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Seis meses de gestão 

A gestão do atual Presidente 
do TJE, Des. Romão Amoedo 

Neto, completa seis meses este 
mês. Apesar dos problemas 
enfrentados em consequência de 
uma conjuntura político-econômi-
ca onde predomina a crítica sobre 
o poder judiciário, sem que sejam 
dados as condições infra-estrutu-
rais adequadas, em face da 
carência de recursos financeiros, 
o Des. Romão Amoedo vem con-
seguindo desenvolver um trabalho 
digno, sério, competente e de 

qualidade em sua administração. 
Nos primeiros seis meses de sua ges-

tão, o Des. Romão Amoedo, dedicou aten-
ção especial a aceleração dos processos de 
casos polêmicos que envolvem questões 
sociais graves. E o caso por exemplo, do 
massacre acorrido em Eldorado dos 
Carajás, para o qual foi designado um juiz  

exclusivo para agilizar o andamento dessa 
ação penal. Foi estabelecido ainda um 
canal de comunicação entre TJE e a 
Federação dos Trabalhadores em 
Agricultura e Comissão Pastoral da Terra. 
Representantes das duas entidades estive-
ram em audiência com Romão Amoedo 
para denunciar irregularidades em cartó-
rios de Comarca no Interior. As denúncias 
estão sendo apuradas pela Corregedoria 
Geral, através das correições nas 
Comarcas. 

Quanto as reformas em prédios do TJE 
o Des. Amoedo está priorizando os prédios 
do interior. O primeiro semestre foi marca-
do por levantamentos técnicos da situação 
dos prédios onde funcionam várias comar-
cas do interior. As reformas começarão no 
segundo semestre do ano. Algumas refor-
mas, como a do Museu do judiciário e de 
alguns gabinetes já Foram viabilizadas, As 
reformas da Corregedoria, Vice-presidência 
e comarcas do interior acontecem a partir 
de agosto. 

A agilização dos serviços prestados 
pelo Judiciário paraense está sendo conse-
guida através da informatização, compro-
misso assumido pelo Des, Romão Amoedo 
por ocasião de sua posse, em fevereiro de 
97. Hoje, vários setores do Tribunal já estão 
informatizados. O setor administrativo por 
exemplo, já conta com o sistema de proto-
colo integrado. O sistema possibilita o aces-
so as informações de processos administra-
tivos e documentação interna de forma mais 
rápida. 

Entre os novos recursos é importante 
destacar a implantação do sistema de ape-
nados e a informatização da 82  Vara de 
Execuções Penais. Está sendo implantado 
também um banco de dados de presas pro-
visórios de todo o Estado. O sistema está 
em fase de cadastro e permitirá aos juizes 
agilizar a emissão de documentos, certi-
dões etc. O Des. Romão Amoedo espero 
conseguir, até o final de sua gestão, a infor-
matização de todas as atividades do 
Tribunal de Justiça do Estado. 
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• A comemoração dos 170 anos de Instituição dos Cursos 
Jurídicos no Brasil. pág. 5 

• Manifestantes agradecem a interferência do Des. Romão 
Amoedo no caso Norman. pág. 7 

• Cooperativa de Integrantes do Ministério Público está aberta 
também aos servidores do TJE. pág. 3 

• O aposentado do mês é o funcionário João Amâncio. pág. 8 

O embaixador 
da Colômbia 
apresenta o 
novo consul ao Des. 
Romão Amoedo, 
Presidente do TJE 

Professores, aluna e esposa 
de Nornian entregaram ao 

presidente Amoedo, mensa-
gem de agradecimentos, 

com mais de mil assinatu-
ras, por sua interferência no 

caso 

Reinauguraço, após reforma, do Fórum "de Oeiras do Pará". Na 
foto o juiz Ernani Mao 

- 

Para obter informações sobre assuntos relacionados ao TJE-PA, 
ligue para o Telejudiciário: 1538 (lig. externas) e 2339/2340 (lig. internas) 



PUBLICAÇOES 

Publicações recebidas na Biblioteca 
"Des. Antônio Koury", em junho 

Acidentes de Transito. (Orgs. Ana Paula L. 
Rosa, Carmem E Afonso e Carlos 
Sampaio. ed. Rio de Janeiro, ADCORS, 
1997. 

Boletim de Jurisprudência Adcors. São Paulo. 
Rio de Janeiro: Esplanada a. 29, n. 16, 
jun. 1997, a. 29, n.17, jun 1997. a. 29, n. 
18. jun. 1997. 

Boletim de Licitações e Contratos. São Paulo: 
N.D.J. a 10, n. 6, jun. 1996. 

Boletim do Serviço de Biblioteca e 
Documentação. a. 8,n.4, outldez. 1996. 

Boletim do Superior Tribunal de Justiça. 
Porto Alegre: n, 8, maio 1997, n. 10, jun 
1997. 

Ementário de Jurisprudência do Tribunal de 
Alçada Cível do Estado do Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro, Ed. Espaço Jurídico, 1997. 

ICMS? IPI e Outros. São Paulo: IOB. a. 31, 
n.27, jul 1997 a. 31, n.28, jul 1997. 

Informativo da Associação dos Juizes 
Federais do Brasil. São Paulo. a. 3, n.15, 
mai. 97. 

Informativo Dinâmico. São Paulo: IOB. a. 21, 
n.45, jun. 1997, a. 21, n. 47, jun.1997. a 
21, n. 48, jul. 1997. a, 21, n. 49, jul. 1997. 

Imposto de Renda e Legislação Societária. 
São Paulo: IOB. a. 31, n. 27. jul. 1997. a. 
31,n.28,jul 1997. 

Jurisprudência do Tribunal de Justiça. São 
Paulo: a.30, n,185, out.,1996; a. 30, n. 
186, nov. 1996. 

Jurisprudência dos Tribunais de Alçada Civil 
de São Paulo. São Paulo: LoiY Ed. a. 31, 
n. 162, mar/abr.1997. 

Repertório de Jurisprudência: Civil, Proces-
sual, Penal e Comercial. São Paulo: IOB, 
n. 13, jul. 1997. 

Revista da Associação dos Juízes Federais do 
Brasil. São Paulo, Edjur Publicações.  

n.54, mar/abr 1997. 
Revista da Escola da Magistratura do Distrito 

Federal. Brasília. n. 3 setldez., 1996. 
Revista da Faculdade de Direito Milton 

Campos. Belo Horizonte, a. 3, n.3, 1996. 
Revista de Jurisprudência do Tribunal de 

Justiça de Estado do Rio Grande do Sul: 
a.32,n. 171-180, Indice Geral, 1997. 

Revista Jurídica Porto Alegre: Síntese, a. 45, 
n. 236, jun. 1997. 

Revista Literária de Direito. São Paulo a. 3, n. 
17, mai/jun, 1997. 

Revista trimestral de Jurisprudência. Brasília: 
Supremo Tribunal Federal. v. 160, abr. 
1997. 

Síntese. Coletânea de Legislação Trabalhista. 
São Paulo: Ed. Síntese. Atualização n° 

Síntese Informa. São Paulo: a. 4, n. 35, jun. 
1997. 

Conheça a Biblioteca "Des. Antônio Koury" 
A Biblioteca "Des. 

Antônio Koury", instalada 
desde 1971 no andar térreo do 
Palácio da Justiça, possui um 
acervo de aproximadamente 14 
mil documentos entre livros e 
periódicos. A biblioteca é uma 
das divisões do Departamento 
de Documentação e Informação 
do TJE (DDI). O DDI, dirigido 
pela técnica Terezin.ha Nas- 

0~0~ a~ro Cda-
dor e fazer sua pesquisa 

cimento, reúne o complexo 
informativo do Tribunal e com-
preende os seguintes setores: 
Divisão de Arquivo Geral; 
Coordenação Superior de 
Jurisprudência e Museu Judi-
ciário. 

Acompanhando a infor-
matização do TJE, meta do 
atual Presidente, Des. Romão 
Amoedo, a Biblioteca "Des. 
Antônio Koury" já está prepara-
da para prestar serviços infor-
matizados, segundo informou a 
Diretora do DDI. O usuário 
acessando o banco de dados 
pode encontrar todo o acervo de 
livros, periódicos, artigos e refe-
rência legislativa, REFLEG - 

Legislação oriunda do Gabinete 
da Presidência do TJE. 

A direção da Antônio 
Koury está a sob a responsabili-
dade da bibliotecária Maria de 
Fátima Ferraz Moisés e conta  

também com uma equipe de 
bibliotecárias dedicadas e efi-
cientes que procuram sempre 
aprimorar o atendimento aos 
usuários. Além do atendimento 
com pessoal especializado, a 
biblioteca oferece meios para 
que o usuário possa acessar o 
computador e realizar sua pró-
pria pesquisa, explicou Fátima 
Ferraz. 

Sobre o cervo da Antônio 
Koury, Fátima disse que exis-
tem Coleções de renomados 
autores jurídicos, enciclopédias 
e dicionários especializados em 
Direito, revistas, Julgados dos 
Tribunais de Alçada e de outros 
Tribunais, Revista Trimestral de 
Jurisprudência e Julgados dos 
Tribunais Federais, coleção de 
obras raras de autores nacionais 
e internacionais que datam do 
século XVIII até meados do 
atual, são, entre outras, fontes 

Funcio#iário treinado para o atendi-
mento ao usuário 

de pesquisa e consultas encon-
tradas pelos usuários na 
Biblioteca do TJE. 

As pesquisas feitas atra-
vés do PRODASEN, sobre 
jurisprudência, são subsidiadas 
pelo acervo da Biblioteca, 
quando consultadas as decisões 
dos Tribunais Superiores 
Federais e também dos 
Tribunais de outros Estados. 

INFORMATIVO DO TJE 

É uma publicação mensal dirigida aos integrantes do Poder Judiciário. Os textos assinados são de responsabilidade de seus autores. Distribuição 
gratuita. Tiragem 2.500 exemplares. A responsabilidade pela publicação é da Secretaria de Administração e Assessoria de Imprensa do TJE. Jornalista 
responsável: Glória Lima, RP 954 DRTIPA. Fotografias: Newton Ricardo Oliveira. Ilustrações: Nilson Brasil. Diagramação:Florisvaldo Lira. 
Colaboraram com esta edição: Paulo Ledo - Ass. Cerimonial e Relações Sociais do TJE; Domingos Sávio Alves Campos, Carlos Alberto Bezerra 

\.I<auzid Narreno Costa, Rubens Farias, Edinair Leão. Composição e impressão: Graficentro Cejup. 



ADMINISTRATIVO 

Cooperativa dos integrantes do MP e TJE 
A Cooperativa de Crédito dos 

Integrantes do Ministério Público do Estado 
(procuradores, promotores e funcionários) 
está aberta, desde setembro de 96, aos inte-
grantes do TJE (magistrados e funcionários). 
Segundo informou o promotor de Justiça 
aposentado José Meio da Rocha, Presidente 
do cooperativa, a COIMPA iniciou com 55 
sócios e nesses dois anos de existência iá 
soma 456 associados. Desse total, cem são 
Funcionários do TJE. O associado contribui 
mensalmente com 1% de seu salário bruto e 
pode utilizar todos os serviços prestados 
pelo cooperativa - com excessão dos 
empréstimos financeiros paro o qual é exigi-
da uma carência de três meses, de permo-
nêncio na entidade", explicou José Meio da 
Rocha. 

Fundada em 23 de novembro de 1994 
integrante5 do Ministério Público do 

todo com o objetivo de atender dentro da 
modalidade de crédito aos associados, a 
COIMPA realiza empréstimos a juros de 
2,5% ao mês; mantém convênios com pia-
nos de saúde, clínicas, óticas, salão de bele-
za - com preços menores do que os pratica-
dos pelo mercado e financiamentos para 
aquisição de veículos. No dia desta reporta-
gem, 08.07, José Meio da Rocha, conversa-
va com Edward Luiz Alves dos Reis, Gerente 
do Excel-Econômico sobre a possibilidade 
da Cooperativa firmar um convênio com 
aquela instituição para atender, também, a 
crédito imobiliário. 

A autorização de Funcionamento das 
cooperativas é da competência do Banco 
Central que ainda fiscaliza mensalmente os 
balancetes de cada cooperativo. A 

O Des. Romõo Amoedo Neto, Presidente 
do TJE, definiu como prioridade as reformas nos 
prédios das Comarcas do interior. A Secretaria 
de Planejamento deslocou o engenheiro 
Haroldo Pontes, no início deste mês, paro as 
visitas técnicos às comarcas de Marabá, 
Tucurui, Redenção, Rio Maria, Xinguara (sul do 
Pará) e em Juruti, Oriximiná e Monte Alegre 
(Baixo Amazonas). As visitas técnicos são feitas 
para avaliação dos condições Físicas dos pré-
dios do Judiciário para fins de reformo. 

Na capital a Vice-Presidência, a 
Corregedoria Geral, a Central de Distribuição e 
mais o gabinete do Desa Osmorina Sampaio 
Nery também serão reformados. As reformas 
são basicamente pinturas nos paredes, troca de 
piso e melhor adequação do ar condicionado. 
A Coordenadora de Obras e Engenharia, em 
exercício, Clícia Rebelo informou que 14 repre-
sentantes de firmas já estiveram no Tribunal 
paro a visita técnico. As reformas devem iniciar 
em breve. 

Clício Rebêlo disse ainda que no prédio 
do TJE as reformas são simples. Na 

Funcionários da Corregedoria estão trabalhando na 
sala da assessoria enquanto durar a reforma 

Corregedoria será substituído o antigo piso, 
que está soltando, por um de granito que tem 
maior durabilidade. As paredes serão pintadas 
e o sistema de ar condicionado será melhorado 
como também a iluminação do setor. A enge-
nheira esclareceu que será necessário o rebai-
xamento do forro onde serão instalados equipa-
mentos para melhorar a distribuição do sistema 
de ar condicionado. As antigas divisórias serão  

que esses valores fossem 
próprio cooperativa. 

A meta mais urgente da cooperativa, 
segundo o presidente, é a implantação do 
sistema de conta corrente. "O sistema vai 
permitir ao cooperado usar o cheque da 
cooperativa para movimentar sua conta. 
Como as cooperativas não têm os números 
que a identifiquem na cãmara de compensa-
ção será usado, pela COIMPA, o número de 
um banco com o qual a cooperativa mante-
nha um contrato exclusivo nesse sentido" 
disse José Meio, e acrescentou: "o resultado 
disso a curto prazo será a instalação de um 
terminal para consultas e saques nas depen-
dências da sede do cooperativa". A sede 
da COIMPA fica no andor térreo do prédio 
do MP, na João Diogo, onde funcionam, 
também, no segundo andor algumas procu-
radorias e a promotoria do consumidor. "A 
COIMPA é uma entidade que pretende den-
tro do cooperativismo propiciar uma vida 
melhor aos cooperados e ao mesmo tempo 
educá-los económica e socialmente", con-
cluiu José Meio da Rocha. 

- 

também substituídas por divisórias acústicas. 
"Nos nossos projetos de reformas e melhora-
mentos do Judiciário sempre buscamos fazer a 
relação custo/beneficio, preocupação constan-
te desta administração", ressaltou a 
Coordenadora em exercício. 

O Museu Judiciário, dirigido pelo 
Departamento de Documentação e Informação, 
também Foi reformado. As infiltrações que 
haviam foram retirados e as paredes pintados. 
O piso antigo de paviflex Foi substituído por 
piso cerâmico. 

A Coordenação de Obras e Engenharia 
trabalho em conjunto com o Dpto. de 
Informática e com a Diretoria de Patrimônio e 
Manutenção. A Coordenadora informou que 
no prédio do Anexo "São João" - com data 
prevista para inaugurar no dia 11 de agosto - 
o cobeamento lógico para a conecção dos 
computadores à rede do TJE está demorando 
em razão do não comparecimento do número 
mínimo (três) de Firmas exigido em lei, para 
abertura das propostas para a aquisição do 
material 

COIMPA tem como órgão máximo a 
Assembléia Geral. Esta reúne, ordi- 
noriamente, uma vez ao ano, em 
data previamente marcada até o pri- 
meiro trimestre do ano subsequente. 
A cooperativa é composta por três 
diretores executivos, seis conselhei-
ros administrativos (com mandato de 
quatro anos) e três conselheiros fis-
cais (com mandato de um ano). 
Esses dirigentes são eleitos em José Meio da Rocha, à direita, e dois funcionários da CO/Ai- 
assembléia geral e qualquer coope- P4 estão à disposição dos interessados para maiores informa-

rodo pode participar da direção. Os ções  

diretores da executiva são: José Meio da 
Rocha, Presidente; Neide Pereira Teixeira, 
Diretora Financeira; e lolanda Parente, 
Diretora Administrativa. O conselho admi-
nistrativo é composto por: João Diogo Sales 
Moreira; Ubirogilda Silva Pimentel; Naír 
Parrtoja Dias e mais os três dirigentes da 
executiva. 

O ingresso o cooperativa se dá 
mediante o preenchimento, em formulário 
próprio, de uma proposta. A proposto é sub-
metida ao conselho de administração da 
cooperativa para aprovação. Na ocasião 
do ingresso o cooperado paga uma taxa no 
valor de 20% do solário mínimo vigente no 
País e mensalmente contribui com 1 % de seu 
salário bruto. 

José Meio da Rocha informou que 
Fechou o exercício passado com um capital 
liquido de R$. 170.000. Desse capital é reti-
rada uma porte destinado aos fundos de 
assistência educacional e social e o de 
reserva legal. O restante é distribuído entre 
os sócios de acordo com o regimento. Mas 
os sócios decidiram em assembléia geral 

reinvestidos na 

Reformas em comarcas e na capital 



o 

Identificado o autor dos 
furtos de bolsas no TJE 

ADMINISTRATIVO 

Está preso no seccional 
de São Braz Adão dos Santos 
Matos que foi flagrado no ter-
ceiro andar do Prédio do 
Palácio da Justiça, no dia oito 
de moio por volta dos 13h30, 
furtando a bolsa de uma fun-
cionária da 152  Vara Cível. 
No momento da prisão, Adão 
estava de posse de um molho 
de chaves de vários setores do 
Tribunal. No prédio principal e 
no anexo li, cinco bolsas 
haviam desaparecido meses 
antes. Adão foi enquadrado 
no art. 155, §42,  inciso II (furto 
qualificado mediante destreza) 
cumulado com o art. 71 (crime 
continuado) ambos dispositi-
vos do Código Penal 
Brasileiro. 

O Coordenador da 
Guarda em exercício, João 
Carlos Veloso Rodrigues, disse 
que o principal problema com 
a segurança no TJE se dá em 
razão do prédio ter várias 
entradas o que inviabiliza um 
controle sobre o fluxo de pes-
soas que transitam diariamente 
nas dependências do prédio. 
Para João Carlos outro fator 
importante é que "o guardo 
não pode revistar nem funcio-
nários nem pessoas estranhas 
e os funcionários (alguns) 
acham que a Guarda tem que 
conhecer os pertences pes-
soais dos funcionários, o que é 
humanamente impossível", res-
saltou João Carlos. Outro fator 
observado por João Carlos é a 
falta de atenção dos funcioná-
rios em seus setores de traba-
lho. "Os funcionários têm que 
estar atentos e não deixar as 
salas abertas, sem ninguém, 
por que o prédio é público e 
qualquer um pode entrar e sair 
sem problemas", advertiu João 
Carlos. 

A funcionária Maria de 
Nazaré Melém, da 152  Vara 
Cível, estava despachando 
com a Juíza no gabinete quan-
do teve sua atenção desperta-
da, casualmente, para a ante- 

Adão furtou bolsas de funcionárias 
no TJE 

sala e deparou com um indiví-
duo saindo com sua bolsa. 
Imediatamente gritou e foi 
socorrido por funcionários de 
outras salas. O indivíduo tentou 
fugir mas foi logo detido por 
um funcionário. A bolsa foi 
jogada pelo larápio no início 
da fuga e resgatada por uma 
senhora. 

"Fatos dessa natureza 
vinham se repetindo com certa 
frequência no TJE, pelo menos 
umas cinco vezes", disse uma 
das vítimas em seu depoimento 
na Seccional de São Broz. 
Outro depoimento de uma fun-
cionária que teve a bolsa sur-
rupiada de sua sala de traba-
lho, no Anexo II, disse que o 
outra colega reconhecia o 
meliante pois era o mesmo 
homem que estava próximo de 
sua sala minutos antes do 
desaparecimento de suo 
bolsa, encontrada posterior-
mente em um banheiro desati-
vado da OAB. 

Adão dos Santos Matos é 
paraense, casado, motorista, 
tem 36 anos, é alfabetizado e 
reside no conjunto Jaderlândia 
1, rua D, casa 120, em 
Ananindeua - Pará. Não tem 
antecedentes criminais aqui no 
Estado, mas o delegado pediu 
informações a polícia do Piauí 
já que Adão morou também 
naquele Estado. O inquérito 
segue seu trâmite normal. 

O Tribunal de Justiça terá que conter os gastos 
para que não sofra solução de continuidade nas pro-
gramações já definidas. Entre elas está o pagamento 
de pessoal em dia e o pagamento do décimo terceiro 
salário. 

O Decreto n2  2229 de 8 de julho deste ano, publi-
cado no Diário Oficial do Estado de 11 de julho, acu-
sou um decréscimo de R$ 42.390. No segundo semes-
tre foram repassados ao TJE a' importância de R$ 
22.113.605, enquanto que para o terceiro trimestre 
estão programados R$ 22.071.215. Comparando o 
valor de R$ 7.012.172 programados para julho, con-
tra o repassado em abril, verifica-se um decréscimo de 
R$567.948. A recuperação dessa perda virá nos 
meses de agosto e setembro. 

Para o exercício de 1998, de acordo com a lei 
6.058 de 08.07 deste ano (publicada no D. Oficial de 
09.07), em seu art. 21 estabelece que "... as despe-
sas totais com pessoal ativo do Estado, da administra-
ção direta e indireta, inclusive fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista, financiadas 
com recursos do tesouro, terão como limite máximo o 
custo total de suas respectivas folhas, realizadas em 
1996. 

Assembléia geral 
extraordinária de Magistrados 
A Associação dos com o dinheiro comprar 

Magistrados do Pará outra mais adequada. C 
(Amepa) está convocando magistrados não frequentam 

toda a categoria para uma e o terreno é bem mais baixo 
assembléia geral extraordiná-  que o nível da rua e quando 
ria, no dia 4 de agosto, às chove a água invade a sede. 
17h30, no auditório "Des. "E um verdadeiro elefante", 
Silvio Hall de Moura", na disse o Juiz Cláudio 
sede social da entidade, Montalvão, presidente da 
situada na Avenida entidade. 
Governador José Malcher. O XV Congresso 

Um dos assuntos a ser Brasileiro de Magistrados é 
discutido durante a assem-  outro assunto que será discu-
bléia é o destino da sede tido na assembléia. O 

campestre da entidade. A Congresso será realizado em 
diretoria da Amepa vai apre-  Recife nos dias 26, 27 e 28 
sentar uma proposta de de outubro. Na assembléia 
venda da sede campestre, já será decidido e escolhido os 
que esta se mantém inope-  magistrados que participarão 
rante, segundo informações do Congresso. 
do Presidente da entidade, e Participe! 



O Des. Romão Amoedo, no centro, recebeu os diplomatas 
colombianos no salão nobre do Palácio da Justiça 

Embaixador e o Consul da Colômbia em visita ao TJE 
O Embaixador da 

Colômbia Mário Galosre Cano 
e o novo Consul geral Alvaro 
Morales estiveram no dia 2 
deste mês, em visita oficial ao 
Tribunal de Justiça do Estado e 
foram recebidos pelo Des. 
Romão de Amoedo Neto, 
Presidente do TJE, no salão 
nobre do 4 andor do Palácio 
da Justiça. O principal objetivo 
da visita foi para apresentar ao 
Chefe do Poder Judiciário o 
novo consul geral da Colômbia, 
Alvaro Morales empossado no 
dia primeiro deste mês, pela 
embaixada da Colômbia. A 
visito vai se estender à outras autoridades 
constituídos do Estado, como o 
Governador, o Prefeito etc. Os diplomo- 

e,_,,ar
s receberam publicações produzidas 

' integrantes do Judiciário. A visita se 
estendeu por uma hora. 

O novo consul da Colômbia, sobre 
o cargo, disse que está sempre disposto a 
colaborar com seu país. "Sempre procu-
rei representar meu país, mesmo que não 
diplomaticamente, mas como cidadão 
colombiano. Por isso foi me oferecido o 
consulado", declarou o consul. 

Falando sobre a visito dos diploma-
tas, o Pres. do TJE Romão Amoedo afir-
mou que ela foi de vital importância paro 
o estreitamento dos laços entre o Brasil e 

- 

- 

A programação da solenidade 
comemorativa aos 170 anos de institui-
ção dos cursos jurídicos no Brasil já está 
pronta. O Assessor Chefe do Serviço de 

erimoniol e Relações Sociais, Paulo 
Ledo, já fechou com o Des. Romão 
Amoedo, Presidente do TJE, o programa-
ção do evento. Todos os funcionários e 
magistrados são convides a participar. 
Serão enviados convites as autoridades 
dos poderes Executivo e Legislativo e 
autoridades diplomáticos. A solenidade 
acontece no dia 11 de agosto. 

O evento vai começar, a partir das 
17 horas, com a cerimônia de inaugura-
ção do Anexo São João". O prédio vai 
abrigar todos os juízos da repartição cri-
minal, com exceção da 8 Vara de 
Execuções Penais, que deverá permane-
cer no segundo andor do Palácio da 
Justiça, em local mais amplo. 
Posteriormente será realizada uma sessão 
solene, no Plenário "Des. Osvaldo 
Pojucan Tavares', onde os autoridades 
integrantes do Poder Judiciário farão pro-
nunciamentos alusivos a data. Ainda no 
Plenário, o Presidente Romão Amoedo  

a Colômbia. 
O novo consul Alvaro Morales é 

engenheiro agrônomo e disse que 'á 
conhece bem os riquezas naturais do 
Estado. Chegou aqui há nove anos con-
tratato pela Companhia Agroelétrica 
Industrial do Banco Real, como 
Engenheiro Agrônomo especialista em 
dendê para organizar o empresa. A par-
ticipação de Alvaro no projeto se deu em 
todos os aspectos: manejo, manutenção e 
produção e mais especificamente na 
porte fitosariitária. O novo consul acha 
que fez um bom trabalho e se orgulha 
muito por isso. O consul pretende se man-
ter sempre vinculado a pesquisa e a aca-
demia e agora também as relações diplo-
máticas. 

Neto fará a outorga da "Medalha da Alta 
Distinção Judiciária" aos desembargado-
res Almir de Lima Pereira e Manoel de 
Christo Alves Filho, ex-presidentes apo-
sentados compulsoriamente em abril e 
maio respectivamente. 

Durante o evento será lançada a 
quarta edição da série "Perfil dos 
Magistrados". A série é produzida pelo 
Departamento de Documentação e 
Informação, dirigido pela bibliotecária 
Terezinha do Nascimento. Neste número 
é resgatada a vida e trajetória profissio-
nal do desembargador "Antonio Koury", 
no Judiciário Paraense. O número 71 da 
Revista do Tribunal de Justiça também 
será lançado durante a solenidade 
comemorativa. Na publicação consta 
jurisprudência , doutrina, legislação e 
fotos de eventos ocorridos no primeiro 
semestre deste ano, no TJE. As publica-
ções Foram editoradas e impressas pelo 
Departamento de Informática do 
Tribunal e estarão à disposição dos inte-
ressados, o partir do dia 12, na 
Biblioteca do TJE "Des. Antônio Koury", 
para consultas e empréstimos. 

Convites recebidos pelo Des. 
Romão Amoedo, Presidente 

do TJE, em julho 
Dia 01 - Cerimônia de Posse do Ministro José de 

Jesus Filho, no cargo de Secretário-Executivo do 
Ministério da Justiça, em Brasílio-DF. 

Dia 02 - Solenidade Cívico-Militar pelo "Dia 
Nacional do Bombeiro", na Escola de Formação de 
Oficiais, no Cidade Nova Vll-Ananideua-Pará. 

- Sessão Solene de Posse dos Novos Juízes do 
Trabalho Substitutos, no Plenário do TRT da 8" Região. 

* Visita oficial do Embaixador Mário Galofre 
Cano, da Colômbia, foi recebido pelo Presidente 
Romão Amoedo Neto, no Salão Nobre do TJE. 

Dia 04 - Solenidade de entrega de certificados da 
10" turma da Universidade da 3" idade, da UFPa, no 
Campos Universitário do Guamá. 

Dia 05 "- Recepção em comemoração a indepen-
dência da Venezuela, no Hotel Hilton 

Dia 08 Cerimônia de assinatura de convênio 
entre a Celpa e Polícia Civil, promovida pelo Governo 
do Estado, no auditório da Palácio dos Despachos 

Dia 09 - Cerimônia em comemoração aos 55 
anos do Base, no auditório do Base. 

Dia 10 - Inauguração do prédio do Edifício-Sede 
do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do 
Estado. 

Dia 11 - Solenidade de entrega de viaturas, pro-
movida pela Polícia Rodoviária Federal, no pátio do 
DNER. 

Dia 14 Recepção em comemoração ao Dia 
Nacional da França, no Hilton Hotel. 

Dia 15 - Cerimônia de assinatura de contrato 
entre o Governo do Estado, através do BANPARA e a 
Caixa Econômica Federal, no auditório do Palácio dos 
Despachos. 

Dia 18 - Cerimônia Militar em 
124" aniversário de Alberto Santos 
do 12 CO?vtAR. 

* eventos que a Presidente 
demais foi representado. 

compareceu, nos 

Os novos Desembargadores do TJE 
O Procurador de Justiça Felício Pontes e a Juíza 

Maria Helena Couceiro Simões são os dois novos desem-
bargadores a serem empossados pelo Tribunal de Justiça 
do Estado. A Juíza Couceiro foi escolhida pelo maioria do 
colegiado de desembargadores, na sessão do dia 18 de 
junho, para ocupar a vaga deixada com aposentadoria do 
Des. Manoel de Christo Alves. Na mesmo sessão o cole-
giado também escolheu os três procuradores, entre os seis 
nomes enviados pelo Ministério Público, para ocupar a 
vaga do quinto constitucional, deixada pelo Des. Almir de 
Uma Pereira. Os procuradores escolhidos pelo colegiado 
do Tribunal foram: Felício Pontes, Jayme Nunes Lamarão e 
Luiz Ismoelino. A lista foi enviada ao chefe do Executivo 
para apreciação. Na primeira semana de julho o 
Presidente foi informado da escolha pelo nome do procu-
rador Felício Pontes para ocupar a voga do quinta consti-
tucional. Os novos desembargadores serão empossados 
após o resultado do recurso interposto pela OAB-PA, que 
tionando a vaga. 

170 anos de Cursos Jurídicos no Brasil 
comemoração ao 
Dumont, no pátio 
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O Fórum do Comarca de Oeiras do Pará 
Foi reinaugurado no dia 4 deste mês. O Fórum 
passou por uma reforma completo e foi batizo-
do "Des. Henrique Jorge Hurley". Autoridades 
representantes dos Poderes Executivo e 
Legislativo local, participaram da solenidade de 
reinauguração, presidida pelo Des. Manoel de 
Christo Aves. A reforma do Fórum "atende a 
imperiosa necessidade de restaurar poro não 
estragar", disse o Juiz Emane Malato, em seu 
discurso durante a solenidade. 

Oeiras do Porá está localizado na região 
do baixo tocantins, distante de Belém 12 horas 
de barco. A população é de aproximadamente 
15 mil habitantes (censo de 94) e na última elei-
ção Foi registrado cerco de 700 eleitores. 

Os Desembargadores Monoel de Christo 
Alves Filho, Maria de Nazaré Brabo de Souza, 
Benedito de Mirando AHrengo e mais os ju-
zes Enivaldo da Gama Ferreiro, José Mano 
Campos Silva e Emane Malato- alguns acom-
panhados de suas respectivas esposas, forma-
ram a comitiva do Judiciário, na reiriouguração. 

Reinagurado o Fórum 
de Oeiras do Pará 

Os Desemba,gadúes Benedito Alvarenga, 
Manoel de Chrwo Ahs e Mana de Vaareth 
Brabo de Soa (a dLreua), e os juizes Ernan, 
Malato. José Mana CÉwi,po3 e Ennaido Gama 

Moel de Chnsio Aves fcâou do borne-
nogem prestada o memória de Henrique Jorge 
Hurley. "Merecido homenogem presbda ao  

desembargador que se destacou graças a sua 
cultura e ao seu trabalho, não só na magistratu-
ra, mas também na literatura". Christo Alves 
disse ainda que se sentia realizado par ser um 
grande entusiasta da homenagem prestada a 
Jorge Hurley. 

A prefeita de Oeiras, Floracy Marques 
Tavares Ribeiro, em seu discurso, elogiou o 
empenho dos dirigentes do Tribunal de Justiça 
no sentido de estar atento aos reclamos da 
população por Justiça e, em especial, do povo 
de Oeiras. 

A Câmara Municipal outorgou o título de 
Cidadão de Oeiras do Pará, ao Juiz Emane 
Malato, pelos relevantes serviços prestados a 
população. O Juiz Malato naquele momento 
estava se despedindo da Comarca para assu-
mir a de Curralinho. O título foi entregue no pré-
dio da Câmara Municipal, pelos mãos do 
vereador José Ivanildo Araújo da Silva, presi-
dente da casa. A animação Ficou por conta de 
um grupo infantil folclórico local, que fez algu-
mas exibições durante o almoço oferecido pela 
Prefeitura as autoridades presentes. 

Recesso forense, como ficam os processos? 
Nos meses de laneiro e julho o Tribunal 

de Justiça do Estado entra em recesso forense. 
São as férias coletivas dos magistrados titula-
res de varas na comarca da capital. Mas o TJE 
não pára. Permanece funcionando normal-
mente toda a área administrativa, Presidência, 
vice-Presidência e Corregedoria. As varas que 
compõem os Fóruns Cível e Criminal ficam sob 
a responsabilidade dos juízes substitutos. Em 
nível de 22  grau o Tribunal funciona com o 
Câmara de Férias que é Formada pelos desem-
bargadores integrantes do Conselho da 
Magistratura, a saber Romão de Amoedo 
Neto, presidente; José Alberto Soares Maia, 
vice-presidente; Humberto de Castro, 
Corregedor Geral e mais os desembargadores 
Benedito Alvarenga e Nelson Amorim. A 
Câmara de férias reuniu todos as quartas-fei-
ras para julgamentos de processos que foram 
distribuídos para o órgão durante este mês, 
coma habeas-corpus, por exemplo. Os 
Juizados Especiais de Pequenas Causas fun-
cionaram este mês apenas para receber as 
reclamações. 

Provimento orienta 
os Juizes Substitutos 

Considerando a necessidade de orientar 
e disciplinar o andamento dos processos 
durante os férias coletivas dos magistrados, o 
Des. Humberto de Castro, Corregedor Geral 
de Justiça, estabeleceu no dia 27 de lunho, o 
provimento de n2  07/97. No provimento, o 
Corregedor considerou também o fato do 
reduzido número de Juízes que atuam em subs-
tituição aos titulares, por designação especifi-
ca da Presidência. O provimento considerou 
ainda que em casos excepcionais e devido-
mente previstos em lei, há atos processuais e  

certas causas, que podem realizar-se durante 
as férias. Eis o teor do Provimento em vigor: 
"Durante os Férias coletivas dos juizes titulares 
de varas da comarca de Belém, deste Estado 
recomendar aos juízes não titulares de vara, 
no limite da disponibilidade de tempo, urgên-
cia do pedido e sobrecarga de serviço, a 
observância das normas abaixo especifica-
dos: 

"Art. 1 - todos os atos do processo penal 
poderão ser praticados no período de férias 
sendo válidas as limitações das partes para a 
prática dos atos. Para tonto, as serventias do 
juízo, funcionarão nos dias úteis, em expedien-
te normal (art 798 CPP); 

Art. 2 - Durante as férias forenses na 
esfera cível, permite-se tão somente, a prática 
de atos judiciais para: 

1. Produção antecipada de provas (art. 
846, CPP); 

2. Citação com finalidade de evitar pere-
cimento de direito,- 

3. Arresto; 
4. Sequestro; 
5. Penhora; 
6. Arrecadação; 
7. Busca e apreensão; 
8. Depósito,- 
9. Prisão prevista na Lei Civil; 
10. Separação de Corpos; 
11. Abertura de testamento; 
12. Embargos de Terceiros; 
13. Nunciação da Obra Nova; 
14. As medidas cautelares previstas no 

art. 888 e as inanimadas previstas no art. 798 
do CPC; 

15. Os atos de jurisdição voluntária estri-
tamente necessários à conservação de direitos 
Cart. 1103/1210doCPC); 

16. Apreciação de liminar em mandado  

de Segurança. 

§ 1 - O período de férias não suspende 
os prazos, como também, a prática de atos, 
nos seguintes processos: 

1. Falência e Concordata (art. 204, DL 
7661/45)1- 

2. Locação (art. 58 18245/91); 
3. Desapropriação (art. 39, DL 

3365/41); 
4. Procedimento Sumário (art. 174, II, 

c/c art. 275 do CPC),- 
5. Alimentos Provisionais; 
6. Nomeação ou remoção de tutores e 

curadores; 2 

Art. 32 
- A superveniência de férias sus-

penderá o curso nos processos que não cor-
rem nas Férias e o que lhe sobejar recomeça a 
correr no primeiro dia útil seguinte ao termo 
das Férias (art. 179, CPC); 

Art. 42 
- Os senhores escrivães, no perío-

do de férias de janeiro e julho, apenas farão 
conclusos aos juizes não titulares de vara, pro-
cessos cujo cumprimento enquadre-se dentro 
da recomendação acima oferecida. 

Art. 52 
- As eventuais dúvidas de juizes, 

advogados, membros do Ministério Público ou 
serventuários de Justiça quanto as recomenda-
ções deste Provimento serão a matéria de 
pronto decidida pelo Corregedor Geral de 
Justiça. 

Art. 6 - Este Provimento entrará em vigor 
na dota de sua publicação. 

Art. 72 
- Revogam-se as disposições em 

contrário. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se 

Belém, 27 de julho de 1997 

Des. Humberto de Castro 
Corregedor Geral da Justiça do Estado" 
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Concurso Público do TJE em Tailândia 
Dos 304 candidatos incritos, somente 300 disputarão 

as seis vagas ofertadas, pelo Tribunal de Justiça do Estado, 
para provimento de cargos no Fórum da Comarca de 
Tailândia. Os cargos ofertados são: Escrivão Judiciário, 
com 25 candidatos inscritos; Escrevente com 19 candida-
tos; Oficial de Justiça com 66 candidatos; Auxiliar 
Judiciário 47 candidatos; Agente de Segurança Judiciário, 
com 61 candidatos; e Atendente Judiciário com 86 - esses 
dois últimos, a escolaridade exigido é primeiro grau com-
pleto, os demais são de segundo grou. As inscrições foram 
feitas no Fórum da Comarca, no período de 16 a 25 de 
'unho, no horário de 8 às 15 horas, Os três últimos dias de 
inscrição Foram os mais procurados e no último dia o 
Comissão estendeu por mais uma hora o término paro 
assegurar inscrições de candidatos que já haviam pago a 
taxa no banco. 

A Comissão do concurso é Formada pela Juízo 
Carmen Oliveira de Castro Carvalho, titular da Comarca; 
pelas técnicas Ana de Fátima de Almeida Maia e 
Rosemory Ferreiro da Silva, secretariados pelo Auxilia 
Judiciária Theodora Teles de Menezes e a funcion&ia 
Maria José Lameira para o serviço de apoio. O trabalho 
do equipe é supervisionado pelo Corregedor Geral de 
Justiça Des. Humberto de Castro. 

A Comissão reuniu no dia 2 deste mês, no gabinete 
do Corregedor paro análise das inscrições. Com  exceção 
de seis inscrições, que foi dado um prazo até o dia 8 paro 
apresentarem à comissão os documentos que faltavam, 
todas as demais foram deferidas. Dos inscrições pendentes 
quatro Foram indeferidas. A prova escrita está marcada 
para o dia 4 de outubro, às 14 horas, na Escola Estadual 
de 1" grau 'Prof. Gabriel Lage da Silva". A Escola Fica ao 
lado do Fórum de Tailândia. O Edital do concurso Foi 
publicado no Diário da Justiça do dia 10 deste mês. 

Candidatos de Belém, Aboetetuba, Molú, 
aragominas, Rondon do Pará e do município participam 

do concurso. Atualmente a Comarca de Tailândia funciona 
com seis funcionários cedidos da Prefeitura Municipal - 

esses deverão retornar paro seu órgão de origem assim 
que os candidatos aprovados forem nomeados - e mais três 
do Fórum de Mojú e uma do Fórum de Tomé-Açú. Durante 
o período das inscrições a juíza titular da Comarca enfren-
tou problemas de saúde e por isso foi necessária a substi-
tuição da juíza da Comarca vizinha de Mojú Maria das 
Graças Alfaia. Desde que Foi liberado o Concurso, pela 
Corregedoria, foi oficiado ao Sindicato da Categoria para 
que o mesmo apresentasse fiscais, mas até o presente 
10.07, não foi indicado ninguém. 

Tailândia é um município novo. Foi criado pela Lei 
5.452 de 10 de maio de 1988 e instalado em primeiro de 
janeiro do ano seguinte. Está localizado no nordeste do 
Pará e tem uma população de 18.903 habitantes (dados 
de 93). E considerada microrregião de Tomé-Açu e em 
1994 foi computado 12.936 eleitores. A economia do 
município é baseada na produção agropecuária. 

Professores, estudantes e 
populares estiveram no dia 3 
deste mês em frente ao prédio do 
Palácio da Justiça para manifes-
tarem publicamente agradeci-
mentos ao Des. Romão de 
Amoedo Neto, Presidente do TJE 
pela intervenção no caso Hélio 
Norman. A intervenção do 
Presidente Foi no sentido de mon-
dar cassar a liminar concedendo 
habeos corpus libertatório a 
Joel5on Alves de Mesquita, um 
dos acusados do homicídio do 
prcfe.ssor Hélio Norman. A limi-
nor concedendo o habeas cor-
pos foi expedido pela Juiza não 
titular de vara Ezilda Postaria 
Mufran, que responde pelas 19, 
2, 32,  4" e 59  varas penais, 
neste mês de julho. Uma comis-
são formada por: Janete Silva 
(viúva de Norman); Nadson 
Silvo (irmão); Andréa Galvão 
(representante dos estudantes) e 
Ely Barbosa representando os 
professores, foram recebidos 
pelo Presidente e Corregedor 
Humberto de Castro. Na oportu-
nidade a comissão entregou a 
Romão Amoedo uma mensagem 
de agradecimento contendo 
1.067 assinaturas. 

Está concluído a fase de inqui-
rição das testemunhas arroladas na 
denúncia da ação penal que o 
Ministério Público move contra 155 
policiais e quatro civis, no conflito 
entre militares e trabalhadores 
rurais sem terra, ocorrido no dia 17 
de abril do ano passado na "Curva 
do S", município de Eldorado dos 
Carajás, à margem da PA-150, 
que resultou na morte de 19 e feri-
mentos em 69 trabalhadores, 12 
policiais também sofreram ferimen-
tos. 

O juiz Otávio Marcelino 
Maciel, que preside a ação penal, 
abriu mão de suas férias de julho, 
recesso Forense, para iniciar mais 
uma etapa do processo, a oltiva de 
76 testemunhas de defesa. No 
período de 15 o 17, foram ouvidas 
16 testemunhas, residentes em 

Hélio Norman foi assassina-
do no dia 28 de janeiro, em 
Belém, em Frente ao Centro 
Educacional onde trabalhava. O 
crime foi caracterizado como de 
encomenda e os acusados de 
mandantes estão foragidos e dos 
dois pistoleiros, apenas um está 
preso. A comissão que esteve 
com o Presidente disse que um 
dos acusados foi visto transitan-
do livremente em Macapá. No 
final da audiência a comissão 
pediu ao Presidente que cobras-
se junto a polícia a prisão dos 
demais acusados. "São Pessoas 
como o Senhor que fazem a 
gente acreditar na Justiça", 
declarou Nadson Silva, irmão de 
Norman. O Presidente disse aos 
manifestantes que "a interpela-
ção de vocês é muito boa e opor-
tuna e mostra que vocês têm bom 
censo. Nós, aqui, estamos real-
mente empenhados em aplicar a 
justiça", concluiu o Amoedo. 

A manifestação, em frente 
ao Palácio da Justiça, encerrou 
com os participantes agradecen-
do com uma salva de palmas ao 
Presidente pela atuação no caso, 
e palavras de ordem cobrando 
atuação da polícia. 

Marabá e Itupiranga. De 22 a 24 
foram ouvidas mais 22 testemunhas 
residentes em Eldorado dos 
Carajás, Curionópolis e Paraua-
pebas. No dia 29, deste mês, será 
ouvida mais uma residente em 
Novo Repartimento. 

Na primeiro quinzena de 
agosto serão inquiridas as testemu-
nhas residentes em Belém, entre as 
quais o Governador do Estado, O 
secretário de Segurança, o 
Comandante da Pouco militar e 
demais autoridades civis e militares 
arroladas na ação. 

O Juiz Otávio Maciel vem rea-
lizando uma maratona pelo sul do 
Pará poro poder dar celeridade ao 
processo. No mês de setembro, o 
Juiz pretende concluir a fase proba-
tória - a do judicium accusationis. 

Caso Norman 

Eldorado dos Carajás 



João Amâncio aproveita a aposenfado,io poro passear com o esposo Mano 
Nua nas excursões promovidas pelo Clube da Terceira Idade Cheiro do Porá 

U APOSENTAD 

Joo Amâncio da Costa 
começou a trabalhar 
no Judiciário em 

março de 1966. O ingresso se 
deu por intermédio de Luiz 
Farias, então secretário geral 
do TJE. O Judiciário foi a 
primeira e única experiência 
de João Amâncio no Serviço 
Público. Ingressou como ser-
vente e se aposentou como 
Auxiliar Judiciário em 1989. 
No Judiciário João Amâncio 
fez amizades que até hoje 
permanecem. Já aposentado 
e gozando de boa saúde ele 
conta como foram os 23 
anos trabalhando no 
Tribunal de Justiça e como 
está levando sua vida de 
aposentado. 

O primeiro cargo de 
João Amâncio foi na função 
de servente. O TJE funcio- 
nava em uma ala do Palácio 
Antônio Lemos, e nas 
outras, funcionava a sede da 
Prefeitura Municipal, hoje 
transformada em Museu. 
Naquela época o governa- 
dor era Aurélio do Carmo e 
o presidente do TJE, o Des. 
Aloísio Leal, já falecido. 
João Amâncio era o respon-
sável pelo serviço de limpeza e conser-
vação da parte que cabia ao Tribunal. 
Aproximadamente cinco anos depois 
seria inaugurado o Palácio da Justiça, 
em instalação própria. João Amâncio e 
mais alguns funcionários ajudaram na 
mudança. Ele lembra que o transporte 
de uma mesa grande, em madeira de lei, 
hoje compondo o acervo do Museu 
Judiciário foi feito pelos bombeiros e 
descida através de cordas. 

Em 1971 foi baixado um Ato 
Institucional determinando que todos os 
funcionários não concursados deveriam 
prestar exame de seleção. No TJE o 
exame seletivo foi realizado em julho 
de 1979. João alcançou o primeiro lugar 
no cargo de Oficial Judiciário, com a 
média 7,16, e quarto lugar no geral. 
Logo após o resultado do concurso, 
interno, João foi nomeado e lotado na 
Secretaria do Gabinete da Presidência, 

João 
Amâncio 
da Costa 

mas executava suas funções de oficial 
no Plenário. Na época o TJE era presi-
dido pelo Des. Agnano Monteiro 
Lopes, hoje também já falecido. O tra-
balho do Oficial João Amâncio era mais 
interno e em algumas poucas ocasiões 
externo. "AS vezes eu levava os alvarás 
de soltura aos presídios", lembrou João 
Amâncio. 

As sólidas relações de amizade 
conquistadas por João Amâncio e a 
experiência anterior em atividades na 
construção civil o levaram a realizar 
trabalhos extras após a jornada do dia 
para alguns desembargadores. João 
conta que chegou a fazer serviço de 
pedreiro no Rio de Janeiro, no aparta-
mento do Des. Hélio de Paiva Mello, 
hoje aposentado. "Até hoje sou amigo 
da familía Paiva Mello", ressaltou 
Amâncio. Outra boa amizade que se 
mantém até hoje é com o Des. Almir  

de Lima Pereira, também 
aposentado. "Ele me chama-
va de o homem dos sete ins-
trumentos, por que faço ser-
viços de encanador, pintor, 
carpinteiro, pedreiro, eletri-
cista etc", contou sorrindo. 

Na gestão do Des. Ary 
da Mota Silveira, João 
Amâncio é promovido a 
Auxiliar Judiciário nível II e 
fica trabalhando no gabinete 
da presidência. "Naquela 
época o Auxiliar ganhava 
mais do que o Oficial", 
informou Amâncio. A apo-
sentadoria por tempo de 
serviço chegou, em 89, 
durante a gestão do Des. 
Almir de Lima Pereira. "Eu 
me aposentei no cargo de 
Auxiliar Jud., nível II, com 
37 anos de serviço e 27 de 
TJE", disse João Amâncio. 
Emocionado ele mostrou a 
medalha de ouro que rece-
beu em dezembro de 95, 
durante a gestão do Des. 
Manoel de Christo Alves 
pelos "Bons Serviços 
Prestados à Justiça". 

Casado corri Maria 
Nila há 49 anos, hoje, João 
Amâncio está com 12 filhos 

(9 moças e 3 rapazes), 30 netos e 6 bis-
netos. Sua principal ocupação e da 
esposa que o acompanha sempre, é 
com as atividade do clube da terceira 
idade "Cheiro do Pará". No clube, 
João Amâncio integra o conselho fis-
cal junto a diretoria. O Clube promove 
vários eventos do qual João participa 
de quase todos. Agora em agosto João 
e a esposa planejam viajar pelo nordes-
te ao sul do País, em uma excursão que 
vai durar 19 dias. "O clube é muito 
bom. Todos os que já conquistaram a 
terceira idade deviam participar", 
aconselha. João já está no clube h 
cinco anos e seu ingresso foi através de 
dona Grazilda, viúva do Des. Lassance 
Cunha. Aos funcionários da ativa ele 
deixa a seguinte mensagem: "que 
sejam responsáveis e assíduos, pois c 
trabalho enobrece o homem" 



OPINIAO 

As Medidas Provisórias 

Há um velho adágio que diz ser 
a pressa inimiga do perfeição, isso 
vem a propósito da revogação do arti-
go do Medida Provisória 1.523, que 

impede o acúmulo de pensões  apo-
sentadorias pagas pelo INSS. E o pró-
prio Presidente que publicamente 
anuncia, acrescentando que tal dispo-
sição podia sem querer prejudicar viú-
vas e pensionistas. 

Ora, o que nos impressiono, e até 
não fica bem para os planejadores é 

a falta de visão ao se preparar modi-
ficações legais, que no final preten-
dem dar um giro de 1802  em disposi-

ções antigos que se tornaram costu-
mes pelo sua longa aplicação e que 
carecem, ao serem suprimidas, de 
demorado estudo. Note-se que o cos-
tume é fonte de direito. 

Mas, o que vivemos neste instan- 

te é uma ansia de reformas. Os 
homens que dirigem a nação enten-
dem que deve-se mudar a vida do 
País urgentemente. E obvio que pelo 
evoluir do tempo deve-se buscar alter-
nativas paro o aperfeiçoamento da 
máquina administrativa. Só que não 
pode ser açodomente. 

Não se discute o fim da providên-
cia governamental no sentido de 
modificar a previdência social, posto 
que não conhecemos dados técnicos 
sobre o assunto, mesmo porque, não 
somos especializados em ciência 
atuária. O que nos impressiona é esse 
voltar atrás, numa demonstração que 
houve erro na previsão do plano, o 
que significa a ausência de um estudo 
melhor dos efeitos da resolução a ser 
tomada. 

Porém a intenção do executivo  

Almir de Lima Pereira 

em evitar acúmulos de pensões e apo-
sentadorias, entendemos ser correto. 
Todavia, tais situações são na maio-

ria, encontradas em pessoas que deti-
veram maiores salários, em várias ali-

vidades. Não atinge o classe baixa 
que vive só dos minguados proventos 
limitados entre um a dez salários míni-
mos. 

Então, por que não se dispõe em 
lei um modo qualitativo de controle 
sobre os que possuem mais de duas 
aposentadoria e pensões diante dos 
altos valores recebidos? 

Achamos que seria o melhor 

modo de evitar o sangramento do 
Previdência, numa desigualdade que 
choca os que também compartilham 
do mesmo período de trabalho e con-
tribuição. 

Saúde Bucal - um alerta às mães 
A prevenção de doenças bucais 

ganha mais um aliado forte neste final 
de século. Pesquisas recentes desen-
volvidas na Universidade de Londrino-
PR, chefiadas pelo meu amigo dr. Luiz 
Reinaldo Walter, que desenvolveu um 
programa denominado PROGRAMA 
DE ATENÇÃO PRECOCE A SAUDE 
BUCAL. Trata-se de um projeto pionei-
ro a nível de odontologia mundial em 
que se defende, basicamente, a pre-
venção de enfermidades bucais tais 
como cáries e doenças periodontais. 
Este programa basea-se na idéia de 
que a cárie dentária pode ser evitada 
desde os primeiros meses de gravidez 
quando a criança ainda está no útero 
do mãe. Ou seja, está comprovado, 
cientificamente, que os hábitos ali-
mentares das futuros mamães influen-
ciam, diretamente, na saúde dos den-
tes dos crianças e que logo após o 
nascimento do bebê, a higiene bucal 
é necessária, principalmente após a 
amamentação. 

Outro fator importante à futuro 
mamãe, embora não seja tarefa fácil, 
é evitar a ingestão excessiva de  

doces. isto deve-se ao fato de que, 
passado o primeiro trimestre da gravi-
dez, o feto passa a assimilar o pala-
dar com mais diferenciação, o que, 
supostamente, condiciona-o aos mes-
mos hábitos da mãe. 

Dentro desta nova ramificação 
da profissão, denominada de 
"ODONTOLOGIA PARA BEBES", os 
resultados da Universidade de 
Londrino chegam a ser surpreenden-
tes. Graças a esse programa e as pes-
quisas continuadas, a cidade para-
naense já conseguiu reduzir os índi-
ces de cáries para índices melhores 
do que os estabelecidos pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) considerados ideais para o 
ano 2000. Enquanto a OMS preconi-
za que crianças com idade de 6 a 12 
anos cheguem no virada do milênio 
com apenas dois problemas de cáries 
e dentes perdidos, as de Londrina já 
ultrapassaram essa meta no ano pas-
sado. As crianças brasileiras, de um 
modo geral, chegam aos cinco anos 
com 82% de probabilidade de desen-
volver cáries, enquanto que os peque- 

Ságio Brabo - Cirurgião Dentista 

nos londrinenses apenas 35%. 
Vale enfatizar que este programa 

desenvolvido no Estado do Paraná 
teve repercussão internacional. Vários 
países da América Latina, Caribe e 
Israel, bem como, a Universidade de 
Washington e Iowa nos Estados 
Unidos, já convidaram o dr. Walter 
para desenvolvimento de linha de pes-
quiso voltado para odontologia de 
bebês. 

Finalmente, concluímos que a 
higiene bucal dos recém nascidos 
deve ser levada a sério dentro dos 
princípios de geração de saúde. 
Recomendamos massagem gengiva1 
com uma gase embebida em soro 
fisiológico em pequeno quantidade, 
após a amamentação, mesmo no 
ausência de dentes, bem como o uso 
de flúor, via sistêmico, geralmente, 
preescrito pelos cirurgiões-dentistas e 
médicos pediatras. Desta forma nós 
estaremos reduzindo os fatores de ris-
cos e gerando mais saúde aos nossos 
filhos. 
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"CausoSÁF#'  

Esse "causo" 
aconteceu no muni- 
cípio de Alenquer, 
eu era o Pretor da 
comarca e Fui ofi- 
ciar um casamento 
de uma adolescen-
te com um lovem 
de 20 anos aproxi- 
madamente. A 
adolescente, com 
menos de 15 anos, 
foi desvirginada 
pelo namorado. A família da adolescente levou o coso 
para o polícia e posteriormente o caso chegou ao 
Fórum para as providências legais, ou seja, o casamen-
to. Naquela época a lei só permitia o casamento de 
menores com separação de corpos. 

Ao Juiz cabia realizar o casamento e prevenir os 
nubentes dos ditames da lei. Assim foi feito e o casal 
garantiu ao magistrado que cumpriria com a orientação 
legal, cada um continuaria a morar com seus familiares 
e ficariam separados até a noiva completar a maiorida-
de. 

Chegou o dia da cerimônia nupcial. Casamento 
no interior, principalmente de adolescente, despertava a 
curiosidade de todos os habitantes do lugar. O Fórum 
lotou e muitos curiosos ficaram do lado de fora. 
Oficiado o casamento, a noiva saiu a pé pela praça em 
Frente a sede do Forum. De um lado a noiva acompa-
nhada de seus familiares e convidados; do outro lodo 
da praça o noivo também acompanhado pelos familia-
res e convidados. O Escrivão e eu, o pretor, ficamos 
observando a saída dos noivos e convidados. 
Curiosamente, de vez em quando, um dos noivos volta-
va a cabeça para trás, em direção ao Forum, e conti-
nuava q marcha. O Escrivão sugeriu que nós continuás-
semos observando, sem sermos vistos e assim o fizemos. 

Novamente o noivo volta a cabeça para olhar 
atrás, em direção ao Fórum e não viu ninguém, depois 
a noiva, depois os pais da noiva e demais convidados. 
Quando estes se certificaram que nem o pretor nem o 
Escrivão estavam observando, imediatamente os noivos 
deixaram a companhia de seus Familiares e correram 
um para os braços do outro, sob os aplausos dos convi-
dados. 

Causo narrado pelo Des. Almir de Lima Pereira 

Esse Causo aconteceu na comarca de Bujarú, há 
cerca de 23 anos atrás. Os magistrados, especialmente, os 
lotados em comarcas do interior jamais se negavam a rece-
ber as portes. Naquela época era comum os jurisdiciona-
dos procurarem os juizes para resolverem brigas de vizi-
nhos. 

O juiz da Comarca estava recém nomeado, mas, 
jovem, franzino e imberbe, na plenitude de seus 27 anos 
aproximadamente, foi procurado por uma senhora de 
meia idade. Quando a senhora se deparou com o jovem 
juiz não escondeu seu espanto. Esperava encontrar um 
solene senhor de idade avançada. Passado a surpresa, a 
senhora se dirigiu ao magistrado e lhe pediu providências 
contra uma vizinha fofoqueira que vinha infernizando a 
sua vida e o de suas jovens Filhas. 

Interiorono de corpo e alma, o jovem juiz, natural de 
Curuçá, costumava frequentar os eventos do cidade. 
Curuçá era um município pelo qual o juiz sempre defendia 
e defende até hoje. Todos em Curuçá conheciam o juiz e 
seus familiares que ali ainda residam. Periodicamente, 
durante as férias, lá chegava o juiz em Curuçá, para matar 
a saudade do lugar. 

A reclamante, então, disse ao magistrado: 
- Dotô, o senhor tom que tomar uma providência con-

tra a minha vizinha. As minhas filhas são lovens e gostam 
de festas e passeias, mas a vizinha não perdoo, vive calu-
niando as moças e as meninas estão querendo resolver na 
marra o problema com a vizinha candinha. 

O magistrado respondeu: 
- Está bem senhora, vou mandar chamar a suo vizinha 

e ter uma conversa com ela. 
Inconformada com a resposta, a mulher reforçou: 

- Dotô, eu tô passando por problemas sérios em 
minha cosa por causa dessa vizinha. Ela fala mal de 
minhas filhas, calunia, e os meninas querem dar uma surra 
nessa fulana. Mas, eu sei que isso, só vai piorar a situação, 
Ela sabe fazer umas mandingas poderossísimas. O meu 
marido já sofreu por causa de um trabalho que elo fez 
para ele. 

Aproximando-se cada vez mais do juiz, segredou-lhe 
no ouvido: 

- Dotô, o 
senhor o tem tomar 
uma providência 
urgente, porque 
essa mulher é de 
Curuça, e lá eu 
conheça, o povo 
todo é feiticeiro. 

Causo narrado 
pelo Des. Manoel 
de Chrisfo Alves 
Filho 



CULTURAL 

Saralieva retorna à Bulgária 
A professora de Técnica 

Vocal do Coral "Delival Nobre"do 
TJE, Bogdanka Voutchkoua 
Saralieva retornou à Bulgária, seu 
pais de origem, após dez anos de 
vida no Pará. Bog, como era cari-
nhosamente chamada pelos alu-
nos, ensinou durante dois anos 
Técnica Vocal aos corolistas do 
Tribunal. O curso ministrado por 
Saralieva foi determinante paro a 
melhora da performance do coral. 

A professora  de têcmca vocal do Delival Nobre se despe- 
Antes de vic iar, a professora de dos corabstas do TJE e promete fomentar intercâmbio 
declarava pretender estabelecer cultural 
um intercâmbio cultural entre os 
governos búlgaro e do Estado 
para viabilizar apresentações de corais "Ela não conseguiu se adaptar ao 
locais na Bulgária e vice-versa, nosso clima", disse Georgina Pereira, 

A professora desembarcou no coordenadora do coral. 
orá acompanhada do marido, o via- Georgina Pereira informou que as 
oncelisto Pepes que havia sido contra- aulas eram dadas no auditório da 
todo peso Fundação Carlos Gomes. Escola da Magistratura, sempre as 
Além de ensinar sua técnica aos coralis- segundas e quartas-feiras a partir das 
tas do TJE, Saralieva lecionou para os 16 horas. As aulas aconteciam antes 
corolistos do Madrigal da Universidade dos ensaios, e quando havia apresen-
Federal do Pará. Porém, nos últimos tação o ensaio era diário. Antes do 
dois anos o professora se dedicou intei- ensaio, o grupo fazia aquecimento 
ramente ao Coral "Detival Nobre". Na vocal, entoando as notas musicais da 
UFPa, o apoio de Saralieva foi funda- mais grave a mais aguda. A coloca-
mentol paro que o maestro João Bosco ção da voz a partir da pronúncia cor-
conseguisse levar os integrantes do reta de vogais e sílabas mais compli-
Madrigal para apresentações na cadas era um exercício e uma preocu- 
Europa - França e Suiça. poção constante de Saralieva. 

Avaliando o trabalho de Saralieva, Georgina Pereira disse também que 
os caralistas sâo unânimes em afirmar graças ao trabalho da professora búl-
que o experiência foi de fundamental gora os coralistas aprenderam com 
importância para o crescimento e ama- mais facilidade as músicas trazidas 
durecimento técnico do coral. "Ela era pelo maestro João Bosco. "Antes o 
uma excelente professora e contralto. maestro precisava de um dia inteiro de 
Bog não apenas ensinava, como tam- ensaio para conseguir que o grupo 
bém participava das apresentações," aprendesse uma estrofe", declarou a 
elogiou o contralto Sílvia Fadul Bastos. coordenadora. Hoje, o coral executa 
A professora se tornou amiga dos cora- com facilidade músicas consideradas 
listas, mas sofro com o calor de Belém. bastante difíceis, diz Georgina. 

- 

DICA DE LIVRO 
O livro Quem Amo Não Adoece - 

editora Best Seiler, 376 páginas - de auto-
ria de Marco Auréleo Dias, médico cardio-
logista, aponta uma novo postura em rela-
ção à vida. O médico comprova, através 
do experiência médica, com Fundamentos 
filosóficos, que os doenças da alma se 
refletem no corpo e que o amor pode de 
fato curar. 

O médico Marco Auréleo Dias se 
baseou na concepção dualista do ser 
humano, somá e psiqué - expressões gre-
gas - designando o que entendemos como 
corpo e alma. Esta concepção foi introdu- 

zida por Anaxágoras em 500 a 428 antes 
de Cristo, seguida por Platão e outros pen-
sadores. 

Em Quem Amo Não Adoece, o autor 
associou os problemas emocionais a doen-
ças como: estresse; depressão; enxaque-
ca; artrite reurnatóide; doenças do intesti-
na; anonexia nervosa; obesidade; hiper-
tensão arterial; doenças alérgicas e pulmo-
nares. O livro traz também considerações 
importantes sobre o envelhecimento e o 
aposentadoria, informando o alcance da 
medicina psicossomático nos tratamentos 
das doenças. Confira. 

Almas Pungentes 
Caria Mírism de Almeida 

- Assessora de Câmara 

A alma do homem dormente, 

reticente ou penitente, 

certamente é tua missão! 

E o coração mais ausente, 

certo é, que entre todos, 

mais merece compaixão! 

Se o caminho é tortuoso, 

Pedregoso ao passo tíbio, 

tira proveito e lição, 

pois um sorriso insincero 

ainda guarda, insuspeito, 

a mais amargo ilusão... 

Não olhes as almas pungentes 

com culpa ou reprovação; 

O jugo nunca é austero: 

vê que este mundo foi feito 

pr'a dar sol a toda gente 

que vive na imensidão! 

Seja o teu amor, clemente; 

e o teu abraço, honesto; 

e a tua aluda,  constante. 

Procura pela semente, 

planta com fé no Direito 

faz brotar a mansidão! 

Repara os céus que te deitam 

As suas bênçãos correntes 

num rio de água abundante! 

Devota pois, teu respeito, 

a todos que sentem fome 

nos vales da escuridão. 

Disfarçado em fraco ou vil, 

enxerga a luz: é um homem! 

Dá teu pão a quem pediu 

e a quem te implora o perdão 

e interpõe todo o teu brio 

contra o medo e a solidão; 

Lembra-te: o Deus no teu peito, 

é o mesmo, num outro leito 

lapidado em teu irmão! 
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SOCIAL 

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

01 - Magaly Campos da Silva; Maria Cristina 
Monteiro da Silva; Paulo Ernesto Pereira 
de Souza->Juiz Pedro Malato dos Reis. 

02 - Eliziane de Jesus Lima; Evaldo Lassance 
de Carvalho; Evandro Luiz Batista 
Salomão; José Mauro de Carvalho 
Vianna; Sandoval Dias Pimentel. 

03 -Ana Arcelina de Azevedo Simões; Aristeu 
Pereira Barros; Danielie Rendeiro de 
Azevedo E Castro; Fernando Augusto de 
C Rodrigues; José Plácido Gonçalves; 
Luis dos Reis Marttns; Maria Lidia 
Marques Vasconcelos; Maria Lidia 
Oliveira Pereira; Ricardo Borges Filho-
>Desembargador; Sid-Nelcy Alves 
Teixeira. 

04 - Domingos Almeida Silva; Edivaldo 
Saldanha Souza; Fabio Tavares de Jesus. 

05 - Maria de Jesus Carvalho Linhares; Maria 
Macedo dos Santos; Nadia de Moraes 
Rego Carneiro; Nazaré Mendonça das 
Neves. 

06- Raimundo Neves Rodrigues. 
07 - Almira Fonseca de Oliveira->Pretora; Iria 

Pinheiro Mendes M. de Albuquerque; Jair 
Albano Loureiro->Pretor; José Maria 
Pereira Guimarães; Katia Cilene Santos 
dos Reis; Maria Luiza Simões dos Santos; 
Nair Agripina de M Fernandes; 
Raimundo Stelio de Souza Neri; Rildo do 
Socorro Baia Camapum; Sandra Maria 
Ferreira Castelo Branco->Juíza; Vera 
Regina Sarmento de Araújo. 

08 - Antonio Manoel Costa de Miranda; 
Manoel Rodrigues Barbosa; Sergio 
Augusto Lopes Magalhães; Zulmira 
Maria da Silva Martins. 

09 - José Batista de Souza Filho; Ronaldo 
Elias Mendes Rocha; Rosa Lopes da 
Silva; Rosilda Maria de Souza Freitas. 

10 - David Sacramento Ferreira; Edilson 
Acuna de Souza; Murilo Neves Seguin 
Dias; Olivia dos Santos GurjãO. 

11 - Atonieta Maria Ferrari Mileo->Juíza 
Clelia Maia->Juíza; Luis Carlos da 
Conceição Marinho; Maria lvete dos 
Santos Pantoja; Wilson Deocleciano 
Rabello. 

12 - Dahil Paraense de Souza->Juiza; José 
Antonio Ferreira Cavalcante->Juiz; 
Manoel Pantoja Lobato; Raimundo do •  
Socorro da Costa Aleixo; Stenio:  
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B.Sabba. 
- Alfredo Teles de Menezes; João Vaz • 28 
Cardoso; José Raiol de Almeida; Kátia 
Regina Pinheiro da Rocha: Luiz Alberto 
Lima de Almeida; Maria Lucia 
Vasconcelos Coelho. 
- Eunice Mafra Ramos; Maria Dinete , 
Lobato Monteiro->Pretora; Nelcy e 
Maranhão Campos; Raimundo Daciel e 
Pereira da Silva; Raimundo João de • 29 
Noronha Tavares; Sonia Maria Soares 
Lassance Maya. + 

- Elisia Meio Silva; Jesse Gomes  30 
Gonçalves; João da Conceição Ferreira; , 
Lucia Helena Leitão de Andrade; Luis , 
Arthur Pereira; Manoel de Christo Alves 31 
Junior; Maria de Lourdes Pereira Leite; , 
Terezinha Varela de Lima. • 
- Albanir Mesquita de Freitas; Carlos • 
Fernando de Souza Gonçalves-
>Desembargador; Juraci de Souza  
Cordovil; Maria de Lourdes O Costa-: 
>Juíza; Zigmani Rabelo Batista Junior.  

- Luiz Afonso dos Santos; Max Ney do 
Rosário Cabral->Juiz, Rita Helena Barros 
Fagundes->Juíza. 

- Abelardo dos Santos Ferreira; Ana Paula 
Fadul de Souza; Antonio Alberto Silva 
Rodrigues; Artemio Soares de Oliveira; 
Beriezilda Pereira Lima; Claudio Moraes 
dos Santos; Lourenca Lucia Silva 
Figueira; Raimunda Barros Farias. 

- Alexandre Rogerio Pereira Lemes; Ana 
Bezerra Falcão; Antonio Gutembleas 
Passos; Brigida Gonçalves dos Santos; 
Carlos Jorge Mendes de Souza; José 
Rogerio Scheffer; Luiza de Souza Maciel; 
Maria dos Santos Silva do Vale; Maria 
Ruth Alfaia de Menezes ; Soraya Cristina 
de Miranda Oliveira; Vera Lucia 
Rodrigues de Souza. 

- Ana Cleide do Couto Bentes; Anton 
Augusto da Silva Maroja; Genésio Pereira 
da Rocha; Helton Tavares Malato; Lina de 
Sena Rodrigues; Maria da Gloria Mota 
dos Santos: Raimundo laci V Pereira-
>Pretor: Rosalina Lobato da Silva; Wilma 
Almeida Magalhães de Souza. 
- João Ferreira dos Santos; Leonel da 
Conceição B Pinheiro; Maria Célia 
Santos de Lima; Nelson Francisco da C 
Araújo; Paulo Gomes Jussara Junior-
>Juiz. 

- Marcos Bittencourt Pessoa; Maria das 
Dores Guimarães Soares; Mana do Ceo 
Cabral Duarte->Juiza; Maria Madalena 
Vilela da Silva; Mano Haroldo de 
Miranda Ferreira; Paulo Sergio Oliveira 
Alves; Roberto Cardoso F da Silva-
>Desembargador; Ruth Nogueira dos 
Santos. 

- José Maria de Jesus Medeiros; Raimundo 
Laercio da Trindade Santos; Rosa ManO 
Capute Cacela; Zelilde Ribeiro Batalha. 

- José Travassos Damasceno; Maria Varlice 
Marinho Cardoso; Raimundo Edimilson 
Tavares; Rosa Maria Cardoso da Silva. 
- Jameson Fernandes Chaves; Luiz 
Reginaldo de Oliveira E Silva; Raimunda 
da Costa Gomes; Raimundo Januário de 
Melo; Raimundo Monteiro da Silva; 
Raimundo Nonato Brito Bentes; 
Raimundo Nonato Canto Batista; 
Raimundo Nonato do Carmo Pereira; 
Vilma Raimunda Lobato Reis. 

Rodrigues do Carmo- Desembargador. 
- Abenor da Silva Matos; Alcidete Cordovil 

Pinheiro; Heleno Humberto Padilha; 
Maria de Fátima Ferraz Moyses. 
Claudio José Quemel; Isolina de Alencar 
Pinheiro; José Valdir Nunes Marques; 
Maria das Graças Ferreira de Souza; 
Maria de Fátima Beckman da S. 
Monteiro->Pretora; Pedro Pereira 
Ferreira; Rosinaldo Branches Lavor; 
Silvana Rocha Motta, 

- José Maria Torres Campos; Luis Carlos 
Ferrer; Luiz Mendes da Silva Filho; 
Selma Fonteles Falcão. 
- Antonio Alves Filho; Edinair Meio 
Fernandes Leão; Maria D. Assunção 
Monteiro Tavares; Marinez Catarina V L 
Cruz Arraes->Juíza; Paulo Sergio 
Barbosa Tavares; Rubem Sinval da Silva 
Luz. 
- Constantino Augusto Guerreiro->Juiz; 
Dilson Ferreira Maia; Edilson José dos 
Santos; Joaquim Gemaque Rodrigues da 
Silva; Maria das Graças da Silva Pereira; 
Sonia Maria Losada Maia Auad. 
- Antonio Monteiro; Heloisa Helena 
Ribeiro Pinheiro; Paulo Sergio Alves 
Abdora]; Rosiane Tavares Rodrigues P. 
Carneiro; Tirza Eleonora de Nazaré 

Mensagem 

ciência da razão... Uma ciência a priori das 
17831 lo, não apenas a respeito de alguns objetos, 
20364 s por conseguinte, uma ciência do uso corre- 
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30  FASCÍCULO 

MEDIDA CAUTELAR DE 
SEQUESTRO. A SUBSTITUIÇÃO 
DA MEDIDA CAUTELAR PELA 
CAUÇÃO CAUTELAR, COMO 
ACORDADA PELAS PARTES, 
NÃO PREJUDICA O OBJETO 
DA AÇÃO PRINCIPAL, NEM O 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
PARA PROPOSITURA DESTA, 
CONTADOS DA EFETIVAÇÃO 
DA MEDIDA CAUTELAR (ART° 
806, DO CPC) RECURSO 
IMPROVIDO. 

(Apel. Cívil. Acórdão n° 30. 
559-PA. Relator: Des. JOÃO 

•LBERTO CASTELLO BRANCO 
DE PAIVA. 30  Cam. Cív. Decisão 
unânime. Julgamento: 
06.02.97). 

MANDADO DE SEGURANÇA - 
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE 
AÇÃO. EXERCÍCIO DE CARGO 
TÉCNICO E DE PROFESSOR. 

- Os documentos forneci-
dos pelas pessoas jurídicas a 
qual foram prestados serviços, 
demonstram a condição de servi-
dor público e a compatibilidade 
de horário. Preliminar de carên-
cia de ação não acolhida; 

II - A acumulação de car-
gos, sendo um de técnico e outro 
de professor, e havendo compa-
tibilidade de horário, é admitida  

pelo Constituição Federal e pelo 
RJU, assim, presente direito líqui-
do e certo dos impetrantes ao 
percebimento de vencimentos 
relativos ao exercício da função 
de professor perante a Secretaria 
de Estado de Admnistração. 
Segurança concedido, à unani-
midade. 

(Man. Seg. -PA. Relator: 
Desembargador JOSÉ ALBERTO 
SOARES MAIA. Com. Cíveis 
Reunidos. Decisão; Unânime. 
Processo n° 9634276) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO 
JUDICIAL QUE NEGOU A LIMI-
NAR REQUERIDA, EM MANDA-
DO DE SEGURANÇA. 

1 - Preliminar de não cum-
primento 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 
"deserção do recurso". 
Inacolhida pelos fundamentos 
constantes neste acórdão. 

2- Atualmente, a partir da 
vigência do lei n° 9. 139/95, 
não há mais substância alguma 
no argumento de que o agravo é 
recurso incompatível com a 
índole do Mandado de 
Segurança, ao contrário, segun-
do entendimentos jurispruden-
ciais, é a via recursal mais afina-
da com a celeridade que se pre-
tende impor à ação constitucio- 

nal. Cabível por conseguinte, é o 
agravo de ato judicial que inde-
fere a liminar requerida em man-
dado de segurança. 

3- Procedeu corretamente, 
demonstrando perfeito equilí-
brio, o juízo 'a quo, não deferin-
do a liminar requerida, uma vez 
que, das alegações da agravan-
te não restou provado, de plano 
a existência ou ameaça de lesão 
à direito líquido e certo do impe-
trante, 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; Desem-
bargadora OSMARINA ONADIR 
SAMPAIO NERY. 2° Com. Civ. 
Julgamento: 17. 04. 1997) 

+* * 

AGRAVO. SISTEMA FINANCEI-
RO DA HABITAÇÃO - MUTUÁ-
RIO INADIMPLENTE - INCOM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDE-
RAL: NÃO É SUFICIENTE PARA 
EMBASAR A DECLINATÓRIA 
FORI A ALEGAÇÃO DE INTE-
RESSE DE ENTIDADE PÚBLICA 
FEDERAL, SE NÃO SE DISCUTE 
QUALQUER CLÁUSULA CON-
TRATUAL. EM SE TRATANDO DE 
EXECUÇÃO POR INADIMPLÊN-
CIA, NÃO SE OPERA O DESLO-
CAMENTO DA AÇÃO. RECUR-
SO CONHECIDO E IMPROVI-
DO. 

IREITO CIVIL E PRO-
CESSUAL CIVIL 
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(Agravo. Ac. n° 30. 847 - 

PA. Relator: Desembargadora 
CLIMENIÉ BERNADETTE DE 
ARAÚJO PONTES. Decisão: 
Unânime. 3° Cam. Civ. 
Julgamento: 21. 02. 1997) 

AGRAVO - DESPEJO - EFEITO 
SUSPENSIVO- NOTIFICAÇÃO 
PREMONITÓRIA - SECRETARIA 
GERAL DA LOCATÁRIA, 

Na locação de imóvel não 
residencial, o notificação premo-
nitória tem por escopo possibili-
tar 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 notificado 
tomou conhecimento da mani-
festação. /n casu, a notificação 
operou-se na pessoa da secretá-
ria do entidade requerida surtin-
do o efeito desejado. Recurso 
conhecido e improvido. 

(Agravo. Decisão: Unâni-
me. 3° Câm. Civ, Relatora: 
Desembargadora: CLIMENIE 
BERNADETÍE DE ARAUJO PON-
TES. Julgamento: 21. 03. 97). 

APELAÇÃO CIVIL -Execução por 
crédito decorrente de aluguéis - 
Não se pode executar aluguéis 
com suporte em sentença de des-
pejo, fazendo-se necesssário pa-
ra tal o contrato escrito, do qual 
conste o valor certo da mensali-
dade ajustada - Reforma do res-
peitável sentença apelada, para 
acolher os embargos à execução 
como procedentes-Recurso provi-
do. 

(Ap. Civ. Ac. n' 30. 733. 
Decisão: Unânime. 2° Câm. Civ. 
Relator: Desembargador WIL-
SON DE JESUS MARQUES DA 
SILVA). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECURSO -AGRAVO DE INS-
TRUMENTO - DECISÃO QUE, 
EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 
DE POSSE, JÁ JULGADA PROCE-
DENTE, NO JUÍZO DE 1° GRAU,  

DECRETOU A DESERÇÃO DO 
RECURSO DE APELAÇÃO, IN-
TERPOSTO PELO RÉU VENCI-
DO, POR FALTA DE COMPRO-
VAÇÃO HÁBIL DO RESPECTIVO 
PREPARO, COMO DETERMINA 
0ART°511,DOC. PC. -NÃO 
COMPROVADA, DEVIDAMENTE, 
NESTE RECURSO, ATRAVÉS DE 
CÓPIAS DOCUMENTAIS IDÔ-
NEAS, A JUSTIFICATIVA APRE-
SENTADA, PELO AGRAVANTE, 
DE QUE TERIA COMPROVADO, 
EM JUÍZO QUO, NO ATO DA 
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO 
DE APELAÇÃO CORRESPON-
DENTE, O RESPECTIVO E, O 
RESPECITVO PREPARO RECUR-
SO IMPROVIDO. 

(Agravo Ac. n°31. 060. 2° 
Cam. Civ. Decisão: Unânime. 
Relator: Desembargador WIL-
SON DE JESUS MARQUES DA 
SILVA. Julgamento: 30/04/97). 

MANDADO DE SEGURANÇA 
PREVENTIVO - POSSIBILIDADE 
DE INCIDÊNCIA DE REDUTOR 
CONSTITUCIONAL SOBRE 
VANTAGENS DE NATUREZA 
PESSOAL E INERENTE A LOCAL 
DE TRABALHO. PRELIMINAR: 
DECADÊNCIA - NÃO CARAC-
TERIZAÇÃO EM MANDAMUS 
DE NATUREZA PREVENTIVA - 

REJEIÇÃO. 
MÉRITO: AUSÊNCIA DE COM-
PROVAÇÃO DE ALEGADA 
AMEAÇA - INEXISTÊNCIA DE 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
SENDO A CONDIÇÃO DO 
MANDADO DE SEGURANÇA 
PREVENTIVO O JUSTO E FUN-
DADO RECEIO, E INEXISTINDO 
COMPROVAÇÃO HÁBIL DA 
AMEAÇA, ALEGADA DEMONS-
TRANDO A REAL E ATUAL IMI-
NÊNCIA DE LESÃO, DENEGA-
SE A SEGURANÇA IMPETRADA. 

(Man. Seg. Ac. n° 30. 934. 
relator: Desemborgadora ALBA-
NIRA LOBATO BEMERGUY. 
Decisão: Unânime. Com. Civ. 
Reun. Julgamento: 18. 03. 97) 

MANDADO DE SEGURANÇA 

- Mandado de Segurança. 
Impetrante que se diz corretor de 
empresa prejudicada pela sus-
pensão de acordos com a SEAD 
acerca de consignações de des-
contos, a favor daquela, em 
folha de pagamento dos servido-
res estaduais. Direito à informa-
ção e certidão (CF/88, art° 50,  

)0XIII e O(IV, "b.) Arquivamento 
em âmbito administrativo. Infor-
mações. Preliminar de descabi-
mento do "mandamus' arguida 
pelo Impetrado e Lit. Pass. Nec. 
Impetração correto pelo "Ha-
beas-Data", Mérito - Não há o 
direito líquido e certo. Parecer do 
M. P pela denegação. 

II- Preliminar de descabi-
mento do via mandomental. 
Rejeitada. No 'habeas-data", as 
informações e certidões subme-
tem-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. 
LXIX, do art° 50  da C. F./88. 

Mérito - A falta do legítimo 
interesse do impetrante importa 
na denegação do ação manda-
mental que visa o direito à infor-
mação e à certidão fora dos 
casos de "habeas-data', levan-
do-se em conta, igualmente, as 
razões de ordem legal contidas 
no R. J. U. acerca da liberalidade 
do Estado face o fornecimento 
de informações e/ou certidões 
de específica natureza, como no 
presente coso. 

(M. Seg. Com. Civ. R. 
Relator: Des. STELEO BRUNO 
DOS SANTOS MENEZES. 
Decisão unânime, Julgamento: 
11/03/97) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Agravo de Instrumento -Repetir-
se-á a avaliação quando houver 
fundada dúvida sobre o valor 
atribuído ao bem. Recurso provi-
do. A unanimidade. 

(Ag. Inst. Ac. n° 31. 199. 
Relator: Des. RICARDO BORGES 
FILHO, decisão: Unânime. Jul-
gamento: 07/04/97. 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
MANDADO DE SEGURANÇA 
CONTRA ATO DO PRESIDENTE 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 
OMISSÃO DE PONTO DE VISTA 
CONTROVERTIDO. INOCOR-
RÊNCIA. 

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. EM-
BARGOS NÃO CONHECIDOS 

(Emb. Dec. Ac. no  31. 209. 
Orgão Especial. Relator: 
Desembargador NELSON SIL-
VESTRE RODRIGUES AMORIM, 
Julgamento: 30.04.97. De-
cisão: Unânime). 

REINCORPORAÇÃO DE VAN-
TAGENS 
1 -MANDADO DE SEGURANÇA 
- SERVIDOR DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO-
INCORPORAÇÃO COM BASE 
DE 20% (VINTE POR CENTO) 
DE GRATIFICAÇÃO PELO EXER-
CÍCIO DE FUNÇÃO COMIS-
SIONADA - VANTAGEM ABRUP-
TAMENTE RETIRADA - EXERCÍ-
CIO ANTERIOR À LEI 5.810/94 
(R. J. U.) -LIMINAR NEGADA-
INFORMAÇÕES - PARECER DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO PELA 
CONCESSÃO; 

II- SENDO LEI N° 5. 
810/94 DE APLICAÇÃO IME-
DIATA, PERMITINDO-SE SUA 
RETROATIVIDADE, É DE SE 
CONHECER A AQUISIÇÃO DE 
VANTAGEM DE PERÍODO 
ANTERIOR A ELA, AINDA QUE 
SOB O REGIME DA LEI N° S. 
207/84, QUE DISCIPLINAVA 
NO PARTICULAR A AQUISIÇÃO 
DESSAS VANTAGENS PELOS 
SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA. 

(M. SEG. Ac. N° 31. 215. 
Órgão Especial do T. J. E. 
Relator: Desembargador: STE-
LEO BRUNO DOS SANTOS  

MENEZES. Decisão: Por maioria 
de votos. Julgamento: 23. 04. 
97). 

DECISÃO DE 10  GRAU TORNA-
DA SEM EFEITO, QUE DETERMI-
NOU A CONSIGNAÇÃO DE 
PARCELAS DE REPASSE DO 
DUODÊCIMO, SOB PENA DE 
BLOQUEIO DE VERBAS COR-
RESPONDENTES. 

RECURSO DE AGRAVO - 
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 
PAGAMENTO - DECISÃO QUE 
AMEAÇOU DE BLOQUEIO DE 
VERBA CORRESPONDENTE ÀS 
PARCELAS CONSIGNÁVEIS - 

RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO, ANULANDO A DECI-
SÃO RECORRIDA - DECISÃO 
UNÂNIME. 

(Rec. de Agravo. 1° 
Câmara Cível. Ac. n° 31. 189. 
Decisão: Unânime. Relatora: 
Desembargadora MARIA LUCIA 
GOMES MARCOS DOS SAN-
TOS. Julgamento: 28. 04. 97) 

APELAÇÃO CIVIL. APELAÇÃO 
JULGADA DESERTA POR FALTA 
DE PAGAMENTO DO PORTE DE 
RETORNO. DESNECESSIDADE 
DE PAGAMENTO. 

EM SE TRATANDO DE 
RECURSO COM MOVIMENTA-
ÇÃO NO MESMO PRÉDIO, 
NÃO HÁ NECESSIDADE DO 
PAGAMENTO DO PORTE DE 
RETORNO. 

AGRAVO PROVIDO PARA 
DETERMINAR A SUBIDA DA APE-
LAÇÃO A FIM DE SER JULGA-
DA. 

(Ap. Civil 1° Cam. Civ. Iso. 
Relator: Desembargador NEL-
SON SILVESTRE RODRIGUES 
AMORIM. Decisão: Unânime. 
Julgamento: 05. 05. 97). 

MATÉRIA PENAL E PROCES-
SUAL PENAL 

RECURSO EM SENTIDO ESTRI- 
TO DA CAPITAL. 

Ementa: Ao juiz é defeso  

alterar capitulação penal, tanto 
no despacho de rejeição da 
peça preâmbular acusatória, 
quanto no chamado iuízo de 
retratação, por ser esta, função 
exclusiva do clominus li/is- Não é 
possível na denúncia, em casos 
de autoria conjunta ou coletiva a 
individualização da conduta 
específica de cada um dos agen-
tes - Reconhece-se a competên-
cia 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, conforme determina 
o Parágrafo único do Art° 90  do 
Código Penal Militar, a este 
acrescentado pela Lei n° 
9.299/96 - 1,, casu, embora 
reconhecida a conexão entre cri-
mes 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 provi-
do- Decisão unânime. 

(Rec. Sen. Est., 3° Cam Pe-
nal. Relator: Desembargador 
BENEDITO DE MIRANDA ALVA-
RENGA. Decisão: Unânime. 
Julgamento: 25. 10. 96) 

EMENTA: Ex-Prefeito Municipal - 
Crime de Responsabilidade - 

Decreto Lei n° 201/67, Art° 1 °, 

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 respon-
sabilidade previsto no inc. XIII, 
do Decreto-lei 201/67, even-
tuais contratações de servidores 
respaldadas em Lei Municipal. 

In casu, houve três contra-
tações para prestação de serviço 
temporário, excepcional interes-
se público, respaldadas em lei, o 
que está perfeita consonância 
com o permissivo constitucional 
previsto no inc. IX, do art° 37, da 
C. F. Denúncia rejeitada por una-
nimidade. 
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Organização: 
Ednair de Meio Fernandes Leão e Rosa Helena de Christo 
Alves - Assessoras dos Plenários 

Colaboração: 

Jane Jordy - Assessora Jurídica 

Supervisão: 
Desembargadores Manoel de Christo Alves Filho e Almir de 
Lima Pereira AG0197 

EMENTÁRIO 

(Ação Penal. Ac. n° 30. 

927, Relator: Des. ELZAMAN DA 
CONCEIÇÃO BITTENCOURT. 

Com. Crim. Reunidas. Decisão: 
Unânime. Julgamento: 

11/04/97) 
Processo Penal - HC- LIBE-

RATÓRIO: EXCESSO DE PRAZO 
-EXAME DE SANIDADE MENTAL 
DE UM DOS ACUSADOS - 
REMESSA DOS AUTOS PRINCI-
PAIS AO 1. M. L. - DESOBE-
DIÊNCIA DO JUÍZO AO ART. 
153, E DOS PERITOS AO ART.' 
150, § 1° DO CPI? 

O INTERREGNO DE MAIS 
(02) DOIS ANOS PARA A CON-
CLUSÃO DO SUMÁRIO DE 
CULPA, PROVOCADO PELA 
REMESSA DOS AUTOS PRINCI-
PAIS AO 1. M. L., PARA EXAME 
DE SANIDADE MENTAL, POR Si 
Só CONFIGURA O CONS-
TRANGIMENTO 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, 
FORÇOSO É CONCEDER-SE A 
ORDEM IMPETRADA. WRIT 
CONCEDIDO À UNANIMIDA-
DE. 

(HC-LIB. AC. N° 31. 050. 
CAM. CRIM. REUN. RELATOR: 
DES. ELZAMAN DA CON-
CEIÇÃO BITTENCOURT. Deci-
são: Unânime. Julgamento: 
1 7/03/97) 

RECURSO PENAL EM SENTIDO 
ESTRITO: INCABÍVEL 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 CPR 
DECISÃO UNÂNIME. 

(Rec. Sent. Est. Ac. n° 

31.235, Relator: Desembar-
gador ELZAMAN DA CONCEI-
ÇÃO BITTENCOURT. ORG. 
ESPECIAL. DECISÃO: UNÂNI-
ME. JULGAMENTO: 13.03.97) 

HABEAS-CORPUS LIBERATÓRIO 
- PACIENTE QUE TEVE SUA PRI-
SÃO CIVIL DECRETADA EM 
AÇÃO DE ALIMENTOS. LIMI-
NAR INICIALMENTE CONCEDI-
DA ANTE A COMPROVAÇÃO, 
NOS AUTOS, DE HAVER O 
PACIENTE DEPOSITADO PARTE 
DA DÍVIDA. SE, TODAVIA, ATÉ 

O JULGAMENTO FINAL DO 
'WRIT'O PACIENTE DEMONS-
TRA POUCO CASO À DECISÃO 
JUDICIAL, PELO QUE DEIXA DE 
DEPOSITAR OS ALIMENTOS 
VENCIDOS E VINCENDOS, 
NÃO REVELA CONSTRANGI-
MENTO A DECISÃO QUE 
DECRETA-LHE A PRISÃO POR 
IMPERATIVO DA LEI N° S. 
478/68. LIMINAR TORNADA 
SEM EFEITO E NEGADA A 
ORDEM À UNANIMIDADE. 

H-C. ac n°31. 122. Com. 
Crim. Reun. Relator: Des. JAIME 
DOS SANTOS ROCHA. 
Julgamento: 14. 04. 97.) 

APELAÇÃO CRIMINAL, CRIME 
DE HOMICÍDIO. VERIFICADA 
QUE A DECISÃO DOS JURA-
DOS ENCONTRA-SE MANIFES-
TAMENTE CONTRÁRIA À 
PROVA DOS AUTOS, DEVE SER 
O RÉU SUBMETIDO A NOVO 
JULGAMENTO. RECURSO  

CONHECIDO E PROVIDO. 
DECISÃO UNÂNIME. 

AR CRIM. AC. N°31. 205. 
1°Cam Crim. Relator: Dr. Otávio 
Marcelino Maciel, Des. convoca-
do. Julgamento: 29. 04. 97). 

TRANCAMENTO DA AÇÃO 
PENAL. 

HABEAS-CORPUS - TRAN-
CAMENTO DE AÇÃO PENAL - 
MEIO INIDÔNEO - DENÚNCIA 
QUE DESCREVE FATOS QUE 
EM TESE CONSTITUEM CRIME, 
APURAÇÃO ATRAVÉS DE REGU-
LAR CONTRADITÓRIO- OR-
DEM DENEGADA. 

HC- ALTAMIRA AC. n° 31. 

207. Com. Crim. Reun. Relatora: 
Desa. YVONNE SANTIAGO 
MARINHO. Julgamento: 28. 04. 
97). 

HABEAS-CORPUS LIBERATÓ-
RIO- 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. ORDEM 
CONCEDIDA. DECISÃO UNÂ-
NIME. 

(Hc-Ac. n° 31.176. Com. 
Crim. Reun. Relatora: Desa, 
MARIA DE NAZARETH BRABO 
DE SOUZA. Julgamento: 16. 09. 
96) 
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