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E TJE já possui know 

D how para produzir 
suas publicações 

1 A partir desta edição, o 

T 'Informativo do TJE passa a 
ser diagramado, arte finalizado 

O	 e impresso com recursos hu-
manos e materiais do próprio 

R
Tribunal de Justiça. Apesar 
da modificação no projeto grá-
fico do jornal, a equipe do De- 
partamento de Informática se 
empenhou para apresentar aos 

A leitores um trabalho de quali-
dade como o que vinha sendo 

L feito até então. 

A editoração eletrônica das publica-
ções do TJE representa um avanço 
tecnológico significativo e se deve ao 
compromisso assumido pelo Presidente 
do TJE, Des. Romão Amoedo Neto, 
em seu pronunciamento de posse, em 
fevereiro deste ano, de impulsionar e 
apoiar o processo de informatização do 
Judiciário Paraense. A informatização 
vai atingir todos os setores do TJE e re-
presenta também um marco na história 
do Judiciário paraense. 

O próximo passo do processo de 
informatização será a produção ele-
trônica de documentos utilizados nos 
setores do TJE e finalmente o Diário da 
Justiça, permitindo assim uma redução 
de gastos com pagamento de serviços 
a terceiros. 

O Des. Romão Amodo presidiu os trabalhos de abertura da sessão solene  de comemora-
ção dos 170 anos dos Cursos Juridicos no Brasil 

Descerramento da placa inaugural do Anexo São João feita pela Desa. Maria Lúcia Mar-
cos dos Santos e a Sra. Maria de Lourdes Amoêdo. esposa do presidente do TJE 

 

Leia ainda: 
• Tribunal comemora os 170 anos de Cursos Jurídicos no 

Brasil e outorga a "Medalha da Alta Distinção Judiciária" 
aos desembargadores Almir de Lima Pereira e Manoel de 
Christo Alves Págs. 8 e 9 

• O Aposentado do mês é o Juiz Hélio Mendonça de Cam-
pos Pág. 6 

• Encontro internacional reúne 800 magistrados em Macapá 
e o Pará participa com uma delegação de 22 magistrados 
Pág. 4 

• Informar com rapidez e eficiência sobre os serviços pres-
tados a população pelo Tribunal de Justiça é uma das me-
tas do Telejudiciário Pág. 3 

Presidente do TiL interrompe a sessão do Tribunal para ouvir as viú-
vas das vitimas do desabamento do Edilicio Raimundo Farias 

 

  



Curso de Atualização 
de Direito da Criança 

Nos dias 29. 30 e 31 deste 
mês e dia 2 de setembro a 
AMBP - Associação Brasileira 
de Magistrados e Promotores 
de Justiça da Infância e Ju-
ventude promove o Curso de 
Atualização em Direito da Cri-
ança. O curso será realizado 
no auditório do Ministério Pú-
blico do Pará e a Coordena-
ção Estadual está sob a res-
ponsabilidade do Juiz de Di-
reito Pauto Frota e Silva. 

O curso é dirigido a juizes. 
promotores, defensores públi-
cos, advogado e demais pro-
fissionais que atuam ria área 
da infância e juventude. O 
objetivo é promover a renova-
ção técnico-doutrinária dos 
profissionais que atuam na 

área da infância e juventude. 
Cerca de 200 pessoas já on-
firmaram suas inscrições. A 
Coordenação do evento está 
sob a responsabilidade d 
Juiz de Direito Paulo Frota' 
Silva, titular da 24 Vara da In-
fância e Juventude da Comar-
ca da Capital do Estado do 
Pará 

Entre os palestrantes es-
tão: Felicio Pontes Júnior, 
Procurador da República em 
Santarém; Paulo Frota e Silva, 
Juiz de Direito; Marcel Esqui-
vei Hoppe, Juiz da Infância e 
Juventude de Porto Alegre; 
Tânia da Silva Pereira, Pro-
fessora de Direito da Criança 
da UERJ; e Luiz Carlos Barros 
Figueiredo, Juiz da Infância de 
Recife. 

BELÉM SEDIA ENCONTRO 
NACIONAL DE TRIBUNAIS 

DO JURI 

  

 

CONGRESSO DE DIREITO PRIVADO 

  

O Pará vai sediar o III En-
contro Nacional de Tribunais do 
Juri O evento acontece em de-
zembro deste ano. O encontro 
está sendo promovido e coor-
denado pela AMEPA- Associa-
ção de Magistrados do Pará. 
com  o apoio do Tribunal de 
Justiça do Estado, governo do 
Estado. Prefeitura Municipal de 
Belém, Ministério Público, OAB-
Pa, UFPa. Unama. Associação 
dos Magistrados do Brasil e a 
Associação dos Advogados 
Criminalistas. 

O Presidente da AMEPA, 
Claudio Montalvão das Neves 
informou que o Ministro Evan-
dro Dietris do STF já confirmou 
presença no encontro. Maiores 
informações na AMEPA que 
fica na Governador José Mal-
cher esquina com a Joaquim 
Nabuco. 

Entre os dias primeiro a quatro de 
outubro deste ano o Bureau Jurídico-
Desenvolvimento Profissional e Instituto 
Brasileiro de Estudos do Direito Privado 
de Recife-PE promove o Congresso Bra-
sileiro de Direito Privado Comercial Civil 
e Relações do Trabalho no Centro de 
Convenções de Pernambuco, em Recife. 

O encontro vai reunir nomes de peso 
do cenário jurídico nacional Entre os 
conferencistas destacam-se três impor-
tantes juristas paraenses Georgenor 
Franco vai apresentar painel sobre a 
Livre Circulação de Trabalhadores e 

Uniformização das Leis Sociais no Am-
bito do Mercosul" O jurista Hermes Tu-
pinambá faz conferência sobre 
Sindicalismo e os Novos Movimentos 

Sociais e Fernando Scaif apresenta o 
painel sobre Abuso do Poder Econômico 
e o novo Papel do Cade Além de juris-
tas atuantes os três também são profes-
sores na Universidade Federal do Pará 
São destaque ainda as presenças de Fa-
bio Konder Comparato: Miguel Reale Jr°: 
Silvio Rodrigues, Arnaldo Sussekind; Jo-
sé Cretella Jr°: o Vice-Presidente da  

República Marco Antônio Maciel: o Pro-
curador Geral da República Geraldo 
Brindeiro; Rubens requião; Tarso Genro 
e o ex-presidente do Supremo Tribunal 
Federal Sepúlveda Pertence. O Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso foi 
convidado para fazer a conferência de 
abertura do congresso O tema é "Direito 
Privado e Prestação Jurisdicional: Im-
portancia da Súmula Vinculante" 

Temas atuais e polémicos vão ser 
discutidos durante o congresso como A 
Reforma do Estado e Perspectivas da 
Relação do Trabalho para o Século XXI e 
a "União de Homossexuais e Suas Con-
sequências Éticas. Jurídicas e Patrimo-
niais". O professor da faculdade cano -. 

Cândido Mendes Macelo Turra. apr - 

senta o painel "HIV- Aspectos Jurídicos 
dos Soro Positivos" e o painel sobre 
"Direito Civil e Bioética Clonagem e Di-
reitos Humanos" será apresentado por 
Francisco Amaral professor da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ 
Maiores informações no Bureau Jurídico 
do Instituto Brasileiro de Estudos do Di-
reito. fone (081) 227-4512 ou 227-4511. 

Seminário Discute Direito 
Penal na Amazônia 

Acontece de 26 a 28 deste mês o 1 Seminário de 
Direito Penal da Amazônia. O evento está sendo 
promovido pelo Tribunal de Justiça, OAB-Pa. Ministé-
rio Público e Universidade da Amazônia-Unama. 

"A Sociedade e o Crime no Final do Século" é o 
tema do encontro e da palestra de abertura a ser 
proferida por Roberto Joacyr Graffi, Desembargador 
aposentado do TJE de São Paulo. No dia 27/08 as 
palestras começam ás 15 hs A primeira será realiza-
da pelo titular da Secretaria Estadual de Justiça CIo-
domir Assis de Araújo que vai falar sobre" O Advento 
das Novas Leis e Suas Repercussões Sociais. As 19 
hs o professor Edmundo Oliveira encerra a progra-
mação com palestra seguida de debate sobre "A fa-
milia na integração da Crise Sócio-Criminal. "O Tri-
bunal do Juri - Contradições e Soluções" é o tema da 
palestra do Juiz de Direito do TJE/RJ James Tuben-
chlak. As palestras e debates acontecem no auditório 
"David Mufarrej" da Unama. O encontro termina com 
a apresentação do Coral da Unama seguida de co-
quetel para os convidados e participantes. 
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Apesar do mutirão feito pelos funcioná-
rios os problemas do Forum ainda não fo-
ram solucionados O terreno e prédio do Fo-
rum e de propriedade da Prefeitura Munici-
pal Segundo informações do Juiz João Au- 

Arquivo da Cor,i"a gusto a Prefeitura vai 
doá-lo ao Tribunal assim 
que a Câmara Municipal 
retornar do recesso de 
julho A Prefeitura deve-
rá também firmar um 
contrato com o TJE para 
edificar a sede da Ca-
marca. A Prefeitura além 
de doar o terreno e toda 
a madeira necessária à 
construção, vai também 
fornecer a mão-de-obra 
O TJE ficará encarrega-
do da construção do Fo-
rum o Juiz João Au-
gusto foi fomentador do 
convénio e disse que já 

esta tudo acordado, falta apenas os trami-
tes burocraticos para firmar o convénio 

Criado em 1943 São Sebastião da Boa 
Vista é Microregião de Breves e esta locali-
zada ao norte do Pará O censo de 93 re-
gistrou uma população de 15.813 habitantes 
e sua economia e baseada na agropecuá-
ria. 

Funcionários de São Sebastião 
fazem mutirão 

Os funcionários de São Sebastião da 
Boa Vista resolveram fazer no dia 16 de 
julho um mutirão para retirada do matagal 
que crescia em volta do prédio do Forum 
Os funcionários motivados pelo mutirão re-
alizado pelos servi-
dores do forum de 
Santana do Aragu-
aia. em abril deste 
ano resolveram 
também fazer na 
Comarca Os funcio-
narios do Forum 
gostaram tanto que 
já marcaram outro 
mutirão para depois 
da reforma que o Fo-
rum necessita 

O Forum de São 
Seastião é em ma- 
deira e na parte ex- 11,1 eciii• ladeado p1 itiIIcI- 

rna a construção di miaica  
á coberta de lodo 
terreno onde fica o prédio é grande e es-

tava todo tomado pelo matagal O Juiz de 
Direito Jõ.ao Augusto E de Oliveira Jr. re-
cern empossado na Comarca, disse que foi 
avisado do mutirão pelos funcionários e deu 
todo o apoio à iniciativa O mutirão durou 
cerca de cinco horas e no final os funciona-
rios e o Juiz comemoraram com churrasco 
na residência de um dos funcionários da 
Comarca. 

Aos Usuários da Rede de 
Computadores do TJE 

O Departamento de Informática do TJE comunica 
aos leitores usuários da rede de computadores do 
Tribunal que através do Ramal exclusivo 2316, o 
usuário pode ter acesso aos seguintes serviços 
prestados pelo setor 
• Resolver problemas nos hardwares (equipamento e 

periféricos) 
• Tirar dúvidas sobre como trabalhar com programas 

de uso geral (Windons, Word, Excel etc. 
• Resolver falhas na conexão com a rede de com- 

putadores 
O serviço tem como finallidade: 

• Agilizar o atendimento ao usuário. 
• Facilitar e concentrar em um unico ramal as cha- 

madas especificas para a informática solicitando 
consultoria técnica 

• Permitir a solução de problemas por telefone, faci- 
litando o trabalho do usúario que precisar do servi- 
ço. 
Equipe Responsável. 

- Evandro Lélis' Coordenador 
- Luiz Fernando Sena 
- Paulo Cunha 
- Roberto Seguin 

# Estagiários 
-GlendaSouza _-._,l 
- Paulo Anderson /  

- Rildo Farias - 

Atenção Os Cartuchos de impressão só poderão 
ser entregues pelo Departamento de Informática 
Consultas para sistemas de uso especifico (Folha. 
Financeiro. Processos etc..) continuam a ser feitas 
com a mesma equipe atual 

Telejudiciário: Um Serviço ao Alcance de Todos 

I nformar com rapidez e eficiência a 
população sobre os serviços pres-
tados pela justiça é o objetivo do 
Telejudiciário Criado em dezembro 

de 94. o serviço já registra mais de 10 mil 
chamadas. Coordenado pelo técnico Edi-
nakio José de Meio Fernandes o serviço 
conta com o apoio das telefonistas Mari- .de Oliveira e Rosângela Marques (foto 

equipe ao lado). Nesses primeiros dois 
anos e sete meses de funcionamento o 
telejudicário vem conquistando cada vez 
mais credibilidade junto a sociedade, em 
espeoal. a população mais carente e a 
penetração no meio juridico 

A desburocratização do acesso a es-
sas informações vem redefinindo a ima-
gem do TJE como um órgão sempre 
atento e preocupado em desempenhar 
com efidência e qualidade as suas fun-
ções O telejudiciàrio informa sobre a dis- 

tribuição e movimentação de processos 
de 10  e 21  graus. endereços de órgãos li-
gados ao Poder Judiciário, localização de 
magistrados e funcionários, localização e 
funcionamento dos Juizados Especiais, 
Civeis e Criminais, plantão forense nos fi-
nais de semana etc .  

Otelejudiciário é um sistema informa-
tizado, operacionalizado pela Divi-
são de Banco de Dados sob a ge-
rência do Departamento de Infor-
mática do TJE. A integração entre 
telecomunicações e informática 
permite que uma equipe de recep-
cionistas tenha acesso ao banco 
de dados do TJE através do telefo-
ne e estações de micro computa-
dores do Tribunal, onde as infor-
mações estão armazenadas, pos-
sibilitando assim um retorno imedi- 

ato ás consultas tanto do público interno 
quanto do externo. As consultas externas 
podem ser feitas pelo número 1538. Os 
ramais para consulta do público interno 
são os seguintes: 2339 e 2340. As rcep-
cionistas cumprem plantão diário de se-
gunda à sexta das oito da manhã às cinco 
da tarde. 

AS INFORMAÇÕES 
Tribunal de Justiça-
composição atribui-
ções e funciona-
mento do Tribunal 
Pleno. Câmaras e 
Conselho da Magis-
tratura Distribuição e 
Movimento proces-
sual. Tribunal, seus 
vãrios órgãos e juí-
zos. 

Fórum Cível e Cri-
minal relação dos 
magistrados. Relação 
das varas e pretorias, 
suas atribuições e 
cartórios. Distribuição 
e movimentação pro-
cessual. Informações 
sobre certidão nega-
tiva cível e criminal e 
outros. 

Comarcas e Termos 
do Interior. Relação 
dos magistrados ti-
tulares ou em exercí-
cio em suas respecti-
vas comarcas e ter-
mos. As varas exis-
tentes nas comarcas, 
atribuições e suas lo-
calizações. 

Plantão Forense 
Escala dos magistra-
dos e serventuários 
nos plantões de final 
de semana e feriados 
no Forum Criminal da 
capital. Os Juizados 
Especiais: composi-
ção, atribuições e lo-
cais de funciona-
mento. 

Juizado da Infância 
e Juventude telefo-
nes da Data- Divisão 
de Atendimento ao 
Adolescente e SOS 
Criança. Procedi- 
mentos para obten-
ção de autorizações 
de viagens nacionais 
e internacionais, al-
varás e passaporte. 

Informações Gerais: 
procedimentos para o 
casamento de brasi-
leiros e de estrangei-
ros. Endereços de 
órgãos ligados ao 
Poder Judiciário. 
Referências legislati-
vas, portanas e re-
soluções da presi-
dência 



Juri Popular 
realizados no semestre 

Movimento Processual 
da Presidência e Vice 

processos e tem marcadas 
quatro sessões. A sessão 
marcada para o dia 1 O  de 
setembro será realizada na 
Unama. A 21  Vara recebeu 
52 processos nos primei-
ros seis meses do ano e já 
tem agendadas 10 ses-
sões. A 11  Vara recebeu 
42 processos e já estão 
marcadas seis sessões de 
j u ri. 

Os cartórios judiciais 
vinculados aos juizos en-
frentam problemas que 
começam com a falta de 
recursos humanos e cul-
minam com a insuficiência 
de recursos materiais. Os 
serventuários reclamam da 
falta de computadores para 
agilizar o serviço e a falta 
de espaço adequado para 
trabalhar. Os problemas 
apontados pelo serventuá-
rios serão solucionados 
quando o Forum Criminal 
for mudado para o prédio 
do Anexo São João, inau-
gurado dia 11 de agosto. 

Os três Juízos do Fo-
rum Criminal - la, 23  e 15 
Varas Criminais da Capital 
que atuam em casos de 
crime contra a vida realiza-
ram 96 sessões de juri du-
rante o primeiro semestre 
deste ano. Somente na 21 

Vara que tem como titular 
o Juiz Claudio Montalvão 
das Neves e no cartório a 
escrivã Síria, foram reali-
zadas 49 Sessões. Na P 
Vara cuja titular é a Juiza 
Maria Soares Palheta, au-
xiliada pela Juiza Ezilda 
Pastana foram realizadas 
mais 30 sessões. Na 15a 

Vara o Juiz Ronaldo Vaile 
realizou mais de 17 ses-
sões. 

Homicídio qualificado, 
homicídios simples, tenta-
tiva de suicídio, abortos e 
infanticídio são as princi-
pais ações que tramitam 
nos três juizos, que nesses 
primeiros seis meses rece-
beram uma pilha de 159 ou 
1.287 processos. A 15 
Vara recebeu 65 novos 

A assessoria ditreta da Presidência e da Vice-Presidência do Tri-
bunal de Justiça registou no primeiro semestre deste ano um total de 
91 recursos especiais. Os recursos recebidos foram: 107 recursos ex-
traordinários; 16 recursos ordinários em habeas-corpus, 15 recursos 
ordinários em mandado de segurança, 178 agravo de instrumento, 16 
pedidos de suspensão de liminar em mandado de segurança, 14 pre-
catórias requisitórios, 7 cartas precatórias e 19 agravo regimentais. 

As atribuições para análise de recursos dirigidos ao Superior Tri-
bunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal são de competência do 
Presidente do Tribunal Des. Romão Amoedo Neto. Há porém no Re-
gimento Interno, a possibilidade de delegação à Vice-Presidência, 
Des. Alberto Soares Maia, para o processamento e análise dos recur-
sos encaminhados ao Superior Tribunal. Essa distribuição vem acon-
tecendo no TJE, desde a presidência da Desa. Maria Lúcia, em Feve-
reiro de 93 a fevereiro de 95. O objetivo da divisão do volume de tra-
balho é salutar e visa, fundamentalmente, a agilização da máquina ju-
diciária. Além do movimento processual, a presidência também movi-
menta diariamente os expedientes administrativos inerentes da função 

No relatório do primeiro semestre sobre o movimento processual 
foi informado que dos 191 recursos especiais, 113 tiveram despach 
proferidos e somente 78 estão em tramitação. Os recursos ordinári 
em habeas-corpus apenas dois estão em tramitação e 14 tiveram des-
pachos proferidos, num total de 16 recursos. Dos 15 mandados de se-
gurança, 11 estão tramitando e 4 foram despachados. 

Dos 178 agravos de instrumentos apenas 11 recursos estão em 
tramitação e 167 foram despachados, dos 14 precatórios requisitórios 
recebidos apenas 9 ainda estão tramitando e 5 já tiveram seus ofícios 
requisitórios espedidos. Todas as 7 cartas precatórias recebidas no 
semestre já tiveram despachos proferidos determinando o cumpri-
mento. Quanto aos 19 agravos regimentais, 3 ainda estão em tramita-
ção e 16 já foram decididos. 

MAGISTRADOS PARTICIPAM DE CONGRESSO INTERNACIONAL EM MACAPÁ 
A discussão do Direito Supranacional 

e a elaboração de uma lei comum aos 
países que integram a Amazônia foram 
os principais objetivos do Congresso In-
ternacional de Magistrados realizado en-
tre os dias 6 e 9 deste mês no Teatro das 
Bacabeiras, em Macapá. Defender a flo-
resta e a região amazônica e conse-
quentemente a população que vive ali fo-
ram temas os centrais em discussão du-
rante o encontro. Além do Brasil participa-
ram magistrados da Bolívia, Colômbia, 
Equador, Peru, Venezuela, Suriname 
Guiana Francesa e Republica Federativa 
da Guiana. O congresso também foi 
aberto a participação de estudantes de 
Direito de Macapá. 

O Congresso foi uma promoção do 
TJE do Amapá e o Pará foi representado 
por uma delegação de 22 magistrados 
sendo que a viagem de nove magistrados 
foi custeada pela Associação de Magis-
trados do Pará (AMEPA). O restante 
custeou suas despesas, de acordo com 
informações prestadas pelo presidente da 
entidade Claudio Montalvão. Segundo 
informações, cerca de mil pessoas estive-
ram presentes ao Congresso que recebeu 
criticas elogiosas a organização e a im-
portancia de se realizar um evento deste 
porte. Esteve preesente ainda o Ministro 
da Suprema Corte de Angola, na Africa. O 
Ministro creditou sua participação no 
evento a preocupação com o crescimento 
do consumo de drogas em Angola graças  

ao cresimento do tráfico que sai dos EUA 
para o continente africano através de uma 
rota internacional que começa na 
Amazônia. 

Para Claudio Montalvão, presidente 
da Amepa, uma das discussões mais 
profícuas foi provocada pela palestra do 
professor Dalmo de Abreu Dalari. Na pa-
lestra ele criticou duramente o Executivo 
pelo desrespeito a Constituição. Dai mo 
Dalari declarou que o desrespeito ao ci-
dadão acontece quando há desrespeito a 
Constituição. "O Poder Judiciário respeita 
o cidadão quando faz respeitar a Consti-
tuição. E no momento em que o Executivo 
passa a editar medidas provisórias, mui-
tas delas inconstitucionais, o STF tem 
que alegar a inconstitucionalidade". Endu-
recendo ainda mais o discurso, Dalmo 
Dalari criticou abertamente o comporta-
mento do Ministro Nelson Jobim. Para ele 
um membro do STF jamais deveria se 
comportar como um secretario do Poder 
Executivo. Analisando, Claudio Montalvão 
declarou que isso acontece porque "os 
membros do STF são nomeados pelo 
chefe do Poder Executivo, o Presidente". 
Para Montalvão os membros do STF de-
veriam ser eleitos por seus pares e não 
pelo presidente. 'Um membro do STF es-
colhido pelo presidente vai servir a quem? 
Ao judiciário ou ao Executivo?", questiona 
o juiz. Segundo Claudio Montalvão, a mu-
dança na forma de seleção dos membros 
do STF deveria fazer parte do projeto de  

reforma do Judiciário. "Eu defendo um 
projeto de reformas que ajudem o cida-
dão e não para que haja um retrocesso 
que retire as garantias individuais dos ci-
dadãos e as prerrogativas dos magistra-
dos", afirmou Claudio Montalvão. 

Para o Desembargador José Alberto 
Soares Maia, Vice-Presidente do TJE/P 
o evento foi auspicioso sob todos os a 
pectos. O Desembargador elogiou a or-
ganização do congresso e, em especial, o 
Desembargador Gilberto de Paula Pinhei-
ro, presidente do TJE pela realização de 
um evento desse porte e importancia. 
Avaliando o Congresso, o Vice-
Presidente declarou considerar as dis-
cussões sobre questões relacionadas a 
tributos as matérias de maior repercus-
são.A palestra sobre temas tributários foi 
proferida pelo Ministro do STJ Delgado. 
Ele destacou a presença do advogado 
paraense Aldebaro Klautau como um dos 
mediadores do debate sobre tributos. 
Para o Desembargador as discussões fo-
ram bastante produtivas e a consequên-
cia delas foi a elaboração de um docu-
mento, a "Carta da Amazônia ", na qual o 
Pará está inserido. O Desembargador Jo-
sé Alberto Soares Maia disse ainda que o 
sucesso do congresso vai possibilitar a 
realização de um segundo congresso. O 
Presidente do TJE do Amazonas colocou 
o Estado a disposição para sediar o II 
Congresso Internacional de Magistrados 
em 98. 



—Cana de Manaus 

Os Presidentes de 'tribunais de Justiça, reunidos em Manaus. Ca-
pital do Estado do Amazonas. nos dias 21 a 23 de agosto. dirigem-se À 
nação. convencidos de que seu silêncio nesta hora significa imperdoá-
vel omissão. 

l.ncanecidos na judicatura. pertencenlos a geração a salvo de 
eventuais reformas do Estado: minimo que se espera, os direitos adqui-
ridos deverão ser respeitados. como é da tradição do nosso direito posi-
tivo. 

Sobra-nos, assim, autoridade para bradar nossa inquietação quando 

percebemos que. propositadamente ou não. a anunciada reforma da 
presidência social atinge duramente a nlagislralura nacional, sobretudo 
a que vier a ser exercida pelos nossos sucessores. 

Sem sarailtias mínimas, o magistrado de amanhã. humano e csmn-

tirmoente. experimentará densa crise de identidade, se aprovada, como 
anunciada, referida reforma constitucional. As conseqüências últimas 
recairão sobre a sociedade. 

O verdadeiro Estado Democrático de Direito reclama um Judiciário 
independente, operoso e forte, sobre o qual pairem ameaças / fliO im-
porta de onde venham. 

Não descremos do espírito publico de nossos legisladores: há tem-

po para a reflexão. 
Manuas. 23 de agosto (te 997." 

Juizes do Tribunal de Alçada do RS foram recebidos pelo Presidente 
do TJE Romão Anioédo, Presidente do - RE Carlos Fernando e Amar 
de Lana Pereira. Coordenador dos Juizados Especiais. Desenibaigadui l -iuimmherio de Casiro, Con'cgcdor (iei'al de Justi-

ça. realiza correições nas comarcas do interior. 

ENCONTRO DE PRESIDENTES 
O Des Romão Amoêdo Neto, 

Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado. participou de mais 
uma reunião do Colégio Perma-
nente de Presidentes de Tribunais 
de Justiça, nos dias 21, 22 e 23 
deste mês. O TJE de Manaus, 
Estado do Amazonas, sediou o 
evento. O tema central foi a re-
forma constitucional em especial 
a previdenciária. A ampliação e 
atuação dos Juizados Especiais é 
assunto sempre constante nas 
reuniões dos presidentes A meta 
do Judiciário é buscar, através 
dos Juizados Especiais. a acele-
ração dos processos de valor mo-
netário estabelecido em Lei (até 
40 salários minimos) e, mais ain-
da, chegar perto dos necessitados 

e não conseguem ter acesso 
r,)S serviços da Justiça. 

O Colegiado Permanente de 
Presidentes de Tribunais de Justi-
ça é formado por 27 presidentes e 
reúne ordinariamente de dois em 
dois meses. Um dos objetivos é a 
avaliação da atuação do Judiciá-
rio no Pais. A preocupação cons-
tante em defesa de um Judiciário 
forte, independente e respeitado é 
fundamental para o fiel cumpri-
mento de seu dever. As reuniões 
permitem a troca de idéias e ex-
periências entre Presidentes para 
a busca de soluções dos proble-
mas enfrentados na rotina do dia-
a-dia. 

O Presidente em sua baga-
gem levou a jurisprudência produ-
zida pelo magistrados do Pará e 
apresentou aos Presidentes du-
rante o encontro. 

Visitas dos Juízes do Tribunal de Alçada 

de 6 a 9. 

O Juiz Presidente do Tribunal 

de Alçada do RS, sobre o evento 
afirmou que "vamos ter a consci-
ência de uma realidade diferente 

da qual vivenciamos no Sul Esta-
mos certos também de que a 
igualdade que une toda a realidade 

brasileira supera as diferenças re-

gionais. Acredito que vamos colher 

subsídios e novas idéias que natu-
ralmente surgem quando os ma-

gistrados se propõe a debater e 

refletir sobre sobre a atividade que 
desempenham', concluiu o magis-

trado 

O TJE do Rio Grande do Sul 
conta com 130 juizes de primeiro 
grau; mais 125 de segundo grau e 
cerca de 300 juizes atuando em 

comarcas do interior. O 

Colegiado do TJE-RS é 
formado por 52 desem-
bargadores e somente 

uma desembargadora re-
cém nomeada. A popula-

ção do Estado do Rio 

Grande do Sul é de 
9.623.003 habitantes, 

sendo que na capital es-
tão: 1.286.251  pessoas, 

de acordo com dados co-

lhidos pelo IBGE no ano 

passado 

Correições no Sul do Pará 

O Des. Humberto de Castro, Corregedor Ge-
ral de Justiça, esteve em várias Comarcas do 
Sul e Sudeste do Pará. As visitas foram para dar 
continuidade ao trabalho de correição iniciado no 
primeiro semestre deste ano As correição foram 
feitas nos Foruns e nos cartórios judiciais e ex-
tra-judiciais dos municípios de Marabá: São João 
do Araguaia: São Domingos do Araguaia, Tucu-
má: Ourilãndia do Norte: e São Felix do Xingú. 
As delegacias dos municípios são também visi-
tadas para inspeção. 

A equipe correicional que acompanhou o 
Corregedor Geral foi formada pelos magistrados: 
Ricardo Ferreira Nunes, da 20  Vara Penal, e 
Raimunda do Carmo Gomes Diretora do Forum 
Criminal. Os técnicos: Luis Cláudio Faria secre-
tariou os trabalhos e o engenheiro Haroldo Pon-
tes fez a vistoria técnica das instalações dos fo-
runs. As correições estão previstas na Lei Esta-
dual N°  5.008 de 1981 e pelo Código Jud do 
Estado. 

Os trabalhos correicionais vão ser interropi-
dos no início de setembro. e retornados em ou-
tubro. A razão da interrupção se deve a licença 
prêmio de trinta dias que o Des. Humberto de 
Castro vai gozar. A Desa. Izabel Vidal Negreiros 
Leão responderá pela Corregedoria durante o 
período de licença do titular .  

Estiveram no dia 5 deste mês 
em visita ao Tribunal de Justiça do 
Estado, o Juiz Alcindo Gomes Bit-
tencourt. Presidente do Tribunal de 
Alçada do Rio Grande do Sul e 
Arminio José Abreu Lima da Rosa 
Juiz de Direito que atua também 
naquele Órgão de Justiça Os dois 
magistrados foram recebidos pelo 

Presidente do TJE. Des. Romão 

Amoédo Neto e os desembargado-
res Carlos Fernando Gonçalves, 
Presidente do Tribunal de Justiça 

eitoral e Benedito Alvarenga 

Os magistrados sulistas estive-

ram de passagem no TJE do Pará 
e no mesmo dia pegaram o vôo 
com destino ã Macapá para parti-
ciparem do Congresso Internacio-
nal de Magistrados da Amazônia, 



Hélio Mendonça de Cam-
pos iniciou sua trajetória pro-
fissional no serviço público 
ainda jovem. Aos 20 anos, 
casado, acadêmico do Curso 
de Direito, ele trabalhou como 
escriturário da Secretaria do 
Tribunal de Justiça servindo aos de-
sembargadores: Nogueira de Farias 
Buarque de Lima; Jorge Hurley Ma-
roja Neto, Cursirio Silva; Augusto 
Rangel de Borborema; Anibal Figuei-
redo; Arnaldo Valente Lôbo; Pojucam 
Tavares e Antonino Mello, todos já 
falecidos. Naquela altura, com o im-
pedimento do já falecido Dr. Carlos de 
Carvalho então chefe da Secretaria 
do TJE passou a trabalhar como Se-
cretário do TJE. 

Dois anos depois, durante o go-
verno de Magalhães Barata, após 
1935, Hélio Mendonça de Campos 
pediu exoneração do TJE e foi traba-
lhar com Magalhães Barata. No go-
verno, Hélio Mendonça de Campos 
atuou como redator ligado ao Depar-
tamento Estadual de Imprensa e Pro-
paganda (DEIP), até sua formatura 
em dezembro de 46. Ele lembra da 
entrega do acervo do Dept° ao então 
Governador Maroja Neto, quando da 
extinção do DEIP. Ele recorda que 
antes do DEIP trabalhou no serviço 
de admimnistração da Polícia Civil de 
Belém, no tempo do já falecido Des. 
Arnaldo Lobo. 

Depois de formado Hélio Campos 
começou a vida profissional na preto-
ria de Salinópolis. Dois anos depois 
foi transferido para o Têrmo Judiciário 
de Mocajuba, no Tocantins. Em Mo-
cajuba ele atuou como Juiz interino. 
Insatisfeito com o salário de setecen-
tos e quarenta mil réis que segundo 
ele "não dava para comprar uma ge-
ladeira", Hélio Mendonça de Campos 
se muda para o Amapá. O convite 
partiu do governador do Estado Cel. 
Janary Gentil Nunes, também já fale-
cido. Em Macapá ele trabalhou como 
Delegado de Polícia. "O salario tripli-
cou", lembrou ele. Como delegado ele 
foi titular em todas as delegacias. A 
competência e seriedade foram reco-
nhecidas com as sucessivas promo-
ções para a delegacia de Ordem PoR- 

tica e Social, Corregedoria de Policia 
e finalmente a Chefia do Departa-
mento de Segurança Pública. 

Apesar da boa situação financeira 
a atividade representava um risco de 
vida sempre presente. Hélio Campos 
contou que chegou a sofrer dois 
atentados. Por esse motivo, solicitou 
audiência com o governador. No en-
contro manifestou sua vontade de re-
tomar a carreira no Judiciário paraen-
se. Embora relutante, o governador 
atendeu ao pedido. No retorno à Be-
lém, Hélio Mendonça de Campos 
passou a pleitear a pretoria de Alco-
baça, hoje Tucurui. A região era pou-
co deenvolvida, ao ponto de estar sob 
constante ameaça de invasão pelos 
índios da tribo dos Paracanans. Ele 
lembrou nostálgico as enormes difi-
culdades de transporte para se che-
gar ao município. "Na maior parte da 
viagem cargas e pesoas se aglome-
ravam no precário transporte", contou. 
Por ajudar os Delegados de Polícia 
que trabalharam no município ele so-
freu dois novos atentados. Os atenta-
dos o incentivaram a disputar uma 
vaga em um concurso para Juiz de 
Direito. Aprovado no concurso Hélio 
de Mendonça Campos começou a 
exercer suas funções como Juiz em 
Maracanã onde trabalhou por quatro 
anos. No município de Gurupá ele 
atuou somente como Juiz Eleitoral. 
Hélio Mendonça de Cam-
pos trabalhou ainda em 
Chaves, na Região do Ma-
rajó até o seu retorno à 
Cametá. Respondeu tam-
bém como Juiz titular de 
Breves, Curralinho e Por-
tei. Em Breves chegou a 
presidir várias sessões de 
u ri. 

Em 31 março de 64 é 
instaurado o Regime Mili-
tar e Hélio Mendonça de 
Campos é aposentado.  

Sem direito a defesa ele 
conta que era "o primeiro da 
lista", lamenta. O episódio 
provocou uma profunda má-
goa no magistrado. "Me foi ti-
rada a possibilidade de pros-
seguir a carreira e atingir o 

desembargo. Mas não lamento tanto 
porque tive forças para continuar vi-
vendo. Ao contrário de outros magis-
trados, como o Juiz Toscano de Ma-
rabá ou o Juiz Olavo Nunes da Capi-
tal, que não aguentaram o golpe e 
faleceram", relembra ele. Com  orgu-
lho ele declarou pertencer a uma fa-
mília de magistrados. "Meu pai foi o 
Des. João Alberto Alves de Campos e 
Hugo Mendonça, Juiz de Direito, e* 
meu tio e o Des. Manoel de Christo 
Alves é meu primo". 

Aposentado e viúvo desde 93 de 
sua mulher com quem casou ao pas-
sar no vestibular, Hélio Mendonça de 
Campos se tornou um homem casei-
ro. Pai de dois filhos e já com netos e 
bisnetos, atualmente ele dedica a 
maior parte de seu tempo livre à leitu-
ra e a poesia. Mas a vontade de voltar 
a ativa persiste. Hélio Mendonça de 
Campos pretende fazer uma cirurgia 
de catarata e dependendo da recupe-
ração, deve aceitar o convite do Juiz 
Paulo Frota para trabalhar nos Juiza-
dos Especiais. 

1' 

Agradeço meu Deus, a bondade 
de Ter sido por voz contemplado 
nessa carreira de magistrado 
ver justo sua maior probidade" 

Hélio Mendonça de Campos 
dedica aos magistrados 

Hélio Mendonça 
de Campos 



Comandante Geral da PM possuem a 
prerrogativa legal de definirem o dia, 
local e para deporem em juizo As 
autoridades que ainda vão ser inquiri-
das, segundo informações de Otávio 
Marcelino Maciel. Juiz de Direito que 
preside a ação penal são: dois Depu-
tados Estaduais, os Secretários de 
Segurança e o de Obras. respectiva-
mente Paulo Sette Câmara e Haroldo 
Bezerra - este último, ex-prefeito Ma-
rabá. 

No dia 20, o Juiz e o Promotor de 
Justiça Marco Aurélio tiveram que re-
tornar à Marabá para ouvir 
mais três testemunhas resi- 

Campinas. Estado de São Paulo. 
Os depoimentos das trinta e duas 

testemunhas de defesa dos réus. re-
sidentes nos municípios de Marabá: 
Eldorado dos Carajás: Curionóolis; 
Parauapebas: Tucurui: Itupiranga: Ja-
cundá: e Conceição do Araguaia já fo-
ram encerrados. Faltam ainda inquirir 
mais 21 testemunhas residentes em 
Belém Estas começam a depor a 
partir do dia 8 de setembro. Até o final 
de setembro, caso não hajam recur-
sos, o processo entra em fase de ale-
gações finais e po fim o pronuncia-
mento ou não dos réus. 

dentes em Marabá. Ainda 
neste mês o Promotor de 
Justiça de Curionõpolis. 
Marco Aurélio Lima do Nas-
cimento deverá viajar a 
Campinas - SP para acom-
panhar a perícia técnica que 
será feita na fita gravada e 
veiculada por uma emissora 
de TV local, sobre o episó-
dio. A perícia de digitaliza-
ção de imagens vai ser feita 
pela equipe de Baban Pa-
lhares. na  Universidade de 

Ujui, OIaio Marccliiiç, Macid preside a ação pciai 

Vítimas de desabamento do Raimundo Farias são recebidas pelo Presidente 
Um grupo de manifestantes esteve 

em audiência com o Presidente do 
TJE. Des Romão de Amoédo Neto, 
no dia 13 deste mês, data em que 
completou dez anos do desabamento 
do Edifício Raimundo Farias que cau-
sou a morte de 39 operários. A mani-
festação foi para pedir ao Presidente 
a punição dos sócios da construtora. 

O Des Romão de Amoedo Neto 
interrompeu a sessão que presidia do 
Orgão Especial para receber e repas-
sar mais informações a comissão 
formada por sindicalistas liderados 
pelo presidente do Sindicato da 
Construção Civil. Raimundo Martins. 
duas viúvas e uma vereadora 

O presidente ouviu com atenção a 
omissão de sindicalistas e disse às 
•vas que 'a justiça será feita A 

respeito da Ação de indenização o 
Presidente verificou "In Loco o valor 
depositado no Banco, de 41 mil Re-
ais A quantia foi rejeitada pelo advo-
gado dos familiares das vitimas. O 
valor foi considerado irrisório por re-
presentar pouco mais de mil reais 
para cada família. Outro problema foi 

,I.. '., djeiiia ni itidien'ia com o I)e,. ipni, 
,\iii,du 

a não homologação pelo juízo com- 
petente, já que para as 39 viúvas o 
valor depositado foi aceito apenas 
como parte da indenização reivindica-
da. Até o presente não houve acordo 
entre as partes envolvidas no proces-
so 

Segundo o relatório apresentado 
no dia 12 deste mês na Sessão Espe-
cial da Câmara Municipal, pela verea-
dora Sandra Batista, a situação dos 
parentes è de total penúria e abando-
no. As viúvas conseguiram garantir o 
pagamento de uma pensão pelo INSS 
no valor de um salário mínimo A Cá- 

mara aprovou o encaminhamento de 
um projeto de pensão, de um a dois 
salários, em benefício das famílias 
das vitimas pagos à Prefeitura de 
Belém Outra proposta aprovada e 
que deverá ser encaminhada ao Pre-
feito é a verificação da situação atual 
do terreno para desapropriação De 
acordo com a proposta aprovada o 
terrreno deve ser desapropriado para 
a construção de um centro profissio-
nalizante ou uma creche para famílias 
carentes. 

Atualmente a ação penal de crime 
de responsabilidade, enfrenta um 
conflito de competência suscitado en-
tre os juizos da 150  Vara Penal e a 20  
Pretoria Criminal O conflito está no 
fato de um magistrado entender que o 
crime é culposo e o outro entende que 
é doloso O Des Werther Coêlho jul-
gou o conflito e na sessão do dia 20 
levou à apreciação do órgão Especial 
que acatou a decisão do Desembar-
gador. A competência é da 20  Pretoria 
Criminal e o crime é culposo 

CASO ELDORADO DOS CARAJÁS 

A ação penal que envolve 155 po-
liciais militares e quatro civis no con-
flito entre trabalhadores rurais sem 
terra e policiais militares, ocorrido no 
dia 17 de abril do ano passado, na 
curva do "S' em Eldorado dos Cara- 

s  O balanço do conflito foi o mas- 
cre de 19 trabalhadores e alguns 

policiais militares feridos. O processo 
está em fase de inquirição das teste-
munhas de defesa residentes em 
Belém 

O Governador do Estado do Pará, 
Almir Gabriel, é uma das testemunhas 
arroladas nas defesas prévias dos 
réus Mário Colares Pantoja. Jorge 
Nazaré Araújo dos Santos, Mauro 
Sérgio Marques Silva. Natanael Guer-
reiro Rodrigues, Roberto Nazareno 
Moraes de Moraes A inquirição do 
Governador foi realizada no dia 11 
deste mês. às 1500 horas na Resi-
dência Oficial do Governador localiza-
da na estrada do Icui-Guajará, Bairro 
do Coqueiro, município de Ananin-
deua. O Governador e demais autori-
dades arroladas no processo - como 
Secretário de Estado. Vice-Prefeita. o 



Durante coquetel. o Pres. do F.[-Pi\ Romo Auto do e esposa. ladeados pelos 
Pres. do C'Rl:A-PA e Pres. da Comissão de Direitos 1 lumanos da 0A13-I1A 

Tribunal comemora os 170 anos 
Os 170 anos de Instituição dos 

Cursos Jurídicos no Brasil, transcorri-
do no dia 11 deste mês, foi comemo-
rado no Tribunal de Justiça em ses-
são solene no Plenário 'Des. Osvaldo 
Pojucam Tavares. O orador oficial foi 
o Des. Ricardo Borges Filho, que fa-
lou sobre a data. O evento iniciou ás 
17hs com a inauguração do prédio 
"Anexo São João" - onde vai funcionar 
o Forum Criminal. O quarto número 
da série "Perfil dos Magistrados" e o 
número 71 da Revista do TJE do Pará 
- contendo Doutrina, Jurisprudência e 
Legislação - foram lançadas pelo Pre-
sidente Des. Romão Amoedo, durante 
a solenidade. Na ocasião os dois de-
sembargadores recém-aposentados, 
Almir de Lima Pereira e Manoel de 
Christo Alves, foram homenageados 
com as medalhas da "Alta Distinção 
Judciária" outorgadas pelo Tribunal. 

Mais de 800 pessoas, entre funci-
onários, magistrados e demais autori-
dades civis e militares compareceram 
a solenidade comemorativa ao trans-
curso dos 170 anos de instituição dos 
cursos jurídicos no Brasil. A progra-
mação iniciou com o descerramento 
da fita inaugural do novo prédio 
"Anexo São João" pelo pároco da 
Igreja de São João, Padre Ronaldo 
Menezes, que também abençou a 
nova instalação com água benta. O 
Governador do Estado, foi represen-
tado pelo Procurador Ophir Caval-
cante e o Prefeito Edmilson Rodrigues 
também não pode comparecer e foi 
representado pelo advogado Egidio 
Sales Filho. 

O Presidente Romão Amoedo em 
seu pronunciamento, sobre o novo 
prédio, enfatizou a necessidade de 
ampliação do espaço físico para me-
lhor funcionamento do Forum Crimi-
nal. O Des. Manoel de Christo Alves,  

Ex-Presidente (biênio fev/95 a fev/97), 
durante a cerimônia de inauguração, 
em seu discurso, comentou sobre o 
novo prédio e apelou ao Governador 
do Estado para que também desa-
propropie outros dois prédios, vizinhos 
do Anexo São João, e entregue ao 
Des. Romão Amoedo para adaptá-lo 
às necessidades do TJE, "e no final 
de sua gestão possa festejar o novo 
Prédio do TJE", enfatizou o Desem-
bargador. 

Após a inauguração do prédio do 
Forum Criminal, as autoridades foram 
convidadas pelo Presidente a visita-
rem as novas instalações e em segui-
da se deslocaram até o Palácio da 
Justica para o prosseguimento da 
solenidade. No quarto andar do Palá-
cio, no Plenário "Osvaldo Pojucan Ta-
vares", foi realizada a sessão come-
morativa dos 170 anos de cursos jurí-
dicos no Brasil, com a palestra do 
Des. Ricardo Borges Filho (leia trexos 
da palestra). Durante a sessão o Pre-
sidente do Tribunal outorgou a 
"Medalha da Alta Distinção Judiciária" 
aos desembargadores Almir de Lima 
Pereira e Manoel de Christo Alves. O 
discurso de agradecimento foi feito 
por Almir Pereira que falou em nome 
dos agraciados. O evento encerrou 
após apresentação do Coral "Delival 
Nobre" e com a execução do Hino 
Nacional Brasileiro pela Banda de 
Música da Polícia Militar do Estado. 
Em seguida foi servido um coquetel 
aos presentes. 

Pronunciamento do 
Presidente do TJE 

"Esta sessão, tem o objetivo de 
comemorar, a passagem dos 170 
anos, da instituição dos Cursos Jurí-
dicos no Brasil, e outorga da Medalha 

da Alta distinção 
Judiciária, aos dois 
eminentes desem-
bargadores Almir 
de Lima Pereira e 
Manoel de Christo 
Alves, e sobre o 
assunto falará em 
nome do Tribunal 
o Des. Ricardo 
Borges Filho. 

Aproveitamos a 
oportunidade para 
lançarmos a Re-
vista da Justiça de  

n° 71, contendo as decisões desta 
Corte. 

Quero ressaltar que esta publica-
ção foi editada no Tribunal através de 
uma máquina alugada junto a empre-
sa Xerox, minimizando nossos custos. 

Lançamos, também a 40  edição da 
série "Perfil dos Magistrados", onde 
procuramos homenagear aquelas fi-
guras que se destacaram dentro da 
ciência jurídica. 

Tive a oportunidade de prefaciar 
esta edição, todavia, gostaria, neste 
momento, de lembrar um pequeno 
trecho do meu discurso ao assumir o 
desembargo no ano de 1982, desta-
cando o personalidade do homenage-
ado, quando assim me pronunciei: 

"Este é o momento de alta signi-
cação em minha vida, pois é a coroa-
ção de minha carreira. Deveria ser de 
completo júbilo, mas infelismente não 
é: acabo de atinjir o desembargo em 
decorrência da morte do Desembar-
gador Antônio Koury. 

Não queria que assim fosse 
gostaria de subir a este Egrégio Tri-
bunal por outro motivo que de morte. 
Mas quis o destino que eu substituis-
se o saudoso magistrado que foi An-
tônio Koury. Gostaria de tê-lo como 
colega. para aprender com ele gran-
des lições de Direito; gostaria de con-
viver com ele neste Tribunal, para me 
beneficiar de sua força dinâmica de 
magistrado honesto e sábio. 

Por isso não me sinto inteiramente 
rejubilado pela minha ascenção 
desembargo: fere-me o travor amargo 
da saudade do amigo e mestre. 

Ao substitui-lo pesa-me, também, 
a responsabilidade de ser, como ele, 
um grande magistrado, o que me é 
difícil. dado a pequenez de minhas 
aptidões. 

Resta-me o consolo de elegê-lo 
como meu patrono nesta Augusta 
Casa, pedindo a Deus que me conce-
da a felicidade de ser fiel aos mesmos 
princípios que ele adotou. 

Meus senhores: sentimentos con-
traditórios me ivadem o íntimo, fazen-
do redemoinhos em meu cérebro, 
com pensamentos desencontrados, 
sem poder concatenar as idéias, dei-
xando-me perplexo, sem saber se 
estou feliz ou triste, ou se ainda res-
sinto-me do constrangimento- como já 
disse - de ocupar a vaga de um cole-
ga prematuramente desaparecido. 



TJE 

Trechos da Palestra do 
Des. Carlos Borges 

de Cursos Jurídicos no Brasil 
Ainda que a morte seja para todos 

nós um imperativo, há sempre nela o 
desengano e o amargor do imprevisto 
a rondar destinos em bailado desati- 
no. 

Existem homens que. ao  morre-
rem. deixam uma doce e tranquila re-
ticência de vida, que fala para a eter-
nidade E que não saem da existên-
cia, porque suas vidas caudalizaram 
tantas virtudes e crescentes glórias. 
que os transformaram estuário subli-
me de veneração, entre estes pode-
mos incluir a figura que foi do saudo-
so Des. Antônio Koury, que deixou 
marcas indeléveis de sua passagem 
nesta Casa. Vim apenas ocupar sua 

I 
deira sem preencher o vazio que 
.manece 

Des. Almir de 
Bemergu i. 

Ao renovar estas palavras, rendo 
is uma vez minhas homenagens a 

Antônio Koury. 

"Uma vez mais, na sua mais se-
cular trajetória reune-se o Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará 
para reverenciar a data de 11 de 
agosto que assinala no longínquo ano 
de 1827 a instituição dos Cursos Jurí-
dicos no Brasil" ( ... ) 

A disciplinação constitucional im-
punha-se como regra imediata. D. 
Pedro 1 era Imperador Constitucional 
do Brasil antes de termos uma Consti-
tuição. Isso revela, como acentuou o 
jurista Seabra Fagundes, a vocação 
constitucional da nossa gente o ideal 
de uma Lei que fosse, como em ou-
tras ocasiões se disse. a expressão 
de nosso liberalismo. 

Liberalismo e Cons 
titucionalismo eram. 
então, palavras sinôni-
mas Não se compre-
endia uma nação liberal 
sem a tradução desse 
anseio num estatuto 
constitucional confor- 
mado às exigências do 
espírito nacional, numa 
fase de transição e de 
exaltação. 

O fundamento de 
tudo estava na organi-
zação da Nação em 
moldes liberais. (in Cri-
ação dos Cursos Jurídi-
cos no Brasil - Documentos Paria-
mentares 122 - Câmara dos Deputa-

dos - Brasília 1977). 

Dentre as preocu-
pações dos Consti-
tuintes de 1823, vol-
tadas todas para um 
modelo constitucional 
liberal, ao gosto da 
época, já se delineava 
a necessidade da cri-
ação de uma Uni- 
versidade Brasileira. 
Esta viria com a Lei 
de 11 de Agosto de 
1827 que criou dois 
Cursos de Ciências 
Jurídicas e Sociais, 
uma na cidade de São 

Paulo e outras na cidade de Olinda 

Através de seus livros, de suas 
idéias, de seus ensinamentos, de su-
as atuações no Parlamento Nacional 
e no desempenho de mandatos até 
em Cortes Internacionais, como Epi-
tácio Pessoa, moldaram o sentimento 
jurídico-político do qual 
nem os regimens de 
força nos deatrelaram, 
de vez que, mesmo 
nessas ocasiões o 
PRINCÍPIO DE 
LEGALIDADE se abro-
quelou nas Constitui-
ções de 1937 e 1967. 

A magistratura pa-
raense no início do sé-
culo era totalmente 
formada por Bacharéis 
em Direito diplomados, 
sobretudo pela Facul-
dade de Direito do Re- 

a niedai h a pelas iiiàos da CSOS 

Des. Ricardo Borges em sua palestra resgatoti a traictõria  dos cursos 

Des. Manuel de Christo Alves ricii 

Maria das Dores ARes 

cife: somente em 1903 no Governo 
Augusto Montenegro viemos a Ter a 
nossa Faculdade Livre de Direito. 

Foi nessa Faculdade que nos idos 
de 1950 vim a conhecer os Desem-
bargadores Almir de Lima Pereira e 
Manoel de Christo Alves Filho que 
hoje. merecidamente, recebem a Me-
dalha de Mérito Judiciário. Éramos, 
todos, então. orgulhosamente, 
ACADEMICOS DE DIREITO (..) 

Toda a geração acadêmica dos 
idos de 1950 teve sua formação jurí-
dico-social plasmada pela Constitui-
ção de1946, a mais equilibrada, a 
mais justa, a mais adequada à reali-
dade conjuntural brasileira, de todas 
as que tivemos no período republica- 
na. ( ... ) 

A admoestação de Tobias Barreto 
de que 'A força que não vence a força 
não se faz DIREITO. O DIREITO é a 
força que venceu a própria força' re-
percutiu profundamente em nossas 
então almas jovens e escudadas nes-
se pensamento partimos todos para a 
vida que nos esperava aqui fora. 

Lna Pereira recebeu os eumpriniecitc da i)esa 

 

i hi n ira 
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Novos Desembargadores do TJE 
O Presidente do TJE vai empossar 

os dois novos desembargadores do 
TJE no dia 29 próximo. A Juiza de Di-
reito Maria Helena Couceiro Simões e 
o Procurador de Justiça Felício Pon-
tes foram os escolhidos para ocupa-
rem as vagas deixadas com as apo-
sentadoria dos desembargadores 
Manoel de Christo Alves e Almir de 
Lima 

A equipe da Assessoria de Ceri-
monial e Relações Sociais do Tribu-
nal. que tem a frente o Técnico Paulo 
de Mendonça Ledo. já tomou as pro-
vidência necessárias para a realiza-
ção da sessão solene de posse dos 
novos desembargadores. Os convites 
já foram enviados as autoridades. 

Felício de Araújo Pontes. nasceu  

no município de Abaetetuba, bachare-
ou-se em Direito pela Faculdade de 
Direito do Pará Após formado ingres-
sou na magistratura como Pretor e 
posteriormente, em 1960, iniciou sua 
carreira na Ministério Público como 
segundo Promotor Público da Comar-
ca de Capanema. Posteriormente so-
licitou remoção para a segunda pro-
motoria de Marabá, recentemente cri-
ada e, logo após, foi promotor na 
Comarca de Ourém. vindo em segui-
da para a Capital. Em julho deste ano 
foi escolhido, pelo Governador do 
Estado, entre três procuradores, para 
ocupar a vaga deixada com a aposen-
tadoria do Des Almir de Lima Pereira. 

Maria Helena Couceiro Simões 
concluiu o curso de Direito em de-
zembro de 1960 pela antiga Faculda-
de de Direito do Pará Iniciou na ma-
giastratura como Pretora em julho de 
1962 até 1965. Durante esse período 
respondeu pelos Termos Judiciário de 
São Sebastião da Boa Vista até julho 
de1995. e Abaetetuba até novembro 
de 1966 

Em razão de aprovação no con-
curso público foi nomeada para exer-
cer o cargo de Juiz de Direito da Co-
marca de lgarapé-Miri, em dezembro 
de 1966 Atuou como Juiza de Direito 
de lgarapé-Miri durante três anos e 

posteriormente pediu transferência 
para a Comarca de Abaetetuba. As-
sumiu a Comarca de Abaetetuba em 
setembro de 1969 e ficou até 1982. 
quando foi promovida, pelo critério de 
antiguidade. para exercer o cargo de 
Juiza de Direito da Capital Helena 
Couceiro assumiu o cargo de Juiza 
titular da 40  vara do Cível e Comércio 
em julho de 1982 e permaneceu no 
juizo até sua escolha para o desem-
bargo ocorrida em junho deste ano. 

Empossada a turma recursal dos 
Juizados Especiais Criminais 

Os Juizes de Direito: Leonardo de 
Noronha Tavares Maria Soares Pa-
lheta e Diracy Nunes Alves (foto), fo-
ram designados pelo Des. Romão 
Amoedo Neto, Presidente do Tribunal 
de Justiça. para comporem a Turma 
Recursal dos Juizados Especiais 
Criminais. Até então somente os Jui-
zados Especiais do Cível contavam 
com esse órgão para julgamento de 
recursos interpostos contra 
decisões dos juizes. Nos 
Juizados Especiais trami-
tam ações cujo o valor da 
causa são de até 40 salári-
os mínimos. Uma das fina-
lidades dos Juizados Es-
peciais é a desburocratiza-
ção e agilização da Justiça. 
Na mesma portaria o Pre-
sidente designou o Técnico  

Judiciário José Alírio da Costa Tava-
res, para exercer as funções de Se-
cretário da Turma Recursal. 

A turma tomou posse no dia 19 
deste mês, no gabinete da presidên-
cia O Des Romão Amoedo cumpri-
mentou agradecendo aos magistra-
dos por terem aceito o convite e res-
saltou quero agradecer por vocês te-
rem concordado em trabalhar com os  

Juizados. Os Juizados Especiais n 
estão só para esvaziar o Tribunal de 
Justiça, mas sobretudo para servir a 
sociedade e em especial os mais ca-
rentes. Tenho certeza de que vocês 
vão trabalhar para distribuir a justiça 
àqueles que mais precisam, concluiu 
o Presidente. A juiza Palheta retribuiu 
ao Presidente e em nome dos magis-
trados empossados falou " nós é que 
agradecemos e esperamos corres-

ponder as espectativas" 
Na mesma Portaria 

constituindo a Turma Recur-
sal, o Presidente também 
designou as juizas: Maria 
Rita Assunção Rodrigues de 
Lima, Maria Agélica Ribeiro 
Lopes e Heralda Dalcinda 
Bianco Ribeiro, como suplen-
tes da Turma Recursal Cri-
minal. 



Magistrados analisam Súmula Vinculante 

As discussões em torno da Sú-
mula Vinculante prometem ainda 
muita polêmica para o futuro. O pro-
jeto de lei determina que os tribunais 
inferiores obedecam as decisões do 
Supremo Tribunal Federal em pro-
cessos semelhantes. Aprovada no 
Senado, agora a emenda vai ser ana-
lisada e votada pela Câmara dos De-
putados. 

O assunto divide as opiniões mas, 
para a grande maioria dos juristas 
brasileiros a Súmula somente poderia 
ser aplica em três áreas: Constitucio-
nal, Tributária e Previdênciária. A dis-
cussão sobre a Súmula dividiu os mi-
nistros do STFem duas vertentes. A 
primeira é contrária por entender que 
a súmula significa a redução da inde- 

pendência dos juizados de instâncias 
inferiores. A segunda prega que a 
súmula é um mecanismo que vai 
"desafogas" o Judiciário. Atenta às 
discussões a magistratura paraense 
faz sua análise sobre a questão em 
pauta. 

Romão Amoedo Neto: 
Desembargador Presi-
dente do Tribunal de 
Justiça 

"Sobre a Súmula Vin-
culante, sou favorável e 
creio que foi uma idéia fe-
liz do eminente Ministro 
da Corte desse País, Se-
púveda Pertense, tanto 
foi assim que a suprema 
corte desse País, dos 

onze ministro que ministro que o compõe, oito são in-
teiramente favorável. É uma fórmula inteligente de es-
vasiar os tribunais evitando as constantes repetição de 
ações com o mesmo objetivo".  

Manoel de Christo Alves: Des. 
Aposentado e ex-presidente do 
TJE. 

"O Dr° Otávio Mendonça em 
uma palestra brilhante proferida 
na União dos Juristas Católicos 
demonstrou que, a prin-cípio, ele 
é contra a súmula vinculante mas, 
quando se tratar de matéria cons-
titucional, é o Supremo quem dá a 
última palavra. Em matéria de 
constitucionalidade deve prevale-
cer a súmula vinculante. Isso 
também deve ser estendido as matérias previdenciãria e tri-
butária.Essas são as três áreas em que as opiniões dos juris-
tas se equivalem. E eu estou de acordo". 

Benedito Alvarenga: Des. e membro 
do Conselho da Magistratura. 

"Sou favorável em parte. Mas acho 
contra-producente porque retira o livre 
convencimento do juiz julgador. Mas 
acho, também, que em caso da Súmula 
vinculante vigorar apenas em processos 
que abordem matérias: Constitucionais; 
previdenciárias; e Tributárias vai real-
mente desafogar a Justiça. Mesmo as-
sim é o caso de rever a composição das 
câmaras. Atualmente existem 15 de-
sembargadores integrando as Câmaras 
Cíveis e somente 9 Câmaras Criminais e 

somente deveria ser reduzido o número de juizos competentes para 
decidir sobre essas matérias e aumentado o número de juizos que re-
cebem mais processos". 

Sidney Floraci: 
Juiza de Direito e 
Diretora do Fó-
rum Cível de Be-
lém 

Com as sú-
mulas de efeito 
vinculante será 
possível fazer um 
julgamento mais 
uniforme. Já que 
se tratando de de-
cisões reiteradas 
sobre o mesmo 
assunto dificilmente teremos 
tir. Todavia a súmula por si 
milagres." 

mais o que discu-
só não vai operar 

Marta Inês Juiza de Direito da 14a Vara Civel - Feitos da 
Faz. Est. Municipal e Autarquias.. 

"lnicialmente me manifestei contrária por acreditar que 

a súmula vinculante robotizava o juiz peando-o em sua li-

berdade de criação da norma jurídica aplicável ao caso 

concreto. Mas pude constatar na prática jurídica que com a 

inexistência de súmulas vinculantes congestionava o fun-

cionamento do Tribunal, que a cada dia julgava os mesmo 

processos. A essa época o Governo havia dispensado 

centenas de servidores e os julgamentos diários centra-
vam na apreciação de mandado de segurança para ques-

tionar a ilegalidade da dispensa. 

Partindo do pressuposto de que a efetividade do pro-

cesso está de certa forma vinculada à celeridade do pro- 

cedimento, refiz meu ponto de vista, para admitir a vigên-

cia das súmulas aplicáveis a certas matérias. Mas, desde 

que seja estabelecido certos critérios como: corum qualifi-

cado e a permissão para que os legitimadores possam re-

querer o reexame da súmula. Sem esses critérios é incon-

cebível a aplicação de súmula vinculante. 

Há matérias que não se conciliam com a restrição da li-
berdade de julgar. O Direito Penal é um exemplo e outras 

matérias. Entretanto concordo com o Ministro Sepúlveda 

Pertence que vê na súmula uma saída capaz de minimizar 

o sofrimento do cidadão que espera incontáveis anos para 

a solução do coflito de interêsse que trouxe a apreciação 

do Judiciário". 



             

             

             

  

A questão dos Salários 

   

             

             

      

Des. Almir de Lima Pereira, coordenador dos juizados especiais 

  

             

 

Esse movimento que vem ocor-
rendo em todo o País, principalmente 
das policiais militares, na reinvindica-
ção dos vencimentos, realmente 
muito aquém do devido, dá-nos, uma 
apreciação que há muito tempo guar-
damos. 

Uma das disposições constitucio-
nais, que consideramos um erro é a 
da isonomia salarial prevista no art. 
39 e 31 (C.F.) que assegura aos ser-
vidores, os mesmos vencimento para 
cargos de atribuições iguais ou asse-
melhadas dentro dos poderes. Essa 
interligação, estabelece um elo que 
impossibilita uma melhor distribuição, 
até equanime dos valores atribuídos 
aos serviços prestados. 

Tivemos experiência disso, quan-
do dirigimos um Poder, muitas vezes, 
na reinvidicação por melhores venci-
mentos, o chefe do executivo, nos 
ponderava que o problema era a ca-
deia que os outros órgãos formavam 

 

na extensão da concessão que auto-
rizasse. 

Entendemos, que os vencimentos 
dos servidores deviam ser qualifica-
dos pela classe dos serviços presta-
dos. Assim, o professor, o juiz, o poli-
cial, o promotor, o médico, o enge-
nheiro, o advogado etc, recebiam em 
valor compatível com o mérito do seu 
trabalho. Do contrário, firma-se a bal-
burdia que aí está, com a perseguição 
na Justiça, para repor aquilo que jul-
gam a lei estatuir. E uma das causas 
que criam essas distorções que difi-
cultam a administração pública. 

Por outro lado a disparidade entre 
o menor e o maior salário é cruel. 
Então, aquele que realmente está na 
linha de frente, e em determinados 
setores se expõe com a própria vida, 
irrisoriamente recebem pouco que 
não corresponde ao seu sustento. 
Entretanto, o superior hierárquico sem 
esses percalços, sobra em numerário. 

 

Nunca os governantes procuraram 
fazer uma diferenciação equanime. 
Não voltaram os seus olhos para essa 
marginalização. É natural, porque não 
cultivamos o preceito religioso de 
olhar o próximo. Pensamos, sim, no 
nosso bem estar. 

O excesso de funcionários, princi-
palmente no que tanje as chamadas 
assessorias. que tem bons venci-
mentos. mas. são poucos os que pro-
duzem. Aliás, isso é mal do setor pú-
blico, e poucos são os que carregam 
a repartição. Com  menos assessores. 
menos DASs, menos contratados, 
evitar o enxame de gratificações se 
chegará a um equilíbrio nas despesas 
pública., com uma melhor remuner 
ção aos seus servidores. 

O que falta é gerenciamento da 
coisa pública, esquecer que o erário 
não está para favores pessoais, pois 
é fruto que o cidadão paga, e espera 
ser retribuído com saúde, educação, 
e segurança para que viva em paz. 

 

          

             

             

Implantes dentários: arte e ciência a caminho do século XXI 

A vitalidade e manutenção de um 
sorriso saudável são fundamentais 
em nossas atividades diárias,haja 
vista que precisamos dele para tudo. 
Os dentes, além do papel funcional 
imperioso que exerce em nosso orga-
nismo (mastigação), reflete também, 
segundo alguns estudos, a nossa 
própria personalidade. Influencia di-
retamente nas funções vitais de ou-
tros órgãos como o coração, função 
hepática, rins e até em nosso desem-
penho sexual. 

Durante muito tempo, as alternati-
vas de tratamento dentário, as limita-
ções técnicas bem como o próprio 
medo" do paciente levaram muitas 
pessoas a perderem seus dentes 
desnecessária mente. Entretanto, nas 
últimas três décadas, com as pesqui-
sas avançadas na área de materiais 
dentários, a constante busca do pro-
fissional através de cursos de especi-
alização e aperfeiçoamento, a odon-
tologia, hoje, permite verdadeiros 
"milagres" na área de reabilitação 
oral. E dentro deste contexto, os 
IMPLANTES DENTÁRIOS, são as 
alternativas de tratamento de maior 
enfoque neste final de século. 

Hoje, além das alternativas protéti-
cas convencionais ainda empregadas 

Dr. Ságio Brabo. Cirurgião Dentista do TJE-Para atualmente cursando 
especialização em pehodontia pela ABO 

valo a paciente já encontra-se com o 
dente provisório sobre o implante, 
aguardando a fase protética definitiva. 

A segunda fase, denominada pro-
tética, é quando vamos perpetiar o 
tratamento colocando um dente pro-
tético sobre implante definitivamente. 
Nas próteses convencionais, isto s 
permitido caso o paciente tenha li 
dente ou a raiz dentária que sirva de 
suporte. 

Por outro lado, nem todas as pes-
soas preenchem os requisitos neces-
sários para uma indicação de um im-
plante dentário. No que pese o fator 
financeiro, dependemos também de 
uma boa quantidade e qualidade ós-
sea, e isso avaliamos no planeja-
mento radiográfico, no pré-cirúrgico. 

Do lado profissional, é necessário 
um conhecimento profundo de peno-
dontia (especialidade que trata das 
doenças gengivais e seus suportes 
ósseos),bem como capacitação tecni-
co-científica que permita uma abor-
dagem cirurgica responsável. Ou 
seja, as alternativas e modalidades de 
tratamento que colocamos a disposi-
ção de nossos pacientes devem estar 
embasadas cientificamente bem 
como o profissional tecnicamente ca-
pacitado e habilitado. 

na grande maioria dos casos, pode-
mos contar com mais este recurso 
fantástico que são os IMPLANTES. A 
grande diferença dos implantes em 
relação as outras modalidade de tra-
tamento protético é que nos implantes 
você não precisa desgastar dentes vi-
zinhos hígidos para colocação de uma 
prótese fixa em porcelana, nem tão 
pouco submeter-se ao desconforto da 
colocação de próteses removíveis 
parciais ou as dentaduras totais. 

Os implantes dentários são colo-
cados diretamente no osso de nossos 
pacientes visando um mecanismo de-
nominado "osseointegração." O tra-
tamento em si, constitui-se de duas 
etapas: a fase CIRURGICA e a fase 
PROTÉTICA. 

A fase cirúrgica é quando coloca-
mos um pino(implante) dentro do 
osso (maxila/mandíbula). Este im-
plante é de titãnio, e se adere ao ósso 
com uma resistência superior ao de 
um dente natural (Jornal of surgery, 
Brenemark, 1997, 20-23), haja vista 
que não depende de ligamentos para 
a sua sustentação. Nesta primeira 
fase, colocado o implante, devemos 
aguardar em média seis (6) meses 
para confirmação desta aderência ao 
ósso (ósseo integração). neste inter- 



A Corregedoria Geral de Justiça e sua função correicional 
Helena Carneiro Barata, assessora jurídica 

da Corregedoria Geral de Justiça 

No Brasil a função corregedora 
nasceu na fase das governadorias 
gerais, a segunda no período co-
lonial quando a nossa organiza-
çào judiciária se regulava pelas 
Ordenações Filipinas. Havia além 
de corregedores, ouvidores-
gerais, ouvidores de comarca, 
provedores, juizes de fora, juizes 
ordinários. juizes de órfãos, juízes 
de vintena. almocatés, alcaides, 
vereadores (uns nomeados em 
nome do rei e outros eleitos pelos 

mens bons"do povo), todos re-
pesentando a primeira instância. 

Com a reforma da Constituição 
Política do Império de (25 de mar-
ço de 1824) proposta pela Câma-
ra dos Deputados logo após a ab-
dicação do Imperador a 7 de abril 
de 1831, logrando aprovação, foi 
promulgado o Ato Adicional em 12 
de agosto de 1834. Por este ins-
trumento, às Províncias foram 
autorizadas a construir e organizar 
sua justiça de primeira instância 
Porém, a Lei de Interpretação 
promulgada a 12 de maio de 1840 
restringiu os privilégios outorga-
dos às províncias. Somenteno dia 

.de dezembro de 1841, surgiu a 
• fixando a função corregedora 
dos juizes, sob o comando de um 
Corregedor Geral de Justiça que 
atualmente em nosso Estado é 
exercido pelo Exmo. Sr. Desem-
bargador Humberto de Castro. 

Sob a denominação de Correi-
ção Parcial, ou Reclamação, pre-
vêem as leis, os Códigos de Or-
ganização Judiciária dos Estados, 
a qual chamamos de medida Para 
Processual de caráter administra-
tivo, procedida pelo corregedor no 
exercício de suas atribuições para 
fiscalizar os cartórios escrivanias 
de sua jurisdição examinando o 
que for de Direito e justo para o 
bom andamento da justiça e dos 
serviços que lhe são inerentes. 

É justamente no desempenho 
de suas atribuições que ao corre- 

gedor incumbe corrigir os erros 
abusos, desrespeito, inversão tu-
multuária de atos de forma legal 
dos processos, podendo agir ex-
ofício ou em virtude reclamação. 

A correição refere-se sempre a 
erros de procedimento isto é a vi-
cios que comprometem a forma 
dos atos, sua estrutura externa 
erros que se caracterizam pela 
não obediência à sequência legal 
dos atos do processo ou pelo não 
respeito às normas prescritas em 
Iei.Daí se conclui que para o ca-
bimento da correição parcial se 
exige basicamente dois requisitos: 
a um que se refira a pronuncia-
mento'do Juiz ao qual não caiba 
recurso; que dito pronunciamento 
ou ato judicial consubstancie um 
erro de procedimento. 

É portanto a Correição função 
administrativa em que ficam su-
jeitos os serviços judiciários e de 
política judiciária do Estado na 
forma determinada pelo regimento 
Interno. 

Para melhor esclarecimento 
sobre o assunto pergunta-se: a 
que autoridade judiciária compete 
efetuar a correição? Como esse 
trabalho é realizado? 

Em primeira instância, como 
norma geral, compete a cada Juiz, 
quanto aos serviços de sua co-
marca ou vara é chamada correi-
ção permanente dos juizes con-
sistinto na inspeção assídua e se-
vera dos cartórios e demais repar-
tições que tenham relação direta 
com serviços judiciais sobre a ati-
vidade dos auxiliares funcionários 
de justiça que lhe sejam subordi-
nados. 

Entretanto, na Instância Supe-
rior, incumbe realizar correição 
permanente o Corregedor Geral 
da Justiça em relação a todos os 
serviços Jurisdicionais do Estado 
inclusive o serviço de juizes cor-
regedores quando houver, sem  

embargos ressalta-se que o ato 
do Corregedor geral de nosso 
Estado vem expresso nos artigos 
54 a 58 do Regimento Interno do 
Tibunal de Justiça do Estado. 

A função Correicional tem por 
finalidade precipua orientar para 
melhorar e nunca a procura de 
possíveis erros que possam justi-
ficar uma punição, toda a correi-
ção deve ter caráter de impessoa-
lidade e como única inspeção o 
prestígio da justiça. 

A lei 5.008/81 dispõe em seu 
artigo 164 e incisos enfatiza que 
"as correições serão": 

1- Gerais e Ordinárias 

II- Permanentes 

III- Ordinárias Periódicas 

IV- Extraordinárias 

As correições portanto, de-
sempenham as causas que entor-
pecem o normal andamento dos 
trabalhos cartorários, mapas esta-
tísticos de atividade forense peri-
odicamente levantadas que ret?a-
tam com fidelidade a operosidade 
dos juizes, relatórios de inspeção 
e mapas promocionais à correge-
doria uma análise objetiva da situ-
ação das Varas ou Comarcas, 
possibilitando-lhe outrossim a in-
dicação de medidas para o apri-
moramento dos serviços jurisdici-
onais. 

Cabe finalizar que hoje, como 
nunca, tem-se consciência de que 
o Poder Judiciário deixou de ser 
um organismo estático , à mar-
gem da vertiginosa evolução cul-
tural vivenciada pela humanidade, 
para seguir a transmutatio cons-
tante. Penso que como meta pri-
mordial a perquerir para maior 
celeridade e qualidade dos traba-
lhos do judiciário é sem dúvida a 
simplificação dos serviços cartorá-
rios através de uma padronização 
racional. 



Que Casamento! 
Típico Sábado à tarde em uma pequena cidadezinha do 

interior do Estado Os poucos que se arriscavam a sair de 
casa e enfrentar o calor encontravam as ruas praticamente 
vazias O juiz titular da comarca era uma dessas exceções 
Havia uma obrigação a cumprir. De paletó e gravata ele saiu 
de casa e se dirigiu ao Fórum onde iria presidir uma cerimô-
nia de casamento O cartório funcionava em uma sala 
adaptada na própria casa do escrivão Lá chegando ele se 
preparou e ficou a espera dos noivos que chegaram poucos 
minutos depois. 

Durante a cerimónia chamou a atenção do juiz a beleza 
da noiva Bem vestida e exibindo um corpo que despertava 
a atenção dos homens presentes ela era o oposto gritante 
do noivo. Inexpressivo, o noivo quebrava a harmonia que 
geralmente compõe o quadro formado por um jovem casal. 
O Juiz, ainda jovem e em inicio de carreira. teve a curiosida-
de aguçada pelas diferenças gritantes do casal. E pensando 
lá com seus botões: 'essa não é mulher para esse homem'. 
Mesmo assim cumpriu sua obrigação realizando o ritual das 
núpcias. Terminada a cerimônia e após o congraçamento 
entre os presentes partiram todos rua afora 

No dia seguinte o juiz estava se preparando para tomar o 
desjejum quando, ao abrir a porta de sua casa, encontrou o 
rapaz que havia casado no dia anterior. Aparentando um 
certo constrangimento o rapaz pediu para falar com o ma-
gistrado O Juiz atendeu imediatamente e perguntou o que o 
rapaz queria. A resposta surpreendeu o juiz 'doutor vim lhe 

participar que a mi-
nha mulher na noite 
passada estava na-
morando na festa de 
São Benedito. Por 
esse motivo quero 
me separar. Ao ou-
vir o queixume do 
recém casado o juiz 
lembrou suas consi-
derações secretas 
do dia anterior no 
momento da ceri-
mônia 'é muita 
mulher para pouco 
homem'. 

Causo narrado 
pelo Des. Almir de Lima Pereira 

Quando havia o suplente de juiz 
Pretor em Almerin, 

respondendo pelo 
exercício da Comarca 
de Monte Alegre. 
como Juiz de Direito. 
Ao assumir a camar-
ca o magistrado rece- 
beu imediatamente 
um pilha grande de 
processos para des-
pachar. A pilha era 
tão grande que foi ne-
cessário a utilização 
de um carrinho-de-
mão para a carga. de 
processos, ser trazida 
até o Juiz. O recém nomeado pretor foi logo despachan-
do os processos que podia O que o pretor sabia, 
imediatamente despachado Encaminhamento ao Mini-
tério Público ou a quem de direito 

Durante o trabalho. o pretor percebeu que haviam 
muitos processos já em andamento e também haviam 
inúmeras prisões preventivas oriundas dos Termos Judi-
cários. principalmente de Prainha decretada por um su-
plente de Juiz Naquela época o suplente de Juiz - figura 
hoje inexistente no judiciário, era um cidadão leigo. Em-
bora com competência limitada O Suplente de Juiz de 
Prainha era um senhor que morava em uma localidade 
conhecida por Quebrabunda. nome que acabou por in-
corporar ao seu 

Cauteloso o Pretor pediu informações, por escrito, ao 
escrivão Arruda titular do único cartório da localidade. 
Seu Arruda, quero que o senhor me explique o porquê 

da decretaçào, por um leigo. das prisões preventivas. Eu 
entendo que somente o Juiz formado tem competência 
para decretar prisões, e não um leigo. Aqui estou me de-
parando com inúmeros processos e prisões preventi. 
decretadas. 

No rodapé do mesmo pedido de informações o Escri-
vão Arruda respondeu ao magistrado: Dr. Alvarenga, 
não pode. mas. o Osvaldo Quebrabunda decreta. 

Causo narrado 
pelo Des. Benedito Alvarenga 

rEirratas: 

1 Foi publicado incorretamente na edição de número 50, página 7, do Informativo do TJE' o número de habitan-
tes de Oeiras do Pará O correto é 21.230 habitantes e o número de eleitores que votaram na última eleição foi 
de 6.340 segundo informação do titular do cartorio eleitoral do município 

2. Está incorreta a informação publicada na edição de número 50. página 6. do 'Informativo do TJE". Quem con-
cedeu o habeas-corpus a um dos acusados do assassinato do prof. Hélio Norman foi o Des. Werther Benedito 
Coelho e não a Juiza Ezilda Pastana. 



Água 
Sempre tivera o amor supersticioso 

da água: sabor da água, som da água e 
vista da água.' Eça de Queiroz - Os 
Maias 

Ao ler estas palavras parei. E pensei 
que também adoro água e que não ha 
maior prazer do que um copo de água 
quando se está com sêde ou um bom 
banho de água fria, quando se está su-
ado. E o rumorejar da água no rio? E o 
estrondejar das ondas na praia? E a vi-
são do mar? E a chuva? 

Nós, que somos da Amazônia, sen-
timos bem o amor da água. Rodeados 
de Rios e igarapés, dentre os quais so-
bressai o magestoso Amazonas, só vi-
cejamos junto ás águas. Lembro bem 
'indo tive de passar quatro meses, 

Cifl Conceição do Araguaia, no Pará, 
mas quase sertão. Não Chovia. A terra 
era tâoseca que escaldava e levantava 
uma poeira fina, ao caminharmos. O sol 
forte, no azul do céu, me dava dor de 
cabeça. E eu quase chorava, com sau- 
dades das manhãs chuvosas da minha 
terra. quando acordava com o som ru-
morejante da chuvinha miúda. E o ven-
tinho frio, molhado, que eregela e arre-
pia? ...E o vento ríspido que sibila? Os 
galhos das mangueiras dançam uma 
sarabanda louca, sobre as ruas molha-
das e deixam a atmosfera impregnada 
de frescura e vida. Adoro isto! 

Os rios da minha terra, em geral, são 
largos, imensos e a água é barrenta e 
escura, dado a profundidade. Quando 
estreitos, são sombrios, rodeados de 

'ores feito um tunel encantado: o rio 
tino que a água preta lambe as mar-
gens. Os horizontes fecham com as 
matas e se abrem com os rios, diz o 
amazonófilo Benedito Monteiro. 

Quando é vento brabo, a água do rio 
se encrespa e se revolta, revoluteando. 
De noite, a água é fantasmagórica e se 
esparrama em todas as direções, to-
mando todos os rumos: lagos, rios, iga-
rapés e igapós. 

No igapó, a água é morta e tem cor 
indefinida, assim um esverdeado acin-
zentado, ou melhor, um cinza esverde-
ado. Em certos trechos, ao amanhecer 
está coberto de limo verde e neblina 
oesconde. E escuro e triste, com denso 
arvoredo nas margens e muito pouco 
sol. 

Adoro os "furos" porque eles condu-
zem á liberdade. Um "furo" é como se 
fosse uma trilha; a gente navega e não 
sabe onde ele vai dar. E, de repente, 
depois de remar horas, no emaranhado 
do matagal, pára sem aviso e é aquele  

deslumbramento de luz e ventão baten-
do com força. É o riozão impotente que 
passa! 

De noite, um ventinho frio agita as 
águas e mata. No céu escuro, sem uma 
estrela, noite de breu, a chuva começa 
a cair, grossa e fria ... seu barulho é en-
volvente e até hipinotizante. Sentindo-
me completa e em paz, me enrolo toda 
no lençol e durmo. Estou na minha terra 
- penso feliz. 

Do livro de crônicas inéditas - 

"Simplesmente" de Maria Lúcia Gomes 
dos Santos - Desa. do TJE-PA. 

Funcionário do TJE 
Selecionado Para 

Coletiva no CCBEU 
Luiz Godinho, funcionário do TJE 

lotado no Museu Judiciário é um dos 
quatro artistas paraenses selecionados 
a participar de coletiva promovida pelo 
Centro Cultural Brasil Estados Unidos-
CCBEU. O artista plástico Luiz Godinho 
foi um dos quatro premiados no Con-
curso "Primeiros Passos" também pro-
movido pelo CCBEU, que agora organi-
za a coletiva somente com os artistas 
revelados pelo concurso. 

Para o artista a coletiva significa uma 
excelente oportunidade de divulgação 
de seu trabalho. "Trabalhar com artes 
plásticas em Belém é complicado. A 
matéria prima é cara. É caro expor. A 
coletiva é um momento especial em mi-
nha trajetória, pois permite que eu apre-
sente mina obra a um número maior de 
pessoas. Além disso é um reconheci-
mento de que minha arte amadurece a 
cada trabalho", analisa Luiz Godinho. 
Ele se define como um tradutor de te-
mas ecléticos que vão do regionalismo, 
marcado nas cores fortes, ã crítica so-
cial e política. Para a coletiva o artista 
prepara quadros em acrílico sobre tela e 
acrílico sobre lona. Entre os quadros 
que está preparando para a coletiva 
Luiz Godinho destaca dois: "O mistério 
das Almas" e "Dona Jussara 
do Açai". No primeiro se 
manifesta a veia mística do 
autor, um esóterico iniciante. 
O artista trabalha o tema da 
existência ou não de uma 
alma espiritual em tons azuis, 
cores frias. "Dona Jussara do 
Açai" é um retrato que procu-
ra resgatar a história de uma 
vendedora maranhense de 
Açai que decidiu se radicar 
em Belém. 

Cada artista deverá expor cerca de 
quinze trabalhos, segundo Luiz Godi-
nho, e a exposição abre no dia quatro 
de setembro com termino previsto para 
o final do mês. Luiz Godinho informou 
que os trabalhos poderão ser vistos na 
galeria de arte do CCBEU das 15 às 
l9hs. 

Apresentações do 
Coral do TJE 

Sob a regência do Maestro João 
Bosco o coral do TJE, "Des. Delival No-
bre" (foto), realizou duas apresentações 
neste mês. A primeira foi durante a so-
lenidade comemorativa aos 170 anos 
de instituição dos cursos jurídicos no 
Brasil. Os Coralistas se apresentaram 
no Plenário Des. Osvaldo Pojucan Ta-
vares no quarto andar do Palácio da 
Justiça. A segunda apresentação foi no 
dia 15, às 19 horas, no teatro do Sesi, 
por ocasião das comemorações dos 50 
anos do Lar de Maria. 

Os Caralistsa do "Delival Nobre 
apresentaram as seguintes peças musi-
cais: Prelúdio de L. Vieira e N. Santiago; 
Xangô de Vilia Lobo; e o Salmo 150 de 
Ernani Aguiar. Com  excessào da peça 
Xangô, que foi apresentada pela primei-
ra vez, as demais já haviam sida execu-
tados pelo coro. A platéia aplaudiu en-
tusiáticamente os coralistas do TJE. 

O Lar de Maria é uma instituição 
espírita de carater filantrópico. Desen-
volve atividades de assistência espiritual 
e material a crianças, jovens, adultos e 
idosos. A programação dos 50 anos de 
Lar de Maria incluiu uma série de confe-
rências e apresentações artísticas-
musicais, na Teatro Gabriel Hermes no 
SESI. O Coral do TJE foi uma das atra-
ções musicais da programação come-
morativa. Agora os Coralistas se prepa-
ram para mais uma apresentação no 
dia 29 próximo. Esta apresentação faz 
parte da solenidade de posse dos dois 
novos desembargadores do TJE: Maria 
Helena Couceiro Simões e Felício Pon-
tes. 
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Os dirigentes do Tribunal de Justiça parabenizam os 
aniversariantes de setembro. São os seguintes: 

01 Antero Von Swartsbach Mendes Junior. 
Antonio Carlos de Almeida. Carlos Egidio 
Ferreira. Cora Belem Vieira de Oliveira 
Eyre Samea Barros de Souza: Gildes Maria 
Silveira Lima**.  Juarez de Souza Silva: Leo 
Anderson Gomes de Carvalho: Mairton 
Marques Carneiro**,  Maria Das Gracas 
Neves de Freitas: Maria Olinda Boaventura 
de Barros: Marinaldo Lima Barata. Paulo 
Batista Duraes 

02 Auristela Nazare Nogueira de Sao Marcos 
Juscelino Costa Silva. 

03 Aldo Jose Ferreira Risuenho: Claudionor 
da Rocha Santos, Ivan Duarte Farias 
Naldino Amoras Pereira de Souza. Paulo 
Roberto Ferreira Vieira' Raimundo Victor 
Lobato T Junior: Roseane Barbosa 
Barroso: 

04 Ivonaldo Brito Rolim: Maria Nazare Souza 
de Barros. Marli Couto de Camargo: 
Thamar Maria de Alencar Leite. Viterbo dos 
Santos Reis. Werner Nabica Coelho 

05 Ademar Dias de Sarges, Eliana Rita Daher 
Abufaiad": Glacy Maria Furtado Malato: 
Nelson Serrao de Oliveira. Rosomiro Felix 
Saldanha de Vasconcelos Samuel Oliveira 
Ramos: 

06 Lucivaldo dos Santos Cristo. Marcia 
Moraes Rabelo: Marcos Afonso Antunes 
Lima. Raimundo Carlos Santos Cristo: 
Rosana Maria Souza de Barros. Zacarias 
Marques Negrao. 

07 Antonio Manoel Tavares da Silva 
Francisca Vieira Maia Dias Joao Gilvandro 
Miranda. Laercio Correa, Maria Ivete de 
Souza Paz, Miguel Alves Teixeira: VValter 
Nascimento de Souza. 

08 Carlos Alberto Miranda Gomes", 
Dagoberto Maia de Carvalho Edna Viana 
dos Santos: Henrique Alves Ramos: Joao 
Paulo de A Couto Alves": Luis Pereira de 
Jesus: Margareth dos Santos Nascimento 
Maria de Nazare dos Prazeres Ferreira. 
Mano Antonio Moraes Machado: 

09 Altamira Pereira Goncalves. Carmen Leao 
Sanches, Izabel Lobato de Mattos 
Boulhosa Jorres Alberto Macedo dos 
Santos: Manoel Ceizino Ribeiro dos 
Santos: Manoel Sergio Maia. Maria Irys de 
Brito Batista': Raimunda Domingas Garcia 
Batista, Rildo Ferreira Farias Valeria 
Medeiros Mendonca" 

10 Carmem Lucia de Souza: Isabel Vidal de 
Negreiros Leao—a: lvan Marvio Barbosa 
da Silva: Karina Rodrigues Leao: Lurdeny 
de Nazare Ribeiro: Raimundo Nonato da  

Conceicao: Regina do Socorro S Arauto, 
Sandra Raimunda Damasceno Reis: 

11 Ademar Gomes Evangelista*.  Edson 
Vieira Farias. Geraldo Cesar Pereira Lima. 
Gilberto Lima Santos. Giselle Layse Cobra 
Meda Leite. Jose Augusto da Silva 
Perdigao, Katya Cunha da Luz Monteiro, 
Maria Amelia Mendes Figueiredo, Maria 
Eugenia Oliveira Rio Branco. Sonia lara de 
Brito Carvalho 

12 Antonio Manito Lima. Elaine Cardoso 
Torres: Guilherme Coelho Martins. Julio 
Airton Ferreira: Raimundo Jose Alvarez da 
Silva: Samuel de Sales Paiva: 

13 Monica Raiol de Moraes dos Santos: 
Vanderiey de Oliveira Silva — 

14 Angela Maria da Costa Correa. Edmilton 
Sampaio, Nadia Cristina da Silva. 
Raimunda Zelia Pereira da Silva: 

15 Davi Goncalves Pereira Edith Puga 
Garcia Francisco Assis Nobre da Cruz. 
Hermano de Andrade F Pinheiro: Luiz 
Emane Ferreira Ribeiro Malato**;  Maria 
Antonete Machado Tarrio, Maria de Jesus 
Maciel Silva, Osmarina Pereira Lima, 

16 Luis Maria de Oliveira: Raimundo Holanda 
Reis' Silene Bessa Campelo de Souza; 

17 Delmira Maria Pereira de Souza. Felicidade 
de Fatima Cardoso da Silva Francisco 
Carlos Mescouto Barros: Joao Nazareno 
Siqueira da Silva: Lourival Barros Monteiro, 
Raimunda do Socorro Soares Rosa: 
Valdenira Ferreira da Silva Wilson Raiol 
Pimentel 

18 Idamor da Mota': Luis Carlos Silva de 
Oliveira: Rui Afonso Mendes Farias. 

19 Antonio Lemos Maia Viana Carlos Jorge 
Vieira Lopes Diana Regina Nobre Correa 
Ivanete de Oliveira Florencio: Marcelo Lima 
Munhoz. Maria do Socorro Bastos 
Bittencourt: Otavio Marcelino Maciel"; 
Rosalina Pinto da C. Rodrigues Pereira: 
Rute Parente Nogueira, 

20 Claudia de Campos Tavares, Denise 
Helena Marques Amorim: Edmilson Batista 
da Silva Eustaquio Ferreira Lobo. Jorge do 
Nascimento Paiva. Maria de Nazare Pinto 
da Costa da Luz Maria de Nazare S 
G uim a raes * 

21 Ernani Klinger da Silva Santos, Joaquim 
Santana da Costa Pantoja Lucivaldo 
Rodrigues Moreira, Maria de Nazare 
Souza: Maria Laudelina da Rocha Barata**;  
Sergio Luiz Mendes de Araujo Pinto. 

22 Antonio Sergio P Oliveira Atalir Campos 
Gurjao Ernando Socorro Nascimento Luz. 
Jose Jorge Pantoja Coelho. Lazaro 
Sebastiao Nogueira de Araujo, Nereu 
Coelho Martins. Raimunda Cardoso de 
Oliveira. Sebastiao Tomas Lima Nerys. 

23 Arivaldo da Silva Pereira; Hilton Carlos 
Machado Bessa. Licinio Jose de Souza 
Ferreira Madalena Freitas de Oliveira. 
Maria Das Gracas M Tavares. Maria de 
Betania Paes Rodrigues", Moacir Moreira 
Lima: Sarnar Magnolia E dos Passos; 
Wander da Conceicao Silva, Werther 
Benedito Coelho***:  

24 Alacid Neri Tavares, Conceicao Merces 
Gusmao Deca Falcao*,  Elza Mires da 
Rocha. Jose Carlos Souza do Carmo: 
Maria Mercedes da Silva: Roberto Carvalho 
Lima Sebastiao Barbosa Cunha 0 

25 Adriana Emilia dos Santos Renda. Albanira 
Lobato Bermeguy**a:  Ana Aurora Hurley 
Martins Maneschy. Evandro Arnorim Leks, 
Gentil Rato) Tavares, Maria Amada 
Rodrigues Demetrio. Maria Ivone Costa de 
Lemos. Rosangela Aragao Herenio Farias: 

26 Cahstrato Alves de Mattos Claudia 
Tobias Silveira: Dimas Teixeira Campelo 
Lilia Nazare Aguiar de Souza: 

27 Gabriel Cardoso de Freitas. Henrique 
Barros de Meio Alves: Jesonias Alves 
Paixao. Lea Ramos da Silva: Milse Betania 
Nogueira de Souza Valdo Miguel Matos 
Lobato 

28 Adalzira Ferreira Lima Aline Adima Gil 
Ferreira. Arlete Maria dos Santos Reis: 
Cezar Augusto de Almeida Leao: Fatma 
Maria Buenano Franca Gerson Miranda 
Lopes, Gilvari Silva Pinheiro Maria Antonia 
Gama de Menezes Raimundo Rodrigues 
Moia, 

29 Amilcar Roberto B Guimaraes**:  Dons  61  
Marly Braga do Carmo. Hermann Neto 
Soares: Miguel Angelo Novo Simas Rui 
Guilherme Monteiro Damasceno 

30 Adriana Lobato de Miranda, Antonio Jorge 
Magno Monteiro: Jose Jairon Souza 
Miranda Maria Selma de Carvalho 
Sanches. Renato Joao Barbosa Lima 

* Desembargador(a) 

Juiz(a) 

Pretor(a) 



D 
E 
c 

1 
s 
Õ 
E 
s 

D 
O 

T 
J 
E 

DIREITO CIVIL E 
PROCESSUAL 

CIVIL 
NEGATIVA DE PATERNIDADE - 
EXAME DE DNA- DESNE-
CESSIDADE ANTE AS PROVAS 

ICIAIS APRESENTADAS. 
UMPETÊNCIA DO MAGISTRADO 

PARA APRECIAR AS EVIDÊNCIAS E 
CHEGAR AO DESLINDE DA 

QUESTÃO. 

Ação ordinária negativa de pa-

ternidade - Pesquisa genética 

DNA desnecessária A repeti- 
ção de prova pericial habilmen-

te produzida com a plena ade- 

são das partes litigantes. Cabe 
ao Magistrado apreciar o signi-
ficado das evidências e cote-
jando-as com o conjunto proba-
tório chegar ao deslinde da 
questão. Recurso conhecido e 
provido. 
(Agravo Ac no 31 406 2° Cam 
. Civil. Relatora: Desa ALBANIRA LO-
BATO BEMERGUY. Decisão Unânime 

ulgamento: 08.05 97) 

ONOMIA DE VENCIMENTOS PARA 
CARGOS IGUAIS DE ATRIBUIÇÕES 

IGUAIS OU ASSEMELHADOS. 

Engenheiros Agrônomos inte-
grantes dos quadros da Secre-
taria de Estado de agricultura. 
As preliminares arguidas pela 
autoridade impetrada foram 
rejeitadas. Demonstrada a situ-
ação de desigualdade dos ser-
vidores impetrantes, em rela-
ção a ocupantes de cargos as-
semelhados de engenheiro 
agrônomo da mesma secretaria 
de Estado, defere-se a segu- 

rança.Aplicação do Art° 39. § 
1°, da C F. de 1988, e da Lei 
Estadual 5.810, de 1994. que 
tornou eficaz e aplicável a nor-
ma constitucional em apre-
ço.Segurança concedida. 
(M. S. C, Civ. R, Ac. n° 31.411. Relator: 
Des. João Alberto Caste 1/o Branco de 

INFORMATIVO 
DO TJE 

CADERNO 2 
EMENTARIO 

4° FASCÍCULO 

Paiva. Decisão. Unânime. Julgamento 
200597) 

LOCAÇÃO POR TEMPO INDE-
TERMINADO. ALUGUÉIS CO-

BRADOS INDEVIDAMENTES. 

Contrato por tempo indetermi-
nado. Aluguéis cobrados des-
respeitando cláusulas contra-
tuais Cobrança de juros ban-
cários e multa na forma do 
contrato vigente. Alegação de 
ferimento à artigo de lei e de-
cretos vigentes.Açào que ataca 
dois fundamentos Improce-
dência em vista de seu incabi-
mento quanto a um dos pontos 
atacados. 
(4 Rescisória Ac n°31.262. Refator 
Des Carlos Fernando de Souza Gon-
çalves. Decisão 'Unânime. Julgamento' 
29.04.9 7) 

DIREITO ADMINISTRATIVO. 

DIREITO DE AMPLA DEFESA. 

O direito de ampla defesa nos 
processos de natureza adminis-
trativa é de indole constitucio-
nal prevista no Art° 50,  LV. ca-
racterizando lesão a direito lí-
quido e certo o seu desrespeito. 
Segurança concedida. 
(M S Ac n°31,26 1 Relator. Des. José 
Alberto Soares Maia Decisão Unâni-
me Julgamento; 2904.97). 

DISPENSA DE CORREÇÃO 
MONETÁRIA EM EMPRÉSTIMO 
BANCÁRIO 

Ação consignatória visando o 
cumprimento de disposição 
constitucional transitória que 
assegura a dispensa da corre-
ção monetária em empréstimo 
bancário, em determinado perí-
odo de tempo. Improcedência 
em virtude da falta de um dos 
pressupostos da concessão da 
anistia. Recurso. Juntada pos-
terior do balanço do ano com-
petente. Reforma do julgado em 
face do atendimento daquele 
requisito. Recurso provido para 
reformar a sentença apelada. 
(Ap.C,v;/ Ac. n'31,357 Relator. Des 
Manoel de Christo Alves Filho Deci-
são: Unânime. Julgamento. 16. 12.96)  

EXECUÇÃO DE NOTA PRO-

MISSORIA. RECIBO SEM RE-
CONHECIMENTO E NÃO TES-
TEMUNHADO.PROVA NAO 

CONVINCENTE PARA ATACAR O 
TÍTULO. DECISÃO "A QuO" 
CONFIRMADA. 

Embargos de Deve- 
dor.Execução de Nota promis- 

sória Valor liquido e certo que 
terá de ser combatido com pro-
va vãlida.Recibo sem reconhe-
cimento e não testemunha-
do Prova não convicente para 
atacar o título.Recurso conhe-
cido e não provido. 
(Alo Cível Ac. n°31 463 Relator Des. 
Carlos Fernando de Souza Gonçal-
ves.3° C. Civil. Julgamento. 
09 05 97.Decisào Unânime 1 

AGRAVO. LIQUIDAÇÃO DE 
SENTENÇA, IMPUGNAÇÃO DO 
CÁLCULO. EMBARGOS A 
EXECUÇÃO. 

Transitada em julgado a sen-
tença, a execução deve ser 
processada com a citação do 
réu para pagar ou nomear bens 
à penhora.O devedor não é 
mais intimado para dizer sobre 
a conta elaborada, nem deve 
esta ser homolgada pelo Juiz.A 
discussão sobre o valor firmar-
se-á em Embargos à Execu-
ção, com a ressalva da alega-
ção de excesso de execu-
ção Recurso conhecido e im-
provido. 
(Ag. ac. n° 31.467.Relatora: Desa. Cli-
menie Bernadete de Araújo Pontes 3° 
C Civ. Julgamento: 04.04.97.Decisão; 
Unânime) 

AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL 
ADQUIRIDO ATRAVÉS DE AR-
REMATAÇÃO E VENDIDO AO 
REQUERENTE.CONTRADIÇÃO 
EXISTENTE ENTRE A DOCU-
MENTAÇÃO APRESENTA-
DA.INDENIZAÇÃO POR PERDAS E 
DANOS RETIRADA. 

Imóvel adquirido através de ar-
rematação e vendido ao reque-
rente.Existência de contradi-
ções entre a documentação 



apresentada. Bens devidamente 
registrados no cartório compe-
tente.Alegação de posse atra-
vés de direito posteriores a 
1982.Inexistência de benefeito-
ria que possa ser avaliada pelo 
perito para condenação por 
perdas e danos.Recurso reco-
nhecido em parte para retirar a 
condenação por perdas e da-
nos. 
(Ap.Civ. Ac n° 31.4 70. Relator: Des. 
Carlos Fernando de Souza Gonçalves. 
3° C Civ. Julgamento: 16.05.97. Deci-
são: Unânime) 

BENS ALIENADOS FIDUCIA-
RIAMENTE EM GARANTIA DE 
DÍVIDA. REMOÇÃO IMPLICANDO 
EM DETERIORIZAÇÃO. DESPACHO 
AGRAVADO CASSADO, PARA QUE 
OS BENS GARANTIDORES DA 
DÍVIDA PERMANEÇAM EM PODER 
DA AGRAVANTE, SENDO POR ELA 
UTILIZADOS ATÉ A DECISÃO FINAL 
DA AÇÃO 
Bens alienados fiduciariamente 
em garantia de divida, constan-
te de maquinário industrial in-
corporado 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 necessá-
rios ao prosseguimento das 
atividades daquele. Agravo 
provido para este fim. 
(Ag. ac n°  31.455. Relator. Des. Nelson 
Silvestre Rodrigues Amorim. 1° C. Cí-
vel. Julgamento: 26.05.97. Decisão: 
Unânime). 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 
CULPA. LAUDO PERICIAL. 
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO 
LAUDO NÃO BASTANDO PARA 
SUSCITAR DÚVIDAS SOBRE SUA 
VERACIDADE. PROVA TES-
TEMUNHAL CONSIDERADA, 
JULGAMENTO CORRETO. 
PROVIMENTO NEGADO. 
Apelação Cível. Indenização. 
Responsabilidade Civil. Culpa. 
Laudo pericial da repartição de 
trânsito, atribuindo, ao motoris-
ta do ônibus de propriedade da 
apelante, a culpabilidade pelo 
acidente, mantido, afinal, de-
pois de processada a retifica-
ção do boletim de ocorrência, 
que foi indeferida. Presunção 
juris tantum" desse laudo, não 

bastando infirmá-la, a simples 
suscitação de dúvidas em torno 
de sua veracidade. Prova tes-
temunhal devidamente conside-
rada, com o julgamento correto 
referente á invalidade do con-
traditório depoimento de uma  

testemunha demonstrando 
manifesto interesse no desfe-
cho da causa.Recurso não 
provido. 
(,4p.Civel.Ac n° 31.450.Relator: Des. 
Wilson de Jesus Marques da Silva. 2° 
C. Civil, Julgamento: 22 /05/97.Decisão: 
Unânime). 

INCORPORAÇÃO DE GRATI-
FICAÇÃO DE CARGO COMIS-
SIONADO. DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO. 
Incorporação. Comprovado 
exercício de cargo comissiona-
do, tem o impetrante direito à 
incorporação da gratificação 
Exercício de vários cargos 

comissionados, devendo per-
ceber os vencimentos do cargo 
de pradrão imediatamente infe-
rior, dado que não exerceu por 
dois anos consecutivos o cargo 
de padrão superior. Segurança 
concedida. 
(M. S. Ac. n° 31.404. Relator: Des. Maria 
Lúcia Gemes Marcos dos San- 
tos. C. Civ. Reun. Julgamento.- 
13.05.97. Decisão: Unânime) 

AÇÃO MANDAMENTAL VISANDO 
COMPELIR AUTORIDADE COATORA 
A ANULAR PORTARIA QUE 
SUSPENDEU A IMPETRANTE. 
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE 
DEFESA, POR OCASIÃO DA 
INSTAURAÇÃO DA SINDICÃNCIA. 

Mandado de Segurança objeti-
vando compelir a autoridade 
impetrada anular o ato, concre-
tizado através de Portaria, que 
suspendeu a impetrante, não 
lhe oferecendo oportunidade de 
defesa através de procedimen-
to de sindicância. 
Sentença favorável, sujeitando 
a decisão ao reexame neces-
sário nos termos do art° 12, pa-
rágrafo único, da Lei n° 
1533/51. 
1. A análise do conjunto proba-
tório persuade do acerto da R. 
sentença. dai não merecer re-
forma diante das considerações 
ao caso sob julgamento e, 
constantes deste acórdão. 
2.Reexame feito, decisão que 
se confirma na Superior Ins-
tância diante da substancial 
fundamentação. 
(Reex.sent. Ac n° 31.449. Relatora. De-
sa. Osmarina Onadir Sampaio Nery. 
Julgamento: 22.05.97. Decisão: Unâni-
me). 

EMBARGOS DE DECLARA- 
ÇÃO.EFEITO DE PROCRAS- 
TINATÓRIO. APLICAÇÃO DE 
MULTA. 

Recurso. Embargos de Decla-
ração.lntuito procrastinatório. 
Multa 1%, nos termos do pará- 

grafo único do Art. 538, do 
C.P.C. sobre o valor da causa. 
Embargos rejeitados. 
(Ap.Civel. Ac. n° 31.440.Relator-  Des. 
Wilson de Jesus Marques da Sil-
va.Julgamento: 22.05.97. Decisão: 
Unânime). 

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO 
PARA Uso PRÓPRIO 
Imóvel locado para servir de 
residência aos empregados da 
Locatária. Permanência indevi-
da de ex-empregado no imóvel 
objeto da locação. Responsabi-
lidade integral da ré pelo cum-
primento das obrigações con-
tratuais, como também para 
proceder a desocupação do 
imóvel locado, tal como se 
comprometeu( art 61 Lei do 
Inquilinato). Recurso lmprovido. 
(Ap. Cível. Ac. n°31.405, Relator 
Des.João Alberto Casteilo Branco de 
Paiva. 3° Cam Civ. Julgamento: 
04.04.97. Decisão: Unânime) 

EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. 
PRENNCHIMENTO POSTERIOR. 
Hipótese em que foi assinada e 
entregue em branco ao credor 
para preenchimento do va-
lor. Desfalque este que não reti-
ra a eficácia do título executivo 
extrajudicial.Jurisprudência a 
respeito da matéria. Preliminar 
de Incompetência do Juízo re-
jeítada.Preliminar de cercea-
mento de defesa julgada pre-
judicada.Negado provimento ao 
recurso. 
(Ap. Civ. Ac. n° 29.902. 2°C. Civ. Relator: 
Des. Calistrato Alves de Mattos. Jul 
gamento: 22.02.96. Decisão: Unânime) 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO. 
INTERPRETAÇÃO DO § 5°, DO 
ART°  40, DA C.E. 
Limite estabelecido em lei, de-
finição prevista no inciso XI, do 
Art° 37, da disposição constitu-
cional Piso salarial que se re-
sume ao teto máximo e a rela-
ção de valores entre a maior 
remuneração dos servidores 
públicos, observados como limi-
tes máximos e no âmbito dos 
respectivos poderes em espé-
cie, a qualquer título .Parâmetro 
que a lei maior estabeleceu no 
equilíbrio hierárquico entre po-
deres.Parecer anterior do con-
selho previdenciário que opinou 
pela pensão integral diante da 
remuneração do servidor que 
contribuiu, ainda na condição 
de aposentado para o institu-
to.Respeito ao dispositivo 
constitucional que recepcionou 
todas as leis atinentes à maté- 
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ria discutida no que tange á in-
tegralidade da pensões. Sen-
tença que se reforma .Recurso 
co- nhecido e provido. 
(Ap. Civ. Ac n°22001 Relator: Dos AI-
mir de Lima Pereira l° Cam. Civ. Jul-
gamento: 30 03 93 Decisão. Unâni-
me) 

SERVIDOR PÚBLICO. CON-
CURSADO. DESTITUIÇÃO DO 
CARGO. INFRIGÈNCIA AO 
PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E 
DA AMPLA DEFESA. DECLARADA A 
ILEGALIDADE DO DECRETO-
GOVERNAM ENTAL ,E CON-
SEQUENTEMENTE, REITEGRADO O 
IMPETRANTE NO SERVIÇO 
PÚBLICO. 
O poder-dever de a administra-
ção anular seus próprios atos 
eivados de ilegalidade não en-
seja o desrespeito aos Princípi-
os Constitucionais do Contradi-
tório e da Ampla Defesa quan- 

do ato possa resultar ofensa 
direito subjetivo.Açào conhe-

cida e ordem parcialmente de-
ferida 
(M S. Ac. n°29.993. Relatora Desa 
Izabel Vidal de Negreiros Leão Orgão 
Especial. Julgamento: 23. 10.96. Deci-
são Unânime) 

DIREITO PENAL E 
PROCESSUAL 

PENAL 

PRAZO DE CONCLUSÃO DA 
INSTRUÇÃO PROCESUAL EX-
TRAPOLADO.  
Prazo máximo para conclusão 

instrução processual extra- 
alado. Art° 80 do C.P.  P Tor-

na-se facultativa a reparação 
dos processos apesar da cone-
xão ou continência, quando as 
infrações tiverem sido pratica-
das em tempo e lugar diferen-
tes, ou quando for grande o 
número de acusados, como 
também para não prolongar a 
prisão preventiva Ordem con-
cedida. 
(t-1-C L,beratório.Ac n°31.352 Relator. 
Dr Otávio Marcelino Maciel. Dos Con-
vocado Decisão Por maioria 
Julgamento, 19.05.97) 

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR-
CARACTERIZAÇÃO 
Atentado violento ao pu-
dor.Caracterizaçâo Condena-
ção. Tipifica-se o atentado vio-
lento ao pudor na conduta do 
agente que, mediante violência 
presumida. constrange a vitima 
menor a suportar atos libidino- 

sos diversos da conjunção Car-
nal. 
(Ap Penal Ac. n°31.418. Relator Des 
Yvonne Santiago Marinho Decisão: 
unânime, Julgamento: 27.05 97) 

SILÊNCIO DA AUTORIDADE 
POLICIAL IMPÕE CONCESSÃO DO 
'WRIT". 
Incensurável é o decisum a quo 
concessivo do Writ preventiva-
mente impetrado, em razão do 
silêncio da autoridade policial 
indicada como coatara - 
Recurso Ex-Oficio conhecido e 
improvido. 
(33 Cani Com fso Ac. n°3142 1, Rela-
tor Des. Benedito de Miranda Alvaren-
ga. Decisão: Unânime. Julgamento: 
2305.97) 

PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PE-
NAL.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 pra-
vas.Ação Penal tragada pela 
prescrição retroativa calculada 
pelo máximo da pena imposta 
ao delito, ante o decurso do 
lapso temporal de mais de 12 
(doze ) anos da data do ofere-
cimento da exordial acusatória, 
pelo que se impõe seja decla-
rada prescrita a ação penal e 
extinta a punibilidade dos réus, 
ex vi do art. 107. IV do CPB. 
(31' C Penal Ac. n° 31.420 Relator 
Des. Jaime dos Santos Rocha Deci-
são Unânime. Julgamento 15.05.97) 

CRIME PRATICADO POR MILITAR. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
COMUM. REFORMA DA DECISÃO 
DE 10  GRAU. 
Homicídio doloso praticado 
contra civil. Competência da 
Justiça comun para sua apreci-
ação. nos termos da Lei n°  
9.299, de 07 de Agosto de 
1996. Provimento do recurso e 
aplicação da pena ao réu De-
cisão reformada da instância "a 
quo" para condenar o réu a 
pena de reclusão, fixada inici-
almente em 12 (doze) anos, e 
aumentada em face dos pés-
simos antecedentes do réu, 
aumentada de um terço, que 
em definitivo fica com 
16(dezesseis) anos de reclusão 
a ser cumprida em regime fe- 
chado. 

1°Cam Pen. Ac. n°31 393. Relator 
Dos. Ary da Motta Silveira. Decisão 
Unânime. Julgamento 20 05.97) 

CRIME HEDIONDO .EXCESSO DE 
PRAZO 

A complexidade do processo 
com pequeno excesso de pra-
zo, não é motivo suficiente que 
justifique a concessão do 
writ.Ordem denegada. 
(H-C Liberatõno Ac n0 31,457 Relato-
ra: Desa Lúcia Clairefont Seguin Dias 
Cruz C. Crim. R. Julgamento. 
10 03.97 Decisão Unânime). 

ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO 
POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA 
CAUSA PARA OFERECIMENTO DA 
DENÚNCIA. 
Se só existem meras suspeitas 
contra o paciente, mante-lo na 
prisão configura-se constran-
gimento ilegal, maxime existin-
do em seu favor pedido de ar-
quivamento do Inquérito polici-
al, com fundamento na ausên-
cia de justa causa, capaz de 
autorizar o oferecimento da de-
núncia.Writ concedido 
(l-1-C-Liberatório Ac n°31.429 Relator 
Dos ELZAMAN DA CONCEIÇÃO 8/-
TTENCOURT C Crim.R Julgamento 
14.04 97 Decisão Unânime) 

NULIDADE DO PROCESSO. ViCios 
OCORRIDOS NO INQUÉRITO 
POLICIAL:NÃO CONTAMINA A AÇAO 
PENAL .LEGITIMA DEFESA REAL 
OU PUTATIVA.ExcLuDENTEs NÃO 
CONFIRMADAS NOS AU- 

TOS.QUALIFICADORA CONSTANTE 
DA DENÚNCIA 
1-Preliminar de nulidade Ainda 
que o Inquérito seja contamina-
do de vícios este não ultrapas-
sa seu limite para anular a ação 
penal. 
li-Mérito.não basta alegar a 
existência de qualquer exclu-
dente de criminalida-
de 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 cri-
me e de indícios da autoria 
para pronunciar o reú. 
1V-Não pode o Juiz afastar su-
mariamente as qualificadoras 
se estas constam expressa-
mente na denúncia. 
(R P.Sent. Est. Ac. n° 31.259. Relator. 
Des. Elzaman da Conceição Bitten-
coun' Julgamento, 20.03.9 7. Decisão 
Unânime),  

SONEGAÇÃO FISCAL. CA-
RACTERIZAÇÃO. CRIME 

Sonegação Fiscal.Lei n°  
8.137/90. Caracterização do 
crime. Negar ou deixar de for-
necer. quando obrigatório, nota 
fiscal ou documento equivalen-
te.lnteligência do Art° 10  .V. da 
referida Lei. 
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(A Penal. Ac. n°29 976. Relatora Des. 
Yvonne Santiago Marinho. 1 C.Crim 
Isolada. Julgamento 30 0997 Decisão. 
Unãnime). 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 

EXCESSO DE PRAZO PARA 

OFERECIMENTO DA DENÚNCIA 

É de se convir que o prazo de 
(02) dois anos, sem que ao 
menos se tenha oferecida a 
denúncia é deveras penoso ao 
paciente que se encontra priva-
do do seu direito de liberdade, 
pela inércia do Ministério Públi-
co Writ concedido. 
(H-C Liberatório Ac n°29.936 Rela-
tor. Elzaman da Conceição Bittencourt. 
C Crim. R. Julgamento 23.09.97 Deci-
são Unânime) 

LEI 9.299/96. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA PENAL COMUM PARA 

PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE 

HOMICÍDIO PRATICADO POR 

POLICIAIS MILITARES CONTRA 

CIVIS. 

Ao juiz é defeso alterar Capitu-
lação penal, tanto no despacho 
de rejeição da peça preambular 
acusatória, quanto no chamado 
juízo de retratação, por ser 
esta, função exclusiva do do-
mmnus iitis. Não é possível na 
denúncia, em casos de autoria 
conjunta ou coletiva a indivi-
dualização da conduta especifi-
ca de cada um dos agen-
tes.Reconhece-se a compe-
tência da Justiça Militar para o 
processo e julgamento dos deli-
tos de Lesões Corporais prati-
cados por policiais militares 
contra civis e. da Justiça Penal 
Comum do distrito da culpa 
para os de Homicídios, confor-
me determina o parágrafo único 
do Art° 90  do C.P.Militar, a este 
acrescentando pela Lei n° 
9.299/96.ln casu. embora reco-
nhecida a conexão 
entre crimes comum e militar, 
obrigatória é a cisão processu-
al( ex-vi dos art.79.inciso 1 
do CPP e 102, alínea "a" 
do CPPM.Recurso conhe-
cido e provido. 
(RSE Ac. n°30.044,3C.Crim 1. 
Relator. Des Benedito de Miran-
da Alvarenga. Julgamento.' 
25.10.96. Decisão: Unânime) 

PRONÚNCIA. INCOMPATI-

BILIDADE DA TENTATIVA 

PERFEITA COM A DESIS-

TÊNCIA VOLUNTÁRIA. 

Pronúncia. É incompatível 
a tentativa perfeita com a 
desitência voluntária. pois 
naquela, o sujeito exaure 
os atos de execução. No 
caso. o acusado Jossandro  

nao matou a vitima Walter Fer-
nandes, ferindo-lhe o coração. 
porque a faca do crime tras-
passa a carteira de cigarros, no 
bolso. antes d eeprfurar-lhe o 
peito 1.5 cm. de profundida-
de Recurso conhecido e não 
provido. 
(RSE. Ac. n° 28,837. Relator, Des. 
Wertber Benedito Coelho. 23C. Crm7 
lsol Julgamento 14.03 96 Decisão 
Unânime) 

ATO DE IMPROBIDADE 

ADMNISTRATIVA. Ex-PREFEITO 

MUNICIPAL. RECEBIMENTO 

DENÚNCIA. 

Estando a denúncia do Ministé-
rio Público dentro dos paráme-
tros do Art. 41, do C P P., e ha-
vendo a tipicidade prevista no 
art. 201/67, ocorrendo, pois, o 
crime em tese, é de ser recebi-
da a denúncia para a apuração 
dos fatos na Justiça Denúncia 
recebida. 
(A Penal. Ac. n° 29.849. Relatora Des. 
Rutéa Valente do Couto Fortes 
C Cnm R Julgamento 
23 09.96. Decisão : Unânime) 

ExEcuçAo. NOTA PROMISSÓRIA. 

PRENNCHIMENTO POSTERIOR. 

Hipótese em que foi assinada e 
entregue em branco ao credor 
para preenchimento do va-
lor.Desfalque este que não reti-
ra a eficácia do titulo executivo 
extrajudiciai.Jurisprudência a 
respeito da matéria Preliminar 
de Incompetência do Juízo re-
jeitada.Preliminar de cercea-
mento de defesa julgada pre-
judicada.Negado provimento ao 
recurso. 
(Ap Civ. Ac n°29.902 2C Civ.Relator. 
Des. Calistrato Alves de Mattos. Jul-
gamento 22.02.96 Decisão' Unânime) 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO. 

INTERPRETAÇÃO DO § 5°, DO 
ART° 40, DA C.E. 

Limite estabelecido em lei, de-
finição prevista no inciso XI, do  

Art° 37. da disposição constitu-
cional Piso salarial que se re-
sume ao teto máximo e a rela-
ção de valores entre a maior 
remuneração dos servidores 
públicos, observados como limi-
tes máximos e no âmbito dos 
respectivos poderes em espé-
cie, a qualquer titulo . Parámetro 
que a lei maior estabeleceu no 
equilíbrio hierárquico entre po-
deres Parecer anterior do con-
selho previdenciário que opinou 
pela pensão integral diante da 
remuneração do servidor que 
contribuiu, ainda na condição 
de aposentado para o institu-
to Respeito ao dispositivo 
constitucional que recepcionou 
todas as leis atinentes á maté-
ria discutida no que tange á in-
tegralidade da pensões. Sen-
tença que se reforma Recurso 
co- nhecido e provido 
(Ap.CivAcn°22001 Relator Des. AIS 
mirde Lima Pereira. 11  Cam Civ. Jul-
gamento 30 03 93 Decisão, Unâni-
me),  

SERVIDOR PÚBLICO. CON-

CURSADO. DESTITUIÇÃO DO 

CARGO. INFRIGENCIA AO 

PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA. DECLARADA A 

ILEGALIDADE DO DECRETO-

GOVERNAMENTAL ,E CON-

SEQUENTEMENTE, REITEGRADO O 

IMPETRANTE NO SERVIÇO 

PÚBLICO. 

O poder-dever de a administra-
ção anular seus próprios atos 
eivados de ilegalidade não en-
seja o desrespeito aos Prinipi-
os Constitucionais do Contradi-
tório e da Ampla Defesa quan-
do do ato possa resultar ofensS 
a direito subjetivo.Ação conhe-
cida e ordem parcialmente de 
ferida. 
(M. S. Ac. n° 29.993.Relatora. Desa 
Izabel Vidal de Negreiros Leão. órgão 
Especial Julgamento 23. 10.96. Deci-
são: Unânime) 


