
    

JUNHO/98 ANO VI 

 

N°61 

 

    

INFORMATIVO DO TJE 
ÔRGÃO DE DIVULGAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 

TJE no Infoseg 
O Tribunal de Justiça está prestes a se integrar ao 
mais completo sistema de transmissão de informa-
ções de combate ao crime organizado. Até ofmal 
deste ano, o TJE fará parte da rede que vai possi-
bilitaro intercâmbio mais sofisticado de informa-
ções destinadas a combater o narcotráfico, furto 
de veículos, funo de armas e o crime organizado 
nos países que integram o Mercosul e Estados 
Unidos, o INFOSEG. O sistema de segurança pú-
blica, expressa com absoluta fidelidade as metas 
contidas no Projeto de Informatização Global do 
TJE, marca registrada da administração do 
desembargador Romão Amoedo Neto e que deve 
estar conluído até o final de 98. 

A imtáantação do novo sistema vive hoje a 
sua segunda etapa - o projeto foi subdividido em 
três fases - que prevê a interligação dos Tribunais 
de Justiça de país a uma cadeia de circulação de 
informações oriundas basicamente dos Fóruns Cri-
minais, O Infoseg é resultado de iniciativa do 
Ministério da Justiça e para a sua concretização já 
foram orçados R$ 21 milhões pelo órgão federal, 
para todo país. O TJE paraense possui 
infraestrutura operacional adequada, reunindo por-
tanto as condições pertinentes para participar do 
combate contra o crime organizado e dar ainda 
maior qualidade a prestzçãojurisdicional, agora 
em âmbito internacional. Mas apesar de possuir a 
segunda maior rede infor natizadado Estado, o TJE 
precisa dispor de verba suplementar do governo 
do Estado - resultado de grande investimento na 
área de informática que agora atingem seu ápice 
neste exercício o que poderá garantir a sua parti-
cipação no Infoseg. Para taiito, foram feitos estu-
dos sobre a situação financeira do Poder Judiciá-
rio, pela Secretaria de Planejamento do TJE os 
quais foram encaminhados através do 
Desembargador Romão Amoêdo Neto aos Po-
deres Executivo e Legislativo reivindicando alte-
ração na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
ano de 1999, objetivando mais numerários para a 
gestão vindoura. 

LEIA NESTA EDIÇÃO 

• Dois Dirigentes da Asssociação 

dos Magistrados Brasileros esti-
veram no Pará para falar sobre as 
reformas que tramitam no Con-
gresso Nacional 
pág. 5 

• São concluídas as reformas rea-
lizadas no primeiro e segundo 
pavimento do Palácio da Justiça. 
pág. 3 

• A partir desta edição, este Info 
mativo lança uma nova seç. 
dedicada a divulgar informações 
especializadas na área da medici-
na e odontologia. O novo espa-
ço conta com a participação dos 
profissionais da área que atuam 
no Tribunal. Vale a pena conferir. 
pág.8 

• Angelina Keuffer é. a aposentada 
do mês, que atuava no setor 
taquigráfico do TJE. pág- ]0 

Magistrados discutem o projeto de reforma do Governo 
Federal em palestra na AMEPA. 
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As obras do projeto de 
reforma parcial do Pa 
lácio da Justiça elabo-

rado em novembro do ano pas-
sado pela coordenação de en-
genharia do Tribunal de Justi-
ça, que tem a frente o enge-
nheiro Mareio Losada deverão 
estar concluídas até o final des-
te mês. A execução dos servi-
ços, iniciado em fevereiro deste 
ano, foi objeto da tomada de 
preços n° 020/CPL - Comissão 
Permanente de Licitação do 
TJE. O custo da reforma, or-
çado em R$469 mil, foi obtido 
através de licitação na modali-
dade "tomada de preços". A 
Empresa Paraense de Enge- 

ana venceu a licitação por 
'Estar enquadrada no critério 
de menor preço. 

Desde sua inauguração, em 
dezembro de 1970 na gestão 
do desembargador Agnano 
Monteiro Lopes, já falecido, o 
prédio do Palácio da Justiça ain-
da não havia sofrido nenhuma 
reforma. "Essa reforma já vi-
nha sendo pleiteada, e somen-
te nesta administração foi pos-
sível fazê-la. Os projetos 
arquitetônicos foram elabora-
dos pela nossa Coordenação de 
Engenharia. Mas os projetos 
da rede elétrica e de 
cabeamento lógico foram de 
autoria de terceiros. Nós fize-
mos a supervisão geral das 

o
ras", informou Márcio 
sada, Engenheiro Civil que 

está a frente da Coordenação 
de Engenharia e Manutenção 
do TJE há seis anos. A refor-
ma atingiu setores específicos 
do primeiro e todo o segundo  

pavimento do Palácio onde foi 
construída ainda uma pequena 
passarela ligando o prédio prin-
cipal ao Anexo 1, único andar 
que não possuía ligação. 

No primeiro pavimento as 
obras atingiram a garagem e o 
departamento de informática. 
O engenheiro civil Paulo Pi-
menta, da Empresa Paraense 
de Engenharia, dedicou tempo 
integral a execução das obras, 
incluindo os feriados e fins de 
semana para evitar que o tra-
balho sofresse atrasos e tam-
bém prejuízos à rotina de tra-
balho de alguns setores que não 
puderam ser deslocados do 
andar em reforma, como as 
três varas que trabalham com 
juri e a 8° Vara de Execução Pe-
nal. O engenheiro Paulo Pi-
menta disse que houve etapa 
em que chegou a ter mais de 
cem pessoas nas frentes de tra-
balho e foi necessário sacrifi-
car alguns feriados e fins de 
semana para não prejudicar o 
trabalho dos juizes. 

Na avaliação do engenhei-
ro Márcio Losada apesar dos 
contratempos desse tipo de 
trabalho como o barulho e a 
poeira "o resultado está dentro 
do esperado e foi plenamente 
satisfatório", comemora. 
Márcio Maia acredita que a 
cúpula diretiva do Tribunal 
também deverá ficar satisfeita 
com os resultados obtidos com 
a obra. 

A Reforma 
No primeiro pavimento, os 

setores alvo do projeto de re- 

forma parcial foram o Depar-
tamento de Informática que 
sofreu modificações em sua 
estrutura anterior. O espaço 
com a mudança do Arquivo 
Geral do TJE para prédio pró-
prio cresceu em cem por cen-
to - Atualmente o Arquivo do 
TJE está funcionando na Tra-
vessa Dezesseis de Novembro 
ao lado do Comando do Cor-
po de Bonbeiros. O Dept° de 
Informática já está funcionan-
do em um espaço com 1.356 
m2, totalmente adaptado para 
atender as necessidades do 
setor. Um mini auditório com 
capacidade para 40 pessoas foi 
construído, aproveitando uma 
parte do espaço antes ocupa-
do pelo Arquivo. A garagem 
recebeu piso e pintura novos 
além da colocação de armári-
os embutidos. O corpo da 
guarda, também no primeiro 
pavimento, foi pintado e o nú-
mero de celas foi ampliado. 
Atualemente existem três no-
vas celas sendo uma somente 
para homens, outra para mu-
lheres e uma para os presos 
especiais. 

No segundo pavimento foi 
susbtituída a pavimentação em 
tacos de madeira para cerâmi-
ca de alta qualidade e resistên-
cia para suportar o trânsito 
intenso nos dias normais de 
trabalho durante a semana. 
Foram trocadas ainda as ins-
talações elétricas como: fiação, 
luminárias, reatores eletrôni-
cos e lâmpadas modernas que 
possibilitam uma redução ex-
pressiva no consumo de ener- 

gia. Foram colocadas ainda no- - 
vas instalações de rede lógica 
para a transmissão de dados 
com maior segurança e rapidez. 
Até a reforma essa transmis-
são era feita através de um cabo 
com velocidade de I0MBPS ( 
megabites por segundo). Os 
cabos atuais transmitem dados 
a uma velocidade não inferior 
a l0ømbps. 

Novas Obras 
A Comissão Permanente de 

Licitação já iniciou processo 
para abertura de uma nova lici-
tação que tem por objetivo a 
construção do novo prédio do 
Egrégio Tribunal de Justiça, 
com a publicação de Edital. A 
licitação vai se dar através da 
modalidade Concorrência Pú-
blica. E o dia para a abertura 
das propostas está previsto para 
o dia 16. O p1ojeto de cons-
trução do prédio também rece-
be a assinatura da Coordena-
ção de Engenharia e Manuten-
ção. O projeto prevê a cons-
trução de 5.700m2, distribuí-
dos em quatro pavimentos. 

O novo prédio vai abrigar ga-
binetes individuais aos 
desembargadores que hoje - 
por força da falta de espaço - 
são obrigados a dividirem en-
tre si os gabinetes. Os futuros 
gabinetes serão dotados de ba-
nheiros privativos. O prédio do 
Tribunal vai abrigar ainda três 
plenários sendo um principal e 
dois adjuntos para a realização 
das sessões das Câmaras. As 
obras tem início previsto para 
daqui a 12 meses. 

Obras não interrompem rotina de trabalho nas Varas Penais Nova sala onde vai ncionar o Protocolo Geral do TJE 
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Cerca de 1.200 candi-
datos vão disputar as 30 va-
gas ofertadas pelo Tribunal de 
Justiça no concurso para Juiz 
Substituto de Primeira 
Entrância, cujas inscrições en-
cerraram no dia 8 deste mês. 
O concurso foi dividido em 
quatro etapas e a primeira pro-
va deve acontecer somente na 
segunda quinzena de agosto, 
de acordo com o que infor-
mou o presidente da comissão 
organizadora, desembargador 
José Alberto Soares Maia, 
vice-presidente do TJE. A co-
missão é integrada ainda pelas 
desembargadoras Maria Hele-
na Couceiro, Nazaré Brabo e 
Maria Helena Ferreira. A pre-
sidente da OAB/Pa, Avelina 
Hesketh está acompanhando 
os trabalhos da comissão que 
coordena o concurso. "O Pe-
ríodo de inscrições foi tanquilo, 
com problemas de pequena 
monta e de fácil solução", de-
clarou Alberto Maia. O 
desembargador informou ain-
da que os candidatos que fo-
rem aprovados deverão ser no-
meados ainda em 98. 

A prova de conheci-
mentos gerais - que marca a 
primeira etapa - deverá ter 50 
questões de múltipla escolha 
que vão abranger a totalidade 
das disciplinas obrigatórias 
constantes do programa. Di-
reito Constitucional, Direito 
Processual Civil, Direito Elei-
toral, Direito Administrativo e 
Tributário, Direito Civil, Direi-
to Comercial, Direito Penal e 
Direito Agrário são as matéri-
as selecionadas para a prova 
que será eliminatória. Os apro-
vados vão enfrentar ainda três 
provas subjetivas. Na primei-
ra as questões vão ser sobre 
Direito Constitucional, Direi-
to Processual Civil, Direito 
Eleitoral, Direito Administrati-
vo e Tributário, além da dis-
sertação sobre Direito Consti-
tucional ou Direito Processu-
al Civil. A dissertação vale qua-
tro pontos. A segunda prova 
subjetiva conterá questões so-
bre Direito Civil, Direito Co-
mercial, Direito Penal, Direito 
Processual Penal e Direito 
Agrário, além da dissertação  

sobre Direito Civil, Penal ou 
Comercial. Na terceira prova 
subjetiva, o candidato deverá 
lavrar uma sentença, a ser es-
colhida pela comissão exami-
nadora. A disciplina que vai 
servir de base para a sentença 
será escolhida por sorteio du-
rante a realização da segunda 
prova. 

Os candidatos serão in-
formados sobre os dias, ho-
rário e locais de realização das 
provas a serem afixados nos 
quadros de aviso do TJE e na 
Escola Superior de Magistra-
tura, localizada na travessa 
Quinto Bocaiúva, n°1388. Os 
candidatos devem se dirigir ao 
local das provas sempre com 
30 minutos de antecedência, 
levando a carteira de identida-
de e a carteira de registro 
expedida no ato da inscrição. 
A coordenação do concurso 
avisa que não haverá segunda 
chamada e nem vai ser permi-
tida a entrada de qualquer can-
didato após o início das pro-
vas. Quem faltar a prova de 
conhecimentos gerais estará 
automaticamente desclassifi-
cado. Será proibida a consul-
ta às legislações durante a pro-
va e para ser aprovado o can-
didato não poderá ter média 
inferior a cinco pontos em to-
das as etapas do concurso. A 
avaliação dos títulos apresen-
tados pelos candidatos valerá 
apenas como classificação. O 
candidato que obtiver nota in-
ferior a cinco após a soma dos 
pontos estará automaticamente 
fora da disputa por uma das 
vagas. Mas quem discordar da 
comissão examinadora - que 
vai somar os pontos das pro-
vas e dividir por três - poderá 
recorrer ao órgão Especial do 
TJE em, no máximo, cinco 
dias. O resultado dos recur-
sos vai ser divulgado através 
de Edital publicado no Diário 
da Justiça. As provas vão ser 
corrigidas pelos 
desembargadores que fazem 
parte da comissão de coorde-
nação. A verba apurada com 
as inscrições - que custaram 
R$80,00 - será utilizada na re-
alização do concurso. 

CURTAS 

Imunidade 1 

A Associação dos Magistrados do Pará - AMEPA, pro-
moveu no dia 19 deste mês, a palestra "Imunidade Tributária 
Para os Magistrados", proferida pelo advogado e ex-presiden-
te do TRT da 8 Região, Roberto Santos de Oliveira. A pales-
tra foi realizada no auditório da entidade e teve por objetivo 
esclarecer a magistratura paraense sobre o que prevê a Cons-
tituição Federal a respeito do pagamento de Imposto de Renda 
pelos juízes. 

Imunidade 2 

Segundo o palestrante, o inciso 2°, do artigo 153 da 
Constituição determina que o recolhimento do IR não de.  
incidir sobre a renda do contribuinte aposentado. Ele explico 
que ao completar 65 anos, o aposentado cujo IR foi pago pela 
Previdência ou outra pessoa jurídica de direito público e que 
recebeu salário constituído exlusivamente de rendimento do 
trabalho pode gozar da chamada "imunidade tributária". 

Concurso em Curionópolis 
O Presidente do TJE, desembargador Romão Amoedo 

Neto, autorizou a reabertura do concurso para preenchimento 
de vagas nos setores administrativo e de apoio no Fórum da 
comarca de Curionópolis, suspenso em 1994. Os 178 candida-
tos inscritos aos cargos de Escrivão (1 vaga), Escrevente (1 
vaga), Auxiliar Judiciário (2), Oficial de Justiça (2), Agente de 
Portaria (3) e Atendente Judiciário (3); fizeram a prova escrita 
no dia 20 deste mês e a de datilografia dois dias depois. O 
concurso está sob a supervisão do Corregedor de Justiç. 
Desembargador Humberto de Castro. A comissão coorden. 
dora é presidida pelo Juiz Elder Lisboa, titular da comarca de 
Curionópolis. As técnicas Rosemary Silva e Maria Goreti Ro-
cha integram a comissão secretariada pela funcionária 
Theodora Menezes. O resultado será publicado no Diário da 
Justiça em data aser definida pela comissão. 

Emaús 
Os coordenadores do Movimento de Emaús estiveram 

no TJE divulgando o Programa Sócio Solidário no TJE no 
período de 19 a 26 deste mês, o Programa objetiva capitalizar 
recurso para manter os projetos da entidade, voltados para 
crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. 
Quem puder colaborar deve procurar a entidade e se associar 
a entidade. Estão sendo ofertadas três modalidades de socie-
dade: sócio de apoio, sócio participante, sócio participante 
especial. As taxas de adesão variam de RS 10  R$500 mensais. 
O contato pode ser feito pelos telefones: 2410321/2422444/ 
2247967 ou 2420752. A coordenação do Movimento fez a di-
vulgação da campanha aberta a novos sócios através da As-
sessoria de Cerimonial do TJE 

TJE abre concurso para Juiz 



Aaeuo .)antos 
Claudio Moni 
Fernando Pre 

Procurador de Justiça do tsrado; Mano Paulo do TJE do Rio de Janeiro; 
alvão Presidente da AMEPA; José Alberto Maia Vice Presidente do TJE e Luiz 
sidente da AMB. 

í comendas 
Os representantes da AMB foram agraciados com a medalha do 
mérito judicánio "Silvio Hall de Moura" entreguepelo Juiz Cláudio 
Montalvão das Neves ao Presidente da AMB Luíz Fernando e ao 
Juiz Mário Paulo a plaqueta em branze das mão do Vice-Presidente 
José Alberto Soares Maia, na ocasião representando o Poder Judi- 
ciário do Estado.
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TJE 

Palestra da AMB à magistratura paraense 

O
s juízes Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho - ti 
wlarda 4' Vara de Aci-

dentes de Trabalho, e Mano 
Paulo, titular da 5' Vara Criminal 
e Diretor Para Assuntos 
Legislativos da Associação de 
Magistrados Brasileiros, AMB, 
e do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro; estiveram em Belém 
no dia 29 de maio proferindo pa-
lestra na Asso-
ciação dos Ma-
gistrados do 
Pará - Amepa. 
Mais de duzen-
tos magistrados 
se fizeram pre- 
sentes. O 
desembargador 

sé Alberto 
oares Maia, 

Vice-Presidente 
do TJE, repre-
sentou o Tribu-
nal de Justiça e 
o procurador 
Adélio Mendes 
dos Santos o 
Ministéiio Públi-
co Estadual. 

Os ma-
gistrado- acom-
panham de per-
to as discussões 
e votações sobre 
as reformas em 
tramitação no 
congresso. Os 
dois representam 
cerca de 13 mil 

.agistrados en- r e 
desembargadores, juízes e mi-
nistros. Mário Paulo e Luiz 
Fernando já estiveram em pales-
tras em outros Estados do país. 
esta é a primeira vez no Pará. As 
palestras tem por objetivo o re-
passe à categoria das informa-
ções pertinentes ao processo de 
reforma, que está em fase de 
conclusão no Congresso Naci-
onal. 

Em sua palestra, o juiz 
Mário Paulo fez uma abordagem 
sob o ponto de vista dos diri-
gentes da AMB, trazendo aos 
presentes um breve histórico da 
previdência nesses três últmos 
anos e as inúmeras fases já en-
frentadas nesse processo. O 
magistrado destacou ainda a 
atual situação das regras perma-
nentes e transitórias, em relação 
aos direitos adquiridos pela ca-
tegoria. 

De acordo com o texto,  

na regra permanente o regime é 
contributivo, o que tem gerado 
muitas dúvidas pois há casos de 
magistrados com tempo de ser-
viço e não tem de contribuição 
e o mesmo com tempo fictício. 
O projeto veda a acumulação do 
tempo de serviço mas permane-
ce os 70 anos para a aposenta-
doria compulsória com 
proventos proporcionais - o que 

pode vir a desestimular os que 
entram na magistratura aos 65 
anos. A regra exigia 10 anos de 
serviço público mas foi retirada 
na redação final e a AMB de-
fendia 15 anos o tempo mínimo 
e cinco anos no cargo. A idade 
mínima de contribuição passa 
para 30 anos ( mulheres) e 35 
anos (homens). O magistrado fa-
lou ainda sobre a importância da 
presença dos membros da dire-
ção da AMB nos Estados para 
discutir com a categoria o pro-
cesso de reforma. Segundo ele, 
esse contato foi de vital impor-
tância em função das dificulda-
des de divulgação junto à im-
prensa. Mário Paulo procurou se 
deter mais nas disposições tran-
sitórias, em razão de ser esta a 
situação de grande maoria dos 
presentes à palestra. Citando 
pontos do projeto, o magistra-
do mostrou como pode se dar a  

aposentadoria "com base na le-
gislação vigente" e explicou 
como pode ser contado o tempo 
de serviço, de contribuição e o 
fictício. Ele abordou também a 
questão do redutor proporcional 
co redutor do redutor. Finalizan-
do a palestra, o magistrando de-
clarou que o governo federal "jo-
gou pesado" quando revogou o 
artigo 153, que isentava os apo- 

sentados com mais de 65 anos a 
contribuir com Imposto de Ren-
da. Para o juiz isso foi uma forma 
de penalizar o aposentado e se-
gundo sua avaliação, " talvez 
porque o ministro Reinold 
Sthefanes( checar) é o pior exem-
plo porque se aposentou con-
tando tempo fictício e irregular 
aos 47 anos. Para o juiz Cláudio 
Montalvão, presidente da 
Amepa, a palestra ajudou a dis-
sipar muitas dúvidas da catego-
ria sobre o assunto. 

Osegundo palestrante 
foi o Presidente da AMB, Luíz  

Fernando Ribeiro de Carvalho 
que iniciou seu discurso abor-
dando questões relacionadas ao 
subsídio da Reforma Adminis-
trativa. "O subsídio será fixado 
por lei é o sistema da Reforma 
Administrativa. E se prevê que 
todo ano haja uma lei de revisão 
ou de reajuste do subsídio e aí 
a iniciativa será reservada aos 
Estados nos Tribunais de Justi-

ça, o que não im-
pede que o Supre-
mo edite a Resolu-
ção", comentou o 
magistrado. O 
palestrante desta-
cou ainda os se-
guintes pontos: a 
fixação do teto, 
que por lei são 
discutidos e enca-
minhados pelo i 
diciário 
legislativo para 
apreciação; o con-
ceito de subsídio; 
o escalonamento 
da carreira; a 
vinculação que a 
emenda já propõe 
e que os Tribunais 
de Justiça terão 
que examinar em 
cada Estado a 
possibilidade de 
rédução e a 
compatibilização 
necessária cm o 
princípio da 
redutibilidade. O 
magistrado afir-
mou ainda que o 

Supremo possui visão bastante 
rigorosa nesse aspecto. Para o 
STF, o que não se poderá - sob 
nenhum pretexto ultrapassar o 
valor do teto do Supremo. Em 
alguns Estados isso importará 
em redução, o que é absoluta-
mente inconstitucional. O ma-
gistrado lembrou ainda que sua 
luta reflete a luta de 54 associa-
ções de magistrados das esfe-
ras Estaduais e Federais que 
congregam hoje a AMB. Ao fi-
nal houve debate seguido de 
coquetel ao som de danças e 
música folclórica. 



Vice-Presidente é homenageado 

O desembargador José Alberto Soares Maia, Vice-
Presidente do TJE recebeu no dia cinco deste mês, 

os cumprimen-
tos dos advo-
gados e cole-
gas da magis-
tratura pelo 
transcurso de 
seu aniversário. 
Os funcionários 
e assessores da 
Vice-Presidên-
cia fizeram uma 

homenagem ao desembargador com um coquetel 
servido no final do expediente. O Presidente Romão 
Amoêdo participou da homenagem. Mesmo aniver-
sariando, o desembargador Maia cumpriu 
normalmete sua agenda de trabalho. 

TJE firma convênio com 
governo japonês 

O Presidente Romão Amoedo agradece os con-
vites e visitas recebidos neste mês de junho: 

- Curso: "Investigação no Combate ao 
Crime Organizado e ao Narcotráfico", 
na Acadepol ('cúdemiade Policia Civil 
do Pará )_ 
Abertura do Curso Prático de Direito 
Eleitoral no Auditório da OAB -Pará. 
Primeira Feira Ambiental na Amazônia 
promovida pelo Detroba. 
10  Seminário Sobre Saúde e Segurança do 
Trabalhador de Saúde no Pará, realizado 
no Teatro Gabriel Hermes. 
Sessão Solene de Posse dos Promotores 
Adélio Mendes dos Santos e Marcos An-
tônio Ferreira das Neves, no cargo de 
Procurador de Justiça do Estado, No Mi-
nistério Público. 
"IV Simpósio Amazônico de Prevenção 
ao Uso Indevido de Drogas", no Hotel 
Sagres, promovido pelo Secretaria de 
Justiça e Conselho Nacional de Entor-
pecentes. 
Exposição "Idéias Cruzadas", dos anis-
tas plásticos Toscano, P.P Condurú e 
Alain Le Metayer, promovido pelo Mi-
nistério Público do Estado. 
Inauguração das novas instalações do Po-
der Legislativo Municipal de Pai nha. 
4- Visita ao novo porto de escoamento, 
cerimônia de inauguração do mercado li-
vre do produtor rural e entrega de veícu-
los pela Sagri, Emater e Setran. 
Posses nos cargos de Presidente e Vice.-
Presidente do Tribunal de Justiça do Es-
tado do Espírito Santo, dos 
desembargadores Welington da Costa 
City e Nivaldo Xavier Valinho, no TJE 
do Espirito Santo. 
5-Sessão Extraordinária e Solene de pos-
se do juiz José Kardman Norat, no cargo 
de desembargador, no TJE da Paraiba. 
Inauguração das novas instalações da 
Corte Maior do Judiciário Alagoano, no 
TJE de Alagoas. 
Inauguração da pinacoteca com a expo-
sição "Arte Sobre Papel", lançamento 
do slogan e da bandeira do CCBEU, no 
Centro Cultural Brasil Estados Unidos. 
Solenidade de encerramento do curso de 
Investigação no Combate ao Crime Or-
ganizado e ao Narcotráfico, na Acadepol. 
6- V Conferência Para Empresários, Exe-
cutivos, Profissionais Liberais e Autô-
nomos, no Hotel Hilton, Salão Carajás, 
em Belém -Pará. 
8- Vistoria dos geradores de energia des-
tinados aos municípios de Soure, Portei, 
Faro, Almeirim. Alenquer e Óbidos, no 
porto da Sanave. 
Jantar de confraternização do XXIV 
Fórum de Reitores das Universidades Es- 

taduais e Municipais Brasileiras, na 
granja do icuí. 
9- Visita do Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado, depu-
tado Luiz Otávio Campos. 
10- Sessão Solene Comemorativa 
do Dia de Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portuguesas, 
com palestra alusiva à data preferi-
da pelo João de Jesus Paes Lourei-
roçno Salão Nobre da Sede do Grê-

mio Literário e Recreativo Portu-
guês. 
II - VI Convenção Nacional de So-
lidariedade a Cuba, no auditório do 
Ministério Público do Estado, pro-
movido pela Comitê de Defesa da 
Revolução Cubana. 
Cerimônia de Comemoração do 
133° aniversário da "Batalha Naval 
de Riachuelo"ede imposição de con-
decorações da ordem do mérito na-
val, no LV Distrito Naval de Belém. 
13- Solenidade de encerramento do 
"1° Curso de Prática do Júri". Pro-
movido pela OAB — Pará. 
15- Visitado Presidente Fernando 
Henrique Cardoso nos municípios 
de Tucurui e Altamira. 
18- Visita do Cônsul Geral do Ja-
pão ao Presidente do Tribunal de 
Justiça ,para apresentação do novo 
cargo. 
Comemoração dos 87 anos de exis-
tênciano Brasil da Assembléia de 
Deus. 
22- Sessão Comemorativa do "Dia 
Nacional das Academias de Letras", 
na Academia Paraense de Letras. 
23 - Soleifidade de Entrega da 
Comenda do Mérito Gaspar Vianna 
a algumas personalidades, pela di-
retoria geral do Hospital das Clíni-
cas Gaspar Vianna,. 
25-Solenidade de Abertura do Se-
minário de Direito Processual pro-
movido pela Associação dos Ma-
gistrados da Justiçado Trabalho da 
8' Região e do Instituto Paraense 
de Direito e Processo do Trabalho. 
Reunião do Colégio Permanente de 
Presidentes de Tribunais de Justi-
ça do Brasil, em Campo Grande - 
MS. 
Lançamento de "Os Palmares, Uma 
Versão de Sua História", de Donato 
Cardoso, na Academia Paraense de 
Letras. 
Fonte: Assessoria de Cerimonial 
e Relações Sociais do TJE. 

Agenda do Presidente 

Ô TJE 

Os funcionários do 
Tribunal de Justiça do 
Estado vão poder par-
ticipar, ainda este ano, 
do Programa de Trei-
namento promovido 
pela Japan Inter-
national Cooperation 
Agency, graças ao 
convênio firmado pela 
direção do TJE com os 
representantes da 
agência japonesa. O 
programa oferece 180 
opções diferenciadas 
de cursos e treinamen-
tos e tem por objetivo 
"a promoção do de-
senvolvimento econô-
mico e a melhoria da 
qualidade de vida da 
população mediante a 
transferência de 
tecnologia por meio da 
capacitação dos recur-
sos humanos". 

A JICA é o órgão 
oficial do governo ja-
ponês, responsável 
pela implementação de 
programas em países 
em desenvolvimento 
como o Brasil. A 
priori, o público alvo 
do programa precisa 
ser vinculado à uma 
entidade governamen-
tal seja na esfera fe-
deral, estadual ou mu- 

nicipal, e a JICA ga-
rante a viagem e esta-
dia dos candidatos se-
lecionados, conforme 
o previsto pelo Acor-
do Básico de Coope-
ração Técnica firmado 
entre Brasil e Japão 
em 1970. 

Para participar da 
seleção, o candidato 
precisa preencher as 
seguintes qualifica-
ções: ser vinculado à 
alguma entidade go-
vernamental, falar in-
glês com fluência, pos-
suir graduação univer-
sitária e ter experiên-
cia profissional. O limi-
te de idade obedece 
aos critérios estabele-
cidos para cada curso, 
que dura em média 12 
meses. Como o Pro-
grama de Treinamen-
to em Grupo é resulta-
do de um acordo 
bilaterial, a solicitação 
precisa ser feita atra-
vés do Ministério das 
Relações Exteriores. 
Maiores informações 
com o Departamento 
de Recursos Huma-
nos do TJE, localizado 
no prédio do Anexo II, 
na rua Tomázia Perdi-
gão. 



TJE 

Eldorado: Julgamento dos Militares pode ser em Agosto 

O Juiz Otávio 
Marcelino Maciel, ti-
tular da 14 a Vara Penal 
do Tribunal de Justiça 
- designado pela pre-
sidência do TJE, para 
atuar na instrução do 
processo que apura a 
morte de 19 trabalha-
dores rurais sem terra 
no município de 
Eldorado dos Carajás 
em abril de 96, acredi-
ta que 148 policiais 
militares - dos 155 

Ms indiciados - de- 
em ir a julgamento em 

agosto deste ano. 

O magistrado concluiu 
e entregou o relatório fi-
nal sobre o processo ao 
promotor criminal Marco 
Aurélio Nascimento, no 
dia 14 deste mês. Mas o 
julgamento corre risco de 
não ser realizado no mês 
previsto pelo juiz, porque 
o promotor que está cui-
dando do caso confirmou, 
em entrevista à imprensa 
local, que pretende dar en-
trada no Tribunal com um 
recurso solicitando o 
desaforamento, ou a 
transferência do julga-
mento para Belém, ale- 

gando medida de seguran-
ça. Otávio Maciel rejeita 
essa possibilidade argu-
mentando que "isso não se 
aplica a esse caso. Se for 
preciso convoco a polícia 
federal para dar garantia", 
afirmou. 

Ao promotor compe-
te a elaboração do libelo 
acusatório contra os acu-
sados que não recorreram 
da decisão da 2  Câmara 
Criminal Isolada, que ne-
gou os sete recursos em 
sentido estrito no julga-
mento realizado no dia 5 
de março deste ano. Audiência Pública 

TJE instala mais dois Juizados Especiais no Interior 

O Juiz Pedro Sotero e o Promotor Rui Barbosa discerraram a placa 

Criado para solucio-
nar os conflitos de me-
nor gravidade e de me-
nor potencial ofensivo 
os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais se ex-
pandem pelos municípi-
os dos Estados. Neste 
mês, o Tribunal de Jus-
tiça do Estado através 
de sua Coordenação 
Geral, instalou mais 
dois Juizados. Até o 
resente são 42 
uizados Especiais já 

instalados no Estado. 
No dia 19 a popula-

ção do município de 
Santa Izabel do Pará 
assistiu a instalação do 
Juizado Especial Cível 
e Criminal no município. 
O Juiz Pedro Sotero, titular da 
terceira vara da Comarca, vai 
responder pelo Juizado. Vá-
rias autoridades do Judiciá-
rio, Executivo e Legislativo 
participaram da sessão sole-
ne de instalação. O Juiz 
Sotero presidiu a sessão. O 
Promotor Rui Barbosa repre-
sentou o Ministério Público, 
presente também o Prefeito e 
vereadores do município. Re- 
presentando o 
desembargador Almir de Lima 
Pereira, Coordenador dos 
juizados, o assessor Alírio 
Tavares. O evento encerrou 
com um almoço oferecido 
pela prefeitura de Santa Izabel  

do Pará. 
No dia 25 foi instalado o 

Juizado Especial da Comarca de 
Tomé-Açú com a participação de 
vários autoridade locais, O 
Des.Humberto de Castro. 
Corregedor Geral de Justiça, pre-
sidiu a sessão. A Juiza titular da 
Comarca Sarah Castelo Branco 
vai responder também pelo 
Juizado. Para aJuiza, o evento é: 
"o primeiro passo de uma longa 
caminhada que pretendemos em-
preender para levar os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais de 
forma intinerante, para alcançar  

as localidade mais distantes des-
te município", afirmou Sarah Cas-
telo Branco e disse ainda que "a 
população Tomé-Açuense, deve 
continuar depositando sua con-
fiança na Justiça, ficando ciente 
de que mais do que nunca, nesta 
Comarca, todo cidadão, por mais 
humilde que seja, sempre terá os 
seus direitos reconhecidos, inde-
pendentemente de origem, raça, 
sexo, cor, idade, religião, poder 
econômico e colorção política". 
Ao final do evento foi oferecido 
um almoço aos presentes. 

O Presidente do TJE, Romão 
Amoêdo Neto, designou o Juiz 
Otávio Marcelino Maciel para 
representá-lo na audiência 
pública ocorrida no dia 3, às 
14h30, no plenário 9, do Anexo 
II, da Carnâra dos Deputados. A 
audiência pública foi de 
iniciativa da Comissão de 
Direitos Humanos daquela casa 
e objetivou conhecer e discutir 
as providências tomads no 
sentido de elucidar os fatos que 
culminaram nos massacres de 
Corumbiara (em Rondônia) e 
Eldorado dos Carajás (no Pará). 
Otávio Marcelino Maciel, é o 
Juiz designado para processar e 
julgar a ação penal relativa ao 
episódio de Eldorado dos 
Carajás, envolvendo policiais 
militares e integrantes do MST, 
no qual morreram 19 sem terra. 

A Comissão de Direitos 
Humanos junto a Câmara 
Federal, convidou além dos 
Presidentes dos Tribunais dos 
dois estados, os Procuradores 
Gerais de Justiça e os dois 
Governadores. O evento 
esclareceu aos membros da 
Comissão, sobre o alcance das 
providências tomadas pelas 
autoridades dos Poderes 
Executivo e Judiciário, nos 
Estados, sobre os dois 
episódios. 



Atendimento Odontógico 
do TJE: Serviço Qualidade 

Criado há 
16 anos, o Ser-
viço Odon-
tológico do 
Tribunal de 
Justiça dis-
põe de uma 
equipe forma-
da por cinco 
profissionais, 
uma estagiá-
ria e duas 
atendentes. José Ayres do 
Amaral (na foto) foi o primeiro 
odontológo a trabalhar no Tri-
bunal. 

Diariamente, a equipe se des-
dobra para atender a uma média 
de 25 a 30 pacientes que procu-
ram o setor. O atendimento é re-
alizado de segunda a sexta de 8 
às 18h. A equipe trabalha obe-
decendo a uma rigorosa 
metodologia. As consultas são 
marcadas com antecendêrcia o 
que possibilita dar maior quali-
dade a rapidez ao tratamento, 
sempre fiel aos procedimentos 

padrão 
tanto 
no aten-
dimento 
a adul-
tos 
quanto 
a crian-
ças. 
Ao 

longo 
dos últi-

mos 16 anos de existência, o ser-
viço vem se modernizando, gra-
ças ao apoio recebido pela dire-
ção do Tribunal. O investimen-
to no setor possibilitou a aqui-
sição de um novo equipamento 
odontológico totalmente 
automatizado, que trouxe maior 
conforto e segurança aos paci-
entes. Outra aquisição recente 
foi o Jet Sonic (na foto), apare-
lho usado para a remoção de 
tártaros e profilaxia. Atenção a 
saúde bucal e visitas periódicas 
ao dentista é uma das primeiras 
recomendações de José Ayres 
do Amaral. 

Destaque em Curso 
A equipe do ser-

viço médico do Tri-
bunal de Justiça - 

atualmente sob a di-
reção do gastro-
enterologi sta 
Albenis - se prepara 
para implementar a 
medicina voltada 
para o trabalhador. 
Hoje a equipe é for-
-.rada por sete médi-
cos com especiali-
dade em clínica geral, ginecolo-
gia, pediatria e gastroen-
terologia. A equipe pode contar 
ainda com o trabalho de dois en-
fermeiros; uma auxiliar de enfer-
magem; duas atendentes e duas 
estagiárias de enfermagem. 

Diariamente, a equipe regis-
tra erca de 70 atendimentos no 
horário de 8hs às 18hs. O servi-
ço funciona regularmente de se-
gunda a sexta-feira. 

As chamadas doenças ocu-
pa-cionais que vem sendo alvo 
de registros atentos por parte 
dos médicos, detectadas entre 
os servidores do TJE, provoca-
ram na equipe a necessidade de 
reciclagem e aperfeiçoamento na 
área da medicina do trabalho. 

Recentemente, a auxiliar de 
enfermagem Olinda Santana par- 

ticipou de um curso específico 
para a sua função, promovido pela 
Sociedade de Ensino 
Profissionalizante - SEPAI. Olinda 
concluiu o curso em primeiro lu-
gar, no início deste mês. O curso 
no qual a funcionária do TJE se 
destacou tratou especificamente 
sobre enfermagem no trabalho. 
Para Olinda o curso foi uma ótima 
oportunidade de aperfeiçoamen-
to profissional. "Foi ótimo e pre-
cisamos estar sempre atentos para 
enfrentar os problemas relativos 
às doenças ocupacionais. Aqui 
no TJE já temos vários casos de 
pessoas que estão se aposentan-
do por incapacidade física e isso 
é preocupante. O pior é que o do-
ente só procura o médico quando 
o problema já se encontra em es-
tágio bastante comprometedor", 
precupa-se a enfermeira. 

A Auxiliar de Enfermagem em atividade 

SAÚDE 

A Medicina do 
Trabalho no TJE 

A Secretaria de Administração e a equipe do Serviço Médico do 
TJE estudam a possibilidade de implementar a Medicina do Traba-
lho no Tribunal de Justiça. O objetivo da iniciativa é viabilizar a 
promoção, proteção e prevenção da saúde dos servidores, apesar 
de não haver ainda legislação específica que trate do assunto e 
proteja o servidor que - ao contrário do trabalhadore regido pela 
CLT, é vítima das chamadas "doenças ocupacionais". Esse tipo de 
doença pode ou não estar diretamente relacionada ao ambiente de 
trabalho mas é causada pela atividade desenvolvida pelo servidor 

"Sob o aspecto técnico é possível a criação de mecanismos para 
a promoção, proteção e prevenção das doenças ocupacionais dos 
servidores", explica o médico Miguel Simas, da equipe médica. 
Miguel Simas fez especialização em medicina do trabalho em 1996, 
graças ao estímulo recebido do departamento de Recursos Huma-
nos do Tribunal. "O DRH sempre nos solicitava pareceres médicos 
em processos que envolviam as condições de trabalho do servi( 
Foi necessário buscar informações sobre o assunto", lembra. 

A Organização Internacional do Trabalho - 0ff, e a Sociedade de 
medicina do trabalho já iniciou um processo de discussão sobre o 
tema, em razão do alto índice de acidentes e mortes provocadas 
pelas condições e tipo de trabalho desenvolvido. O objetivo é criar 
mecanismos que solucionem o problema. No Brasil, durante o regi-
me militar, o governo abriu espaço, através de Portaria específica, 
para que o setor médico do país realizasse pequenos cursos volta-
dos para a medicina do trabalho. Hoje já existem cursos de especi-
alização e pós-graduação na área. Além disso há teses disponíveis 
para consulta e organizações voltadas ao trabalho com esse viés 
da medicina. 

Existem doenças que podem ser prevenidas pela ergonometria, 
doença que pode fazer vítimas do alto ao baixo escalão em empre-
sas e instituições. Por condição ergonômica entenda-se o tipo e a 
qualidade do mobiliário, na luminosidade e sonoridade do ambien-
te de trabalho. "Os magistrados, que passam várias horas senta-
dos, será que o tipo de mobiliário é adequado as suas condições 
físico-biológicas?E o mobiliário de que se utilizam os servidores?', 
questiona Miguel Simas. Ele diz também que há necessidade de se 
instalar, em determinados setores no TJE, aparelhos que neutr 
zem a ação dos fungos, responsáveis por graves problemas re. - 
ratórios e dermatológicos. 

A promoção da saúde do servidor - um outro e importante aspec-
to da medicina do trabalho, ainda incipiente - já está sendo 
implementado no Tribunal de Justiça. Com  o apoio da direção, vem 
sendo realizadas palestras que tem como meta informar o conjunto 
dos servidores sobre o que representam, o que é na realidade esse 
tipo de doença. A promoção da saúde do servidor também se con-
cretiza a partir de outras metodologias, como por exemplo, o con-
vencimento por parte dos agentes de saúde para que os funcioná-
rios do TJE modifiquem determinados comportamentos e postura. 
"Mas essa é a parte mais difícil porque implica em mudança nos 
hábitos culturais", esclarece o médico. 

A proteção do servidor se dá com a promoção e prevenção. Exis-
te proteção de ordem coletiva e individual. "Só para ilustrar a 
proteção coletiva, nós temos o caso das telefonistas que adquirem 
problemas em razão da intensidade do som, o que pode ser resolvi-
do com aparelhos que controlem a intensidade do som. No caso 
individual pode-se citar os oficiais de justiça. Como prevenção é 
possível receitar, por exemplo, vacinas que previnam os efeitos 
provocados por mordidas de cães", exemplifica Miguel Simas. O 
trabalho da equipe médica do Tribunal se baseia na medicina 
assistencialista e para que seja possível implementar a medicina do 
trabalho, é necessária a criação de um setor específico que reúna 
um grupo, uma equipe multidisciplinar composta por profissionais 
como: engenheiros do trabalho, enfermeiros, psicólogos e 
pedagogos, propõe Simas. 
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A REFORMA ADMINISTRATIVA 
Sarah Castelo Branco Monteiro 

A nova Reforma Administra-
tiva, introduzida pela emenda 
Constitucional n°19, de março 

I
e 1998, alterou a redação do 

caput" do art.37, "verbo ad 
verbum" 

"ArL37. A administração pú-
blica direta e indireta, de qual-
quer dos poderes da união, dos 
Estados, do distrito federal e dos 
Municípios obedecerá aos prin- 
cípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade, qualidade do serviço 
prestado e, também ao seguin-
te:" 

Com isto, tomou-se sólida a 
tese de que a Administração 
Pública brasileira continua 
bipartida (direta e indireta), mes- 

1 
0 após o advento da Consti-

tuição Federal de 1988. 
Neste aspecto é bom lembrar 

que a Administração Direta é 
composta de órgãos, enquanto 
que , a Administração Indireta, 
é formada de entidades. Pois, 
os órgãos que integram a Admi- 
nistração Direta são 
despersonalizados, ou seja, não 
possuem personalidade jurídica 
própria, logo não possuem di-
reitos nem contraem obrigações 
em nome próprio. Assim, quan-
do qualquer órgão da Adminis-
tração direta Federal se manifes-

ta, quem está adquirindo e con-
traindo obrigações é a própria 
União, que é dotada de perso-
nalidade jurídica própria, logo 
adquirem direitos e contraem  

obrigações em nome próprio. 
Vale ressaltar que as Entida-

des da Administração Indireta 

(autarquias, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e 
fundações públicas) somente 
poderiam ser criadas mediante lei 
específica, a teor do art.37, inciso 

XIX, da Carta Magna de 1988, 
antes da Emenda Constitucional 
n°19/98 (Reforma Administrati-
va). 

Como decidiu o Pretório 
Excelso, as fundações públicas, 

com personalidade de direito pú- 
blico, são espécies 
do gênero 
autarquia 

(Acórdão - 

M o r e i r a 

Alves - RE 
101.126- RTJ 
113/1l4eRE 
111.594 -RTJ 
123/268). 

Enquanto 

as pessoas 
jurídicas de 
direito públi-
co adquirem 
personalidade jurídica a partir 
com a própria lei que as cria, as 
de direito privado só adquirem 
personalidade jurídica a partir do 
ato constitutivo no órgão com-
petente, nos termos do Art.18, 
da Lei Civil Pátria. 

É de bom alvitre lembrarmos 
de que quando o lesgilador cons-
fituintede 1988, afirmava de for-
ma expressa que as empresas pú-
blicas e as sociedades de eco-

nomia mista somente poderiam 
ser criadas mediante lei específi-
ca, o ínclito administrativista Cel-
so Antônio Bandeira de Melo, 
sustentava com segurança que 
as referidas entidades da Admi- 
nistração Indireta, com persona- 

lidade jurídica de direito privado 
não eram criadas mediante lei, 

- 

mas, sim, mediante prévia au-
torização legislativa. 

Com isto, foi atendido os cla-
mores do mencionado mestre, 
a Emenda Constitucional n°19/ 
98, deu forma correta a impro-
priedade do legislador consti-
tuinte de 1988. Dando nova re-
dação ao art.37, inciso XIX, 
"verbis". 

"Art. 37. XIX - somente por 
lei específica poderá ser criada 
autarquia e autorizada a insti-
tuição de empresa pública, de 
sociedade de economia mista e 

de fun-

dação, 

caben-

do à lei 

e o m - 
pie -

mentar, 

neste 

último 

caso, 

definir 

as áre-

as de 

sua 

atua- 

ção." Além demais, entende-
mos que o legislador constitu-
inte derivado abraçou a tese do 
STF de que a fundação públi-
ca, com personalidade jurídica 
de direito público, é espécie do 
gênero autarquia. 

Por outro turno, a ambígua 

expressão fundação pública, 
palco de eterna celeuma, foi 
abolida do texto constitucional. 

Merece louvores esta mu-
dança, vez que a expressão 
autarquia engloba fundações 
públicas. 

Demais, é clássica a doutrina 
que divide as autarquias em três 
espécies, a saber: autarquias 
corporativas; territoriais; e 
fundacionais. 

As fundações públicas são 

conhecidas autarquias 

fundacionais ou, em outras pa-
lavras, as fundações 
autárquicas. 

Podemos observar que, com 
a nova Reforma Administrativa 
a Lei Maior fala em fundações, 
reportando-se, é claro, às fun-
dações governamentais de di-
reito privado, chamadas impro-
priamente de fundações de fun-
dações públicas, sociedades de 
economia mista e fundações 

(criaduis pelo Poder Público, me-
diante prévia autorização 
legislativa, com personalidade 
jurídica de direito privado). 

Com a Reforma Administrati-

va (Emenda Constitucional 
n°19/98), as autarquias, como 
são pessoas jurídicas de direi-
to público, continuam sendo 
criadas por lei específica. Já a 
criação de empresas públicas e 
de sociedade de economia mis-
ta, após a Reforma Administra-
tiva de 1998, depende de auto-
rização constante de lei especí-
fica, não se dando mediante lei 
específica. 

Posto isto, vale frisar que 
com o advento da Emenda 
Constitucional n°19/98 (Refor-
ma Administrativa) não se pode 

mais falar em fundações públi-
cas, vez que as fundações com 

personalidade jurídica de direi-
to público, criadas pelo Estado, 
são espécies do gênero 
autarquia, enquanto as funda-
ções instituídas e mantidas pelo 
Poder Público, com personali-
dade de direito privado, 
doravante são chamadas ape-
nas de fundações. 

Sarak Castelo Branco 
Monteiro Rodrigues é Juiza de Direito 
da Comarca de Tomé-A çz, e mestra em 
Direito Empresarial e pós-graduada em 
Direito Contratual pela FGV/RJ. E 
pós-graduada em Direito Civil e Pro-
cessual Civil pela Estácio de Sá/RJ. 

"Enquanto as pessoas 
jurídicas de dfreíto pú-
blico adquirem persona-
lidade jíridica a partir 
com apr4or/a lei que as 
cria, as de direito priva-
do só adquirem perso-
nalidade /urídfca a par-
tir do ato constitutivo no 
órgão competente, nos 
termos do Art 18, da Lei 
Civil Fdtría." 



'o APOSENTADO 

AngelínaLinsLeal  

Àé_HIfer 

e 

Aa 
ngelina Lins Leal Keuffer começou 
trabalhar ainda adolescente. Aos 
5 anos já trabalhava no escritório 

de representação do Dr. Ophir Coutinho. 
Aos 18 anos de idade, Já com experiência 
profissional, ingressou no Tri-
bunal de Justiça, em março de 
62, a convite do então Presi-
dente Osvaldo Pojucan 
Tavares, já falecido. Msmo 
sendo neta e filha de magistra-
do a vida era dura e por isso 
precisou trabalhar desde a sua 
adolescência. Hoje aposenta-
da e com três filhos adultos e 
os três netos Angelina, em sua 
confortável casa, afastada do 
barulho e poluição da cidade, 
cercada de muito verde, relata 
para o "Informativo do TJF' 
sua trajetória profissional no 
Poder Judiciário. 

O primeiro cargo que a então 
funcionária Angelina ocupou 
foi o de datilógrafa junto a 
Secretaria do Tribunal de 
Justiça, que tinha o bacharel 
Luís Faria como chefe do setor. 
Angelina continuou 
estudando até a conclusão do 
curso pedagógico pelo Colégio 
Santo Antônio. Mas Angelina 
Keuffer decidiu não parar de 
estudai Procurou fazer cursos 
de reciclagem e 
aperfeiçoamento como o de 
"Atualização de Redação 
Funcional Moderna" e o de 
Taquigrafia com Antonieta 
Silva, então funcionária do 
setor taquigráfico do Tribunal 
de Justiça. Com  a vaga aberta 
no setor taquigráfico, em razão 
do pedido de demissão do 
funcionário Licinho Castro, 
Angelina requereu 
realocamento para aquele setor. 
de 1984, na gestão do desembargador 
Oswaldo Brito da Fonseca Antonieta 
passou a trabaihar como taquígrafa, onde 
permaneceu até sua aposentadoria em 
dezembro de 1990. 

Para Angelina Keuffer "o ambiente de 
trabalho no setor de Taquigrafia era 
excelente. Nós funcionárias trabalhávamos  

em completa união, acredito. Para mim era 
como se fosse minha segunda família, e 
acredito que também para as outras colegas", 
lembra Angelina com uma certa melancolia.  

morríamos de rir", conta Angelina que para 
matar a saudade dessas estórias, procura 
acompanhar nas edições do "Informativo do 
TJE", a sessão "Causos", onde os 

desembargadores resgatam 
verdadeiras pérolas. 

Mesmo aposentada aos 47 
anos de idade - após 
completar 31 nos e dois 
meses de serviços prestado 
à justiça paraense- Ange 
Keuffer revelou  4 
continua trabalhando duro. 
"Trabalho bem mais agora 
do que na época em que era 
funcionária da ativa", afirma. 

Angelina Lins é casada há 
32 anos com Lourenço 
Keuffer com quem teve seus 
três filhos. Muito cuidadosa 
com a família ela ainda 
encontra tempo para prestar 
assistência aos parentes 
idosos e aos três netos, que 
sempre recebem toda a 
atenção e carinho da jovem 
avó. Além disso, ela dedica 
uma boa parte de seu tempo 
no trabalho voluntário de 
ajuda aos carentes. Me 
sendo bastante ocupa 
Angelina não abre mão de 
acpmpanhar o companheiro 
Lourenço nas viagens de 
férias. 

Aos colegas e 
funcionários da ativa ela 
deixa a seguinte mensagem: 
"o importante é buscar cada 
vez mais a união entre os 
colegas para que o trabalho 
se torne cada vez melhor e 
prazeroso. Acredito que a 
valorização do ser humano, 

em especial aquele que está conosco no dia 
a dia, nos faz crescer e ajuda o outro a crescer 
também. Foi o que sempre procurei fazer no 
trabalho, além de cumprir aquilo que me 
dispus. Com  respeito aos colegas e 
superiores, procurar ajudar sempre que for 
possível e tornar a vida bem melhor", conclui 
Angelina Lins. 

Angelina Keuffer e 

Em junho 
Angelina conta que alguns 
desembargadores, todas as manhãs, 
chegavam até o setor para cumprimentá-las. 
"No início da manhã os desembargadores 
Ary da Mota Silveira, Stéleo Bruno de 
Menezes e Manoel de Christo Alves, vinham 
falar com a gente. Muitas vezes contavam 
as estorias da época em que eram juizes das 
comarcas do interior, e nós taquígrafas 

afilha caçula Lorena 
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"CausoS" 
De Christo para Jesus 

Quando Damásio de Jesus, o faino-

sojurista paulista veio a Belém. convi-
dado pelo Tribunal de Justiça para rea-

lizar uma conferência na Escola da Ma-

gistratura, como de praxe foi 
recepcionado pelo então Presidente, 

Desembargador Manoel de Christo 

Alves Filho. 
Ao final de sua brilhante exposição 

Damásio foi acompanhado até a saída 

do Tribunal pelo Presidente . num ges-
to de cortesia e agradecimento sincero. 

Entretanto, o elevador que os con- 

duzi ria até o andar térreo, ameaçou pa-
rar, por alguns segundos, entre o ter-
ceiro e segundo andar, piscando a luz 

interna. Mas logo prosseguiu normal-

mente. 
O Desembargador Christo Alves, 

percebendo a inquietação de Damásio 

de Jesus diante daquele susto passa-
geiro, procurou traquilizá-lo, em tom de 

brincadeira falou ao jurista "Não se 

preocupe doutor Damásio, estamos 
bem protegidos! O senhor é de Jesus 

e eu sou Christo. Nada nos acontece- 

rá. fique tranquilo". 

Causo narrado pelo Juiz 

Hernane Malato 

Filha Fiapo 

Manhã na Comarca de Bujaru. Um ho-

mem adentra o prédio do Fórum e per-

gunta ao funcionário se poderia falar 

com o Juiz da localidade. O funcionário 

pede então que o desconhecido que 

espere por alguns minutos até o que o 

magistrado finalizasse a audiência que 

realizava. Sem escolha, o referido homem 

aguarda, demonstrando enorme impaci-

ência. Nervoso, ele passa a caminhar de 

um lado para o outro da sala de entrada 

do Fórum resmungando palavras 

ininteligíveis, desconexas. Após algum 

tempo ele recebe autorização para en-

trar no gabinete do magistrado. 

Diante do Juiz, o homem desabafou. 

Fôra denunciar a própria esposa que, se-

gundo ele, era a própria encarnação do 

diabo. Recitando os graves defeitos da 

mulher o homem revelou ao juiz o quan-

to ela era péssima esposa e mãe negli-

gente e irresponsável. Contrafeito, ele  

procurava a justiça para pedir a separa-

ção. O homem havia ido ao Fórum dar en-

trada em uma ação de separação e queria 

garantir a guarda dos filhos. O magistrado 

ouviu tudo o que o marido contrariado ti-

nha a dizer e em seguida passou a infor-

mar, com detalhes, sobre os procedimen-

tos cabíveis diante da situação. Marcada 

a audiência o homem se retira. 

Algum tempo depois, no dia em que se-

ria realizada a audiência, a mulher havia 

sido convocada e a testemunha do marido 

era seu próprio sogro. Receoso e pruden-

te, o juiz tomou providências para que o 

pai da mulher acusada - homem 

conhecidamente violento e de poucas pa-

lavras não engrossasse com a filha. Após 

os depoimentos do marido e da mulher o 

juiz ordena a entrada da única testemu-

nha, o pai da moça. Quando o homem en-

tra na sala todos ficam tensos esperando 

uma reação grosseira do pai. Ao entrar, o  

pai pede licença ao juiz e se dirige a 

filha dizendo: Fia, você não é uma fia 

mas sim fiapo". 

Causo narrado pelo des. 
Manoel de Christo Alves. 



Oatas Comemorativas 

02- Dia do Bombeiro 
16- Dia do Comerciante 
19- Dia da Caridade e do Futebol 
25- Dia do Motorista 
26- Dia da Avó 
28- Dia do Agricultor 
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SOCIAL 

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

01 Jarina de Nazaré Silva Mourão, Regina Lucia 
Silva Gomes. Sebastião Dias Castelo 

02 Carmerin Marques Cavalcante->Juíza, 
Edilma Dias Barbosa, Eliam Maria Freitas 
Braga, Keione Sastre da Conceição. Marnoide 
Trindade P Merabel->Juiza.Nilda Maria da 
Costa Quaresma, Renildo Alves dos Santos, 
Waldomira Corrêa de Miranda 

03 Lidiana Brado Batista. Maria de Nazaré Silva 
Gouveia dos Santos->Juíza,Raimundo Ari 
Maia Pereira 

04 Ana Cristina Nunas do Nascimento, Deuzadete 
Ferreia da Silva, Evandro dos Anjos Santos, 
Marúcia -te Fátima Guimarães Moraes, 
Raimundo Duarte Rodrigues 

05 Ana Tereza Sereni Murrieta->Juiza, Edmundo 
Rodrigues Cal, Elba Caceila Alves de Souza. 
Fabricio Marlins Góes, João Carlos Sarmanho, 
José Clébio da Silva, José Ditoso de Moura, 
Raimundo Rodrigues Ferreira, Ronaldo Soa-
res Lobo, Valdeide Sousa Mota, Valdir 
Raimundo Marques, Valdirene do Socorro da 
Silva Campos 

06 Ai'iréa Luisa Ribeiro da Fonseca, Ev igel 
Sa.ta'a, Luis Fernando dos Reis Queiroz. Luiz 
Fern3nuo Monteiro Sena, Manuel Pedro Car-
valho de Oliveira->Pretor, Márcia Cristina Calil 
Gonçalves, Maria Nilzareth da Silva Costa, 
Maria Zuila Gomes de Azevedo. Marilene do 
Socorr rL"ado Cravo, Teodoro de Souza 
Juflior 

07 Antônio do Carmo Freitas da Silva, Carlos 
Fernandes Rendeiro, Erasmo Rodrigues 
Demétrio, José Antônio dos Santos, Kátia 
Esmelinda Aragão Lima, Rubem Pereira San-
tos, Zilda Maria Rodrigues Fernandes 

08 Ana Márcia Nobre Caripuna, Antônio Guilher- 
ne nnovicth dos Santos, José Maria da Sil- 
ia Souza, José Nilton da Silva Araújo, Nizomar 
1onteiro da Costa, Ubiracy da Rocha Sidrim 

09 Antônio Francisco Ter. rio Magalhães, Glayce 
Anne de Araújo e Scjza. Mana Aparecida da 
Silva Farias. Maria Vitória Torres do Carmo-
>Ju iza, Sebastião Marfins Ferreira->Pretor 

10 Américo Horténcio da Cruz. Antônio Manoel 
G Barros Lobo, Benedito Bentes Lobo. Elãdio 
da Silva Amaral, Gilda Cristina Pereira Furta-
do. Ivoneide Campos Baosa 

11 Darlene Salgado Santa Brigida. Florinda Dias 
Riker->Juíza, Haroldo José Araújo de 
Figueiredo, João Carlos Veloso Rodrigues,  

Luiz Antônio dos Santos Angelim. Maria 
Raimunda Silva Von Paungarten, Olga Lalor 
Corrêa 

12 Carlos André Abud Satiba. Euridice de Olivei-
ra Costa, Hilma Rodrigues dos Santos. Jadson 
Roberto Quemel. Silvia Cristina Peixoto dos 
Santos 

13 Ana Lúcia Monteiro de Souza, Ana Selma 
Silva Timóteo->Juíza, José Gilmo Lobato 
Pantoja, Maria de Fátima Martins 
Cunha,Zuleide Pimentel Leite->Pretora 

14 Anna Ramos de Barros, Beatriz Érica Panato, 
Gilberto Nazareno de Oliveira Moura, Maria 
Leonor Rosa da Silva 

15 Célia Angélica Dias Lobo Santos, Eva do 
Amaral Coélho->Juíza, Jonas Cordeiro Viana, 
Luiz de Gonzaga Siqueira Silva. Maria do 
Carmo Lobato Rossy 

16 Carmelino Soares das Dores->Pretor, Elzemir 
Cecim Abraão. Fernando do Carmo Silva 
Miranda. Gilson do Carmo Castelo dos Reis, 
Haroldo de Araújo Pontes, João Ronaldo da 
Silva Sã. Ronald Batista 

17 Ana Mary Lima Jasse, Egidio Rodrigues de 
Abreu, José Ricardo Matos dos Santos, Luiz 
Guilherme M Leitão. Williams da Silva Tavares 

18 Anildo Sabõia dos Santas, Berenice Ribeiro 
de Oliveira, Francisco Marinho Andrade. Nua 
dos Santos Rocha, Paulo Ronaldo Silva dos 
Sar:os 

19 Adriana Santas da Costa, Albino de Abreu 
Nogueira Filho, Anote Barbosa Guimarães. 
Lídia Dias Fernandes->Desembargadora, 
Mauro Roberto Souza da Silva. Vicente de 
Paula Santiago 

20 Ana Maria Trindade Tavares, Antônio Carlos 
de Souza Castro. Armando Duarte Mesquita 
Junior, Cristovam Marruaz da Silva, Edite da 
Costa Pantola->Juiza, Fábio Ricardo Corrêa 
Saavedra. Myriam Viégas Carvalho, Nazaré 
Ferreira de Oliveira, 

21 Ana Cristina Carneiro Gaya, Fernando Nazaré 
Alves Ferreira, Idiraci Romano de Jesus, 
Raimunda Nonata de Albuquerque Lavareda, 
Sandra Magali Passas Tonetti 

22 André Silva Barbalho, Jorge Antônio Gaby, 
Manoel de Jesus Batista dos Santos, Marco  

Aurélio da Silva Resque. Maria Madalena 
Cavalcante Nascimento. Marinalva Aires de 
Souza, Raimundo Luis Meio do Nascimento, 
Ságio Alfredo Brabo de Araújo, Therezinha 
Martins Fonseca->Juiza 

23 Almiro Carvalho de Oliveira, Amélia Beleza 
P e Souza, Lilian Lobato Pereira, Maria das 
Graças O Damasceno, Marilza da Silva Vas-
concelos, Moysés Raimundo Pinho de Azeve-
do Gama, Olivar Franco, Rita Maria Pimentel 
do Amaral, Willanea Raimunda da Silva o 
Silva 

24 Creusa Henriques Brito, Elizabeth Maflei Sil-
va, Francisco Ronaldo de Araújo, José Gomes 
Filho, Sônia Maria Ferreira Guimarães 

25 Maria de Jesus Silva Lima, Maria Santana 
Tavares Rebelo->Juiza, Maria Solange Mar-
ques Jussara, Paulo Pacheco Gusmão, Sa' 
de Nazaré Barbosa da Costa, Silvana M. .J 
Mendes de Farias 

26 Ana do Socorro Oliveira de Jesus, Ana Fátima 
de Almeida Maia, Gengis Freire de Souza, 
Luiz Cláudio Alvas. Maria Eunice Fueiredo 
Landy Modesto, Maria Ivete Rocha Ramos, 
Nazareno de Jesus P da Costa 

27 Antônio Sérgio Barbosa de Sousa, Cristóvão 
Amaral Nunes, Jucélia de Fátima Padilha, 
Manoel Moura Monteiro Nunes 

28 Antonieta da Rosa Lima Machado. Edynaldo 
Nunes Rodrigues, Elyenne Soares Figueira, 
Helena Percila de A Dome lies->Juíza, Manlena 
Nascimento Pinho. Mauro do Socorro Alencar 
Cruz, Raimundo Rubens de Souza, Roeane 
de Souza Pinho, Tânia Batistello->Juíza, Tito 
Froes de Oliveira 

29 Ana Laura Cordeir, Antônio Nazaré Nunei. 
Costa, Edneia Oliveira Tavares->Juiza, José 
Antônio Moreira de Oliveira, Maria do Carmo 
5 de Araújo->Juíza, Teodora Teles Menezes 

30 Afonso José Lobo Pinheiro. Alcemir de Oli-
veira Farias,Ana Cana Murrieta Palmeira de 
Oliveira. Lilian Maria Pereira dos Santos, 
Mário de Jesus Soares Rosa, Marlene Ribeiro 
Coutinho. Norma Alice dos Santos Bentas, 
Oscarina de Souza Pompeu 

31 Cirineu Peres Gusmão, João Brizola Duarte 
de Oliveira->Juiz, Maria do Céu Maciel 
Coutinho->Juíza. Rosana de Nazaré Sena 
Simões Peixoto 

Mensagem 
"Só depois de se haverem arranhado penosamente uns aos outros, 

nomes e definições, percepções e sensações, só depois de tudo se haver 
discutido em discussões benévolas, em que a má vontade não dita a pergun-
ta nem a resposta, a sabedoria salpica todas as coisas intensamente, quanto 
a força humana lhe permite" (Platão). 
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140 FASCÍCULO 

Agravo de Instrumento. 
ICMS. Incidência sobre o 
fornecimento de energia 
elétrica. Rejeitada a 
preliminar de ilegiiimhiadede 
pan'susciIadapelaagravada. 

A entrada de energia no 
estabelecimento do consumidor se 
constitui no fato gerador do 
tributo. Impossibilidade de sua 
cobrança pelo somatório do 
consumo de energia com a 
demanda de potência. A base do 
cálculo é o valor da operação 
valor da conta de consumo). 

Recurso conhecido e improvido. 

(Ag.Inst. - PA. Acórdão n" 
33.338. Relator: Des. JOÃO 
ALBERTO CASTELLO 
BRANCO DE PAIVA. Y 
Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 06/021 
98). 

Direito Administrativo. 
Cálculo da gratificação de 
escolaridade. Incidência. Ar!. 
110 do RIU. Redator 
constitucional. Vantagens 
pessoais. Preliminares de 
decadência e carência do 
direito de ação rejei"idii. 

A gratificação de escolaridade é 
calculada sobre o vencimento 
simples, conforme infere-se no art. 
140 do RIU (Lei n° 5.810/94 ). 
Excluem-se do redutor 
constitucional de que trata o Art.  

17 dos ADCT, as parcelas referentes 
a gratificação incorporada de 
representação de cargo 
comissionado, de salário-família e de 
gratificação adicional por tempo de 
serviço, consideradas vantagens de 
caráter pessoal. Mandado de 
Segurança concedido em parte. 

(M.S. - PA. Acórdão n 33.344. 
Relatora: Desa. CLIMENIÉ 
BERNADETE DE ARAÚJO 
PONTES. Câmaras Cíveis 
Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 10/03/98). 

Prestação de contas trimestraL 
Exigência inconstitucionaL A 
Carta Magnapre vê aprestação 
anual 
Direito Constitucional, É 
inconstitucional a exigência de 
prestação trimestral de contas do 
Prefeito contida na Carta deste 
Estado (art.75) e na Lei Orgânica do 
Município de Santana do Araguaia 
(art.57) suscitada "incidenter 
tantum", na via de defesa, para 
desobrigar o prefeito municipal 
dessa prestação porque conflita com 
o art. 31 § 2° da Constituição Federal 
que só exige a prestação anual, após 
parecer prévio do Orgão de Contas. 

(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
n°33.873. Relatora: Dra. 
MARTA INÊS ANTUNES 
JADÃO, Juíza especialmente 
convocada. 1"  Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
18/05/98). 

Embargos de Declaração. 
Pontos que o embargante diz 
não terem sido apreciados, 
devidamente examinados no 
venerando acó,ïhio. 
Embargos que visam modificar o  

entendimento do julgador. Embargos 
rejeitados. 

(Emb.Decl. - PA. Acórdão 
n°34.030. Relatora: Desa. 
MARIA LÚCIA GOMES 
MARCOS DOS SANTOS. 
Câmaras Cíveis Reunidas. 
Unânime . Julgamento: 02/06/ 
98). 

Mandado de Segurança. 
Impetrantes que apenas 
compraram os veículos do 
reque'ido na ação de Busca e 
Apreensãà. 
Embargos deferidos, sendo 
determinada a suspensão do processo 
principal pelo Magistrado. O 
Mandado de Segurança perdeu seu 
objeto, e por conseqüência, está 
prejudicado. Recurso improvido. 

W. - PA. Acórdão n° 34.031. 
Relator: Des. PEDRO PAULO 
MARTINS. Câmaras Cíveis 
Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 02106198). 

Apelação CYwl e Reexame de 
Sentença. Preliminar de 
iinprospenzbilidade da ação de 
anulação de débito fiscalpo, 
falta de depásitoprévio. 

Rejeitada em razão do Art. 38 da lei 
6.830/89. Execuções fiscais. Não 
consagra a necessidade de depósito 
anterior. No Mérito, não há prova 
inidônea no auto de infração que 
comprove os ilícitos fiscais invocados 
pela Fazenda Estadual. Recurso 
conhecido e improvido. 

(Ap.Civ. —  PA. Acórdão n° 
33.361. Relatora: Desa. 
MARIA LÚCIA GOMES 
MARCOS DOS SANTOS. 1- 
Câmara Cível Isolada. 



Unânime. Julgamento: 02/03/ 
98). 

Medida Cautelar I,wminada. 
Afasta-se a competência da 
Justiça do 7J-abalho quando o 
pedido se refere a relação 
jurídica estatutária em 
decorrência do RJU 

Conferido efeito suspensivo a 
Agravo interposto, visando a 
liberação de verbas municipais 
bloqueadas pelo ato agravado e 
determinado ao Prefeito Municipal 
o pagamento dos débitos da 
prefeitura, especialmente de seus 
funcionários. Julga-se prejudicado 
o recurso por ter cessado seu objeto. 

(Ag. - PA. Acórdão no 33.367. 
Relatora: Dra. CARMENCIN 
MARQUES CAVALCANTE, 
Juíza especialmente 
convocada. 31  Câmara Cível 
Isolada. Unânime Julgamento: 
20/03/98). 

Jwisação. Ação Ordindn'a de 
Indenização. Reparação dos 
prejuízos causados por 
acidente de Irâi&s'ito. Cobrança 
de lucros cessantes não 
indenizados. Imp,vcedênciada 
ação. Apelação interposta. 
1. Acordo entre as partes visando 
solucionar amigavelmente o litígio. 
A transação tem interpretação 
restrita, não podendo a vontade dos 
transatores ser estendida para além 
dos termos em que foi feita. Assim. 
no acordo efetuado, em relação aos 
danos emergentes ocasionados pelo 
acidente de trânsito, não constando 
do mesmo nada a respeito de lucros 
cessantes, e inclusive passando 
"recibo de quitação", resulta que a 
autora apelante não poderá alcançar 
o seu intento, quanto à indenização 
pedida. 2. A análise do conjunto 
probatório, persuade do acerto da 
sentença do Juízo monocrático. 3. 
Recurso conhecido, mas improvido. 

(Ap.CIv. - PA. Acórdão n' 
33.370. Relatora: Desa. 
OSMARINA ONADIR 
SAMPAIO NERY. 2° Câmara 
Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 19/03/98). 

Agravo. Ação de Execução. 
Indeferimento de pedido de 
impugnação da avaliação dos 
bens penhorados. Agravo. 
A Ação de Execução se fundamenta 
em título executivo judicial ou  

extra-judicial, devendo este servir de 
base para que seja dado o valor da 
causa. O laudo do avaliador deve 
cumpir o determinado pelo Art. 681 
do CPCB. Deverá ser realizada nova 
avaliação, para atualizar o valor real 
dos bens penhorados. Recurso 
conhecido e provido. 

(Ag. - PA. Acórdão n°33.897. 
Relator: Des. PEDRO PAULO 
MARTINS3' Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
15/05/98). 

Recurso de Agravo de 
Instn,mento. Decisão adotada 
em Ação de Execução de 
Alimentos, pela qual foi 
dec,etada ajiisão do devedor. 
Informação prestada pela MMa. Juíza 
do feito, dando conta de que a decisão 
foi reconsiderada e expedido o 
competente Alvará de Soltura em 
favor do réu. Recurso prejudicado por 
perda de objeto. 

(Ag. - PA. Acórdão n° 33372. 
Relator: Des. WILSON DE 
JESUS MARQUES DA SILVA. 
2' Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 19/03/ 
98). 

Execução forçada. Avaliação 
dos bens penhorados por 
avaliador do foro da causa e 
não da situação. Arguição de 
nulidade do ato em face do 
disposto no Art 658 do CPC, 
indeferida . Agravo de 
Instrumento. 
Não tendo o executado alegado a 
nulidade na primeira oportunidade 
que dispôs para falar nos autos, o seu 
direito tornou-se precluso, já que a 
avaliação surtiu os seus efeitos, "ex 
vi" dos Arts. 244 e 245 do CPC. 
Embargos providos apenas para 
esclarecer o sentido do julgamento 
recorrido. 

(Emb.Decl. - PÁ. Acórdão n° 
33.377, Relator: Des. NÉLSON 
SILVESTRE RODRIGUES 
AMORIM. P Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
23/03/98). 

Mandado de Segurança 
objetivando o impetrante ser 
integrado ao quadro da Policia 
Militar do Estado, apósfazeras 
avaliaçõespendentes decoiridas 
do ato de seu desligamento, sob 
a alegação de reprovação em 
educação física milhar e, uma  

vez aprovado, sua promoção 
à aspirante ofriat bem como 
o ingresso em quadro de 
acesso. 
Habeas Data: impetração anterior 
à "ação mandamental", 
objetivando informações 
indispensáveis para instruir a supra 
referenciada ação. Processados 
conjuntamente e, com base no § 
2° do Art. 125 do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça, 
julgados em conjunto. 

1. Preliminar suscitada: Carência 
de ação. Impossibilidade de 
dilação probatória no "Writ". 
Inacolhida. 2. O ato impugnado. 
O desligamento do impetrante, do 
curso de formação de Oficiais PM, 
sob a alegação de reprovação em 
educação física militar, não 
encontra respaldo 
Constituições federal e estad 
principalmente levando-se em 
conta que o impetrante estava 
legalmente licenciado pela junta 
de inspeção e saúde médica do 
próprio comando, a quando do seu 
desligamento. Embora a 
autoridade impetrada não tenha 
prestado as informações solicitadas 
no pedido de Habeas Data, a 
documentação pretendida no 
mesmo já se encontra nos autos da 
"ação mandamental". 3. 
Prejudicado o Habeas Data. 
Segurança concedida. 

(M.S.efl.D. - PÁ. Acórdão n-
33.384. Relatora: Desa. 
OSMARINA ONADIR 
SAMPAIO NERY. Câmaras 
Cíveis Reunidas. Unâni 
Julgamento: 17/03/98). 

Apelaço Cível. Ação 
ordinária de indenização. 
Furto de objeto do intenorde 
veículo em estacionamento. 

Shopping Center. Contrato de 
depósito tácito, no qual existe 
dever de guardar e vigilância. Fato 
testemunhado por fiscal do 
shopping que deixou de informar 
à coordenação de segurança da 
presença de elementos suspeitos às 
proximidades do veículo. Culpa 
dos prepostos do apelado, por 
negligência, por falta de vigilância 
e por falta das cautelas devidas. 
Inteligência do Art. 159 do CCB. 
Culpa "in eligendo" do 
empregador que escolhe mal os 
seus prepostos. Recurso conhecido 
e improvido. 
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(Ap.Civ. - PA. Acórdão n° 
33.390. Relatora: Desa. 
RUTÉA NAZARÉ VALENTE 
DO COUTO FORTES. 3' 
Câmara Cível Isolada 
Unânime. Julgamento: 20/03/ 
98). 

Relocação comprovada. Falia 
de pagamento. Despejo 
conqulwfrio. 
Direito Civil. Comprovada a 
relocação ex locata, a falta de 
pagamento enseja o despejo 
compulsório do locatário. 

(Ap.Civ. - PÁ. Acórdão 
11033.825. Relatora: Dra. 
MARTA INÊS ANTUNES 
JADÃO, Juíza especialmente 
convocada. 1' Câmara Cível 
Isolada. Unânime. 

•ulgamento: 12/05/98). 

Embargos de Declaração. 
Questão apreciada em seu 
todo. Inexistência de 
obscuridade, dú'ida, 
contradição, omissão ou erro 
mail 
Processo Civil. Embargos de 
Declaração a questão posta em 
julgamento foi apreciada, em seu 
todo, com a devida fundamentação 
não havendo obscuridade, dúvida, 
contradição, omissão, nem erro 
material. Recurso não cabível como 
meio hábil ao reexame da causa. 
Embargos rejeitados. Decisão 
unânime. 

(EmbDec. - PA. Acórdão 
W"33.880. Relatora: Desa. 

UTÉA NAZARÉ VALENTE 
DO COUTO FORTES. 
Câmaras Cíveis Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 19/05/ 
98). 

Embargos de Declaração. 
Esclarecimento e omissão de 
Pontos contraditórios 
referentes às parcelas da 
ünpelrante que estariam/ora 
da incidência do redutor 
constitucional e à natureza 
jurídica da parcela descrita 
como "representação 
incorporada " . 

Prequestionamento. 
Esclarecido no texto do dispositivo 
do acórdão embargado, bem como 
no corpo do voto, que a limitação 
constitucional a impor o redutor, 
não se aplica para as vantagens e  

parcelas identificadas corno vantagem 
pessoal, aí incluída a parcela 
identificada como "representação 
incorporada", não há falar em 
contradição ou omissão do aresto, 
restando somente, prequestionada a 
matéria. Embargos conhecidos, mas 
rejeitados por falta de amparo legal. 

(Emb. Dech- PÁ. Acórdão no 
33.405 , Relator: Des. STELEO 
BRUNO DOS SANTOS 
MENEZES. Câmara Cível 
Reunida. Unânime. Julgamento: 
17/03/98) 
Embargos de Declaração. Inexistência 
das omissões apontadas afastam a 
possibilidade do prequestionanlento 
da matéria. 

De outro lado, é de sabência que os 
embargos de declaração não se 
prestam para a discussão dos 
fundamentos do acórdão, e muito 
menos para reativar questões já 
decididas, com a mal disfarçada 
intenção de protelar o cumprimento 
da decisão embargada. Embargos 
rejeitados. 

(Emb. Decl. - PA . Acórdão n" 
33.427. Rlttor: Des. JOÃO 
ALBERTO CASTELLO 
BRANCO DE PAIVA. Câmara 
Cível Reunida . Unânime. 
Julgamento: 1/93198) 

Ação de Execução Hqsotecária. 
Lei n°5.741/71. Embargos do 
devedor. Art. 5'. Correção 
monetária. Acréscimos legais. 
Incidência. 
1. A ação de execução hipotecária, 
contratos vinculados ao S.F.H., é 
regida pela-Lei 5.741/71. 2. A defesa 
do executado, na forma do Art. 5 o  é 
efetuada através de embargos. 3. A 
dívida referente às prestações 
vencidas e impagas, em execução, 
devem ser devidamente corrigidas, 
Lei n°6.899/81, e demais acréscimos 
legais. 4. Recurso conhecido e 
provido, para modificar a decisão 
recorrida, para que incida a correção 
monetária. 

(Ap.Civ - PÁ. Acórdão n° 
33.431, Relatora: Desa. MARIA 
HELENA D'ALMEIDA 
FERREIRA. 2  Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
19/03/98). 

Recurso. Agravo de 
instrumento. Ação declaralória 
e de dissolução de união esh'frel 
movida contra herdeiros do 
falecido companheiro daazstonz. 

Despacho concessivo de tutela 
antecipada . Agravo interposto 
pela inventariante dos bens 
deixado pelo "de cujus", em seu 
nome próprio, exibindo 
procuração outorgada pelo espólio 
aos advogados que firmaram a 
petição recursal. Recurso não 
conhecido. 

(Ag - PÁ. Acórdão n° 33.460, 
Relator: Des. WILSON DE 
JESUS MARQUES DA 
SILVA. 2' Câmara Cível 
Isolada. Unânime. 
Julgamento: 26103198) 

Apelação Cível. Ação de 
indenização. Consórcio de 
carros. Aplicação daportaria 
n° 377 do Ministério da 
Fazenda. Ferimento a ato 
jurídicoperfeito e acabado. 
Contrato devidamente assinado e 
registrado. Impossibilidade de 
alteração unilateralmente. 
Desrespeito à dispositivo 
constitucional vigente à época. 
Portaria que só poderia ser 
aplicada com a concordância do 
consorciado através de um 
adendo. Recurso conhecido e 
mantido. 

(Ap.Civ. - PÁ. Acórdão n° 
33.469, Relator: Des. 
CARLOS FERNANDO DE 
SOUZA GONÇALVES. 3' 
Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 20/03/ 
98) 

Apelação Cível Mandado de 
Segurança. Câmara 
Municq,alde Santa Izabeldo 
Para. Fundamentação, para 
instauração de comissão 
processante e apuração de 
denúncia; nos lermos do Art 
5°, lido Decreto-Lei n°201/ 
67. 
Art 70, § 2° do mesmo Decreto-
Lei, para afastar das funções o 
apelante. Foi julgado 
improcedente o Mandado de 
Segurança, por não haver 
irregularidade no procedimento 
da Câmara Municipal. Recurso 
conhecido e improvido, para 
manter em seu inteiro teor a 
sentença de primeira instância. 

(Ap.Civ. - PÁ. Acórdão n' 
33.499,. Relator: Des. 
PEDRO PAULO MARTINS. 
3' Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 
27/03/98). 



Penhorabilidade de bens de 
família. Execução decorrente de 
despesas condominiais. 
É legítima a penhora incidente em 
bens de família, afastando a regra da 
impenhorabilidade, quando a 
execução se funda em obrigação 
"propter rem", decorrente de despesas 
condominiais. 

(Ap. Civ. - PA. Acórdão 
n°33.616. Relatora: Dra. 
MARTA INÊS ANTUNES 
JADÃO, Juíza especialmente 
convocada. 1° Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
20/04/98). 

Ação de reparação de danos. 
Acidente de trânsito. 
Condenação criminal do 
empregado. Cuoapresumida. 
1 . Preliminares: 1. Agravo retido: a 
errônea de rito não induz à invalidade 
do processo, pois o erro de forma que 
não acarreta prejuízo, não enseja 
nulidade. Improvimento . Maioria. 2. 
Ilegalidade da decretação de 
improcedência da denunciação: 
inviável a substituição do réu por 
terceiros estranhos à relação 
processual originariamente 
estabelecida. Postulação inadequada. 
Rejeição. Maioria. II. No Mérito, 
definida a culpa do emprego no Juízo 
criminal, responde o empregador pela 
reparação do ato por ele praticado. 
Fixação da pensão em conformidade 
com os ganhos da vítima, deduzindo 
um terço para despesas pessoais, 
devida desde a data do óbito até o 
limite provável de sobrevida aos 65 
anos, ressalvando-se a maioridade 
civil dos filhos. Reversibilidade entre 
esposa e filhos. Despesas de funeral. 
Ressarcimento devido, face 
comprovação de reembolso, incidindo 
atualização do padrão monetário e 
correção monetária a partir do 
desembolso. Provimento parcial. 

(Ap.Civ.- PÁ. Acórdão n° 33. 
514, Relatora: Desa. 
ALBANIRA LOBATO 
BEMERGUY. 2° Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
26/03/98). 

Ação de inventário. Recu,vo de 
Agravo. Exclusão de herdeiro. 
Preliininar. ofensa aoprincpio 
da consumação. Não 
caracterização. Agravo retido 
que teve por objeto decisão 
anterior. Rejeição. 
Mérito: Embora presente a separação 
de fato do casal com processamento  

de litígio judicial para a dissolução 
do vínculo conjugal, tratando-se de 
casamento convolado sob comunhão 
universal de bens, persiste em favor 
da agravada o direito à partilha dos 
bens de seu sogro, eis que presente a 
expectativa de direito, por ser o 
regime matrimonial imutável e a 
dissolução conjugal só pode operar-
se nas hipóteses previstas no art. 267 
do CCB. Improvimento. 

(Ag.- PA. Acórdão n° 33.523, 
Relatora: Desa. ALBANIRA 
LOBATO BEMERGUY. 2° 
Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 02/04/ 
98) 

Ação de interdito proibitório. 
Vaga de garagem faliantes. 
Sorteio determinado pela 
assembléia geral. 
Impossibilidade 
I.As garagens destinadas à utilização 
de um apartamento, constante no 
contrato de compra e venda e inscrito 
no Registro de Imóveis, a ele se liga. 
como acessório. II. Cabível ó 
interdito proibitório, quando há 
receio de ser molestada a posse, em 
razão de decisão da assembléia geral 
sorteando entre todos os condôminos 
as vagas existentes. III. Recurso 
conhecido e improvido. 

(Ap.Civ.- PÁ. Acórdão n° 
33.525. Relatora: Desa. 
MARIA HELENA 
COUCEIRO SIMÕES. 1° 
Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 06/04/ 
98). 

Lei municipal que impõe 
obrigatoriedade do uso de cinto 
de seguranç& Decadência do 
direito de ação. Impropriedade 
do Mandado de segurança 
contra lei em tese e como 
sucedâneo de ação direta de 
inconstitucionalidade. 

Extinção do processo sem 
julgamento do mérito, "ex vi" do Art. 
267, VI do CPC. Apelação. Nulidade 
da sentença por inaplicabilidade de 
norma invocada do CPC. Retomo ao 
Juízo de 1° grau para reexame de 
mérito. O Art. 267 do CPC é 
aplicável em Mandadode Segurança, 
por ser o CPC, fonte subsidiária de 
todas as leis especiais, no que com 
elas não conflitem. Tendo sido o 
Mandado de Segurança interposto 
muito além dos 120 dias da vigência 
da lei, decaiu o impetrante do direito 
de ação, e conseqüentemente fica o  

processo extinto com julgamento 
do mérito "ex vi" do Art. 269, IV 
do CPC. 

(Ap.Civ.- PÁ. Acórdão n° 
33.527. Relator: Des. 
NELSON SILVESTRE 
RODRIGUES AMORIM. r 
Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 06/(4/ 
98). 

Reexame de Sentença e 
Apelação Cível. Ação de 
anulação de ato 
administrativo. Revogação da 
lei através de decreto. 
hnpossibilida'Ie. 
1. Preliminar de ilegitimidade 
ativa. Rejeitada à unanimidade 
pelos fundamentos contidos no 
acórdão. II. Mérito: a doação de 
bem público imóvel, depend 
lei, mas tem eficácia com  
elaboração do contrato de escritura 
pública de doação, transcrito no 
registro de imóveis. ifi. Deve ser 
aceita pelo donatário se for sujeita 
a encargo (Art. 1.166 do CCB). 
IV. Nulidade do ato administrativo 
decretada. Sentença que deve ser 
reformada. 

(Reex. Sent. e Ap.Civ.—  PÁ. 
Acórdão n° 33.534, Relatora: 
Desa. MARIA HELENA 
COUCEIRO SIMÕES. 1 
Câmara Cível Isolada. 
Unanime. Julgamento: 06/04/ 
98) 

Art. 522 do CPC. Ação 
Cautelar. Exceção  Sk 
incompetência 'raIioneloc 
Contrato de representação. 
Lei n°4865.  Chíztrula de 
eleição. J7okção doAn 51 do 
CDC. 
1. A exceção de incompetência 
alegada beneficia única e 
exclusivamente o estipulante. 2. O 
Código de Defesa do Consumidor, 
Art. 51, considera como abusiva 
tal cláusula, como quebra de 
princípios constitucionais. 3. 
Tratando-se de contrato de 
representação, deve ser estudado 
sob as normas da Lei 4.886/65, 
com competência estabelecida no 
Art. 39. 4. Recurso conhecido e 
provido para modificar a decisão. 

(Ag.-. PA. Acórdão n° 33.547. 
Relatora: Desa. MARIA 
HELENA D'ALMEIDA 
FERREIRA. 2° Câmara 
Cível Isolada. Unânime. 



Julgamento: 02/04/98). 

Ação de Despejo. 
Levantamento de iaq,ortância 
depositada. Alegação de/alia 
de apuração de 154áncia de 
md-fr 
Fato a ser apreciado na decisão 
final. Despacho que não pode ser 
cumprido em sua totalidade. 
Recurso conhecido e provido para 
tornar sem efeito todos os ítens com 
exceção do levantamento da 
importância obrigatória. 

(Ag. - PA. Acórdão n° 33.554. 
Relator: Des. CARLOS 
FERNANDO DE SOUZA 
GONÇALVES. 3° Câmara 
Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 27/03/98) 

•4çã0 ordinária de 
indenização. Dano moral. 
Caracterização. Lançamento 
indevido, por cu(pa do Banco 
réi, do CPF da autora no rol 
de emitentes de cheques sem 
fundos. - 

l.Positivado ter o CPF da autora 
sido lançado no cadastro do Banco 
Central do Brasil, através de uma 
agência do Banpará, por emissão 
de cheques sem fundos, causando 
tal fato, dano moral à mesma, já 
que seu crédito foi imotivadamente 
restringido e teve alvejado seu 
conceito perante a sociedade e 
mesmo sua auto-imagem, cabendo 
por conseguinte, indenização por 
dano moral puro, desde que fixada 
nos moldes da jurisprudência 

•ominante. 2, O dano moral tem 
que ser aferido em razão da pessoa 
ofendida e de repercussão da ofensa 
no meio social, merecendo no caso 
em exame, ser aumentado o 
"quantum debeatur" (Lei n° 5.250/ 
67). 3. Recursos conhecidos. 
Improvido o apelo do réu e provido 
o da autora. 

(Ap.Civ.— PA. Acórdão n° 
33.555. Relatora: Desa. 
OSMARINA ONADIR 
SAMPAIO NERY. 2° Câmara 
Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 02/04/98). 

Animosidade entre 
inventariante e alguns dos 
herdeiros. Destituição. 
Substituição por pessoa 
idônea. 
Agravo de Instrumento. Processo 
de Inventário. Destituição de  

Inventariante. Caracterizada a 
animosidade entre a inventariante e 
alguns dos herdeiros é de conveniência 
geral a substituição da inventariança 
por pessoa estranha e idônea. Escolhida 
pelo Magistrado "a quo". Recurso 
improvido à unanimidade de votos. 

(Ag. - PÁ. Acórdão N°33.943. 
Relator: Des. RICARDO 
BORGES FILHO. r Câmara 
Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 23/03198). 

Nota abibiddapelo ,inresentante 
do corpo docente. Impossibilidade 
de alteraçãopelajaiiça. 
Reexame de Sentença e Apelação 
Cível. Não cabe ajustiça alterar a nota 
atribuída ao aluno por representante do 
corpo docente da escola na qual está 
matriculado. Ausência de direito 
líquido e certo. Recursos conhecidos e 
providos para efeito de modificar na 
decisão monocrática negando o writ. 

(Reex.Sent e Ap.Civ. - PA. 
Acórdão n° 33.944. Relator: Des. 
RICARDO BORGES FILHO. i° 
Câmara Cível Isolada. Unânime 
Julgamento: 25/05/98). 

Venda de poupança para 
aquisição de apartamento. 
Cloásula que veda a 
transferência sem a concordância 
do construtor. Perda da validade. 
Apelação Cível. Ação de Regresso. 
Venda de poupança para aquisição de 
apartamento. Negativa da construtora 
em não liberar o mesmo para ser 
financiado pelo Sistema Nacional de 
Habitação. Existência de cláusula 
contratual que vedava a transferência 
sem a concordância do construtor, mas 
que perdeu sua validade antes a ação 
consignatória julgada. Procuração que 
dava todos os direitos para agir contra 
a negação da construtora. Inteligência 
do art. 1227 do CCB. Recurso 
conhecido e improvido. 

(Ap.Civ. - PA. Acórdão n°33.946. 
Relator: Des. CARLOS 
FERNANDO DE SOUZA 
GONÇALVES. 3° Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
24/04/98). 

Apelação Cível. Preliminares. 
Rejeição unânime. 
Inadiinplência. ~são de Posse. 
Preliminares suscitadas: litigante de 
má fé, inépcia da inicial, por estar o 
contrato de compra e venda rescindido 
quando foi proposta a presente ação, 
inépcia da inicial, por ser o pedido  

juridicamente impossível, inépcia 
da inicial por impossibilidade 
jurídica do pedido de adjudicação 
compulsória, e indeferimento, 
por conter pedidos incompatíveis 
entre si. Mérito: comprovada a 
inadimplência e a liquidez e a 
certeza do débito, julga-se 
improcedente a ação de 
Obrigação de Fazer, com preceito 
cominatório, combinada com 
declaração de quitação, 
adjudicação e imissão de posse. 
Conheceram e negaram 
provimento. 

(Ap.Civ. - PÁ. Acórdão 
n°34.041. Relatora: Desa. 
MARIA LÚCIA GOMES 
MARCOS DOS SANTOS. P 
Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 081 
06198). 

Afundado de Segurança 
Coletivo. Associação de 
Classe. Ilegitimidade ad 
causam do Governador do 
Estado. 
Mandado de Segurança Coletivo. 
Impetração por associação de 
classe. Legitimidade de classe. 
Legitimidade ativa. 
Ilegitimidade passiva ad causam 
do Governador do Estado. Ato 
impugnado de responsabilidade 
do Presidente do IPASEP. Fôro 
competente. Carência da ação. 
Não carece de autorização da 
Assembléia Geral a Associação 
regularmente constituída e em 
funcionamento para postular em 
favor de seus membros ou 
associados, bastando o constante 
do Estatuto, estando a 
legitimidade para agir 
condicionada à defesa dos 
direitos ou interesses jurídicos da 
categoria que representa. 
Preliminar rejeitada. Se o ato 
impugnado é de responsabilidade 
do Presidente do Instituto de 
Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado do Pará - 
IPASEP, não pode o Governador 
do Estado figurar no polo 
passivo do presente mandaxnus. 
E não tendo a autoridade 
responsável fôro privilegiado, 
configura-se a ilegitimidade 
passiva ad causam. Preliminar 
acolhida. 

(M.S. - PÁ. - PÁ. Acórdão 
n°33.954. Relatora: Desa. 
CLI1IENIÊ BERNADETI'E 
DE ARAÚJO PONTES. 
Câmaras Cíveis Reunidas. 
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Unânime. Julgamento : 04/06/ 
98). 

Contraio Escrito devidamente 
formalizado. 7,k, executivo. 
Devolução do dinheiro pago. 

Direito Processual Civil. O contrato 
escrito devidamente formalizado é 
titulo executivo inquestionável e 
credencia a devolução do dinheiro 
pago, devidamente corrigido, a 
título de poupança, como sinal de 
pagamento, se o financiamento 
pretendido junto à instituição 
financeira não for obtido. 

(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
n°33.876. Relatora: Dra. 
MARTA INÊS ANTUNES 
JADÃO, Juíza especialmente 
convocada. 1° Câmara Cível 
Isolada. UnAninie. Julgamento: 
18/05/98). 

Se,vzraçio Judicial Ped/Ãode 
Expedição de Oficies. 
Esclarecimento de situação - 
I. Processual Civil e Constitucional. 
Agravo. Separação Judicial. Pedido 
de expedição de ofícios para 
esclarecimento de situação 
patrimonial da separanda. 
Indeferimento. iundamento: não 
compete ao Juiz investigar as provas 
requeridas. H. Não incidindo sobre 
a lide o Princípio Constitucional do 
Direito ao Sigilo tem-se que, a 
prova necessária à aferição do 
direito de uma das partes que por si 
só não pode produzi-Ia, mormente 
quandorelacionada ao patrimônio 
de ambos, deve ser requerida pelo 
Juiz (CPC. Arts. 130 e 399, 1) sob 
pena de se ferir princípios tão 
maiores quanto o devido processo 
legal. O contraditório e a ampla 
defesa. 

(Ag. - PA. Acórdão n° 33.956. 
Relator: Des. STELEO 
BRUNO DOS SANTOS 
MENEZES. Câmaras Cíveis 
Isoladas. Unânime. 
Julgamento: 18/05/98). 

Execução. Notas Promissórias 
sem ~uervhw~ão com 
o contraio defornecimento de 
medicamentos. 
Apelação Cível. Execução fundada 
em títulos extrajudiciais, que 
preenchem todos os requisitos legais 
para sua validade e que em nenhum 
momento foram impugnados pela 
devedora. Notas Promissórias sem  

qualquer vinculação com o contrato 
de fornecimento de medicamentos, 
que está diretamente relacionado aos 
recibos acostados aos autos. Título 
que devem ser apreciados como uma 
promessa de pagamento, distinta do 
mencionado contrato. Embargos à 
execução julgados improcedentes, 
não cabendo reconvenção por se tratar 
de processo de execução. Recurso 
conhecido e improvido. Decisão 
unânime. 

(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
n°33.958. Relatora: Desa. 
RUTÉA NAZARÉ VALENTE 
DO COUTO FORTES. 3 
Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento:29/05/ 
98). 

Licenciamento Militar Ofensaa 
(lwito líquido e ceiW e abuso de 
poder. Não caracterização. 
Mandado de Segurança. 
Licenciamento Militar. Alegação de 
ausência de ampla defesa. 
I)Preliminares: Decadência. Não 
caracterização face aferição a partir 
da data da publicação do RG n°200. 
Rejeição. Inviabilidade de utilização 
do "writ"contra ato disciplinar. Não 
caracterização. Impetração 
objetivando restauração de direito 
líquido e certo e não cobrança. 
Rejeição. II. Mérito: Face a 
constatação formal de ciência à ampla 
defesa, aliada à participação de 
patrono habilitado nos autos, inviável 
se torna a caracterização de ofensaa 
à direito líquido e certo e abuso de 
poder. Denegação unânime. 

(M.S. - PÁ. Acórdão n°33.968. 
Relatora: Desa. ALBANIRA 
LOBATO BEMERGUY. 
Câmaras Cíveis Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 12/05/ 
98). 

DIREITO PENAL 
E DIREITO 

PROCESSUAL PENAL 

Prisão Preventiva PFÍC(WO da 
Confiança no Juiz do Processo. 
Ordem denegada 
Habeas Corpus. Prisão Preventiva. 
Paciente que é apontado como 
primário e portador de bons 
antecedentes, radicado no distrito da 
culpa. Negativa de autoria. óbice à 
decretação da medida cautelar. 

Inocorrência. Ordem pública. 
Conveniência da instrução 
criminal. Conceito. Princípio da 
Confiança no Juiz do processo. 
Exame da prova coletada. 
Inadmissibilidade. Ordem 
denegada 

(H.C.Lib. - PA. Acórdão 
n°34.008. Relatora: Desa. 
YVONNE SANTIAGO 
MARINHO. Câmaras 
Criminais Reunidas. 
UnAnime. Julgimento: 01106/ 
98). 

Denúncia contém elementos 
pua aformação da cowicçdo 
do ME Ação Penal Pública 
Habeas Corpus para trancamento 
de Ação Penal. Denúncia atacada, 
que todavia, contém elementos 
para formação da convicção 
Ministério Públicoe que o levar 
a promover a ação penal pública, 
a denúncia é apenas uma exposição 
de fatos que constituem, em tese, 
ilícito penal. Nega-se a ordem. 

(H.C.p/trancAP. - PA. aórdão 
n°34.010. Relator: Des. ARY 
DA MOTTA SILVEIRA. 
Câmaras Criminais 
Reunidas. Por Maioria. 
Julgamento: 25/05/98). 

Crime de Tráfico de 
Entorpecente. Prova do 
comércio frágil e insegw 
Desclassjflcação. 
Entorpecente. Tráfico. 
Descaracterização. Quantidade que 
não gera certeza 
comercialização. Desclassificaç 
do art. 12 para o artigo 16 da Lei 
6.368/76. Apresentando-se frágil 
e insegura a prova do comércio, 
justifica-se a desclassificação. 
Recurso provido. 

(Ap.Crim. - PA. Acórdão 
n°33.996. Relatora: Desa. 
YVONNE SANTIAGO 
MARINHO. 1° Câmara 
Criminal Isolada. Unânime. 
Julgamento: 26/05/98). 

Crime de Responsabilidade. 
Recebimento de denúncia. 
Pedido depro vidências. 
Pedido de Providências 
objetivando anular o v. acórdão 
n°29.202, que recebeu a denúncia 
oferecida contra o requerente por 
Crime de Responsabilidade. 
Embora plausível, se revele a 
motivação deduzida, dito aresto 



transitou livremente cm julgado 
sem oposição de embargos de 
declaração prequestionando-o para 
efeito de interpoição de recurso 
especial. Assim, resta apenas ao 
requerente a via do remédio 
heróico junto ao STJ. Pedido não 
conhecido por incabível na espécie. 
Decisão por maioria de votos. 

(A.Penal. - PA. Acórdão 
n°33.907. Relator: Des. 
BENEDITO DE MIRANDA 
ALVARENGA. Câmaras 
Criminais Reunidas. Por 
maioria. Julgamento: 04/05/ 
98). 

Processo PenaL Recurso em 
sentido estrito conforme oAn 
581, IV do CPR Crime de 
homicídio qualjficado,  descrito 
ios ̂ 121, f 2 1,  11,  III e 
1Ç e,12.9, combinado com os 

Arr. li, I 18,1,29 "caput' 
61, II, "a' 62, IVe 70, 
"ctq,uI' todos do CPB. 

Preliminares de nulidade do 
processo por cerceamento de 
defesa; por falta de vista dos autos, 
para alegações finais escritas; de 
desentranhamento do aditamento às 
razões recursais. Preliminares 
rejeitadas. Preliminares de extinção 
da punibilidade por óbito do 
acusado, e suspensão do processo 
em relação ao infrator 
Preliminares acolhidas. No Mérito, 
estão caracterizados os indícios da 
execução do crime pelo 
denunciado; no concernente ao 
indiciado, não está provada a 

ffimputação de co-autoria por 
nsuficiência de prova. Recursos 

conhecidos. Improvido o recurso de 
um dos réus, mantendo a pronúncia 
do mesmo. Provido o recurso de 
um dos réus para despronunciá-lo. 

(Rec.Pen.Sent.Est. - PA. 
Acórdão n 32.649. Relator: 
Des. WERTHER BENEDITO 
COELHO. 2' Câmara 
Criminal Isolada. Unânime. 
julgamento: 23110/97). 
Pedido de Habeas Corpus. Decreto 
cautelar indevidamente 
fundamentado. 

Não estando devidamente 
fundamentado o processo cautelar 
em razão do qual foi o paciente 
encarcerado, concede-se a ordem 
impetrada e, por via de 
conseqüência, confirma-se a 
liminar antes deferidà. 

(H.C. - PÁ. Acórdão n° 
33.535. Relator: Des. 

BENEDITO DE MIRANDA 
ALVARENGA. Câmara 
Criminal Reunida. Unânime. 
Julgamento: 13/04/98) 

A legatias de incapacidade. 
Inimputabilidade e falta de 
fundamentação da prisão 
preventiYa no referente ao 
'oericulwn iii mora"epresunção 
dernocénc,& 
A carência de capacidade para a 
imputação e o internamento do réu 
estão pendentes do exame de sanidade 
mental. Como responde a dois 
processos-crime de roubo e um de 
estupro e furto qualificado, não há que 
falar em presunção de inocência e 
revogação da custódia cautelar. "Writ" 
denegado. 

(H.C.Lib.c/Ped.Lim. - PA. 
Acórdão n° 33.539. Relator: Des. 
WERTHER BENEDITO 
COELHO. Câmara Criminal 
Reunida. Unânime. Julgamento: 
23/03/98). 

Lei de Imprensa. Ação Penal. 
Crimes de injwia, difamação e 
calúnia. Preliminares de 
prescrição da ação penal e de 
ilegitimidade depanepassia "ad 
causa,n"glesacol/jidas. 
No Mérito, rejeita-se a queixa-crime, 
eis que embora defendendo-se o 
querelado com veemência dos termos 
contidos na carta que o querelante fez 
publicar, por ele considerados 
ofensivos à sua honra e dignidade, não 
exorbitou-se no direito de resposta. 

(Queixa-crime. - PA. Acórdão n° 
33.477. Relator: des. 
BENEDITO DE MIRANDA 
ALVARENGA. Câmara 
Criminal Reunida. Unânime. 
Julgamento: 23/03/98) 

Habeas Corpus Liberatório. 
Alegação de constrangimento 
ilegaL Paciente preso hómazi de 
trinta dias sem ser interrogado ou 
decretada sua custódia 
preventiva. Prisão em jZrigranle 
delito. 
Dificuldade para a realização da 
instrução do processo, face ao número 
excessivo de feitos. Excesso de prazo 
não configurado. Invocação do 
princípio da razoabilidade, como 
parâmetro para a análise da questão. 
Inexistência de prazo determinado em 
lei para o interrogatório. Não 
configuração de ilegalidade no ato da  

digna magistrada de 1° grau. 
Ordem denegada. 

(H.C. Lib. —PA. Acórdão n-
33.490. Relator: Des. 
FELÍCIO DE ARAÚJO 
PONTES. Câmara Crmiinnl 
Reunida. Unânime. 
Julgamento: 30/03/98). 

Recurso penal em sentido 
estrito. Crime de homicídio 
qua4flcado. Pronúncia. 
A existência de fortes indícios 
acerca da culpabilidade dos 
acusados, impõe a pronúncia dos 
mesmos, a fim de que sejam 
submetidos ajulgamento perante 
o tribunal do júri, Juízo natural 
dos crimes dolosos contra a vida, 
por força de mandamento 
constitucional. Recurso 
conhecido e improvido. 

(Rec.Pen.Sent.Est. - PA. 
Acórdão n° 33.493. 
Relatora: Desa. MARIA DE 
NAZARETH BRABO DE 
SOUZA. P Câmara 
Criminal Isolada. Unânime. 
Julgamento: 10/02/98). 

Crime de homicídio 
qualificado. "Writ" 
impetrado com dupla 

A primeira objetivando a 
declaração de nulidade por 
cerceamento de defesa ante a 
inexistência de defesa prévia em 
prol do acusado. A segunda sob 
a alegação de inocorrência das 
hipóteses dos Arts. 312 e seguinte 
do CPP. Negada a liminar. 
Ordem concedida parcialmente, 
somente para efeito de 
renovação do prazo de defesa 
prévia em prol do paciente, 
tronando nulos os atos praticados 
anteriormente ao oferecimento da 
mesma. 

(H.C.Lib. cl Ped.Liin. - PA. 
Acórdão n° 33.451. Relator: 
Des. JAIME DOS SANTOS 
ROCHA. Câmara Criminal 
Reunida. Por Maioria. 
Julgamento: 23/03/98). 

Habeas Corpus Prepentipo. 
Motis'ação: obrigatoriedade 
da representação das Wlimas' 
de lesões corporais culposas 
para o inicio da ação penal 
e, da suspensão doprocesso 
pelo Ministério Público: 



~as improcedem. 

A primeira por terem os ofendidos 
demonstrado a vontade inequívoca 
em processar e responsabilizar o 
agente dos crimes, suprindo desse 
modo a representação formal. A 
segunda, porque sobre ser o Parquet 
o legitimada exclusivo para propor 
ação penal pública, a desistência 
controlada instituída nas infrações 
de menor potencial ofensivo pela lei 
sobre juizado especial criminal, soa 
como faculdade deste, portanto não 
é alçada a nível de direito público 
subjetivo do réu, ao qual, em razão 
de sua característica bilateral lhe é 
facultado, apenas, aceitara proposta 
ou não. Logo, o "jus accusationis" 
não prossegue em virtude da 
transação jurídico-processual 
acordada entre as partes. Ordem 
denegada, devendo por conseguinte, 
tramitar normalmente a ação penal. 

(H.C. Prev. - PÁ. Acórdão n 
33.452, Relator: Des. 
BENEDITO DE MIRANDA 
ALVARENGA. Câmara 
Criminal Reunida. Unânime. 
Julgamento: 30103198) 

Habeas Corpus liberaidrio 
para trancamento de ação 
penal por nulidade do 
processo. Alegação de nega/iwa 
de dei/lo capilzdado noÁrL 316 
do CPR, i.rrogada ao paciente. 
Inépcia da denúncia por 
inflingência à Lei &906/W. 
Vantagem pecuniária indevida com 
evidente transgressão do precitado 
Art. 316, incompatível com a 
função de Defensor Público 
exercido pelo paciente. Simples 
atraso na tramitação do processo não 
induz a sua nulidade. Não se cogita 
de inépcia de denúncia e nulidade 
de processo, quando a denúncia 
contém todos os elementos 
indispensáveis à existência do crime 
em tese. Precedentes do STJ. Ordem 
denegada. 

(H.C. p/ Tranc. de A. Pen. - PA. 
Acórdão n° 33.409, Relator: 
Des. FELICIO DE ARAÚJO 
PONTES. Câmara Criminal 
Reunida. Unânime. 
Julgamento: 30/03/98). 

Apelação (3immal Crime de 
Estupro. Vítima menor de 
qualoize anos de iihide. 
Evidenciado o constrangimento de 
que trata o Art. 213 do CPB, em 
virtude da ofendida ser menor de 
quatorze anos de idade, impõe-se a  

confirmação da decisão condenatória. 
Recurso conhecido e improvido. 

(Ap.Crim. - PA. Acórdão n° 
34.019. Relatora: Desa. MARIA 
DE NAZARETH BRABO DE 
SOUZA. 12  Câmara Criminal 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
26/05/98). 

Apelação Penal. Pra nas. 
Materialidade e autoria 
ind/sculís'e. 
Inexistindo dúvidas da materialidade 
e autoria do delito, e revelando o 
acusado uma personalidade fria, são 
fatos que demonstram a sua 
indiscutível responsabilidade penal. 
Recurso conhecido e improvido. 

(A.Penal. - PA. Acórdào 
n34.050. Relatora: Desa. 
LÚCIA DE CLAIREFONT 
SEGUIN DIAS CRUZ. 3 
Câmara Criminal Isolada. 
Unânime. Julgamento: 22/05/ 
98). 

Embargos de Declaração. 
Ausência de "legitima/ia ai 

Sendo o recurso ex-offício um dever 
específico do Juízo, não pode ser 
utiliza,ia por outrem, em razão da 
ausência da legitimidade de causa. 
Embargos não conhecidos. 

(Emb.Dec. - PA. Acórdão n° 
34.021. Relatora: Desa. LÚCIA 
DE CLAIREFONT SEGUIN 
DIAS CRUZ. 3 Câmara 
Criminal Isolada. Unânime. 
julgamento: 08/05/98). 

Liberdade Pra pisória. 
7ancamento de Ação Penal 
Presença de justa causa. 
Contrangimento Ilegal 
descaraclerizado. 
H.C.Liberatório. Liberdade 
Provisória: decreto de prisão 
preventiva suficientemente 
fundamentado. Trancamento de Ação 
Penal: presença de justa causa. 
Constrangimento Ilegal não 
caracterizado. 1. Quando o despacho 
da prisão preventiva está 
suficientemente fundamentado, com 
a análise dos pressupostos que 
autorizam a Medida Constritiva, não 
se configura Constrangimento Ilegal. 
2. Por outro lado, se nos autos está 
presente a justa causa para o 
procedimento da ação penal, afastada 
está qualquer possibilidade para o seu 
trancamento. Writ denegado por 
unanimidade. 

(H.C.Lib.eTranc.A.Penal - 
PA. Acórdão n°33.829. 
Relator: Des. ELZAMAN DA 
C O N C E 1 ç Ã O 
BITENCOURT. Câmaras 
Criminais Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 30/04/ 
98). 

Apelação criminal Tentativa 
de homicIda. Sentença que 
tipfica o fato no Art. 121 
"caput" c/c Ar!. 14, II do 
CPB. 

Recurso da defesa alegando que 
não restou caracterizado o crime, 
vez que a conduta do apelante na 
verdade foi defensiva e 
imprudente. Prova convincente da 
prática do ilícito. Recurso 
improvido. 

(Ap.Pen. - PA. Acórdão 
33.351. Relatora: Desa. 
YVONNE SANTIAGO 
MARINHO. 12  Câmara 
Criminal Isolada. Unânime 
Julgamento: 13/03/98) 

Recurso penal em sentido 
estrito. Inconformação com 
decisão do douto juízo de 1° 
grau, que indeferiupedido de 
prisdopreentivade acusado,  
a quem é atribuído crime 
/ipj/lcado no Art. 214c/c 224, 
"a" todos do CPB. 
Decisão destituída de pressupostos 
jurídicos necessários à sua efiácia. 
Afronta aos requisitos exigidos 
pelo Art. 312 do CPB, amplamente 
narrados na denúncia oferec 
pela autoridade ministerial de 9 
grau. Autoria e materialidade 
comprovadas. Crime hediondo 
capitulado na Lei n° 8.072/90. 
Reforma da decisão do douto Juízo 
"a quo" e conseqüente decretação 
da prisão preventiva do acusado. 
Recurso conhecido e provido. 

(Rec. Pen. - PA. Acórdão n° 
33.374, Relator: Des. 
FELÍCIO DE ARAÚJO 
PONTES. 2 Câmara 
Criminal Isolada. Unanime. 
Julgamento: 12/03/98) 

Supervisão; Desembargador Manuel de 
Chr»,s Akcs Filho e Desembargador Alrnir 
de Lima Pereira. 

Organização; Fdnair de Meia F randes Leão 
e Rosa I1ekai de Chno Abes-  Assessoras 
dos Plendrios. 
colabrão; lime Jordy - Assesora Jsmdica; - j 
Lura. AlbcrmTuji de Case-o Oficial de Justiça. 
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