
Reformada, a Escola Superior da Magistratura está pronta para a 
oro eramacâo acadêmica anual 

A comarca da Vigia ganhou um fórum novo depois da reforma 
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Juíza e Promotor de Curuçá esclarecem, em 
nota publicada, na íntegra, os fatos que 
geraram o queima-queima de prédios públicos 
no município. (Pág. 6) 

Vinte Comarcas são elevadas à categoria de 
segunda entrância. (Pág. 7) 

o Tribunal vai oferecer curso de capacitação 
para os funcionários. (Pág. 4) 

O Sistema de Administração de Materiais e 
Serviços está sendo implantado por etapas e vai 
racionalizar os gastos do Tribunal. (Pág. 3) 
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Editorial 
O s senadores decidem nesta terça-feira, dia 27, o 

destino da aposentadoria integral da magistratura 
brasileira. Caso seja abolido o artigo da reforma 
administrativa, que trata do direito à aposentadoria 
integral aos magistrados, a cidadania de cada 
trabalhador estará sendo duramente atacada. 

A reforma constitucional integra um conjunto de 
mudanças que vão transformar radicalmente o cenário 
do povo brasileiro. Os trabalhadores que atuam no 
serviço público também são alvo do projeto de reforma 
do governo federal que elegeu o servidor público corno 
principal vilão dos problemas enfrentados pela nação. 
Esse discurso acaba escamoteando questões graves 
como: o desemprego; a dívida externa; a sobrecarga 
desumana de processos, sob a responsabilidade de um 
número cada vez mais insuficiente dejuízes. 

O que o Brasil precisa, todavia, é de um Judiciário 
forte e independente. Um Judiciário que possa prestar 
à sociedade os serviços que ela tem direito, de maneira 
célere e eqüanime. 

O TJE do Pará persegue, também através da 
informatização de suas atividades, esse objetivo. Este 
ano o Judiciário tem novos e complexos desafios a 
enfrentar- Desafios que serão superados com o esforço 
conjunto de todos os que dele fazem parte. 

O hasieainento das bandeiras no Fórum provisório de Marituba 
marcou o início da solenidade de instalação da mais nova Comarca 
do Estado do Pará, que já inicia com quatro mil processos 

que passou 
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O Diretor de Patrimônio Miguel Sauma e o Técnico em Informática Jatene 
apresentam o novo sistema aos funcionários do Almoxar,fado 

ADMINISTRATIVO 

Tribunal de Justiça 
racionaliza gastos 

através da informática 
O Tribunal de Justiça ini-

cia o ano avançando mais uma 
etapa no processo de 
informatização global, meta 
traçada pelo desembargador 
Romão Amoedo Neto, no iní-
cio de sua gestão. A implan-
tação no dia 12 deste mês, de 
três módulos que integram o 
Sistema de Administração de 
Materiais e Serviços - progra-
ma elaborado em conjunto 
pelos departamentos de 
Patrimônio e Informática, vai 
dar ao TJE a ferramenta ne-
cessária para a administração 
racionalizar os gastos com 
materiais e serviços e elimi-
nar os desperdícios. 

O Sistema de Adminis-tra-
ção e Serviços que está sen-
do instalado por etapas vai dar 
suporte as atividades de pla-
nejamento, registro, con-trole 
e nas demonstrações com 
gastos de materiais e serviços. 
Os usuários interligados a  

rede na capital já têm à 
disposição os seguintes 
módulos: administração de 
materiais de consumo, admi-
nistração de materiais peima-
nentes e o cadastro geral de 
fornecedores. Na etapa se-
guinte estão previstas as ins,-
talações dos módulos de Ad-
ministração de Serviços Pres-
tados; Apoio aos Processos 
Licitatónos e Gerenciamento 
da Frota de Veículos do Tri-
bunal. Foram necessários cin-
co meses de trabalhos exaus-
tivos para a elaboração do 
aplicativo coordenado pelo 
analista de sistemas Gilmar 
Jatene, do Dept° de 
Informática. O programa tem 
entre seus objetivos ser uma 
alternativa de controle do con-
sumo de materiais e serviços 
além de auxiliar a Secretaria 
de Planejamento no que se 
refere a orçamento e finanças. 
O programa permite ainda o  

planejamento da aquisição de 
materiais permanentes. De 
acordo com Gilmar Jatene, o 
aplicativo traz importantes 
benefícios para o Tribunal 
como, por exemplo, a possi-
bilidade de armazenar dados 
que permitam avaliar a quali-
dade dos produtos ofertados 
pelos fornecedores e dos ma-
teriais a serem adquiridos pelo 
Tribunal. O novo sistema vai 
permitir ainda a Assessoria 
Jurídica Admi-nistrativa, ao 
cumprimento das Leis 8666/ 
93 e 8883/94 que dispõem 
sobre a Licitação e Contratos 
da Administração Pública 
além da apropriação do  

consumo por centros. Em ou-
tras palavras, a partir de agora 
é possível o Tribunal realizar 
um rigoroso controle sobre 
todo o material consumido em 
todos os setores. Esse con-
trole será concretizado através 
da emissão de requisições de 
material solicitadas via com-
putador, que serão enviadas 
diretamente ao almoxarifado. 
Por enquanto o sistema não 
abrange as comarcas do 
interior, mas há previsão a 
médio prazo da direção de 
interligar as comarcas ao 
novo sistema que será 
realimentado com os dados 
produzidos pelos usuários. 

REFORMA NO PLENÁRIO . 
O Plenário do TJE 

"Desembargador Osvaldo Pojucan 
Tavares" está passando por uma re-
forma completa em suas instalações 
desde o início deste mês. De acordo 
com as previsões as obras deverão ser 
concluídas no começo de fevereiro. 

Estão sendo substituídos o piso e 
o forro, além de uma reforma com-
pleta na instalação elétrica. Enquan-
to durarem as obras, as sessões da 
Câmara de Férias estão sendo reali-
zadas no plenário adjunto 
"Desembargador Orlando Dias". As 
obras incluem a troca do piso antigo 
de taco por um de granito cinza. O 
forro de laje dará lugar a um todo em 
gesso trabalhado e estão sendo subs- 

tituídas também as luminá-
rias do salão. Deverão ser 
instalados cinco novos 
armários, além da restau-
ração das mesas e 
cadeiras. O segundo andar 
do prédio do Palácio da 
Justiça, que foi esvaziado 
com a saída de grande 
parte do Fórum Criminal, 
que se mudou para o anexo São 
João, também passa por reformas em 
suas instalações. As obras deverão 
terminar na segunda quinzena de 
março, segundo a Coordenação de 
Engenharia e Manutenção. A reforma 
abrange pintura geral e troca de 
esquadrias, além da adaptação ne- 

cessária para a instalação das asses-
sorias. De acordo com o Secretário 
de Planejamento do Tribunal, Carlos 
Lauzid Bezerra, "os recursos para a 
cobertura dos investimentos correrão 
a conta de dotações específicas 
consignadas ao TJE e constantes do 
orçamento do Estado". 

Plenário "Des. Osvaldo Pojucan Tavares ", antes da reforma 
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Valério Alves, chefe de gab. da presidência; Desembargadores Almir 
Pereira; Manoel de Christo Alves; Romão A,noêdo, presidente do TJE; 
Padre Ronaldo Menezes e o Sec. de Planejamento Carlos Alberto Lauzid 
na reinauguração da Escola. 

U 
Programa de capacitação o para os funcionários do TJE 

ADMINISTRATIVO 

A Secretaria de Administração do 
Tribunal de Justiça elaborou através do 
Departamento de Recursos Humanos, 
Divisão de Desenvolvimento, o Pro-
grama de Capacitação Para 1998. O 
Programa tem como público alvo o 
funcionalismo do TJE, quejá vem sen-
do atendido pelo programa desde 
março de 95. A etapa atual compre-
ende a realização de cursos que pre-
parem o servidor para as áreas de 
Atendimento ao Público e Relações 
Humanas. 

A rigor, a intenção é promover cur-
sos de Atendimento ao Público e o 
Projeto de Treinamento Comporta-
mental. A proposta resulta da necessi-
dade da realização de cursos nessa 
área e que possibilitem traçar um perfil 
do servidor "que se pretende capaci- 

tar com a elaboração do programa", 
segundo o que informa o documento 
preparado pelo Serviço de Treinamen-
to - um apêndice do Departamento de 
Recursos Humanos do Tribunal. O Tra-
balho terá início por um treinamento 
introdutório que se destina a todos os 
funcionários recém nomeados e tem 
por objetivo proporcionar aos funcio-
nários conhecimentos gerais sobre a 
estrutura organizacional, direitos e de-
veres além de noções de informática. 
O curso terá uma carga horária de 30W 
aula ou seja cinco dias. Telefonistas, 
Guardas Judiciários, Auxiliares Judici-
ários, Atendentes Judiciários, Auxilia-
res de Serviços Gerais e outros que tra-
balham diretamente com o público de-
verão participar desse curso que vai 
colocar 20 vagas a disposição do qua- 

dro funcional. O curso terá uma carga 
horária de 10h/aula. "Trabalhar o indi-
víduo no sentido da valorização dele 
próprio e do seu semelhante, 
redescobrindo assim o seu potencial 
criativo gerando um bom relacionamen-
to interpessoal com melhoria na pro-
dutividade". Este é o objetivo do Pro-
jeto de Treinamento Comportamental 
que tem carga horária de 16 horas e 
pretende atingir um público alvo for-
mado por guardas judiciais, agentes de 
segurança, motoristas, escreventes, 
tabeliães, avaliador judicial, distribuido-
res, porteiros, oficiais de justiça, técni-
cos assistentes, taquígrafas, atendentes 
judiciários, auxiliares judiciários e au-
xiliares administrativos. A organização 
deve oferecer 14 vagas e o curso tem 
início previsto para fevereiro. 

Escola Superior da Ma- 
gistratura promove 

I_Ueste ano a partir de 
março 18 cursos, segundo 
informou o Diretor Geral da insti-
tuição, desembargador Almir de 
Lima Pereira. Os cursos aconte-
cem no auditório da escola e o pri-
meiro a ser promovido éo "Curso 
de Preparação a Carreira da 
Magistratura" que acontece de 
março a novembro. 

Fundada através de Resolu-
ção em dezembro de 82, a Escola 
da Magistratura tem como princi-
pais metas a formação de recur-
sos humanos para o exercício da 
magistratura, além de ser um veí-
culo para a reciclagem. e treinamen-
to dos servidores do TJE. Odiietor 
geral informou que em 97 "a 
escola passou por uma ampla 
reforma oque infelizmente, impos-
sibilitou a realização de mais  

cursos no decorrer do ano". O 
desembargador informou também 
que a Escola já teve seu novo 
Regimento aprovado pelo Orgão 
Especial ejá entrou em vigor com 
a publicação no Diário da Justiça 
nodia l4deste mês. AlmirdeUma 
Pereira disse que o novo regimento 
trouxe algumas modificações 
como a criação do Conselho 
Superior que será composto por 
três desembargadores, ligados ao 
ensino", disse o desembargador. 
A presidência é exercida pelo 
presidente do TJE e "a Escola 
passou a ter um diretor geral", 
explicou. Logo abaixo da direção 
geral está acoordenadona, a quem 
compete planejar a programação 
dos cursos promovidos pela 
Escola Foram criados ainda os De-
partamentos Administrativo-
financeiro e Acadêmico. O 
primeiro abrange as divisões de  

infra-estrutura, informática e 
recursos financeiros. O acadêmi-
co responde pelos cursos e pro-
gramação, registro e controle e as 
divisões de videoteca e bibliote-
ca. "A escola está pronata para 
abrigar os cursos a que se destina. 
Só lamentamos a dfficuldi& para  

desenvolver outros cursos, urna 
vez que só dispomos d eum audi- 
tório", comentou o 
desembargador. Almir de Lima 
Pereira disse que a idéias de se 
construir mais um auditório no 
terreno atrás do prédio onde fica 
a Escola. 

Programação anual da 
Escola de Magistratura 



Da esquerda para a direita, Des. Humberto de Castro, Corregedor Geral de 
Justiça: Presidente da câmara: Sec. de Justiça, ClodomirAraújo; Pres. do 
TJE. Romão Amoêdo; Prefeito de Marituba e o Promotor 

Instalada a Comarca de Marituba 
Com a participação de popu-

lares e de representantes dos 
poderes Executivo e Legislativo, 
o Presidente do Tribunal de Justi-
çado Estado, Des. Romão Amue-
do Neto, instalou ontem, dia 9, a 
comarca de Marituba, em sessão 
solene pública. O Fórum de 
Marituba que recebeu o nome do 
"Pretor Carlos Samico de Olivei-
ra" já inicia com cerca de quatro 
mil processos que até então esta-
vam sob a jurisdição de 
Benevides. O novo Fórum vai 
funcionar provisoriamente em 
prédio alugado situado na Rua 21 
de Abril, SIN. A juíza Rita 
Fagundes, designada pelo 
Corregedor Gend de Justiça, vai 
responder pela nova comarca a 
partir de seunda-feira. A soleni-
dade foi organizada pela Asses-
soria de Cerimonial e Relações 
Sociais doTJE. 

"A urgência em instalar a 
comarca de Marituba é para desa-
fogar o Fórum de Ananin-deua e 
Benevides", informou Humberto 
de Castro, Corregedor Geral de 
Justiça, presente ao evento. A 
mesa de trabalhos da sessão, 
presidida pelo Desembargador 
Romão Amoe-do, foi formada 
pelos representantes do Governo 

ih 
do Estado: Clodomir Araújo - 
Secretário de Justiça; Deputado 
Nicías Ribeiro pela Assembléia 
Legislativa.; Fernando de Souza 
Corrêa - Prefeito Municipal de 
Marituba, Vereador Francisco de 
Oliveira Besteiro, Presidente da 
Câmara Municipal de Marituba, 
Desembargadores Carlos 
Fernando Gonçalves - Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral, 
Humberto de Castro - Corregedor 
Geral de Justiça, Maria de Nazaré 
Brabo de Souza Vice-Presidente 
em exercício e demais representan-
tes do Ministério Público, 
Defensoria Pública, OAB/PA e a 
Juíza Odete Carvalho, Diretorado 
Fórum de Ananindeua. 

A sessão iniciou às 11h com 
o hastearnento das bandeiras do,  

Brasil, pelo Presidente doTJE, do 
Pará, pelo Secretário Estadual de 
Justiça e a de Marituba pelo Pre-
feito sob os acordes do Hino 
Nacional Brasileiro, executado 
pela Banda de Música do Corpo 
de Bombeiros. O descerramento 
da placa inaugural foi feito pela 
viúva e filha do Pretor homena-
geado, RenéeeElianade Olivei-ra 
Cortes, respectivamente. O padre 
Ângelo Gaia abençoou as novas 
instalações com breve sermão, 
lembrando a todos que sem justiça 
não há paz. Em seguida as 
autotidartes visitaram as depen-
dências do novo Fórum. 

Com base na Constituição do 
Estado do Pará, de outubro de 
1989, capítulo III - do Poder 
Judiciário- seção! - Disposições 
Gerais, Art. 154 "Cada município é 
sede de comarca", o Presidente 
do TJE declarou instalada a 
comarca de Marituba, sob aplau- 

O presidente Romão Amoêdo 
e dona Lourdes Amoêdo 

estiveram presentes na 
reinauguração do Fórum da 

Comarca da Vigia, que 
passou por uma reforma 

completa. O juiz Mairton 
Marques Cordeiro, diretor 
do Fórum supervisionou as 

obras. 

sos e queima de fogos de artifício. 
Um grupo de cânticos integrados 
por magistradas e funcionários do 
Fórum de Ananindeua 
apresentou dius peças musicais. 

O Prefeito Fernando Corrêa 
declarou em seu discurso que 
"com a instalação da comarca de 
Marituba temos mais este benefí-
cio para a população que conta 
agora com a representação dos 
três poderes". Referindo-se ao 
prédio que embora inacabado já 
vai funcionar a partir de segunda-
feira disse: "foi o que a Prefeitura 
e Câmara puderam oferecer para 
que o judiciário fosse instalado. 
A Diretora do Fórum de 
Ananindeua também se manifes-
tou durante a solenidade agrade-
cendo o empenho da Prefeitura e 
Câmara que tudo fizeram para que 
a comarca fosse instalada e res-
saltou a importância daquele ato 
para com os jurisdicionados e o  

desmembramento primeiro de 
Ananindeua e Benevides e agora 
Marituba. 

Em seu pronunciamento, 
Romão Amoedo ressaltou que: "o 
evento se insere em um conjunto 
de medidas do aprimoramento da 
máquina judiciária, imprescindível 
para o atendimento das exigências 
surgidas em todos os rincões do 
Estado, algumas derivadas do 
surto explosivo do progresso, 
outras oriundas da conjuntura 
sócio-econômica, resultando 
ambas no conhecido fenômeno dc 
aumento exacerbado da 
criminalidade e litigiosidade, 
acrescido pela dificuldade no 
recrutamento de juízes,o que vem 
se acumulando a cada ano que 
passa", disse ainda Amoedo: "ci 
aumento assustador de feitos 
judiciais é uma preocupação 
constante para nós responsáveis 
peladistiibuiçãodajusliça Embora 
consciente de 'nh'rmos ser difícil 
a solução a curto prazo, todavia 
temos enfrentado com destemor 
buscando soluções ...". O 
Presidente também lembrou aos 
presentes o delicado momento 
financeiro vivido pelo País. O 
Presidente encerrou o seu disdurso 
fazendo votos que outros 
municípios sigam o exemplo de 
Marituba, prestigiando e 
respeitando a justiça para o pleno 
exercício da democracia. A 
solenidade foi encenada com uni 
coquetel oferecido pela Prefeitura 
de Marituba aos presentes. 

ih 
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Corregedoria apresenta balanço de 97 
A Corregedoria de Justiça 

realizou 30 correições no ano 
passado, segundo o relatório com 
o balanço das atividades divulgado 
este mês pelo setor. A 
Corregedoria, que tem como titular 
o Desembargador Humberto de 
Castro, realizou correições nas 
seguintes comarcas: Aliamira (3), 
Brasil Novo, Medicilândia, 
Senador José Porfírio, Tucumã, 
Ourilândia do Norte, Marabá (5). 
Santarém (7), Mãe do Rio, Aurora 
do Pará, São João do Araguaia, São 
Domingos do Araguaia, Xinguara, 
Rio Mana, Conceição do Araguaia 
e Redenção. As correições visam 
"averiguar o trabalho que vem 
sendo desenvolvido pelos Juízes 
de Direito, bem como uniformizar 

os procedimentos desses Juízes". 
A Corregedoria pretende 

publicar em data a ser definida, as 
normas do pessoal que presta 
serviços extrajudiciais, de acordo 
com o que determina a Lei 8935/ 
94. O Desembargador Humberto 
de Castro emitiu 638 pareceres nos 
processos de promoção e remoção 
dejuízes e desembargadores, além 
dos processos administrativos dos 
funcionários do TJE. A 
Corregedoria ainda baixou durante 
o ano passado, oito provimentos 
aos Jní7Js das comarcas do interior 
e da capital. Das 28 reclamações 
que estão tramitando, oito já foram 
decididas e dos 476 pedidos de 
providência em andamento na 
corregedoria 174 foram concluídos. 

Raimundo Damasceno ao 
cargo de Prefeito, bem como 
a subprocuradora Geral da 
República, em Brasília, emitiu 
parecer igualmente favorável 
ao pleito do referido senhor. 

No que se refere a acusa-
ção da existência de títulos 

A Juíza Roma Keiko 
Kobayashi, titular da 
Comarca de Curuçá e o Pro-
motor de Justiça Samir Ta-
deu Dahás Jorge 
objetivando restabelecer a 
verdade dos fatos ante as 
inúmeras informações 
distorcidas veiculadas na 
imprensa local sobre os atos de vandalismo 
praticados por populares contra o Fórum, 
residência oficial do juiz e do promotor, in-
vasão da Delegacia de Policia e soltura dos 
presos, alguns de alta periculosidade envi-
aram à imprensa nota de esclarecimento so-
bre o episódio. Leia a íntegra da nota: 

"Três mandados de segurança foram 
impetrados na Justiça de Curuçá pelo Pre-
feito Raimundo Damasceno contra ato da 
Câmara Municipal, que o afastou sumaria-
mente e ilegalmente do cargo majoritário 
municipal pelo prazo de 90 dias, em decor-
rência do recebimento de denúncia da práti-
ca de presumíveis infrações político-admi-
nistrativas. 

Tratando-se de mandado de seguran-
ça, não caberia a Justiça apreciar se o Prefei-
to cometeu ou não tais infrações, por ser tal 
competência da Câmara Municipal, e sim, 
niaiiifestar-se sobre a formalidade e legali-
dade do processo cassatório, o que foi fei-
to, sem prejuízo da tramitação do referido 
processo. 

Assim, após analisarmos os autos de 
forma imparcial e atendo-nos aos ditames 
legais, constatamos que a Câmara Munici-
pal não seguiu o rito estabelecido em lei 
(Dec.Lei 201/67), ficando claro que o afasta- 

mento prévio do prefeito mexiste no contex-
to de normas vigentes no País, sendo total-
mente ilegal, ferindo inclusive os princípios 
constitucionais da ampla defesa, do contra-
ditório e do devido processo legal, pelo que 
manifestamo-nos e sentenciamos favoravel-
mente pela reintegração do impetrante ao 
cargo. 

Salientamos que fomos procurados an-
teriormente por membros da Comissão 
Processante, aos quais esclarecemos que 
eles deveriam prosseguir na apuração da 
denúncia, devendo obedecer as formalida-
des legais, pois se assim agissem, e se ao 
final do processo de cassação ficasse pro-
vada a denúncia, poderiam cassar o Prefeito 
e a Justiça não poderia impedir. 

Porém, uma parcela da população, insu-
flada por pessoas contrárias ao regime de-
mocrático e com aversão ao cumprimento 
das leis, achou por bem utilizar-se da força e 
da baderna para coagir e impedir o cumpri-
mento da decisão judicial. 

Ratificando o acerto de nossa manifes-
tação, e de que fomos imparciais e agimos 
dentro dos ditames legais, foi concedida pela 
Desembargadora Ruthéa Valente do Couto 
liminar em ação direta de 
inconstitucionalidade, reintegrando o sr. 

falsos, já solicitamos ao TRE 
providências cabíveis para a devida apura-
ção dos fatos. 

Quanto às eleições passadas, subiram, 
em grau de recurso, três processos para o 
Tribunal Superior Eleitoral mas nenhuma 
decisão foi reformada, o que prova que igual-
mente agimos corretamente e dentro da lei. 

Mesmo assim, observamos contínuos 
e cotidianos ataques e insinuações maldo-
sas contra a nossa atuação como autorida-
des constituídas, investidas que somos em 
cargos públicos de alta responsabilidade ti 
social e moral, resvalando inclusive nas ins-
tituições a que pertencemos e que respeita-
mos, quando, na verdade, apenas cumpri-
mos com o nosso dever, manifestando-nos 
e decidindo sem paixões, com imparcialida-
de e de conformidade com a Lei em vigor. 

Finalmente, ressalvamos que nosso 
único compromisso é com a verdade e com 
a perfeita aplicação da Justiça, por acredi-
tarmos que vivemos num Estado Democrá-
tico de Direito e sob o império da Lei, haja 
vista que só assim conceberemos uma con-
vivência social pacífica. Belém, 6 de janeiro 
de 1998̀ . 

Corregedoria de Justiça quer 
levantamento da situação 

O Desembargador Humberto de Castro, Corregedor 
Geral de Justiça, designou o Juiz de Direito Otávio 
Marcelino Maciel para apurar os fatos que resultaram na 
queima do Fortim e residência oficial do juiz, na Comarca 
de Curuçá. O Juiz está autorizado a fazer um levantamen-
to completo da situação e apresentar um relatório à 
Corregedoria para que esta tome as providências cabí-
veis. 

Na portaria de no 02/98, publicada hoje no Diário Ofi-
cial de Justiça designando o Juiz, o Corregedor conside-
rou os inúmeros processos que foram queimados e tam-
bém a invasão e posterior queima do Fórum de Curuçá, 
na madrugada do dia 21 de dezembro, cabendo ao Poder 
Judiciário fazer o levantamento geral da situação da 
Comarca. O inquérito policial está sendo realizado pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado. 
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Elevação 
de Comarcas 

Conselho 
da 

Comunidade 

o 

As comarcas de 
Paragominas, Rondon do Pará. 
Viseu, Maracanã, Marapanim, 
Salinó-polis, Tomé-Acú, Mojú, 
Igarapé-Miri, Igarapé-Açu, 
Muaná, Barcarena, Tucumã, 
Monte Alegre, Oriximiná, Xin- 
guara, Rio Maria, Mãe do Rio, 
Tucumã, Redenção e Paraua-

01 pebas foram elevadas da 
categoria de Comarcas de 
Primeira para Segunda 
Entrância. O Corregedor geral 
de Justiça, desembargador 
Humberto de Castro, na foto, 
iniciou no dia 14, em Paraua-
pebas os procedimentos 
necessários para a elevação das 
comarcas. 

A elevação das comarcas se 
dá durante sessão solene públi-
ca, in locu, presidida pelo re-
presentante do Poder Ju-
diciário. Para o evento estão 
sendo convidadas as auto-
ridades representantes dos 
demais poderes do Estado e dos 
municípios. Ojuiz Elder Lisbôa 
e o assessor do Cerimonial e Re- 

lações Sociais do TJE, Paulo 
Lédo integra a comitiva do 
Tribunal para a organização e 
realização do cerimonial de cada 
sessão. 

A transformação de primeira 
para segunda en-trância - cate-
goria em que se dividem as 
circuns-crições judiciárias, está 
prevista na lei 6.088 de 21 de 
novembro, publicada em dezem-
bro do ano passado, no Diário 
Oficial do Estado. 

O Conselho Superior da 
Magistratura, em reunião rea-
lizada no dia sete deste mês, de-
liberou poderes ao Cor-regedor 
Geral de Justiça para realizar os 
atos necessários para o efetivo 
cumprimento da lei. Em portaria 
assinada pelo Presidente do Tri-
bunal de Justiça, desembargador 
Romão Amoêdo, coube à 
corregedoria encaminhar os atos 
necessários para a efetiva ele-
vação das comarcas. Confira a 
seguir as comarcas elevadas à 
segunda entrância. 

Comarcas dia/mês 
Parauapebas 14.01 
Tucumã 15.01 
Xinguara 16.01 
Rio Maria 16.01 

Redenção 17.01 

Mãe doRio 19.01 

Paragoniinas 20.01 

Mojú 23.01 

Monte Alegre 18.02 

Oriximiná 20.02 

O Conselho da Comunidade ele-
geu no dia 22 de janeiro os mem-
bros do Conselho Diretor e Conse-
lho Fiscal. A eleição contou com as 
presenças dos membros natos e ina-
tos, eleitos em reuniões anteriores. 
O evento aconteceu às 18 h no au-
ditório da Promotoria da Infância e 
Juventude. Com  a eleição a com-
posição do Conselho está comple-
ta. São membros natos: Deise 
Tavares Magalhães, representante 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
Seção Pará; Carlos Guilherme da 
Silva Azevedo pela Federação das 
Insdústrias do Pará (FIEPA) e Ma-
ria Cristina Souza Iketani, do Con-
selho Regional de Serviço Social. 

Entre os membros inatos foram 
eleitos representantes da Universi-
dade da Amazônia, Universidade 
Federal do Pará, SINE, Grande Loja 
Maçônica, Pastoral Carcerária, Ser-
viço Social do Comércio, Conselho 
Estadual de Política Criminal, Dieese 
e Associação de Familiares de En-
carcerados. De acordo com infor-
mações prestadas pelo Juíz José 
Maria Teixeira do Rosário , que res-
ponde pela 8L  Vara de Execuções 
Penais na ausência da titular Maria 
de Nazaré Gouveia, a solenidade de 
posse do Conselho da Comunidade 
está prevista para a Segunda quin-
zena de março. 



CURTAS —I 

O Presidente do TJE, De-
sembargador Romão Amoêdo 
Neto, agradece os convites 
recebidos. 

19/12/97- Associação dos 
Magistrados Brasileiros -Solenidade 
de Posse para o biênio 98/99. Hotel 
Glória -Ri 

29/12/97- Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo - Sessão 
Solene de Posse e Transmissão dos 
Cargos de Presidente, Vice-
Presidente e Corregedor-Geral de 
Justiça 

30/12/97- Tribunal de Justiça do 
Maranhão - Sessão Solene de Posse 
dos cargos de Presidente, Vice-
Presidente e Corregedor-Geral de 
Justiça. 

29,30 e 31/01/98- Universidade da 
Amazônia - UNAMA - Colação de 
Grau 

16/01/98- Federação das Associações 
dos Municípios do Estado do Pará - 
FAMEP. Solenidade de inauguração 
de suas sedes seguido de jantar no 
"Rufino Recepções". 

17/01- Governadoria do Estado do 
Pará - Cerimônia de inauguração da 
Seccional Urbana do PAAR 

19/01- Governadoria do Estado do 
Pará - Cerimônia de lançamento do 
Programa de Modernização e 
Verticalização da Agricultura Familiar. 
Promovido através da Sagri. No 
Palácio dos Despachos 

* Diversos órgãos públicos, 
instituições, empresas, sindicatos e 
associações de vários Estados da 
Federação enviaram mensagens 
natalinas ao Presidente Romão 
Amoêdo Neto, que aproveita o espaço 
para agradecer e retribuir os votos 
de prosperidade e harmonia 
enviados. 

FONTE: Assessoria de Cerimonial e 
Relações Sociais do TJE. 

Agenda do 
Presidente 

TJE 

CONGRESSO DA 
ABRAMINJ ADIADO 

A Associação Brasileira dos 
Magistrados da Infância e 
Juventude comunica aos 
magistrados do Pará o adiamento 
do XVII Congresso, que tem 
como tema "A Criança, o 
Adolescente, a Família, e as 
Mudanças Sociais", anteriormente 
programado para os dias 11, 12 e 
13 deste mês, em Salvador-Bahia. 
O evento foi adiado para os dias 
19, 20 e 21 de março do próximo 
ano, em razão da data coincidir 
com a realização do Congresso da 
ABM em Recife. 

ENCONTRO DE 
PRESIDENTES 
EM BRASÍLIA 

O Presidente do TJE, Des. 
Romão Amoêdo Neto, esteve em 
Brasília/DF, nos dias 21, 22 e 23 
deste mês, para participar da 
reunião do Colégio Permanente 
de, Presidentes dos Tribunais de 
Justiça dos Estados e do Distrito 
Federal. Esta é a primeira reunião 
de presidentes realizada neste 
ano. Na próxima edição deste 
house organ, mais informações 
sobre os assuntos discutidos. 

CONFRATERNIZAÇÃO 
NO TJE 

Mais de 700 
pessoas partici-
param da festa de 
confraternização, 
promovida pela 
direção do Tribunal 
de Justiça. A festa 
foi realizada no dia 23 
de dezembro pas- 
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sado, no Salão do Tribunal do Júri 
e contou com a participação dos 
funcionários e magistrados, quase 
todos os desembargadores se 
fizeram presentes. A decoração, 
à base de flores naturais, foi 
coordenada pelo artista plástico 
Luiz Godinho, funcionário da 
Casa. O Padre Ronaldo Menezes 
iniciou o evento pedindo mais 
solidariedade e humanidade entre 
os homens. Em seguida, o 
Presidente fez um breve 
pronunciamento, sendo calo-
rosamente aplaudido. Na 
oportunidade foram sorteados 
vários brindes entre os 
funcionários da Casa. Um 
coquetel foi servido aos presentes. 

ELEIÇÕES NA AMEPA 

Com uma diferença de 40 votos, 
a chapa "Valorização do 
Magistrado" venceu as eleições 
para a direção da Associação dos 
Magistrados do Pará - Amepa, 
realizada no dia 19 de dezembro. 
A chapa da situação, liderada pelo 
Juiz Cláudio Montalvão, vai 
cumprir seu segundo mandato à 
frente da entidade. A chapa 
"Democracia", liderada pela Juíza 
Rosileide Cunha Barros, recebeu 
90 votos. A posse acontece no dia 
6 de fevereiro na sede da entidade 
a partir das 19 horas. 



OPINIAO 

A Liquidez em 
Mandado de Segurança 

Almir de Lima Pereira é Des. aposentado e foi presidente do TJE no biênio fev.921fev.93 

Aumentou consideravelmente o nú-
mero das ações mandamentais no 

fôro judicial, sob a razão de adesão de 
direito líquido e certo. 

Então, pelo meio mais sumário quer 
se obter o resultado da demanda, ou ain-
da, pela confusão que se faz em analisar 
pelo prisma do direito garantido toda e 
qualquer discussão sobre o assunto con-
testado na área das postulações. 

Por isso, o Mandado de Segurança 
surgiu nestes tempos como um remédio 
jurídico que se tomou comum e insisten- 
te dentro das requisições apresentadas na 
procura das soluções litigiosas. 
Aquilo que era raro na história 
jurídica, constante se tornou no 
dia a dia forense. 

É necessário que se apli-
que a interpretação do texto da 
Constituição o que se define 
como direito líquido e certo. A 

0 
condição desse direito é a 
incontestabilidade, ou seja, a 
obrigação certa no que se situa 
a sua existência. No entender do 
jurista Castro Nunes— "líquido 
está no texto como reforço de expres-
são, mais na acepção vulgar de escoimado 
de dúvidas, o que equivale acerto, do que 
no sentido correlato da obrigação corres-
pondente". (Castro Nunes, Do Mandado 
de Segurança, Y ed. 1956, pg. 102,CF, 
7a ed 1967 p. 80). 

Pontes de Miranda, na exuberante 
obra jurídica legada ao país, assegura: "O 
direito como a dívida só por ser contes-
tado, não deixa de ser liquido. A contes-
tação por si só, não o torna ilíquido, litigi-
oso. 

O desapego aos códigos da moral e 
da decência é a constante nos atos dos 
homens, que os substituem pelo ilícito não  

se importando com o meio, mas, sim, 
com o resultado. 

Sabem da existência de uma socie-
dade que fenece em punição, que assiste 
impassível esta revolução de costumes, 
já que as estruturas de sua organização 
são minadas pelo fracasso dos que a con-
duzem no passar de suas etapas. 

Não sabemos o que gerou toda essa 
fúria do mal, do desencanto com o res-
peito, com a sensibilidade diante dos so-
frimentos alheios. Não sabemos o porquê 
daquele que matou implacavelmente a 
mocinha que passava; daquele que estu- 

prou a criancinha; daquele que mentiu ao 
seu grupo; daquele que se aproveita dos 
que acreditaram nas suas promessas, 
enfim, daqueles que se esqueceram de 
atenuar os sofrimentos dos homens. 

Surpreendentemente, encontro em 
noticiário do lançamento do livro Final 
Exit (Saída Final), que se constitui no 
manual do suicídio, e que está entre os 
mais vendidos. Segundo os críticos, a 
publicação ensina as melhores formas de 
se matar. Inusitado que alguém escolha 
tão esquisito tema para propagar a auto-
eliminação, mormente na conturbação do 
mundo em que vivemos. É mais um in-
centivo à depressão que invade a nature- 

za humana. Não se recupera, se destrói. 
Will Durant, em sua "Filosofia da 

Vida", expressa uma análise sobre o pes-
simismo que bem se enquadra em nosso 
pensamento. Diz ele que: "sofremos mais 
hoje que as gerações passadas porque o 
estímulo da maquinária, da multidão, da 
coisa impressa e do barulho, desgastou 
os tecidos protetores dos nossos nervos. 

Mas não é só isso, o encaminhamen-
to pelo divulgado fácil das teorias e usos 
do vulgar, com a demonstração das van-
tagens do ilegal, incute na mente fértil o 
desejo de integrar-se aos seus moldes. 

Por fim, cabe se colocar 
em conclusão, o ensinamento 
do jurista Orozimbo Nonato, 
em voto formulado perante o 
Supremo Tribunal Federal: "O 
que não se admite no Mandado 
de Segurança, é a alta indaga-
ção de fatos intrincados, com-
plexos ou duvidosos. O direito 
tem que ser certo. Está na lei. 
Razão esta em que o direito é 
sempre certo, as interpretações 
é que variam no sentido do sub-

jetivo, o que passa então ao julgador é o 
fato de que deve ser certo, contra o qual 
não pode haver nenhuma contestação que 
firme uma ilegalidade ou abuso de poder 
que deve ser reparado por Mandado de 
Segurança". 

Se a documentação anexada ao re-
quisitório da medida assegure 
escorreitamente o direito do postulante, 
nada mais a exigir para o dignificado da 
liquidez reclamada. Porém, os 
interessados não vêm colocando em prá-
tica essa assertiva e buscam conturbar o 
Juízo com meras e vagas argumentações 
prontamente reconhecidas, visíveis no 
saber imediato da improcedência. 

Mas, o que deve ser entendido é 
que a lei que rege o Mandado de 

Segurança, não lhe deu a amplidão 
que se tem usado atualmente, 

o que torna vulgar e impertinente 
o trabalho junsdicional 



Nair Agripina e o esposo José Milhomens 
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APOSENTADO 

Nair Agripina de Mello Fernandes 
Ingressou no Tribunal de Justiça, 

aos 20 anos de idade, em abril de 51, 
para trabalhar como auxiliar judiciária, 
substituindo a funcionária Amélia 
Catarina Pinheiro que estava, naquela 
altura, à disposição do Tribunal 
Regional Eleitoral. Corno auxiliar judi-
ciária interina ela trabalhou durante dois 
anos. Em seguida, Nair 
Agripina Fernandes foi desig-
nada, através de portaria assi-
nada pelo Des. Curcino Silva, 
então Presidente, para res-
ponder pelo protocolo da 
Secretaria do Tribunal, na vaga 
deixada com a promoção de 
Olinto Toscano de 
Vasconcelos para escrivão do 
Tribunal. 

Em 1955 o TJE realizou 
concurso público para vários 
cargos. Os funcionários já efe-
tivos foram promovidos e Nair 
Fernandes foi promovida a 
escriturária efetiva na 
presidência do Des. Antonino 
Melo. Nessa época o TJE 
funcionava no Palácio Antônio 
Lemos, sede da Prefeitura 
Municipal de Belém, hoje 
transformado em museu. 

Algum tempo depois Nair 
Fernandes foi designada para 
trabalhar no serviço de paga-
mento dos funcionários e magistrados. 
Nesse período também respondeu pela 
Secretaria da Corregedoria Geral, em 
razão da titular estar a disposição do 
Tribunal Regional Eleitoral. No retomo 
da secretária titular, Nair Fernandes foi 
designada para registrar os decretos de 
nomeações dos magistrados - 
desembargadores, Juízes de Direito da 
capital e interior, Pretores e suplentes 
de Pretor. Nair também fazia os termos  

de afirmação dos desembargadores e 
Juízes de Direito, como também o 
recebimento e anotação no livro de 
registro de todos os atestados de 
frequência dos Juízes do interior e 
Pretores. 

Ela conta que "por ordem da pre-
sidência, o Juiz que não tivesse trazido 

o atestado de frequência até o dia 20 
de cada mês, não entrava na folha de 
pagamento e não podia vir a Belém". 
Nair Fernandes explicou que o atestado 
de frequência tinha que ser 
obrigatoriamente enviado pelo titular do 
cartório da comarca e registrado no 
livro de assentamentos dos juízes 
denominado "Férias e Licença". 

Hoje o serviço já está completa-
mente informatizado e é realizado por  

uma equipe de funcionários sob a che-
fia da funcionária Maristela São Mar-
cos. O livro de assentamento foi subs-
tituído por um cadastro informatizado 
e o envio dos boletins de frequência dos 
magistrados são elaborados e enviados 
à Corregedoria pelo próprio 
magistrado. 

Após 32 anos de serviços 
dedicados à justiça Nair 
Fernandes entrou, em 1982, 
com o pedido de aposentado-
ria na gestão do então presi-
dente Manoel Cacela Alves. 

Hoje Nair Agripina se 
considera uma pessoa feliz e 
de bem com a vida. A ex-
funcionária desfruta a 
aposentadoria ao lado do 
esposo José Milhomens e dos 
seus dois filhos Eclinaldo, titular 
da Divisão de Banco de 
Dados do Departamento de 
Informática do TJE e Edinair, 
assessora do Plenário "Osval-
do Pojucan". Nair Agripina 
costuma realizar caminhadas 
diárias em Mosqueiro, onde 
tem sua segunda casa, é co-
mum encontrá-la caminhando 
pelo calçadão. Os netinhos - 
Géssica e Rubens, filhos de 
Edinair completam a felicida-
de da ex-taquígrafa. 

Corno mensagem aos funcionários 
da ativa ela disse o seguinte: "Que 
tenham sempre muita atenção e paci-
ência com o público que vai ao Tribunal 
em busca de informações. A Justiça tem 
seu protocolo mas os funcionários têm 
que manter a calma e atender bem o 
público, prestando sempre as 
informações sobre suas demandasju-
diciais", concluiu Nair Agripina 
Fernandes. 

lo 
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Nem Cônsul, nem  6.. 

A Belém da década de 50 serviu de palco para um 
Congresso Eucarístico que reuniu na cidade importan-
tes autoridades da Igreja Católica. O Papa enviou um 
Cardeal vindo da Bahia, como seu representante oficial 
para participar do evento. 

A recepção foi minuciosamente elaborada durante 
vários dias antes da chegada do Cardeal na cidade. Ao 
chegar, ele foi recebido com honras dignas de um vice-
Presidente da República. No desembarque o Cardeal foi 
cerimoniosamente recepcionado pelo governador do 
Estado. Saindo do aeroporto, em companhia do gover-
nador, o Cardeal desfilou em carro aberto pelas ruas de 
Belém até o local onde ficaria hospedado o ilustre visi-
tante. Ao seu lado o governador se resguardava em um 
silêncio tímido que revelava a falta do traquejo adequa-
do em tratar autoridades daquele porte. Ao chegarem a 
casa onde o Cardeal ficaria hospedado, o ajudante de 
honra tocou a campainha. O governador aproveitou a 
oportunidade para um comentário banal, ainda que inse-
guro, sacudindo o paletó: 

- Mas que calor hein, Padre-Mestre? 
O cardeal imediatamente respondeu permitindo es-

paço para uma conversa informal. Algum tempo depois 
o governador, já bem mais descontraído, resolveu criar 
um tratamento inusitado para o religioso, que usou por 
todo o dia durante a abertura do congresso, na presença 
das demais autoridades do Estado e da federação. O 
governador passou a chamar o cardeal de Vossa Sacristia. 

Causo narrado pelo Des. Manoel de C'hristo Alves 

1 
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CAIJSI 

O Cardeal e o 
Governador 

Ó. 

Ele sempre foi considerado 
pelos seus superiores, um pou-
co doido, mas honesto, sincero 
e cumpridor de seus deveres. 
Mas às vezes ia além do cum-
primento de seus deveres, só 
pelo prazer de ajudar um colega 
ou um superior. Há muitos anos 
trabalhava como motorista de 
um conceituado órgão público. 
O carinho com cada carro da 
frota revelava a dedicação 
devotada ao transporte das 
autoridades que, para ele, um 
homem simples, significava 
muito. 

Apesar de desempenhar 
uma função que para muitos 
pode até ser considerada como 
das mais simples, para ele, 
motorista tarimbado e 
experiente e profundo 
conhecedor do trânsito de 
Belém, o ato de dirigir um 
automóvel da repartição era 
motivo de orgulho e satisfação. 

Grande parte de seu tempo 
era dedicado ao trabalho. O 
competente motorista também 
era excelente mecânico, o que 
o tornava ainda mais confiável 
no volante, em viagens pelas 
estradas esburacadas do 
Estado. Certa noite, o motorista 
foi chamado às pressas, para  

ajudar um colega. Um carro da 
repartição havia sido envolvido 
em uma batida com um outro 
veículo que, por ironia, 
transportava um Cônsul. 
Acontece que a autoridade se 
negava a admitir a culpa de seu 
motorista no acidente, pagar o 
conserto do carro e ainda ten-
tava responsabilizar o outro as-
sustado motorista. Esbaforido, 
ele chegou ao local botando 
banca e desbancando o 
motorista disparou: 
-Olha rapaz, com motorista 

eu não falo. Eu quero falar é 
com o teu patrão! 

O motorista e um 
segurança do diplomata, 
atônitos com a ousadia, 
argumentaram: 
- Mas rapaz este senhor é 

Cônsul! 
- O motorista dá uma forte 

batida no capô do carro e ar-
ranca o assustado Cônsul pelo 
colarinho de dentro do 
automóvel bradando: 
- Olhe, o senhor pode ser 

Consul, Continental ou Bras-
temp. Eu quero é que o senhor 
pague o prejuízo do carro. 

Causo narrado pelo 
Desembargador Benedito 
Alvarenga 
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Os dirigentes do Tribunal de Justiça parabenizam 
os aniversariantes de fevereiro, são os seguintes: 

1- Aldo Araújo Garcia; Diracy Nunes 
Alves->Juíza; Jair Francisco Vieira 
Aguirra; Matize Suely Manito Lima; 

2- Anete de Oliveira Almeida; João Moreira 
Miranda; Maria da Purificação de Paula 
Maciel ; Maria Gorete Henrique daSil-
va; Maria Ivone Freitas de Oliveira; 

3 - Ana Augusta Frazão Montoril; Braz 
Wagner A. Alves; Claudio de Barros 
Peixoto; Dalmério Mendes Dias; Gui-
lherme da Silva Santos; Lindalva 
Itaparica de Oliveira; Raymunda de 
Liege de A. Pantoja; 

4 - Augusto Nazareno Gonçalves da S. 
Júnior; Bianor Caetano Monteiro; Fa-
brício Roberto Gama de Oliveira; 
Haroldo Luiz Santos do Carmo; Manoel 
Maria Barros Costa->Juiz; Maria Hele-
na Araújo Barros; Raimundo Arcanjo 
Brandão Corrêa; 

5 Jason Nono Leão; José Maria Pereira 
Campos E. Silva->Juiz; Luiz Trindade 
Júnior; Raimundo M. de Figueiredo; 
Rosana Miranda Sales; Sérgio Mercês 
da Silva; 

6 - José Augusto F. Borges; Leopoldino 
Europa Carneiro; Silvia Margareth 
Freire Farias; Ulisses Lima Goiabeira; 
Vivaldo Leal da Costa; 

7 - Iris Alves de Souza: Isis Krishina 
Rezende Sadeck; João Mirailia Pereira-
>Pretor; José Matias Santana Dias; 
Manha Aguiar Lorenzoni; Neliane das 
Graças P. Colares; 

8 - Ana Regina Azevedo da Silva; 
Lourivaldo Frances; Maria Luzia de 
Araújo Silva; Nilton Silva Vinhoite; 
Sandra Helena Meio de Souza; 

9 - Benedito Oeiras Alves; 
10- Amilcar Câmara Leão; Carlos Rodrigues 

Matos; Juliana Silva do Espírito Santo; 
Krishna Fukusima S. de M. C. Caval- 

Souza Júnior; Rose Mary Salies de Ara-
újo Pinto; 

14- Adriana Laura Gonçalves Pereira; Ma-
ria de Fátima Lazameth Dmi.., Ronaldo 
da Silva Araújo; 

15 - Alberto Placido PC Júnior; Deuzarina 
Rodrigues Moura; Eli Francisco de Sou-
za; Vera Araújo de Souza->Juíza; 

16- Carlos Felipe Moraes de Souza; Evany 
Torres Ferreira; 

17 - Aicir da Silva Lobato; Barto Donato 
Cardoso Batista; Dourival Damasceno 
Lima; Joana Benedita da Cruz Maga-
lhães; JoniaMaiza Bentes da Silva; José 
Damasceno Nabica; José Gomes do 
Nascimento; Mário Antônio Gonçalves 
de Carvalho; Sidney Augusto da Silva 
Garcez; 

18 - Dercina Pereira Salgado; Evelise 
Lassance Alencar Wandeniey; 

19- Álvaro Magno Ribeiro; Carlos Roberto 
Nascimento Souza; Francisco Luciano 
Fonseca; José Pereira Monteiro; 
Margui Gaspar Bittencourt -> Juíza; 
Maria Lina Flexa Martins Frazão; 
Rodrigo Otávio da Cruz -> Juiz; Silenira  

Viana Duarte; Silvana Lúcia de Souza 

: Alien; 
• 20 - Miracy Gonçalves Pereira; Olintho 

: Toscano Vasconcelos; 
• 21 - Andréa Luiza Rodrigues S Silva; 

Bernadethe das Chagas Lopes; Edgard 
• Ferreira da Silva; Vicente RodriguesFi-

iho; Waldimir Pureza de Carvalho: 
• 22- Antonio da Costa Quaresma; Edmilson 

Marques Pereira; José Luis Soares 
Maia: Olivia de Fátima Souza Barbosa 
Raimundo Nonato dos Santos Silva;  
Rodolfo Henrique Padilha; 

23 - Aldo Santos; Bemlson Mauro de Sou-
za Costa; Edinaldo José de Meio 
Fernandes; Maria Benício Rodrrigues; 
Maria Salomé Souza Novaes; Marialba 
de Oliveira Duarte; Marilene Marques 
Gonçalves; 

24 - Josias Fonseca Gouveia; Maria Vanda 
Barros da Silva Lima->Juíza; Reginaldo 
da Consolacão Monteiro->Pretor; 
Romualdo Savedra Guimarães; 

25 - Célia Regina de Lima Pinheiro->Juíza; 
Fernando Branches Farias; Maria Julieta 
Barra Valente; Osvaldo Moreira da Sil-
va; Rosa de Ataíde Pinheiro; 

26 - Enedina Maria Bentes Martins; José 
Edilson Pontes Ferreira; Kátia Maria 
Pinto Parente; Paulo Fonteles Falcão; 
Terezinha Piedade Farias; Waideté Silva 
de Souza; 

27 - Alberto Carlos da Silveira; José 
Wanderley Farias: Paulo Eurides dos 
Santos Lobato; Raimundo dos Santos; 
Raquel de Almeida L. Leal; 

28- Carlos Alberto de Oliveira Souza; Ivan 
Barreto; Maria das Graças Correa Lopes 
Lameira; Stael Célia Brasil Santiago: 
Antônio Fábio Correa da Silva; Anto-
nio Hilário Pereira da Costa. 

cante; Luis Ercílio do Canno Faria; Ma-
ria da Glória Ferreira Ribeiro; Santana 
Lourdes Ferreira Sarrazin; 

11 - João Augusto F. de Oliveira Júnior-
>Juiz; Milton Gilberto C. Farias; Rosa 
Maria Pereira Brito; Vicente Rodrigues 
Cordeiro; Zilda Ferreira Lins; 

12 - Benedito Botelho; Harivaldo da Cruz 
Cardoso; Maria de Fátima Ribeiro da 
Costa; Maria Teresa Correa Russi; Ta-
ma Regina de Souza Lopes; 

13- Antonio Álvaro Garcia Brito; Antônio 
Coelho de Souza Neto; Cecilia dos San-
tos Carneiro->Juíza, Edileide Nazaré 
Câmara de Oliveira; Miguel Abreu 
Duarte; Raimundo Nonato de Jesus 

GEM 
;tabelecen, ao mesmo tempo, o 
odos, de modo a ordenar as 
. A diversidade que há entre 
asssim dizer, a permanente 

nas, não admite em nenhuma 
L para todos os casos e para 

s'urt'u, político - Sócrates o jovem e o 
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DIREITO CIVIL 
E DIREITO  

PROCESSUAL 
CEVIL 

Servidora temporária que pre-
tende ausentar-se do serviço 
para concorrer em eleições. 
Inadmissibilidade. 

A licença pleiteada pela servidora 
conhlita diretamente com a natu-
reza da contratação temporária, 
sendo de todo incompatível com a 
transitoriedade e a excepcio-
nalidade da contratação. Inexis-
tência de direito liquido e certo. 
Ordem denegada. 
(M.S. - PA. Acórdão n° 32.684. 
Relatora: Desa. MARIA LÚ-
CIA GOMES MARCOS DOS 
SANTOS. Câmaras Cíveis 
Reunidas. Unânime. Julgamen-
to: 25111197). 

Licenciamento a bem da disci-
plina de policial militar. Alega-
ção não comprovada habilmen-
te de que, para a aplicação des-
sa pena disciplinar, não tenha 
sido assegurada ao apenado, a 
garantia do contraditório e da 
plena defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes. 
Características da pena de 
licenciamento, que não implica, ne-
cessariamente, em exclusão do 
apenado da corporação, mas tão 
somente no seu afastamento das  

atividades regulares, até a apura-
ção definitiva dos fatos. 
Inaplicabilidade, na espécie, da 
norma constante do Art. 125, § 
40  "in fine", da Constituição Fe-
deral. Segurança denegada. 
(M.S. - PA. Acórdão n° 32.686. 
Relator: Des. WILSON DE 
JESUS MARQUES DA SIL-
VA. Câmaras Cíveis Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 02/12/ 
97). 

Omissão constatada. Embargos 
acolhidos. 
Embargos de Declaração. Cons-
tatada omissão do venerando 
acórdão embargado no que diz 
respeito à sucumbência é de ser 
provido o recurso para efeito de 
ser suprida a falha indicada. Em-
bargos acolhidos à unanimidade de 
votos. 
(Emb.Deci - PA. Acórdão n(' 
31.767. Relator: Des. 
RICARDO BORGES FILHO. 
Câmaras Cíveis Reunidas. Unâ-
nime. Julgamento: 05/08197). 

Direito líquido e certo. Ino-
corrência. Incidência da gratifi-
cação de escolaridade em 
proventos de servidor inativo na 
quantia correspondente a 8001v, 
não só sobre vencimento básico, 
mas também sobre vencimento de 
cargo em comissão. 
Inteligência do Art. 140 da Lei 
estadual n°5.810/94, no desempe-
nho de suas específicas atribui- 

ções. Os Tribunais de Contas da 
União e dos Estados não dispõem 
de poderes para proceder a qual-
quer inovação no título jurídico de 
aposentação submetido ao seu 
exame. Inviabilidade da aprecia-
ção da matéria em Mandado de 
Segurança, cabendo à interessa-
da postular a correção, que enten-
de viável, através de ação própria. 
Segurança denegada. 
(M.S. - PA. Acórdão n° 32.689. 
Relator: Des. WILSON DE 
JESUS MARQUES DA SILVA. 
Câmaras Cíveis Reunidas. Unâ-
nime. Julgamento: 09/12/97). 

Licitação. Prazo para impugnar 
o Edital. 
No Edital de Licitação, o prazo 
para impugná-lo é o do § 2° do 
Art. 41 da Lei n° 8.666/93, onde 
não o fazendo, preclui direito. 
"Mandarnus" não conhecido. 
(M.S. - PA. Acórdão n° 32.666. 
Relatora : Desa. IZABEL 
VIDAL DE NEGREIROS 
LEÃO. Câmaras Cíveis Reu-
nidas. Unânime. Julgamento: 
02/12/97) 

Servidor público estável. Exer-
cício de funções de asses-
soramento e consultoriajurídi-
ca desde maio/93. Direito a 
reenquadramento. 
Direito a reenquadramento no car-
go de consultorjurídico nível II, 
face à Lei n°5.847/94, que reor-
ganizou a respectiva carreira. Ne- 
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gativa. Preliminar de decadência 
da impetração rejeitada, com fun-
damento na sucessividade da co-
ação. Servidor público estável que 
sempre desempenhou as funções 
de assessoriajurídica em órgãos 
estatais, guarda direito ao 
reenquadramento devido no car-
go de consultor jurídico pelo prin-
cípio constitucional da isonomia, 
que iguala o conteúdo ocupacional 
dos respectivos cargos. Ordem co-
nhecida e concedida. 
(M.S. - PA. Acórdão W32.667. 
Relator: Des. STÉLEO BRU-
NO DOS SANTOS MENE-
ZES. Câmaras Cíveis Reuni-
das. Unânime. Julgamento: 02/ 
12/97). 

Concessão de liminar em Man-
dado de Segurança. Entidade 
privada. Art. 1°, § 1' da Lei 110 

1.533151. Aspectos teratológi-
cos. 
Nasce com o viço da ilegalidade a 
ação mandamental exercitada e 
recebida na instância singela con-
tra entidade privada, que não se 
encaixa no enunciado da norma 
do artigo da citada Lei, sendo pro-
vido o "mandamus" impetrado 
contra a liminar concedida nesse 
Mandado de Segurança pelos as-
pectos teratoló-gicos que encer-
ra. Segurança concedida. 
(M.S. - PA. Acórdão n°32.621. 
Relatora : Desa. CL1MENIE 
BERNADETTE DE ARAÚJO 
PONTES. Câmaras Cíveis 
Reunidas. Unânime. Julgamen-
to: 18/11/97). 

Licitação Pública. Edital de con-
corrência assinado pelo chefe 
da comissão especial de licita-
ção. Mandado de Segurança 
impe-trado contra ato do Secre-
tário de Estado de Educação, 
que encampou a decisão da co-
missão especial de licitação. Le-
gitimidade de parte. Alegação 
da existência de direito líquido 
e certo a proteger. Inexistência.  

1. Preliminares de defeito de re-
presentação e ilegitimidade de par-
te, inacollüdas pelos fundamentos 
constantes deste acórdão. 2. O 
edital é a lei interna da licitação, e 
vincula aos seus termos tanto os 
licitantes, quanto a administração 
que o expediu. Uma vez estabe-
lecidas as regras do certame, os 
seus termos tomam-se obrigatóri-
os. Pela documentação constante 
dos autos, comprovado ficou não 
ter a recorrente cumprido com os 
requisitos exigidos em ítens pro-
postos do edital. Ausência de ile-
galidade ou de abuso de autorida-
de. Segurança denegada. 
(M.S. - PA. Acórdão n° 32.622. 
Relatora : Desa. OSMARINA 
ONADIR SAMPAIO NERY. 
Câmaras Civeis Reunidas. 
Unânime. Julgamento : 25/11/ 
97). 

Mandado de segurança contra 
ato do Comandante Geral da 
Polícia Militar e o Diretor de 
Ensino da Polícia Militar do 
Estado do Pará. 
Rejeitadas as preliminares de in-
competência das Câmaras Cíveis 
Reunidas para a apreciação do 
pedido e preclusão. Teste 
psicotécnico realizado em moldes 
nitidamente subjetivos e antes do 
estágio probatório. Ilegalidade de 
sua aplicação, ensejando o remé-
dio heróico. Mandado conhecido 
e segurança concedida. 
(M.S. - PA. Acórdão n° 32.606. 
Relatora : Desa. MARIA HE-
LENA COUCEIRO SIMÕES. 
Câmaras Cíveis Reunidas. 
Unânime. Julgamento : 25/11/ 
97). 

Isonomia vencimentaL Cargos 
iguais. "Res judicata". Vin-
cuiação ao salário mínimo. 
Proibição. Inconstitucionali-
dade. Princípio da legalidade. 
Direito líquido e certo. 
Rejeitadas as preliminares de ca-
rência da ação, de extinção do pro-
cesso sem julgamento do mérito,  

de prescrição e de inexistência de 
direito liquido e certo. A isonomia 
vencimental deve ser reconheci-
da quando funcionários de uni 
mesmo órgão, de cargos iguais, 
recebem vencimentos diferencia-
dos. As decisões judiciais servem 
para ilustrar os pedidos e ressal-
tar as distorções salariais existen-
tes entre servidores da mesma ca-
tegoria funcional. Quando a 
impetração visa a vinculação do 
salário base ao que lhe serviu de 
paradigma, não infringe norma 
constitucional, nem malfere o prin-
cípio da legalidade, e sim reconhe-
ce que há diferença de tratamen-
to entre servidores estaduais ocu-
pantes do mesmo cargo. A 
persecução desse direito é líquida 
e certa. Segurança concedida. 
(M.S. - PA. Acórdão n° 32.609. 
Relatora : Desa. CLIMENIE 
BERNADETTE DE ARAÚJO 
PONTES. Câmaras Cíveis 
Reunidas. Unânime. Julgamen-
to: 11/11/97). 

Sindicato dos Servidores Públi-
cos Estaduais no município de 
Belém -SISPEMB / PARÁ. Re-
ajuste salarial de 74% a todos 
os servidores públicos do Esta-
do do Pará. Intempestividade do 
pedido. 
Pagamento imediato das diferen-
ças salariais em razão do reajuste 
diferenciado concedido a menor à 
maioria dos servidores. Ordem 
denegada por intempestividade do 
pedido. 
(M.S. - PA. Acórdão n° 32.710. 
Relator : Des. PEDRO PAU-
LO MARTINS. Órgão Espe-
cial. Por maioria. Julgamento: 
19/12/97). 

Omissões e contradição. 
Inocorrência. Desnecessidade 
do Juiz responder a todas as 
alegações da demandada. 
Basta que o Juiz exponha os fun-
damentos jurídicos em que se ba-
seou. Interposição visando tam-
bém esclarecimento de votos ven- 
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cidos. Inadmissibilidade. Mera 
manifestação de respeito para 
co,!, a parte vencida, sem força 
de decisão. Embargos rejeitados. 
(Emb.Decl. - PA. Acórdão n° 
32.607. Relator : Des. WIL-
SON DE JESUS MARQUES 
DA SILVA. Câmaras Cíveis 
Reunidas. Unânime. Julgamen-
to: 25/11/97). 

Omissão decorrente de não exa-
me de documento essencial ao 
desate do litígio. Inocorrência. 
Não sendo o documento trazido 
aos autos suficiente para demons-
trar cabalmente a alegada 
isonomia, incoçre a omissão apon-
tada. Embargos rejeitados. 
(Emb.Decl. - PA. Acórdão n° 
32.687. Relator : Des. NEL-
SON SILVESTRE RODRI-
GUES AMORIM. Decisão: 
Unânime. Julgamento: 02/12/ 
97 

Mandado de Segurança. Omis-
são no V Acórdão materia-
lizador da decisão que conce-
deu a segurança. Inocorrência. 
Havendo o aresto embargado, 
abordado todos os pontos consi-
derados omissos, devem ser os 
embargos rejeitados. 
(Emb.Decl. - PA. Acórdão n° 
32.688. Relator : Des. NEL-
SON SILVESTRE RODRI-
GUES AMORIM. Câmaras 
Cíveis Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 09/12/97). 

Embargos de declaração. Abor-
dagem genérica de que há 
omissão e contradição no julga-
do. 
A bordagem genérica de que há 
omissão e contradição no julgado, 
dificuhandoo exame dos pontos 
contiailt&ios ou omissos, implica 
reexame da decisão em seus fun-
damentos, inaceitável nesta via 
recursaL Embargos rejeitados. 
(Emb. DL - PA. Acórdão n° 
32.646 Relatora : Dra. MAR-
TA INÊS ANTUNES JADÃO, 

EMENTÁRIO 

Juíza especialmente convoca-
da. Câmaras Cíveis Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 14/10/ 
97). 

Mandado de Segurança 
impetrado por sindicatos. Gre-
ve defrncionários públicos. Ale-
gação de omissão, contradição 
ou obscuridade. 
Descontos que deverão ser 
efetuados na forma prevista em 
lei sobre a remuneração, que de-
verão ser feitas em parcelas men-
sais com a devida correção. Em-
bargos conhecidos e prestados os 
devidos esclarecimentos. 
(Emb.Decl. - PA. Acórdão n° 
32.608. Relator: Des. 
CARLOS FERNANDO DE 
SOUZA GONÇALVES. Câma-
ras Cíveis Reunidas. Unânime. 
Julgamento : 11/11/97) 

DIREITO PENAL E 
DIREITO PROCESSUAL 

PENAL 

Crime de homicídio. Excesso de 
prazo na instrução criminal. 
Inocorrência. 
Verificado que a instrução proces-
sual segue seus trâmites normais, 
improcede a alegação da ocorrên-
cia de constrangimento ilegal por 
excesso de prazo. Primariedade e 
bons antecedentes são requisitos 
que por si só não bastam para jus-
tificar a concessão de liberdade 
provisória, quando ocorrentes os 
motivos que legitimaram a 
constrição do acusado. Ordem 
denegada. 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão n° 
32.726. Relatora : Desa. MA-
RIA DE NAZARETH BRA-
BO DE SOUZA. Câmaras Cri-
minais Reunidas. Unânime. 
Julgamento : 17/11/97). 

Ultrapassagem das fases sobre 
as quais foi alegado excesso de 
prazo. Negação da ordem. 
Se foram ultrapassadas as fases, 
sobre as quais foi alegado  

execesso de prazo, nega-se a or-
dem. 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão n° 
32.705. Relator : Des. BENE-
DITO DE MIRANDA AL-
VARENGA. Câmaras Crimi-
nais Reunidas. Unânime. Jul-
gamento : 18/12/97). 

Habeas-corpus liberatório. Mo-
tivação : A) Falta defundamen-
tação do decreto cautelar. B) 
Excesso de prazo na conclusão 
do sumário de culpa. 
Ambas não provadas. Aquela, 
porque fundamentada à saciedade, 
está a medida constritiva ataca-
da. Esta, em razão da mora pro-
cessual ter sido plenamente 
justificada. Ordem denegada. 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão n° 
32.706. Relator : Des. BENE-
DITO DE MIRANDA ALVA-
RENGA. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamen-
to: 15/12/97). 

Ex-Prefeito Municipal de 
Abaetetuba. Crime de respon-
sabilidade. Decreto Lei n° 201/ 
67, Art. 10, inciso XIII. 
Contratação de servidores res-
paldada em lei municipal. De-
núncio. Rejeição. 
Já existem decisões judiciais no 
sentido de não ter como caracteri-
zado o crime de responsabilidade 
previsto na citada Lei, à eventuais 
contratações de servidores respal-
dadas em lei municipal. Por outro 
lado, havendo duas contratações 
para prestação de serviço tempo-
rário de excepcional interesse pú-
blico, rnspalddas em lei, tal ato está 
em perfeita consonância com o per-
missivo constitucional, previsto no 
inciso IX do Art. 37 da Carta Mag-
na. Denúncia improcedente e re-
jeitada. 
(A.Penal. Acórdão n° 32.605. 
Relator: Des. ELZAMAN DA 
CONCEIÇÃO BITTEN-
COURT. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamen-
to: 24/11/97) 
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Organização: Edna.ir de Meio 
Fernandes Leão e Rosa 
Helena de Christo Alves - 
Assessores dos Plenários. 
Colaboração: Jane Jordy - 
Assessora Jurídica. 
Supervisão: Des. Manoel de 
Christo Alves Filho e Des. 
Almir de Lima Pereira 

4 EMENTARIO 

Denúncia contra Ex-Prefeito 
Municipal. Crime de responsa-
bilidade. Art° 312 dc 327,§ 1° 
do CPB. Decreto Lei n'201167, 
Art° 1,  Inc. XIII. 
É de ser recebida a denúncia que 
se encontra alicerçada em 
percuciente apuração da peça in-
formativa, oriunda do relatório final 
de C.P.I., na qual relata-se fatos que 
encontram tipicidark no Decreto-Lei 
O  201/67 Denúncia recebida. 

(A.Penal - PA. Acórdão n° 
32.648. Relator: Des. ELZA-
MAN DA CONCEIÇÃO 
BITTENCOURT. Câmaras 
Criminais Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 26/05/97). 

Motivação alternada: Negativa 
de autoria ou desclassificação 
do crime do artigo 12, "caput' 
para o 16, da Lei de tóxicos. 
Palavra do acusado em contraste 
com a das testemunhas visuais do 
fato delitivo, que embora sejam 
policiais civis, sobre não demons-
trarem interesse na investigação, 
sustenta-se em outros elementos 
probatórios. Recurso conhecido e 
improvido. Decisão guerreada 
mantida 
(A.Penal - PA. Acórdão n° 
32.629. Relator : Des. BENE-
DITO DE MIRANDA ALVA-
RENGA. 3  Câmara Criminal 
Isolada. Unânime. Julgamen-
to: 28/11/97). 

Crime contra a saúde pública. 
Cocaína. 
Desclassificação do Art° 12 para o 
Art' 16 da Lei n° 6.368/76, como 
no caso concreto, inexiste prova de 
que pretendesse comercializá-la. 
(A.Penal. - PA. Ac. n° 32.638. 
Relatora: Desa. YVONNE 
SANTIAGO MARINHO, ia 
Câmara Criminal Isolada. Unâ-
nime. Julgamento: 02/12/97). 

Julgamento Popular. 
Inexistindo as circunstâncias deli-
mitadas pela lei que demonstrem  

a ocorrência de umjulgamento in-
justo, mantem-se a decisão popu-
lar. Recurso conhecido e 
improvido. 
(A.Penal - PA. Acórdão n° 
32.553. Relator : Des. LÚCIA 
CLAIREFONT SEGUIN 
DIAS CRUZ. 3" Câmara Cri-
minal Isolada. Unânime. Julga-
mento: 07/11/97). 

Promoção da Ação Penal. Ini-
ciativa concedida ao Ministério 
Público. Arquivamento. 
Recurso Penal ex-offício. A vi-
gente Constituição Federal, em 
seu artigo 129, concedeu, priva-
tivamente, ao Ministério Público 
a iniciativa para a promoção da 
Ação Penal Pública, o que inclui, 
portanto, a iniciativa do recurso, 
determinando-se o arquivamen-
to dos presentes autos. Unâni-
me. 
(R.P.Ex-0f. - PÁ. Acórdão 
W32.800. Relator: Des. ARY 
DA MOTTA SILVEIRA, ia 
Câmara Criminal Isolada. 
Unânime. Julgamento: 09/12/ 
97). 

Crime de Estupro e de Atenta-
do Violento ao Pudor. Pedido de 
restauração da pena imposta. 
Revisão Criminal. Crimes de Es-
tupro e de Atentado Violento ao 
Pudor. Pedido objetivando tão so-
mente a restauração da pena im-
posta no Juízo de 1° Grau. Exas-
peração. Erro Técnico. Deferi-
mento da súplica. 
(Rev.Crim. - PA. Acórdão n° 
32.778. Relatora: Desa. 
YVONNE SANTIAGO MA-
RINHO. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamen-
to: 15/12/97). 

Habeas Corpus impetrado con-
tra ato colegwdo do TribunaL 
Inafastável jurisprudência em 
matéria competencial. 
Habeas Corpus Liberatório com 
pedido de liminar. Decreto de pri- 

são emanado do ato de Colegiado 
de Tribunal. Competência do Su-
premo Tribunal Federal para pro-
cessar e julgar originariamente 
Habeas Corpus impetrado con-
tra ato Colegiado do Tribunal. In-
teligência do art. 102, 1, i da Cons-
tituição de 1988. Inafastável Ju-
risprudência em matéria 
competencial, oriunda daquela 
corte maior nesse sentido. Preli-
minar argüída e acolhida à unani-
midade. Habeas Corpus não co-
nhecido. Decisão unânime. 
(H.C.c/ped.Lim. - PA. Acórdão 
W32.831. Relator: Des. 
FELÍCIO DE ARAÚJO PON-
TES. Câmaras Criminais Reu-
nidas. Unânime. Julgamento: 
15/12/97). 

Crime contra a ordem tributá-
ria. Ordem concedida. 
Habeas Corpus para trancamento 
de ação penal por ausência de jus-
ta causa. Paciente denunciado 
pela suposta prática de crimes 
contra a ordem tributária, Art. 1", 
incisos 1 e ifi, da Lei 0  8.137/90. 
Ainda em trâmite em espera ad-
ministrativa o recurso de n° 1565/ 
proc. n° 11.314/96 alusivo às no-
tas fiscais que serviram de ojeto 
à propositura da equivocada ação 
penal em desfavor dos pacientes. 
Ordem concedida à unanimidade. 
(H.C.p/Tranc.A.Penal - PA. 
Acórdão n° 32.825. Relator: 
Des. JAIME DOS SANTOS 
ROCHA. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamen-
to: 03/11/97). 


