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INFORMATIVO DO TJE 
Órgão de Divulgação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará 

O Desembargador Elzaman 
Conceição Bittencourt é o novo 
Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral PI3 

O Corregedor de Justiça presidiu 
as sessões de instalação e 
elevaçãos das Comarcas 
liig. 3 

Presidente apresenta 
durante abertura do 
ano judiciário balanço 
administrativo de 97 

O Presidente 
do Tribunal 
Eleitoral 
EI:aman 
Bit te n CO U rt 
(no centro) 
leu seu pro-
nunciamento 
ao lado dos 
chefes dos 
P o d e r e s 
Executivo e 
Judiciário 

A Diretoria empossada 
da AMEPA cumpre seu 
segundo mandato 

b 

Confira o que foi aprovado 
primeiro turno pelo Congresso 
Nacional na Reforma 
Previdenciária 

          

          

      

Editorial 

   

          

          

          

    

A mudança das regras para a 
concessão de aposentadoria para 
os trabalhadores dos setores pú-
blico e privado, submetida a vo-
tação no dia 11 deste mês, foi 
aprovada por 346 votos contra 
1 5 1 em primeiro turno de vota-
ção. Foi uma importante vitória 

para o governo, embora parcial. 
Falta ainda passar por um segun-
do turno na Câmara e a votação 
de destaques sobre pontos essen-
ciais como: idade mínima e tem-
po de contribuição para a aposen-
tadoria (leia o que foi aprovado 
na página 5). Outro destaque que 
também vai ser apreciado. reque-
rido pela bancada do Partido Li-
beral, é contrário à proposta de 
redução da aposentadoria integral 
da Magistratura. A integral idade 
na aposentadoria dos magistrados 
conta com o apoio também do 
presidente Nacional da Ordem 
dos Advogados do Brasil Oscar 
de Castro. 

Para os trabalhadores foi 
considerado um retrocesso e as 
reações contrárias às emendas fo-
ram registradas em vários Esta-
dos da Federação, através de ma-
nifestações de rua, evidencian-
do a real dimensão do projeto do 
governo que quer diminuir as 
atribuições do Poder Público, 
pregando o Estado mínimo a cus-
ta do sacrifício de milhões de fa-
mílias brasileiras. 
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TELEJUDICIÁRIO - A Justiça Responde. 
Consulte através do telefone de utilidade pública 
1538 ou pelos ramais internos 2339 e 2340. 
http://www.tj.pa.gov.br  
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Comarca de Redenção: Juiz Elder Lisboa, Defensora e Pro-
motor a da Comarca; Mário Moreira, Prefeito; Des. 1-1.C.; 
Juiza titular da Comarca Eliane dos Santos Figueiredo; Sarah 
Castelo Branco, Santana do Araguaia; Mansa Belini de Oli-
veira, da comarca de Rio Maria. 

ADMINISTRATIVO 

Oito Comarcas Foram Elevadas de Categoria 

Durante o recesso forense, o corregedor geral de 
justiça Humberto de Castro presidiu as cerimôni 
as de instalação e elevação para 2a  Entrância das 

comarcas de Parauapebas (14.01), Tucumã (15.01), 
Xinguara e Rio Maria (16.01), Paragominas (20.01) e 
Moju (23.01). O desembargador Humberto de castro foi 
assessorado por Elder Lisboa da Costa, juiz auxiliar da 
corregedoria e Paulo de Mendonça Lédo, Assessor de 
Cerimonial e Relações Sociais. A elevação das comarcas 
está prevista na Lei n° 6.088, de 21 de novembro de 1997. 

OJuiz Elder Lisboa secretariou os trabalhos da ses-
são solene pública de instalação e elevação de ia  para 2 
Entrância. A organização das cerimônias e registro foto-
gráfico das sessões ficaram a cargo do Assessor de Ceri-
monial Paulo Ledo. 

Comarca de Xinguara: Cinthia Cardoso. Promotora de Jus-
tiça; Mansa Belini de Oliveira, Juíza da Comarca de Rio Maria 
também respondendo pela comarca de Xinguara, 
Desembargador Humberto de Castro: Francisco Brandão, 
prefeito municipal. 

Comarca de Paraupebas: O Juiz Elder Lisboa, secretariou 
os trabalhos; Maria Zuila Dutra, Juíza da JCJ do Tribunal do 
Trabalho; Isabel Salmen, Prefeita Municipal; Desembargador 
Humberto de Castro. 

Comarca de Paragominas: Juízas Tânia Batistelo, da P Vara; 
Maria Aparecida Santa Brígida, da 2  Vara e Diretora do 
Fórum; Vereador Marcelo Leite, Presidente da Câmara em 
exercício; Desembargador Humberto de Castro; Vereadora 
Olga Morene, Prefeita Municpal em exercício; Deputada 
Estadual Lourdes Lima, o Advogado Adan Demaski, Presi-
dente da Subseção da OAB/PA em Paragominas. 

Comarca de Tucumã: Romildo Veloso, Prefeito de Ourilândia 
do Norte; Vereador Gildázio Julião; Vereador José Carlos, re-
presentando o Prefeito de Tucumã; Desembargador Humberto 
de Castro; e o Juiz da Comarca Manoel Maria Barros Costa. 



Corregedoria de Justiça Recebe Relatório sobre Curuça 

ADMINSTRATtVO 

Curtas 

Vale-Transporte 
Foram furtados 12.012 fichas de 

vale-transporte do interior do cofre 
do Setor de vale-transporte que fun-
ciona no térreo do prédio anexo ao 
Palácio da Justiça. Os funcionários 
ao chegarem no setor, no início da 
manhã de segunda-feira do dia 16 
deste mês constataram que a porta es-
tava arrombada e também o cofre. O 
valor dos vales corresponde a Seis 
Mil e Seis Reais e Sessenta Centa-
vos. O Titular da Secretaria Admi-
nistrativa e o Diretor de Recursos 
Humanos foram comunicados pela 
técnica Vera Mana Vale. Imediata-
mente, a direção do TJE, acionou a 
perícia técnica do IML e também 
iniciou o processo de sindicância 
para apurar o delito. 

Comenda 
O presidente Romão Amoedo Neto 

foi agraciado com a medalha "Ami-
go da Marinha", conferida pelo Co-
mando do IV Distrito Naval. A me-
dalha foi entregue ao presidente do 
TJE durante a solenidade de troca de 
comando do Vice-A hnirante odilon 
Wolstein para o Vice-Almirante José 
Alfredo Lourenço dos Santos. 

Melgaço 
O TJE firmou convênio com a prefeitu-

ra do município de Melgaço, para a refor-
ma do Fórum e residência do Juiz no mu-
nicípio. O valor da parceria é de R$ 35 
mil para cada um. Melgaço tem aproxi-
madamente 20 mil habitantes e fica na re-
gião das ilhas, distante de Belém 12 horas 
de barco. 

O Prefeito Casemiro Almeida Corrêa 
cm companhia da Vereadora Irlanda Bra-
bo estiveram no dia seis deste mês, no ga-
binete de despachos do Presidente Romão 
Amoedo, para a assinatura do convênio. 
Estiveram também no gabinete, o Secretá-
rio de Planejamento Carlos Alberto Lauzid 
e os Engenheiros do TJE Márcio Maia e 
Haroldo Bezerra- 

0 projeto da reforma do prédio do 
Fórum e da residência oficial do juiz leva 
a assinatura da Coordenação de Engenha-
ria e Obras do TJE. A conclusão da obra 
está prevista para o dia 10 de março. 

A juíza Antonieta Ferrari Miléo entre-
gou no dia lO deste mês à Corregedoria de 
Justiça, o relatório informando sobre os 
prejuízos com a destruição do fórum e da 
residência da juíza da comarca de Curuçá, 
destruidos durante um levante popular de 
cunho político, onde foram queimados e 
depredados vários prédios públicos da ci-
dade. A juíza é titular da comarca de 
Marapanim repondendo interinamente pela 
comarca de Curuçá, até o retomo da juíza 
titular Roma Kobaiashi. 

A magistrada fez o levantamento no iní-
cio do mês e constatou que somente os pro-
cessos que estavam em poder da escrivã e 
do promotor público de Curuçá foram sal-
vos. A maioria dos presos libertos durante 
o tumulto se apresentaram espontaneamen-
te alguns dias depois ao delegado da 
comarca. Somente um continua foragido. 
O corregedor aguarda agora o levantamen-
to que está sendo feito pelo juiz Otávio 
Marcelino Maciel que vai informar sobre 
a situação jurisdicional do município. O 
"Informativo do TJE" publica, trechos do 
relatório da juíza Antonieta Ferrari Miléo. 

Relatório 

1. Processos que encontram-se com a 
escrivã: 
• Processo n° 273.95- Réu preso 

(Castanhal) 
• Processo no 304.97 - Réu Preso 

(castanhal) 
• Sem numeração: Réu Francisco 

Uchôa- preso ( Castanhal) Art. 
150 e 249 do C.P. 

• Processo no 388.96 
• Processo n° 299.97 

2. Processos que se encontram com o Pro-
motor Público: 
• Processo n° 025.97 (Cível) 
• Processo n° 073.97 (Cível) 
• I.P. n°031/97, 028/97, 035/97 

e 037/97 
3. No mês de janeiro passado as 

Ações Judiciais ajuizadas foram 
protocoladas no Forum de 
Marapanmi, recebendo a respecti-
va numeração ( ... ). O cartório ex-
tra judicial não está em funciona-
mento em função de que a 
cartorária está providenciando os 
livros sendo que o livro de óbito 
termonou com o n° 2.026, o livro 
denasciinento(A-13) 14,fl267, 
e o livro de casamentos foi o de n° 
8-8. 

4. Ao proceder a visita a cadeia públi-
ca local, fui informada pelo si' es-
crivão de polícia que os presos de 
justiça que estavam recolhidos no 
mês de dezembro eram no total de 
li e foram todos libertados por p0-
pulares na madrugada do dia 22 de 
dezembro de 1997, sendo que dias 
após, 10 presos retomaram a dele-
gacia e se apresentaram ao delega- 

do, contudo somente um preso 
não retornou e encontra-se fora-
gido. 

Dos presos de justiça que estavam na 
cadeia municipal somente o réu Manuel 
Anderson de Jesus Rodrigues é que tem 
processo, pois o mesmo encontrava-se 
com a escrivã, sendo que os processos 
correspondentes aos outros presos foram 
destruídos, pois estavam no Foram. 

O delegado de polícia mediante termo 
de compromisso ( Doc.Anexo) resolveu 
(sem ter poderes para tanto pois que são 
presos de justiça) soltar os detentos sob 
a sua autoridade, sem comunicar ao juízo. 

Outrossim, informo que os inquéritos 
policiais correspondentes aos processos 
desses réus, ainda encontram-se na dele-
gacia, possibilitando assim a restauração 
dos autos. 

( ... )" 

Processos Cíveis Inquéritos 
liciais sob a responsabilidade do 
Promotor de Justiça de Curuçá 
em 03.02.98 

073/97-Alvará Judicial 
Requerente: Fátima Pinheiro da Silva 

025/97 Curatela 
Edelza dos Santos Conceição 

LP 028/97 
Indiciado: Mauro Cezar Ferreira da Sil- 
va 
Vit: Marcos Antônio Guedes Farias 
CPP-art. 121 parag3°e4°doCPB 

I.P. 031197 
Indiciado Eden Moura da Silva 
Vits: Paulo José Lisboa de Souza e ou- 
tros 
CPP 

l.P.035/97 
Indiciados: Luiz Carlos Costa Modesto e 
Alex José Passinho 
Vitima: João Brás da Silva Galvão 
CPP. Art 129 do CPB 

I.P 037/97 
Indiciado: Adriano Barbosa 
Vítima: Aldair de Souza Barbosa 
CPP: 129 parag. 1°, inciso 1 do CPB 

Fórum de Maraparem está recebendo os feitos 
de Curuçá 
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Os Novos Dirigentes do Tribunal Eleitoral 

Os desembargadores Elzaman da 
Conceição Bittencourt e Yvone 
Santiago Marinho tomaram 

posse no do dia 17 deste mês, às 17h, 
como Presidente, Vice-Presidente e 
Corregedora do Tribunal Regional 
Eleitoral respectivamente para o biênio 
1998/2000. O Presidente e 
Desembargador Romão Amoêdo, o 
Governador do Estado Almir Gabriel 
e o Deputado Luiz Campos Presidente 
da Assembléia Legislativa comparece-
ram a solenidade de posse. Também 
compareceram: o Vice-Presidente do 
TJE Desembargador José Alberto 
Maia, o Procurador de Justiça Manoel 
Santino e a Presidente da OAB/Pará, 
Maria Avelina Hesketh. 

A sessão iniciou com a execução 
Hino Nacional e a Desembargadora 

Yvone Santiago Marinho foi a primei-
ra a prestar o juramento e em seguida 
foi a vez do Desembargador Elzaman 
Bittencourt. Os dicursos do Procura- 

dor e da representante da OAB desta-
caram "a confiança na retidão e serie-
dade dos novos dirigentes do TRE" e 
criticaram os ataques políticos à ma-
gistratura através das reformas admi-
nistrativa e previdenciária. 

Elzaman Bittencourt em seu pro-
nunciamento ressaltou a importância 
da adoção de novas tecnologias no 
eleitoral e disse que 'o voto eletrôni-
co vai significar a garantia do feito, 
além de combater as fraudes". O novo 
Presidente do TRE traçou um históri-
co dos problemas infra-estruturais en-
frentadas no trabalho eleitoral desde 
sua criação mas que está sendo paula-
tinamente resolvidos com o utilização 
de tecnologia, o Desembargador con-
cluiu seu discurso afirmando estar aler-
ta ao atual contexto. A sessão especi-
al foi encerrada com o descerramento 
da fotografia do Desembargador 
Carlos Fernando Gonçalves, na gale-
ria de ex-presidentes. 

OPresidente e a Vice- e 
Corregedora do TRE assinam o termo de 
posse. 

Reforma da Previdência 

O "Informativo do TJE" publica o re 
sumo  de  situações  jurídicas  colhidas 
pela Reforma da Previdência em 

curso. A contribuição é do Juiz Mário dos 
Santos Paulo do TJE do Rio de Janeiro e do 
Juiz e do Otávio Marcelino Maciel do TJE 
do Pará. O Juiz Mauro Paulo integra a Co-
missão de Acompanhamento das Reformas 
Constitucionais e Assuntos Legislativos. 

ir-cito Adquirido: aos já aposentados e aos 
ue tenham cumprido os requisitos para ob-

ter a aposentadoria, até a data da promulga-
ção da Emenda da Previdência, aplica-se a 
legislação vigente à data da promulgação, ou 
seja, a aposentadoria integral corresponden-
te a 100% dos vencimentos da atividade. 

Paridade: garantida a paridade de vencimen-
tos entre ativos e inativos, repassando-se aos 
aposentados e pensionistas os acréscimos, a 
qualquer título, sempre que se modificar a 
remuneração dos ativos. 

Integralidade: para os que tiverem cumpri-
do os requisitos para obter a aposentadoria 
até a data da promulgação da Emenda, será 
quebrada a integralidade, ou seja, o valor 
inicial da aposentadoria será reduzido, em 
escala gradual até 70% da remuneração. 
A regulamentação virá por lei, que estabele-
cerá a gradual idade. 
Supondo-se uma escala gradual hipotética de 
5% teríamos: 

• até 10 salários mínimos 100% 
• de 10  15 mínimos 95% 
• de15a20 mínimos 90°/o 
• de 20 a 25 mínimos 85%  

• de 25 a 30 mínimos 80% 
• de 30 a 35 mínimos 75% 
• acima de 35 mínimos 70% 

Aposentadoria Proporcional: inexistente 
para a magistratura na legislação atual, pelo 
projeto, fica extinta a partir da data da pro-
mulgação, também para os servidores pú-
blicos em geral. 

Tempo de Serviço: é transformado em tem-
po de contribuição, observada a vedação da 
contagem de tempo fictício. 

Condições Para a Aposentadoria no Fu-
turo 

1. compulsoriamente, aos 70 anos, 
com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição; 

2. voluntariamente: desde que cumpri-
do o tempo mínimo de 10 anos de 
efetivo serviço público e 05 anos no 
cargo efetivo em que se dará a apo- 
sentadoria( no caso da judicatura) 
observado: 
a) homem-  60 anos de idade e 35 

anos de contribuição 
b) mulher- 55 anos de idade e 30 anos 

de contribuição. 
Observação: para aposentadoria com 
proventos proporcionais ao tempo de con-
tribuição: homem- 65 anos e mulher- 60 
anos. 

TRANSIÇÃO PARA OS QUE JÁ 
ESTIVEREM NO SERVIÇO PUBLICO 
ATÉ A DATA DA PROMULGAÇÃO 
E AINDA NÃO TIVEREM  

DIREITO ADQUIRIDOS: 
1. Homem 55 anos; Mulher 48 anos. 

5 anos de efetivo exercício no cargo 
em que se dará a aposentadoria; 

3. contar tempo de contribuição igual, 
no mínimo, a soma de: 
a) Homem 55 anos; Mulher 30 anos 
b) Adicional de tempo de contrbui- 

ção equivalente a 20% do tempo  
que faltaria para atingir 30 a 35 
anos ( mulher ou homem) , na dau 
da promulgação. 

Exemplos: 
1. Homem com 29 anos de serviço, faltan- 

do, portanto. pela legislação atual. 6 
anos para a aposentadoria. Pelo proje-
to, terá que atingir os 35 anos de contri-
buição e mais 20 anos de 6 anos, ou seja, 
1 ano 2 meses e alguns dias e ainda ha-
verá de ter idade mínima de 53 anos. 

2. Mulher com 20 anos de serviços, fal-
tando, portanto, pela legislação atual, 10 
anos para a aposentadoria- Pelo proje-
to, terá que atingir os 30 anos de contri-
buição e mais 20% de 10 anos, ou seja. 
2 anos, e ainda haverá de ter a idade 
mínima de 48 anos. 

Observação: 
1. Os requisitos são cumulativos 

Os proventos obedecerão a escala 
gradual ACIMA; 

3. Magistrados membros do Ministé-
rio Público e do Tribunal de Contas 

se homem, acrescentam 17% ao 
tempo de serviço existente até a data 
de promulgação. 
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Pronunciamento do Pr(  
durante a Sessão de Ab 

sessão 
que 

ora se realiza 
renovada 
anualmente 
por imposi-
ção legal, 

marca 
o rernício de 
nossas ativi-
dades 
judicantes, e 
tem como es-
copo princi-
pal, apresen-
tar aos de-
mais Pode-

res, entidades de classe e o povo em geral 
de nosso Estado, a exata situação da Justi-
ça, com a exposição dos problemas que lhe 
são próprios, e das providências tomadas 
com objetivo de solucioná-los. 

No decorrer do ano recém findo, muitas 
dificuldades encontramos e procuramos 
enfrentá-las com tenacidade e coragem com 
a ajuda dos colegas, o que agradecemos, e 
se não fomos bem sucedidos, independem 
de nossa vontade. 

Cremos que os maiores problemas encon-
trados, decorrem do próprio desenvolvimen-
to do Estado, onde o crescimento 
populacional nas áreas urbanas supera em 
todas as previsões imagináveis. 

O Judiciário como todos sabem, é o 
vertedouro, para onde convergem os litígi-
os, com o ajuizamento crescente de milha-
res de ações, resultando nisso a condução 
de uma sobrecarga exagerada de trabalho 
aos Juizes em todas as Instâncias, sem a 
mínima possibilidade de solução a curto 
prazo, dai o surgimento de acusações injus-
tas ao Judiciário, como responsável por tudo 
o que for de insucesso. 

A Nação como todos têm consciência 
vive um momento difícil, com crise econô-
mica, fruto, talvez, de transformação dos 
problemas internos, onde as reformas cons-
titucionais em tramitação no Congresso, tem 
gerado uma certa intranquilidade. 

Uma coisa temos a reconhecer, é a har-
monia entre os Poderes, em nosso Estado, 
sendo elogiável a conduta desempenhada 
por cada um na missão a si confiada. 

Temos a destacar a valiosa colaboração 
de alguns Prefeitos do interior, que em par-
ceria com o Tribunal, vêm permitindo o fun-
cionamento regular de nossas Comarcas. 

Ressalte-se neste momento a evolução 
dos Juizados Especiais com bom desempe- 

nho, sob a coordenação do Des. Almir Pe-
reira. 

Especial atenção, demos ao Departamen-
to de Recursos Humanos, através do Servi-
ço Social, na promoção do atendimento aos 
servidores deste Poder, em especial, para 
aqueles que passam por problemas de or-
dem particular ou profissional. 

Ainda na área de Recursos Humanos, de-
terminamos à Secretaria de Administração, 
um rígido controle na folha de pagamento. 
Hoje, com a informatização, todos os seto-
res, que curcundam o pagamento, exercem 
esse controle, impedindo assim qualquer 
erro, que se possa colocar sob suspeita. 

Assim o plano anual de trabalho no ano 
fluido, foi direcionado para a eficiência da 
máquina administrativa, mediante controle 
rígido de gastos, e a captação de recursos 
de outras fontes necessários à formação de 
reserva financeira para a sustentação de 
novos investimentos de largo alcance cujo 
objetivo primordial está centrado na pres-
tação de serviços Jurisdicionais a cargo des-
ta Corte de Justiça. 

Para tanto valemo-nos da Secretaria de 
Planejamento, Coordenação e Finanças des-
te Tribunal, a qual planificou, coordenou e 
fez cumprir as metas então delineadas no 
exercício pretérito. 

Dentre as principais realizações destaca-
se o plano de informatização global do Po-
der Judiciário, com sua execução à cargo 
do nosso Departamento de lnformtica, que 
vem prestando à Justiça o esforço necessá-
rio à consecução desse desiderato. 

Assim, os objetivos gerais definidos a 
alocados no Planejamento para a área de 
informática, que hoje gerencia a segunda 
maior rede de microcomputadores no 
Estado, podem ser sintetizados como sen-
do: 

Disseminação e consolidação do uso das 
tecnologias de informática no sentido de 
melhor organizar o fluxo e o 
armazenamento de informações no âm- 
bito do Poder Judiciário, 
disponibil izando-as convenientemente 
para os usuários da justiça 

• Integração do processo de 
informatização com as Comarcas do In-
terior; 

• Ênfase na reformulação e reestruturação 
das aplicações que atendem as ativida-
des fins do TJE - a prestação da justiça; 

• Melhoria no suporte automatizado às aU- 
vidadcs administrativas do TJE; 

• Investimento e capacitação constante 

dos técnicos do próprio Tribunal para o 
desempenho de tarefas importantes des-
se processo de modernização gradativa; 
Aquisição de tecnologias modernas em 
substituição as que atingem a 
obsolescência. 

Para alcançarmos a efetivação de parte 
das metas projetadas foi necessário a aqui-
sição de 706 novos equipamentos eletrôni-
cos de alta tecnologia, bem como a amplia-
ção e adaptação do espaço fisico. 

A expansão do parque computacional em 
termos qualitativos e quantitativos, o proje-
to e instalação de nova infra-estrutura fisi-
ca e lógica de apoio, a reciclagen. 
capacitação dos técnicos do Departame 
de Informática e a manutenção do funcio-
namento de toda a estrutura atual justifica-
ram investimentos da ordem de RS 
700.000,00. Passamos de aproximadamen-
te 400 estações de trabalho (computado-
res 386/486 e impressoras matriciais), como 
uso quase que totalmente restrito a capital. 
para aproximadamente 780 estações de tra-
balho (computadores Pentium 166 / impres-
soras jato de tinta colorida), que estão sen-
do distribuídas conforme o planejamento 
efetuado para a capital e interior. 

A editoração eletrônica e gráfica digital, 
que teve sua implantação no meado do ano 
1997 permite a flexibilidade, qualidade e 
economia na grande maioria dos impkssos 
que antes eram encomendados fora da ins-
tituição, como por exemplo Revista do Tri-
bunal, Ementários, Códigos, Regimento In- 
terno, contra-cheques, relatórios. 0 

Ainda mais, foram adquiridos programas 
de computador de última geração, bem 
como estruturada a base para o desen-
volvimento de novos sistemas de 
automação tanto na área forense como nas 
de planejamento e administração, onde des-
tacamos: 

• Acompanhamento de Processos a nível 
de 2° grau; 

• Processos Cíveis e Criminais com 
Automação dos Cartórios; 

• Automoção do Juizado da Infância e Ju-
ventude; 

• Execuções Penais, Automação das 
Comarcas de 1° e 21  entráncia 

• Automação dos Juizados Especiais; 
• Novas rotinas e procedimentos nos Sis-

temas Financeiro, Patrimonial, Materi-
al e Recursos Humanos que possibilita-
rão o planejamento estratégico e 
gcrcncial das respectivas áreas, contri-
buindo para a otimização de recursos e 
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racionalização de procedimentos, pre-
parando o Tribunal para os desafios fu-
turos. 

Finalmente ressaltamos a implantação de 
nosso provedor de informações na 
INTERNET, onde já estão disponíveis da-
dos institucionais do Poder Judiciário, 
tramitação de processos e jurisprudência. 
Essa tecnologia viabilizará o uso do correio 
eletrônico, permitindo o intercâmbio de in-
formações entre as Comarcas da Capital e 
Interior, bem como instituições nacionais e 
internacionais de interesse da Justiça. 

Parale lamente a esses feitos foram reali-
dos investimentos da ordem de R$ 

.023.527,92 nas Comarcas da Capital e do 
Interior, como sendo: 

• Aquisição de móveis e equipamentos - 
R$ 1.696.245,92 

• Refrrina dos Fortins de Satinópolis, 
Mosqueiro, Bragança, Icoaraci. Santa 
Izabel do Pará, Redenção. Ananindcua, 
Castanhal. Paragominas, Vigia. 
Bcnevidcs, Igarapé-Miri e Juizado da 
Cidade Nova VIII e prédios do Poder 
Judiciário na Capital (prédio principal, 
Anexo 1. II. III. Fortins Cível e Crimi-
nal, Escola da Magistratura, Juizado da 
Infância e Juventude) - R$ 1.114.662,00 

• Compra de dois imóveis pelo TJE (R$ 
212.620,00) e doação de outro pelo Po-
der Executivo, contíguos ao anexo São 
João, que serão utilizados para a cons-
trução do Egrégio Tribunal de Justiça. 

1  No tocante às finanças do Judiciário, fo-
ram previstas no Orçamento Anual do Esta-
do para o exercício de 1997 (Lei nõ  6.0/8 
de 30 de dezembro de /996), ingressos da 
ordem de RS 99.108306,00 para uma des-
pesa de igual valor. 

Do produto da arrecadação Estadual, foi 
repassado o valor de RS 86.240.327,00, 
resultante da participação do TJE na Recei-
ta Líquida (6.91,NG). acrescido de ingressos 
de outras fontes, cifrados em RS 
7.232.042,96 para unia despesa realizada 
em R$ 94.631.524,47. 

Observa-se pelos dados apresentados que 
o percentual atribuído na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (Lei N°5.984 de 29 dejulho 
de 1996) para oTJE, são insuficientes para 
a manutenção da máquina administrativa, 
fato este, resultante do descesso da arreca-
dação estadual provocado pela política do 
Governo Federal (desoneração do ICMS nas 
exportações, etc...) e a retenção de 2/3 (dois 
terços) do incremento real da Receita em 
fuvor do Poder Executivo, conforme pres- 

crito na aludida Lei. 
Com todas essas dificuldades ainda foi 

possível em nossa gestão, investir, pagar em 
dia o pessoal e ter crédito em todas as pra-
ças de nosso Estado. 

A reforma introduzida no Plenário trata-
se de verba específica. a qual não poderá 
ser deslocada senão para esses melhoramen-
tos. 

Quero agradecer o corpo de engenharia 
pela sua atuação no desempenho, sem eles 
seria impossível a curto prazo aprontar o 
Plenário. 

Meus agradecimentos ao Dr. Nazareno, 
Sávio e especial Dr. Lauzid, que tem alocado 
verba para realização de nossos empreen-
dimentos. 

Para encerrar quero externar minha con-
vicção, e muito mais do que isso, a certeza 
deste Tribunal, continuar cumprindo os de-
veres Constitucionais perante o povo, do 
qual é fiel depositário de seus anseios de 
Paz e Justiça. 

Agradeço de uma maneira em geral a to-
dos os funcionários que direta e indireta-
mente colaboram com esta Presidência. 

Declaro aberto o ano judiciário com o 
reinício de nossas atividades". 

Tribunal de Justiça 
Em substituição aos antigos equipamen-

tos serão instalados 95 microcomputadores 
Pentium com capacidade de 
armazenamento local e kit multimídia para 
utilização da INTERNET e 79 impresso-
ras jato de tinta coloridas, distribuídas 
conforme: Gabinete e Assessoria da Presi-
dência (7 micros! 7 impressoras), Gabinete 
e Assessoria da Corregedoria (17 micros! 9 
impressoras), Gabinete da Vice-Presidência 
(2 micros / 2 impressoras), Gabinete dos 
Desembargadores (2 micros e duas impres-
soras por gabinete), Secretarias (3 micros e 
3 impressoras por secretaria). 

Forum Cível 
Serão substituídos os antigos computa-

dores dos Gabinetes dos Juizes por 
microcomputadores com capacidade de 
armazenamento local e kit multimídia para 
utilização da INTERNET. Além disso, se-
rão instalados 3 microcomputadores para 
cada Cartório da Assistência Judiciária e 2 
microcomputadores para os Cartórios Es-
tatizados, totalizando um incremento de 74 
microcomputadores Pentium e 43 impres-
soras jato de tinta coloridas. 

Forum Criminal 
Serão substituídos os antigos computa- 

dores dos Gabinetes dos Juízes por 
microcomputadores com capacidade de 
armazenamento local e kit multimídia para 
utilização da INTERNET. Além disso, se-
rão instalados 2 mierocomputadores para 
cada Cartório, totalizando um incremento 
de 70 microcomputadores Pentium e 47 
impressoras jato de tinta coloridas. 

Juizados Especiais 
Serão instalados 3 microcomputadores 
Pentium e 3 impressoras jato de tinta colo-
ridas na Coordenação do Juizado e 2 
microcomputadores Pentium e 2 impresso-
rasjato de tinta coloridas para cada Juizado 
Especial em funcionamento, totalizando 21 
micros e 18 impressoras. 

Planejamento / Administração 
Serão instalados 49 microcomputadores 

Pentium e 34 impressoras jato de tinta 
coloridas. 

Comarcas do Interior 
Serão instalados inicialmente 

microcomputadores Pentium com capacida-
de de comunicação com a Capital e impres-
sora jato de tinta coloridas nas Comarcas 
que já possuem instalação adequada como 
segue: Abaetetuba (3 micros 1 3 impresso-
ras), Altamira (3 micros / 3 impressoras), 
Ananindeua (7 micros / 7 impressoras), 
Aurora do Pará (1 micro / 1 impressora). 
Bragança (2 micros / 2 impressoras), 
Cametá (2 micros / 2 impressoras), 
Capanema (2 micros / 2 impressoras), 
Castanhal (4 micros / 4 impressoras), Con-
ceição do Araguaia (2 micros / 2 impres-
soras), Igarapé-Miri (1 micro / 1 impres-
sora), Itaituba (2 micros / 2 impressoras), 
Marabá (5 micros / 5 impressoras), 
Maracanã (1 micro / 1 impressora), Mojú 
(2 micros / 2 impressoras), Muaná (1 micro 
/ 1 impressora), Paragominas (2 micros / 2 
impressoras), Redenção (2 micros / 2 im-
pressoras), Rio Maria (2 micros /2 impres-
soras), Salinópolis (1 micro / 1 impresso-
ra), Santa Izabel do Pará (3 micros / 3 im-
pressoras), Santarém (7 micros / 7 impres-
soras), São Domingos do Araguaia (1 
micro / 1 impressora), Soure (1 micro / 1 
impressora), Tucuruí (2 micros /2 impres-
soras) e Xinguara (2 micros / 2 impresso-
ras). No total de 61 microcomputadores 
Pentium e 61 impressoras jato de tinta 
coloridas. Para as demais Comarcas serão 
iniciados estudos e projetos para aquisição 
e instalação de equipamentos até o mês de 
junho/98. 
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Visitas 

Do Comandante do 40. Distrito Naval 
O presidente do TJE, desembargador 
Romão Amoedo neto recebeu no dia cin-
co deste mês a visita do Almirante do 40  

Distrito Naval, Odilon Wollsteins. O 
Almirante foi recepcionado ainda pelo 
Vice-Presidente, Desembargador José 
Alberto So-
ares Maia e 
o Correge-
dor de Justi-
ça, Desem-
bargador 
Humberto  
de Castro. 

O encon-
tro aconte-
ceu no gabi-
nete da pre-
sidência e 
em pouco 
mais de 40 o Comandante do Distrito Naval 
minutos de Amoedo um livro sobre a Marinha 

conversa. Odilon Wollstein fez o anún-
cio formal de que está deixando o cargo 
dentro de um mês. "Eu vim aqui num 
misto de despedida e também para ofe- 

O presidente do TJE, desembargador Romão de 
Amoedo Neto recebeu este mês a visitado Minis-
tro chefe da Assessoria de Relações Federativas 
do Ministério das relações Exteriores, Cezário 
Melantonio Neto. A visita teve por objetivo a 
apresentação da recém criada Assessoria de Rela-
ções Federativas, O Ministro informou que aAs-
sessoria tem por competência "ser a responsável. 
no Itarnarati, pela articulação na área externa dos 
Estados e municípios. Nós vamos ter agora uma 
unidade central em Brasília no Itamarati, para 
acompanhar mais de perto e prestar melhores ser-
viços aos Estados e municípios na sua ação inter-
nacional". O Ministro foi recepcionado pela As-
sessoria de Cerimonial do Tribuna] de Justiça e a 
conversa com o presidente se estendeu por cerca 
de 30 minutos, no gabinete da presidência. 

Cezario Melantonio explicou que o cargo 
que ocupa é "eminentemente político, daí a visita 
ao presidente do Tribunal de Justiça, o chefe do 
Poder Legislativo e o governador do Estado. Va-
mos tentar fazer com que os Estados brasileiros, 
no caso específico o Pará, tenha uma maior inser-
ção no cenário internacional", esclareceu.Cezario 

recer uma lembrança da marinha, 
consubstanciada numa publicação que a 
marinha está editando e ao mesmo tem-
po manifestar a minha satisfação por ter 
estado esse tempo todo aqui cercado da 
amizade de pessoas na posição do pre-

sidente do Tribu-
nal", elogiou. 
Ele destacou 
também a satis-
fàçâo pelo "rela-
cionamento que 
a marinha conse-
guiu manter aqui 
na cidade de 
Belém e no Esta-
do do Pará como 
um todo". 
Odilon Wollstein 
informou que a 

ofereceu ao Presidente cerimônia de 
Brasileira, passagem de car- 
go acontece no dia 16 de março. "O al-
mirante que deverá me substituir é o 
vice-almirante José Alfredo Lourenço 
dos Santos", informou. 

Melantonio disse também que a idéia é prepa-
raros "recursos humanos dos três poderes para 
ação externa. Não adianta querer empurrar um 
Estado do Brasil. um Estado como o Pará, para 
uma maior ação internacional sem antes pas-
sar por uma formação prévia dos recursos hu-
manos". O ministro informou que a proposta 
é implementar cursos de preparação para fun-
cionários estaduais e municipais e destacou a 
importanciado Poder judiciário no que tange 
ao que ele denominou de "processo de 
integração regional". Esse processo. explicou 
Cezário Melantonio, passa necessariamente 
por um processo de uniformização das leis. A 
idéia seria a "conscientização do Poder Judi-
ciário no Brasil, sobre a importância do pro-
cesso de integração regional que não se res-
tringe ao Mercosul", disse. A uniformização 
da legislação, tese defendida pelo Ministro. vi-
ria a facilitar as trocas comerciais, os investi-
mentos e a transferência de ciência e 
tecnologia. Cezário Melantonio disse que o 
Itamarati pretende implementar ainda neste se-
mestre os cursos preparatórios. "Estamos de- 

pendendo do apoio do Estado. 
-

«-« da prefeitura, do judiciário e 
legislativo". 

Romão Amoedo consi-
derou a visita do Ministro im-
portante porque "é uma abertu-
ra para o norte. E uma 
oprtunidade para se conhecer o 
ltamaraty que é um orgão prati-
camente desconhecido", frisou. 

O Presidente Romão Amoedo e o 
Ministro chefe da Assessoria de 
Relações Federativas do 
Ministério das relações Exteriores. 
Ce:ário Melantonio Neto 

       

  

Agenda do 
Presidente 

O Presidente do TJE Romão Amoe- 
do Neto agradece os convites e visitas 
recebidos no mês de fevereiro 

Dia 02 - Sessão Solene de Posse dos novos dirigentes 

do Tribunal de Justiça da Bahia, em Salva-

dor 

- Instalação do Ano Judiciário do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, em 

Cuiabá - MT. 

- Sessão Solene de Posse dos novos dirigen-

tes do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina,em Florianópolis-SC. 

- Posse dos novos dirigentes do Tribunal de 
Justiça do Estado de Pernambuco, em Reci-

fe-PE. 
Dia 03 - Sessão Solene de Posse dos novos dirigentes 

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

em Porto Alegre - RS. 

- Cerimônia de divulgação do projeto "Plane-
tário Ciência e Educação", promovido pela 

SECTAM e UEPA. no Auditor ia da Fiepa. 
Dia 06 - Cerimônia de Inauguração do Centro Inte-

grado de Atendimento á Rua Santo Antônio, 

s/n° 

- Abertura da El Exposição de Fotografia do 

Juiz Auditor Militar, Doutor Flávio Oliveira, 

no Salão da Sede Social da Associação dos 

Magistrados do Estado do Pará 
Dia 09- Abertura Oficial do 40  Seminário Sobre Re-

produção Animal promovido pela UFP°, no 

Auditório do Novotel. 

- Sessão em homenagem ao Conselheiro José 

Maria Barbosa, promovida pelo Tribunal de 

Contas do Estado, no Plenário do TCE 
Dia 12- Visita do Ministro de Estado da Educação e 

dos Desportos, Paulo Renato de Souza, aos 
municipios de Benevides e Ananindeua 

- Solenidade de Posse dos novos membros do 

Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados 

cio Brasil- Seção Pará, no Auditório da OAB-

PA. 
- Solenidade de Premiação da Personalidade e 

Destaque de informática do ano de 1997. ao 

Eng° macio Gabriel, Presidente da Cosanpa, 
promoção Sucesu-Pa, no Hilton Hotel. 

Dia 19- so Solene de Posse da nova Juíza Togada 
do TRT Elisabeth Fátima Martins Newman, 

no Plenário do TRT 80  Região. 

Visitas recebidas: 
Dia 05- Vice- Almirante Odilon Luiz Wollstein, Co-

mandante do IV Distrito Naval, no Gabinete 

do Presidente. 
Coronel PM Luis Ponto Vieira, chefe do Es-

tado Maior da Policia Militar do Estado, no 
Gabinete do Presidente. 

Cerimónias realizadas: 
Dia 02- Abertura do Ano Judiciário de 1988, seguida 

da entrega oficial das novas reformas feitas 
no Plenário Desembargador 'Oswaldo 

Pojucan Tavares" 

Fonte. Assessoria de Cerimonial e Relações Sociais 

do TJE 
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Do Assessor Chefe do Ministério das Relações Exteriores 



Lui: Neto, Procurador Municipal; Frederico Souza, Procurado da AL; Cládio 
Neves, Presidente da AMEM; Clodomir Araújo, Secretário de Justiça: Des. 
Ro,não Amoedo, Presidente do TJE 

TJ E 

Direção da Amepa Cumpre seu Segundo Mandato 

Mais de 250 pessoas, em sua 
maioria magistrados, 
participaram da solenidade de 

posse da nova diretoria da AMEPA- As-
sociação dos Magistrados do Pará. A 
posse aconteceu no dia 6 deste mês na 
sede social da entidade. A atual direção 
cumpre o seu segundo mandato conse-
cutivo a frente da administração da en-
tidade para o biênio 98/2000. 

A solenidade começou às 1 9hs com 
a composição da mesa diretora dos tra-
balhos, integrada pelo juiz Cláudio 
Montalvão das Neves, Presidente; 
Romão Amoedo Neto, Presidente do 

E; Secretário Estadual de Justiça, 
Clodomir Colino; Frederico Coelho de 
Souza, representando o Presidente da 
Assembléia Legislativa Deputado Luíz 
Otávio Campos; Luíz Gonzaga da Cos-
ta Neto representando o Prefeito 
Edimilson Rodrigues; Jorge de Men-
donça Rocha, promotor de Justiça e Pre-
sidente da Associação do Ministério 
Público do Estado; Maria Avelina 
Hescketh, Presidente da OAB/PA. 
Após a composição da mesa foi execu-
tado o Hino Nacional Brasileiro. 

O Primeiro a tomar posse, prestan-
do o termo de afirmação e assinando o 
livro de atas foi o presidente da entida-
de Cláudio Montalvão da Neves. Em 
seguida foram empossados os juizes: 

naldo Vaile, como primeiro Vice-Pre-
sidente; Alternar da Silva Paes, segun-
do Vice-Presidente; Raimunda do 
Carmo Gomes Noronha, primeira Te-
soureira; José Maria do Rosário, segun-
do tesoureiro; Eva do Amaral Coêlho, 
primeira Secretaria; Ademar Kalumby 
Filho, segundo Secretário; a 
desembargadora Maria Lúcia Marcos 
dos Santos e Martha Inês Jado como 
Diretoras Culturais; Flávio Roberto de 
Oliveira e Luiz Ernani Malato como 
Diretores Culturais; Eliana Pacheco 
Côrtes, Maria Soares Palheta e Mário 
Cláudio Tavares como diretores Soci-
ais; José Roberto Bezerra Junior, dire-
tor de Patrimônio; Luiz Bernardo 
Guedes de Oliveira e José Orlando 
Arrifano como diretores de esportes, 
Flávio Roberto de Oliveira Diretor de 
Relações Públicas; Ricardo Ferreira 
Nunes, Paulo Sérgio Frota e Silva, José  

Torquato de 
Alencar, João Batis-
ta de Nascimento e 
Maria Filomena 
Buarque Camacho 
como Conselheiros 
Ficais. 

Os dirigentes da 
Amepa outorgaram 
a medalha do mérito 
"Silvio Hall de 
Moura" à família do 
falecido 
desembargador. 
Ticiana da Mota 
Lopes neta de Sílvio 
Moura representou a 
família do homenageado e recebeu a me-
dalha das mãos do Desembargar Romão 
Amoêdo Neto a comenda. 

O Presidente da entidade em seu dis-
curso destacou o trabalho realizado na 
gestão anterior e sua meta de continuar 
lutando pelos interesses da classe. Agra-
deceu o apoio recebido dos colegas que 
o reelegeram. O Diretor de Relações 
Públicas, Juiz Flávio Roberto também 
fez um breve discurso, (leia trechos abai-
xo) criticando a postura da mídia e de 
alguns políticos com relação a magis-
tratura e o funcionalismo público em 
geral. 

A posse dos novos dirigentes da 
Amepa foi encerrado com coquetel ofe-
recido aos presentes. 

Discurso do Diretor Cultural Juiz 
Flávio Roberto de Oliveira. 

"A magistratura, atualmente, passou 
a ser o alvo predileto da mídia e dos 
maus políticos e, junto como funciona-
lismo em geral, tem sido a responsável 
por todas as mazelas do país, inclusive 
da crise financeira que o assola. Basta 
que se prolate qualquer decisão mais 
incomum, e logo aparecem os arautos 
do achincale, da reles crítica a exigir a 
nossa perfeição mesmo com pobreza em 
casa ou comprometido nos bancos, sem-
pre refém do cheque especial. 

Nossas garantias passaram a ser pri-
vilégios.... Não interessa, para alguns, 
que sejamos inamovíveis, que tenhamos 
nossos ínfimos vencimentos  

irredutíveis, ou qualquer outro atri-
buto que claúsulas pétreas de Cons-
tituição pudessem nos conferir. Inte-
ressa sim, o nosso enfraquecimento, 
a nossa desmoralização , porque sem-
pre foi assim, para os que pretendem 
desestabilizar a sociedade com des-
crédito da justiça. 

Nos Estados Unidos, como afir-
mou o jurista Saulo ramos, em bem 
lançado artigo publicado na "Folha 
de São Paulo"( 24.10.97): "Os ven-
cimentos dos juízes, desde a indepeh-
dência, foram considerados funda-
mento de segurança para a popula-
ção". 

Aqui, ter salário condigno pas-
sou a ser sinônimo de privilégio . Que 
diabo de privilégio é esse que nos im-
pulsiona a cada fim de mês às portas 
do banco para enfrentar a fila da 
pecúnia e de pires na mão implorar 
que nos concedam empréstimo por-
que o dinheiro não foi suficiente para 
saldar nossos débitos? 

No Brasil, não há mais como 
enfrentar o apetite dos poderosos, 
como clamava Roberto Lyra. Na ma-
gistratura,já conjugamos o verbo pe-
dir, há muito tempo, na medida da im-
possibilidade de manter um equilíbrio 
sobrenatural, além de nossas forças. 
Direito adquirido é troça na boca de 
alguns parlamentares , preocupados 
em nos açodar com a famigerada re-
forma administrativa, que nos impe-
le a aposentação prematura, enquan-
to gazeteiam as sessões do Congres-
so na Chapada dos Veadeiros, que 
bem poderia chamar-se Chapada dos 
Gazeteiros". 



lo OPINIÃO 

Tratamento Dentário será mais Confortável com Laser 

Ságio Alfredo Brabo de Araújo 

A turbina de alta 
rotação está com 
os dias contados. 
Seu ruído e des-
conforto caracte-
rísticos, razões 
que afastam 
muitos pacientes 

do tratamento dentário e conduzem 
outros ao stress, vão desaparecer em 
breve dos consultórios. Em seu 
lugar, com uma série de vanta- 
gens, ficará o pulso compassado 
e quase imperceptível do Raio 
Laser. Num futuro bem próximo, 
o Cirurgião-dentista não terá ape- 
nas um mais vários tipos de laser 
apropiados para cada finalidade. 

A senha que conduzirá a 
essa verdadeira revolução já foi 
deflagrada e logo deverá ter re-
flexos no país. Desde Maio do 
ano passado, pacientes norte-
americanos já podem realizar - 
seus tratamentos odontológicos 
com o Laser. A Food and Droog 
Administration. principal orgão 
fiscalizador dos Estados Unidos re-
solveu liberar essa tecnologia para 
uso odontológico depois de anos de 
muito estudo. 

E para demostrar as possibili-
dades do uso do Laser em consultó-
rios aos cirurgiões-dentistas brasilei-
ros, foi montado em São Paulo no 
dia 13 de novembro passado, o 1 
KAVO KEY LASER WORKSHOP. 
Com  total apoio da Associação Bra-
sileira de Odontologia, especialistas, 
acadêmicos e pesquisadores da 
área,não só conheceram de perto os 
trabalhos práticos de utilização do 
Laser em odontologia como também 
puderam manusear o equipamento 
montado no local. 

As demonstrações ficaram a 
cargo do Dr. Carlos de Paula Eduar-
do, professor livre-Docente do De-
partamento de Dentística da Facul-
dade de Odontologia da Universida-
de de São Paulo (USP) e Presidente 
da Associação Brasileira de laser em 
Odontologia. Desde 1980 envolvi-
do com o assunto, é possivelmente 
a maior autoridade no País nessa 

tecnologia. Durante o encontro.e 
com o auditório completamente 
lotado, o Dr. Paulo Eduardo expli-
cou o princípio Físico do Laser, sua 
evolução,os diversos tipos em uso 
atualmente e executou alguns pro-
cedimentos. 

O equipamento demonstrado 
no Workshop é fabricado na 
Alemanha,pais onde cerca de 1.400 
profissionais de Odontologia já uti-
lizam a nova tecnologia em seus 
consultórios.O Raio Laser é usado 
com sucesso no tratamento de paci-
entes odontológicos porque é bem 
mais confortável em relação à apli-
cação da turbina de alta rotação, com 
aquele seu tradicional "barulho". A 
Associação Brasileira de Odontolo-
gia, em pesquisa recente.nos indica  

que o fator que mais afasta o paci-
ente dos consultórios é o verdadeiro 
pânico ocasionado pelo barulho da 
turbina da alta rotação(65%), segui-
do pelo fator custos elevados(27%). 

O raio Laser não produz ruído, 
vibração ou pressão. Trabalha a 
12mm do dente e possui refrigera-
ção própria. lima das suas principais 
vantagens é que,na maioria dos ca- 

sos e dependendo da especial  - 
•dade em que for utilizado, elt  

dispensa anestesia. Além disso, 
é capaz de esterelizar as superfi-
cies irradiadas. Pode ainda ser 
utilizado no tratamento 
odontológico de crianças maio-
res de 2 anos. 

A aquisição de um aparelho 
de Laser para uso odontológico 
ainda se configura como a sua 
principal contra-indicação. O 
custo inicial é de setenta e cinco 

• mil dolares, já incluído treina- 
mento e capacitação de uso do mes- 
mo. Entretanto, levando-se em 
sideração que é um lançamento r-
cente em plena virada do milênio, a 
nossa expectativa é que em pouco 
tempo sejam lançados modelos mais 
específicos para cada especialidade 
fazendo, desta forma, com que o pre-
ço caia tornando-o acessível à clas-
se odontológica. O que não podemos 
deixar de considerar é o significado 
clínico e evolucional do surgimento 
do Raio laser, bem com a sua utili-
zação a nível de consultório, o que 
se configura como o principal avan-
ço tecnológico deste final de século. 

Ságio Brabo, Cirurgião Dentista. 
Cursa atualmente especiali:ação em Periodontia pela 

Associação Brasileira de Odontologia, integra a 

Equipe do Serviço Odontológico do TJE 

"O Raio Laser é usado 
com sucesso no trata-
mento de pacientes 
odontológicos porque é 
bem mais confortável 
em relação à aplicação 
da turbina de alta rota-
ção, com aquele seu tra-
dicional 'barulho'" 



Até o papagaio sabia 

Uma lancha 
navegava pe-
las águas do 
R i o 
Nhamundá, 
transportan-
do uma famí-
lia que se 
mudava para 
o município 
de Faro. A fa-
mília citada 

decidira sair de Nhamundá para tentar melhor 
sorte no município vizinho. Os dois municípi-
os são cortados pelo Rio Nhamundá. Mas, o 
que a pobre família não sabia é que havia esco-
lhido um município que atravessava um perío-
do de "vacas magras" semelhante ao seu muni-
cípio, razão pela qual decidiu mudar e tentar a 
sorte em outro lugar. 

Faro, na década de 50, enfrentava um pro-
cesso de decadência tal, que quase toda a popu-
lação havia se retirado da Cidade para se esta-
belecer em municípios vizinhos. Quem saía ven-
dia o que podia e o que não conseguia vender 
deixava para trás. A família que vinha de 
Nhamundá, na contramão da história, resolveu 
fincar raízes em Faro. Durante a viagem a pe-
quena e velha lancha, construída artesanalmente, 
começou a fazer água. A familília que vinha 
com a bagagem completa - pato, galinha, pane-
las, fogão, cachorro e o papagaio se viu em apu-
ros quando a embarcação no meio do rio come-
çou a fazer água. Um outro barco surgido na 
ocasião salvou a família do naufrágio. Foram 
salvos também algumas panelas, o cachorro e 
o papagaio que então indagou: - Para onde mes-
mo que vamos? A família molhada e trêmula 
responde em uníssono: Para Faro! O papagaio 
se soltou de seu salva-vidas e gritou; "Currupaco 
papaco, pode me deixar aqui mesmo e morrer 
afogado, pois para Faro é que não vou", e foi 
pousar em um pedaço de madeira que flutuava 
no rio. 
Causo narrado pelo desembargador Manoel de Christo Alves 
Filho 

'ô ro 

1 

"Causos" 
Ti E 

Desembargador eficiente 

O município de Curralinho, após muitas 
reivindicações da população local, ia ser eleva-
do à categoria de comarca. A direção do Tribu-
nal de Justiça do Estado, na época sob a presi-
dência do desembargador Manoel de Christo 
Alves, ultimava os preparativos para a sessão 
solene pública de instalação da comarca. O che-
fe de gabinete da presidência. Lázaro 
Mangabeira da Silva, foi orientado a ir na fren-
te da comitiva para cuidar dos mínimos deta-
lhes da solenidade e assim o fez, embarcando 

' de avião até o município. 
No dia da instalação da comarca e inaugu-

ração do Fórum o prefeito e vereadores prepa-
raram uma calorosa recepção para a comitiva 
do TJE. Faixas e uma grande queima de fogos 
estavam sendo organizadas para recepcionar a 
comitiva. A comitiva chefiada pelo 
desembargador Christo Alves era composta pe-
los desembargadores Benedito Alvarenga, Ma-
ria de Nazaré Brabo de Souza e pelos juízes 
Enivaldo Gama, Ernani Malato e pelo chefe de 
gabinete Lázaro Mangabeira da Silva. 

Durante as saudações, o desembargador 
Christo Alves teceu elogios à limpeza da cida-
de, principalmente na rua do Fórum que seria 

0 inaugurado, O prefeito, satisfeito com os elo-
gios do presidente explicou: Ah! Doutor 
Christo, sorte a nossa, pois esta rua ontem mes-
mo encontrava-se completamente ocupada por 
vendedores ambulantes e barraqueiros. Se 
não fosse o desembargador 'goiabeira" chegar 
e expulsar essa turma, a gente nem conseguiria 

passar. 

C a u s o 
narrado pelo 
fui: Ernani 
M a 1 a 1 o 
titular da 
comarca de 
Cachoeira do 
Arari, na 
região das 
ilhas. 
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Datas comemorativas de Mai 

08-Dia Internacional da MUIbE 

12- Dia do Bibliotecário 

19- Dia da Escola 

21- Dia Universal do Teatro 

Dia contra a discriminação 

12 

Os dirigentes do Tribunal de Justiça parabenizam 
os aniversariantes de março. São os seguintes: /V 

01 Jader dos Santos FreitasMaria Célia de 

CastroRogério Costa LuzWilson Mauro 

Marinho Velasco. 

02 Bazílio de Paula Rodrigues (Pretor);Dailson 

Paixão da Silva;Osvaldo Navegante Pinheiro 

Filho; 

03 Ernani Borralho FerreiraLaudomiro Corrêa 

de Souza Manoel do Carmo Ferreira 

Pinheiro Maria Raimunda Neves de 

Jesus,Rosa Maria Marajó Sena:Sérgio 

Augusto Andrade de Lima (Juiz):Silvia Maria 

Fadul Bastos 

04 Adelaide Lúcia Auzier de Mendonça:Ana 

Maria C Branco de Carvalho:Ana Paula Alves 

Martins:Antônio César Batista da 

Cunha; Case miro de Quadros 

Peinado;Edilson Ferreira Paiva de 

Souza;José Maria de Oliveira Enedino:Madel 

Gonçalves de Moraes:Maria Augusta Prestes 

da Motta:Maria do Carmo Moraes 

Cardoso;Maria Iraides Dias da Costa:Nádia 

Maria Cais de Albuquerque:Ozéas 

Nascimento da Silva 

05 Benedita Vieira Machado.Ceieste Angela Dias 

Lobo;Getúlio da Costa Rodrigues.Jacy 

Oneide Sã da Silva;Maria Ivone Sanches 

Lourinho 

06 Antônio Lima da Silva;lracema Carvalho 

Araújo da Silva;Odete da Silva Carvalho 

(Juiza);Walter Dias Santiago 

07 Adriano Souto Oliveira:Eiizabete Lima Mendes 

(Juíza);Jacivaldo Benedito P. doAmarai;João 

de Deus Marques:João Dudimar de Azevedo 

Paxiúba:Manoel da Luz de Quadros 

08 Maria José Damasceno:Orlando Guimarães 

Araújo;Sidney César de Souza 

Gonçaives;Siivio Augusto Sarmanho,Thaís 

Helena R Carvalho Cruz 

09 Ana Romana Tavares de Jesus: Carlos Alberto 

Barbosa BaenaDirciieia da Silva 

Mourão Ezilda Pastana Mutran (Juiza):Lauro 

José Coélho Queiroz;Marco Farag;Maria José 

Corrêa Ferreira (Juíza):Natércia Navegantes 

de Oliveira (Juíza) 

10 Benedito Lisbôa Teíxeira;Débora Moraes 

Gomes;lran da Silva Gomes:João Mendes 

Gemaque Neto;Lauro Pereira dos 

Santos.Maria José da Costa Rocha:Paulo  

Sérgio Tavares de Moraes:Selma do Socorro 

Mendes de Farias 

11 Adilson Martins da Fonseca:Ecivaldo da Gama 

Ferreira;Jorgina Gaby;Kátia Siiene Brito de 

Souza:Manoel Raimundo Oliveira dos 

SantosMiguel Junior dos Santos 

Costa:Nivaido Maria da Costa Saraiva 

12 Genário Vieira Lima:José Orlando de Paula 

Arrifano Juiz);José Torquato Araújo de 

Alencar (Juiz);Maria de Fátima Guimarães 

Ayres;Maria Ehzabeth Muniz Zemero:Riza 

Márcia Gama Pacheco;Wilton de Freitas 

Lobato 

14 Antônia Rodrigues Viana:Maria do Carmo 

Cardoso PimenlelOdihélio Carlos José 

Borges da Silva:Rinaido Monteiro 

Freire, Sebastião Pinheiro Pantoja;Simone 

Batista Campos 

15 Israelita Ferraz dos Santos:Lauri Ferreira 

Ribeiro;Luis Carlos Celso Portugal:Manoel 

Ferreira Lima;Manoel Messias Teixeira:Maria 

do Céu Frazão Aives;Ra,mundo Ferreira da 

Silva 

16 Albarina Câmara Sarmanho:Augusto César 

da Luz Cavalcante, Jorge Amiraldo Martins 

Marques:Magna Margareth de A. 

Pinheiro;Paulo Pereira Menezes;Valter 

Siqueira do Monte 

17 Adelaide Conceição de Maria S. Marinho:José 

Carlos de Mendonça Nunes:José WaldirAlves 

Rorlrigues:Maria do Perpétuo Socorro de O 

Ferreira;Melquiades Soares dos 

Santos;Miguel de Oliveira M. 

Junior:Raimunda do Carmo Gomes Noronha 

(Juíza) 

18 Elda Maria de Souza Gonçalves:Gleide de 

Moura Pereira (Juiza);Milton Farias 

19 José Luiz Paixão Farias:Maria José Monteiro 

Sampaio:Sebastião Paixão Farias 

20 Almir de Lima Pereira (Desembargador):Anide 

Pacheco Diniz:lvete Santana de Carvalho 

Costa ;José Alberto Maffei e Silva;Jo5é Nazaré 

dos Santos:Ubirací Borborema Maia 

21 Antônio Adamor Bastos de CarvalhoLeila 

Maria de Meio Ramos:Manoel Bento Barbosa 

Mirarida;MarcoAntônio de Alencar Cruz;Maria 

José Neves Moura;Nelson Montalvão das  

Neves; Yvonne Santiago Marinho 

(Desembargadora) 

22 Antônio Maria Sarmento Pinto;Fernando 

Malvão de Moraes FilhoManoel Gomes do 

RosárioNormando do Carmo Borges (Juiz) 

23 Ellen Januário de Oliveira:Geraldo Piedade 

Farias;Manoel da Paixão Perre ira 

NunesMaria de Fátima Pinheiro 

Pantoja;Mauro André Palheta 

Amoêdo:Raímundo Florentino Ramos 

24 Ana Cecilia Pina Lassance de CarvalhoCarlos 

Roberto da Silva MalcherHideraldo Vicente 

Martins CastroJoão de Mendonça 

Alho:Nazareno Gil de Jesus 

25 Domingos Alves Baia:Ehete Pinheiro dos 

SantosJorge Antônio C. de Carvalho:M 

10 Anunciação de Moraes Braga;Olden 

Coelho.Otávio Augusto C. de 

AlmeidaRaímundo dos Santos FerretraZilma 

Cordeiro Ferreira 

26 Armando Braulio Paul da Silva (Juiz):Claudete 

Nunes Pinheiro;João Moreira da SilvaJosé 

Adjalma Rodrigues Demétrio:José Edilson de 

Oliveíra;Lindemberg Monteiro dos 

Santos ;Maria Emilia Cabral Abreu Vouzela 

Maia 

27 Aldenor Pereira Nunes;Alfredo Domingues 

dos Santos Filho;Ana Regina Guimarães 

Azevedo:Djalma Pinheiro de Souza:George 

Hamilton Figueiredo Lopes:Georgina Pereira 

dos Santos.Leonildes Macedo Silva 

(Juiz);María de Fátima Oliveira Teixeira;Tobías 

Antônio Fernandes Vidal: Vera Lúcia Azevedo 

Sarmento 

28 Alex Mota NoronhaAntônio Alcione 

Almeída;Antônio Benedito Rufino CIO  

Santos:Maria Terezinha Viégas de 

Barros;Renato José Duarte S. Junior 

29 Antônio Gomes Mendes.Carlos Alberto Silva 

e Silva;Claudtonor Gomes da Silva ;Emanoel 

Camarão Queiroz;Fernando Augusto C. de 

Macedo;Rafaei Vieira da Costa Filho 

30 José Francisco Lima de Oliveira:Manoel 

Fernandes da Costa;Maria Izabel de Oliveira 

Benone (Juíza) 

31 Elza Maués Pinheiro;Márcio Santos 

Barata:Maria de Lourdes Sastre da Conceição 

odos os casos, uma vez que 

18763 de um desses contrários ao 
20364 te, vai do segundo para o 
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DIREITO CIVIL 
E DIREITO 

PROCESSUAL 
CIVIL 

Obrigações de trato sucessivo. 
Renovação do prazo a cada ato. 
Direito líquido e certo demonstrado. 
Mandado de Segurança. Preliminar 
de decadência do direito de ação. Em 
obrigações de trato sucessivo o prazo 
se renova a cada ato. Preliminar 
rejeitada à unanimidade de votos. 
Preliminar de carência de ação. A 
documentação anexada à inicial é 
suficiente para se fazer um juízo de 
valor. Preliminar rejeitada 
unanimemente. Mérito. 
Demonstrado o direito líquido e 
certo da requerente concede-se o 
Mandamus. 
(M.S. - PA. Acórdão 11032.866. 
Relator: Des. RICARDO 
BORGES FILHO. Câmaras 
Cíveis Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 09/12/97). 

`rocesso Civil. Posse de garagem 
em edifício. Dúvida quanto à 
localização. 
Concentrando-se aposse do bem em 
tomo da propriedade, e sendo esta 
duvidosa em face da semelhança dos 
documentos, deve a posse ser 
mantida em poder de quem a detém, 
até a decisão final da demanda. 
Agravo provido para este fim. 
(Ag.Inst. - PÁ. Acórdão 110 32.788. 
Relator: Des. NELSON 
SILVESTRE RODRIGUES 
AMORIM. 1° Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
15/12/97). 

Execução. Conhecimento prévio de 
bens do executado. Pedido de 
informações ao Banco Central e 
Receita Federal. Indeferimento. 
Agravo de Instrumento. Ação de 
Execução. Localização de Bens do 
devedor para efeito de penhora. 
Pedido de informações ao Banco 
Central e Recçita Federal. 
Indeferimento. 1. E obrigação da 
parte, ao propor a ação, o 
conhecimento prévio de bens do  

executado. 2. A repetitiva solicitação 
de informações aos referidos órgãos, 
fere o princípio constitucional de sigilo 
de dados e intimidade fiscal do 
contribuinte. 3. Não autorização do art. 
399 do CPC. Recurso conhecido, mas 
improvido para manter ar. decisão. 
(Ag. - PA. Acórdão n°32.854. 
Relatora: Dra. MARIA HELENA 
D'ALMEIDA FERREIRA, Juíza 
especialmente convocada. 20 
Câmara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 19/11/97). 

Direito Administrativo. ilegalidade de 
aplicação. 
E ilegal a aplicação de sanção 
administrativa sem a instauração do 
procedimento administrativo, para que 
se instaurasse o contraditório 
constitucionalmente imposto. 
Concedido o "Writ of mandamus". 
(M.S. - PA. Acórdão n° 32.757. 
Relatora: Dra. MARTA INES 
ANTUNES JADAO, Juíza 
especialmente convocada. Câmaras 
Cíveis Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 16/12/97). 

Mandado de Segurança. Efeito 
suspensivo ao recurso de agravo. 
Decorridos mais de sete anos sem que 
houvesse qualquer providência por 
parte da interessada. 
Mandado de Segurança. Objetivo. 
Atribuição de efeito suspensivo a 
recurso de agravo de instrumento. 
Decorrência de mais de sete anos, da 
impetração até o julgamento do 
"mandamus", sem que a interessada 
tomasse qualquer providência, junto ao 
Relator originário do feito, para que o 
processo tramitasse com regularidade, 
deixando, inclusive, de promover a 
citação do litisconsorte passivo 
necessário para que este viesse de 
integrar a lide. Extinção do processo, 
sem julgamento do mérito, pela 
incontestável ocorrência de carência 
superveniente. 
(M.S. - PA. Acórdão n°32.888. 
Relator: Des. WILSON DE JESUS 
MARQUES DA SILVA. Câmaras 
Cíveis Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 16/12/97). 

Correta aplicação do redutor 
constitucionaL ilegalidade e abuso de 
poder não caracterizados. 
Mandado de Segurança. A correta 
aplicação do redutor constitucional não  

caracteriza ilegalidade e nem abuso de 
poder. Mandamus denegado à 
unanimidade de votos. 
(M.S. - PÁ. Acórdão n°32.867. 
Relator: Des. RICARDO BORGES 
FILHO. Câmaras Cíveis Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 16/12/97). 

Pensão em favor de ex-Prefeito. A 
extinção da pensão pela carta de 
1988 não alcança os ex-Prefeitos que 
antes dela já recebiam tal benefício. 
Direito adquirido. 10  E constitucional 
a Lei Municipal que institui, no âmbito 
de seu território, pensão em favor de 
seus ex-Prefeitos, antes da 
Constituição de 1988, porque 
inexistindo expressa proibição, na 
Carta de 1967, que criou o beneficio, 
da extensão desse privilégio aos 
demais entes federativos, ainda que a 
hipótese não esteja elencada na 
competência concorrente e/ou residual 
desses entes, está ínsita nas atribuições 
inerentes a sua autonomia fmanceira e 
ao seu auto governo. 2. Constitucional 
a Lei Municipal, a extinção da pensão 
pela Carta de 1988 não alcança os ex-
Prefeitos que antes dela já recebiam tal 
beneficio. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão n°32.909. 
Relatora: Dra. MARTA INES 
ANTUNES JÁ DÃO, Juíza 
especialmente convocada. 1°Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julgamento: 
1 0/1 1/9 7). 

Execução. Inadimplência 
caracterizada. Multa contratual 
com a devida correção monetária. 
Apelação. Ação de Execução. 
Caracterizada a inadimplência do 
devedor, é devida a multa contratual 
prevista na cláusula do contrato, como 
cláusula penal, com a devida correção 
monetária legalmente estipulada. 
Recurso conhecido, mas, improvido. 
Decisão unânime. 
(Ap.Civ. - PÁ. Acórdão n°32.884. 
Relator: Dra. CARMENCIN 
MARQUES CAVALCANTE, Juíza 
especialmente convocada. 30 

Câmara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 19/12/97). 

Impossibilidade de substituição do 
recurso próprio pelo Mandado de 
Segurança. Inexistência de 
ilegalidade e ou abuso de poder. 
Mandado de Segurança. Substitutivo 
de recurso. Ato Judicial. Decisão 



interlocutória. Impossibilidade. 1. 
Mandado de Segurança não pode 
substituir o recurso próprio. 2. 
Inadmissibil idade no conhecimento 
do "Mandamus" pela inexistência de 
ilegalidade ou abuso de poder. Não 
conhecimento. 
(M.S. - PA. Acórdão n°32.863. 
Relatora: Dra. MARIA HELENA 
D'ALMEIDA FERREIRA, Juíza 
especialmente convocada. Câmaras 
Cíveis Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 21/10/97). 

Medida liminar concedida em 
Mandado de Segurança. Pedido de 
suspensão endereçado ao Presidente 
do T.J.E. 
Agravo de Instrumento. É incabível o 
Agravo de Instrumento para cassar 
medida liminar concedida em sede de 
Mandado de Segurança. A medida 
indicada é o pedido de suspensão da 
medida liminar endereçada ao 
Presidente do Tribunal, a que caiba o 
conhecimento do respectivo recurso 
(art.4°, da Lei 4.348/64). Agravo não 
conhecido. 
(Ag.Inst. - PA. Acórdão n°32.851. 
Relator: Des. JOÃO ALBERTO 
CASTELLO BRANCO DE PAIVA. 
Unânime. Julgamento: 03/10/97). 

Concurso público. Reprovação em 
exame de caráter subjetivo. Revisão 
de prova. Inexistência de proibição 
legal. 
Reexame de Sentença em Mandado 
de Segurança. Concurso Público. 
Revisão de prova. Preliminar 
decadencial suscitada pelo recorrente 
foi rejeitada. Mérito: Candidata 
reprovada em exame de caráter 
subjetivo que teve denegada revisão 
de prova, por força de cláusula 
edital ícia que a vedava. A inexistência 
de proibição legal, afastando a 

~

ossibiliadde da cláusula em questão, 
egitima o procedimento da 
dministração. Ausência de 

abusividade ou de ilegalidade do ato 
sob controle. Recurso ex-offício e 
voluntário providos em parte para 
negar a segurança. 
(Ap.Civ./R.Sent. - PA.  Acórdão  
n°32.843. Relator: Des. JOÃO 
ALBERTO CASTELLO BRANCO 
DE PAIVA. 3  Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 12/ 
12/97). 

Execução. Diligência para a 
obtenção de informações no intuito 
de localizar os bens do devedor. 
Obrigação que compete ao Banco 
exeqã ente e não ao Poder Judiciário. 
Recurso de Agravo. Ação de 
Execução. Localização de Bens do 
devedor. Compete ao Banco 
Exeqüente, atraves de cadastramento 
hábil, diligenciar para a obtenção de 
informações que possibilitem a 
localização de bens do cliente devedor 
e não transferir tal obrigação ao Poder 
Judiciário objetivando quebra de 
sigilo em razão de mera execução. 
Improvimento. Unânime. 
(Ag. - PA. Acórdão 11032.879. 
Relatora: Desa. ALBANIRA 
LOBATO BEMERGUY. 2' 
Câmara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 18/12/97). 

Medida Cautelar atípica. Receio de 
dano provado. Concessão de liminar. 
Agravo. Estando justificada a 
concessão liminarmente. 
Improvimento. 
Agravo de Instrumento. Medida 
cautelar atípica. Presentes as provas do 
receio de dano, justificada está a 
concessão liminarmente, da medida 
cautelar, emanada de faculdade legal 
exercida corretamente para o caso 
concreto e sem traduzir arbítrio ou 
abuso de poder. Agravo conhecido, 
mas, improvido. Decisão unânime. 
(Ag.Inst. - PA. Acórdão n°32.882. 
Relatora: Dra. CARMENCIN 
MARQUES CAVALCANTE, Juíza 
especialmente convocada. 3° Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julgamento: 
05/12/97). 

Cobrança de ICMS. Lei nova não 
apreciada no pedido. Omissão. 
Transfência de mercadorias de 
estabelecimento do mesmo 
proprietário sem fito econômico. 
Embargos de Declaração. Mandado de 
Segurança. Cobrança de Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). Existência de lei nova não 
apreciada no pedido. Alegação de 
omissão por este fato. Transferência de 
mercadorias de estabelecimento do 
mesmo proprietário sem fito 
econômico. Impossibilidade de 
cobrança do imposto, sob pena de 
cumulação, proibida prevista no art. 
155 § 2° ítem 1 da C.F.88. Embargos 
conhecidos e rejeitados. 
(Emb.Decl. - PA. Acórdão n° 32.887. 
Relator: Des. CARLOS 
FERNANDO DE SOUSA 
GONÇALVES. Câmaras Cíveis 
Reunidas. Unânime. Julgamento: 17/ 
06/97). 

Embargos de Declaração. 
Funcionário público aposentado. 
Vantagens pessoais não são incluídas 
no cômputo para aplicação do redutor. 
Inexistência de inconstitucionalidade e 
de obscuridade. Embargos rejeitados. 
(Emb.Decl. - PA. Acórdão n° 32.756. 
Relator: Des. CARLOS 
FERNANDO DE SOUZA 
GONÇALVES. Câmaras Cíveis 
Reunidas. Unânime. Julgamento: 02/ 
12/97). 

Pensão à beneficiária de servidor 
falecido segurado do Ipasep. 
Benefício na ordem de 100%. Recusa 
do órgão previdenciário estatal que 
sustenta o "quantum" na base de 
70%. Mandamus concedido na 
instância "a quo". Decisão que 
manda recalcular de 70% para 100% 
dos vencimentos do servidor ativo. 
Reecame necessário. 
1. E questão pacífica o assunto na 
doutrina e na jurisprudência de nossos 
Tribunais, inclusive no colendo STF, 
que os beneficiários da previdência de 
pensão por morte de servidor farão jus 
a 100% de seus vencimentos ou 
proventos, à teor do §5° do Art. 40 C.E. 
2. O cálculo da pensão do servidor 
falecido baseia-se na integralidade de 
seus proventos, sendo de imediata 
aplicação, não tendo eficácia a norma 
estatal que afronta a C.F., 
descumprindo suas determinações.  

Recurso de apelação do Ipasep 
conhecido, porém improvido. 
Sentença que se mantém na superior 
instância. 
(Reex.Sent. - PA. Acórdão n° 
32.764. Relatora: Desa. RUTEA 
NAZARE VALENTE DO 
COUTO FORTES. 3° Câmara 
Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 09/12/97) 

Suspensão de pagamento de 
vantagem pessoaL Tempo integral. 
Preliminares de decadência, 
impossibilidade de utilização do 
mandamus como meio de 
cobrança. 
1. Tratando-se de prestações 
vencimentais de trato sucessivo, não 
há que se falar em decadência. 2. O 
"Writ" não está sendo utilizado para 
cobrar, não há pois incidência da 
súmula 269. 3. Tratando-se de 
gratificação de tempo integral, já 
rntegralizada nos vencimentos do 
servidor, a suspensão do pagamento 
viola direito líquido e certo, Art. 5°, 
XXXVI da C.F. 4. Segurança 
conhecida e provida.

01 (M.S. Acórdão n° 32.7 
Relatora: Dra. MARIA HELENA 
D'ALMEIDA FERREIRA. Juíza 
especialmente convocada. 
Camaras Cíveis Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 07/10/97). 

Mandado de Segurança. Objetivo. 
Adoção de nulidade em ação de 
despejo já decidida. 
Inadmissibilidade. 
Recurso de apelação não interposto. 
Segurança denegada. 
(M.S. - PA. Acórdão n° 32.767. 
Relatora: Desa. MARIA 
HELENA COUCEIRO SIMOES. 
Câmaras Cíveis Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 06/01/98). 

Ato judicial de penhora de bende 
família. Caracterização como ato 
teratológico. 
Ato judicial concessivo de penhora 
de bem de família, ferindo 
legislação vigente, contrariando 
judicial anterior e surpreendendo o 
executado /impetrante, caracteriza-
se como ato teratológico, diante das 
peculiaridades do caso, exigindo 
uma tutela jurisdicional, 
imediatamente alcançável via 
mandado de segurança, sob pena de 
consumar-se um dano de difícil 
reparação. Segurança concedida. 
(M.S. - PA. Acórdão n° 32.768. 
Relatora: Dra. CARMENCIN 
MARQUES CAVALCANTE, 
Juíza especialmente convocada. 
Câmaras Cíveis Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 02/12/97). 

Aposentadoria por tempo de 
serviço não concedida. Exoneração 
do cargo pela portaria 328/95-
TCM, de 28/02/95. Invocação de 
violação dos Arts. 40,111, "c", e seu 
§2° da C.1 c/cArt. 114 do Regime 
Jurídico Unico. 
Preliminar: decadência. Fluição do 
prazo de 120 dias do ato impugnado, 
quando da impetração. Argüição 
procedente, posto que o prazo para 
o Mandado de Segurança, começou 



a fluir decorridos os 120 dias da 
publicação da portaria 328/95-TCM, 
ocorrida no Diário Oficial de 21/03/ 
95. Preliminar admitida e aceita para 
extinguir o processo mandamental. 
(M.S. - PA. Acórdão n° 32.769. 
Relatora: Desa. MARIA HELENA 
COUCEIRO SIMOES. Câmaras 
Cíveis Reunidas, Unânime. 
Julgamento: 09/12/97). 

Recurso de apelação. Ação 
Ordinária de cumprimento de 
contrato. 
Evidenciado tratar-se de mero 
contrato de compra e venda de 
mercadoria perfeitamente definido 
quanto à quantidade, qualidade, preço 
e quitação, incabível se torna a 
invocação à pretensa característica 
aleatória, impondo-se em 
conseqüência, o cumprimento da 
avença. Recurso conhecido e provido. 
(Ap.Civ. Acórdão n° 32.776. 
Relatora: Desa. ALBANIRA 
LOBATO BEMERGUY. 2a 
Câmara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 04/12/97). 

bjetivos perseguidos na pretensão 
recursol afigurando-se 
inconciliáveis como regramento 
imposto pelo Ari. 535 do CPC. 
Matéria efetivamente apreciada pela 
Corte, quando do julgamento do 
mandamus, como testifica a ementa 
do julgado sob transcrição. 
Inexistindo, pois, as omissões 
pretendidas, cumprido se acha o 
requisito do pré-questionamento. 
Embargos rejeitados. 
(Emb.Decl. - PA. Acórdão n°32.810. 
Relator: Des. JOÃO ALBERTO 
CASTELLO BRANCO DE PAIVA. 
Câmaras Cíveis Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 11/11/97) 

Embargante confunde a questão 
posta com osfundamentosjuridicos 
das leses sustentadas em seu apelo, 
que foram todas rejeitadas pelo 
acórdão recorrido. ,que justifica os declaratórios, diz 

speito ao exame de pretensão das 
partes. De outro lado, inexistindo 
omissões no aresto embargado, 
cumprido se acha o requisito do pré-
questionamento.Embargos rejeitados. 
(Emb.Decl. - PA. Acórdão n 32.820. 
Relator: Des. JOAO ALBERTO 
CASTELLO BRANCO DE PAIVA. 
Câmaras Cíveis Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 11/11/97). 

DIREITO PENAL E 
DIREITO PROCESSUAL 

PENAL 

Decretação da custódia preventiva. 
Exigência de esclarecimento dos 
fatos. 
Habeas Corpus Liberatório. Decreto 
preventivo sem a devida 
fundamentação. Para a decretação da 
custódia preventiva, a lei exige sejam 
esclarecidos os fatos que levaram a 
tal juízo valorativo, não podendo  

basear-se em proposição abstrata, como 
simples ato formal. Ordem concedida. 
Decisão unânime. 
(HC.Lib. - PA. Acórdão n°32.856. 
Relator: Desa. MARIA DE 
NAZARETH BRABO DE SOUZA. 
Câmaras Criminais Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 22/12/97). 

Condenação baseada no depoimento de 
uma das vitimas não se concilia com 
as demais provas colhidas nos autos. 
Réu absolvido. 
Revisão Criminal. Fulcrando-se o Juízo 
"a quo" para condenar o acusado, apenas 
no depoimento prestado por uma das 
vítimas na fase inquisitorial, que além de 
sua relativa valoração, não se concilia 
com as demais provas carreadas para o 
bojo dos autos, julga-se procedente a 
revisão e reforma-se a sentença 
condenatória, desconstituindo-se a res 
judicata material, para na forma do que 
dispõem os artigos 626 e 627, do CPP, 
absolvê-lo da acusação que lhe fez a 
Justiça Pública, com o restabelecimento 
de todos os direitos perdidos em virtude 
da condenação. Decisão unânime. 
(Rev.Crim. - PA. Acórdão n°32.845. 
Relator: Des. ARY DA MOTTA 
SILVEIRA. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamento: 29/ 
12/97). 

Excesso de Prazo. Inexistência de oitiva 
de testemunhas devido ao acúmulo de 
processos. 
Habeas Corpus Liberatório. Sendo o 
excesso de prazo causado pela 
inexistência na oitiva de testemunhas por 
parte de um dos co-réus, não se pode 
atribuí-lo à Autoridade Judiciária 
indicada como coatora, que por motivo 
de acúmulo de processos não as inquiriu 
de imediato. Ordem negada à 
unanimidade. 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão n° 32.846. 
Relator: Des. BENEDITO DE 
MIRANDA ALVARENGA. Câmaras 
Criminais Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 21/01/98). 

Cartas Precatórias. Expedição destas 
não suspende a instrução criminal, 
Habeas Corpus Liberatório. Não se 
acolhe a justificativa de que a mora 
processual decorre da não devolução das 
Cartas Precatórias, visando oitiva das 
testemunhas, pois a expedição destas não 
suspende a instrução criminal (Ex-vi do 
art. 222, § 10, do CPP). Liminar 
confirmada. Ordem concedida. Decisão 
unânime. 

9
(H.C.LÊb. - PA. Acórdão n° 32.890. 
Relator: Des. BENEDITO DE 
MIRANDA ALVARENGA. Câmaras 
Criminais Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 02/02/98). 

Constrangimento Ilegal. 
Descaracterização. Contribuição 
efetiva da defesa do réu para a 
sobreleva ção dos prazos da instrução 
processual, 
Pesa contra os pacientes acusados de 
prática, em co-autoria, de crime 
hediondo. Processo com a instrução 
finda. A hodierna Jurisprudência pacifica 
no colendo STF, assenta que 
"comprovada a contribuição efetiva da 
defesa do réu para sobrelevação dos 
prazos da instrução processual, 
descaracterizado fica o alegado  

constranimento ilegal por excesso 
de prazo'. Denegada a ordem por 
completa carência de amparo legal. 
A unanimidade. 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão 
n°32.891. Relator: Des. JAIME 
DOS SANTOS ROCHA. 
Câmaras Criminais Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 15/12/ 
97). 

Paciente preso, cumprindo pena 
em cidade do interior do Estado 
de São Paulo. 
Paciente preso, cumprindo pena 
em cidade do interior do Estado de 
São Paulo pelo crime de furto e 
com prisão preventiva decretada 
pelo Juízo da 11° Vara Penal de 
Belém, por infração do art. 157, 
§2°, 1 e 11 do CPB em face à sua 
condição de foragido, que se 
constitui a causa do alegado 
alongamento da instrução criminal. 
Ordem denegada, à unanimidade, 
por ausência de amparo legal. 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão n° 
32.895. Relator: Des. JAIME 
DOS SANTOS ROCHA. 
Câmaras Criminais Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 15/12/ 
97). 

Certidão positiva de Inquérito 
Policial. Impossibilidade de 
provocar a violação do direito de 
locomoção e a alegada 
inviabilidade de concorrera cargo 
público. 
A certidão positiva de inquérito 
policial não tem o condão de 
provocar a violação do direito de 
'ir e vir" e a alegada 
impossibilidade de concorrer a 
cargo público, em razão da mesma, 
deve ser atacada pelo paciente 
através de, Mandado de Segurança 
contra o Orgão que o recusou. De 
igual modo, foge do viés do 
Habeas Corpus a finalidade de 
determinar a agilização de 
determinado processo, 
principalmente encontrando-se o 
réu em liberdade. Ordem não 
concedida, à unanimidade, por 
carência de amparo legal. 
(H.C.Prev. - PA. Acórdão 
n°32.897. Relator: Des. JAIME 
DOS SANTOS ROCHA. 
Câmaras Criminais Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 15/12/ 
97). 

Paciente ~Justo receio de ver 
tolhida sua liberdade de 
locomoção. Informação da 
autoridade coalora, que confirma 
decretação construtiva com base 
no Ari. 19 da Lei 5.478/68, a 
prisão do paciente por 60 dias. 
Débito alimentar de âmbito civiL 
lnfrmngência ao inciso LXI do Art. 
5' da Lei Maior. Evidência de falta 
de fundamentação da decretação 
do Juízo "a quo". Inobservância 
dos pressupostos legais 
autorizativos da prisão guerreada. 
Anulação do decreto constritivo. 
Ordem concedida. Precedentes 
destas Câmaras Criminais 
Reunidas. 
(H.C.Prev. - PA. Acórdão n° 
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32.758. Relator: Des. FELÍCIO DE 
ARAUJO PONTES. Câmaras 
Criminais Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 1°/12197) 

Habeas Corpus Liberatório. Rejeição 
da preliminar de inépcia da inicial 
mandamental por inexistência de 
interesse de agir suscitada pelo Orgão 
Ministerial. 
No mérito, denega-se a ordem 
impetrada, porquanto, não revogado o 
decreto cautelar, o retorno da paciente 
à prisão por ordem do Juiz processante 
não caracteriza coação e 
constrangimento ilegais. 
(H.C.Lib. - PÁ. Acórdão n° 32.759. 
Relator: Des. BENEDITO DE 
MIRANDA ALVARENGA. Câmaras 
Criminais Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 22/12/97). 

Correição parcial. "Error in 
procedendo". Aplicabilidade. 
A correição parcial é medida para 
combater despachos de Juizes que, por 
erro ou abuso constituírem inversão 
tumultuária da ordem legal dos atos 
processuais, vale dizer, "error in 
procedendo". Pedido conhecido e 
deferido. 
(Corr.Parc.Pen. Acórdão n° 32.760. 
Relatora: Desa. YVONNE 
SANTIAGO MARINHO. órgão 
Especial. Unânime. Julgamento: 17/ 
12/97). 

Apelação Criminal. Crime de 
Peculato. Prescrição. 
Ocorrendo a prescrição nos termos do 
Art. 109 do CPP. Impõe-se a extinção 
da punibilidade. Recurso conhecido e 
provido. 
(Ap. Crim. Acórdão n° 32.804. 
Relatora: Desa. MARIA DE 
NAZARETH BRABO DE SOUZA. 1° 
Câmara Criminal Isolada. Unânime. 
Julgamento: 18/11/97) 

Consideração à revogação dos incisos 
1 e 11 do Art. 574 CPI! Interpretação 
do Art 129, Ida C.E 
Caberá privativamente ao Ministério 
Público a iniciativa da Ação Penal 
pública, devendo-se-lhe também atribuir 
a iniciativa recursal como 
prolongamento do princípio da 
legalidade. Recurso não conhecido. 
(Rec. Pen. Ex-Of. - PÁ. Acórdão n° 
32.804. Relatora: Desa. MARIA DE 
NAZARETH BRABO DE SOUZA. 1° 
Câmara Criminal Isolada. Unânime. 
Julgamento: 02/12/97). 

Atentado violento ao pudor. Vitima 
menor de 14 unos. Ausência de lesões 
corporais graves. 
Inaplicabilidade do aumento de pena 
previsto no Art. 9° da Lei 8.072/90. Dá-
se provimento parcial ao recurso de 
apelação, para excluir a majoração 
lançada na sentença, ficando portanto a 
pena deí"iva  fixada em 08 anos de 
reclusãora cada infração, totalizando 
16 anos reclusão, a ser cumprido em 
regime fechado. 
(Ap. Crim. - PA. Acórdão n'32.822. 
Relator: Des. ARY DA MOTTA 
SILVEIRA. 12  Câmara Criminal 
Isolada. Unânime. Julgamento: 16/12/ 
97) 

Habeas Corpus Liberatório. Perda de 

objeto. 
O processo de Habeas Corpus perde o 
seu objeto, quando no curso de sua 
tramitação o paciente recupera a 
liberdade. Ordem não conhecida. 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão n° 32.824. 
Relatora: Desa. LUCIA 
CLAIREFONT SEGUIN DIAS 
CRUZ. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamento: 15/ 
10/97). 

Paciente denunciado pela suposta 
prática de crimes contra a ordem 
tributária, Ari 1°, 1, li! da Lei 8.137/ 
90. 
Ainda em trâmite na esfera 
administrativa o recurso de n° 1.565/ 
proc. n° 11.314/96 alusivo às notas 
fiscais que serviram de objeto à 
propositura da equivocada Ação Penal 
em desfavor dos pacientes. Ordem 
concedida. 
(H.C. p/Tranc. A. Pen. - PÁ. Acórdão 
n"32.825. Relator: Des. JAIME DOS 
SANTOS ROCHA. Câmaras 
Criminais Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 03/11/97) 

Paciente participante como co-autor 
de ato infracional capitulado nosArts. 
121, §2°, IV, e 288, § único c/cArt. 29, 
todos do CPB, quando tinha 16 anos. 
Ao ser identificado e localizado foi 
recolhido ao CIAM, medida esta 
revestida de plena legalidade, haja vista 
não ter completado a idade limite nos 
termos doArt. 121, §5' do ECA. Ordem 
negada. 
(H.C. Lib. - PA. Acórdão n° 32.826. 
Relator: Des. JAIME DOS SANTOS 
ROCHA. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamento: 24/ 
11/97). 

Alegação de constrangimento ilegal 
decorrente de prisão com infringência 
ao estatuído no Art. 5°, XI da C. E. 
Prisão em flagrante presumido ou 
.ficto, revestido de legalidade, visto que 
compatível com o elencado no Art 302 
da Lei Penal adjetiva. 
Existência de justa causa para 
segregação dos pacientes ante 
inequívocas provas de autoria e 
materialidade dos delitos praticados. 
Despacho fundamentado contendo 
elementos de convicção justificadores 
de manutenção da peça flagrancial, 
tutelados pelo inciso XI do precitado 
Art. 5°, que respalda a primeira das 
exceções ali previstas em caso de 
flagrante delito" como no presente 
feito. Ordem denegada. 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão n° 32.827. 
Relator: Des. FELICIO DE 
ARAUJO PONTES. Câmaras 
Criminais Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 22/12/97). 

Rejeição da preliminar de nulidade do 
processo por não ter sido o defensor 
do paciente intimado da realização de 
seu interrogatório, em razão de ser 
este ato pessoal do Juiz. 
No mérito, inobstante se trate de crime 
hediondo, concede-se o remédio 
heróico, revogando-lhe em 
conseqüência a prisão preventiva por 
excesso de prazo na formação da culpa. 
a que o mesmo não deu causa. Ordem 
concedida. 

(H.C. Lib. - PA. Acórdão n° 
32.828. Relator: Des. 
BENEDITO DE MIRANDA 
ALVARENGA. Câmaras 
Criminais Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 22/12/97) 

Decreto de prisão emanado de ato 
de colegiado de Tribunal. 
Competência do STF para 
processar ejulgar originariamente 
Habeas Corpus impetrado contra 
ato do colegiado do Tribunal. 
Inteligência do Art. 102,1, i" da 
C.F. Inafastável jurisprudência em 
matéria competencial, oriunda 
daquela Corte maior nesse sentido. 
Preliminar argüida e acolhida. 
Habeas Corpus não conhecido. 
(H.C.Lib.c/Ped.Lim. - PÁ. 
Acórdão n'32.831. Relator: Des. 
FELICIO DE ARAUJO 
PONTES. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamento: 
15/12/97). 

Denuncia baseada na 
materialidade provada nos autos. 
Constrangimento nã 
configurado. 
A orientação jurisprudencial é no 
sentido de que em regra não se deve 
trancar ação penal, salvo se não 
houver justa causa para que esta 
prospere em juízo. Writ denegado. 
(H.C.p/Tranc.A.Penal. - PA. 
Acórdão n"32.832. Relator: Des. 
ELZAMAN DA CONCEIÇÃO 
BITTENCOURT. Câmaras 
Criminais Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 22/12/97). 

Ex-Prefeito Municipal de 
Altamira. Denúncia: recebimento. 
Prova da existência do crime. 
Requisitos do Art. 41 do CPR 
Inserido na peça acusatória. 
Quando a denúncia esteia-se em 
prova da existência de crime, qe 
se evidencia pelo menos em tese, e 
formulada com obediência aos 
requisitos do Art. 41 do CPP, deve 
ela ser recebida. Vencida a relato 
Des. Elzaman da Conceiçã 
Bittencourt: voto vencedor. 
(A. Pen. - PA. Acórdão n° 32.833. 
Relatora: Desa. LUCIA 
CLAIREFONT SEGUIN DIAS 
CRUZ. Câmaras Criminais 
Reunidas. Por Maioria. 
Julgamento: 29/12/97). 

Crime de estupro. Concurso de 
agentes. Individualização da pena. 
Quando na ocorrência do delito 
houver concurso de agentes com 
características distintas e 
intransferíveis, deve-se reformular 
a sentença que não individualizou 
as penas. Recurso conhecido e 
provido. 
(Rev.Crim. - PA. Acórdo n° 
32.834. Relatora: Desa. LUCIA 
CLAIREFONT SEGUIN DIAS 
CRUZ. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamento: 
29/12.97) 
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