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•Como fica a situação dos servidores públicos 
diante das mudanças aprovad 's na Reforma 
Administrativa. (Pág. 9) 

• Desembargadores mantém decisão do Juiz 
Instrutor na ação penal referente ao episódio 
ocorrido em Eldorado dos Cara/ás. (Pág. 6) 

• O Projeto Educação, Cidadania e Turismo é 
apresentado ao chefe do Judiciário pelo 
Reitor da LINAMA (Pág. 9) 

O Juiz Paulo 
Frota e Silva, 
ao lado da 
primeira dama 
Ruth Cardoso, 
é consultor do 
Projeto 
"Comunidade 
Solidária" 

EDITORIAL 

As mudanças que estão sendo votadas pelo 
Congresso Nacional representam um vio-
lento ataque desferido pelo governo fede-

ral contra direitos já adquiridos há décadas 
pelo funcionalismo público federal, estadual e 
municipal. O momento é de bastante cautela e 
muita atenção sobre todos os assuntos relacio-
nados com a reforma constitucional, reforma 
essa que pode levar muitos servidores públicos 
a fazerem parte das estatísticas de desemprego. 

Entre as mudanças já aprovadas na reforma 
previdenciá.ria e administrativa destaca-se a que-
bra da estabilidade dos servidores públicos que 
podem agora ser demitidos por insuficiência de 
desempenho ou quando as despesas com pesso-
al excederem os 60 por cento do total da receita 
líquida de cada órgão, como prevê a Lei Rita 
Carnata. Além dessa limitação, existe também 
o artigo 21 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) que determina que as despesas com pes-
soal ativo, neste ano sejani as mesmas pratica-
das em 96, inviabilizando qualquer tentativa da 
direção do Tribunal de conceder reajuste aos ser-
vidores. 

A atual situação financeira do TJE é delica-
da. Os gastos com pessoal alcançam 90 por 
cento da receita líquida, o que significa que che-
gará o momento em que o Tribunal se verá obri-
gado a se adaptar às normas legais aprovadas 
pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Pre-
sidente da República. 

Ajuda aos necessitados 
A primeira dama do Judiciário paraense, Lurdes 

Palheta Amoêdo está reunindo com as esposas dos 
desembargadores visando a formação de um grupo 
de trabalho voluntário para capitalizar recursos e re-
passar às instituições filantrópicas existentes no Es-
tado. A capitalização de recursos se dará a partir de 
promoções de bingos e outros eventos. Lurdes 
Amoôdo disse ao Informativo" que ainda vai discu-
tir e decidir com o grupo, o nome da instituição que 
receberá ajuda. 

Na última reunião liderada pela primeira dama es-
tavam presentes as senhoras Dolores Mala; Marina 
Amorini; Elizabcth Alvarenga; Socorro Bittencout; 
Grazilda Lassance, Daise Gonçalves e Ana Maria 
Martins. (Foto ao lado) 
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Iniciação a Informática 
O Tribunal de Justiça 

está promovendo o curso de 
'iniciação a Informática" 
para funcionários e 
serventuários da Justiça. O 
curso vai ser ministrado 
pela equipe técnica do De-
partamento de Informática 
da Secretaria de Planeja-
mento, Coordenação e Fi-
nanças do TJE. em sala es-
pecialmente adaptada da 
Escola Superior da Magis-
tratura. O curso visa su-
prir as necessidades dos 
funcionários, tendo em vis-
ta o processo de 
Informatização Global que 
esta sendo implementado, 
em cumprimento as metas 
traçadas pelo Presidente 
Romão Amoedo no início 
de sua gestão. Para 
viabilizar a realização do 
curso o Tribunal adquiriu 
junto a UFPA os progra-
mas necessários que serão 
disponibilizados aos alu-
nos. A Secretaria de Pla-
nejamento, Coordenação e 
Finanças viabilizou a com-
pra demais 12 computado- 

res para a sala de 
informática da ESM. O 
curso compreende quatro 
módulos e será extensivo 
aos demais servidores das 
comarcas do interior. O 
primeiro módulo iniciou 
dia 22 deste mês com duas 
turmas que cumprirão uma 
carga horária de 20 horas! 
aulas. Neste primeiro 
modulo o curso compreen-
de: Windows 95; Word 97; 
Sofler de Jurisprudência e 
Internete para os assesso-
res de magistrados. O Se-
gundo módulo, destinados 
a servidores que trabalham 
em cartórios, terá uma car-
ga horária de 40 horas/au-
las. O terceiro será desti-
nado aos servidores das 
Comarcas do interior terá 
também uma carga horá-
rias de 40 horas/aulas. O 
quarto módulo vai atender 
aos funcionários que traba-
lham em setores da admi-
nistração e terá também 
uma carga horária de 40 
horas/aula. 

ADMINISTRATIVO 

TJE programa cursos de capacitação para os servidores 

O
Departamento de Re-

cursos Humanos do 
TJEjá concluiu o pro-

grama de cursos a serem rea-
lizados este ano. Os cursos 
tem como meta a capacitação 
do quadro funcional do Tri-
bunal que devem participar, 
ao longo de 98, de simpósios, 
treinamentos e congressos. A 
minuta de Resolução elabo-
rada pela Divisão de Desen-
volvimento de Pessoal e Ser-
viço de Treinamento que dis-
ciplina e regulamenta a par-
ticipação dos servidores nos 
eventos a serem promovidos, 
encaminhada pelo diretor de 
RH, Nazareno Costa ao Se-
cretário de Administração 
Domingos Sávio aprovada 
em sessão do Órgão Especial 
no dia 25 deste mês. 

O Planejamento da Pro-
gramação Anual de 
Capacitação Para o Ano de 
98 prevê a implantação 
gradativa do cursos que de 
verão se nortear pela neces-
sidade de capacitação no que 
tange ao atendimento ao pú-
blico e comportamental. Os 
cursos de capacitação tem 
como proposta a melhoria no 
desempenho profissional dos 
servidores, considerando-se 
que "a valorização do homem 
é o melhor investimento e o 
maior patrimônio  do Estado". 
Deverão ser promovidos cin-
co tipos de eventos com 
caraterísticas distintas: cur-
sos introdutórios, cursos de 
atualização, cursos de aper-
feiçoamento, treinamento em  

serviços, seminários, congres-
sos e simpósios. Os cursos 
introdutórios "visam adaptar 
e ambientar os nossos servi-
dores às organizações e ser-
viços do Tribunal". Os cur-
sos de atualização se destinam 
a reciclagem de conhecimen-
tos e/ou desenvolvimento de 
habilidades em áreas relacio-
nadas com as áreas de atua-
ção do servidor. Os cursos de 
aperfeiçoamento objetivam a 
ampliação do conhecimento 
ou aprimoramento de habili-
dades em áreas de atuação dos 
servidores. 

A bateria de cursos come-
ça pelo Treinamento Intro-
dutório que tem por objetivo 
informar os funcionários re-
cém nomeados sobre a Estru-
tura organizacional do TJE 
em 30 horas/aula a serem 
ministradas no prédio do TJE 
e Escola da Magistratura. O 
curso de Atendimento ao Pú-
blico tem como público alvo.-
telefonistas, guardas judiciá-
rios, auxiliares judiciários. 
atendentes judiciários, auxili-
ares de serviços gerais. Vão 
ser ofertadas 20 vagas e o cur-
so terá duração de 10 horas! 
aula. O Projeto de Treinamen-
to Comportamcntal pretende 
"trabalhar o indivíduo no sen-
tido da valorização dele pró-
prio e do seu semelhante, 
redescobrindo assim o seu po-
tencial criativo, gerando um 
bom relacionamento inter-
pessoal, com melhoria da pro-
dutividade". O curso se des-
tina aguardas judiciais, agen- 

tes de segurança, escreventes, 
tabeliães, avaliador judicial, 
distribuidores, porteiros, Ofi-
ciais de justiça, técnicos as- 
sistentes, taquigrafas, 
atcndentcs judiciários, auxi-
liares judiciários e auxiliares  

administrativos. Serão aber-
tas inicialmente 14 vagas e o 
treinamento deverá ter 16 ho-
ras! aula. Os cursos serão mi-
nistrados por instrutores do 
Departamento de Recursos 
Humanos. 

RO33TRD A direção do Tribunal de Justiça registra com profundo pesar no "Informativo do 
TJE" o falecimento da funcionária Celeste de Carvalho Brabo, Assessora de Câmara e do Juiz de 
Direito aposentado Herbert Fonseca da Costa. A direção do TJE apresenta suas condolências aos 
familiares. 
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Cônsul venezuelano se despede 

O Presidente do 
TJE. desembarga-
dor Rorno Amoe-
do Neto recebeu, no 
dia 19 deste mês, a 
visita do cônsul 
venezuelano 
Arturo Valero 
Martinez. O cônsul 
foi recepcionado 
ainda pelo Vice-
Presidente. 
desembargador José Alberto 
Soares Maia e pelo 
desembargador Felício Pontes, 
no gabinete da presidência. 

Em clima descontraído e 
amistoso, o cônsul geral da 
Venezuela agradeceu o trata-
mento recebido pelos integran-
tes do Poder Jud.icário, durante 
os três anos e meio que traba-
lhou em Belém. Arturo 
Martinez ressaltou ainda a im-
portância do Estado em sua tra-
jetória profissional. Ele afirmou 
que Belém foi o posto mais iin-
porta ntc de sua carreira. Arturo 
Valero foi removido para o con-
sulado de Cútucu, na Colômbia. 
O presidente do TJE, desembar-
gador Ronião Amoedo agrade-
ceu a delicadeza da visita e 
garantiu ao cônsul que encon-
trará o Tribunal sempre de por-
tas abertas. A conversa durou  

cerca uma hora e, na ocasião. 
Anuro Martinez destacou a im-
portância da manutenção dos 
laços comerciais entre o Brasil 
e a Venezuela, assim como os 
laços entre a Justiça dos dois 
países. O cônsul transmitiu as 
saudações de Cecilia Sosa Go-
mes, Presidente da Suprema 
Corte Venezuelana e falou da re-
forma do Poder Judiciário de seu 
país, que está sendo promovida 
por iniciativa da própria magis-
tratura. Segundo ele, os magis-
trados.Venezulanos, estão coor-
denando a mudança. A forma-
çiiodo magistrado está receben-
do especial atenção. Arturo 
Marctinez não soube informar 
o nome de seu sucessor, mas dis-
se que quem vai responder in-
terinamente pelo consulado é o 
cônsul-adjunto Mano Mendez. 

Odilon Wolstein visita TJE 
O vice-almirante do IV Dis-

trito Naval, Odilon Wolstein fez 
visita oficial ao Tribunal de Justi-
ça no dia 13 deste mês, acompa-
nhado do também vice-almiran-
te José Alfredo Lourenço, que as-
sumiu o ornando do IV Distrito 
no dia 16 de março. Os dois fo-
ram acompanhados ainda pelo co-
mandante Newton Almeida Cos-
ta Neto. Os oficiais foram recebi-
dos pelo Presidente Romão Amo-
edo, pelo Vice-Presidente, desem-
barador José Alberto Soares 
Maia e a Corregedora de Justiça 
em exercício, Isabel Leão. 

Eles foram recepcionados no 
Salão Nobre do 40  andar do pré-
dio do Palácio da Justiça. Odilon 
Wolstein apresentou oficialmente 
aos dirigentes do TJE o seu suces-
sor no cargo. Durante a visita, os 
desembargadores foram convida-
dos a participarem da cerimônia 
de passagem de comando. 
Wolstein aproitoua oportunida-
de para agradecer ao chefe do Po-
der Judiciário a acolhida e a boa 
relação de amizade estabelecida 
entre a Marinha e o Poder Judici-
ário. Odilon Wolstein assumiu o 
Comando do 1 Distrito Naval do 

Rio de Janeiro. 
José Alfredo 

Lourenço assumiu o 
comando do IV Dis-
trito em solenidade 
que contou com a 
presença do gover-
nador Almir Gabriel 
e demais autoridades 
constituídas. O IV 
Distrito abrange a 
região norte e o Piauí 
e Maranhão. l'ce-Almirante Wolstein é présenteado com 

um quadro pelo Des. Ronuo A moêdo 

Descontração marca a visita do diplomata 
aos dirigentes do TJE 

Agenda do Presidente 
O Presidente do TJE, desembargador Romo Amo-

edo Neto agradece os convites e as visitas recebidos no 
mês de março. 

2- Aula inaugural do curso de Direito da UFPa Auditório Albano Fran-
co. 
3- Ahiioço oferecido pela Fiepa ao ice- almirante Odilon Wolistebi, 
comandante do IV Distrito Naval. Restaurante da Federação. 
-Assinatura de convênio de convênio de cooperação técnica entre a Seduc 
e diversas prefeituras municipais. Auditório do Palácio dos Despachos. 
- Coquetel de instalação da Action Laser do Brasil- terapia a laser. 
- Sessão solene de abertura do Simpósio de Cirurgia cardíaca do hospi-
tal Ofir Loyola. Auditório Faculdade Estadual de Medicina. 
4- Abertura do 1 Debate Sobre Segurança Pública do Estado do 
Pará. Auditório da Sudam 
- Inauguração das novas instalações do lMEP- Instituto de Mctereologia 
do Pará. Av. Almirante Barroso, 1645. 
5- Sessão Especial da Acadênila Paraense de Letras. Rua João 
Diogo. 
- Cerimônia dos Novos Acadêmicos da Academia Paraense Literária 
lnteriorana.. Auditório da AP[, 
- Coquetel de premiação doa Lideres de Mercado de 1997. Auditó-
rio da AP. 
6- Palestra, 'Privatização Portugal Telecom", promovida pela Telepará. 
Auditório da empresa. 
-Posse da nova diretoria e Conselho Deliberativo da Associação de 
Magistrados Mineiros. Belo Horizonte-MG. 
-Casamento dajuiza de Redenção Eliane Figueiredo. Basílica de Nazaré. 
9- Cerimônia de lançamento da 2 etapa da campanha da Nota da 
Sorte. Auditório da Sefa. 
- Sessão solene em homegaem ao Dia Internacional da Mulher. Plená-
rio da Assembléia legislativa. 
- Jantar oferecido por Roberto Massoud ao vice-almirante Odilon 
Wollstein, Comandante do IV Distrito Naval. Residência do casal. 
10- Reinauguração da Unidade Educacional Especializada José Alvares 
Azevedo. Rua Presidente Pernambuco. 
- Posse dos novos Procuradores do Estado do Pará. Auditório da 
Scfa. 
-Jantar de posse da nova diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas, 
biênio 1998/2000. Sede social da AP. 
II - Jantar de recpção ao Comandante Militar da Amazôni. hotel 
de Trânsito do Exército. 
12 - Lançamento do livro "O Prazer de Ler e Escrever" Barcarena-Pa 
- Coquetel de despedida do cônsul geral do Japão. Hilton Hotel 
13- Solenidade alusiva aos 30 anos de funcionamento da Justiça Fede- 
ral no Pará. Sede da Justiça Federal. 
- Posse dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia. Porto Velho-RO 
» Solenidade de Posse dos novos dirigentes da Caixa de Assistência dos 
Funcionários do Banco da Amazônia. Auditório Albano Franco. 
- Sessão solene de Posse da diretoria da União dos Juristas Católi- 
cos de Belém, Auditório do MP. 
- Sessão solene de posse dos novos dirigentes da Fetipa. 
14- III Encontro Estadual de Mulheres Tucanas. Centur 
16- Solenidade militar de posse do vice-almirante José Alfredo Louren- 
ço dos Santos, no cargo de Comandante do IV Distrito Naval. 
- Encerramento do grupo de trabalho internsinisterial seguido de 
almoço, promovido pelo governo do Estado do Pará. Palácio dos 
Despachos. 
IS - Cerimônia de lançamento do Projeto Educação, Ciadadnia e Turis- 
moda Unania. Auditório David Mufarrej. 
19 - Workstiop "Oportunidade de Investimento no Pará". Promo- 
ção: governo do Estado. Auditório da Fiepa. 
- Inauguração do prédio anexo do Ministério Público do Estado do Pará. 
- Instalação da Zona Eleitoral do município de Curralinho. Fórum 
da comarca de CurraliHho, 
21- Inauguração do prédio do Ministério Público na comarca de 
Aboetetuba. 
24 - Lançamento do encane Gazeta Mercantil - Pará, na FIEPA. 
28- Casamento do filho do Senador Coutinho Jorge. Brasília- DF 

1' 

,., Fonte: Assessoria de Cenrnonial e Relações Públicas. 



Da esq. para a dir.: Des. Romão Amoedo; José 011mpio, autor 
do projeto; Prof. Edson Franco, Reitor da Unama; Gato Delgado 
Assessoria da Unama 
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Projeto "Educação, Cidadania e Turismo" recebe apoio do TJE 

o, 

k) 

t/) 

L 

O Reitor da Universidade da 
Amazônia, Edson Franco em 
audiência com o Presidente do 
TJE, desembargador Romão 
Amoedo Neto no início deste 
mês apresentou e solicitou o 
apoio para divulgação no âm-
bito do Judiciário do projeto 
"Educação, Cidadania e Turis-
mo", de autoria de José 
Oliinpio, estudante do 40  ano do 
curso de Administração de Co-
mércio Exterior daquela insti-
tuição. 

Na ocasião, o presidente se 
comprometeu em apoiar a di-
vulgação do projeto e parabe-
nizou a iniciativa da Universi-
dade em assumir a 
concretização da idéia. Romão 
Ainoêdo concedeu ainda espa-
ço no "Informativo do TJE", 
para a veiculação das informa-
ções sobre as propostas conti-
das no projeto. Durante o en-
contro, Edson Franco convidou 
o Des. Romão Amoedo para 
participar do lançamento ofi- 
cial no auditório David 
Mufarrej, da Unama, ocorrido 
no dia 18 deste mês e do café 
da manhã oferecido à impren-
sa, no dia 17. O café teve por 

O Senado Federal concluiu, em 
2° turno, a votação da PEC a° 41/ 
97, no dia 11 deste mês, alterando 
substancialmente a situação dos 
servidores públicos e da Adminis-
tração. Saliente-se que vários dis-
positivos só entrarão em vigor após 
sua regulamentação por lei comple-
mentar. Aguarda-se que a promul-
gação da PEC, em sessão conjunta 
do Congresso Nacional, ocorra den-
tro de aproximadamente quinze 
dias. Está prevista, para o momen-
to subseqüente à promulgação, a 
expedição de uma resolução pelo 
Supremo Tribunal Federal, 
explicitando o valor do teto salari-
al. Logo em seguida, seria encami-
nhado o Projeto de Lei de iniciati-
va dos três Poderes, fixando os va-
lores para cada Poder. Iniciativa se-
melhante é aguardada no ámbito 
dos Tribunais Superiores, sendo 
grande a expectativa da magistra-
tura e permanente o acompanha-
mento pela AMB da evolução da 
matéria. 

As principais mudanças 
• Investidura no cargo - de-

penderá de aprovação prévia em 
concurso público de provas e títu-
los. Permite a contratação de es-
trangeiros para qualquer cargo, 
após regulamentação por lei com-
plementar. Os cargos em comissão 
serão exercidos por servidores de  

objetivo a apresentação do pro-
jeto a imprensa local, que com-
pareceu em peso. A convite da 
reitoria, a Assessoria de Im-
prensa do TJE participou do 
evento. 

Apoiado sobre três pilares 
principais, o projeto de José 
Olímpio faz urna explanação 
detalhada sobre os aspectos 
mais relevantes do turismo, a 
educação, como forma de man-
ter a higiene da cidade e o res- 

carreira apenas para chefia, dire-
ção e assessoramento, e os de con-
fiança exclusivamente por servido-
res ocupantes de cargo efetivo. Os 
servidores requisitados serão remu-
nerados pelo órgão requisitante. 

Teto salarial - nenhum ser-
vidor poderá receber, somando 
proventos, adicionais, prêmios, 
aposentadoria ou qualquer outra 
remuneração, mais do que os mi-
nistros do STF (R$ 12.720,00). 
Não será permitido o acúmulo de 
salário com aposentadoria acima do 
teto. Quem ganhar acima do refe-
rido valor, somando-se aposentado-
ria com salário, não precisará op-
tar por um deles, pois seu venci-
mento será reduzido ao teto. Pro-
jeto de Lei encaminhado conjunta-
mente pelos Presidentes da  Repú-
blica, do STF, do Senado e daCâ-
mara dos Deputados, disporá so-
bre o subsidio máximo. 

• Estágio probatório - a es-
tabilidade será adquirida após três 
anos no exercício da função. Para 
os servidores que já se encontram 
em estágio, será assegurada a re-
gra da legislação vigente dois anos. 

• Estabilidade - acaba a esta-
bilidade do servidor público, ao 
permitir-se a sua demissão para 
que os gastos com pessoal não ul-
trapassem 60% da receita. Além da 
decisão judicial, assegurando-se 
ampla defesa, o servidor estável po- 

gate da cidadania através de 
campanha de conscientização 
da população. No capítulo so-
bre o turismo local, o autor 
enfatiza que essa é uma das 
mais importantes atividades 
econômicas em nível de plane-
tu. De acordo com dados divul-
gados pela pesquisa, a World 
Tourism Organization conta-
bilizou 549,9 milhões de viajan-
tes em 1994 contra 286,2 
registrados em 1980. O Brasil 

derá ser demitido por excesso de 
quadros e por insuficiência de de-
sempenho, apurados em procedi-
mento administrativo e para demis-
são por insuficiência de desempe-
nho, o servidor passará por uma 
avaliação periódica a ser regula-
mentada em lei complementar. Os 
critérios para demissão dos servi-
dores das carreiras típicas de Esta-
do serão definidos em lei comple-
mentar. 

• 
 

Disponibilidade-  o servidor 
colocado em disponibilidade, devi-
do à extinção ou desnecessidade do 
cargo, terá remuneração proporci-
onal ao tempo de serviço até ser 
aproveitado em outro cargo. 

• bonomia - acaba a isonomia 
de vencimentos entre os servidores 
dos três poderes. Em conseqüência, 
servidores com funções similares 
podem receber salários diferencia-
dos. A reforma assegura revisão 
geral, com periodicidade anual, dos 
salários dos servidores, definindo 
cada Poder o índice. 

• Regime Jurídico— Fica tam-
bém extinto Regime Juridico Uni-
co. Com  a reforma, a política de ad-
ministração e remuneração de pes-
soal será definida por conselhos cri-
ados pela União, Estados e Muni-
cípios. Por isso, haverá servidores 
com estabilidade e outros regidos 
pela CLT (sem estabilidade), in-
gressando, em qualquer caso, por  

e o Pará tiveram um desempe-
nho considerado fraco, em fun-
ção da imagem de violência e a 
falta de uma estrutura adequa-
da para atender a demanda. O 
autor defende a "implantação 
de um conjunto de ações arti-
culadas com o propósito de for-
mar um, rede de parcerias..." 

José Olímpio defende três 
grandes conjuntos de iniciativas 
"voltada; para a melhoria das 
condições ambientais e da qua-
lidade de vida em Belém, espe-
cialmente naqueles aspectos 
mais diretamente relacionados 
ao turismo: Infra-estrutura, 
educação e divulgação. No âm-
bito da infra-estrutura o objeti-
vo é "a promoção de esforços 
no sentido de melhorar o de-
sempenho dos elementos fisicos 
necessários para o desenvolvi-
mento da atividade turística. Na 
parte educativa ele defende a 
adoção de práticas voltadas para 
a preservação do patrimônio 
público. A divulgação tem 
como meta a veiculação em 
ampla escala de informações 
voltadas aos mercados turísti-
cos internacionais sobre as ri-
quezas da região. 

concurso público. Os reajustes sa-
lariais serão definidos por lei pro-
posta pelos Presidentes dos três Po-
deres. 

• Contrato de enprego - 
será criado o contrato de gestão do 
serviço público, que deverá se tor-
nar o "regime jurídico" do servi-
dor sem assegurar-lhe nenhum di-
reito, submetendo-o aos deveres 
do regime estatutário. O texto da 
Re ri fala em possibilitar mai-
or autonomia gerencial, financei-
ra e orçamentária aos administra-
dores. 

• Parlamentares - Os subsí-
dios dos parlamentares poderão 
aumentar na mesma legislatura, 
respeitado o teto estabelecido para 
os demais servidores. Hoje, devem 
eles ser fixados de urna para outra 
legislatura. 

• Necessitam de regulamen-
tação - a quebra da estabilidade 
por insuficiência de desempenho e 
por excesso de quadros; o teto de 
remuneração; contrato de empre-
go; a criação dos conselhos para a 
questão da remuneração de pesso-
al; contratação de estrangeiros e a 
definição das carreiras típicas de 
Estado. 

Colaboração: 
AÃíB/Juiz Otávio Aí. Maciel 

Reforma Administrativa acaba com direitos adquiridos dos servidores 



Mário C lã  udio Tavares 

Mário Cláudio Ta-
vares teve seu pri-

meiro contato com o Ju-
diciário em 1965 quando 
trabalhou como chefe de 
gabinete do Secretário de 
Estado Interior e Justiça, 
Moacir Moraes. Ma-
rajoara de nascimento, 
Mário Cláudio Tavares 
migrou com a família 
para a capital na década 
de 50. Cursou o primário 
no Grupo Escolar Benja-
min Constant e José 
Veríssimo e o 2° grau no 
ginásio "Herbert", onde 
atualmente funciona a Es-
cola da Universidade. De 
lá ele se transferiu para o 
Colégio Paes de Carvalho 
onde concluiu o científi-
co, hoje segundo grau. 
No início da década de 60 
ele se emprega como es-
criturário da Comissão 
Executiva da Rcdovia 
Belém- Brasília 
(Rodobrás). A demissão 
aconteceu em 64, ano do 
golpe militar no país. 
Após o desligamento da 
Rodobrás, Mário Cláudio 
passaria dois anos como 
chefe de gabinete do Se-
cretário de Estado Moa-
cir Moraes. Em 66, ele 
conquista uma vaga no 
curso de direito da Uni-
versidade Federal do 
Pará. 

Três anos depois ele 
foi aprovado em concur- 

so público e é nomeado 
auxiliar de escritório da 
Companhia das Docas do 
Pará. Na universidade, 
Mário Cláudio seria elei-
to vice-presidente do 
diretório acadêmico de di-
reito. Da política estudan-
til, Mário Cláudio tentou, 
sem sucesso, alagar os ho-
rizontes como candidato a 
vereador, a convite do se-
nador Jader Barbalho. 
Apesar, disse ele, da vo-
tação ter sido expressiva 
não conseguiu se eleger. 

Mário Cláudio se formou 
em 1971 efoi logo nome-
ado para a pretoria da 
comarca de Santana do 
Araguaia. Um mês depois 
ele assumiu também a 
pretoria de Conceição do 
Araguaia, porque ojuiz ti-
tular havia entrado em fé-
rias. Algum tempo depois 
Mário Cláudio seria re-
movido, a pedido, para a 
comarca de Igarapé-Mi-
rim onde permaneceu por 
quatro anos. Como fale-
cimento do pretor de San- 

to Antônio do Tauá, 
Manoel da Conceição, 
Mário Cláudio viria a ser 
transferido para o termo 
onde trabalhou até 96 
quando entrou com pedi-
do de aposentadoria. 

Em 1981 ele é apro-
vado em concurso públi-
co para a carreira de de-
legado. Da turma, lem-
brou ele, faziam parte sua 
esposa Olinda Tavares, 
atualmente promotora de 
justiça na capital, Mário 
Malato, ex-secretário de 
segurança pública e 
Odete Carvalho, juíza de 
direito da comarca de 
Ananindeua. Ele não vi-
ria a exercer a atividade 
"por inteira falta de iden-
tidade com a nova fun-
ção, contrariando a ex-
pectativas, uma vez que 
os pretores não eram es-
táveis", revela Mano 
Claudio. Já aposentado, 
Mário Cláudio leciona na 
Universidade da Amazô-
nia e faz colaborações na 
grande imprensa. Ele 
deixa como mensagem a 
quem está iniciando a 
carreira: "A vida é uma 
eterna festa. As ingrati-
dões e desconsiderações 
são peculiares ao ser hu-
mano, posto que nele vi-
cejam o bem e o mal. O 
importante é saber supe-
rar essas dificuldades", 
aconselha. 

lo 



Eu Sou o Pai 

11 CAUSOS 

O Aguinaldo  Resolve 

O
municipio 
paraense de Ca-
choeira do Arari, 

localizado na ilha do 
Marajó, está a seis horas 
de Barco da capital. As em-
barcações que fazem a vi-
agem até o município são 
precárias e os passageiros 
que delas são obrigados a 
fazer uso sofrem com o 
desconforto das embarca-
ções. A viagem nos tais 
barcos é sempre mais dura, 
mais sentida, pelas crian-
ças. No calor de uma des-
sas viagens o barco "Ir-
mãos Fonseca" se encon-
trava superlotado. Irritada, 
unia das crianças começa 
a se movimentar de um 
lado para o outro. O pai se 
impacienta e aplica umas 
palmadas na indócil crian-
ça. Ela, ao invés de se aqui-
etar, começa um tremendo 
berreiro. As palmas aplica-
das pelo pai foram muito  

dolorosas. Ojuiz, que tam-
bém integrava o sofrido 
grupo de passageiros se 
aproxima e, em tom calmo, 
quase paternal, diz ao ho-
mem: "não faça dessa ma-
neira. Assim o senhor só 
piora a situação. Tente 
conversar com seu filho!" 
Impaciente e grosseira-
mente o homem responde 
a magistrado: "mas afinal 
quem é o pai? O senhor ou 
eu? Em criança danada só 
pela!" Calmamente o juiz 
lhe responde: "eu não sou 
o pai, mas sou juiz da In-
fância e Juventude da sua 
terra." Imediatamente o 
homem desfaz a cara mal 
humorada e se desculpa 
com o magistrado. 

-Então me adesculpe 
dotô. Eu num tinha visto 
que o senhor estava só de 
vigia! 

Causo narrado pelo juiz 
Emane Malato da Comarca 
de cachoeira do Arari  

José Aguinaldo. motons-
ia profissional do Mi-

nistério Público, com mui-
tos anos de casa, possui 
entre suas muitas qualida-
des uma que o faz ser esti-
mado e respeitado por to-
dos. Aguinaldo defende 
com unhas e dentes a ins-
tituição para a qual traba-
lha e também aos seus su-
periores hierárquicos. 

Certo dia, um final de 
tarde, recebeu o chamado 
de um colega motorista 
para ajuda-lo. O colega de 
Aguinaldo sofreu uma ba-
tida no carro do MP- que 
ele dirigia- por um outro 
veículo e o motorista, chei-
rando abebida alcóolica, se 
negava a assumir o prejuí-
zo. Aflito, o motorista li-
gou para o MP no afã de 
encontrar algum procura-
dor que viesse a solucionar 
o conflito. Era um final de 
tarde e somente o Agui-
naldo e um datilógrafo se 
encontravam na institui-
ção. Aguinaldo então com-
binou com o datilógrafo 
Gcniva Ido: "O preferido da 
procuradora geral para os 
ônus e não para o bônus" 
de irem até o local do con- 
flito para ajudar o colega. 
O datilógrafo então se le-
vantou da mesa onde tra- 

balhava e já ia saindo da 
sala quando foi advertido 
pelo Aguinaldo. 

- No Genivaldo. Você 
vai de desembargador. Vis-
ta o seu paletó e mantenha 
o seu "oclinho" na cara. O 
genivaldo assim o fez. 

Ao chegarem ao local do 
acidente Aguinaldo sai do 
volante do carro oficial em 
que dirigia e abriu a porta 
traseira, falando alto: pode 
sair desembargador. E aqui. 
O motorista, ao ouvir as 
palavras do Aguinaldo. cor-
reu em direção ao Geni-
valdo e suplicou: 

- No me prenda desem-
bargador. Por favor! Tenho 
mulher e filhos. Eu pago 
todo o prejuízo do carro. 

O Aguinaldo acalmou o 
motorista dizendo: calma 
meu filho as coisas não são 
assim. Vamos conversar e 
fazer um acordo amigável. 
Tudo resolvido, o Geni-
valdo entra novamente no 
carro e Aguinaldo, na qua-
lidade de motorista diz ao 
datilógrafo: "Agora o se-
nhor desembargador pode 
me dar um dinheiro para o 
meu lanche? 

Causo narrado pelo 
desembargador Benedito 
Alvarenga 
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Datas Comem 
01 - Dia da Aboliçã 
02 - Dia Internacion 
07 - Dia Mundial da 
08 - Dia do Combat 
12 - Dia do Café 
19 - Dia do Índio 
20 - Dia do Diplomr 
21 - Dia de Tiradent. 
22 - Dia do Descobrimento do 
25 Dia do Contabilista 

Ex,I v.5, n.58. mar. 1998  

Brasil 

TJL-PA BC 

N.Cham. 3413 
Título: Informativo TiPA. 

AGEM 
es, coisas eternas. Por elas 

782 olestá-las ou atingi-Ias: não 
20364 a cada um o que é seu e, 

róximo como a nós mes- 

Des. Roquetie Vaz do ME do Rio Grande do Sul 

12 SOCIAL 

Os dirigentes do Tribunal de Justiça parabenizam 
os aniversariantes de abril, são os seguintes: 

Corrêa Wan Meyl 
20 Carlos Alberto da T de Souza; Edilberto 

José Mauro; Heliana Freire Ferreira 
Figueira; Maria Suely Rodrigues de Paiva; 
Raimundo Macedo Filho 

21 Antônio Leonardo Oliveira Mota; Carlos 
Guimarães Flugge; Maria Leida Martins 
Barros; Patrícia Rodrigues Lage 

22 Rosa Helena Pereira P de Souza; Sebastião 
Ferreira de Oliveira; Vanda Maria Pereira 
dos Santos 

23 Antônio Jorge da Silva Costa; Georgina 
Taveira dos Santos Barbosa; Jorge do 
Carmo Amaral; Jorge Raimundo E dos 
Santos; Jorgina Ascenção da Costa Teles; 
Maiy Wakimoto Fonseca 

24 Mnienne Macedo Alvarenga Van.Wijk; 
Ana Patrícia Nunes Alves; Célia Regina 
de Lima Pinheiro->Juíza; Elizabete 
Rebouças Barbosa; Irineu Rabelo Vilela; 
José AyTeS do Amaral; Maria Benedita 
Corrêa Fonseca 

25 Fernando Câmara Leão; Manoel Saraiva 
Monteiro; Margareth Elleres Nascimento; 
Newton Ricardo Lima de Oliveira 

26 Anlindo Corrêa Silva; Delicio Nascimento 
da Silva; Rozinete de Almeida Neves 

27 Benedito Chagas Bentes; Cheia Maria de 
Borborema Rebello; Elizete Ferreira da 
Cunha; Francisca Grandes Moura de 
Azevedo; Jofre Ferreira; José Rosa 
Pereira; Kátia Maria Franco Bastas; Maria 
Lúcia Jares Pereira->Pretora 

28 Adauto Sampaio Lima; Adria Coêlho 
Bassalo; Antônio Sérgio Vieira soma; 
Francisco Sabino V da Costa->Juiz; 
Jociléia de Castro Cruz; Laura Pereira 
Nunes; Lúcia de Fátima Lobo da Silva; 
Lucimar Sá Alvas de Souza; Luis 
Bernardo S Ode Oliveira->Juiz; Maurício 
Wagner Aquino Fontenelle 

29 Amadeu José da Silva Matos; Antônio 
Carlos Pinagé da Silva; José Ribamar 
Rodrigues do Carmo; Maria Stelia Castro 
Peixoto->Pretora; Raimundo Nogueira da 
Luz 

30 Adalberto Silva dos Santos; Maria Leonor 
Dias Garcia; Sofia Gama Tavares 

01 Iara Lopes de Barros; José Maria Silva; 
Maria de Fátima Leão Lima; Sandra 
Maria da Silva Alves; Severo Alves do 
Carmo 

02 Antônio Heleno Passos Araújo; Arlete 
Lúcia da Costa Spinoza; Enio Torres 
Rodrigues; Francisco Pereira de Meio; 
Maria Luisa Pinheiro Soares; Robson 
Francisco da Costa Cunha 

03 liza Benedita Paiva Meio; Maria de 
Lourdes Guerreiro Bastos; Rubem 
Martins Paixão; 

04 Carmen Oliveira de Castro Carvalho-
>Juiza; João Maria dos Santos; Kátia 
Patrícia Brasil da Silva; Raimundo Viana 
Perdigão; Silvia de Nazaré Nôvoa dos S. 
V. Azevedo; Washington da Silva Frazão 

05 Douglas Pantoja Pauxis; Eduardo Augusto 
Cruz Vale; Fernando Allan de Souza; 
Manoel Corrêa Gonçalves; Maria do 
Livramento V. Guerreiro; Maria Lúcia 
Lobato Ferreira; Ricardo Salame 
Guimarães->Juiz; Roberto Lobo Saleme; 
Ronaldo Luiz Tavares Pampolha; Vanessa 
Souza Bastos 

06 Ana Maria Ferreira Rêgo Nunes; 
Francisco José da Silveira Chagas->Juiz; 
João de Deus Rodrigues Lobato; Maria 
do Socorro Cardoso Bitencourt; Maria 
Luíza Souza Silva 

07 Gilce Rodrigues Batista; 1-lelton Scyllas 
Magalhães de Lima; Maria Cândida 
Gomes Noronha; Maria Thelma Pontes de 
Souza->Pretora 

08 Antônio Maria Franco Costa; Eliana 
Maria de Oliveira Gemaque; Iacy Sant 
Anna Moura; Paula Portugal V da Costa; 
Raimundo Teixeira Filho; Sarah Castelo 
Branco M. Rodrigues->Juiza 

09 Carlos José Matos Pamphilio; Humberto 
de Castro Junior; Luis Antônio Gomes 
Carvalheira; Maria Tereza da Silva dos 
Anjos; Mariza Sueli Palheta Amoedo; 
Nadja Nara Cobra Meda->Juiza; Paulo de 
Mendonça Ledo; Sileymão Carvalho 
Varão; Teresinha Nunes Moura->Juiza 

10 Augusto Luiz Martins Sauma; Francisco 
de Lima Batista; Maria do Socorro Sidrim 
dos Santos; Maria Joracy Ladislau Alves;  

Mary Anne Frazão; Wilson dos Santos 
Marques 

11 Belisio Aranha Viterbino; João Bosco 
Albuquerque Rodrigues; João Lourenço 
Maia da Silva->Juiz; Maria Lúcia Gomes 
Marcos dos Santos->Desembargadora; 
Miguel Francisco Pinheiro Alves; Vera 
Lúcia Mendonca Faria 

12 Aluisio da Costa; Francisco de Paula B 
de Sé; Maria Francisca Fortunato da Silva; 
Mariza Lima Munhoz; Paulo Cezar Lima 
Femandes; Sidney Floracy Sant'ana da 
Silva->Juiza 

13 Arnaldo da Silva Santos; Auras Maria de 
Oliveira Rodrigues; Glória de Fátima S 
de Lima; José Luiz de Araújo Fernandes; 
Raimundo Norberto Lameira 

14 Evaristo Olavo de Mendonça Nunes; 
Juramir Barbosa de Oliveira->Juiz; Kátia 
Mello de Moraes Régo; Márcia Valeria 
Leite Mendes 

15 Adamir Monteiro de Souza; Ademar 
Calumby Filho->Pretor; Carlos Augusto 
Barbosa; Gutemberg Fonseca Taveira; 
Hélio Bronze de Abreu; Inez Siqueira 
Santiago; Maria Aldecina Rodrigues 
Marques 

16 Alcy de Jesus Nery Pinheiro4.Clímenie 
Bernadette de Araújo Pontes-
>Desembargadora; Clotilde Tolentino de 
Anchieta; Emanuel Jorge Ó de Almeida; 
José Alexandre da Silva; Miguel da Costa 
Junior; Raimundo Nazaré Benício Dias; 
Rita Manuela de Macedo Parente 

17 Ana Cláudia Cal Monteiro; lolete Pinheiro 
Silva; Ivanete Silva de Vilhena; Lana 
Mirtes Fernandes de Figueiredo; Laura 
Maria Coêlho Queiroz Bastos; Luzia Julia 
Soares Rosa; Maria de Nazaré V Araújo 
Rocha->Pretora; Maria Elvira Costa da 
Silva; Rosângela da Conceição R 
Marques; Solange Maria Carneiro Matos 

18 Cana Patrícia Reis de Lopes; Elvira 
Olimpia Teixeira; Erenita Carvalho de 
Souza; José Nazareno Oliveira da Silva; 
Maria das Graças R Saavedra; Otávio 
Lopes da Cruz Filho; Terezinha Dalva dos 
Reis Pereira 

19 Carlos Goiidin Tourinho Braga; Michel 
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Reintegração de Posse Precariedade 
Benfeitorias erguidas de boa fé. 
Rçda. 
L Apelação Cível. Reintegração de Posse. 
Detenção da área por mais de 8 anos com 
exploração econômica e prova da posse 
anterior não demonstrada pelos autores. 
Improcedência do pedido no Juízo "ad 
quo". II. A constatação de precariedade 
da posse não a retira de quem a adquiriu 
com as mesmas características junto ao 
primitivo proprietário, retendo-se as 
benfeitorias erguidas de boa fé para fins 
de indrniação. 
(Ap.Crv. - PA. Acórdão n°32.982. 
Relator: Des. STÉLEO BRUNO DOS 
SANTOS MENEZES. II  Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julgamento: 
09/02/98). 

Servidora Pública Temporária. 
Mwidanuu impetrado com o intuito de 
evitar exoneração. Segurança 
concedida. 
Mandado de Segurança. Segurança 
concedida para que a impetrante 
permaneça no cargo que ocupa até o 
escoamento do prazo legal para o término 
dos contratos temporários. No estado 
do Pará. Decisão por maioria. 
(M.S. - PA. Acórdão n°32.953. 
Relatora: Desa. MARIA LUCIA 
COMES MARCOS DOS SANTOS, 
Câmaras Cíveis Reunidas. Por 
maioria. Julgamento: 16/12/97). 

Ato administrativo geral abstrato e 
impessoaL Mandado de Segurança 
Deçcabi,neuta 
Mandado de Segurança. Recurso 
impetrado contra ato administrativo 
geral, abstrato e impessoal, 
consubstanciado em parecer, sendo 
inaceitável por meio de Ação 
Mandamental. Foi acolhida a preliminar 
de descabirnento do presente Mandado 
de Segurança, por conseguinte é de ser 
declarado o impetrante carecedor do 
direito de ação. Recurso não conhecido. 
Decisão unânime. 
(M.S. -PÁ. Acórdão n°32.928. Relator, 
Des. PEDRO PAULO MARTINS. 

Órgão Especial. Unânime. Julgamento: 
04/02/98). 

Pedido de Falência. Obrigatoriedade de 
estar o título ei:sejador devidamente 
protestado. Necessidade da presença do 
"IR 
Agravo de Instrumento. A Lei Falimentar 
o que 'exige é que o titulo ensejador do 
pedido de falência esteja devidamente 
protestado. É necessária a presença do 
Ministério Público na fase cognitiva do 
processo de falência. Recurso provido em 
parte. Decisão unânime. 
(Ag. -PÁ. Acórdão n°32.931. Relator: Das. 
RICARDO BORGES FiLHO. 1° Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julgamento: 
01/12/97). 

Contraio deconipra e venda de inuhel com 
reajuste pelo sistema hipotecário. Piano 
de  equivalência salariaL 
Apelação Cível. Sistema Financeiro de 
Habitação. Contrato de compra e venda de 
imóvel com reajuste pelo Sistema 
Hipotecário. Comprador afirma ser pelo 
plano de equivalência salarial. Sentença que 
admitiu a equivalência salarial, dado o 
disposto no art. 61  do Código do 
Consumidor. Decisão conhecida e 
improvidaà unanimidade. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão n°32.932. 
Relatora: Desa. MARIA LUCIA 
COMES MARCOS DOS SANTOS. 1° 
Câmara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 15/12/97). 

Posse. Não comprovação. Recurso 
impros'ida 
Tratando-se de demanda de caráter 
possessório e não reivindicatório, inviável 
se torna a pretensão do autor se não 
conseguiu comprovar sua posse sobre o 
imóvel devidamente respaldado nos 
requisitos do art. 927 do CPC. Recurso 
improvido. 
(Ap.Civ. - PÁ. Acórdão n°32.986. 
Relatora: Desa. ALBANIRA LOBATO 
BEMERCUY. 2° Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 05/02/98). 

Opção de compra do bem. Ação de 
Reintegração de Posse em Leasing. 
Purgação da mora. 
Direito Processual Civil. A Ação de 
Reintegração de Posse em Leasing também 
comporta a purgação da mora pelo 
arrendatário quando houve opção de 
compra do bm, tendo sido efetuado o 
pagamento de mais de 40% do preço, 
aplicação analógica das normas pertinentes  

á alienação fiduciária ao referido contrato. 
(Ag. - PÁ. Acórdão n°32.938. Relatora: 
Dra. MARTA INÊS ANTUNES JADÃO, 
Juíza especialmente convocada. 1' 
Câmara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 22/12197). 

Embargos à execução. Sobrestamenio do 
feita. 
Direito Processual Civil. Havendo 
interposição de embargos à execução, 
impõe-se o sobrestamento do feito, não se 
justificando possa o Juiz dar continuidade 
aos autos de Execução (art, 739 do CPC). 
(Ag. - PÁ. Acórdão n°32.911. Relator.: 
Dra. MARTA INÊS ANTUNES JADÃO, 
Juíza especialmente convocada. 1' 
Câmara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 24111/97). 

Embargos do Dewdm Contagem do praza 
Inicia a contagem do prazo para Embargos 
do Devedor, é da juntada aos autos da prova 
da intimação da penhora. Redação do item 
Ido art. 738 do CPC dada pela Lei 8.953 de 
12.12.94. Por unanimidade foi dado 
provimento ao apelo. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão n°32.944. 
Relatora: Desa, IZABEL VIDAL DE 
NEGREIROS LEÃO. 2° Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 05/02/ 
98). 

Princípio iii dubio pro operário. 
lsupros'iiue:ito do recurso. 
Direito Processual Civil Deixando o 
Instituto Nacional de Seguro Social de 
disponibilizar meios do segurado submeter-
se ao exame necessário à configuração da 
alegada invalidez impõe-se à aplicação do 
principio ai dubio pro operário. 
(Ap.Civ. - PÁ. Acórdão a° 32.947. 
Relatora: Dra. MARTA INÊS 
ANTUNES JADÃO, Juíza 
especialmente convocada. 1' Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julgamento: 
IWlI/97) 

Ação de Alimentos e Indenização. 
Acolhimento das Preliisiinares suscitadas 
Nulidade do processo. 
Apelação Cível. Ação de Alimentos e 
Indenização. Preliminares de julgamento 
"extra petita" e "citra petita" e cerceamento 
de defesa. Acolhidas. 1. Decisão que julgou 
além dos limites do pedido estabelecido pela 
autora  eao mesmo tempo deixou de analisar 
o pedido iiidenizatório. Nulidade. II. 
Cerceamento de Defesa, no julgamento 
antecipado da lide. Produção de prova 
necessário para o deslinde da patem~e e 
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fixação de alimentos. Nulidade do processo 
a partir das [Is. 60, dos autos, inclusive. 
ifi. Decisão unânime. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão n 33.034. 
Relatora: Desa. MARIA HELENA 
COUCEIRO SIMÕES. 1' Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julgamento: 
16/02/98). 
Penhora de Gado Bovino. Gerente da 
Fazenda ficou sendo Fiel Depositário. 
Agravo de Instrumento. Execução forçada. 
Penhora de gado bovino efetuada 
em comarca diversa, ficando como fiel 
depositário o gerente da fazenda. É válida 
a intimação efetuada através do gerente, 
nos termos do disposto nos arta. 215 e 
598 do CPC. Agravo improvido a fim de 
confirmar o despacho que considerou 
válida a intimação. 
(Ap.Civ. PA. Acórdão n°33.033. 
Relator: Des. NELSON SILVESTRE 
RODRIGUES AMORIM. 1° Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julgamento: 
16/02/98). 

Cobrança de ICMS. Impetração com 
pedido de liminar, objetivando que a 
unpetrwhi e seus agentes, se obtenham de 
praticar medida a~nistrariva punirisn 
no que pertine ao transportedemadeira 
de sua propriedade, entre estabelecimento 
da mesma empresa. 
1. Preliminares arguidas pela autoridade 
impetrado. A) Que o objeto da presente 
ação é igual ao da constante de outro 
Mandado de Segurança interposto pela 
impetrante contra o coordenador de 
arrecadação e fiscalização da SEFA - com 
liminar concedida, mas suspensa por 
decisão da Presidência do T.J.E./Pa, e tem 
ainda, a referida ação o mesmo objeto da 
ação cautelar inominada com pedido de 
liminar também proposta pela impetrante, 
ambas com tramitação na instância 
inferior, e que também teve liminar 
concedida, mas em seguida suspenso seus 
efeitos por determinação do presidente do 
T.J.E./Pa, daí dever ser negada a ordem; 
B) Ilegitimidade da autoridade coatora; C) 
Da impossibilidade jurídica da impetração 
de Mandado de Segurança contra Lei; D) 
Da c.issaçâo de liminar por contrariar 
dispositivo legal e sua própria natureza; 
E) De inexistência de direito liquido e certo. 
II. Provado se encontra nos autos (lis. 
120 a 163 ) a tramitação das duas ações 
interpostas pela impetrante na instância 
inferior, ambas tendo o mesmo objeto e 
causa de pedir do presente "inandamus". 
É discutível a figura da "litispendência" 
entre as medidas processuais eleitas, daí 
ser a impetrante carecedora da segurança. 
Carência decretada. Processo extinto. 
(M.S. - PA. Acórdão n°32.966. Relatora: 
Desa. OSMARINA ONADIR 
SAMPAIO NERY. Câmaras Civeis 
Reunidas. Unânime. Julgamento: 10/ 
02/98). 

Militar licenciado pelo Coiiumndaate sem 
o devido inquérito legaL Cercewnento de 
defesa que fere dispositivos 
constitucionais previstos pelo ArL 5 
inciso LV 
Licenciamento de oficio sem apuração 
através de inquérito. Ferimento do direito 
liquido e certo do impetrante. Preliminar 
de incompetência e carência de ação 
rejeitadas. Mandado de Segurança 
concedido para reintegrar o impetrante às 
fileiras da Polícia Militar até a instalação e 
conclusão do devido inquérito militar.  

(M.S. - PA. Acórdão n'32.965. Relator: 
Des. CARLOS FERNANDO DE SOUZA 
GONÇALVES. Câmaras Cíveis 
Reunidas. Unânime. Julgamento: 10/02/ 
98). 

1i)nbwgus de dedaraç&z A,esio embwgado 
que tratou da questão posta, de acordo com 
elementos jurídicos constante dos autos, 
não se vislumbrando omissão ou 
obscuridade a dissipar. 
Quanto ao interesse de agir, não se divisa 
qualquer substrato legal oujurisprudencial 
que possa viabilizar o direito da recorrente 
que, confessadamente, admite ter proposto 
esta ação rescisória contra urna sentença 
homologatôria, no que voltada à vedação 
legal contida noArt. 485 do CPC. Embargos 
não conhecidos. 
(Emb.DecL - PÁ. Acórdão n° 32.961. 
Relator: Des. JOÃO ALBERTO 
CASTELO BRANCO DE PAIVA. 
Câmaras Cíveis Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 11111/97) 

Deniissães de investigadores de polícia. 
Preliminar de carência do pedido por 
impossibilidade de dilação probatória 
rejeitada. 
Incabível ato contra mandado 
administrativo. Inexistência de direito 
líquido e certo e impropriedade da ação 
escolhida. hupelrantes carecedores do direito 
solicitada. 
(M.S. - PÁ. Acórdão n° 32.969. Relator: 
Des. CARLOS FERNANDO DE SOUZA 
GONÇALVES. Órgão Especial. 
Unânime. Julgamento: 11/02/98). 

Funcionário público. Acumulação de 
emprego. 
I. Acumulação de emprego de agente 
administrativo e auxiliar de administração. 
Acumulação não compreendida nas exceções 
do Art. 37,XVLdaC.F. II. Dispensa sem  
processo disciplinar (Art. 191, §*l°e 2°,da 
Lei 5.810/94 ). Caracterização de abuso de 
poder. W. Pagamento de indenização. 
Inadmissibilidade. IV. Segurança concedida 
em parte. 
(MS. -PÁ. Acórdão n°32.955. Relatora: 
Desa. MARIA HELENA COUCEIRO 
SIMOES. Câmaras Cíveis Reunidas 

Unânime. 

Julgamento: 03/02198). 

Mandado de Segurança. Pedido de 
concessão de liminar para inscrição em 
concurso para capelão da Policia Militar 
do Estado do Pará. 
No presente caso, a autoridade impetrada 
informou já existir nos quadros da 
corporação um capelão da religião do 
impetrante, devendo ser preenchida a vaga 
de outra religião, que representa a segunda 
maior corrente de adeptos. Não estando 
presentes o "fumus boni juris" nem o 
"periculum in mora", não pode ser concedida 
a segurança. Segurança denegada 
(M.S. - PÁ. Acórdão n°32.959. Relator: 
Des. PEDRO PAULO MARTINS. 
Câmaras Cíveis Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 10/02/98). 

Mandado de Segurança. Gratificação ou, 
mais propriamente, adicionais de tempo 
integral  de dedicação plena. 
Acumulação nos vencimentos e, 
conseqüentemente, nos proventos de 
aposentadoria dos servidores policiais que 
exercem ou exerceram a função de policia  

judiciária, admitida pelos Ârts. 45 e 69, 
II, da LC 22194. Direito liquido e certo 
ocorrente. Segurança concedido. 
(M& - PÁ. Acórdão n°32.960. Relator. 
Des. WILSON DE JESUS 
MARQUES DA SILVA. Câmaras 
Cíveis Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 10/02/98). 

Agravo Regimental interposto da 
decisão contido no acórdão 31.945 de 
28/08/9 7 da 2' Câmara Cível Isolada 
do TJ.E/Pa. 
Acórdão este que conheceu, mas negou 
provimento ao recurso de Agravo de 
Instrumento interposto pela ré, ora 
agravante, contra decisão proferida nos 
autos de reinteração de posse, que 
deferiu o requerimento de liminar dos 
autores no imóvel, objeto da demanda. 
1. Julgamento do pleito, em mesa, como 
"Agravo Regimental", pelos 
fundamentos constantes do mesmo. 2. 
Apresentação, pela relatora, do devido 
relatório, sem voto, à consideração da 
egrégia Câmara Julgadora. 3. Recurso não 
conhecido, por incabível na espécie. 
(Agr.Reg. Acórdão n° 32.942. 
Relatora: Desa. OSMARINA 
ONADIR SAMPAJONERY. Câmaras 
Cíveis Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 05/02/98). 

Ação de hsdeniação por danos morais, 
este causadoface devolução de chefue 
pela banco agravado. Competência - 
declaração de oficia Inaéhnissibili,L!IL. 
1. O despacho agravado foi 
fundamentado no Art. 100, V, "a" do 
CPC. Todos os casos emanados na norma 
do Art. 100, supra aludido, encerram 
hipóteses de competência territorial, 
portanto, relativa. Seu conhecimento 
depende de "exceção declinatória de 
foro". Impossível deckirá-la de oficio, 
comodispõe os Arts. I11a114doCPC. 
2. Recurso conhecido e provido. 
(Ag. -PÁ. Acórdão n°32.945. Relatora: 
Desa. OSMARINA ONADIR 
SAMPAIO NERY. 2° Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 05/ 
02/97). 

Apelação. Prazo recursal. 
Intempestividade Reexarne necessária 
Pagamnemáto de pensão e de pecúlio. 
Falta de inscrição facultativa. 
Comprovação do recolhimento das 
coiitribuiçãe.s. 
O prazo para recorrer da decisão exarado 
em Mandado de Segurança não difere do 
previsto na parte geral do CPC (Art. 
184 e 506, ifi). Publicado oficialmente, 
a sentença desta flui à contagem do 

Ir 
azo, e não da ciência à autoridade 

impetrada para cumprimento da decisão 
Súmula 392 - STF ). Recurso 

intempestivo. Comprovado nos autos o 
recolhimento da contribuição 
previdenciária, é dever que se impõe o 
pagamento da pensão e do pecúlio aos 
beneficiários, independente da inscrição 
facultativa. Recurso improvido. 
(Ap.Civ. - PÁ. Acórdão n° 32.948. 
Relatora: Desa. CLIMENIÉ 
BERNADETTE DE ARAÚJO 
PONTES. 3° Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 19/12/97). 

Mandado de Segurança. Meio 
impróprio para suspender liminar 
concedido em outro mandamus. 
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Mandado de Segurança. Ato Judicial. 
Liminar concedida. Suspensão pretendida. 
Meio impróprio. Extinção da ação. 1. O 
Mandado de Segurança não é meio próprio 
para suspensão de liminar concedida em 
outro mandainus. 2. Extinção da ação por 
impropriedade. 3. Mandado de Segurança, 
julgado extinto por incabível. 
(M.S. -PÁ Acórdão n°33.056. Relatora: 
Desa. MARIA HELENA D'ALMEIDA 
FERREIRA. Câmaras Cíveis Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 10/02/98). 

Mandado de Segurança Preinainar de 
ilegitimidade ativa "ad causam" Poder 
aos Sindicatos, kgalm ente ainstkuldas, 
hnpetrarMwsdado deSqurwsçacdetisv 
para defender os interesses de seus 
associados, indepen desatem ente de 
autorização expressa destes. Prd.itninar 
rejeitada à u,,waimidade 
Preliminar de ilegitimidade passiva "ad 
causam". Cabe ao Exmo. Sr. Governador 
do Estado responder, em última análise, 
pela política  econômico-financeira do 
estado que governa - Preliminar 
unanimemente rejeitada. No mãito,a Lei 
5.810, de24/01/94 nãose refeseanenhuma 
restrição, sob qualquer sentido, ao 130  
salário. Segurança coscdida. 
(1LS. - PÁ. Acórdão N°32926 Relator: 
Des. RICARDO BORGES FILHO. 
Órgão EspeciaL Unânime. 
Julgamento: 10/12/97). 

Direito liquido e cato. !iwcorr&,da Ato 
da Secretária deEUado je.4bniniUraçdo 
que determinou, relativa i;iente aos 
proventos dos inspetrantes, cogito 
funcionários públicos estaduais 
aposentados, o cálculo de çrutificaçdo 
de esColariduk sobre o venanaesat, e stJo 
sobre a re,nwi era çdo totaL 
Art. 140daLeiF.1uoln°5.810,de 1995. 
Não dispõe, o Tribunal de Contas do 
Estado, de poderes para determinar o 
registro de uma aposentadoria em termos 
diversos dos era que foi ela requerida e 
deferida., competindo-lhe, isso sim, julgá-
la válida, nos termosem  que  foi concedida, 
ou nula, por ilegal. Segurança denegada. 
(M. S.  - PA. ACÓDIãO n°29.918. Relator: 
Des. WILSON DE JESUS MARQUES 
DA SILVA. Câmaras Cíveis Retinidas 

Unânime. Julgamento: 05/10/96). 

Cargo em co,nis.sdo. incorporação de 
percentuaL Direito adquirido 
Mandado de Segurança. Funcionário 
Público Estadual. Vencimentos. 
Incorporação de percentual relativo a cargo 
em comissão. Preliminares de inépcia da 
inicial, e prescrição quinqüenal. 
Preliminares rejeitadas tendo em vista que 
a inicial veio robuslamente acompanhada 
de todos os documentos necessários 
quanto à prescrição quinqtlenal não 
ocorreu, por se tratar de prestações de 
trato sucessivo, que se renovam mês a mês. 
Ademais, entre a retirada do beneficio e a 
ação, transcorreram apenas 2 anos e 3 
meses. Mérito. Inteligência dos artigos 50,  
item XXXVI daC.F.,eartfl°, parte final, 
da LICC. Não pode a Lei Nova ferir o 
direito adquirido pelo requerente a 
incorporação de percentual de cargo em 
comissão, adquirido na vigência das Leis 
no 5.020/82 e 5.232/85. Outrossim, há 
também direito adquirido sob a vigência 
da Lei 5.810/94. Pretensão apoiada em 
direito liSuidoecerto.  Segurança concedida 
à unaninudade. 

(MS. - PÁ. Acórdão n°33.066. Relatora: 
Desa. RUTÉA NAZARÉ VALENTE DO 
COUTO FORTES. Câmaras Civeis 
Reunidas. Unânime. Julgamento: 16/02/ 
98). 

Execução. Dividas e Operações 
Financeiras. impossibilidade de 
liquidação antecipada 
Agravo de Instrumento. Ação de Execução. 
Aplicação da Medida Provisória n968. 
Liquidação de dividas e operações 
financeiras. Transferência de titularidade das 
contas e depósitos denominados em 
cruzados novos. Impossibilidade de 
antecipação. art.12. 1. A transferência de 
titularidade das contas e depósitos 
denominados em cruzados novos para 
liquidação de dividas e operações financeiras, 
na forma de Medida Provisória n°168.2. Na 
forma do que estabelece o ali. 12 da  referida 
medida, é vedada a liquidação antecipada. 3. 
Recurso conhecido, mas não provido, para 
manter a decisão recorrida. 
(Ag. - PA. Acórdão n°33.031. Relatora: 
Desa. MARIA HELENA D'ALMEIDA 
FERREIRA. 2' Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 12/02/98). 

En:baqços de Declaração. Impossibilidade 
de reverter o resultado final da decisão. 
Embargos rejeitados. 
Embargos de Declaração. Incabível nos 
Embargos rever a decisão, visando, em 
consequência, reversão do resultado final, o 
que importa em alteração substancial do 
julgado e não suprimento da omissão alegada 
e não configurada. Embargos rejeitados. 
Decisão unânime. 
(Emb.Decl. - PÁ. Acórdão n°33.025. 
Relatora: Dra. CARMENCIN 
MARQUES CAVALCANTE, Juíza 
especialmente convocada. Unânime. 
Julgamento: 13/02/98). 

DIREITO PENAL 
E DIREITO 

PROCESSUAL PENAL 

Pensão Alimne,:ticia. Prisão CiviL Ha.beas 
Corpiis Preventivo. J feio insuficiente para 
demonstrar a impossibilidade de pagá-la. 
Habeas Corpus Preventivo. Não é o habeas 
corpus meio suficiente para demonstrar o 
devedor de pensão alimentícia a 
impossibilidade de pagá-la, de sorte a obter 
a revogação da prisão civil contra si 
decretada. Ordem negada. Unânime. 
(H.C.Prev. - PÁ. Acórdão n°33.076. 
Relator: Des. ARY DA MOTTA 
SILVEIRA. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamento: 22/12/ 
97) 

Recurso Penal Ex-Offício de Ilabeos-
Corpus. Receio de prisão do paciente. 
Quedando-se silente a autoridade policial 
indicada corno coatora às informações 
solicitadas, presume-se verdadeiro o receio 
do paciente no que tange à iminência de sua 
prisão. Recurso conhecido e improvido. 
Decisão de l°grau mantida. 
(Rec.Pen. - PÁ. Acórdão n° 32.924. 
Relator: BENEDITO DE MIRANDA 
ALVARENGA. 3' Câmara Criminal 
Isolada, Unânime. Julgamento: 06/02/98). 

Legltuna Defesa de Terceiros. 

Apelação. Homicídio. Legitima Defesa 
de Terceiros. Verificando-se que tanto 
no inquérito policial como na instrução 
processual, desenhou-se  uni quadro de 
legítima defesa em favor do réu, 
indicando a acertada decisão do Tribunal 
Popular, mantém-se tal decisão. Recurso 
conhecido e improvido. Decisão 
unânime. 
(Ap.Pen. - PÁ. Acórdão n°33.048. 
Relatora: Desa. LUCIA 
CLAIREFONT SEGUIN DIAS 
CRUZ. 3' Câmara Criminal Isolada. 
Unânime. Julgamento: 03/10/98). 

Sentençafundamentada sw autoria do 
delito. Prova material isão acostada gaas 
autos. inobse,vilncia por pwledo Juir.o 
sentenciwate aoArt. 158 do C'PP 
1. Nos crimes que deixam vestígios, 
necessário se toma o exame de corpo de 
delito, direto ou indireto, não podendo 
supri-lo a confissão do acusado. II. A 
jurisprudência é unânime quando orienta 
que: "a confissão extrajudicial, que não 
se reveste das garantias do Juízo, é 
insuficiente, por si só, para emhrar uma 
condenação...". Recurso conhecido e 
provido. 
(Ap. Pen. - PA. Acordão a' 31.812. 
Relator: Des. ELZAMAN DA 
CONCEIÇÃO BITTENCOURT. 2' 
Câmara Criminal Isolada. Unânime. 
Julgamento: 26/06/97). 

Invocação de ,nanifessa contrariedade 
da decisão doji'u'i àpro;u dos autos no 
concernente às qaiahficudoras do crime 
de homicídio. 
Inobstante só existe prova indireta, 
pessoal e material, o júri vislumbrou 
circunstâncias concomitantes ao crime, 
que o qualificam. Recurso conhecido e 
improvido. 
(Ap.Pen. - PÁ.. Acórdão n° 32.925. 
Relator: Des. WERTHER 
BENEDITO COELHO. 2' Câmara 
Criminal Isolada. Unânime. 
Julgamento: 23/10/97). 

Revisão Criminal. Fulcrando-se o 
Jjd:o "a qsw"para condenar  acusado 
apenas no depoimento prestado por 
uma das vítimas nafase inquisitorial, 
que aluiu desua relaiiiri valoraçilo, 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 dispõe 
os Arts. 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. 
(Rev. Crim. - PA. Acórdão n°32.845. 
Relator: Des. BENEDITO DE 
MIRANDA ALVARENGA. Câmaras 
Criminais Reunidas. Unânime, 
Julgamento: 29/12/97) 

Excesso de prazo causado pela 
insistência sua oizinr detesteisutus!:as por 
parte de um dos co-réus. 
Sendo tal excesso, não se pode atribui-
lo à autoridade judiciária indicada como 
coatora, que por motivo de acúmulo de 
processos não as inquiriu de imediato. 
Ordem negada. 
(H.C. Lib. - PÁ. Acórdão n"32.846. 
Relator: Des. BENEDITO DE 
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MIRANDA ALVARENGA. Câmaras 
Criminais Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 21/12/98). 

Ilabeas Corpus liberatório. Decreto 
'preventivo sem a desda fundamentação. 

Para a decretação da custódia preventiva, a 
Lei exige sejam esclarecidos os fatos que 
levaram a tal Juizo valorativo, não podendo 
basear-se em proposição abstrata, como 
simples ato formal. Ordem concedida. 
(H.C. Lib. - PÁ. Acórdão no  32.856. 
Relatora: Desa. MARIA DE NAZARETH 
BRABO DE SOUZA. Câmaras 
Criminais Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 22/12/97). 

Prisão preventiva. Pressupostos 
autorizadores da medida cautelar presentes 
nos autos. Constrangimento ilegal não 
configurado. 
Quando o despacho que decreta a prisão 
preventiva está suficientemente 
fundamentado na análise dos pressupostos 
que autorizam a medida constritiva, não há 
falar em constrangimento ilegal que justifique 
a concessão da ordem impetrada. Writ 
denegado. 
(RC.Lib. Acórdão n°32.857. Relator. Des. 
ELZAMAN DA CONCEIÇÃO 
BITTENCOURT. Câmaras Criminais 
Reunidas. Por Maioria. Julgamento: 26/ 
06/97). 

Excesso de prazo na instrução criminaL 
Feito paralisado. 
Embora a Lei ressalve o cômputo do tempo 
em que ocorre motivo de força maior, não 
significa que alguém possa ficar 
indefinidamente preso. Constrangimento 
ilegal evidenciado. Ordem concedida. 
(H.C. Lib. - PA. Acórdão n° 32.862. 
Relatora: Desa. MARIA DE NAZARETH 
BRABO DE SOUZA. Câmaras 
Criminais Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 06/10/97). 

Não acoLhi incuto da justificativa de niora 
processuaL Liminar confiada  
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, § l° do CPP ). Liminar confirmada. 
Ordem concedida. 
(H.C. Lib. - PÁ. Acórdão n° 32.890. 
Relator Des. BENEDITO DE MIRANDA 
ALVARENGA. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamento: 02/02/ 
98). 

Pacientes presos cii: flagrante delito pela 
suposta prática de crin.eprevLto nos .4rts. 
161, inciso!!, 330 e 283 do CPB. Pedido de 
liminar. 
Trata-se de réus primários, todos com 
domicílio e residência fixos no distrito da 
culpa. Crime atiançável. Concedida a ordem, 
tornando definitiva a liminar. 
(H.C.Lib.c/ ped.Lim. - PA. Acórdão n° 
32.892. Relator: Des. JAIME DOS 
SANTOS ROCHA. Câmaras Criminais 
Reunidas. Por Maioria. Julgamento: 24/ 
11/97), 

Ilabeas Corpus para anular inquérito 
policial militar. 
O 1P.M. "in casu" constitui-se ato jurídico 
revestido de plena legalidade, haja vista que 
seu presidente é cinco meses mais antigo na 
patente do que o ora paciente, em nada  

contrapondo-se à sua designação pela 
autoridade dita coatora, conforme o disposto 
no Ari. 16 da Lei n°5.251/85, que rege a 
matéria, objeto deste Wnt. Ordem denegada. 
(H.C. - PA. Acórdão n°32.893. Relator: 
Des. JAIME DOS SANTOS ROCH. 
Câmaras Criminais Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 17/11/97). 

Alegação de prisão inünente Concessão e 
posterior revogação da medida pleiteada, 
ante a perda do objeto da i,npetração. 
Pedido de liminar.  
Equívoco da defesa ao tentar inquinar como 
autoridade coatora, a digna Dra. Juíza "a 
quo", que em suas precisas informações, 
assevera jamais sequer ter cogitado do 
procedimento penal guerreado, fora do 
alcance de suas atribuições. Pedido não 
conhecido por absoluta falta de objeto. 
(H.C.Prev. - PA. Acórdão n° 32.894. 
Relator: Des. FELÍCIO DE ARAUJO 
PONTES. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamento: 22/12/ 
97). 
Paciente preso, recolhido ao presídio de 
Santarém, acusado de haver infringido 
o Art. 157, §§ 1°c 2°, incisos te II, e § 3° 
do CPB. Processo com a instrução 
encerrada, somente aguardando a 
prolação da respeitável sentença de 
mérito. 
Desponta jurisprudencialmente no colendo 
STF que, "ultimada a 'persecutio criminis', 
o alegado excesso de prazo, porventura 
existente, é de todo superado, cessando a 
causa de nulút'l'e occristrangimento ilegal—. 
Ordem denegada. 
(H.C. Lib. - PA. Acórdão n° 32.896. 
Relator: Des. JAIME DOS SANTOS 
ROCHA. Câmaras Criminais Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 17/11/97). 

Paciente denunciado nos delitos preiistos 
isosArLs. 168, capui, e 171, §2"1  Ido CPB 
Instauração de Ação PenaL 
Dessuine-se dos autos, que a conduta 
assumida pelo paciente encontra tipificação 
na lei penal substantiva, havendo indícios 
suficientes de autoria, o que autoriza a 
instauração da competente ação penal, que 
permitirá auferir-se de sua inocência ou real 
culpabilidade, inexistindo até então o menor 
constrangimento ilegal a ser sanado através 
do remédio heróico. Ordem denegada. 
(II. C.p/Tc.kPen. - PA. Acórdão n°32.898. 
Relator: Des. JAIME DOS SANTOS 
ROCHA. Câmaras Criminais Reunidas 
Unânime. Julgamento: 17/11/97). 

Alegação de infringência dos Ars. 312 e 
315 do CPP na decretação constritiva do 
Juízo "a quo ' Réu confesso. 
Réu confesso de crime praticado com frieza 
e crueldade, que se encontra foragido do 
distrito de culpa. Argüição inconsistente de 
legítima defesa. Evidência de periculosidade 
do acusado, justificadora da prisão 
corretamente decretada. Ordem denegada. 
(HC.Prev. -PA. Acórdão n° 32.900. 
Relator: Dei. FELICIO DE ARAUJO 
PONTES. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamento: 22/12/ 
97). 

!hibeas Corpus liberatório. Beneficio de 
aguardar em liberdade o julgamento do 
Júri, não aplicdi'elao crime de !wmnicídio 
qualificado. 
Julgamento do Júri. Ari. 408, § 2° do CPP. 
Crime de homicídio qualificado imputado 
ao paciente, conforme a denúncia e o Art.  

2°, II da Lei dos Crimes Hediondos no  
8.072/90. Ordem negada, recomendando 
ao Juízo "a quo", a realização das 
diligências preparatórias do julgamento 
do Júri. 
(H.C. - PÁ. Acórdão n°32.974. Relator. 
Des. WERTHER BENEDITO 
COELHO. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamento: 16/ 
02/98). 

Excesso de prazo. Configuração. 
Tratando-se de agente de alta 
periculosidade e existindo as 
circunstâncias legais que se enquadram 
no Ari, 312 doCPP, não há justificativa 
para o relaxamento da prisão em 
flagrante. Ordem denegada 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão no  33.001. 
Relatora: Desa. LUCIA DE 
CLAIREFONT SEGUIN DIAS CRUZ 
Câmaras Criminais Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 20/10/97). 

Atentado Violento ao Pudor. 
Acolhimento da palavra da v(tirna 
s,wiwr 
Atentado Violento ao Pudor. A palavra 
da vitima menor deve ser acolhida, se 
guarda coerência com os demais 
elementos de prova que emergem dos 
autos. Se o delito é praticado contra 
menor de 14 anos de idade a violência 
presumida, pelo que se faz desnecessária 
a existência de prova material. Crime 
configurado. Recurso desprovido. 
(Ap.Pcn. - PÁ. Acórdão n°33.081. 
Relatora: Desa. YVONNE 
SANTIAGO MARINHO. 1' Câmara 
Criminal Isolada. Unânime. 
Julgamento: 17/02/98). 
Duplo crime de latrocínio em co-autoria 
e concurso material, previstos nos Arts. 
157, § 3° ele os Arts. 29 e 69 do CPB. 
Manutenção da sentença do Juizo "a 
quo 
Preliminar de preclusão do direito de 
apresentar razões de recurso no Tribunal 
"ad quem", em decorrência da 
intempestividade do pedido do 
recorrente - Preliminar acolhida. No 
mérito, está provada a co-autoria através 
de numerosos indícios e prova pessoal 
indireta, que corroboram a confissão do 
infrator na policia. Recursos conhecidos 
e improvidos, para manter a sentença 
do Juízo "a quo", consoante o parecei 
ministerial. 
(Ap.Pen. - PÁ. Acórdão n° 33.007. 
Relator: Dei. WERTHER 
BENEDITO COELHO. 2° Câmara 
Criminal Isolada. Unânime. 
Julgameto: 06/11/97). 

Inquérito Policial. Truncamento. 
Justa causa alegada. 
Recurso Penal em Sentido Estrito, 
1-labeas Corpus. Inquérito Policial 
Trancamento. Alegação de justa causa 
Inadmissibilidade. 
(Rec.P.Sent.Estr. - PA. Acórdão  
n°32.975. Relatora: Desa. YVONNE 
SANTIAGO MARINHO. 1° Câmara 
Criminal Isolada. Unânime. 
Julgamento: 03/02/98). 

Spors'to5o Desoniborga&u Manoel de Cluisto .Aives 
Filho e Deseiobaigadoe Almie de Lima Petejeu 
Organ1zaçdo Ednair de Meio Feenandes LeSo e Rosa 
Helena de Cheisto Alves Asaeosoeas dos Plenános. 
Colaburaç5o; Jane loedy . Assessora Jwidica; 
Lu12, AfturtoTuj cio Castro. 0" de Justiça. 


