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

NESTA EDIÇÃO 

Reunião de Presidentes de Tribunais de Justiça 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 
Romão Amoêdo Neto, os desembargadores integrantes do 
colegiado e os magistrados que compõem o Poder Judiciário 
dão as boas-vindas, aos presidentes dos Tribunais de Justiça 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Tribunais Superiores; 
que vão estar reunidos, em Belém, de 24 a 26 deste mês. Os 
presidentes vão participar da XXXIII Reunião Ordinária do 
Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça, 
no Hilton Hotel Belém. O TJE paraense faz votos de que a 
reunião atinja a seus objetivos e que os presidentes consigam 
também apreciar as riquezas naturais do Estado. 

Salto de qualidade 
O Tribunal de Justiça do Estado se prepa-

ra para entrar em um novo milênio com sua 
estrutura totalmente informatizada. O Projeto 
de Informatização Global, meta assumida e que 
vem sendo cumprida pelo desembargador 
Romão Amoedo, Presidente do TJE; repre-
senta um avanço na qualidade dos serviços 
prestados pelo Poder Judiciário à sociedade. 
Esse avanço se estende ainda a melhoria das 
condições de trabalho do conjunto de seus ser-
vidores não só da capital, mas do interior, uma 

E vez que os funcionários do Tribunal 
podem contar com os mais modernos 
equipamentos a sua disposição para a 
execução a contento das atividades de 
competência da Justiça paraense, além 
de receberem treinamento específico 
nas máquinas que passaram a operar. 
Em última instância, a informatização 
tem como efeito imediato, a agilização 
na tramitação dos processos, o que re-
presenta a satisfação de um anseio an-
tigo dos jurisdicionados. 

R Além da evidente agilização no 
trâmite processual, o TJE pode se or-
gulhar hoje de possuir um organograma 
administrativo eficiente e integrado, o 
que possibilita a rápida e eficaz trans- 

A missão de dados - informações, aten-
dendo assim as necessidades dos 

L desembargadores, das secretarias, ga-
binetes de juizes e cartórios. O público 
que procura a Justiça e os advogados 

que dela precisam para exercer seu oficio tam-
bém foram beneficiados pela informatização. 

Atualmente o Tribunal de Justiça conta com 
1. 200 equipamentos funcionando em plenas 
condições em um departamento que possui a 
estrutura adequada ao desenvolvimento de suas 
funções e que está em condições de servir com 
qualidade tanto ao público interno, quanto ao 
público externo. Na virada do milênio, o Tri-
bunal de Justiça do Estado alcança a 
informatização global de seus serviços. 
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O Tribunal de Justiça se prepara para entrar no 
século XXI com todos os serviços informatizados. 
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Certidões Negativas Criminais estão sendo 
expedidas em apenas 10 minutos. Pág. 5 

A médica Sônia Auad examina a pressão de candidata grávida, 
durante a realização da primeira prova do concurso Para Juiz 

TJE, PM e Funpapa firmam convênio para 
aplicação de medidas sócio-educativas a 

adolescentes infratores. Pág. 9 

A aposentada do mês é a Pretora Carmem Sanches, 
Pág. 10 



PUBLICAÇOES 

Relação dos periódicos recebidos na Biblioteca "Des. Antônio Koury" no mês de agosto 

01 AJURIS. Ed. especial. Porto Alegre: 
AJURIS. mar. 1998 - 2v. 

02 BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRA-
TIVO. São Paulo: NDJ. v.14, n.8, ago. 1998 

03 BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL. São 
Paulo: NDJ. v.I4, n.8, ago. 1998 

04 BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRA-
TOS. São Paulo: NDJ. v.1I, n.2, fev. 1998; 
v.11, n.3, mar. 1998; vil. n.4, abr. 1998; 
v.1 1, n.5, maio 1998; vil, n.6,jun.1998 

05 BOLETIM DO IRIB. São Paulo: IRIB. 
n.251, abr. 1998 

06 BOLETIM JURISPRUDÊNCIA ADCOAS. 
Rio de Janeiro: Esplanada. v.30, n.25, jul. 
1998; v.30, n.26, jul. 1998; v.30, n.27, jul. 
1998; v.30, n.28, jul. 1998; v.30, n.29, jul. 
1998; v30, n.30, ago. 1998 

07 BOLETIM JURISPRUDÊNCIA ADCOAS 
[DISQUETE]. Rio de Janeiro: Esplanada. 
n.28,jul. 1998; n.29,jul. 1998; n.30, ago. 
1998; n.31, ago. 1998 

08 CADERNOS DEpIREITO TRIBUTÁRIO 
E FINANÇAS PUBLICAS. São Paulo: RT 
vi, o.!, out.Idez. 1992; v.1, n.2, jan./mar. 
1993; vi, n.3, abr./jun. 1993; v.6, n.22, janí 
mar. 1998 

09 CIÊNCIA JURÍDICA. Belo Horizonte 
Nova Alvorada, v,12, n.78, nov./dez. 1997; 
v.12, n.80, mar./abr. 1998 

10 COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO E JU-
RISPRUDÊNCIA- São Paulo: LEX. v.61, 
nov. 1997; v.61, dez. 1997 

11 COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO E JU-
RISPRUDÊNCIA: fascículos. São Paulo: 
LEX v.62, n.13, jun. 1998; v.62, n.15, jun. 
1998; v.62, n.17, jul. 1998 

12 COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO TRABA-
LHISTA. Porto Alegre: Síntese. n.86. jun. 
1998: n.87, jul. 1998 

13 CONSULEX : LEIS & DECISÕES. 
Brasília: Consulex. v.2, n.19, jul. 1998 

14 CONSULEX : REVISTA JURÍDICA. 
Brasília: Consulex. v.2, n.19, jul. 1998 

15 DIREITO AMBIENTAL. TESAURO JURÍ-
DICO [CD-ROM]. Série Temática de Juris-
prudência. Brasília: Conselho da Justiça 
Federal. n. 1, jan. 1998 

16 DOUTRINA ADCOAS. São Paulo: 
Esplanada. vi , n.6, jun. 1998 vi, n.7, jul. 
1998 

17 INFORMATIVO ADCOAS. São Paulo: 
Esplanada. v.2, n.8, jun. 1998 

18 INFORMATIVO DINÂMICO. São Paulo: 
IOB. v.22, n.50, jul. 1998; v.22, n.51, jul. 
1998; v.22, n.52, jul. 1998; v.22, n.53, jul  

1998; v.22, n.54, ago. 1998; v.22, n.55, ago. 
1998; v.22, n.56, ago. 1998; v.22, n.57, ago. 
1998; v.22, n.58, ago. 1998; v.22, n.59, ago. 
1998 

19 JORNAL DA AMAJME. Florianópolis: 
AMAJME. v.3, n.15, maio/jun. 1998 

20 JULGADOS DA JUSTIÇA DE 
RONDÔNIA. Porto Velho: Tribunal de Jus-
tiça. n.15 1997 

21 JULGADOS DO TRIBUNAL DE ALÇA-
DADO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL. Porto Alegre : Tribunal de Justiça. 
v.26, n.104, dez. 1997 

22 JURISPRUDÊNCIA CATARINENSE. 
Florianópolis: Tribunal de Justiça. v.23, 
n.79 1997 

23 JURISPRUDÊNCIA DO STF. São Paulo: 
LEX. v.19, n.221, inalo 1997; v.19, n.227, 
nov. 1997; v.20, n.231, mar. 1998; v.20, 
n.232, abr. 1998; v.20, n.233, maio 1998; 
v.20, n.235, jul. 1998 

24 JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. São Paulo: LEX. v.32, n.201, 
fev. 1998 

25 REPERTÓRIO JURISPRUDÊNCIA : ci-
vil, processual, penal e comercial. São Pau-
lo: IOB. n.13,jul. 1998; n.14,jul. 1998; 
n.15, ago. 1998; n.16. ago. 1998 

26 REPERTÓRIO JURISPRUDÊNCIA: traba-
lhista e previdenciório. São Paulo: IOB. 
n.13, jul. 1998; n.14, jul. 1998; n.15, 
ago. 1998; n.16, ago. 1998 

27 REPERTÓRIO JURISPRUDÊNCIA: tri-
butário, constitucional e administrativo. 
São Paulo: IOB. n.13, jul. 1998: n.14, 
jul. 1998; n.I5,ago. 1998; n.16.ago. 1998 

28 RESENHA ELEITORAL. Florianópolis: 
TRESC. v.5, n.1,jan./jun. 1998 

29 REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS 
CRIMINAIS. São Paulo: RT. v.6, n.22. 
abr./jun. 1998 

30 REVISTA DE DIREITO DO CONSUMI-
DOR. São Paulo: RT. n.25, janJmar. 1998 

31 REVISTA DE INFORMAÇÃO 
LEGISLATIVA. Brasília: Senado Federal. 
v.35, n.138, abr.Ijun. 1998 

32 REVISTA DE JURISPRUDÊNCIA DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO 
GROSSO DO SUL. Campo Grande. v.18, 
n.122, dez. 1996 

33 REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO TRI-
BUTÁRIO. São Paulo: Oliveira Rocha. 
n.35, ago. 1998 

34 REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DE SERGIPE. Aracaju: MP. 
v.8, n.14 1998  

35 REVISTA DO STJ. Brasília: STJ. v.10, 
n.104, abr. 1998; v.10, n.105, maio 1998 

36 REVISTA DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 8 REGIÃO. Belém: 
O Tribunal. v.31, n.60, jan./jun. 1998 

37 REVISTA DO TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 1& REGIÃO. Brasília: O 
Tribunal. v.8, n.l,jan./mar. 1996; v.8, n.3, 
julíset. 1996; v.8, n.4, out./dez. 1996; v.9, 
n.l,jan./mar. 1997; v.9, n.2, abrijun. 1997 

38 REVISTA JURÍDICA. Porto Alegre: Sín-
tese. v.46, n.248, jun. 1998; v.46, ti.249, 
jul. 1998 

39 REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRU-
DÊNCIA. Brasília: STF. n.158, dez. 1996 

40 REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRU-
DÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DE MATO GROSSO DO SUL. Campo 
Grande. v.19, n.123, jan./mar. 1997 

41 SÍNTESE TRABALHISTA. Porto Alegre: 
Síntese. v.9, n.108, jun. 1998; v.9, n.109 
jul. 1998 

42 VADE MECUM CRIMINAL. Porto Alegre: 
Síntese. n.36, jul.1998 

43 VERITAS ET JUS. Belo Horizonte: Asso-
ciação dos Advogados de Minas Gerais. 
ago./set. 1998 

45 BRASIL. Leis, decretos, etc. Código de 
Trânsito Brasileiro. Belo Horizonte: Nova 
Alvorada, 1998. 

46 BRASIL. Leis, decretos, etc. Código de 
Trânsito Brasileiro : suplemento de atua-
lização n°01. Belo Horizonte: Nova Alvo-
rada, 1998. 

47 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Atos 
normativos do Superior Tribunal de Justi-
ça: janeiro a dezembro de 1997. Brasília: 
STJ. 1998. 

LIVROS 
01 BRASIL. Leis, decretos, etc. Código de 

Trânsito Brasileiro. Belo Horizonte : Nova 
Alvora da, 1998. 

02 BRASIL. Leis, decretos, etc. Código d 
Trânsito Brasileiro: suplemento de atua-
lização n 01. Belo Horizonte: Nova Alvo-
rada, 1998. 

03 BRASIL Superior Tribunal de Justiça. Atos  
normativos do Superior Tribunal de Justi-
ça: janeiro a dezembro de 1997. Brasília: 
STJ, 1998. 

04 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Ca-
tálogo da coleção especial do Professo 
José Frederico Marques. Brasilia : STJ, 
1998. 
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Participantes do "Treinamento Comportamental" entregam ao 
diretor de RI-!, Nazareno Costa, avaliação positiva sobre o curso 

ADMINISTRATIVO 

Capacitaço e treinamento para os servidores 

o 

ASecretaria de Admi-
nistração do Tribu 
nal de Justiça pros-

segue com a programação de 
cursos de treinamento e 
capacitação destinados aos fun-
cionários da capital e do interi-
or. Licitações, Informática e 
Treinamento Comportamental 
foram alguns dos cursos ofere-
cidos aos servidores em suas 
respectivas áreas de atuação. Os 
cursos de Informática e Treina-
mento Coinportamental sito mi-
nistrados respectivamente pela 
equipe de servidores do Depar-
tamento de Informática e do 
Serviço de Treinamento do De-
partamento de Recursos Huma-
nos. 

A equipe de técnicos que 
trabalham na Assessoria Jurí-
dica Administrativa e o Secre-
tário de Administração partici-
param do curso sobre a nova Lei 
de Licitações, onde puderam 
discutir com mais profundida-
de as modificações introduzidas 
na nova legislação. Os parti-
cipantes cumpriram uma carga 
de 50 horas/aula, durante cm-
co dias e fizeram uma avalia-
ção positiva do evento realiza-
do em Belém, nas dependênci-
as do Hilton Hotel. O evento 
foi realizado peia WWW. 
Treide - empresa privada, ex- 

clusivo aos técnicos com ex-
pressiva redução de custos. 

Ministrados pelos funci-
onários do Departamento de 
Informatíca, aos demais funci-
onários da casa o treinamento 
em informática prossegue com 
seu cronograma de cursos. As 
turmas são treinadas em duas 
salas de aulas na Escola Supe-
rior da Magistratura, especial-
mente montada para esse fim. 
Desde o início do ano passado 
o departamento vem treinando 
grupos de vinte pessoas. Vári-
os assessores, técnicos e auxi-
liares, principalmente da capi-
tal já receberam treinamento. 
A capacitação dos servidores do 
Judiciário, em informática, faz 
parte das metas traçadas pelo 
Presidente Romão Amoêdo 
para a informatização global da 
Justiça no Estado. 

Mais de 120 servidores de 
vários setores - da atividade fim 
e administrativa, já participa-
ram do curso "Treinamento 
Comportamental". O curso é 
ministrado pelas servidoras do 
Serviço de Treinamento que 
trabalham com grupos de no 
mínimo quatorze pessoas. Os 
últimos a participarem do 
"Treinamento Compor- 
tamental" foram os nove servi-
dores lotados no Fórum da  

Comarca de Marapanim nos 
dois primeiros dias deste mês. 

Os funcionárias de 
Marapaniin, ao final do curso, 
puderam avaliar conjuntamen-
te a importância e o aproveita-
mento funcional e pessoal do 
conteúdo e metodologias apli-
cadas. O Treinamento Com-
portamental trabalha o indiví-
duo em sua plenitude. Os fun-
cionários trocam experiência e 
discutem os problemas enfren-
tados nos setores de trabalho, 
debatendo e teatralizando a 
convivência com os colegas, 
chefes e demais superiores 
liieráquicos. Através de jogos 
lúdicos os funcionários se ob- 

servam e passam a compreen-
der melhor seu papel social. O 
problemas pessoais e familia-
res também são trabalhados. 
Todos os funcionários que já 
participaram do Treinamento 
Comportamental avaliam posi-
tivamente o curso e se mostram 
receptivos a mudança de com-
portamento, no trabalho e no 
ambiente familiar. São unâni-
mes em parabenizar o Presi-
dente Romnão Amoêdo, pelo in-
vestimento na capacitação de 
pessoal, cujo apoio é 
determinante para a efetiva 
melhoria na qualidade dos ser-
viços prestados ã sociedade. 

A Secretaria de Administra-
ção através do departamento de 
Patrimônio e Serviços implan-
tou. no inicio deste mês, o Sis-
tema de Administração de Ma-
teriais e Controle de Esto-
ques e de Patrimônio. O siste-
ma permite o controle total so-
bre a movimentação - recebi-
mento entrega, tempo de vida 
útil, enréstimos, ele -dos bens 
patnmoniais do TJE em todas 
as unida&s organizacionais. O 
novo siema emite relatórios a 
qualquer momento e pode ser 
acessado pelos usuários que são: 
Diretoria de Patrimônio e Ser-
viços: Auditoria Interna; Setor 
de Compras e setores afins. 

As informações são proces-
sadas no ato do recebimento do 
material. pelo Almoxarifado, 
até sw alienação e baixa. A  

informatização no Tribunal de 
Justiça não se restringe somente 
a esfera judicial, mas também 
a administrativa. O sistema cri-
ado atende a movimentação dos 
bens móveis e imóveis, em suas 
diversas etapas, de acordo com 
instruções normativas do decre-
to lei 200/67. 

Miguel Sauma Filho, dire-
tor de Patrimônio explicou que 
"o recebimento de bens móveis 
pode se dar através de: com-
pra; doação; legado: produção 
no TJE. O recebimento dos 
bens móveis, objeto de compra, 
ocorrerá no Almoxarifado Cen-
tral, com exceção de livros, pe-
riódicos e outros materiais ad-
quiridos através de convênios. 
A doação pode se dar através 
do recebimento de bens por pes-
soas fisicas ou jurídicas aoTri- 

bunal ou deste a entidades fi-
lantrópicas ou pessoa jurídica. 
O legado é o recebimento de 
bens deixados em disposição 
testamentária por pessoa faleci-
da. O recebimento de doações 
ou legados só serão incorpora-
dos ao patrimônio do Tribunal 
após ser expedida portaria apro-
vando sua aceitação pelo 
desemnbargadorcs que integram 
o Orgão Especial ou pela Presi- 
dência da casa". Miguel 
Sauma disse ainda que "o im-
portante é que todas essas in-
formações podem ser 
disponibilizadas a qualquer 
momento para movimentação e 
controle junto ao setor compe-
tente. 

No almoxarifado, o respon-
sável pelo recebimento do ma-
terial fará urna cuidadosa con- 

ferência, confrontando o obje-
to recebido pelo fornecedor. 
com  a nota fiscal. Ainda no 
almoxarifado o objeto receberá 
a plaqueta de tombamento de-
finitivo, no ato de entrega do 
material ao Setor destinatário 
do bem, acompanhado da guia 
de requisição de material. O 
responsável pelo Setor assinará 
um termo de responsabilidade 
emitido pelo serviço de contro-
le de bens patrimoniais. 

Com esse controle o servi-
dor ficará responsável pelo bem 
que lhe for confiado. Caso 
ocorra algum problema com o 
objeto, como desaparecimento 
ou dano, o responsável deve co-
municar imediatamente á dire-
toria de Patrimônio e Serviços 
para que sejam tomadas as me-
didas cabíveis. 

Controle de estoque e de patrimônio 
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ADMINISTRATIVO 

CC U R T A S) 

Concurso Público em Redenção 
O Tribunal de Justiça do Es-  o supervisor do concurso. Mais 

tado realizou nos dias 20 e 23 de 400 candidatos se inscreve-
deste mês as provas escrita e de ram, incluindo pessoas residen-
datilografia do concurso públi-  tes em Belém para a disputa da 
co para cargos no Fórum de Re-  cinco vagas ofertadas. O resul-
denção. O Corregedor Geral de tado será divulgado nos próxi-
Justiça Humberto de Castro foi mos dias no Diário da Justiça. 

Banco do Brasil desmente nota 
O Banco do Brasil S/A, vem diciário paraense, cujos inem-

a público esclarecer em face de bros merecem sua confiança e 
registros mentirosos e respeito, devendo ser condena- 
inverídicos veiculados em Pe-  das as inverdades que envolve-
riódico local, que nunca pos-  ram o Banco do Brasil e o Po- 
suiu e não possui qualquer es- der Judiciário deste Estado, 
tudo ou dossiê resevado a res- para que se restabeleça a ver- 
peito da atuação do Poder Ju- dade dos fatos. 

Caso C anuto 
O julgamento dos responsá-  temunha arrolada pela acusação, 

veis pela morte do sindicalista o padre Ricardo Rezende - que 
João Canuto no município de vive hoje no Rio de Janeiro —,já 
Rio Maria há quase 13 anos, prestou depoimento. João 
pode ser realizado ainda este Canuto presidia o Sindicato dos 
ano, segundo as previsões do Trabalhadores Rurais de Rio 
juiz Otávio Maciel, instrutor do Maria, na época de sua morte. 
processo há 12 meses. O magis-  Estão sendo acusados, o ex-pre-
trado informou que o caso está feito do município. Adilson La-
bem próximo das alegações fi-  ranjeiras, o fazendeiro Vantuir, 
nais, uma vez que a última tes- um motorista e uni mecânico 

Orça mento 
O Órgão Especial do Tribu- creta, para apresentar e discutir 

nal de Justiça aprovou, na ses- a proposta coni os magistrados. 
são desta quarta. 9. a Resolu- Carlos Lauzid explicou que os 
ção n°018/98, que dispõe sobre 4% oriundos do Fundo de 
a proposta orçamentária para o Reaparelhanicnto são" reservas 
exercício financeiro do ano que de emergência" que vem sendo 
vem. Para 99. o TJE irá dispor poupadas nos últimos cinco 
de R$122.3 li .683,0() sendo que anos. Essa verba, segundo 
4% desse total  oriundo doFun- Lauzid, está calculada cm torno 
do de Reaparelhameiito do Po-  de R$5 milhões e é resultado da 
der Judiciário e os 3% restan- cobrança de custas processuais 
tes, são verba destinada pelo feitas pelos cartórios estatizados. 
Poder Executivo. A proposta O Secretário informou também 
de orçamento segue o que de-  que a aplicação da verba já foi 
termina o artigo 158 da Consti-  definida. Somente com paga- 
tuição Estadual e nas leis esta- incuto de pessoal o Tribunal de 
duais n° 5.925/95 e 6.146/98. Justiça vai gastar R$99 milhões. 

O Secretário de Planejamen-  O restante da verba será usado 
to do TJE, Carlos Bezerra para garantir a manutenção do 
Lauzid, esteve reunido com os Judiciário, O balanço desse ano, 
desembargadores que integram disse Carlos Lauzid, só deverá 
o Órgão Especial em sessão se- ser divulgado ciii dezembro. 

Da Redução: por motivo deforça maior não foi publicada a sessão 
Opinião, nas próximas edições sairá normalmente. 

Agenda do Presidente 
O Presidente Romão Amoêdo Neto agradece os convites 
e visitas recebidos neste mês: 

Convites 
01 - Dia da Pátria, comemorado pelo Instituto dos Magis-
trados do Brasil. Palácio do ltaniaraty - Rio de Janeiro 
02 - Jantar da Independência, promoção da Associação do 
Corpo Consular Hilton Belém 
03 - Abertura do X Simpósio Nacional - Desafios do 3° 
Milênio, promoção da Escola da Magistratura de 
Pernambuco, Recife - PE. 
- Recital do barítono Francisco de Souza, promoção do Di-
retor Geral da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. 
Sala Cecilia Meirelies - Rio de Janeiro - RJ. 
- Solenidade de Posse do Dr. Nelio Ferreira, no cargo de 
DescinbargadordoTribunal de justiça do Estado do Paraná. 
Curitiba - PR. 
04 - Encerramento do XVIII Curso de Iniciação Profissio-
nal de Magistrados, promoção da Escola da Magistratura 
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro - RJ. 
- Inauguração do Fórum Dr. Nobel Vita, da Comarca de 
Coremas, Estado da Paraíba. Tribunal de Justiça do Esta-
do da Paraíba 
- Vernissage da Exposição do II FOTONORTE e da Mos-
tra de Fotografias, Museu do Estado do Pará 
- Sessão Solene cm comemoração a Independência do brasil, 
promoção da Federação das Sociedades Beneficentes do 
Pará. 
05 - Comemoração do 39° aniversário do Município de 
Tomé-Açu. Tomé-Açu - Pa. 
- Desfile Escolar, promoção do Governo do Estado do Pará. 
Praça da República 
07 - Desfile Militar, promoção do Governo do Estado do 
Pará e dos Comandos Militares aqui sediados. O Preiden-
te do TJE era a mais alta autoridade presente, presidiu o 
desfile. Praça da República. 
09 - Exposição de Artistas Plásticos, promoção da Escola 
de Magistrados do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro - Ri. 
201i - Lançamento do Guia de Informações e Vídeo "Marajó 
um Polo Ecoturístico da Amazônia", promovido pela As-
sociação dos Municípios do Arquipélago do Marajó no Au-
ditório da FIEPA 
lI —Palestra do Dr. Nelson Nerv JR.. Procurador de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro no Auditório do Ministério 
Público do Estado do Pará 
IS - Posse da nova diretoria da Federação das Indústrias 
do Estado do Pará - FIEPA. Auditório da FIEPA 
17 - Almoço de Confraternização promovido pelo Coman-
do da 8 Região Militar. Quartel General 
Eventos 

- Neste mês, até o dia 17, a Presidência do Tribunal não 
recebeu nenhuma visita de caráter oficial,  
2 - No dia 13 - Domingo, foi realizado, no Colégio Nossa 
Senhora de Nazaré. a prova de conhecimentos gerais do 
Concurso Público para Juizes de Direito. 
3 - De 24 a 26 o TJE-Pa. promove a XXXIII Reunião do 
Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de Justi-
ça, no Hilton Hotel - Belém-Pa. 
Polue: ,4sessoria de Cerimonial e Relações Sociais do TJE 
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"Mutirâo nos cartórios serviu também para organizar melhor 
as enormes pilhas de processos" 
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Resultado parcial do mutirão em cartórios do Fórum Cível 

O diretor do Fórum Cível, 
Rômulo Nunes, também 
titular da 21'Vara Cível, 

até o dia 17 deste mês, já havia 
recebido os dois primeiros rela-
tórios do mutirão que está sen-
do realizado desde o inicio de 
agosto, nas varas de assistência 
judiciária, e deve se encerrar so-
mente em novembro. De acordo 
com o relatório encaminhado 
pela juíza Vera Araújo de Sou-
za, que responde pela 12' Vara 
Cível foram concluídos 412 pro-
cessos no período de 17 a31 de 
agosto e marcadas 101 audiên-
cias, O esforço conjunto para 
sanear oFórum Cível encontrou 
ressonância positiva também na 
17' Vara, cujo relatório encami-
nhado pelo escrivão José Maria 
Torres, dá conta de que foram 
concluídos 388 processos. 

Segundo o relatório da 12' 
Vara Cível 34 processos recebe-
ram sentença e 18 foram arqui-
vados. Dois processos foram 
suspensos e foram expedidos 
257 despachos interlocutórios. O 
relatório revelou ainda que foram 
expedidos 197 mandados e emi-
tidas vinte cartas precatórias, 
além de 66 oficios. Foram publi-
cados 11 editais, realizadas 48 
audiências e resenhados 436 pro- 

cessos. Aconteceram ainda 385 
juntadas de petição e 6 petições 
autuadas. Foram arquivados 912 
processos e 164 encaminhados ao 
Ministério Público. Somente na 
12' Vara, passaram por vistoria 
2.245 processos durante os pri-
meiros 14 dias do mutirão. 

Na 17' Vara Cível foram des-
pachados 388 processos e reali-
zadas 55 audiências além de 166 
resenhas. Foram encaminhados 
ao arquivo 1.890 ações e 57 man-
dados foram expedidos no perío-
do de3 a14de agosto. Já de 17a 
1 de setembro, a 17' Vara reali- 

zou 67 audiências foram conclu-
ídos 187 processos além de 128 
despachos e 19 expedições de 
mandados. 

Entre os servidores dos car-
tórios aonde o mutirão está sen-
do ou vai ser desenvolvido a re-
ação é positiva e as expectati-
vas são de que o trabalho terá 
sucesso. O Escrivão David de 
Jesus, do cartório do 130  Oficio, 
ainda está concluindo seu rela-
tório, disse que "nesse mutirão 
nós trabalhamos mais a organi-
zação interna, em especial o sis-
tema de arquivo interno, seguin- 

do o modelo de outros tribu-
nais". David de Jesus disse ain-
da que o sistema de arquivo 
adotado- aos moldes do Tribu-
nal Superior - possibilitou atos 
de oficio como: separação de 
processos sentenciados, separa-
ção de processos em tramitação, 
juntada de petições e juntada de 
ofícios. O escrivão informou 
que foram registrados 4.500 
processos parados há mais de 
um ano por falta de interesse das 
partes. Outro detalhe comen-
tado por David refere-se a or-
ganização de seu local de traba-
lho que, segundo ele ficou bem 
mais fácil localizar os proces-
sos. Para o escrivão o trabalho 
teve um rendimento tão positi-
vo que ele se arriscou a sugerir 
que se for realizado um outro 
mutirão, o prazo deve ser esten-
dido de 15 para 30 dias para 
cada Cartório. 

O Diretor do Fórum Cível, 
Juiz Rômulo Nunes, está satis-
feito com o resultado, embora 
parcial, do programa de mutirão 
proposto pela direção do Fórum, 
que obteve a adesão total dos ma-
gistrados e escrivães das cinco 
varas da Assistência Judiciária, 
que não mediram esforços para 
a realização do trabalho. 

Certidões Negativas estão sendo entregues na hora 
As Certidões Negativas de An-

tecedentes Criminais emitidas 
pelo Fórum Criminal do Tribunal 
de Justiça estão sendo entregues 
em apenas 10 minutos. A veloci-
dade na entrega das certidões teve 
corno conseqüência imediata o 
aumento da produtividade na Se-
cretaria do Fórum - o trabalho 
agora é feito por apenas um fun-
cionário do setor, e no combate 
ao desperdício de material. 

"Antes havia muito desperdí-
cio de papel. Isso porque como 
o serviço é gratuito as pessoas, 
muitas vezes, deixavam de vir 
buscar o documento. Houve me-
ses em que fomos obrigados a 
nos desfazer de até 500 certi-
dões", relembra a Secretária do 
Fórum Criminal, Glacy Malato. 
A mudança na emissão da certi-
dões se deve também ao empe-
nho da juíza Raimunda Gomes, 
diretora do Fórum Criminal, que 
vinha buscando junto a direção 
do TJE, viabilizar a agilização da 
emissão e entrega do documen- 

to. "Hoje não se vê mais as enor-
mes filas em frente ao Fórum, 
porque o serviço ganhou em qua-
lidade e agilidade. Essa mudança 
significa, para nós, um sonho re-
alizado", afirmou a magistrada. 
Antes, o documento era entregue 
em até 48 horas. Mas nos perío-
dos de maior pico, a entrega che-
gou a ser feita com até 20 dias, 
informou Raimunda Gomes. 

O investimento no Projeto de 
Informatização Global pela atual 
administração, possibilitou urna 
melhor estrutura aos setores do 
Fórum Criminal. A compra de 
impressora - com capacidade de 
realizar 17 cópias por minuto, 
mudou consideravelmente para 
melhor a rotina de trabalho na 
secretária do Fórum. Hoje, re-
velou Glacy Malato, "podemos 
realizar outras atividades ainda 
dentro do expediente normal de 
trabalho". Além da impressora, 
o modelo da certidão também 
passou por profundas modifica-
ções. Antes era impresso em pa- 

pel de formulário contínuo, hoje 
a certidão é impressa em papel 
A4 e tem a figura da deusa gre-
ga Themis - símbolo da justiça - 
como marca d'água, no centro 
da página, além dos símbolos tra-
dicionais do Poder Judiciário 
paraense. "A mudança reduz 
ainda a possibilidade de haver 
falsificação do documento", 
completa a secretária do fórum. 

A secretaria costuma expedir 
cerca de 250 novas certidões 
por dia. Mas essa rotina costu-
ma se alterar sempre que há al-
gum concurso ou inauguração 
de empresa. "No final do ano, 
cornos contratos temporários de 
trabalho no comércio, provocam 
um aumento na demanda", dis-
se a secretária. Segundo eia, 
nesses períodos, o setor chega a 
emitir diariamente até 400 cer-
tidões. De janeiro até agora já 
foram expedidas cerca de 40 mil 
novas certidões. Ano passado a 
Secretaria do Fórum Criminal 
emitiu cerca de 60 mil certidões. 

Documento 
A Certidão de Antecedentes 

Criminais tem validade por 3 me-
ses. Para retirá-la é preciso apre-
sentar cópia dos seguintes docu-
mentos de identificação: carteira 
de trabalho, carteira de identida-
de, certificado de reservista, cer-
tidão de nascimento e certidão de 
casamento. O atendimento é rea-
lizado de segunda a sexta, sempre 
de 8:30hs as 12 horas, no andar 
térreo do prédio do Fórum Crimi-
na], em frente a praça São João. 

Ao dar entrada na documenta-
ção, o requerente tem sua ficha 
pesquisada no arquivo 
computadorizado da secretaria. 
Glacy Malato informou que todos 
os dadosjá foram informatizados. 
"Para o público é feita a pesqui-
se nos registros de denúncia", ex-
plica Glacy. Os chamados TCOs-
Termos Circunstanciais de Ocor-
rência e o cadastro de inquérito 
só são fornecidos mediante soli-
citação do juiz titular do proces-
so ou dos promotores. 



Desembargadores durante a visita ao departamento de 
informática 

Eva,,dro Lélis (div o de suporte), Hilário costa (diretor do 
departamento) e Humberto de castra Filho (assessor de 
informática) na mini-gráfica do TJE 

TJE 

TJE possui a segunda maior rede computadores do Estado 

O Tribunal de Justiça possui 
o segundo maior parque 
computacional do Estado, com 
1.200 máquinas completas. 
Inforniatizar não só os serviços 
prestados pela justiça, como 
também a infraestnmtura admi-
nistrativa do Poder Judiciário, 
fazem parte do Projeto de 
Informatização Global, meta do 
atual presidente do TJE. Des. 
Ronião Amoêdo Neto. A 
estruturação do setor e a com-
pra dos equipamentos necessá-
rios consumiu investimentos em 
torno de R$1,8 milhão. Agilizar 
a prestação jurisdicionai e dar 
ainda maior qualidade aos ser-
viços ofertados pelo Poder Ju-
diciário paraense a sociedade é 
o objetivo do Projeto de 
lnforiiiatização Global. 

Localizado no andar térreo do 
prédio do Palácio da Justiça, o 
departamento de informática, 
setor subordinado a Secretaria 
de Planejamento, que tem à 
frente Carlos Bezerra Lauzid, 
ocupa atualmente 13 salas. La-
boratório, sala máquinas, duas 
salas para os técnicos que tra-
balhamn no apoio ao usuário, 
duas salas onde silo confeccio-
nados os cadastros de documen-
tos do Banco de Dados, 
Telejudiciário, recepção e con-
sultas. auditório, sala de reuni-
ões, sala laboratório onde são 
desenvolvidos os sistemas, di-
reção, sala para confecção dos 
contra-cheques, duas para o 
almoxarifado e, a maior de to-
das, onde funciona a 
minigráfica do Tribunal. A sala 
de máquinas abriga os oito ser-
vidores que servem aos usuári-
os do sistema, que hoje segun- 

do Antônio Hilário, diretor do 
setor. estão em mais de 100 já 
cm funcionamento. 

As assessorias desenvolvem 
funções específicas e atuam em 
contato direto com a coordena-
ção do departamento. Na pri-
meira, o trabalho é voltado para 
a área de Banco de Dados e ela-
boração de novos sistemas. Na 
prática. entende-se por siste-
mas, os softw ares próprios. 
criados pelos funcionários do 
setor. Dar suporte técnico aos 
equipamentos e a gráfica tam-
bém é tarefa das assessorias. O 
trabalho no setor é executado 
por 27 pessoas entre técnicos 
e digitadores, sendo que desse 
total 17 silo técnicos habilita-
dos, inclusive, a fazer mnanu-
tenção nos equipamentos. 

Obras de Adaptação 
No prédio principal do TJE, 

a ligação entre os andares é fei-
ta através de Hak e Patch Panei 
de 100 mcgabytes." 1-louve uma 
niodiíicação em todos os anda-
res e prédios, onde a estrutura 
antiga era elétrica e lógica, 
Atualmente, os prédios da ca-
pital sio interligados por cabos 
de fibra ótica". completa 
Hilário. Para atender a deman-
da de informações e garantir 
agilidade na circulação dos da-
dos, foram adquiridos mais 
quatro servidores - que ficam 
na sala de máquinas. Há um 
servidor para cada fóruin, um 
servindo a admi nistraçio. um  
especialmente para a internet 
e um para o Banco de Dados. 
Estão em fase final de instala-
ção os servidores dos Juizados 
Especiais e comarcas do mIe- 

nor. Somente na capital já fo-
ram instalados 800 computado-
res. Para o interior e Juizados 
Especiais foram compradas 
400 máquinas. Até o final de 
outubro, acredita Hilário, todas 
as comarcas ejuizados deverão 
estar informatizados. Segundo 
ele, as comarcas maiores- que 
receberam entre 18 e 27 com-
putadores, vão possuir um equi-
pamento central que as 
conectará direto ao servidor da 
capital, assim como as médias. 
Somente nas pequenas os dados 
devem ser transferidos através 
de disquete, previu Antônio 
Hilário. 

Uni investimento importante 
foi feito também cm tecnologia 
de editoração. O Tribunal 
alocou publicadoras digitais, 
scanners, impressoras a lazer e 
estações para editoração gráfi-
ca. A gráfica já está funcionan-
do e nela silo impressos todo o 
tipo de documento e publicações 
do TJE. 

Software 
Windows 95, Word 97 e 

Excel são alguns dos 
aplicativos a disposição dos 
usuários do sistema de 
informática. De acordo com 
Antônio Hilário. eles podem 
dispor ainda: banco de dados 
corporativo Microsoft SQL: liii-
guageni de programação Visu-
al Basic. Delphi e Gol: banco 
de dados departamental Lotu's 
Note banco de dados Textual 
Folio: sofware de editoração, 
Pagemaker 6.5 e sistemas 
operacionais Novel e Windows 
N.T. Nos fóruns, o sistema de 
informática funciona através 
de quatro subdivisões. A pri-
meira compreende a integração 
dos sistemas de apoio às dire- 

ções, onde é executado o con-
trole de protocolos de entrada e 
saída de processos e a distribui-
ção das ações. O segundo é um 
sistema de acompanhamento 
dos processos, cujo acesso se 
restringe aos juizes que o 
realimentamn automaticamente. 
No terceiro, o acompanhamen-
to é feito através dos cartórios e 
no quarto funciona o sistema de 
"confecção de documentos, cer-
tidões. etc...". informou Hilário. 
"As informação são 
disponibilizadas ao usuário 
através do Telejudiciário(1538) 
ou internet". disse. E o acesso 
as informações contidas nos au-
tos processuais só pode ser feito 
através de senha ou códigos es-
peciais. A partir de 1990, os 
dados dos processos passaram 
a integrar o novo arquivo ele-
trônico, segundo garantiu An-
tônio Hilário. Ele garantiu tatu-
béin que a maioria das peças 
processuais dos anos anterio-
res também já faz parte do novo 
arquivo. 

Quatro grandes sistemas 
de informática dão suporte a ad-
ministração do TJE. Há o pro-
tocolo administrativo, o sistema 
de administraçãàj de pessoal, fi-
nanças e patrimônio. Além de 
modernizar as atividades, os sis-
temas buscam ainda o controle 
do material consumido, para 
evitar prejuízos ao Tribunal. 
"Hoje eles tem mnólulos para 
planejamento, auditoria e exe-
cução das áreas". O sistema de 
informática é protegido contra 
a ameaça de vírus, através da 
duplicação dos dados e progra-
mas antivírus. O TJE possui 
ainda provedor próprio e 
homepage na internet. O ende-
reço eletrônico para consulta é 
www.tj.pa.gov.br. 



O Presidente Romão ,4nwêdo, fez um breve pronunciamento durante 
a vistoria com os Desembargadores do TJE, no departamento de 
informática 
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Desembargadores vistoriam as reformas 
O presidente do TJE, 

desembargador Roinão 
Amoedo, fez um rápi-

do pronunciamento após a vis-
toria - acompanhado do Procu-
rador Geral de Justiça Manoel 
Santino, pelo Vice-Presidente 
José Alberto Soares Maia e 
Corregedor Geral Humberto de 
Castro,no segundo andar e de-
pendências do departamento de 
informática. Em seu discurso, o 
presidente fez um resgate das 
primeiras providências por ele 
tomadas quando assumiu o car-
go e se comprometeu a 
implementar, em sua gestão, a 
informatização global do Poder 
Judiciário. 

A integração total do traba-
lho realizado nas Varas e cartó-
rios dos Fóruns Cível e Crminal; 
informatização do acompanha-
mento dos processos em 
tramitação nas comarcas do in-
terior e das demais atividades  

de apoio; criação de um banco 
de dados; interligação do TJE 
aos demais órgãos que com-
põem o judiciário nacional e 
informatização dos juizados es-
peciais, foram algumas das pri-
oridades elencadas pelo Secre-
tário de Planejamento, Carlos 
Bezerra Lauzid, em levanta-
mento feito a pedido do presi-
dente. 

Para concluir, Ronião Amoe-
do, ressaltou o inestimável 
apoio recebido do restante dos 
desembargadores, destacando: 
atribuição de atividades de ge-
rência e controle na área de 
informática 'a Secretaria de Pla-
nejamento, alocação de recur-
sos do Fundo de 
Reaparelhamento do Poder Ju-
diciário para a aquisição de 
equipamentos e programas de 
computador; celebração de con-
vênios e contratos com institui-
ções de interesse do judiciário  

para intercâmbio de informa-
ções, reformas nas instalações 
fisicas e elétricas dos prédios na 
capital e no interior; criação de 
estrutura completa de treina-
mento na área de informática 
para os servidores deste Poder  

e alocação de recursos financei-
ros para a Secretaria de Plane-
jamento, anualmente, para ga-
rantir a continuidade do proces-
se gradativo de informatização 
do TJE. 

Bug do milênio 
O Tribunal de Justiça deu iní-

cio a reprogramação dos siste-
mas que integram a rede de 
informática. A idéia é evitar os 
eventuais problemas - trazidos 
pela mudança do século, com 
o temido "bug do milênio". O 
trabalho que está sendo desen-
volvido pelos técnicos do depar-
tamento. antecipa cm mais de 
um ano a solução do problema. ."Na verdade, o que se entende 
como bug do milênio é uma 
inadequação que existe nos pro-
gramas e nos bancos de dados 
que são ainda hoje muito utili-
zados", declarou o assessor do 
departamento de informática do 
TJE, Mano Tavares. "Essa 
inaquedação surgiu em função 
de que quando esses programas 
foram criados, ainda se estava 
muito longe do ano dois mil. 
Então, por uma questão de eco-
nomia de, espaço de 
armazenamento de informações 
no computador, que até essa 
época era bastante caro, se ar-
mazenou o ano com dois dígi-
tos apenas", explicou Mano 
Tavares. 

A meta da atual gestão, que 
tem a frente o desembargador 
Romão Amoedo, presidente do 
TJE, é informatizar as 95 
comarcas já instaladas e con- 

cluir até o final da administra-
ção, o Projeto de Informatização 
Global. 

"Com a mudança do século, 
nós precisamos armazenar os 
quatro dígitos, e não apenas 
dois, porque muito provavel-
mente vai haver confusão para 
definir as datas", prevê o asses-
ser. Ele contou que na década 
de 50, quando o uso do compu-
tador começou a ser dissemina-
do no meio empresarial e co-
mercial, a memória do compu-
tador e o espaço para o 
anuazenamento de informações 
era muito importante. "Hoje em 
dia já não é mais assim", anali-
sa. 

De acordo com o assessor, o 
problema pode ser encarado 
como "um certo prejuízo", mas 
não representa custo do ponto 
de vista financeiro para o TJE. 
O gasto, explica Mano, se re-
verte em horas trabalhadas para 
readequar o sistema- uma vez 
que não há necessidade de 
reprogramação do hardware, 
tarefa que está sendo desempe-
nhada por seis funcionários 
lotados no setor. "A informática 
avaliada mais globalmente, ela 
acaba trazendo mais beneficios 
do que prejuízo. O custo está na 
revisão de programas, de pro- 

jetos, de desenvolvimento; vão 
estar envolvidos programado-
res e analistas, etc..','  argumen-
ta o assessor. 

Reprogramação 
Para Mano Tavares a previ-

são é de que a reorganização 
de todo o sistema se estenda 
pelos próximos sete meses. "Já 
começamos a fazer. Todas as 
aplicações novas que foram de-
senvolvidas esse ano ou que es-
tão em desenvolvi mnentojá não 
tem mais esse problema", 
garantiu. A atenção da equipe 
está voltada agora para os sis-
temas mais antigos. 

"O trabalho começa pela 
seleção do sistema que deverá 
ser readequado. " Depois dis-
so, você define as tarefas que 
basicamente são: revisão da 
base de dados, layout, formato 
dos dados, para indentificar 
tudo o que se refere a data", de-
talhou o assessor. Essa identi-
ficação servirá para atualizar as 
datas constantes dos processes 
tanto no Cível quanto no Pe-
nal. Em seguida, deverá ser re-
alizada a readequação dos pro-
gramas. "Os programas que 
manipulavam da forma antiga 
vão passar a manipular da 
nova. Aí você não vai mas ter  

problemas para localizar ou dai 
entrada nas ações", antecipa 
Mano. Mas, ressalta Tavares, a 
readequação de programas e ar-
quivos é feita paralelamente. 
Encerrada essa etapa, o sistema 
entra em fase de testes, onde vão 
detectados todos os problemas, 
a tempo de serem solucionados, 
diz Mano Tavares. 

Para ele, o "bug do inilê-
nio" não deverá provocar perda 
de informações e sim "muita 
confusão". Essa confusão, disse 
Mano, se materializa na incor-
reção das informações armaze-
nadas. Por exemplo, no siste-
ma que controla o cumprimento 
das penas. Então, uma pessoa 
que tem 30 anos de prisão vai 
sair no ano 2.015, vamos supor. 
Só que se o sistema não se 
precupou em fazer a alteração, 
a data de soltura estará incorre-
ta no arquivo". 

De acordo com o assessor do 
departamento, os sistemas dos 
setores de Recursos Humanos e 
Financeiro já foram todos 
reprogramados. "Aparte de pro-
cessos em nível de 1° grau. na  
Cível e no Penal já está em fase 
de conversão", disse Mano. Em 
nível de juízo de 2° grau, o tra-
balho, segundo Mano Tavares, 
está prestes a ser concluído. 



Servidor recebendo a vacina durante a campanha 

8 SAÚDE 

Médico avalia a vacinação no TJE 

Avaliando a Campanha 
de Vacinação contra 
Tétano e Difteria, 

promovida pelo Tribunal de 
Justiça, no dia 9 deste mês, 
Miguel Simas, responsável 
pelo Serviço Médico do TJE 
disse que "A campanha foi 
boa e cumpriu seus objetivos. 
Vacinamos cerca de 400 
adultos, levando-se em conta 
que existe campanha parale-
la no Estado contra o tétano." 
A campanha atendeu servido-
res e seus dependentes, além 
de toda e qualquer pessoa que 
estivesse no prédio no mo-
mento em a vacinação esta-
va sendo realizada. "Na hora, 
muita gente alegou que já 
havia tomado nos postos de 
saúde, durante a campanha 
da Secretaria de Saúde", dis-
se Simas. 

A equipe do TJE que 
trabalhou na campanha - a 
médica Sônia Auad, a enfer-
meira Madalena Freitas de 
Oliveira, a auxiliar de enfer-
magem Olinda Santana e  

mais duas estagiárias do se-
tor - recebeu treinamento dos 
técnicos do Setor de 
Epidemiologia da Sespa. 
Como a Secretaria só pôde 
liberara vacina contra téta-
no, disse Miguel Simas, nós 
fomos até a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde que liberou 
o remédio. O médico expli-
cou que o micróbio que pro-
voca a doença pode ser en-
contrado em vários ambien-
tes como: o solo; o intestino  

de alguns animais, como a 
vaca, o cavalo, etc. "Haverá 
sempre a necessidade de va-
cinação pois é a maneira mais 
simples, eficaz e barata de 
prevenir uma doença que leva 
ao óbito", aconselha Simas. 
Ele explicou também que a 
doença se manifesta no mo-
mento em que a pessoa sofre 
um corte e o bacilo que está 
no meio-ambiente entra na 
corrente sanguínea. " Esse 
bacilo começa a produzir to- 

xinas dentro do organismo. 
Essas toxinas vão agir no sis-
tema nervoso, provocando al-
terações. 

Hepatite tipo B 
O Serviço médico do TJE 

vai vacinar no dia sete de ou-
tubro, 400 pessoas contra a 
hepatite tipo B. O Chefe do 
Serviço Médico lamentou a 
quantidade de vacinas e que 
esta será preferencialmente 
aplicada aos que trabalham 
na área de saúde, limpeza e 
funcionários imuno deprimi-
dos. 

A vacina contra a hepati-
te tipo B é aplicada em três 
doses: a primeira será apli-
cada dia sete de outubro; a 
segunda dose após 30 dias; 
e a terceira após 180 dias. 
O médico Miguel Simas la-
mentou o fato de não poder 
atender as crianças depen-
dentes dos funcionários mas 
alertou que estas podem re-
ceber a vacina nos postos de 
saúde da Sespa. 

Prevenção de câncer do colo uterino, 
O Serviço Médico do TJE 

deu inicio ao Programa de 
Medicina do Trabalho, com 
a prevenção e controle de do-
enças entre os servidores. Os 
ginecologista Nelson Santos 
está preparnado uma palestra 
sobre o assunto a ser minis-
trada aos servidores no dia 29 
deste mês. Ele informou ain-
da que atende, em média, 125 
pacientes por mês. "E todas 
as pacientes que nos procu-
ram para as consultas de ro-
tina, nós solicitamos o exa-
me preventivo de câncer de 
colo uterino e submetemos as 
pacientes ao tratamento ade-
quado", declarou Santos. O 
médico considera a média de 
atendimentos boa, mas há  

possibilidades de que o índi-
ce melhore ainda mais. 
Pode melhorar mais, porque 
aqui eu não atendo só aos 
funcionários mas, também a 
seus dependentes". 

O Pará é considerado 
campeão nacional de câncer 
de colo do útero. Em função 
disso, Nelson Santos defen-
de que os órgãos públicos, em 
especial os que possuem ser-
viço médico, precisam e de-
vem fazer campanhas contra 
esse tipo de câncer, que pode 
ser combatido com um sim-
ples exame preventivo, exis-
tem lesões pré-cancerosas que 
só evoluem em um período 
médio de 5 anos, o que dá 
bastante tempo para a mulher  

se tratar. Basta uma visita 
anual ao ginecologista", ex-
plica o médico. Ele disse ain-
da que no caso do TJE, quan-
do um funcionário ou depen-
dente que ainda não fêz o exa-
me preventivo, o médico en-
caminha diretamente ao 
IPASEP. "Quanto aos labo-
ratórios, são bons. O único 
problema é a demora no re-
sultado", afirma. Segundo o 
médico, o resultado do exa-
me costuma demorar cerca de 
10 a 20 dias para ser entre-
gue a servidora que o requi-
sitou. "Nesse ínterim, a paci-
ente pode adquirir uma Do-
ença Sexualmente Trans-
missível (DST). Hoje nós sa-
bemos que o câncer de colo  

uterino está diretamente rela-
cionado às DSTs", alerta. 

PALESTRA 
O médico informou que 

está preparando uma pa-
lestra que terá como tema 
central as medidas de pre-
venção do câncer de colo 
do útero. O público alvo 
do evento serão funcioná-
rios do Tribunal e seus 
dependentes, mas vai estar 
aberta ao público em ge-
ral. A palestra será reali-
zada no dia 29 deste mês 
às 10 horas, no salão do 
Tribunal do Júri. O médi-
co palestrante vai apresen-
tar slides, folder, fitinha e 
será encerrado com um 
debate, confira. 



sócio-educativas para adolescentes infratores 
Convênio viabiliza aplicação de medidas 
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PM Fabiano Pantoja 
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O Presidente do Tribunal de 
Justiça, desembargador Romão 
Amoédo, assinou convênio no 
último dia quatro deste mês 
com o Comandante Geral da 
Polícia Militar do Estado, e 
Funcap - Polo de Prestação de 
Serviço à Comunidade, para 
viabilizar a aplicação de medi-
das sócio-educativas junto aos 
adolescentes infratores. 

O convênio vai beneficiar os 
adolescentes infratores já senten-
ciados pela justiça. Paulo Frota, 
Juiz titular da 24  Vara da Inimn-
cia e Juventude, declarou estar 
"gratificado" com a celebração 
do acordo, principalmente por-
que ele vai garantir a aplicação 
das medidas sócio-educativas 
previstas no Estatuto da Criança 
e do Adolescente. O Juiz expli-
cou ainda que o acordo possbi-
litou aos adolescente infratores 
cumprirem penas, realizando ali-
,idades educativas voltadas para 
o meio-ambiente. 

O presidente Romão 
Amoêdo ressaltou a importân-
cia do convênio, no que foi 
acompanhado pelo comanda n-
te geral da PM, no Pará, Ccl 
Fabiano Lopes. Desejou tam-
bém o sucesso da aplicação das 
medidas, pelos seus executores. 

Pelos tenuos do acordo, a PM 
se responsabiliza em receber os 
adolescentes infratores já senten-
ciados a cumprirem as medida  

sócio-educativa de prestação de 
serviços à comunidade, exclusi-
vamente na área de meio-ambi-
ente, cujo objetivo maior do tra-
balho é também o reeplantio e 
manutenção de árvores, trato de 
horta comunitária. 

A Polícia Militar vai garan-
tir ainda a distribuição de vale-
transporte entre os menores que 
vão participar do programa. 

Outro objetivo do convênio 
é "incrementar o respeito mú-
tuo que deve existir entre o ado-
lescente e o policial militar, a 
partir do conhecimento por 
parte do jovem, do papel dos 
integrantes daquela 
corporação". A PM deverá ain-
da elaborar um levantamento, 
e encaminhar ao juiz da 24' 
Vara, sobre "todos os serviços 
comunitários por ela realizados 
em Belém, para que o magis-
trado, quando da sentença, pos-
sa avaliar em qual deve ser 
engajado o adolescente". 

O oficial selecionado para 
coordenar o programa, deverá 
possuir experiência comprova-
da e preparo teórico "no trato 
com questões relacionadas à in-
fância e juventude, principal-
mente na área infracional e de 
questões do meio-ambiente", 
determina a segunda cláusula 
do convênio. E o programa re-
ceberá acompanhamento dos 
técnicos da Funcap. além da  

PM ser obrigada a cumprir ri-
gorosamente o previsto pelo 
artigo 17 do Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente. 

Deverão ser enviados rela-
tórios mensais ao Pólo da 
Funcap sobre o andamento das 
medidas. A PM deverá expedir 
ainda os seguintes documentos 
aos adolescentes infratores: car-
teira de identidade, certidão de 
nascimento, titulo de eleitor, 
certificado de reservista e car-
teira profissional. Nos casos em 
que o adolescente não possuir 
condições comprovadas, a PM 
se encarregará de providenciar 
as fotos necessárias. 

Vara da Infância 

Ojuízo da 24' Vara, se compro-
mete a "capacitar, através de 
sua equipe técnica, as pessoas 
da PM que estiverem envolvi-
das no programa, bem como 
fazer reciclagens periódicas e 
participar de reuniões destina-
das a avaliar e a discutir todo e 
qualquer assunto relacionado a 
execução da medida sócio-
educativa". 

O Tribunal dc justiça se res-
ponsabiliza rá cm pubflcar tra-
balhos elaborados por membros 
da policia, relacionados a esse 
programa". 

Concurso para Juiz de Direito 
O Vice-Presidente do TJE 

Des. José Alberto Soares 
Maia, e os desembargadores 
João Alberto Paiva, Maria 
Helena Couceiro Simões e 
Maria de Nazaré Brabo de 
Souza estiveram supervisio-
nando a realização e correção 
da primeira prova. de Conhe-
cimentos Gerais realizada no 
dia 13 deste mês e corrigida 
no mesmo dia pelo Prodepa, 
sendo divulgado no dia se-
guinte pelos jornais locais. 

Dos 1009 candidatos ins-
critos. compareceram 999 
para a primeira avaliação. mas 
somente 463 foram classifica- 

dos. Ainda faltam mais duas 
provas subjetivas e estas não 
tem ainda data definida, a pre-
visão é para que sejam realiza-
das cm novembro. 

A Comissão organizadora 
do concurso. presidida pelo 
desembargador José Alberto 
Maia. montou todo um esque-
ina de segurança para os can-
didatos. O trânsito foi facilita-
do na entrada do local da pro-
va. médicos do serviço médico 
do TJE estiveram de plantão 
durante a realização das provas. 
Em cada sala ficaram um juiz 
e um técnico para dar mais se-
gurança aos candidatos. 

Desembargadores João Alberto Paiva; Nazareili Brabo Souza (em 
p): José Alberto Maia, Jce-Presidente; faria Ildena Sini.3es e a 
.-lsses. Goreih Mendonça durante a realiza çôo da prova. 



Carmem 
Sanches 

APOSENTADO 

de Justiça vigiando o preso. O delgado 
inconformado deu ordens ao policial para que 
atirasse na magistrada. Mas diante da coragem 
e firmesa de caráter da magistrada o policial 
não apertou o gatilho, apenas empunhou o fuzil 
em sua direção. "A minha reação foi dizer para 
que ele atirasse, e que só morreria uma vez", 
contou a juiza. Os amigos do município não 
deixaram a magistrada dormir em sua casa e a 
levaram para outro lugar. 

A repercussão foi grande no dia seguinte, 
com as manchetes em todos os jornais: "Juiza 
manda incendiar a cadeia de Igarapé-Mirim. 
.Juiza de Igarapé-Mirim só anda com duas pis-
tolas ..", lembrou a magistrada com um sorriso 
sereno nos lábios. "Acredito que essas notícias 
foram pagas pelo grupo político do cidadão que 
agrediu o juiz e pelo delegado, para me pressi-
onarem e fazer com que desistisse de continuar 
trabalhando em lgara-Mirim". Foram sete 
anos de perseguição e a magistrada aguentou 
até onde pode. Por fim, não estava mais conse-
guindo sequer comprar sua comida no lugar, pois 
o comerciante tinha ordens para não lhe vender 
nada. Toda sua alimentação era trazida de 
Belém, que sua mãe lhe mandava. Nunca che-
gou a andar armada e jamais soube manusear 
arma. Depois de muita perseguição sofrida. 
Carmem Sanches resolveu pedir transferência 
para o Termo de Mojú em 1971. 

A titular da Comarca de Mojú era a juiza, 
hoje desembargadora Yvone Santiago Marinho. 
"Em Mojú não tive grandes problemas, mas a 
juiza Yvone passou por maus bocados, por cau-
sa da politicagem local", disse Carmem 
Sanches. Além da perseguisão dos políticos, a 
vida não era nada fácil e as magistradas em épo-
ca eleitoral, faziam coleta para comprar pão e 
poder se alimentar, pois a Justiça Eleitoral, na-
quela época, não dispunha de dinheiro. Em 
Mojú, Carmem Sanches ficou por mais sete 
anos. Em 1978 a Pretora pede remoção para o 
Termo de Santa Maria do Pará, onde trabalhou 
durante quatro anos. Os pretores tinham que 
ser reconduzidos de 4 em 4 anos. Mas Carmem 
Sanches sofreu novamente perseguição política 
de uma deputada 
ligada ao Coronel 
Alacid Nunes e não 
conseguiu ser 
reconduzida, fican-
do quase que dois 
anos sem trabalhar. 
Quando finalmente 
foi nomeada nova-
mente para respon-
der pelo Termo Ju-
diciário de São 
Francisco do Pará. 

A magistrada 
já contava com 16 
anos em pretorias e 
com direito de pe-
dir sua estabilida-
de, pois a lei per-
niitia a cstabilida 
de dos pretores ('armem Sanches em recente comemoração de seu 

com dez anos de com familiares. 

- 

aniversário, 

efetivo exercício. "Meu decreto foi assinado 
Mo então governador Jader Barbalho - em seu 
primeiro governo", informou a Pretora. Com  a 
estabilidade garantida, a magistrada pediu trans-
ferência para Benevides e o Presidente, na épo-
ca Almir Pereira, designou-a para o Termo de 
Ananindcua. Quando Ananindeua foi transfor-
mada em comarca a magistrada retornou para 
Benevides e posteriormente veio trabalhar cm 
Belém junto a 5' Pretoria da Capital. "Meu 
irmão, estava muito doente e precisa estar por 
perto, mas tive ainda que retornar o trabalho 
em Benevides e me aposentei como Pretora de 
Benevides em 1991. 

Mas a alegria dessa magistrada foram as 
cerca de 20 crianças que passaram pela sua casa. 
Eram meninos e meninas de rua, alguns em con-
flito com a lei, que eram levados aos juizados - 
no interior a Pretora substituia os juizes quan-
do esses entravam de férias ou licenças, para 
serem encaminhados á Fibesp. A magistra lem-
bra que as informações que tinha, sobre a ins-
tituição, eram as piores possíveis "uma fábrica 
de delinquentes", e não tinha coragem de 
entregá-los à Fibesp. Carmem Sanches conta 
que preferiu ficar solteira e considera as crian-
ças que adotou seus filhos. Eram crianças pre-
tas, brancas, morenas de 7, 9, li, 12 anos. Al-
guns voltaram a viver com seus pais, outros 
sairam de sua casa bem casados. A última cri-
ança que ela levou para sua casa está hoje com 
22 anos, chama-se José Miltom e está prestes a 
concluir o curso de Biologia pela UFPA. E ca-
sado e até hoje mora na casa da magistrada. 

Atualmente Carmem Sanches cuida de sua 
mãe que está com 86 anos e por problemas de 
saúde está paralítica. Sua vida é dentro de casa 
e na Paróquia de São Raimundo Nonato, onde 
participa de um grupo chamado "Fraternidade 
Permanente Padre Adriano", onde procura dar 
conforto espiritual e material aos mais necessi-
tados. "A gente leva a eucaristia aos doentes e 
desamparados. Reunimos quinzenalmente e 
com nossos próprios recursos damos nossa co-
laboração aos miseráveis com alimentos e re-
médios", disse a juíza. Como mensagem aos 
colegas da ativa Carmem Sanches disse que: 
"acho que a principal coisa que tertos que ter 
em mente é que estamos aqui para servir a co-
munidade com amor. Tem muita gente preci-
sando que a justiça seja distribuída. Acredito 
que Deus me mandou aqui para ajudar as pes-
soas e isso sempre procurei fazer, como 
magistrada e hoje aposentada ajudo os miserá-
veis", concluiu a Juíza. 

lo 

A Magistratura possibilitou a Carmem 
Sanches ajudar muita gente. A Pretora lem-

bra de sua trajetória, não de forma melancólica, 
mas como unia passagem ciii sua vida, onde sem-
pre procurou ajudar os que batiam à sua porta 
Atualmente aposentada encontrou em sua paró-
quia urna forma de continuar ajudando os po-
bres e necessitados. 

Carmem Sanches ingressou na magistratu-
ra quando foi nomeada, em oito de maio de 1965. 
Pretora da Comarca e Termo Judiciário de 
Igarapé-Mirim durante sete anos. Trabalhou 
ainda em Mojú, Santa Maria, São Francisco do 
Pará, Benevides, Ananindeua, Belém e nova-
mente Benevides. Quando solicitou a aposen-
tadoria já contava mais de trinta anos de servi-
ço público dedicados a Justiça. 

A vida profissional de Carmem Sanches se 
mistura a sua vida pessoal. Carmem Sanches 
concluiu o curso de Direito em 1962. "Era uma 
turma grande, de 45 bacharéis. Dessa turma 
saiu também os desembargadores Benedito 
Alvarenga, José Alberto Maia, Carlos Gonçal-
ves, a Juiza Izabel Benone e outros". A 
magistrada informou que sua origem vem de 
uma família pobre, com cinco irmãos sendo que 
um era portador da síndrome de Daw, hoje fale-
cido. Muito dedicada a família Carmem Sanches 
começou a trabalhar desde cedo, lecionando 
Português e Francês, para custear seus estudos 
na faculdade e ajudar nas despesa da casa. As-
sim que concluiu o curso de Direito, continuou 
a lecionar e montou um escritório de advocacia 
com o cunhado. Sua inclinação era pelo Direito 
Criminal, mas um acidente automobilístico que 
sofreu a desviou da advocacia. Por orientação 
dos colegas advogados pleiteou uma vaga junto 
ao Tribunal para trabalhar como pretora do in-
terior. Coseguiu a vaga e foi nomeada para res-
ponder pela pretoria de Igarapé-Mirim - na época 
era Comarca e Termo único. A titular era a Jui-
za, hoje desembargadora Maria Helena Coucciro 
Simões. "Uma excelente magistrada e pessoa 
humana maravilhosa a dra. Couceiro", afirmou 
Cansem Sanches. Em Igarapé-Mirim as duas 
magistradas fundaram o Ginásio Estadual 
"Aristóteles Emiliano de Castro". A Escola fun-
ciona em três turnos e os professores eram: a 
juiza; o médico; o padre; as freiras; e eu que 
dirigia a escola e lecionava Português e Fran-
cês", informou a magistrada que sempre procu-
rou trabalhar para a melhorar a vida da comuni-
dade e que afirma ser seu dever enquanto cris-
tã. O trabalho no magistério trouxe muitas ale-
grias para essa magistrada. Vários alunos que 
passaram pelo ginásio daquele município, hoje 
são graduados e isso deixa Carmem Sanches bas-
tante gratificada. 

Mas a vida como magistrada, principalmente 
em Igarapé-Mirim, trouxe muitos disabores a 
Carmem Sanches. Em Igarapé-Mirim a Pretora 
enfrentou a prepotência dos políticos do lugar. 
Um dia o Juiz eleitoral - que era juiz em 
Abaetetuba - veio despachar em Igarapé-Mirim 
e acabou sofrendo uma agressão física, por um 
político local. O Juiz não tomou nenhuma ati-
tude e cobrou da Pretora - que atuava como juí-
za eleitoral - a providência devida. "Eu mandei 
o delegado prender o cidadão e como este se 
recusou, eu acompanhada do Oficial de Justiça, 
prendi então o agressor", contou a Pretora. Os 
rpoblernas começaram. O delegado era 
partidario do grupo político do agressor e man-
dou soltar o correligionário. Temendo ficar des-
moralizada no município, Carmem Sanches foi 
até a casa do cidadão e novamente o trancafiou 
em urna cela da delegacia, deixando o Oficial 



O bom barbeiro 
Há algumas décadas o 

então governador Maga-
lhães Barata,, nomeou um 
prefeito para o município 
de Curuçá. O Prefeito, 
homem magro de rosto 
mais magro ainda, boca 
desdentada, cara 
escaveirada pela magreza 
e idade avançada - já ul-
trapassando a casa dos 
setenta, chegou ao muni-
cípio. Todos correram 
para ver, mesmo que um 
pouco afastada, aquela fi-
gura alta e magra que 
adentrava no prédio da FIBA RDEARíÀ t Prefeitura, se retirando  
logo em seguida, em di- 

Dúvida cruel 
Este causo se passou em 

uma cidadezinha do interior 
do Estado do Pará. O magis-
trado recebe em sua sala de 
trabalho um de seus 
comarcanos. Homem simples 
e honesto trabalhador, já co-
nhecia o juiz. O juiz que já 
estava na comarca há mais de 
cinco anos, já conhecia quase 
todos os moradores da zona 
urbana daquela cidadezinha. 

Após os cumprimentos de 
praxe, o homem, em tom so-
lene, comunica ao magistra-
do sua pretensão cm se sepa-
rar da esposa. 

- Dolô! Venho lhe partici-
par que vou me separar da 
patroa. O magistrado conhe-
cia a patroa, era amigo do ca-
sal desde quando chegara a 
Comarca, perguntou então o 
motivo da separação. O Ho-
mem Continuou com seu tris-
te e solene comunicado, ao 
magistrado: 

- Dotô! Eu agora estou tra-
balhando na Olpasa - comér-
cio de oléo, que fica em 
lgarapé-Açú - cidade vizinha, 
como fui chamado pela dire-
ção da fábrica para fazer plan-
tão em dias da semana, acei-
tei. E só aceitei porque iam 
aumentar meu ordenado. 
Tudo ia muito bem. Eu avi-
sava a patroa das noites que 
tinha que chegar mais tarde. 
Certo dia o chefe chegou no 
início de um dos plantões e 
avisou que naquela noi- 
te não haveria 
plantão. Então re- 
solvi voltar logo 
para casa. Eram 
mais ou menos 
umas 11h da noi-
te. Ao chegar no 
início da minha 
rua, de longe, 
avistei a luz ace-
sa da casinha (luz 
de lamparina). 
Fiquei intrigado 
doiô!. Aquela 
hora da noite a 
mulher já devia 
estar dormindo. 
Ao chegar em 
casa, fui entrando 
devagarinho: pé 
ante pé, como a 
onça faz cm sua 
caçada noturna. 

Ao abrir a porta da casa vejo 
o seguinte quadro: a rede ata-
da na sala, a mulher sentada 
na rede e, à sua ilharga (ao 
lado), o padre Manduca. Não 
fiz escândalo, nem eles me vi-
ram, não precisava. Mas que-
ro me separar da Mundica. 

O magistrado, amigo do 
simplório casal, tenta conven-
cer o homem do contrário. 
"Meu amigo, o que você me 
contou não motiva uma ação 
de separação de qualquer 
modalidad&", disse o juiz. E 
perguntou ainda ao caboclo: - 
você viu se eles estavam man-
tendo relações sexuais? O 
caboclo responde que não. O 
Juiz então conclui: "não é caso 
de separação! Volte a viver 
com sua mulher. Só com o fla-
grante é que pode haver a se-
paração, e pela cena que você 
me descreveu, isso não chegou 
a acontecer". Irredutível o 
caboclo então confidencia ao 
magistrado. "Não doiô, não 
vario não. Desde aquela noi-
te, eu fique com urna baila 
dóvida'. Ojuiz ainda persis-
te na conciliação: "que dúvida 
homem, se não aconteceu 
nada!". "- Ai é que está dotô, 
por que não sei se eles já ti-
nham, ou se eles ainda iam", 
retrucou o caboclo. 

Causo narrado pelo 
Desembargador Stéleo Bru-
no de Menezes 

Aviso importante 
Eiri urna audiência na justiça federal, o magistrado, antes 

de encerra-Ia, indagou se alguém ainda desejava se pronun-
ciar, naturalmente, partes, advogados ou promotor, acerca do 
processo. 

A advogada da questão, naquele momento, levantou a mão 
e requereu a palavra dizendo: 

- Eu gostaria de a todos avisar que realizo vendas por enco-
menda de quibes, eslihas e pastéis de queijo e camarão. 

Causo narrado pelo Juiz de Direito Ernani Malato. 

11 CAUSOS 

reção a única pensão da ci-
dade. 

Era inicio de ano e o pre-
feito nomeado foi a procura 
de um barbeiro pela cidade. 
Precisava se preparar para 
sua solenidade de posse da 
administração municipal. O 
Prefeito de face escaveirada 
também sofria de surdez par-
cial. Em resumo, era o que 
se podia chamar de uma fi-
gura exótica e taciturna. 

O interventor Magalhães 
Barata ia presidir a solenida-
de de posse do novo Prefeito. 
Várias outras autoridades mi-
litares haviam confirmado 
suas presenças. O Prefeito 
tinha que estar devidamente 
barbeado e de cabelo bem 
cortado, mas precisamente ao 
estilo militar. Após algumas 
andanças pelas ruas de 
Curuçá localizou o único bar-
beiro que havia. Ao chegar 
à barbearia, bastante frequen- 

tada por políticos e a gente de 
poder do local, o Prefeito-en-
tra e o barbeiro o convida para 
sentar. Ao se posicionar na 
cadeira do barbeiro, este ini-
cia o trabalho espalhando-lhe 
um sabonete cremoso por 
toda a sua face. Com  a na-
valha na mão, o barbeiro pede 
ao cliente que tufe as magras 
bochechas. Como o cliente 
não esboçou qualquer reação 
o barbeiro repete seguidas ve-
zes o pedido, e nada do clien-
te escutar. O barbeiro então, 
não contou conversa, pediu li-
cença e meteu dois grossos de-
dos pela boca do cidadão, até 
alcançar o interior de sua bo-
checha, sob o olhar desespe-
rado do magro ancião. Com  
a outra mão fez a navalha des-
lizar suavemente na pele do 
ilustre cliente. 

Causo narrado pelo 
Desembargador Manoel de 
Christo Alves 
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12 SOCIAL 

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

01 Alexandre Orleans da Silva Gomes, Aline 
Lúcia Lobato Santana, Felipe Amara! dos 
Santos. José Jorge da Silva Teixeira, Maria 
de Nazaré da Clama Melem, Terezinha Sil-
va do Nascimento 

02 José de Nazaré Francês Pantoja, Paulo 
Henrique Maia Monteiro, Paulo Roberto 
Vale Pereira Carneiro->Juiz, Radir Martins 
Cunha, Rosalina Lima Lopes, Shirley 
Cristina Gomes Costa, Ubiratan Nazaré da 
Silva Lima 

03 Eliane Figueiredo Campos->Juíza, Emílio 
de Quadros Peinado, Francisco Cosmo 
Campos de Souza, Manoel Messias de Car-
valho, Maria de Nazareth Brabo de Souza-
>Desembargadora, Miracy Conde, Suely 
Costa Lima de MeIo. Terezinha de Jesus 
Monteiro Lobato, Wilson de Jesus Marques 
da Silva->Desembargador 

04 Agenor Ferreira de Vilhena, Cristina Cas-
tro Conte, Etiene Ney de Lima Magalhães, 
Francisca Maria Andrade Lobo, Francisco 
Chagas Oliveira, Maria Francisca Ribeiro 
Favoreto, Mário Henrique dos Santos Cas-
tro 

05 Amilcar Câmara Leão Filho, Angelina Rosa 
Calado Lopes, Elder Lisboa Ferreira da 
Costa->Juiz, Elzeneses Rocha dos Santos, 
Rosa Maria Ciríaco do Carmo, Sandra 
Suely Prazeres de Campos, Silvio José 
Printes Comes 

06 Bruno Galvão dos Santos, Carlos Haroldo 
Farias de Souza, Davina dos Santos Cas-
tro, Genádio Miguel Bezerra de Carvalho, 
José Artur Rosa Pereira, Maria da P de O 
Abdulmassih->Pretora, Miguel Lima dos 
Reis Júnior->Juiz, Sanatha Cristina Nunes 
da Silva 

07 Mário Henrique Tuji Fonteneile, Nelson 
Elias de Lima Bittencourt, Sandra de 
Nazaré Carvalho Reimão 

08 Altino Flávio Alves Leal, Ana de Nazaré 
Ramos->Juíza, Daysy Praciano Pereira, 
Fernando Antônio Ferreira de Souza, José 
Clara dos Santos, Márcia Cristina Lobo dos 
Santos, Maria de Fátima Pinto Sotero, Ma-
ria de Nazaré Carvalho Franco, Nazaré do 
Socorro Conte Ferreira 

09 Jamisson Corrêa de Souza, Maria Bela dos 
Santos Oliveira, Mário Santos, Nazaré 
Cristina da S Santiago, Silvia Mara Bentes 
de Souza 

10 Arthur Bernardes Costa Azevedo Neto, 
Fernando Sérgio Pantoja Pauxis, Francisco  

Barbosa Lobato, lacei Lago da Silva Gui-
marães, José Alírio da Costa Tavares, Paulo 
Maurício Vale da Rosa, Severino Torres 
Leite, Socorro de Nazaré dos Santos Reis, 
Terezinha de Nazaré Corrêa da Costa 

11 Ciria Nazaré do Socorro B dos Santos, 
Dilton José Dias Fiexa, Eduardo Alexandre 
da Silva Malcher, Jorge Luís Lisboa 
Sanches->Juiz, Manoel Cláudio Lobo de 
Menezes, Mário José Matos Tavares, 
Wellington Marques da Fonseca 

12 Adonias Firmino de Souza, Antônio Carlos 
Mourão Ramalho, Claudeinir Diger Tabosa, 
Emilia Nazaré Parente E S. de Medeiros, 
Lourdes Nazaré Fidalgo Coêlho, Luana de 
Nazareth Amaral H. Santalices->Juiz, Ma-
ria Brandão Chaves 

13 Marcelo Fábio Belém Pereira, Maria do 
Socorro Rufino Guedes, Paulo André Ma-
tos Meio, Sousange do Amaral Reis, Teresa 
de Oliveira Costa 

14 Benedito Nazareno F da Costa, Ivanildo 
Cardoso Quaresma, Maria Gaudência Sou-
za Nunes, Maria Madalena Rodrigues 
Lopes, Maria Rosa Souza Araújo, Mário 
Sérgio Albuquerque Bastos, Rossana Ferraz 
Godinho 

15 Adalberto Chaves de Carvalho-
>Desembargador, Benedita Tereza de Jesus 
Vale Sato, Maria de Nazareth S. Paes de 
Andrade. Patrícia do Socorro Campos 
Casseb, Socorro de Nazaré da S Ribeiro, 
Tereza de Jesus Carvalho da Silva, Valber 
José Alves Ferreira 

16 Maria Dulce do Vale Campos, Raimundo 
Moisés Alves Flexa->Juiz, Sebastião 
Finelon Pereira 

17 Angela Karla Cidon Mascarenhas, Carla 
Cbristine Paraense de Souza, Francisco de 
Lima Monteiro, Márcio Roberto Macedo 
Cardoso, Marineide Santos de Oliveira, 
Mário Antônio Tuji Fontenelie, Mansa 
Beiini de Oliveira->Juíza, Matuzalen Car-
neiro Bernardo, Paulo Henrique Pereira 
Rodrigues, Raimundo Geraldo P de Souza, 
Rosane Maria Cordeiro Gaby, Salvelina de 
Jesus Oliveira, Simbad de Itay Galdenso dos 
Santos 

18 Ezio Dias da Costa, Luís Wanderley Farias 
Nunes 

19 Francisco de Assis Souza Fonseca, Gladson 
Pereira Américo, José Emanuel Teixeira, 
Mara Selma Amoedo Moreira, Miguel Teles 
da Conceição, Sérgio Benedito Dias Neri,  

Sheila Nazaré L H Santalices 
20 Angelina Leal Keuffer, Antônio dos Santos 

Batista, Maria Celma Gomes de Souza, 
Pedro Everaldo Gonçalves de Souza, 
Vicente Célio da Silva Pimentel 

21 Arinaldo Bruno Araújo Monteiro, José 
Arimateia Alves de Oliveira, Maria das 
Graças dos Santos Almeida, Newton dos 
Santos Costa, Roselí Clécia Pereira Soares 
Couto 

22 Gilson Duarte Gama, Maria Antônia Pinto 
Cuns 

23 Cannem Lúcia Monteiro Fana->Juíza, Ed-
son Gomes e Silva, Francisco Luduvico da 
Costa. Maria do Carmo Brito Gomes, Ma-
ria Juliana da Silva Medina, Maria Lúcia 
Monteiro Silva, Melina Comes Vergolino, 
Raimundo Farias de Jesus, Raimundo 
Nazareno Santos de Almeida, Rubinelson 
Dias de Oliveira 

24 Antônio Raphae1 de Oliva Brandão->Juiz, 
Edna Anjos Nunes->Juíza, João de Olivei-
ra Pantoja 

25 Elizabeth Ma. Carneiro Raymundo, Luciene 
de Jesus Farias dos Santos, Pollyanna Sou-
za Cabra] 

26 Eduardo Augusto dos Anjos, Maria do So-
corro Lima, Marinilsa de Oliveira Carva-
lho, Vilma Sidniin de Carvalho 

27 Artur Elesbao Marinho, Carlos Augusto de 
Oliveira Vieira, Cristano Santana Bentes, 
Ignácia Nazaré Salgado Frias->Pretora, 
Luís Carlos Abdon Scemi, Raimundo da 
Costa Meireles, Sérgio José Costa 
Coutinho, Waldir de Azevedo Bentes 

28 Canrobert cassiano Figueiredo, Jorge Con-
ceição Azevedo, Maria das Graças dos S 
Almeida. Maria Felisberta Ferre9 Conten-
te, Ronaldo da Silva Castro 

29 Dulce Neide Pereira Carneiro, Glaucea 
Helena Silva Sousa, José Cosmo de Souza, 
Selma do Socorro Lopes Pedrosa 

30 Eduardo Dionisio P. da Silva Júnior, Jane 
Romoa Jordy. Kátia de Azevedo Reis, 
Manos! Novais Cardoso Neto, Maria de 
Nazaré Rodrigues Carneiro, Maria Sylvia 
Guimarães Pimenta, Tatiana Lages Aliverti 

31 Amiraldo Barbosa Pereira, Helter de Sou-
ia Dias, Manoel Pereira Pinto, Maria 
Filomena Buarque Camacho->Juíza, Ma-
ria Genilda Ferreira Pimentel, Ornando 
Ferreira da Silva. Suely Cristina Caminha 
Y Rodrigues 

agem 
lisa está além de nossas 

!9347

IS que sois inteligentes 
i 203M d os em lugar de zangar- 

Datas Comemoi 
03 - Dia do Petróleo Bra 
06 - Dia Internacional do 
11— Círio de N.S. de Na 
12 - N.S. de Aparecida / 
15 - Dia do Professor 
17 - Dia da Agricultura 
18 - Dia do Médico 
24 - Dia da ONU Ex.l v.6.n.64.sci 1998 TJE-PA BC 
25 - Dia da Saúde / Dia o m.a s-zia ua 
28 - Dia do Funcionário Público 
29 - Dia Nacional do Livro 

(Ironia Socratica, Platão. Rep. 1, 336-337à) 
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DIREITO CIVIL 
E DIREITO 

PROCESSUAL 
CIVIL 

APELAÇÃO CÍVEL. 
AÇÃO ORDINÁRIA 
DECLARATÓRIA. PRELI-
MINARES REJEITADAS 
UNANIMEMENTE. PLA-
NO CRUZADO. 
Preliminar de deserção - O pre-
paro do recurso de apelação teve 
início no exato prazo legal, e se 
não foi completado no mesmo 
dia, a culpa não pode ser debita-
da ao banco apelante, mas a 
desídia que ultimamente, infeliz-
mente vem caracterizando al-
guns serviços forenses - Prelimi-
nar rejeitada à unanimidade de 
votos. Preliminar de nulidade da 
sentença por in.flingência cons-
titucional - A inovação do prin-
cipio constitucional para 
embasar a preliminar é 
inaplicável ao caso em exame e 
chega a ser pueril - Preliminar 
r.jeitada unanimemente. Mérito: 
a respeitável sentença apelada, 
com clareza, transparência e ló-
gica analisou com segurança, 
pois apoiada na doutrina ejuris-
prudência, o emaranhado da po-
lítica econômico-financeira que 
caracterizou a instabilidade eco-
nômica do país, durante o plano 
cruzado e concluiu fazendo in- 

teira justiça pelo que não merece 
nenhum reparo. Recurso 
improvido. 
(Ap.Civ. -PA. Acórdão n° 34.313. 
Relator: Des. RICARDO 
BORGES FILHO. ia  Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julga-
mento: 22/06/98), 

IDENTIDADE DESCONHE-
CIDA DOS RÉUS. CITAÇÃO 
POR EDITAL. ESBULHO. 
POSSE VELHA. 
Agravo de Instrumento. Ação de 
Reintegração de Posse. Concessão 
de medida liminar reintegratóna. 
Preliminar de nulidade da citação 
por edital. A citação editalíeia tam-
bém ocorre quando desconhecida 
a identidade dos réus. Preliminar 
unanimemente rejeitada Mérito. E 
incensurável a decisão que prote-
ge o patrimônio do estado 
esbulhado pela ação político soci-
al de invasores de má-fé, sendo de 
resguardar a posse velha das fa-
mílias que pacificamente antece-
deram a invasão dirigida. Recur-
so denegado unanimemente. 
(Ag.Inst. - PA. Acórdão n°3 4.440. 
Relator: Des. RICARDO 
BORGES FILHO. P Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julga-
mento: 17/08/98). 

MANDADO DE SEGURAN-
ÇA. INSCRIÇÃO EM CON-
CURSO PÚBLICO PARA 
ADMISSÃO NO QUADRO  

DE OFICIAIS COMBATEN-
TES DA POLÍCIA MILITAR. 
Limite entre 18 a 25 anos. Já ha-
vendo sido concluído o concurso, 
ao qual o impetrante de 26 anos 
pleiteava a sua inscrição, julga-se 
o processo extinto, pela perda de 
objeto. Processo extinto sem jul-
gamento do Mérito. 
(M.S.-PA. Acórdão n° 34.361. 
Relator: Des. NELSON SILVES-
TRE RODRIGUES AMORIM. 
Câmaras Cíveis Reunidas. Por 
Maioria Julgamento: 12/05/98). 

CIVIL E PROCESSUAL CI-
VIL. ORDINÁRIA VISAN-
DO O RESGATE DA QUAN-
TIA DE SEGURO DE VIDA 
ADVINDA DE MORTE ACI-
DENTAL. DIREITO NEGA-
DO PELA SEGURADORA 
AO ARGUMENTO 
CONTRATUAL DE NÃO 
TER SIDO EFETIVAMENTE 
PARA A PRIMEIRA CON-
TRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA 
DA CARÊNCIA. JUÍZO "AD 
QUO" QUE DÁ PROCE-
DÊNCIA AO PEDIDO. PRE-
LIMINAR DO AGRAVO RE-
TIDO NOS AUTOS, AFAS-
TADA. 
Mérito - O risco é da essência dos 
contratos de seguro, mormente os 
de seguro de vida. "in casu ", a 
responsabilidade não pode ser 
elidida pelo fator carência, regida 
na espécie contratual com flagran- 
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CONCURSO PÚBLICO - 
CANDIDATO APROVADO 
NA PROVA OBJETIVA E 
ELIMINADO NO EXAME 
PSICOTÉCNICO 

2 

te abusividade, com incidência in-
clusive da lei do consumidor à es-
pécie. Ademais, é jurídico ejus-
to reconhecer que, estabelecido o 
contrato e decidido o pagamento 
das contribuições por consigna-
ção em folha, que no caso já ha-
via se processado embora não 
efetivado, sem uma regular reci-
procidade face a morte por aci-
dente, impõe-se a responsabilida-
de pelo pagamento do prêmio. 
(Ap.Civ-PA. Acórdão n" 34.343. 
Relator: Des. STELEO BRUNO 
DOS SANTOS MENEZES. i 
Câmara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 08/06/98). 

REEXAME DE SENTEN-
ÇA. AÇÃO ORDINÁRIA DE 
COBRANÇA CONTRA O 
MUNICÍPIO DE 
MEDICILÂNDIA. CRÉDI-
TOS ORIUNDOS DE MER-
CADORIAS E PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS. CHAMA-
MENTO REGULAR À 
LIDE. RENÚNCIA À DEFE-
SA. REVELIA. 
Dá-se os efeitos da revelia quan-
do a parte, devidamente citada, 
não produz a contestação e sob 
nenhuma outra forma se apresen-
ta à lide, que ademais, pelas pro-
vas produzidas pelo requerente, 
apresenta-se apta a entender-se 
procedente o pedido. 
(Reex. Sent.-PA. Acórdão n° 
34.344. Relator: Des. STELEO 
BRUNO DOS SANTOS 
MENEZES. 18  Câmara Cível Iso-
lada. Unânime. Julgamento: 10/ 
08/98). 

EMBARGOS DE DECLA-
RAÇÃO. ACOLHIDOS 
DADO TEREM SIDO 
OPOSTO 5 
TEMPESTIVAMENTE. 
Mérito: deserção dada a alegada 
intempestividade não reconheci-
da. Revel comparecente deve ser 
intimado dos atos processuais. 
Agravo conhecido e provido para  

que o juízo monocrático processe 
o recurso de apelação. 
(Emb.Decl. -PA. Acordãon° 34.262. 
Relatora: Desa. MARIA LÚCIA 
GOMES MARCOS DOS SAN-
TOS. P'Câxnara Cível Isolada Unâ-
nime. Julgamento: 29/06/98). 

MANDADO DE SEGURAN-
ÇA. PRELIMINARES UNA-
NIMEMENTE REJEITA-
DAS. OPÇÃO. LEI N° 5.020/ 
82. 
Preliminar de decadência - pres-
tações de trato sucessivo - rej cita-
da à unanimidade. Preliminar de 
impossibilidade do "Writ" como 
meio de cobrança - reconhecimen-
to de direito - rejeitada à unanimi-
dade. Mérito: servidor que, no 
exercício do cargo, fez opção pre-
vista no Art. 8° da Lei 5.020/82 - 
Proventos de 100% sobre o valor 
de 80% a titulo de representação. 
Segurança denegada. 
(M.S.-PA. Acórdão n° 34;368. 
Relatora: Desa. MARTA LUCIA 
GOMES MARCOS DOS SAN-
TOS. Câmaras Cíveis Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 12/08/98). 

CONCURSO PÚBLICO. 
EXIGÊNCIA DA IDADE 
MÁXIMA DE 25 ANOS. 
MANDADO DE SEGURAN-
ÇA. INSCRIÇÃO CONSU-
MADA. PERDA DE OBJE-
TO. 
Perde o objeto o mandamus inter-
posto contra comandante da Polí-
cia Militar que institui o edital de 
concurso que exige a idade máxi-
ma de 25 anos, para o quadro de 
combatentes da Polícia Militar, 
quando a inscriçãojá se consumou. 
Mandado de Segurança não co-
nhecido. A unanimidade. 
(M.S. - PA. Acórdão n°34.414. 
Relatora: Desa.. IZABEL VIDAL 
DE NEGREIROS LEÃO. Câma-
ras Cíveis Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 28/08/98); 

LICENÇA ESPECIAL. CON- 

VERSÃO. MANDADO DE 
SEGURANÇA 
OBJETIVANDO O RECO-
NHECIMENTO DO DI-
REITO EM RECEBER A 
IMPORTÂNCIA DEVIDA. 
O impetrante não está cobran-
do a importância devida com a 
conversão da licença especial 
em espécie, o objetivo do reque-
rente é ver reconhecido o seu di-
reito em receber, como prevê o 
art.99, item II, do R.J.U. Deci-
são unânime. Reconhecido o di-
reito do requerente cm ver reu-
nido aos seus proventos o últi-
mo triênio de licença-prêmio 
não gozada. Decisão unânime. 
(M_ S. —PA. Acórdão N°34.418. 
Relatora Desa. IZABEL 
VIDAL DE NEGREIROS 
LEÃO. Câmaras Cíveis Reuni-
das. Unânime. Julgamento: 18/ 
08/98). 

INEXISTÊNCIA DE LE-
GISLAÇÃO. 
Preliminar de ilegitimidade de 
parte passiva rejeithda. 
Inexistindo legislação sobre a 
matéria, rechaça-se por incorre-
ta a exclusão de candidato apro-
vado na prova objetiva do con-
curso público, feita pela conclu-
são de inaptidão declarada em 
avaliação subjetiva, exame 
psicotécnico. Segurança conce-
dida. 
(M.S.-PA. Acórdão n° 34.334. 
Relatora: Desa. CLIMENIE 
BERNADE11 E  DE ARAÚJO 
PONTES. Câmaras Cíveis Reu-
nidas, Unânime. Julgamento: 
30/06/98). 

EMBARGOS DE DECLA-
RAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 
CONTRADIÇÃO NOS 
EMBARGOS AGRAVA- 
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DOS. EXECUÇÃO DE CÉ-
DULA DE CRÉDITO 
COMERCIAL. 
Garantia do imóvel, pertencente 
à firma avalista, alegação de fal-
ta de citação da firma avalista. 
Incabimento. Citação do sócio da 
mesma que assinou pela firma 
como avalista. Tentativa de 
rediscussão da matéria julgada. 
Embargos conhecidos e rejeita-
dos. 
(Emb.Decl. -PA. Acórdão n° 
34.282. Relator: Des. CARLOS 
FERNANDO DE SOUZA 
GONÇALVES. 3 Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
26/06/98). 

APELAÇÃO CÍVEL. EM-
BARGOS DO DEVEDOR 
JULGADOS IMPROCE-
DENTES. EXECUÇÃO  DE 
CHEQUE. TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL LÍQUI-
DO E CERTO. 
Preliminar de cerceamento de de-
fesa rejeitada. Inexistência de 
prescrição intercorrente. Falta de 
atitude do embargante para recu-
peração do cheque na negativa da 
embargada. Título que por si só 
dá suporte para o tipo de ação 
apresentada. Recurso conhecido 
e improvido. 
(Ap.Civ. -PÁ. Acórdãon' 34.283. 
Relator: Des. CARLOS 
FERNANDO DE SOUZA 
GONÇALVES. 38  Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
26/06/98) 

AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. EXECUÇÃO DE 
QUANTIA CERTA CON-
TRA DEVEDOR SOL-
VENTE. MEDIDA CAU-
TELAR INOMINADA 
INCIDENTAL, VISANDO O 
5 E Q Ü E S T R O 
INDISCRIMINADO DE TO-
DOS OS BENS DO EXECU-
TADO, EM DETRIMENTO 
DO DEVIDO PROCESSO  

LEGAL. 
O despacho atacado dispôs sobre 
providência imprópria e juridica-
mente inviável, por tratar a espé-
cie de execução de créditos decor-
rentes do crédito rural, com regu-
lamentação rural específica, na 
qual , necessariamente, a penhora 
deve recair sobre os bens já dados 
em garantia, perfeitamente 
individuados e caracterizados nas 
respectivas avenças. A providên-
cia judicial malsinada configura, à 
toda evidência, o excesso de pe-
nhora. Poderá mandar o juiz, a re-
querimento do interessado, ampli-
ar a penhora ou transferi-Ia para ou-
tros bens mais valiosos, se o valor 
dos penhorados for inferior ao re-
ferido crédito (CPC, art. 685, II). 
Recurso provido, para tomar sem 
efeito a decisão agravada. 
(Ag.Instr. - PÁ. Acórdão ri? 34.265. 
Relator: Des. JOÃO ALBERTO 
CASTELLO BRANCO DE 
PAIVA. 38  Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 20/03/98). 

IMPORTÂNCIA EM DI-
NHEIRO DEPOSITADA. 
TRANSFERÊNCIA A TER-
CEIRO. NEGLIGÊNCIA DO 
ESTABELECIMENTO BAN-
CÁRIO. LIBERAÇÃO DO 
DINHEIRO EM FAVOR DO 
PREJUDICADO. 
Busca e apreensão. Objeto : impor-
tância em dinheiro depositada em 
banco para ser transferida em pro-
veito do próprio cliente, paga a ter-
ceiro, por negligência do estabele-
cimento credití cio depositário. Pro-
cedência da decisão concessiva 
tendente à liberação do dinheiro em 
favor do prejudicado. Rejeitadas as 
preliminares, improveu-se o recur-
so. 
(Ap.Civ. —PA. Acórdão n°34.422. 
Relator: Des. JOÃO ALBERTO 
CASTELLO BRANCO DE 
PAIVA. 38  Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 26/06/98). 

FALTA DE CITAÇÃO DE UM  

DOS CO-OBRIGADOS. 
NORMA PROCESSUAL 
DE ORDEM PÚBLICA. 
NULIDADE ABSOLUTA. 
Processo civil. Agravo de Ins-
trumento. Preliminares de 
Intempestividade e de Falta de 
Representação rejeitadas, por 
inocorrência dos fatos alega-
dos. No mérito, acha-se cabal-
mente provada, através de cer-
tidão, a falta de citação de um 
dos co-obrigados, contagiando 
o feito de nulidade absolta, por 
se tratar de uma norma proces-
sual de ordem pública. Recur-
so conhecido e provido. Deci-
são unânime. 
(Ag.Instr. - PA. Acórdão n° 
34.421. Relatora: Desa. 
RUTÉA NAZARÉ VALENTE 
DO COUTO FORTES. 38  Câ-
mara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 19/06/98). 

RECUSA EM EXIBIR DO-
CUMENTO. ILEGALIDA-
DE. MEDIDA CAUTE-
LAR. 
Apelação Cível. Medida 
Cautelar de exibição de docu-
mento para intentar posterior-
mente ação de indenização con-
tra o apelante. Preliminares re-
jeitadas, pois presentes todos os 
pressupostos processuais e as 
condições da ação. No mérito, 
é ilegal a recusa do apelante em 
exibir o documento, conforme 
o ordenamento jurídico pátrio, 
pois o ato praticado pelo 
preposto do apelante ocorreu no 
exercíciode suas atividades pú-
blicas, e não privadas. Assim, 
não pode ser objeto de sigilo, 
conforme inteligência do art. 38, 
da Lei n°4.594/64. Por isto, de-
vem os autos de sindicância 
para apuração de ilícitos funci-
onais serem apresentados à Au-
toridade Judiciária. Recurso co-
nhecido, mas improvido. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
n°34.070. Relatora: Des. 
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.W1 RUTÉA NAZARÉ VALENTE 
( 1 

DO COUTO FORTES, 38  Câmara 
Cível Isolada. Unânime, Julgamen-
to: 05/06/98). 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 
DE DESPEJO C/C COBRAN-
ÇA DE ALUGUÉIS E EN-
CARGOS LOCATÍCIOS. 
JULGAMENTO "CITRA 
PETITA". 
Preliminar: Nulidade de sentença. 
Suscitação ex-oficio - matéria de 
ordem pública - julgamento citra 
petita. Tendo as ações sido propos-
tas cumulativamente, nula é a sen-
tença que julgou apenas uma das 
ações, face a caracterização de vi-
cio por julgamento "cifra petita". 
Acolhimento. 
(Ap.Civ. - PÁ. Acórdão n° 34.275. 
Relatora: Desa ALBANIRA 
LOBATO BEMERGUY. 28  Câma-
ra Cível Isolada Unânime. Julga-
mento: 25/06/98) 

RECURSO DE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - AÇÃO DE 
INVENTÁRIO. PRELIMINA-
RES DE EXTEMPORA-
NEIDADE E ILEGITIMIDA-
DE DE PARTE. 
1-Extemporaneidade - Não carac-
terização - Rejeição. 11- ilegitimi-
dade de Parte - Matéria suscitada 
pela agravada e sustentada pelo 
órgão ministerial de primeiro grau 
- não apreciação pelo juízo 
monocrático - matéria de ordem 
pública. A caracterização de omis-
são quanto à análise e decisão de 
matéria prejudicial inerente aojuizo 
monocrático, enseja a cassação do 
despacho recorrido, possibilitando 
a restauração da prestação 
jurisdicional reclamada. 
(Ag. Inst.-PA. Acórdão n° 34.287. 
Relatora: Desa. ALBANIRA 
LOBATO BEMERGUY 2a Cârna-
rã Cível Isolada. Unânime. Julga-
mento: 18/06/98) 

CÉDULAS DE CRÉDITO RU-
RAL. EMBARGOS À EXE- 

CUÇÃO. ALEGAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DO TÍ- 
TULO, FACE 
INEXISTÊNCIA DE QUAL-
QUER FATO OU ATO QUE 
POSSA DEMONSTRAR O 
VENCIMENTO ANTECIPA-
DO DE UMA DAS ALUDI-
DAS CÉDULAS E 
INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA 
CONSTITUIÇÃO DOS 
EMBARGANTES EM 
MORA, ATRAVÉS DO PRO-
TESTO, INTERPELAÇÃO 
OU NOTIFICAÇÃO REFE-
RENTE À MESMA. 
Sentença monocrática concluindo 
pela extinção do processo de exe-
cução, nos termos do Art. 267,1V 
do CPCB. Apelação interposta, 
objetivando a reforma da sentença 
com a apreciação ainda, desde 
logo, de todas as matérias suscita-
das e discutidas no processo. 1-
Não há se falar em carência da 
ação, uma vez que as cédulas de 
crédito rural são títulos executivos, 
conforme disciplina o Dec. -Lei n° 
167/77. Além do que, o avençado 
entre os litigantes prevê expressa-
mente, no referido titulo, o venci-
mento antecipado de todas as par-
celas, caso uma delas não seja hon-
rada. Não constituição de cláusu-
la abusiva, pelo fato de que, ade-
mais, o vencimento antecipado da 
dívida nestas hipóteses, não decor-
re exclusivamente de convenção 
das partes, mas sim, de expressa 
disposição legal, constante do 
Dec.-Lei n° 167/77. 2- Improcede 
também a alegação de que não 
houve constituição dos 
embargantes em mora através do 
essencial protesto, interpelação ou 
notificação quanto a mencionada 
cédula, como exige o Art. 966 do 
CPCB, pelos fundamentos cons-
tantes deste acórdão. Questão que 
deixou de ser analisada e decidida 
em l grau, não pode a 28  instân-
cia apreciar, pois que tal implicará 
na supressão de um grau de juris-
dição, com lesão a direito garanti- 

do constitucionalmente. 3- Ape-
lo provido. 
(Ap.Civ. -PA. Acórdão n° 
34.385. Relatora: Desa. 
OSMARINA ONADIR 
SAMPAIO NERY. 28  Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julga-
mento: 18/06/98) 

RECURSO DE APELA-
ÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA 
DE REPETIÇÃO DO 
INDÉBITO. CARTÃO DE 
CRÉDITO OUROCARD 
EXTRAVIADO. COMUM- 
CAÇÃO DO FATO À EM-
PRESA EMISSORA. 
EMISSÃO DE NOVO 
CARTÃO. EXTRATO 
MENSAL PARA PAGA- 
MENTO CONSTANDO IN-
CLUSIVE DÉBITO DE 
COMPRAS FEITAS NES-
TA E OUTRA PRAÇA, 
COM O CARTÃO EXTRA-
VIADO, EM DATA POS-
TERIORAO COMUNICA-
DO. 
Pagamento efetivado, do débi-
to total constante do extrato 
mensal, incluindo dívida não 
contraída pela autora. 
Postulação do ressarcimento em 
dobro, do que foi pago 
indevidamente. Procedência da 
ação. Apelação Cível imposta, 
objetivando "reforma do 
decisum" através de documen-
tação inserida nos autos. 1-
Comprovado, através de docu-
mentação inserida nos autos, 
que a autora realmente pagou 
além do que devia, incluindo di-
vida que não era de sua respon-
sabilidade, enseja provimento 
da ação interposta, para que tal 
devolução seja feita em dobro, 
com juros e correção monetária. 
2- Não merece reforma a deci-
são do Juízo "a quo", diante das 
considerações ao caso em jul-
gamento e constante deste 
acórdão. Decisão que se conlir-
mana superior instância, diante 
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da substancial fundamentação. 
Apelação improvida. 
(Ap.Civ. -PA, Acórdão n° 
34.382. Relatora: Desa. 
OSMARINA ONADIR 
SAMPAIO NERY. 28  Câmara 
Cível Isolada Unânime, Julga-
mento: 13/08/98), 

MANDADO DE SEGU-
RANÇA CONTRA ATO DO 
COMANDANTE GERAL 
DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DO PARÁ. CON-
CURSO PÚBLICO PARA 
ADMISSÃO AO CURSO 
DE FORMAÇÃO DE SOL-
DADO MASCULINO DA 
POLÍCIA MILITA R197. 
E- Preliminar de Decadência Re-
jeitada , à unanimidade, pelos 
fundamentos constantes no 
aresto. II- Mérito: teste 
psicotécnico, realizado em mol-
des nitidamente subjetivos e an-
tes do estágio probatório. Ilega-
lidade de sua aplicação, 
ensejando o remédio heróico. Se-
gurança concedida. 
(M.S. - PA. Acórdão n° 34.302. 
Relator: Desa MARIA HELE-
NA COUCEIR() SIMÕES. Câ-
maras Cíveis Reunidas. Unâni-
me. Julgamento: 04/08/98) 

EMBARGOS INFRIN-
GENTES. EXECUÇÃO  DE 
ALUGUÉIS. PENHORA DE 
BENS PERTENCENTES A 
FIADORES. IMPENHORA-
BILIDADE DOS BENS POR 
PERTENCER A TERCEI-
ROS E SER BEM DE FAMÍ-
LIA. 
Embargos à execução improce-
dentes. Apelação interposta. Sen-
tença do Juízo monocrático 
mantida por maioria de votos. 
Interposição de embargos 
infringentes. Aplicação do Art, 
530 do CPCB. 1- Preliminar de 
deserção do recurso por falta de 
devido preparo. Questão de or-
dem pública. Acolhida. Apelo  

deserto na forma do Art. 511 do 
CPCB. TI- Recurso não conhecido. 
(Emb.Infr. - PA. Acórdão n° 34.303. 
Relator: Desa. MARIA HELENA 
COUCEIRO SIMÕES. Câmaras 
Cíveis Reunidas. Unânime. Julga-
mento: 04/08/98). 

EMBARGOS 
INFRDGENTES. QUESTÃO 
DE ORDEM PÚBLICA. AU-
SÊNCIA DE DOCUMENTOS 
ESSENCIAIS. 
Embargos Infringentes. Ação Ordi-
nária de Cobrança. Acórdão 
n°26.847. decisão não unânime. 
Matéria de Ordem Pública. Art. 267, 
III do CPC. 1. Ao efetuar o julga-
mento dos embargos infringentes, o 
tribunal "deve apreciar as prelimi-
nares. Tratando-se de questão de 
ordem pública, a ausência de docu-
mentos essenciais à propositura da 
ação, acarreta a extinção da ação, 
art. 267,111 do CPC. 3. Embargos 
acolhidos, para modificar o acórdão 
embargado, extinguindo ação na for-
ma do art. 267, III do CPC. 
(Emb. Infr. —PA. Acórdão n°34.413. 
Relatora: Desa MARTA HELENA 
D'ALMEIDA FERREIRA. Câma-
ras Cíveis Reunidas. Unânime. Jul-
gamento. 18/08/98). 

AÇÃO DE EXECUÇÃO.  EM-
BARGOS DO DEVEDOR. 
ABANDONO DA CAUSA. 
OMISSÃO DO EMBARGAN-
TE. 
Embargos do Devedor. Ação de 
Execução. Extinção da ação. Aban-
dono da causa. Art. 267, ifi do CPC. 
Omissão do embargante. 1.0 aban-
dono da causa, pela omissão do 
embargante na prática de ato pro-
cessual, está prevista no art. 267, ifi 
do CPC. 2. Incabível a extinção da 
ação, pois ato que deu origem não 
era imprescindível. 3. Recurso co-
nhecido e provido para anular a sen-
tença. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão n°3 4.499. 
Relatora: Desa MARIA HELENA 
D'ALMEIDA FERREIRA. 28  Câ- 

mara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 03/09/98). 

A INICIAL DO PEDIDO 
DE CONVERSÃO DA 
AÇÃO E BUSCA E APRE-
ENSÃO EM AÇÃO DE 
DEPÓSITO, HAVENDO 
CONEXÃO ENTRE ES-
SAS AÇÕES, DISPENSA 
A REPETIÇÃO DO QUE 
JÁ SE CONTÉM NA PE-
TIÇÃO INICIAL DE BUS-
CA E APREENSÃO. 
Também a prisão civil do de-
positário fiduciário, ainda que 
não expressamente requerida, 
pode ser cominada "in 
abstracto" na sentença que 
julga procedente ação de de-
pósito. Condicionada sua 
efetivação, senão houver cum-
prido o mandado de execução 
da sentença, a requerimento do 
autor - Preliminar rejeitada por 
maioria de votos. Quanto à 
preliminiar de ilegitimidade 
passiva "ad causam ", tendo o 
credor usado da faculdade 
conferida no art. 4° da LAF, a 
ação de depósito deve manter, 
no polo passivo as mesmas 
partes da ação convertida. Pre-
liminar rejeitada à unanimida-
de. No mérito, o cálculo deve 
ser rejeitado para que se subs-
titua a TR pelo IPCtFTPE, por-
quanto aquela não reflete o po-
der aquisitivo da moeda. Ape-
lo conhecido e provido. 
(Ap.Civ. -PA. Acórdão n° 
34.350. Relatora: Dra. MAR-
TA INÊS ANTUNES 
JADÃO, Juíza especialmente 
convocada. 18  Câmara Cível 
Isolada. Primeira preliminar 
rejeitada por maioria, e a se-
gunda por unanimidade. Julga-
mento: 10/08/98). 

APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE BUSCA E 
APREENSÃO EM ALIE-
NAÇÃO FIDUCIÁRIA. 
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'-,-'.-- Purgada a mora no momento ade-
quado e na integralidade da dívi-
da, de acordo com o cálculo apre-
sentado pelo devedor, extingue-
se o processo por falta de objeto. 
Recurso conhecido, mas 
improvido. 
(Ap.Civ-PA. Acórdão n°34.281. 
Relatora: Dra. CARMIENCIN 
MARQUES CAVALCANTE, 
Juíza especialmente convocada. 
38  Câmara Cível Isolada Unâni-
me. Julgamento: 26/06/98). 

AGRAVO DE INSTRU-
MENTO - AÇÃO DE BUS-
CA E APREENSÃO - 

INDEFERIMENTO INICI-
AL EM INCIDENTE DE 
FALSIDADE DOCUMEN-
TAL. 
Preliminar de não conhecimento, 
por incabível na espécie - Tratan-
do-se de ação de incidente de fal-
sidade documental, em autos 
apartados, da decisão que inde-
fere a inicial, não cabe agravo e 
sim apelação. Inteligência dos 
arts. 295 e 296, do CPC. Recur-
so não conhecido. 
(Ag.lnst - PA. Acórdão n°34.284. 
Relatora: Dra. CARMENCIN 
MARQUES CAVALCANTE, 
Juíza especialmente convocada. 
38  Câmara Cível Isolada. Unâni-
me. Julgamento: 26/06/98). 

.\ 
PENAL E 

PROCESSUAL 
PENAL 

1 

SERVIDOR FEDERAL. 
PROCEDIMENTO INCOM-
PATÍVEL COM O CARGO. 
COMPETÊNCIA DA JUS-
TIÇA FEDERAL. 
Habeas Corpus para 
Trancam ento de Ação Penal. 
Queixa-crime apresentada por 
servidor federal, que teria proce-
dimento incompatível com o car-
go, segundo alegações dos paci-
entes. Matéria do âmbito da Jus-
tiça Federal, não se conhecendo  

do habeas corpus por este motivo. 
(H.C.p/tranc.A.Penal. - PA. 
Acórdão n°34.511. Relator: Des, 
ARY DA MOTTA SILVEIRA. 
Câmaras Criminais Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 24/08/98). 

CRIME CONTRA A VIDA. 
IN EXISTÊNCIA DA LEGÍTI-
MA DEFESA. PRONÚNCIA. 
Recurso Penal em Sentido Estrito. 
Crime contra a vida Pronúncia. 
Ausência de moderação dos mei-
os empregados para repelir a in-
justa agressão sofrida. Inexistência 
da Legítima Defesa alegada. Re-
curso conhecido, porém 
improvido, para que seja o ora 
recorrente submetido ajulgamen-
to pelo Tribunal do Júri. Unânime. 
(Rec.P.Sent.Estr. - PA. Acórdão 
n°34.423. Relator: Des. ARY DA 
MOUA SILVEIRA. 18  Câmara 
Criminal Isolada Unânime. Julga-
mento: 18/08/98). 

APELAÇÃO CRIMINAL. 
CRIME DE HOMICÍDIO 
QUALIFICADO E LESÕES 
CORPORAIS. PRELIMINAR 
DE ILEGITIMIDADE DE 
PARTE. 
A legitimidade do assistente de 
acusação para interpor recursos, só 
será admitida quando ocorrer 
omissão por parte do Ministério 
Público. Mérito: considerando a 
análise dos elementos judiciais, fica 
evidenciado o erro na fixação da 
pena, impondo-se sua modificação. 
Recurso conhecido e provido. 
(Ap.Crim. - PA. Acórdão n° 
34.353. Relatora: Desa. MARIA 
DE NAZARETH BRABO DE 
SOUZA. 18  Câmara Criminal Iso-
lada Unânime. Julgamento: 30/06/ 

98). 

HABEAS CORPUS LIBERA-
TÓRIO. PACIENTE JULGA-
DO E CONDENADO PELO 
TRIBUNAL DO JÚRI, 
AGUARDANDO JULGA-
MENTO DE RECURSO. 

Considerando-se que a via do 
Habeas Corpus visa apenas a 
apreciação nos casos em que 
existia a ameaça de violação de 
um direito pelo abuso de auto-
ridade ou quando existia uma 
prisão abusiva e legal, não se 
prestando à. análise do conteú-
do de decisão judicial. Ordem 
denegada 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão n° 
34.326. Relatora: Desa. MA-
RIA DE NAZAREITU BRA-
BO DE SOUZA. Câmaras Cri-
minais Reunidas. Unânime. Jul-
gamento: 29/06/98). 

MORA PROCESSUAL. 
PRINCÍPIO DE 
PLAUSIBILIDADE. 
H.C. Liberatório. Excesso de 
prazo. Hipótese de complexida-
de de processo. Princípio da 
Plausibilidade. Constrangimen-
to ilegal não configurado. Aju-
risprudência tem orientado 
reiteradamente que o Princípio 
da Plausibilidade na j ustificati-
va da mora processual, tem o 
condão de abrandar arigidez do 
prazo de 81 (oitenta e um) dias 
previsto para a conclusão da 
instrução criminal. Writ 
denegado por unanimidade.' 
(H.CLib. - PA. Acórdão n° 
34.510. Relator: Des. 
ELZAMAN DA CONCEI-
ÇÃO BITENCOURT. Câma-
ras Criminais Reunidas. Unâni-
me. Julgamento: 17/08/98). 

HABEAS CORPUS 
LIBERATÓRIO. PRISÃO 
EM FLAGRANTE DELI-
TO. AUTOS DE PRISÃO 
REVESTIDO DAS FOR-
MALIDADES LEGAIS. 
CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL NÃO CONFIGU-
RADO. 
Estando patente nos autos, que 
o auto de prisão em flagrante la-
vrado contra o paciente encon-
tra-se revestido das formalida- 
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dês legais, descaracterizado está 
o constrangimento ilegal alega-
do. Wnt denegado. 
(H.C. Lib. c/ Ped. Lim. -PA. 
Acórdãon° 34.257. Relator: Des. 
ELZAMAN DA CONCEIÇÃO 
BI 1 ENCOURT. Câmaras Crimi-
nais Reunidas. Unânime. Julga-
mento: 22/06/98). 

RECURSOS DE APELA-
ÇÃO. COMUNICABILI-
DADE ENTRE AS TESTE-
MUNHAS, INOCORRÊN-
CIA CONFORME A ATA 
DO JULGAMENTO. DA 
MESMA FORMA, INE-
XISTENTE CERCEAMEN-
TO DE DEFESA. 
Irrelevância da falta de 
prequestionamento referente à 
circunstância especial, valor mo-
ral, do homicídio privilegiado, 
após a negativa do valor social, 
do mesmo instituto penal. Carên-
cia de incongruência entre a ne-
gativa do citado valor social e a 
resposta afirmativa às atenuan-
tes genéricas, do valor social ou 
moral, sem a imediatidade daí-
fluência emocional, por injusta 
provocação da vítima. "Por mo-
tivo de valor moral, o projeto 
entende significar o motivo que 
em si mesmo é aprovado pela 
moral prática, como por exem-
plo, a compaixão entre o irreme-
diável sofrimento da vítima ( 
caso de homicídio eutanásico )".( 
TJSP AC RJTGSP 41-246). 
Quesito prejudicado por não co-
adunar-se com o caso. Recurso 
conhecido e improvido. 
(Rec.Ap.-PA. Acórdão n° 
34.271. Relator: Des. 
WERTHER BENEDITO COE- 
LI 10. 2 Câmara Criminal Iso-
lada Unânime. Julgamento: 14/ 
05/98) 

RECURSOS DE APELA-
ÇÃO INTERPOSTOS 
PELO SR PROMOTOR DE 
JUSTIÇA E PELO RÉU. 

DESCLASSIFICAÇÃO PELO 
JÚRI DO CRIME DE HOMI-
CÍDIO PRIVILEGIADO. 
Decisão frontalmente contrária à 
prova dos autos. Pretensão do cita-
do réu, de abrandamento da pena 
aplicada. Inocorrência da excludente 
penal de legitima defesa. De outra 
parte, inexistem, no caso, as circuns-
tâncias especiais do homicídio de 
pena mitigada. Recurso do Minis-
tério Público, conhecido e provido 
para anular a decisão do Júri, deven-
do o mesmo réu, ser conduzido a 
outro julgamento. Recurso do réu, 
enfocado, conhecido e improvido. 
(Rec.Ap. - PA. Acórdão n° 34.272. 
Relator: Des. WERTI-IER BENE-
DITO COELHO. 28  Câmara Crimi-
nal Isolada. Unânime. Julgamento: 
14/05/98). 

CRIME DE RESPONSABILI-
DADE. REALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS E OBRAS SEM 
CONCORRÊNCIA OU COLE-
TA DE PREÇOS. 
Deixar de prestar contas, no devido 
tempo, ao órgão competente, dar 
aplicação de recursos recebidos. Au-
sência, porém, de dolo. Absolvição. 
(Ação Penal - PA. Acórdão n° 
34.269. Relatora: Desa. YVONNE 
SANTIAGO MARINHO. Câmaras 
Criminais Reunidas. Unânime. Jul-
gamento: 29/06/98). 

AGRAVO. CRIME PREVISTO 
NO ART. 213 C/C ART. 224, 
"A" DO CPB. 
Interposição contra decisão que in-
deferiu pedido de progressão de re-
gime com fundamento no Art. 112 - 
LEP - Crime considerado hediondo 
pela Lei 8.072/90. 
Inadmissibilidade. Agravo 
improvido. 
(Ag. Exec. Penal-PA. Acórdão n° 
34.306. Relatora: Desa. YVONNE 
SANTIAGO MARINT-IO. 18  Câma-
ra Criminal Isolada Unânime. Jul-
gamento: 04/08/98). 

CRIME DE ESTUPRO. A RE- 

PRESENTAÇÃO NOS 
CRIMES CONTRA A LI-
BERDADE SEXUAL 
NÃO DEPENDE DE RI-
GORES FORMALÍSTI-
COS. 
A atitude imediata da vítima 

em procurar a autoridade poli-
cial para relatar o crime e apon-
tar o seu autor, reflete a ine-
quívoca manifestação de von-
tade da mesma em ver instau-
rada a ação penal contra o cri-
minoso. Inacolhida a argüição 
de nulidade do processo por 
ausência de representação da 
vitima, à unanimidade, por ca-
rência de amparo legal. A con-
fissão do acusado e o resulta-
do harmônico da palavra da 
vitima com as provas 
carreadas ao processo, autori-
zam a condenação do mesmo. 
Recurso improvido. 
(Rec. Penal-PA. Acórdão n° 
34.290. Relator: Des. JAIME 
DOS SANTOS ROCHA. 38 

Câmara Criminal Isolada. 
Unânime. Julgamento: 19/06/ 
98). 

SUPOSTO CRIME CON-
TRA A HONRA. RECUR-
SO EMBASADO NO ART. 
144, § 2° DA LEI 5.250/67 ( 
LEI DE IMPRENSA). 
Preliminar de ilegitimidade de 
parte: conferida a inépcia da 
queixa-crime pela 
inobservância das normas le-
gais e, conseqüentemente, a 
improcedibilidade da ação pe-
nal tomando-se despiciendo o 
julgamento do Mérito. Recur-
so conhecido e provido. 
(Rec. Pen. Sent. Est.-PA. 
Acórdão n° 34.375. Relator: 
Des. JAIME DOS SANTOS 
ROCHA. 38  Câmara Criminal 
Isolada Unânime. Julgamen-
to: 26/06/98) 

REEXAME DE SENTEN-
ÇA. DIREITO DE DEFE- 
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SA. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO. 
É garantia constitucional o direi-
to ao contraditório em processo 
de qualquer natureza, sendo uma 
das características da cidadania 
Recurso conhecido e provido. 
(Reex. Sent.-PA. Acórdão n° 
34.376. Relatora: Desa LUCIA 
DE CLAIREFONT SEGUIN 
DIAS CRUZ. 38  Câmara Crimi-
nal Isolada. Unânime. Julgamen-
to: 26/06/98), 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO 
DA CAPITAL. MOTIVOS 
CONDIZENTES. 
Toma-se imprópria a suspeição, 
quando inexistem elementos 
probatórios nos autos, que indi-
quem a predisposição do Juízo 
em concorrer, previamente para 
a condenação do acusado, violan-
do o sentimento de imparcialida-
de. Suspeição rejeitada. 
(Exc. Susp. -PA. Acórdão n° 
34.373. Relatora: Desa. LUCIA 
DE CLAIREFONT SEGUIN 
DIAS CRUZ. Câmaras Crimi-
nais Reunidas. Unânime. Julga-
mento: 12/08/98). 

JULGAMENTO POPULAR. 
VIOLENTA EMOÇÃO NÃO 
CARACTERIZADA. APLI-
CAÇÃO DA PENA BEM 
DOSIMETRADA. DECI-
SÃO MANTIDA. 
Apelação Penal. Fundamentos: 
01. Nulidade do Julgamento por 
terem os jurados decidido mani-
festamente contra a prova dos 
autos. 02. Erro no tocante a apli-
cação da pena Ambos resultam 
descaracterizados. O primeiro, 
porque foi motivado no alegado 
homicídio privilegiado e este so-
mente pode ser reconhecido, se 
cometido logo em seguida a in-
justa provocação da vítima, e, o 
réu ao saber de um desentendi-
mento desta com a mulher, tarde 
da noite foi à sua residência e, ao 
depará-la de inopino, prostou-a 
sem vida, cedendo, pois, lugar à  

colera, a qual não se confunde com 
a atenuante da violenta emoção, 
que por sua vez é incompatível 
com a surpresa O segundo, por 
ter sido bem dosimetrada a pena 
aplicada, que sofreu redução de 
um terço pela atenuante do art. 65, 
inciso III, alínea "d", do Código 
Penal. Recurso conhecido e 
improvido à unanimidade. 
Decisum de 1° grau mantido. 
(Ap.Penal - PA. Acórdão 
n°34.491. Relator: Des. BENEDI-
TO DE MIRANDA ALVAREN-
GA. 38  Câmara Criminal Isolada 
Unânime. Julgamento: 28/08/98). 

RECURSO DE AGRAVO 
COM FUNDAMENTAÇÃO 
NO ART. 197 DA LEI DAS 
EXECUÇÕES PENAIS. 
Tendo o apenado cumprido um sex-
to da pena e com parecer técnico 
emitido em seu prol (ex-vi do Art. 
112 e § único da LEP) e sendo a 
Lei 9.455/97, quanto à execução da 
pena, mais favorável do que a de 
crimes hediondos, conhece-se do 
recurso e dá-se-lhe provimento, 
aplicando-se, in casu, por extensão, 
a regra do § 7° do Art. 1° da 
referenciada lei, para conceder-se 
ao apenado-agravante a progressão 
de regime pleiteada. 
(Ag.-PA. Acórdão n° 34.379. 
Relator: Des. BENEDITO DE 
MIRANDA ALVARENGA. 38 

Câmara Criminal Isolada. Por 
Maioria. Julgamento: 14/08/98). 

LEGÍTIMA DEFESA. FALTA 
DE ATUALIDADE. AÇÃO 
DE VINGANÇA. 
Apelação Penal : infringência ao 
art. 129, § 2°, inciso IV do CPB. 
Alegação não configurada, ante a 
inexistência dos pressupostos 
insitos no art. 25 do CPB. A legí-
tima defesa, não se compatibiliza 
com entendimento anterior ainda 
que injusto. Falta de atualidade 
evidenciando ação de vingança por 
fatos verificados anteriormente. 
Prova dos autos demonstradora da 
culpabilidade do acusado, sendo  

que a decisão do Juízo "a quo" 
que absolveu o réu, não se coa-
duna com as referidas provas, 
merecendo ser reformada. Con-
denando-se o réu a pena base de 
03 (três) anos, que reduzida de 
1/3, pelos bons antecedentes, 
fica estabelecida a pena defini-
tiva em 02 (dois) anos, em regi-
me semi-aberto, ficando desse 
modo retificada a pena constan-
te das notas taquigráficas. Re-
curso conhecido e provido. De-
cisão por maioria. 
(Ap.Crim. - PA. Acórdão 
n°34.424. Relator: Des. 
FELÍCIO DE ARAÚJO PON-
TES. 28  Câmara Criminal iso-
lada. Unânime. Julgamento: 04/ 
06/98). a 
HABEAS CORPUS PRE-
VENTIVO. AÇÃO DE 
BUSCA E APREENSÃO. 
PEDIDO DE CONVER-
SÃO EM DEPÓSITO. 
BENS DADOS EM GA-
RANTIA FIDUCIÁRIA. 
PEDIDO DE SUBSTITUI-
ÇÃO NÃO ACOLHIDO. 
Prisão decretada pelo Juízo "a 
quo". Contrariedade ao Art. 
904, § único do CPCB. Infor-
mações não prestadas pelo 
Juízo indicado como coatror, 
prejudica a regular apreciação 
dos fatos narrados na exordial.I 
Medida liminar confirmada Or-
dem concedida. 
(H.C. Prev-PA. Acórdão n° 
34.256. Relator: Des. FELICIO 
DE ARAÚJO PONTES. Câ-
maras Criminais Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 29/06/ 
98). 

Supervisão: Desembargador 
Manoel de Chnsto Alves Filho e 
Desembargador Almir de Lima Pe-
reira. 
Organização: Ednair de Meio 
Fernandes Leão e Rosa Helena 
Tavares de Christo Alves - Assesso-
ras dos Plenários. 
Colaboração: Jane Jordy - Asses-
sora Jurídica; e Luiz Alberto Tuji de 

Castro - Oficial de Justiça. 
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