gomes Filho; Sonia Maria Ferreiro 
Guimarães. 

25 - Maria de Jesus Silvo Lima; Maria Santana 
Tavares Rebelo->Juíza; Maria Solange 
Marques Jussara; Paulo Pacheco Gusmão,-
Sandra de Nazaré Barbosa da Costa; 
Silvano Maria Mendes de Farias. 

26 - Ana do Socorro Oliveira de Jesus; ia 
Fátima de Almeida Moia; Gengis Freire de 
Souza; Luiz Claudio Alves; Maria Eunice 
Figueiredo Landy Modesto; Maria Ivete 
Rocha Ramos; Nazareno de Jesus P do 
Costa. 

27 - Antonio Sergio Barbosa de Sousa; Cristovão 
Amoral Nunes; lgleyse Socorro da Paixão 
Santos; Jucelia de Fátima Padilho; Manoel 
Moura Monteiro Nunes. 

28 - Antonieta da Rosa Lima Machado; Elyenne 
Soares Figueira; Heleno Percila de A 
Dornelles->Juíza; Marilena Nascimento 
Pinho; Mauro do Socorro Alencar Cruz; 
Raimundo Rubens de Souza; Roseane de 
Souza Pinho; Tania Batistello->Juíza; Tito 

Fróes de Oliveira. 
29 - Ana Loura Cordeiro; Antonio Nazaré Nunes 

da Costa; Edneia Oliveira Tavares- >Juíza; 
José Antonio Moreira de Oliveira; Aania do 
Carmo 5 de Araújo->Juíza; Teodora Teles 
Menezes 

30 - Adriana Pinheiro Mirando; Afonso José L uO 

Pinheiro; Alcemir de Oliveira Farias; Ana 
Conla Murnieta Palmeira de Oliveira; Lilion 
Maria Pereira dos Santos; Mário de Jesus 
Soares Rosa; Marlene Ribeiro Coutinho; 
Norma Alice dos Santos Bentes; Oscanina de 
Souza Pompeu. 

31 - Cirineu Penes Gusmão; Eronides Rodrigues 
de Carvalho; João Bnizolo Duarte de 
Oliveira->Juiz; Maria do Ceu Maciel 
Coutinho->Juíza; Rosono de Nazaré Sena 
Simões Peixota. 

Datas c \.ham. 341.3 

itulo: Informativo TiPA. 
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DIREITO CIVIL E 
PROCESSUAL CIVIL 

 

Negativa de paterni- 
dade - Exame de 

DNA - Desnecessidade ante os 
provas periciais apresentadas. 
Competência do magistrado para 
apreciar as evidências e chegar 
ao deslinde da questão. 

Ação ordinária negativo de 
paternidade - Pesquisa genética 
DNA desnecessária . A repetição 
de provo pericial habilmente pro-
duzida com a plena adesão dos 
portes litigantes. Cabe ao 
Magistrado apreciar o significado 
das evidências e cotejando-os 
com o conjunto probatório che-
gar ao deslinde da questão. 

curso conhecido e provido. 
gravo. Ac n°31. 406. 2° Com. 

Civil. Relatora: Desci. Albanira 
Lobato Bemerguy. Decisão: 
Unânime. Julgamento: 8.5.97) 

Isonomia de vencimentos 
para cargos iguais de atribuições 
iguais ou assemelhados. 

Engenheiros agrônomos 
integrantes dos quadros da 
Secretaria de Estado de 
Agricultura. As preliminares argui-
das pela autoridade impetrado 
foram rejeitados. Demonstrada a 
situação de desigualdade dos ser-
vidores impetrantes, em relação a 
ocupantes de cargos assemelha-
dos de engenheiro agrônomo da 
mesma secretaria de Estado, 
defere-se a segurança. Aplicação 
do Arfo 39, § 1° / da C. F. de 
1988, e da Lei Estadual 5. 810, 
de 1994,   que tornou eficaz e apli- 

2° FASCÍCULO 

cável a norma constitucional em 
apreço. Segurança concedido. 

(M. S. C. Civ. R. Ac. n° 31. 
411. Relator: Des. João Alberto 
Casteilo Branco de Paiva. 
Decisão: Unânime, Julgamento: 
20. 05. 97) 

Locação por tempo indeter-
minado. Aluguéis cobrados inde-
vidamente. 

Contraio por tempo indeter-
minado. Aluguéis cobrados des-
respeitando cláusulas contratuais. 
Cobrança de juros bancários e 
multa na forma do contrato vigen-
te. Alegação deferimento à artigo 
de lei e decretos vigentes. Ação 
que ataca dois fundamentos. 
Improcedência em vista de seu 
incabimento quanto a um dos 
pontos atacados. 

(A. Rescisória. Ac n° 31. 
262. Relator: Des. Carlos Fer-
nando de Souza Gonçalves. 
Decisão: Unânime. Julgamento: 
29.04.97) 

Direito administrativo. Di-
reito de ampla defesa. 

O direito de ampla defesa 
nos processos de natureza admi-
nistrativa é de índole constitucio-
nal previsto no Art° 50 

, LV carac-
terizando lesão o direito líquido e 
certo o seu desrespeito. Segu-
rança concedido. 

(M. S. Ac no 31. 261. 
Relator: Des. José Alberto Soares 
Maio. Decisão: Unânime. 
Julgamento; 29. 04. 97). 

Dispensa de correção 
monetária em empréstimo bancá-
rio 

Ação consignatória visando 
o cumprimento de disposição 
constitucional transitória que 
assegura a dispensa da correção 
monetária em empréstimo bancá-
rio, em determinado período de 
tempo. Improcedência em virtude 
da falto de um dos pressupostos 
da concessão da anistio. Recurso. 
Juntada posterior do balanço do 
ano competente. Reforma do jul-
gado em face do atendimento 
daquele requisito. Recurso provi-
do para reformar a sentença ape-
lada. 

(Ap. Civil. Ac, n° 31. 357. 
Relator: Des. Manoel de Christo 
Alves Filho. Decisão: Unânime. 
iulgamento:16. 12. 96). 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL 
PENAL 

Prazo de conclusão da ins-
trução procesual extrapolado. 

Prazo máximo para conclu-
são da instrução processual extra-
polado. Art° 80 do CPR Torna-se 
facultativa a reparação dos pro-
cessos apesar da conexão ou 
continência, quando as infrações 
tiverem sido praticadas em tempo 
e lugar diferentes, ou quando for 
grande o número de acusados, 
como também para não prolon-
gar a prisão preventiva. Ordem 
concedida. 

(H-C Liberatório. Ac. n°31. 
352. Relator: Dr. Otávio 
Marcelino Maciel, Des. Convo-
cado. Decisão: Por maioria. 
Julgamento: 19. 05. 97) 

Atentado violento ao pudor-
Caracterização 
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Condenação. Tipifica-se o 
atentado violento ao pudor na 
conduta do agente que, mediante 
violência presumida, constrange a 
vítima menor a suportar atos libi-
dinosos diversos da conjunção 
carnal. 

(Ap. Penal. Ac. no 31. 418. 
Relator: Des. Yvonne Santiago 
Marinho. Decisão: unânime. 
Julgamento: 27. 05. 97) 

Silêncio da autoridade poli-
ciol impõe concessão do "writ". 

Incensurável é o decisum a 
quo concessivo do Writ preventi-
vamente impetrado, em razão do 
silêncio da autoridade policial 
indicada como coatora -Recurso 
Ex-Ofício conhecido e improvido. 

(3° Com Crim. Iso. Ac. n° 
31. 421. Relator: Des. Benedito 
de Miranda Alvarenga. Decisão; 
Unânime. Julgamento; 23. 05. 
97) 

Prescrição da ação penal. 
Extinção da punibilidade. 

Crime de estelionato. (Art. 
171 do CPB). Recurso interposto 
pelo Ministério Público contra a 
decisão que absolveu os réus por 
insuficiência de provas. Ação 
Penal tragada pela prescrição 
retroativa calculada pelo máximo 
da pena imposta ao delito, ante o 
decurso do lápso temporal de 
mais de 12 (doze ) anos da data 
do oferecimento da exordial acu-
satória, pelo que se impõe sela 
declarada prescrita o ação penal 
e extinta a punibilidade dos réus, 
ex vi do art. 107, IV do CPB. 

(3° C. Penal. Ac. n° 31. 
420. Relator: Des. Jaime dos 
Santos Rocha. Decisão: Unânime. 
Julgamento: 15. 05. 97) 

Crime praticado por militar. 
Competência da Justiça Comum. 
Reforma da decisão de 1° Grau. 

Homicídio doloso praticado 
contra civil. Competência da 
Justiça comum para suo aprecia-
ção, nos termos da Lei n° 9. 299, 
de 7 de agosto de 1996. 
Provimento do recurso e aplica-
ção da pena ao réu. Decisão 
reformada da instância "a quo" 
para condenar o réu a pena de 
reclusão, fixada inicialmente em 
12 (doze) anos, e aumentada em 
face dos péssimos antecedentes 
do réu, aumentada de um terço,  

que em definitivo fico com 
16(dezesseis) anos de reclusão a 
ser cumprida em regime fechado. 

(]'Com. Pen. Ac. no 31. 
393, Relator: Des. Ary da Moifa 
Silveira. Decisão: Unânime. 
Julgamento: 20.5.97) 

DIREITO CIVIL 

Execução de Nota 
Promissória. Recibo sem reconhe-
cimento e não testemunhado. 
Prova não convincente paro ata-
car o título. Decisão "a quo" con-
firmada. 

Embargos de Devedor. 
Execução de nota promissória. 
Valor líquido e certo que terá de 
ser combatido com prova válido. 
Recibo sem reconhecimento e 
não testemunhado. Prova não 
convincente poro atacar o título. 
Recurso conhecido e não provido. 
(Ap. Cível. Ac. n° 31. 463. 
Relator: Des. Carlos Fernando de 
Souza Gonçalves. 3° C. Civil. 
Julgamento: 9.5.97. Decisão: 
Unânime ). 

Agravo. Liquidação de sen-
tença. Impugnação do cálculo. 
Embargos à execução. 

Transitado em julgado a 
sentença, a execução deve ser 
processado com a citação do réu 
para pagar ou nomear bens à 
penhora. O devedor não é mais 
intimado poro dizer sobre a conta 
elaborada, nem deve esta ser 
homologada pelo Juiz. A discus-
são sobre o valor firmar-se-á em 
Embargos à Execução, com a res-
salva da alegação de excesso de 
execução. Recurso conhecido e 
i m provido. 

(Ag. ac. n° 31. 467. 
Relatora: Deso. Climenie Ber-
nadete de Araújo Pontes. 3° C. 
Civ. Julgamento: 04. 04. 97. 
Decisão: Unânime) 

Ação Possessória. Imóvel 
adquirido através de arrematação 
e vendido ao requerente. 
Contradição existente entre a 
documentação apresentada. In-
denização por perdas e danos 
retirada. 

Imóvel adquirido através de 
arrematação e vendido ao reque-
rente. Existência de contradições 
entre a documentação apresento- 

da. Bens devidamente registrados 
no cartório competente. Alegação 
de posse através de direito poste-
riores o 1982.   Inexistência de 
benfeitoria que possa ser avaliada 
pelo perito para condenação por 
perdas e danos. Recurso reconhe-
cido em parte para retirar o con-
denação por perdas e danos. 

(Ap. Civ. Ac n° 31. 470. 
Relator: Des. Carlos Fernando de 
Souza Gonçalves. 3°C. Civ. 
Julgamento: 16. 05. 97. Decisão: 
Unânime) 

Bens alienados fiducioria-
mente em garantia de dívida. 
Remoção implicando em deterio-
rização. Despacho agravado cas-
sado, para que os bens garanti-
dores do dívida permaneçam em 
poder do agravante, sendo p 
ela utilizados até a decisão fin 
do ação 

Bens alienados fiduciaria-
mente em garantia de dívida, 
constante de maquinário indus-
trial incorporado ao solo. Busca e 
apreensão. Remoção dos bens. 
Agravo de Instrumento. 

Devem os bens ficar em 
poder do acionado, se a remoção 
implicar na sua deteriorização e, 
principalmente, forem necessários 
ao prosseguimento das atividades 
daquele. Agravo provido para 
este fim. 

(Ag. oc n° 31. 455. Relator: 
Des. Nelson Silvestre Rodrigues 
Amorim. 1 ° C. Cível. Julgamento: 
26. 05. 97. Decisão: Unânime). 

Responsabilidade Civil. C 
 00 pa. Laudo Pericial. Presunção lu 

tantum do laudo não bastando 
para suscitar dúvidas sobre suo 
veracidade. Prova testemunhal 
considerada, julgamento correto. 
Provimento negado. 

Apelação Cível. Indeniza-
ção. Responsabilidade Civil. 
Culpa. Laudo pericial do reparti-
ção de trânsito atribuindo ao 
motorista do ônibus de proprieda-
de da apelante, a culpabilidade 
pelo acidente, mantido, afinal, 
depois de processada a retifica-
ção do boletim de ocorrência, 
que foi indeferida. Presunção 
"uns tantum" desse laudo, não 
bastando infirmá-la, o simples 
suscitação de dúvidas em torno 
de sua veracidade. Prova testemu-
nhal devidamente considerada, 
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EMENTARI 

com o julgamento correto referen-
te à invalidade do contraditório 
depoimento de uma testemunha 
demonstrando manifesto interesse 
no desfecho da causa. Recurso 
não provido. 

(Ap. Civel. Ac n° 31. 450. 
Relator: Des. Wilson de Jesus 
Marques da Silva. 2° C. Civil. 
Julgamento: 22 /05/97. Decisão: 
Unânime). 

Incorporação de gratifica-
ção de cargo comissionado. 
Direito líquido e certo. 

Incorporação. Comprovado 
exercício de cargo comissionado, 
tem o impetrante direito à incor-
poração da gratificação. Exercício 
de vários cargos comissionados, 

I
evendo perceber os vencimentos 
o cargo de pradrão imediata-

mente inferior, dado que não 
exerceu por dois anos consecuti-
vos o cargo de padrão superior. 
Segurança concedida. 

(M. S. Ac. n° 31. 404. 
Relator: Des. Maria Lúcia Gomes 
Marcos dos Santos. C. Civ. Reun. 
Julgamento: 13. 05. 97. Decisão: 
Unânime) 

Ação mandomental visando 
compelir autoridade cootora a 
anular portaria que suspendeu o 
impetrante. Alegação de cercea-
mento de defeso, por ocasião da 
instauração da sindicância. 

Mandado de Segurança 
objetivando compelir a autorida- 
e impetrado anular o ato, con-

cretizado através de Portaria, que 
suspendeu a impetrante, não lhe 
oferecendo oportunidade de 
defesa através de procedimento 
de sindicância. 

Sentença favorável, sujeitan-
do o decisão ao reexame neces-
sário nos termos do art° 12, pará-
grafo único, da Lei n° 1533/51. 

1. A análise do conjunto 
probatório persuade do acerto da 
R. sentença, daí não merecer 
reforma diante das considerações 
ao coso sob julgamento e, cons-
tantes deste acórdão. 

2. Reexome feito, decisão 
que se confirmo na Superior 
Instância diante da substancial 
fundamentação. 

(Reex. sent. Ac no 31. 449. 
Relatora: Deso. Osmarina Onadir  

Sampaio Nery. Julgamento: 22. 
05. 97. Decisão: Unânime). 

Embargos de Declaração. 
Efeito de Procrastinatório. 
Aplicação de Multa. 

Recurso. Embargos de 
Declaração. Intuito procrastinató-
rio. Multa 1%, nos termos do 
parágrafo único do Art. 538, do 
C. P C. sobre o valor do causa. 
Embargos rejeitados. 
(Ap. Civel. Ac. n° 31. 440. 
Relator: Des. Wilson de Jesus 
Marques da Silvo. Julgamento: 
22.05.97. Decisão: Unânime). 

Locação. Ação de Despejo 
para Uso Próprio 

Imóvel locado paro servir de 
residência aos empregados da 
Locatária. Permanência indevido 
de ex-empregado no imóvel obje-
to da locação. Responsabilidade 
integral do ré pelo cumprimento 
das obrigações contratuais, 
como também para proceder a 
desocupação do imóvel locado, 
tal como se comprometeu( art 61, 
Lei do Inquilinato). Recurso 
Improvido. 

(Ap. Cível. Ac. n° 31. 405. 
Relator: Des. João Alberto 
Costello Branco de Paiva. 3° Com 
Civ. Julgamento: 04. 04. 97. 
Decisão: Unânime) 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL 
PENAL 

Crime hediondo. Excesso de 
prazo 

A complexidade do proces-
so com pequeno excesso de 
prazo, não é motivo suficiente que 
ustifique a concessão do writ. 
Ordem denegado. 
(H-C. Liberatório. Ac. n° 31. 457. 
Relatora: Desa. Lúcia Clairefont 
Seguin Dias Cruz. C. Crim. R. 
Julgamento: 10. 03. 97. Decisão: 
Unânime. 

Arquivamento de Inquérito 
Policial. Ausência de justo causa 
para oferecimento da denúncia. 

Se só existem meras suspei-
tas contra o paciente, mantê-lo na 
prisão configura-se constrangi-
mento ilegal, maxime existindo 
em seu favor pedido de arquiva-
mento do inquérito policial, com 
fundamento na ausência de justa  

causa, capaz de autorizar o ofere-
cimento da denúncia. Writ conce-
dido. 

(H-C-Liberatório. Ac n° 31. 
429. Relator: Des. ELZAMAN DA 
CONCEIÇÃO BITTENCOURT. C. 
Crim. R. Julgamento: 14. 04. 97. 
Decisão: Unânime). 

Nulidade do Processo. 
Vícios ocorridos no inquérito poli-
cial:nõo contamina a ação penal. 
Legítimo defesa real ou putativa. 
Excludentes não confirmadas nos 
autos. Qualificadora constante da 
denúncia 

1-Preliminar de nulidade. 
Ainda que o Inquérito seja conta-
minado de vícios este não ultra-
passa seu limite poro anular o 
ação penal. 

li-Mérito, não basta alegara 
existência de qualquer excludente 
de criminalidade. Necessário se 
torna estar aquela estreme de 
dúvidas nos autos. 

111-Em sendo a pronúncia 
mero juízo de admissibilidade de 
acusação, basta que o Juiz se 
convença da existência do crime e 
de indícios da autoria para pro-
nunciar o reú. 

1V-Não pode o Juiz afastar 
sumariamente as qualificadoras 
se estas constam expressamente 
na denúncia. 

(R. P Sent. Est. Ac. n° 31. 
259. Relator: Des. Elzaman da 
Conceição Bittencourt. Julga-
mento; 20.03. 97. Decisão: 
unânime). 

Sonegação Fiscal. Carac-
terização. Crime 

Sonegação Fiscal. Lei n° 
8,137/90. Caracterização do 
crime. Negar ou deixar de fome-
cer,  quando obrigatório, nota fis-
cal ou documento equivalente. 
Inteligência do Art° 1° ,V da refe-
rida Lei. 

(A. Penal. Ac. n° 29. 976. 
Relatora: Des. Yvonne Santiago 
Marinho. 1° C. Crim Isolada. 
Julgamento: 30. 09. 97. Decisão: 
Unânime). 

Constrangimento Ilegal. 
Excesso de prazo para ofereci-
mento da denúncia 

E de se convir que o prazo 
de (2) dois anos, sem que ao 
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EMENTARIO 

menos se tenho oferecida a 
denúncia é deveras penoso ao 
paciente que se encontra privado 
do seu direito de liberdade, pela 
inércia do Ministério Público. Writ 
concedido. 

(H-C. Liberatório. Ac no 29. 
936. Relator: Elzaman da 
Conceição Bittencourt. C. Crim. R. 
Julgamento: 23, 09. 97. Decisão: 
Unânime) 

Lei 9. 299/96. Competência 
da Justiça Penal Comum para pro-
cessar e julgar crimes de homicí-
dio praticado por policiais milita-
res contra civis. 

Ao iuiz é defeso alterar capi-
tulação penal, tanto no despacho 
de rejeição da peça preambular 
acusatório, quanto no chamado 
juízo de retratação, por ser esta, 
função exclusiva do dominus litis. 
Não é possível na denúncia, em 
casos de autoria conjunto ou cole-
tiva a individualização da conduta 
específica de cada um dos agen-
tes. Reconhece-se a competência 
da Justiça Militar para o processo 
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 Homicídios, conforme 
determina o parágrafo único do 
Art° 90  do C. R Militar, a este 
acrescentando 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 art. 
79,inciso 1 do CPP e 102, alínea 
"a" do CPPM. Recurso conhecido 
e provido. 

(RSE. Ac. no 30. 044. 3° C. 
Crim 1. Relator: Des. Benedito de 
Mirando Alvarenga. Julgamento: 
25. 10. 96. Decisão: Unânime)  

cm, de profundidade. Recurso 
conhecido e não provido. 

(RSE. Ac. n° 28,837. Relator: 
Des. Werther Benedito Coelho. 
2°C. Crim. isol. Julgamento: 14. 
03. 96. Decisão: Unânime). 

Ato de Improbidade Admi-
nistrativa. Ex - Prefeito Municipal. 
Recebimento Denúncia. 

Estando a denúncia do Mi-
nistério Público dentro dos parâ-
metros do Art. 41, do C. R P, e ha-
vendo a tipicidade prevista no art. 
201/67, ocorrendo, pois, o crime 
em tese, é de ser recebida a de-
núncia para a apuração dos fatos 
na Justiça. Denúncia recebida. 

(A. Penal. Ac. n° 29. 849. 
Relatora: Des. Rutéa Valente do 
Couto Fortes. C. Crim. R. 
Julgamento: 23. 09. 96. Decisão: 
Unânime). 

DIREITO CIVIL 

Execução. Nota promissória. 
Preenchimento posterior. 

Hipótese em que foi assina-
da e entregue em branco ao cre-
dor para preenchimento do valor. 
Desfalque este que não retira o 
eficácia do título executivo extraju-
dicial. Jurisprudência a respeito da 
matéria. Preliminar de 
Incompetência do Juízo rejeitada. 
Preliminar de cerceamento de 
defesa julgada prejudicada. 
Negado provimento ao recurso. 

(Ap. Civ. Ac. n° 29. 902. 
2°C. Civ. Relator: Des. Calistrato 
Alves de Mattos. Julgamento: 22. 
02. 96. Decisão: Unânime) 

Previdência social. Pensão. 
Interpretação do § 50, do Art° 40, 
da C. E. 

Limite estabelecido em lei, 
definição prevista no inciso XI, do  

Art° 37, da disposição constitucio-
nal. Piso salarial que se resume ao 
teto máximo e a relação de valo-
res entre a maior remuneração 
dos servidores públicos, observa-
dos como limites máximos e no 
âmbito dos respectivos poderes 
em espécie, a qualquer título. 
Parâmetro que a lei maior estabe-
leceu no equilíbrio hierárquico 
entre poderes. Parecer anterior do 
conselho previdenciário que opi-
nou pela pensão integral diante 
da remuneração do servidor que 
contribuiu, ainda na condição de 
aposentado para o instituto. 
Respeito ao dispositivo constitucio-
nal que recepcionou todas as leis 
atinentes à matéria discutida no 
que tange à integralidade da pen-
sões. Sentença que se reforma 
Recurso conhecido e provido. 

(Ap. Civ. Ac n° 22001. 
Relator: Des. Almir de Lima 
Pereira. 1' Com. Civ. Julgamento: 
30. 03. 93. Decisão: Unânime). 

Servidor Público. Concur-
sado. Destituição do cargo. 
Infrigência ao Princípio do contra-
ditório e da ampla defesa. 
Declarada a ilegalidade do 
Decreto-governamental e, conse-
quentemente, reitegrado o impe-
trante no serviço público. 

O poder-dever de a admi-
nistração anular seus próprios atos 
eivados de ilegalidade não enseja 
o desrespeito aos Princípios 
Constitucionais do Contraditório 
da Ampla Defesa quando do at 
possa resultar ofensa a direito sub-
jetivo. Ação conhecida e ordem 
parcialmente deferida. 

(M. S. Ac. n° 29. 993. 
Relatora: Desa. Izabel Vidal de 
Negreiros Leão. órgão Especial. 
Julgamento: 23. 10. 96. Decisão: 
Unânime) 
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Pronúncia. Incompatibili- 
dade da tentativa perfeita com a 
desistência voluntária. 

Pronúncia. E incompatível a 
tentativa perfeito com a desistên-
cia voluntária, pois naquela, o 
sujeito exaure os atos de execu-
ção. No caso, o acusado Jossan-
dro não matou a vítima Walter 
Fernandes, ferindo-lhe o coração, 
porque a faca do crime traspassa 
a carteira de cigarros, no bolso, 
antes de perfurar-lhe o peito 1,5 


