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ANO VI N°65 OUTUBRO/98 

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

Belém sediou reunião de Presidentes 
de Tribunais de Justiça 

O Tribunal de Justiça do Pará sediou pela pri-
meira vez, nos dias 24, 25 e 26 de setembro, a 
338 Reunião do Colégio Permanente de Presiden-
tes de Tribunais de Justiça. O evento reuniu em 
Belém personalidades como o Vice-Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça, Sidney Scartezzini 
e o desembargador José Fernandes Filho, Presi-
dente da Comissão Executiva do Colégio de Pre-
sidentes e 25 presidentes de Tribunais. 

O Projeto de Reforma do Poder Judiciário, o 

J excesso de demandas judiciais, a lenti- 
dão na tramitação processual e os re-
flexos da crise econômica mundial so-
bre ajustiça brasileira, foram alguns dos 
temas discutidos durante o evento que 
obteve resultados concretos e recebeu 
uma avaliação positiva de seus partici-
pantes. Os presidentes discutiram ain-
da propostas de alteração nos critérios 
para a definição do Quinto Constituci-
onal. De acordo com o artigo 94 da 
Constituição Federal, um quinto das va-
gas nos Tribunais de Justiça dos esta-
dos e territórios será composto por 
membros do Ministério Público com 
mais de 10 anos de carreira e de advo-
gados de notório saber, reputação 
ilibada e mais de dez anos de efetiva 
atividade profissional. 

A proposta consiste em transferir 
toda a competência da escolha dos no-
mes para o Poder Judiciário. Atualmen-
te o processo está a cargo do Chefe do 
Poder Executivo, que define o nome do 
ocupante da vaga entre os três nomes 
enviados pelo Tribunal. O presidente 

do TJE do Pará, desembargador Romão Amoêdo 
é um dos defensores da mudança, para que a es-
colha obedece a critérios critérios técnicos. 

A discussão sobre a alteração do Regimento 
de Custas Judiciais - proposta pelo 
desembargador Dirceu Meio, presidente do TJE 
de São Paulo, foi transferida para a próxima reu-
nião, prevista para ser realizada no final deste 
mês, em Alagoas. Para o desembargador Romão 
Amoedo, a Reunião do Colégio foi extremamen-
te positiva e certamente será revertida em favor 
do Poder Judiciário e da sociedade. 

Presidentes de Tribunais na solenidade de abertura da Reunido 

TJE do Pará sedia a XXXIII 
Reunião do Colégio Permanente 
de Presidentes. Págs. 7,8,9 e 10 

Padroeira dos Paraenses é 
homenageada em peregrinação no 

Tribunal. Pág. 3 

Criada a Central de Penas 
Alternativas. Pág. 11 

Palestra ensina como se prevenir 
de DSTs. Pág. 12 
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Relação dos periódicos recebidos na Biblioteca "Des. Antônio Koury" no mês de setembro 

01 ARQUIVOS DO MINISTÉRIO DA JUSTI-
ÇA. Brasilia: Ministério da Justiça. v.49, 
n.187, jan./jun. 1996; v.49, n.188, jul./dez. 
1996 

02 AS MAIS RECENTES DECISÕES DO 
TACRIM. São Paulo : TACRIM, 11.I5, ago. 
1998 

03 BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRA-
TIVO. São Paulo: NDJ. v.14, n.9, sei. 1998 

04 BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL. São 
Paulo: NDJ. v.14, n.9, sei 1998 

05 BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRA-
TOS. São Paulo: NDJ. v. 11, n.8, ago. 1998; 
v. 11, n.9, set. 1998 

06 BOLETIM DO IRIB. São Paulo: IRIB. 
n.252, maio 1998 

07 BOLETIM JURISPRUDÊNCIA ADCOAS. 
Rio de Janeiro: Esplanada. v.30. n.31, ago. 
1998; v.30, n.32, ago. 1998; v.30, n.33, ago. 
1998 

08 BOLETIM JURISPRUDÊNCIA ADCOAS 
[DISQUETE]. Rio de Janeiro : Esplanada. 
n.32, ago. 1998 

09 CADERNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO EM 
DIREITO DA UFPA. Belém: Programa de 
Pós-Graduação em Direito da UFPA. v.2, 
n.5, out.Idea. 1997; v.2, n.6,jan./mar. 1998 

10 CADERNOS DE DIREITO TRIBUTÁRIO 
E FINANÇAS PÚBLICAS. São Paulo: RT. 
v.6, n.23, abr./jun. 1998 

11 CIDADANIA E JUSTIÇA. Rio de Janeiro: 
AMB. v.2, n,4. jan./jun. 1998 

12 CIÊNCIA JURÍDICA :FATOS. Belo Hori-
zonte: Ciência Jurídica. v.5, n.45, jun. 1998; 
v,5, n.46, jul. 1998 

13 COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO E JURIS-
PRUDÊNCIA Fascículos. São Paulo: LEX 
v.62. n.20 1998 

14 COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO TRABA-
LHISTA. Porto Alegre: LEX. n.88, ago. 
1998; 11.89, sei. 1998 

15 CONSULEX: LEIS E DECISÕES. Brasilia: 
Consulex. v.2, n.20, ago. 1998 

16 CONSULEX : REVISTA JURÍDICA. 
Brasilia: Consulex. v.2, n.20, ago. 1998 

17 DOUTRINA ADCOAS. Rio de Janeiro: 
Esplanada. vi , n.8, ago. 1998 

18 EMENTÁRIO DA JURISPRUDÊNCIA DO 
STJ. Brasilia: STJ. v.8. n.20.janíabr. 1998 

19 INFORMATIVO ADCOAS, São Paulo: 
Esplanada. v.2, n. 9..  jul. 1998 

20 INFORMATIVO DINÂMICO. São Paulo: 
1013. v.22, n.60, ago. 1998; v.22, n.61, ago. 
1998; v.22, n.62, set. 1998; v.22. n.63, set. 
1998; v.22, n.64, set. 1998; v.22, n.65, set. 
1998; v.22, n.66, sei. 1998 

21 INFORMATIVO LICITAÇÕES E CON-
TRATOS. Curitiba: Zênite. v.5, n.47, jan. 
1998; v,5. n.48, fev. 1998; v.5, n.49, mar. 
1998; v.5, n.50, abr. 1998; v.5, n.51. maio 
1998; v.5, n.52, jun. 1998; v.5, n.53, jul. 
1998; v.5, n.54, ago. 1998 

22 JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRI-
BUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAIS 
REGIONAIS FEDERAIS. São Paulo: LEX. 
v.lø. 11.104. abr. 1998; v.lø. n.105, maio 
1998; v.10. n.107, jul. 1998 

23 JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. São Paulo: LEX. v.32, n.202, 
mar. 1998; v.32, n.203, abr. 1998 

24 JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE 
ALÇADA CIVIL DE SÃO PAULO. São 
Paulo: LEX. v.32, n.168, mar./abr. 1998; 
v.32, n.169, maio/jun. 1998 

25 OAB NACIONAL. Brasilia : Conselho Fe-
deral da OAB. v.9, n.63, junijul. 1998 

26 PIAUÍ JUDICIÁRIO. Terezina : Tribunal de 
Justiça. v.17, janidez. 1996 

27 REPERTÓRIO JURISPRUDÊNCIA: Civil, 
Processual, Penal e Comercial. São Paulo: 
IOB. n.17, set. 1998: n.18, sei. 1998 

28 REPERTÓRIO JURISPRUDÊNCIA : Tra- 
balhista e Prcvidenciárío. São Paulo: IOB. 
n.17, set. 1998; n.18. sei. 1998 

29 REPERTÓRIO JURISPRUDÊNCIA : Tri-
butário, Constitucional e Administrativo. 
São Paulo: 1013. n.I7. sei. 1998; n.18. sei. 
1998 

30 REVISTA DA ESMAPE. Recife: ESMAPE. 
v,2, n.6, out./dez. 1997 

31 REVISTA DE DIREITO AMBIENTAL. São 
Paulo: RT, v.3, n.9, jan./inar. 1998 

32 REVISTA DE JULGADOS. João Pessoa: 
TRF-PB. v.l, n.l 1997 

33 REVISTA DE JURISPRUDÊNCIA DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO  

DO RIO GRANDE DO SUL, Porto Alegre: 
TJRS. v.33, n.186, fev. 1998 

34 REVISTA DE PROCESSO. São Paulo: RT. 
23, n.90, abr./jun. 1998 

35 REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO TRI-
BUTÁRIO, São Paulo: Oliveira Rocha. 
n.36, sei 1998 

36 REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. Brasilia: STJ. v.10, n.106. jun. 
1998 

37 REVISTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO PARÁ. Belém: TJE. v.43, 
n.74 1998 

38 REVISTA DOS TRIBUNAIS. São Paulo: 
RT. v.87, n.753, jul. 1998 

39 REVISTA JURÍDICA. Porto Alegre: Sínte-
se. v.46, n.250. ago. 1998 

40 REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUf 
DÊNCIA. Brasilia: STF. n.164, abr. 1998 

41 SÍNTESE JORNAL. Porto Alegre: Síntese. 
v.2. n.17, jul. 1998; v.2, n.18. ago. 1998 

LIVROS 

01 BATISTA. Nilo. Punidos e mal pagos. Rio 
de Janeiro: Revan, 1990. 

02 LICITAÇÕES & contratos administrativos. 
2.ed. Rio de Janeiro: Esplanada: ADCOAS, 
1998. Série Jurisprudência. 

03 PARÁ. Tribunal de Justiça. Desembargador 
Silvio Hall de Moura: homenagem póstu-
nw. Belém : TJE, 1998, Série Perfil dos 
Magistrados do TJE; 5 

04 PARÁ. Tribunal de Justiça. Emeni4rio: mi-
,nero 01. Belém: TJE, 1997. 

05 PARÁ. Tribunal de Justiça. Ementário: mi- 
mero 03. Belém: TJE, 1998. ON 

06 PEREIRA. Almir de Lima. Escorço históri-
co dos aios da Revolução de 30 no Pará. 
Belém: Meridional, 1998. 

07 PEREIRA. Almir de Lima. O Voltar sem o 
amanhã. Belém: CEJUP, 1997. 

08 SALLES, Alberto. Sciencia politica. Ed. 
Fac-similar. Brasília: Senado Federal, 
1997. 

09 SILVA. Wálteno Marques da. Procedimen- 
tos para licitar. Brasília: Consulex, 
1998. 

( 

1
, 
 

Informativo do TJE 
É urna publicação mensal dirigida aos integrantes do Poder Judiciário. Os artigos assinados são de responsabilidade de seus 
autores. Distribuição gratuita. Tiragem 2.500 exemplares. A publicação é responsabilidade da Assessoria de Imprensa e 
Secretaria de Administração. Jornalista Responsável: Glória Lima: RPMTB 954 DRT/PA Fotos: Newton Ricardo Oliveira. 
Ilustração: Nilson Brasil. Colaboraram com esta edição: Paulo Ledo- Ass. Cerimonial e Relações Sociais do TJE, Domingos 
Sávio Campos, Carlos Bezerra Lauzid, Nazareno Costa e Rubens Farias. Diagramação: João de Deus. Impressão: Gráfica 
Santo Antonio. As correspondências para este jornal podem ser enviadas para: Assessoria de Imprensa do TJE, 20  andar - 
Palácio da Justiça. Praça Felipe Patroni, S/N - Cidade Velha - Tel/Fax: 218-2421. Home page: www.tj.pa.gov.br  

1 



Ladeada pelo Presidente Romão Amoêdo e a esposa, Elisabelh 

Zunero recebe a imagem da santa 

   

   

 

ADMINISTRATIVO 

 

   

As homenagens à virgem de Nazaré no TJE 
No Tribunal de Justiça, a 

semana que antecedeu o se-
gundo domingo de outubro, 
quando é realizada a maior 
festa religiosa dos paraenses 
- o Círio de Nossa Senhora 
de Nazaré - foi marcada por 
diversas manifestações em 
homenagem a padroeira dos 
paraenses, no inicio do expe-
diente. As manifestações par-
tiram de funcionários e ma-
gistrados. 

As romarias, a exemplo 
do que acontece nas ruas de 
vários bairros da cidade. 
onde urna réplica da imagem 
da santa é levada de casa em 
casa e é homenageada com 
orações e cânticos, também 
no Tribunal a peregrinação 
percorreu cada andar do pré-
dio do Palácio da Justiça e 
prédios anexos. Foi osegun-
do ano de realização da ma-
nifestação religiosa no Tribu-
nal. A cada ano, o evento re-
ligioso atrai um número mai-
or de adeptos entre funcio-
nários e magistrados. Tanto  

os juizes como os servido-
res paralisaram por alguns 
minutos suas atividades 
para participar das peregri-
nações diárias. 

O presidente do TJE, 
desembargador Romão 
Amoêdo também participou, 
acompanhado por sua espo-
sa, Dona Lourdes Amoêdo. 
A programação foi encerra-
da com urna missa em ação 
de graças celebrada pelo pá-
roco da Catedral da Sé. A 
missa foi celebrada no Tri-
bunal do Júri e contou com 
urna expressiva participação 
de servidores, advogados e 
magistrados. O coral do TJE, 
Dcs, Delival Nobre" se 

apresentou durante a missa. 
Ao final do evento, o Ceri-
monial realizou o sorteio da 
imagem da santa. A vence-
dora foi a técnica Maria 
Elisabeth Zumero que rece-
beu, emocionada, a pequena 
imagem das mãos do Presi-
dente Romão Amoêdo. 

A imagem da santa foi conduzida pelos corredores do Tribunal. 

Japão oferece curso a servidores 
A Agência de Coopera-

ção Internacional do Japão 
- JICA, enviou ao TJE atra-
vés do secretário de Admi-
nistração, documento apre-
sentando o curso de treina-
mento em grupo 
Manegement Of Public 

Administration", destinado 
aos servidores públicos em 
geral. O curso será reali-
zado de 11 de fevereiro a 
14 de março do ano que 
vem em Tóquio, no Japão. 
O evento integra o Convé-
nio de Cooperação Técni-
ca Japão/Brasil. A via-
gem e estadia dos candi- 

datos aprovados vão ser 
patrocinadas pelo governo 
Japonês. 

O domínio do idioma in-
glês está entre os principais 
requisitos para a seleção de 
candidatos. Segundo infor-
mações do consulado japo-
nês os candidatos precisam 
ter urna graduação univer-
sitária, experiência profis-
sional entre 3 e 5 anos e, 
principalmente, estar vincu-
lado a urna entidade gover-
namental. A JICA oferta 
anualmente 180 cursos para 
o Brasil. Cada curso pos-
sui apenas uma vaga e as 

inscrições já estão abertas. 
Um dos principais obje-

tivos do curso de treinamen-
to é a reciclagem profissio-
nal dos servidores, no que 
tange a aquisição de novos 
conhecimentos e medidas de 
organização da administra-
ção pública do Japão e di-
versos outros países. De 
acordo com informações da 
organização, o curso será 
ministrado através de pales-
tras a respeito do processo 
de reformas administrativas 
e os resultados na estrutura 
de administração pública 
japonesa. O programa do 

treinamento abrangerá ain-
da as políticas de organiza-
ção e sistemas de 
informatização. Além dis-
so os participantes farão vi-
sitas a instituições governa-
mentais japonesas e debates 
sobre a questão da adminis-
tração pública de diversos 
países. Os servidores do 
TJE interessados, devem 
procurar a Secretaria de Ad-
ministração do TJE ou ir di-
retamente no escritório ane-
xo do Consulado Japonês em 
Belém, localizado no Clube 
de Engenharia Conj. 103-
107, Avenida Nazaré, 272. 

-J 
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(CURTA S) 
Comenda 

O desembargador Rornão Amoedo 
Neto, presidente do TJE, foi admitido no 
grau de Comendador da Ordem do Mérito 
Aeronáutico de acordo com o Decreto da-
tado de 16 de setembro deste ano, do 1°  
Comar. A Comenda foi entregue em sole-
nidade alusiva ao Dia do Aviador. A sole-
nidade foi realizada no dia 23 deste mês. 

Eldorado 
Ojulgamento dos 153 policiais milita-

res acusados de envolvimento na morte 
de 19 trabalhadores rurais sem terra no 
município de Eldorado dos Carajás em 
abril de 1996, deverá acontecer no dia 23 
de novembro deste ano, segundo informou 
o juiz instrutor do processo, Otávio 
Marcelino Maciel. Os policiais vão a júri 
popular na comarca de Marabá, de acordo 
com decisão das Câmaras Criminais Reu-
nidas, que julgaram o pedido de 
desaforamento requerido pela promotoria. 
O crime aconteceu na chamada "curva do 
S", sul do Estado e o enfrentamento entre 
os sem terra e os policiais resultou, além 
dos 19 trabalhadores mortos, em 60 pes-
soas feridas. 

                

          

Agenda do Presidente 

  

                

                

      

O Presidente Romão Amoêdo Neto agradece os convites e visitas recebidos 
neste mês: 
01 - "Cerimônia de Abertura do Seminário Riscos no Ambiente de Trabalho", promoção da 
Federação das Indústrias do Estado do Pará - FIEPA. Auditório Albano Franco 
- "Cerimônia de Instalação do Juizado Especial, na Comarca de Itaituba". Fórum 
Desembargador Walter Bezerra Falcão 
- "Sessão Solene de Posse do novo Corpo de Conselheiros do Conselho Regional de Medici-
na do Estado do Pará" Sede Social da Assembléia Paraense 
03 - 'Abertura da Exposição - Negócio Total 98", promoção do SEBRAE-Pa. Parque de 
Exposições do SEBRAE-Pa. 
- "Seminário sobre a Manutenção da Previdência Pública Municipal", promoção do Institu-
to de Previdência do Município de Belém - IPMB" Hilton Hotel 
08 - "Missa de Encerramento da Peregrinação de Nossa Senhora de Nazaré no TJE" Salão 
do Tribunal do Júri - 21  andar 
- "Palestra - Função Administrativa: Comandos Principiológicos e sua Efetivação", promo-
ção do Centro de Ciências Jurídicas da UFPa. Auditório do Centro de Direito 
- "Homenagem póstuma ao Acadêmico Daniel Coelho de Souza", promoção da Academia 
Paraense de Letras Auditório da Academia 
- "Vernissage da Exposição Bandeiras, do artista plástico Emmanuel Nassar" Museu do 
Estado do Pará 
- "Vemissage do Arte Pará 98", promoção do Sistema Romulo Maiorana de Comunicações 
Museu do Estado do Pará 
09 - "Missa em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré", promovida pela Caixa Econômi- 
ca Federal, agência Centro 
- "Solenidade de entrega de Comenda, promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil - 
Secção do Pará" 
- "Abertura da Exposição Permanente Promessas do Círio" Museu do Círio - Basílica de 
Nazaré 
- "Abertura da Exposição Das Aparências da Encáustica, do artista plástico Acácio Sobral" 
Galeria de Arte do Ministério Público do Estado 
- "Lançamento do livro - Uma Crônica do Maravilhoso -", de Geraldo Coelho. Museu de 
Arte Sacra do Pará 
- "Abertura Oficial dos Festejos do Círio 98" Basílica de Nossa Senhora de Nazaré 
- "Jantar em homenagem ao Ministro de Estado da Marinha", oferecido pela Associação dos 
Amigos da Marinha Restaurante do late Clube do Pará 
10 - "Círio Fluvial de Nossa Senhora de Nazaré", Governo do Estado do Pará 
- "Assistir a passagem da Trasladação de Nossa Senhora de Nazaré, do prédio da CDP", 
Governo do Estado do Pará 
- "Jantar em homenagem ao Ministro de Estado da Marinha", oferecido pelo Comandante 
do IV Distrito Naval Residência Oficial do Comandante do IV DN 
11 - "Círio de Nossa Senhora de Nazaré", Governo do Estado do Pará 
- "Assistir a Missa e a passagem do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, da sede do Banco do 
Brasil" Av. Presidente Vargas 
- "Almoço, oferecido pelo Governo do Estado, em comemoração ao Círio de Nossa Sehora 
de Nazaré" Resto do Parque Residência 
12 - "Solenidade de Abertura da II Convenção de Supermercados e Fornecedores do Pará e 
Amapá" CENTUR 
13 - "Vernissage Caminhos", promoção da Escola de Magistratura do Estado do Rio de 
Janeiro. Auditório da Escola 
16 - "Posse da Diretoria da Associação Paulista do Ministério Público" São Paulo - SP. 
- "Abertura da Exposição Gravuras do Japão de 1950 - 1990", promoção do Governo do 
Estado (Secretaria de Estado de Cultura) e Consulado Geral do Japão" Galeria Teodoro Braga 
- CENTUR 
- "Posse da Nova Diretoria da Associação dos Policias Militares da Reserva Remunerada" 
18 - 391 Convenção Nacional do Comércio Lojista" Florianópolis - SC. 
19 - "Abertura do Ciclo de Estudos sobre Fundações", promóçao da Procuradoria Geral de 
Justiça de Minas Gerais e Fundação João Pinheiro Auditório da Fundação João Pinheiro - 
Belo Horizonte - MG. 
- "Solenidade de Assinatura de Convênios entre o Tribunal de Justiça do Estado do Pará - 
Vara das Execuções Penais e órgãos Federais, Estaduais, Municipais e Entidades sem fins 
lucrativos" Salão Nobre do TJE - 4° andar 
- "Lançamento do livro - Utopia e Realidade: A Construção do Projeto Institucional no 
Ensino Superior, de autoria do Reitor Edson Franco, da UNAMA" Auditório do CENTUR 
- "Cerimônia de Abertura da Semana Universitária - 1998,da Universidade da Amazônia - 
UNAMA. Auditório do CENTUR 
20 - "Lançamento do livro - História do Futuro, obra do Padre Antônio Vieira", promoção 
do Governo do Estado (Secretaria de Estado de Cultura) e Consulado de Portugal Museu de 
Arte Sacra do Estado do Pará 
23 - "Cerimônia Militar em comemoração ao Dia do Aviador e Entrega da Comenda da 
Ordem do Mérito Aeronáutico", promovida pelo Comando do lO  COMAR 
- "Baile do Aviador", promovido pelo Comando do 1° COMAR, pela passagem do Dia do 
Aviador" Cassino dos Oficiais da Aeronáutica 
29 - "Cerimônia de Instalação do Juizado Especial Cível e Criminal, na Comarca de 
Castanhal" Fórum de Castanhal 

           

 

Concurso em Santarém 
Já estão abertas as inscrições para o 

concurso para preenchimento de vagas no 
fórum da comarca de Santarém. As ins-
crições abertas no dia 23 deste mês, encer-
ram no dia 6 novembro e o Tribunal de 
Justiça está ofertando 20 vagas, sendo 7 
para Escrivão Judicial, 7 para Escrevente 
Judicial e 6 para oficial de Justiça. Para 
Escrivão é exigido 2° grau completo e o 
salário inicial é de R$ 1.288,85. Os can-
didatos aos cargos de Esrevcnte e Oficial 
de Justiça também deverão possuir 2° Grau 
Completo sendo que a remuneração inici-
al é, respectivamente, de R$ 901,45 e R$ 
1.288,85 

     

           

  

Edital 
De acordo com o Edital, os candida-

tos deverão pagar urna taxa de inscrição 
no valor de R$ 30,00, que poderá ser feita 
no prédio do Fórum daquela comarca "Des. 
Ernesto Adolfo de Vasconcelos Chaves". 
O Fónun fica na Avenida Mendonça Fur-
tado, s/n. A taxa de inscrição deverá ser 
paga em agência do Banco do Estado do 
Pará. As provas serão divididas em duas 
etapas, ambas eliminatórias. A primeira 
será escrita e vai conter questões sobre por-
tuguês, matemática e noções de direito. Na 
Segunda, o candidato deverá comprovar 
habilidade na datilografia de textos. As 
inscrições e provas serão todas realizadas 
em Santarém. 

    

                

        

Fonte: Paulo de Mendonça Ledo - Assessor de Cerimonial e Relações Sociais 

   

                

                



Os desembargadores José Alberto Maia, J0Ü0 Alberto Paiva, 
Nazaré Brabo de Souza e Maria Helena Couceiro, super-
visionaram aprova do concurso 

TJE realiza a 2'  etapa do Concurso para Juiz de Direito 

A provada  segunda etapa do 
concurso para Juiz Substi-
tuto de 1' Entrância, promo-

vido pelo Tribunal de Justiça ocor-
reu em clima de tranqüilidade, a 
exemplo da primeira etapa. A pro-
va foi realizada no dia 18 deste 
mês, e os 443 candidatos aprova-
dos na prova objetiva, realizada 
no dia 18 de setembro no Colé-
gio Nazaré, resolveram as ques-
tões relacionadas a prova subjeti-
va. A prova foi realizada, assim 
como a primeira, sob a supervi-
são do vice-presidente do TJE, 
desembargador José Alberto Soa-
res Maia, que também preside a 
comissão coordenadora do certa-
me. A supervisão do concurso 
também está sendo feita pelos ou-
tros membros da comissão: 
desembargadores João Alberto 
Paiva, Nazare Brabo de Souza, 

•Maria Helena Coucciro Simões e 
a advogada Zunilde Oliveira, re-
presentando a OAB. 

A presença dos desembar-
gadores possibilitou aos candida-
tos sanarem todas as dúvidas du-
rante a prova. A próxima etapa,  

também subjetiva, está prevista 
para acontecer entre os dias 8 e 15 
de novembro. O desembargador 
Alberto Maia acredita que as 30 va-
gas existentes devem ser preenchi-
das. "O nível dos candidatos é mui-
to bom e acredito que as 30 vagas 
serão preenchidas", reforçou o 
desembargador. O presidente da  

comissão declarou ainda que "ape-
sar do aparente nervosismo de al-
guns candidatos, que chegaram in-
clusive a procurar o serviço médi-
co, tudo transcorreu com calma e 
tranquilidade". 

A medica Sônia Auad registrou 
sete atendimentos. No entanto, fora 
casos de dor de cabeça e distúrbios  

intestinais, a equipe médica não 
teve maiores trabalhos. 

A candidata Cristina Pereira da 
Rocha, advogada há 10 anos, se 
declarou confiante. "A prova foi 
boa e estava muito bem elaborada 
em suas seis perguntas. O tema da 
dissertação sobre o Poder Consti-
tuinte estava bem acessível, afir-
mou a candidata. A mesma expec-
tativa tem o candidato José Jesus 
Barbosa, 49, cearense, ex-bancário 
que sonha com a carreira de pro-
motor. Ele já passou em concurso 
recente concurso para delegado e 
espera a nomeação, mas se passar 
no de juiz "abro mão da vaga como 
delegado e assumo magistratura. 
Mas o meu sonho mesmo é a pro-
motoria de justiça", revela. 

A desembargadora Nazaré Bra-
bo alerta aos candidalos aprovados 
nessa etapa que devem procurar 
"vir com mais tranqüilidade para 
a terceira etapa e confiar na comis-
são". Esse é também o alerta do 
desembargador João Alberto Paiva. 
O resultado e a lista dos aprova-
dos deverá ser divulgado dentro de 
15 a 20 dias. 

Relatório divulga situação de Juizados Especiais 
OCoordenador dos Juizados 

Especiais. desembargador Almir 
de Lima Pereira, divulgou o "Re-
latório de Atividades da 
Coordenadoria Geral dos 
Juizados Especiais", referente ao 
período compreendido entre abril 
de 97 e setembro deste ano. No 
documento, Almir de Lima Perei-
ra informa que sua primeira me-
dida ao assumir a coordcnadoria 
foi realizar um levantamento 

— completo sobre a quantidade, lo- 
go calização e estado de funciona-

mento dos Juizados Especiais já 
instalados. Criados pela Lei fe-
deral n° 9.099/95, os Juizados se 
tornaram importantes aliados da 
justiça comum, no que tange a 
agilização dos trâmites processu-
ais. 

"O levantamento teve como 
objetivo verificar a real situação 
dos Juizados que estavam com 
Ata de Instalação em livro pró-
prio deste Poder", explicou o 
desembargador. Pelo levantamen-
to foi constatada a instalação de 
13 Juizados em comarcas do in-
terior. A partir de 91 foram ins-
talados os seguintes Juizados: 
Abatetuba, Altamira, Barcaremia, 
Bragança, Castanhal, Capanema, 
Conceição do Araguaia, Itaituba, 
Paragominas, Santarém, São 
João do Araguaia, São Miguel do 
Guaniá e Tucurui. A pesquisa de-
monstrou que somente os 
Juizados de Ananindeua e 
Santarém "apresentavam alguma  

estrutura para funcionar, de acor-
do com a lei n° 9,099/95. Os de-
mais mantinham-se como Juizados 
Especiais de Pequenas Causas, 
sem funcionamento regular", escla-
receu o coordenador. 

Em Belém, já haviam sido 
instalados os seguintes Juizados: 
Procon, Marco, Unania, OAB, 
Detran, Defensoria Pública, Paar, 
Cidade Nova e Ananindeua. Desta 
vez, o levantamento constatou que 
os Juizados que funcionavam nos 
prédios do procon1  Unama e OAB, 
além do que funcionava no Marco 
não apresentavam condições de 
funcionamento e foram fechados 
temporariamente. Esses Juizados 
foram totalmente reestruturados e 
já estão em pleno funcionamento. 
No Procon, funciona hoje o Juizado 
Especial Cível do Consumidor e o 
Juizado Especial Cível e Criminal 
na sede da Ordem dos Advogados 
do Brasil- Seção Pará. O antigo 
Juizado Especial de Trânsito- que 
funcionava em um prédio no bair-
ro do Marco--foi transformado em 
Juizado Especial central, concen-
trando os Juizados de Trânsito e 
Cível e Criminal. A previsão é de 
que sejam instalados ainda dois 
novos Juizados no prédio. 

"Posteriormente, através da 
Resolução n° 008/97, criou-se as 
Turmas Recursais Cíveis e Crimi-
nais para julgamento dos Recursos 
mencionados na lei", completa 
Almir de Lima Pereira, Ele reve-
lou também que a Coordenação  

tem emitido "instruções 
normativas objetivando orientar os 
Juizes a um melhor atendimento 
ao usuário dos Juizados", infor-
mou. O desembargador informou 
ainda que encaminhou a presidên-
cia do TJE, o ante-projeto de lei, 
criando cargos nos Juizados Espe-
ciais "para que tenha pessoal pró-
prio, o qual após discutido e apro-
vado pelo órgão Especial, ensejou 
a elaboração de projeto, que hoje 
encontra-se tramitando na Assem-
bléia legistativa". 

Por outro lado, a coordena-
ção estabeleceu estratégias de 
popularização, ou seja, aproxima-
ção do Juizado de seus 
jurisdicionados através da publi-
cação de livros, cartilhas, manu-
ais e artigos, de punho próprio do 
coordenador, também literato -, 

"com o intuito de orientar a todos 
os que utilizam-se dos Juizados 
Especiais". Dentro dessa propos-
ta já foram publicadas as seguin-
tes obras: "Conheça Seus Direi-
tos", "ABC dos Juizados Especi-
ais Cíveis e o "Mandado de Segu-
rança nos Juizados Especiais". Pa-
lestra no Banco do Brasil, treina-
mento para a formação de conci-
liadores e o lançamento do livro 
"ABC dos Juizados Especiais Cri-
minais- previsto para o segundo 
semestre deste ano. "Atualmente 
encontram-se em fase de instala-
ção a Turma Recursal Cível e Cri-
minal de Santarém", revelou o 
desembargador. 

Do ano passado até agora 
foram instalados os Juizados Es-
peciais de Goianésia do Pará. 
Redenção, Marituba, Santa Isa-
bel do Pará e Tomé-Açu. "Os 
Juizados de Bragança, São 
Miguel do Guamá e Ananindeua 
já estão cm funcionamento", avi-
sa Almir. Ele informou que está 
prevista para este semestre a ins-
talação dos Juizados nas seguin-
tes comarcas: Castanhal, Capitão 
Poço, Abatetuba, Parauapebas, 
Capanenia e Marabá. Foram re-
centemente instalados, segundo 
informações de José Alyrio 
Tavares, assessor técnico da 
coordenadoria os Juizados de 
Viseu, Altamira e Itaituba. Em 
Viseu- o juizado vai funcionar no 
prédio do Fórum- o juiz titular 
é Wanderley Oliveira, que tani-
bém responde pela comarca. O 
juiz Elder Lisboa Ferreira da 
Costa é quem vai responder pelo 
de Altamira, que vai funcionar 
em prédio cedido pelo prefeito 
da localidade, no bairro da 
Brasília. Em Itaituba, em razão 
da demanda processual, o JE vai 
contar com dois juízes. Laércio 
Laredo vai responder pelo Cri-
minal e Claudio Lopes Rendeiro 
será o titular do Juizado Cível. 
No dia 29 de deste mês será ins-
talado o Juizado Especial de 
Castanhal. 

Fonte: Relatório da Coordenadoria de JEs 
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Adolescente muda de vida 

O Juiz Paulo Frota ao lado da esposa Teima e a mãe adolescente, 
no dia do batizado 
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Juiz lança Guia para adolescente infrator 
O juiz titular da 24 Vara 

Cível da Infância e Adoles-
cência de Belém, Paulo Sér-
gio Frota e Silva idealizou e 
elaborrou o primeiro "Guia 
do Adolescente Internado". A 
idéia é inédita e sua importân-
cia reside no fato de que atra-
vés desse guia, o adolescente 
infrator poderá ter acesso a 
informações sobre direitos, 
bem como orientações de 
como exercer esses direitos. 
Paulo Frota explicou que a 
proposta do trabalho é ga-
rantir ao adolescente o aces-
so à Justiça durante todo o 
tempo em que estiver interna-
do, mesmo provisoriamente". 

Os guias são entregues du- 

rante as audiências em que 
são decididas as intemaçõcs. 
"E uma forma de tornar prá-
tica a Doutrina Jurídica da 
Proteção Integral , que é a 
base do Estatuto da Criança 
e do Adolescente', reforça o 
magistrado. A proposta, ex-
plica Paulo Frota, foi 
amadurecida a partir de ob-
servações do cotidiano da 248 
Vara e de visitas ao CIAM. 
"Percebi que os internados 
passavam por um processo de 
grande angústia e tensão, não 
somente pela própria circuns-
tância da internação que, por 
si só, é estressante, mas tam-
bém pela falta de informação 
sobre a situação processual. 

Encontrei adolescentes inter-
nados que não sabiam nem 
mesmo o nome de seu defen-
sor", revela Frota. 

Além dos direitos, o ado-
lescente infrator também re-
cebe informações sobre seus 
deveres. O "Guiado Adoles-
cente Internado" propicia ain-
da ao infrator execer seus di-
reitos, podendo, inclusive, 
prescindir da figura do advo-
gado. Endereços e telefones 
úteis aos infratores, explica-
ções sobre o que acontece 
durante a realização de uma 
audiência são alguns dos con-
teúdos do guia. Há ainda in-
formações importantes sobre 
Internação Provisória e expli- 

cações em linguagem didáti-
ca de fácil entendimento so-
bre a tramitação processual. 
O guia contém ainda informa-
ções sobre Habeas Corpus e 
os momentos em que é ade-
quado usá-lo. "O objetivo do 
Guia não é tomar o adoles-
cente apenas um bom inter-
no, o que significaria apenas 
querer o controle do compor-
tamento no ambiente do Cen-
tro de Internação. Meu ideal 
maior é contribuir, eficaz-
mente, para a sua reinserção 
na família e na sociedade de 
forma positiva e harmoniosa, ,-
sem possibilidade de voltar a 
cometer ato infracional", afir-
ma ojuiz. 

Tribunal de Justiça e 
Prefeitura Municipal 

promovem Concurso Literário 

O Juizado da Infância e Ju-
ventude da 248  Vara Cível da 
capital e a Pastoral da Criança 
realizaram no dia 9 deste mês, 
o batizado de Vítor Ferreira do 
Rosário. A celebração religio-
sa aconteceu na Capela São 
João e foi resultado de um tra-
balho conjunto no resgate à ci-
dadania da adolescente S.F.R., 
mãe de Vítor. Menor infrato-
ra, S.F. engravidou aos 15 
anos e foi demovida da idéia 
de aborto pelo juiz titular da 
248 Vara, Paulo Frota e por sua 
esposa Teima Frota. 0 batiza- 

do foi feito pelo bispo auxiliar 
da Arquidiocese de Belém, 
Dom Carlos Verzclett, também 
responsável pela Pastoral da 
Criança no Regional Norte II. 

O Cartório de Registro 
Cível de Nascimento forneceu 
a certidão grátis, e o prefeito 
Edmilson Rodrigues, entregou 
logo após o encerramento da 
cerimônia, uma Bolsa Escola 
em nome da criança. A bolsa 
teve caráter de prcmiação à 
adolescente pelo esforço que 
teve cm mudar de vida. 

O Tribunal de Justiça 
e a Prefeitura de 

Belém promoveram 
concurso literário 
"Belém: Minha 

Cidade Queridas'. O 
objetivo do concurso 

foi despertar o 
espírito de cidadania 

em crianças e 
adolescentes. A 

supervisão ficou a 
cargo da 248 Vara da 

Infância e 
Adolescência e 

Secretaria Municipal 
de Cultura. 

Participaram os 
alunos das escolas 

públicas e 
particulares de 

Belém, Mosqueiro, 
Outeiro e icoaraci, 

matriculados no 
ensino fundamental e 
médio. As inscrições 

foram feitas na 
Coordenadoria de 

Educação da Semec e 
no Juizado da Infância 

e Juventude, na 
almirante Tamandaré. 
A lista com os nomes 
dos classificados foi 

divulgada no dia 5 de 
outubro. 

A comissão julgadora 
foi composta por dois 

representantes da 
Semec dois da 24 

Vara, um da 
Promotoria da 

Infância e Juventude, 
um da Seduc e uni do 

Sindicato dos 
Estabelecimentos de 

Ensino Particular e um 
representante da 

Pastoral da Criança. 
A solenidade de 

entrega de prêmios 
aconteceu no dia 13 de 
outubro no auditório 
do Palácio Antônio 

Lemos. 
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Autoridades que compuseram a mesa diretora da sessão 
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Reunião de Presidentes de Tribunais foi aberta 
em sessão solene no Plenário "Osvaldo Pojucan" 

O Estado do Pará sediou pela 
primeira vez a Reunião Ordiná-
ria do Colégio Permanente de 
Presidentes dos Tribunais de Jus-
tiça dos Estados, no período de 
24 a 26 de setembro. O evento 
iniciou às 18hs com a realiza-
ção de sessão solene de abertura 
no Plenário "desembargador 
Oswaldo Pojucan Tavares", lo-
calizado no quarto andar do Pa-
lácio da Justiça. No dia 25, os 
presidentes reuniram nas depen-
dências do Hilton Hotel Belém. 
A sessão de abertura contou com 
a participação do colegiado de 
desembardadores do TJE-Pará e 
dos representantes dos poderes 

iExecutivo e Legislativo do Es-
tado. As esposas dos presiden-
tes dos Tribunais também parti-
ciparam da solenidade de aber-
tura. Nos dois outros dias que 
permaneceram na cidade recebe-
ram a atenção especial e com-
panhia de Dona Lourdes 
Amoêdo que mostrou às senho-
ras o patrimônio cultural e as 
riquezas naturais do Estado. 

Criado há seis anos, o Colé-
gio Permanente de Presidentes 
dos Tribuanis de Justiça do Bra-
sil, reúne ordinariamente para 
discutir e buscar soluções para 
os problemas que atingem o Po-
der Judiciário, através da troca 
de experiências e do debate. A 
distribuição da Justiça de forma 
célere e equânime é um dos te-
mas constantes nas reuniões. O 

te- 
-

,,mas acontece de dois em dois 
meses e a cada reunião é esco-
lhido entre o Colegiado. o Esta-
do e a data em que será realiza-
da a reunião seguinte. O Pará 
estava entre os três Estados que 
ainda não haviam sediado o 
evento. O próximo, que aconte-
ce neste final de outubro, será 
realizado em Alagoas e fica fal-
tando apenas o Estado do 
Tocantins sediar a reunião. 

A Assessona de Cerimo-
nial e Relações Sociais do Tri-
bunal de Justiça, organizadora 
do evento informou que apenas 
três presidentes deixaram de 
comparecer, mas forarn repre-
sentados pelos vices-presidentes. 
Foram os presidentes do 
Paraná, Minas Gerais e do Rio 
de Janeiro, na ocasião, os dois 
primeiros, estavam responden-
do pelos Governos de seus res- 

pectivos Estados e o terceiro es-
tava envolvido com ojulgamen-
to do processo sobre o jogo do 
bicho. 

Os Presidentes ao chegarem 
no Palácio da Justiça foram 
recepcionados pelo desem-
bargador Romão Amoêdo Neto 
na entrada principal e por 26 
cadetes da Polícia Militar que 
perfilados nas escadarias porta-
vam as bandeiras de cada Esta-
do. A sessão de abertura, reu-
niu no Plenário os 27 
desembargadores integrantes do 
Tribunal de Justiça do Pará. O 
Governador do Estado, Almir 
Gabriel e o Presidente da As-
sembléia Legislativa Luiz Otá-
vio Campos compuseram a mesa 
diretora da sessão ao lado do 
Presidente Romão Amnoêdo, do 
Vice-Presidente do Superior 
Tribunal de Justiça Ministro 
Sdney Scartezzine e do Presi-
dente da Comissão Executiva do 
Colégio de Presidentes, 
desembargador José Fernandes 
Filho, integrante do Tribunal de 
Minas Gerais (foto). 

Durante a sessão solene, ini-
ciada sob os acordes do Hino 

"( ... ) Neste momento es-
pecífico em que atravessa o 
país, no qual é preciso que se 
avalie nossa herança no caiu-
po do Direito em face das no-
vas relações que se estabeleçam 
na sociedade, com vistas a ofe-
recer aos brasileiros do futuro 
uma ordem jurídica segura e 
tranqüila. 

(...) Eu senti uma satisfação 
imensa na concretização deste 
colégio de desembargadores. 
Feliz a idéia daqueles que a ti-
veram. ( ... ) Felicíssima essa 
idéia porque num pais como o 
nosso, era necessário que hou-
vesse um organismo dessa na-
tureza, para que pudesse pelo 
menos, de uma forma mais hu-
mana, unificar os pontos de 
vista jurídicos que devem pre-
valecer em todo o território na-
cional. Senhores, ( ... ) o Brasil 
com tudo o que atravessa é o 
melhor país do mundo e Deus  

Nacional Brasileiro, somente os 
três Presidentes usaram da pa-
lavra. O primeiro pronuncia-
mnento foi o do Presidente anfi-
trião do evento Romão 
Amo&lo, (leia a íntegra na pá-
gina seguinte) que falou da im-
portância das reuniões e sua 
espectativa com relação as dis-
cussões que aconteceriam du-
rante a reunião do dia seguin-
te. O segundo a falar foi omi-
nistro Scartezzine que abordou 
a necessidade de criação de uma 
instituição. O terceiro pronun-
ciamento foi o do 

é brasileiro. Não tenho dúvida 
nenhuma que em um territó-
rio como esse, onde lá no lon-
gínquo Acre, (...) ou lá no fun-
do do Chui, nos pontos mais 
distantes do nosso território 
nacional, onde não chega o rá-
dio, onde nunca se ouviu falar 
cm televisão, onde o jornal ja-
mais circulou todos falam a 
mesma língua, todos tem o 
mesmo sentimento, todos tem 
o mesmo amor por esse torrão. 
Por isso eu digo, sem dúvida. 
o Brasil é abençoado e Deus e 
brasileiro. 

Presidentes, eu tenho cer-
teza absoluta que na realidade, 
este encontro vai trazer um 
enorme beneficio a coletivida-
de brasileira, porque é do co-
nhecimento desta plêiade de 
homens cultos, desta plêiade de 
homens dedicados a distribui-
ção efetiva da justiça á socie-
dade brasileira que nós vamos  

desembargador José Fernandes 
Filho (leia na íntegra na pági-
na 9) A sessão encerrou sob os 
acordes do Hino do Pará, exe-
cutado pela banda de música da 
Polícia Militar e com a apre-
sentação de três peças musicais 
pelo Coral "Desembargador 
Delival Nobre", integrado por 
servidores do TJE e dirigido 
pelo maestro João Bosco Cas-
tro. A Solenidade foi encerra-
da com um requintado coque-
tel, oferecido pelo Governo do 
Estado aos presentes. 

receber as luzes necessárias 
para conseguir dirimir e deter-
minar o caminho seguro, por-
que a sociedade só tem segu-
rança, só tem tranqüilidade 
quando a ordem jurídica é per-
feita, é respeitada e seguida por 
todos. Eu tenho certeza que 
desta reunião sairão novas di-
retrizes para que seja adaptada 
às necessidades atuais, para que 
a realidade brasileira seja efe-
tivamente enquadrada dentro 
da verdadeira ordem jurídica. 
Eu desejo aos senhores que 
amanhã debaterão todos os pro-
blemas, que Deus os ilumine, 
que Deus os proteja, por que 
Deus os protegendo nós temos 
certeza que nossa sociedade es-
tará protegida e garantida. Pa-
rabéns a todos." 

* Sidney Scartezzini, Ministro 

e Vice-Presidente do Superior 

Tribunal de Justiça. 

Trechos do discurso do Ministro Sidney Scartezzini 
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O pronunciamento do Presidente Romão Amoêdo Neto* 

É motivo de grande entusi-
asmo, todas as vezes em que o 
Colégio Permanente de Presi-
dente de Tribunais de Justiça do 
Brasil, se reúne em qualquer Es-
tado da federação. 

Em verdade, é difícil escon-
der a emoção, nesta oportuni-
dade, em que Belém sedia a tri-
gésima terceira reunião deste 
Colégio de Presidentes. 

E claro, que nos invade uma 
sensação de regozijo que se en-
caminha na esperança de um 
trabalho proficuo, apesar de ár-
duo, mas, que temos certeza será 
retribuído com os resultados 
compensadores que terão de 
advir. 

Hoje, a Justiça brasileira 
atravessa um processo de afir-
inações, com as repetidas críti-
cas que se propagam e que na-
turalmente são prenúncios de 
transformações. E sabido que 
os mais interessados desejam 
mudanças rápidas, entendendo 
que assim resolverão problemas 
anacrônicos que viciam o nos-
so Poder. 

Longe disso. E preciso cha-
mar a atenção para a gravidade 
que isso pode causar, a Refor-
ma do Judiciário, sem um me-
lhor estudo e avaliação dos pon-
tos controvertidos e que são re-
clamados pela sociedade podem 
não surtir o efeitos desejados. 

Como instituição tradicio-
nal, deve primar nas proporções 
oferecidas o equilíbrio, dentro 
da normalidade, de maneira a 
não desmoronar a tradição cons-
titucional que traz a nossa na- 

ção na história de sua formação rias causas, que se enumera na 
política. quantidade insatisfatória de 

A Constituição Federal pro-  juizes, que não corresponde ao 
mulgada em 1998, trouxe no seu número de habitantes de suaju-
bojo, idéias novas no que diz risdição. A falta de aparelha-
respeito ao funcionamento da mento, pela pobreza financeira 
Justiça. Fez sentir ao povo a que vive o Poder Judiciário sem 
existência dos direitos democrá-  o respaldo dos recursos finan-
ticos, na manifestação do senti- ceiros necessários, a completar 
mnenlo no exercício da cidada-  o seu funcionamento. O 
nia, com uma abrangência que formalismo da sistemática pro-
já despertou o conhecimento de cessual, que prolonga a fase de 
todos, E a verdadeira essência instrução processual, com o vai 
que se deu ao regime democrá-  e vem dos requerimentos, e ao 
tico. final as proposições recursais 

Hoje, diante dessas normas, previstas na legislação própria. 
o cidadão passou a ser partici- Vale aqui, citar que alguns 
pativo, deixando de se acomo-  desses pleitos muitas vezes de 
dar dian- pouca 
te dos impor - 
conflitos, 
frutos do 
progres-
so que 
cresce 
em nosso 
País. 
Ninguém 
mais 
aceita pa-
cifica-
mente 
calar-se 
diaifte de 
qualquer 
ofensa. 
Daí, a 
pletora 
de postulações que assola o Ju-
diciários, valendo-se dessa per-
missão que a lei concedeu. 

Na busca de soluções para os 
males que afligem o nosso Ju-
diciário, o Colégio de Presiden- 
tes nesses conclaves que reali-
za, ouve dos pares as opiniões e 
proposições para que se chegue 
a uma definitiva postura da Jus-
tiça brasileira. 

Ao analisar a situação da 
nossa judicatura, cremos que 
dentre outros, o maior mal é a 
sua lentidão. O reclamo está no 
fato de que uma demanda se ar-
rasta por anos a fio, o que natu-
ralmente gera a descrença na 
Justiça. Isso nos faz crer que é 
o maior gravame, na opinião de 
cada cidadão brasileiro. E ób-
vio que para isso concorram vá- 

norteam o processo brasileiro. 
E bem verdade que nem 

sempre as postulações trazem 
consigo o respaldo da realida-
de, todavia, a discussão é salu-
tar, em busca do dever 
nafastável das soluções. 

E como não podia deixar de 
ser, o Judiciário, atingido no seu 
âmago, é centro vital dos 
questionamnentos. 

Vem daí, a importância do 
Colégio de Presidentes, tão bem 
dirigido pelo nosso colega, emi-
nente desembargador José 
Fernandes Filho, atuando de 
maneira decisiva, nos vários 
problemas atinentes ao Judici-
ário nacional. 

Todos nós, membros da ma-
gistratura, temos plena convic- 
ção que devemos nos ajustar às 
novas realidades de um mundo 
ciii processo de mudanças, e 
disso não nos omitiremos. 

Temos consciência da ne-
cessidade imperiosa de urna 
Justiça mais ágil, menos one-
rosa, capaz de responder aos 
anseios dos cid'dãos. 

Estamos aqui numa missão 
que reflete a certeza de que te-
mos de formar uma ordem ju-
rídica que assegure a responsa-
bilidade, que sustenta as insti-
tuições livres, para  quJofereça 
a paz e a tranqüilidade de uni 
povo. 

"A Justiça está entre nós, 
dentro de nós. Ela nos pune e 
nos premia. Só ela é a grande 
nutriz das coisas que asseguram 
a felicidade das almas na gran-
de alma da humanidade". Isso 
nos ensina I. Nievo. 

Ao encerrar estas breves pa-
lavras, quero agradecer a todos 
os que prestigiaram esta sole-
nidade, na certeza de que du-
rante a reunião do Colégio, 
como sempre acontece, pre-
dominará o afeto e o carinho en-
tre nós. Sejam muito bem viii-
dos à nossa cidade e dela des-
frutem o que há de melhor. 

* Romão Amoêdo Neto, 
Desembargador Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará. 

...  não se pode deixar de lado 
a questão da simplificação das 
leis processuais, deixando que 

apenas as formalidades 
esssenciais devam ser 

preservadas. Há determinados 
trâmites que podem ser 

escoimados da legislação por 
serem absolutamente 

desnecessários. Portanto, é 
preciso se fazer a revisão das 

regras que norteam o 
processo brasileiro." 

tância 
pode por 
vontade 
das par-
tes che-
gar até ao 
Superior 
Tribunal 
de Justi-
ça, indo 
ao Supre-
mo Tri-
bunal Fe-
deral 
Então, 
são inci-
de n te s 
que pre- 

cisam se eliminados. 
Há quem argumente que o 

efeito vinculante das súmulas 
vão se opor a eternização dos 
litígios, impedindo conseqüen-
temente a repetição de recursos 
cuja matéria tenha sido já deci-
dida. E mais uma tese que se 
está debatendo, cmii sérias dis-
cussões, que no futuro se che-
gará à conclusão da sua adoção. 

Nos parece que não se pode 
deixar de lado a questão da sim-
plificação das leis processuais, 
deixando que apenas as forma-
lidades esssenciais devam ser 
preservadas. Há determinados 
trâmites que podem ser 
escoimnados da legislação por se-
rem absolutamente desnecessá-
rios. Portanto, é preciso se fa-
zer a revisão das regras que 
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Pronunciamento do Des. José Fernandes Filho 
Certamente todos sabem 

que o nome Pará vem do Tupi e 
significa mar. Começo essas pa-
lavras em nome do Colégio de 
Presidentes e cuja a comissão 
executiva eu sou o presidente, 
para acentuar a alegria de to-
dos nós, em comparecer a este 
grande Estado não só geografi-
camente. para acentuar a nossa 
alegria Des. Romão Amoedo 
por este encontro e permita 
Deus na feliz inspiração do 
Ministro Cid Scartezzini, seja 
por ele abençoado. 

O Estado do Pará tem re-
almente alguns referenciais que 
o fazem grande, não apenas do 
ponto de vista político, jurídico 
e econômico, mas o fazem gran-
de porque Deus o criou grande, 
sobretudo porque cortado pelos 
maiores rios do território naci-
onal. Há três referenciais a meu 
ver que marcam a grandeza des-
te Estado. Primeiro, por ordem 
de preferência de quem vos fala, 
o Círio de Nazaré. Em segun-
do, o Museu Emílio Goeldi, re-
ferência internacional como to-
dos nós sabemos. O terceiro 
para não citar muitos outros, o 
Teatro da Paz. Não creio que te-
nha sido coincidência esse 
nome, Theatro da Paz. Naque-
la beleza majestática de quem 
já viu e o reverencia, esse tea-
tro comunica paz, sem prejuízo 
da independência e dos com-
promissos libertários do povo 
paraense que se expressou, en-
tre Outros, o famoso movimen-
to da cabanagem. Movimento 
nativista e popular que acabou 
tomando o poder e que depois 
se autodestruiu. com  30 mil 
mortos aproximadamente. 

É bom lembrar também 
que o Pará, muito antes da Pro-
clamação da República já tinha 
aqui instalado, funcionando e 
conspirando um povo republi-
cano apesar da dificuldades 
posteriores ao chamado Ciclo 
da Borracha, onde este Estado 
exprimentou uma admirável 
grandeza econômica. Ele aia- 

da continua grande rico produ-
tor, apesar da pobreza de gran-
de parte de sua população. Está 
aí nos minerais de Carajás e 
agora nos novos fatores da agri-
cultura como a juta, a pimenta-
do-reino, para citar apenas os 
mais recentes além da castanha-
do-pará, do cacau, do búfalo. 
Este Estado é detentor do maior 
rebanho de búfalos do país. Por 
tudo isso senhor presidente do 
Tribunal de Justiça, senhores 
governador do Estado e presi-
dente da Assembléia 
Legislativa, razão tinha eu 
quando 
disse da 
nossa ale-
gria cm 
estar aqui, 
nesses três 
dias de 
nossa co-
mum re-
cepção. 
Nós 
es t amos  
diante de 
um Estado 
referên-
cia, de um 
Poder Ju- 
dic já rio 
independente e de tradições 
muito caras para todos nós e te-
nho certeza de que Nossa Se-
nhora de Nazaré, que desfruta 
o mais esplendoroso movimen-
to de religiosidade do país que 
é o Círio de Nazaré, que deve 
acontecer no próximo mês, nes-
ta cidade, nos inspirará, nos 
dará forças para continuarmos 
fiéis aos compromissos que de-
terminaram a instituição deste 
colegiado, de tal maneira que 
nós possamos ser dignos da ma-
gistratura e do povo do Estado 
do Pará. Quero finalmente, sr. 
presidente e me permitam os co-
legas desembargadores do Tri-
bunal de Justiça deste Estado, 
fazer uma referência especial 
que não consigo segurar, são as 
surpreendentes, creio eu, de to-
dos os desembargadores deste  

Tribunal de como ao mais jo-
vem desembargador ao último 
empossado, de estar aqui pre-
sente o sr. governador do Esta-
do, que num périplo admirável 
conseguiu estar aqui conosco, 
apesar de seus inúmeros com-
promissos, e o presidente da As-
sembléia Legislativa e os 
desembargadores na sua totali-
dade significando, creio eu, 
com suas presenças, o respeito 
que só deseja senhores, respei-
to. 

Estão faltando com o res-
peito ao Poder Judiciário neste 

pais. 
Este Ju-
diciário 
que está 
aí não é 
o Judici-
ário que 
nós so-
nhamos. 
Ele é 
lento, 
moroso 
e as de-
mandas 
são ca-
ras. Nós 
todos já 
procla-

mamos em alto e bom som. 
Este Colégio de Presidentes, 
apesar de tenra idade- só tem 
seis anos- mas já prestou mais 
de 60 anos de serviço ao país. 
tem proclamado que estão fal-
tando com o respeito ao Poder 
Judiciário, essa falta de respei-
to acaba contaminando a soci-
edade, que vendo em seus diri-
gentes a prática do desrespeito 
acaba por internacionalizá-lo, 
assumindo um equivocado en-
tendimnento de que este Poder 
não merece o respeito da socie-
dade porque o dia em que Judi-
ciário for efetivamente respei-
tado, não teremos mais deman-
das que se prolongam por 10, 
20, 30 anos. Não teremos ne-
cessidade de pedir intervenção 
do Estado para que o repasse 
dos duodécinios sejam garanti- 

dos. Não teremos necessidade 
de pedir, clamar por remune-
ração condigna, pois não é para 
nós, mas para a sociedade que 
depende da independência do 
juiz. Por isso, senhor presiden-
te, faço este desabafo nesta hora 
de tanta esperança para o Po-
der Judiciário do país, a despei-
to da crise de autoridade por-
que passa a nação brasileira. 

Ao fazer esse desabafo, 
quero registrar minha grande 
alegria cm estar no Pará com 
a presença da totalidade dos 
membros do Tribunal de Jus-
tiça deste Estado, o que não é 
mera coincidência, é rcalmncn-
te uma revelação da crença da 
fé desta instituição no Colégio 
Permanente de Presidentes. 
Neste Tribunal quero ressaltar 
também um aspecto de muita 
significação para mim que é a 
presença. entre 27 
desembargadores, de 11 
desembargadoras deste Tribu-
nal. Este Tribunal nos dá a to-
dos também essa satisfação. 
Aqui convivem as inteligênci-
as jurídicas do homem e da 
mulher, na mais absoluta har-
monia. Eu tenho certeza que 
dessa convivência só podem 
resultar frutos abundantes para 
a sociedade paraense. Senhor 
presidente, permita que o cli-
mna de religiosidade desta ci-
dade, que a Senhora de 
Nazaré, cuja festa se aproxima, 
permita que o nosso encontro 
seja um encontro fecundo, de 
trabalho, de fidelidade aos nos-
sos compromissos e que ela 
inspire àqueles que teimem em 
nos desrespeitar, em se con-
vencerem de que sem umjudi-
ciário livre e independente não 
existe ordem nem dignidade 
para ninguemn. Muito obriga-
do. 

• José Fernandes Filho, Desem-
bargador do TJE/1fG e presidente 
da Comissão Executiva do Colé-
gio Permanente de Presidentes dos 

•Tribunais de Justiça do Brasil 

"...estão faltando CO!?? O 
respeito ao Poder 

Judiciário, essa falta de 
respeito acaba 

contaminando a sociedade, 
que vendo e;;i seus 

dirigentes a prática do 
desrespeito acaba por 
internacionalizá-lo, 

assumindo um equivocado 
entendimento de que este 

Poder não merece o respeito 
da sociedade..." 
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Desembargadores propõem mudanças 
no Quinto Constitucional 

Os presidentes de Tribu-
nais de Justiça do Brasil pas-
saram todo o dia 25 deste mês 
debatendo e procurando so-
luções para as questões rela-
cionadas ao Poder Judiciário 
brasileiro. O Quinto Consti-
tucional e as Custas Judici-
ais foram alguns dos assun-
tos discutidos durante a 33 
Reunião Ordinária, realizada 
no salão La Rotisserie, do 
Hilton Hotel.

- 

O Quinto Constitucional, 
normatizado pelo artigo 94 da 
Constituição Federal, recebeu 
propostas de mudança elabo-
radas pelo Colegiado. De 
acordo com o artigo 94, ' um 
quinto dos lugares nos Tribu-
nais Regionais Federais e Tri-
bunais de Justiça dos Esta- 

dos, Distrito Federal eTern-
tório, será composto por 
membros do Ministério Públi-
co com mais de 10 anos de 
carreira e de advogados de 
notório saber jurídico e de re-
putação ilibada, com mais de 
10 anos de efetiva atividade 
profissional". 

Os desembargadores de-
fendem a alteração da Cons-
tituição no que tange a trans-
ferência da competência da 
indicação, atualmente restri-
ta aos Poderes Executivos 
Estaduais. A escolha dos in-
dicados cabe aos governado-
res e, para os Presidentes de 
TiEs essa decisão deveria ser 
definida dentro do próprio 
Judiciário. O presidente do 
Tribunal de Justiça do Pará  

desembargador Romão 
Amoedo Neto é um dos de-
fensores da mudança consti-
tucional. Ele se pôs a favor 
da tese de que a escolha ou 
nomeação pelo Poder Execu-
tivo é sempre de natureza 
política, enquanto que a es-
colha pelo judiciário seria de 
natureza técnica", reforçou 
Amoedo. O presidente do 
TJE paraense, Romão Amo-
edo, vai mais longe e afirma 
que a definição hoje obedece 
a um rito incompatível com 
a exigência dos tempos mo-
dernos. Sendo a vagado Mi-
nistério Público ou da OAB-
Pa, os dois elaboram listas 
sêxtuplas que são posterior-
mente remetidas ao Judiciá-
rio, que por sua vez trans-
forma a lista ciii tríplice e a 
remete ao governador que es-
colhe entre os três indicados, 
o nome de sua preferência. 

Romão Amoedo contes-
tou ainda a falta de critério 
técnico, inclusive dentro do 
Poder Judiciário para a es-
colha dos três nomes para a 
composição da lista tríplice. 

Os indicados não são ava-
liados quanto a competência 
e cultu ra jurídica e a escolha  

dos três é feita na base de 
quem mais pede, obedecendo 
as preferências ou simpatias 
pessoais dos 
desembargadores. Além de 
fortalecer o Judiciário que é 
tão Poder quanto o Executi-
vo, a mudança favorece o cri-
tério técnico da indicação". 

As Custas Processuais 
O Presidente do TJE de 

São Paulo, Dirceu Meio foi 
o autor das propostas de ai-
teração no Regimento de 
Custas Judiciais, que não che-
gou a ser debatida em razão 
da exiguidade do tempo. A 
proposta já foi incluída na 
pauta da próxima reunião que 
será realizada na cidade de 
Maceió, Estado de Alagoas. 
O desembargador Amoedo se 
posicionou a favor das 
modifiações. Para ele é pre-
ciso disciplinar a questão 
das custasjudiciais que, hoje, 
apresentam um caráter anár-
quico, com os cartórios arbi-
trando e cobrando taxas para Tè 
si próprios que apenas enca-
recem a Justiça e não contri-
buem para o aprimoramento 
e nem para o aparelhamento 
do Poder Judiciário. 



Seminário debate a execução penal 
Os desafios da execução pe-

nal e a evolução das penas al-
ternativas são os temas centrais 
do 1 Seminário Estadual de Exe-
cução Penal que será realizado 
nos dias 26 e 27 de novembro 
sob a coordenação da Juíza 
Nazaré Gouveia Santos titular 
da 8° Vara de Execuções Penais 
e promovido pelo Tribunal de 
Justiça, Ministério Público Es-
tadual, Secretaria de Justiça e 
Superintendência do Sistema 
Penal. A Juíza Nazaré Gouveia 
espera levar ao auditório do Mi-
nistério Público 240 participan-
tes, entre os profissionais que 
atuam na área de execução pe-
nal e estudantes dos cursos de 
direito existentes no Estado. O 
período de inscrição para o 
evento deverá ser divulgado 
posteriormente. 

"A busca de aperfeiçoa-
mento na execução da pena su-
gere preliminarmente a 
conscientização, de iodos que 

atuam nessa área, de que edu-
car o cidadão sai mais barato 
do que mantê-lo em presídios" 
é urna das principais preocu-
pações da juíza Nazaré 
Gouveia que entende que a fal-
ta dessa conscientização resul-
ta na necessidade de amplia-
ção dos presídios e aprimora-
mento da organização 
carcerária. Partindo desse 
premissa a titular da Vara de 
Execução Penal idealizou e or-
ganizou o seminário com o 
apoio do Presidente do TJE, 
desembargador Romão 
Arnoôdo. "O evento foi idea-
lizado com o objetivo de trans-
mitir a todos os operadores do 
Direito e profissionais de ou-
tras áreas que trabalham com 
execução penal, conhecimen-
tos e experiências, buscando o 
aperfeiçoamento do Sistema 
Carcerário no Estado, 
minimizando as dúvidas e di-
ficuldades surgidas no dia-a- 

dia", declarou o Presidente 
Amoédo, 

A Prisão no final do Século 
sob o Ponto de vista da Onu é o 
tema a ser abordado, durante a 
solenidade de abertura, pelo PhD 
em Direito Penal Edmundo Oli-
veira, especialmente convidado 
pela Juiza Nazaré Gouveia San-
tos. No dia 27 os temas abor-
dados serão: "A Realidade do 
Sistema Penal", apresentado 
pelo Secretário de Justiça do Es-
tado, Clodomir Assis Araújo; 
"A Participação dos Conselhos 
Penitenciários num Programa de 
Acompanhamento Psicossocial 
Aos Condenados" terá como ex-
positora a Conselheira e Asses-
sora Jurídica do conselho Peni-
tenciário do Estado de Santa 
Catarina, Vera Regina Mulher e 
finalmente "A Execução Penal - 
Questões Controvertidas" terá 
como expositor o Jurista Maurí-
cio Kuehne do Paraná. Todos os 
temas serão abertos para debates. 

nos últimos anos junto as De-
legacias de Policia e Casas Pe-
nais do Estado constitui um 
concreto reflexo de que as for-
mas tradicionais de punição, 
aplicadas hoje tem demonstra-
do pouquíssimos efeitos posi-
tivos no processo de reinserçâo 
dos apenados no convívio so-
cial", explica a magistrada. A 
Pena Alternativa, garante a 
juíza, surge como uma forma 
de amenizar essa problemáti-
ca, além de provocar 
questionamentos acercas das 
atuais propostas. 

O cadastro e o creden-
ciamento de entidades públicas 
estão entre o elenco de respon-
sabilidades do juiz titular da 
Central. Caberá a Maria de 
Nazaré Gouveia também a de-
signação da entidade ou progra-
ina comunitário, local, dias e o 
horário para o cumprimento da 
pena ou medida alternativa, bem 
como a sua forma de fiscaliza- 
ção. E competência da 
magistrada articular com os jui-
zes das Varas Criminais, 
Pretoras e Juizados Especiais 
Criminais o envio à Central, de 
toda a documentação necessária 
para os procedimentos legais. 

"( ... ) o aprisionamento tem 
provado que, além de não re-
cuperarodelinqüente. cria um 
estigma social sobre sua figu-
ra, atitudes, gestos e compor-
tamnentos relativos á sua con-
duta social. Como modelo de 
punição, o sistema penitenci-
ário revelou-se inoperante no 
sentido de que não ressocializa 
o apenado em que registra ín-
dices altíssimos de reincidên-
cia e comporta ainda uma si- 

tuação degradante com relação às 
pessoas que cometem crimes de 
pequeno potencial ofensivo. A 
manutenção dessas pessoas no 
recinto carcerário junto a crimi-
nosos perigosos acaba por iniciá-
las nas diversas práticas perver-
sas que permeiam nossas pri-
sões. ( ... ) Cumprindo suas penas 
fora dos cárceres, esses apenados 
terão a possibilidades de devol-
ver à comunidade algo que dela 
tiraram." 

No centro o Presidente Romão Amoêdo e a Juíza Nazaré 
Gouveia, ladeados pelos representantes das instituições que 
participam do convênio 

Trechos do discurso da Juíza Nazaré Gouveia 
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TJE cria Central para execução de penas alternativas 
O presidente do Tribunal de 

Justiça, desembargador Romão 
Amoedo Neto e a Juíza Maria 
de Nazaré Gouveia, titular da 8 
Vara de Execuções Penais, assi-
naram no dia 19 de outubro, 
convênio com 35 instituições 
públicas e assistenciais do Es-
tado, para garantir a 
viabilização da primeira Central 
de Penas Alternativas do Poder 
Judiciário paraense. A Central-
criada através da Resolução n° 
09/98-, tem por objetivo promo-
ver a execução e a fiscalização 
das Penas Restritivas de Direi-
to, da Suspensão Condicional da 
Pena ou Sursis, do Livramento 
e do Indulto Condicional, da 
Suspensão Condicional do Pro-
cesso nos termos da lei n°9.099/ 

Ia 95, assim como as Penas Priva-
tivas de Liberdade a serem cum-
pridas em regime aberto nos 
casos previstos no artigo 177 da 
lei n° 7.210. 

"As instituições estão de-
monstrando uma grande 
receptividade. A presença do 
juízo das Execuções nas insti-
tuições, tem tido um bom resul-
tado. Com  isso, acredito que vai 
haver mais credibilidade com 
relação a justiça", argumenta a 
juíza titular da 8  Vara de Exe- 
cuções Penais, Maria de Nazaré 
Gouveia, também autora da 
cartilha explicativa sobre a Cen- 
tral. 

A pena alternativa tem como 
principal objetivo manter em 
liberdade os réus primários com 
bons antecedentes. E a Central 
deverá funcionar em uma sala 
localizada no 2° andar do pré-
dio do Palácio da Justiça. Um 
cartório e uni setor social inte-
gram a infra-estrutura básica 
composta ainda por um escre-
vente (que vai atuar na função 
de escrivão), dois auxiliares ad-
ministrativos, um psicólogo e 
um assistente social. O Minis-
tério Público vai designar um 
promotor para atuar nos proces-
sos pertinentes a Central, que 
vai atender aos crimes de me-
nor potencial ofensivo. De acor-
do com o que informou a juíza 
existem hoje cerca de 50 presas 
à espera da implantação da apli-
cação das penas alternativas. 

Uma das principais metas 
é a ressocialização do preso 
condenado. "O elevado núme-
rode reincidências verificadas 



SAÚDE 

Palestra sobre câncer uterino 

de O Serviço Odontológico já dispõe 
modernos equipamentos. 

participaram do 
evento. 

Para evitar o 
câncer cérvico 
uterino basta a mu-
lher fazer periodi-
camente o exame 
preventivo. Nelson 
Santos explicou 
que, atualmente, as 
mulheres começam 
a ter uma vida se-
xual mais cedo e 
também que o nú-
mero de parceiros 
"que essa mulher 
começa a ter, são 
fatores que podem 

contribuir para o desenvolvimen-
to de lesões pré-cancerígenas", ex-
plicou o ginecologista. 

Atualmente a equipe do Ser-
viço Médico do Tribunal, em con-
junto com a Secretaria de Admi-
nistração do TJE, vem estudando 
a possibilidade de implantação de 
um Centro de Prevenção de Cân-
cer, destinado a atender funcioná-
rios e magistrados. Para o 
palestrante, o setor público não 
oferece condições de saúde a po-
pulação e "lamentavelmente a 
campanha do Ministério da Saúde 
terminou no dia 30 de setembro", 
disse ele. 

gengiva funciona como um te-
cido receptor das nossas ansie-
dades. Entre as bactérias, des-
tacou o odontólogo, a mulher 
grávida pode desenvolver a 
gengivite gravídica. Essa for-
ma de gengitivite se manifesta 
em consequência a alterações 
hormonais relativas a gravidez. 
Os sintomas são: inflamações, 
dores e halitose que pode ser 

Funcionários e magistrados no Tribunal do 
Júri durante a palestra 

A palestra sobre Prevenção do 
Câncer Cérvico Uterino, realizada 
no último dia 29 de setembro no 
salão do Tribunal do Júri pelo mé-
dico e ginecologista Nelson Santos, 
especialista em reprodução huma-
na. Apesar da importância e gravi-
dade do assunto a palestra atraiu 
pouco mais de 50 pessoas. 

Entre os presentes estava Dona 
Lourdes Amoedo, esposa do Presi-
dente do TJE, desembargador 
Romão Amoêdo Neto, o Secretá-
rio de Administração, Domingos 
Sávio e o diretor de Recursos Hu-
manos, Nazareno Costa também 

Na odontologia, a preven-
ção é também um fator impres-
cindível para evitar as doenças 
gengivais. A prevenção é feita 
a partir de uma correta 
escovação após as refeições e 
lanches e a utilização do fio 
dental entre os dentes. 

O odontólogo Sávio Bra-
bo, revendo estudos, informou 
que o homem da Idade da Pe-
dra costumava esfregar os de-
dos nas superfícies lisas dos 
dentes, o que impedia a inci-
dência de cáries. "Mas desen-
volviam cáries nas superfícies 
próximas(entre um dente e ou-
tro)", explica. O odontógo dis-
se também que defende, além 
da escovação, a utilização do 
fio dental que faz a limpeza 
meânica nas gengivas, nos lo-
cais onde a escova não chega. 
Sávio recomenda também aos 
servidores do Tribunal que cos-
tumam fazer seus lanches du-
rante a jornada de trabalho, 
para que "tragam a escova e o 
fio dental e façam visitas peri-
ódicas ao dentista para consul-
tas de rotina", alertou o médi-
co. 

Existem aproximadamen-
te 350 mil espécies de bactéri-
as sobrevivendo na saliva e a 

As estatísticas comprovam que 
os casos desse tipo de câncer es-
tão aumentando com uma veloci-
dade cada vez maior e tudo por fal-
ta de informações, afirmou o mé-
dico. "O exame não dói. O que 
pode causar alguma dor é se o mé-
dico colocar um espectro, instru-
mento utilizado durante o exame, 
maior que o canal vaginal", 
garantiu Nelson Santos. Ele disse 
ainda que quanto maior o número 
de filhos, maior a chance de desen-
volvimento da doença. "A preven-
ção ao câncer pode ser feita, sobre-
tudo, com o uso de camisinhas", 
alertou. Ele avisou que as mulhe-
res casadas devem tomar todo o cui-
dado com as Doenças Sexualmen-
te Transmissíveis (DST), pois a 
cada incidência de uma DST au-
menta a possibilidade de ocorrên-
cia do câncer. A mais perigosa é a 
HTV de vulva, semelhante a uma 
verruga, que quando se instala no 
colo do útero de mulheres que não 
fazem exames a 12 meses pode vir 
a se transformar cm uma lesão can-
cerosa, porque o HTV sofre muta-
ções de grande magnitude. Nos 
EUA o câncer cérvico uterino "está 
em baixa enquanto o de mama está 
em alta. Já no Brasil os dois tipos 
estão em alta", lamenta o médico. 

minimizado com medi-
das preventivas. O 
sangramento crônico é 
outro tipo de gengivite 
que não apresenta dor 
e por isso a pessoa dei-
xa de procurar o den-
tista. Com  o tempo e 
sem tratamento, essa 
gengivite poderá evo-
luir para uma 
penodontite, que é a 
perda do osso de sus-
tentação dos dentes. 
Quando a doença se 
encontra em estágio 
inicial e com o trata-
mento adequado, o pa-
ciente consegue con-
trolar a doença Em ca-
sos de estágio avança-
do, o paciente corre o 
risco de perder os den-
tes. 

Hoje, os servidores do TJE 
podem se valer de uni moder-
no consultório dentário, bem 
equipado com aparelhos de úl-
timo tipo como o Jet Sônic, 
usado na remoção de tártaros 
e placas, promovendo maior 
conforto aos pacientes. O aten-
dimento é feito de 8hs às 14 
horas. 

O serviço médico do Tribunal 
de Justiça realizou no dia seis de 
outubro a aplicação da primeira 
dose da vacina contra Hepatite tipo 
B. Com  esta é a terceira vacina 
que o serviço médico disponibiliza 
aos servidores. A primeira foi con-
tra a febre amarela e a segunda 
contra tétano e difiteria. As vaci-
nas fazem parte de um programa 
de prevenção de doenças que está 
sendo vializado pelo serviço mé-
dico que tem a frente o clínico ge-
ral Miguel Simas, e a médica Sônia 
Auad responsável pela vacinação. 

doses da vacina ao TJE, a equipe 
Como a Sespa só repassou 400 

AP 
vacinou somente os servidores da 
casa. Mas o objetivo é atender 
também os seus dependentes 
garantiu Miguel Simas. Os servi-
dores foram distribuídos em gru-
pos e o primeiro a receber a vacina 
foi o de funcionários lotados na 
área de saúde, que pelo próprio tra-
balho que realizam estão mais ex-
postos a todo o tipo de doenças. 
São os funcionários que trabalham 
nos setores: médico, odontológico, 
serviço social e funçionários de ser-
viços gerais lotados nesses setores. 
Os funcionários que apresentam 
doenças crônicos-degenerativas 
também receberam 
prioritariamente a vacina. 

As doenças crônicos-
degenerativas são: a diabetes; pres-
são alta: doenças pulmonares; re-
nais crônicas; reumáticas e os que 
fazem uso de medicamentos a base AW 
de cortic.óides, pois esses medica-
mentos, diminuem a resistência or-
gânica. O mesmo acontece aos que 
fazem tratamento ou controle de 
câncer. "são rasas pessoas que es-
tão mais sujeitas a contrair a do-
ença e quando contraem a recupe-
ração torna-se mais difícil" expli-
cou o clinico Miguel Simas, 

A vacina contra a Hepatite tipo 
B só imuniza a partir da terceira 
dose. A médica Sônia Auad res-
ponsável pelo programa de vacinas 
informou que a terceira dose da he-
patite tipo B será aplicada no dia 
12 de novembro. Antes porém, no 
dia 10 de novembro será aplicada 
a segunda dose contra o tétano e 
diflteri.a para os que já receberam 
a primeira dose contra essas duas 
doenças. A Sófia Auad disse tam-
bém que há possibilidades de con-
seguir Junto & Sespa a primeira 
dose da vacina contra a hepatite 
tipo B jra os dependentes dos ser-
vidores. 

Doenças da gengiva podem ser evitadas 



OPINIÃO 

A Lei 8.078. de 11 de setem-
bro de 1990, vigente, nos termos 
de seu artigo 118, desde março 
de 1991, tem como objetivo pri-
mordial definir e proteger os di-
reitos básicos do consumidor, 
trazendo profundas e importan-
tes inovações, onde mereceu des-
taque o estatuído no artigo 84, 
mais precisamente o parágrafo 30  

que autoriza ao juiz que, inaudi-
ta altera para, antecipe o resul- 
tado equivalente ao 
inadimplemento da obrigação 
objeto da demanda. Estabelece 
assim o § 30  que sendo relevante 
o fundamento da demanda e ha-
vendo justificado receio de inefi-
cácia do provimento final, é líci-
to ao juiz conceder a tutela 

*liminarmente ou após justifica-
ção prévia, citado o réu. 

Seguindo a sistemática do 
CDC, o artigo 273, do Códi-
go de Processo Civil, com a 
nova redação dada pela Lei 
8.952, de 13 de dezembro de 
1994, estendeu a possibilida-
de de antecipação da tutela a 
todas as ações, desde que 
exista prova inequívoca que 
convença o magistrado da ve-
rossimilhança da alegação do 
pedido do postulante e haja 
fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil repa-
ração, (fimus boni juris e o 
periculum in ,nora). 

A tutela antecipatória funda-
da em abuso de direito de defe-
sa tem por finalidade 
desestimular as defesas 
abusivas, que se destinam a pro-
telar a realização do direito, sub-
traindo do autor da ação vanta- 

Emanuel O' de A!meida* 

gem econômica em face da de-
mora do processo, transferindo 
para o Judiciário a responsabi-
lidade, que não é sua, pela mo-
rosidade da administração da 
justiça. Os excessivos casos de 
abuso de direito de defesa, com 
grande quantidade de ações que 
se desenvolvem por longos anos 
o que tem por conseqüência o 
congestionamento do Judiciário 
tornando a justiça cada vez mais 
morosa, inibindo, desse modo, 
o acesso à mesma, vindo a com-
prometer a qualidade da presta-
ção jurisdicional, eis que a pos-
sibilidade de erro são maiores 
na medida em que transcorre a 
ocorrência do fato a ser analisa-
do emjuizo e o reconhecimento 
do direito através da sentença 
que o declara. 

O Poder Judiciário atra-
vancado por estruturas de traba-
lho muitas vezes obsoletas e 
pelo extraordinário acúmulo de 
ações, vem suportando heroica-
mente a avalanche de processos 
que surgem dia após dia, bus-
cando dentro de suas limitações, 
a efetiva prestação jurisdicional 
para que as expectativas da co-
letividade em ver o seu direito 
reconhecido se materializem o 
mais breve possível, até porque 
a demora no desfecho da deman-
da frustra a esperança e os 
anseios da sociedade, devendo 
ser combatida, pois a morosida-
de é altamente nociva e repre-
senta um peso muito grande 
para os litigantes, levando os 
cidadãos a desacreditar no Judi-
ciário que é um Poder soberano 
e legítimo e que precisa manter 
esta soberania e legitimidade. 

Concluindo esta breve e su-
cinta exposição, deduz-se que os 
casos comprovados de abuso de 
direito de defesa, devem, 
criteriosamente, ser combatidos 
e atualmente os nossos Tribunais, 
em inúmeros julgados vêm con-
cedendo "ab initio" a antecipa-
ção da tutela fundada em abuso 
de direito. 

Emanuel O' de Almeida, 
bacharel em Direito e Assessor 
Jurídico do desembargador 
Wilson Santos 

Não é pacífica a demarcação de 
terras em beneficio dos nossos an-
tigos silv(colas. Na verdade tem ha-
vido contestações quando o gover-
no com estrépito anuncia a assina-
tura de extensas áreas em favor de 
tribos indígenas, algumas corres-
pondentes a territórios de países ou 
Estados, deste setentrião. 

A justificativa dessas conces-
sões tem sido o art. 231, da Cons-
tituição Federal, que traz no seu 
bojo o texto: "São - reconhecidos 
aos índios sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradi-
ções, e os direitos originários so-
bre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à União 
demarcá-las, proteger e fazer res-
peitar todos os seus bens". 

Acrescentando o parágrafo 1°, 
admite-se: "São terras tradicional-
mente ocupadas pelos índios as por 
eles habitadas em caráter perma-
nente, as utilizadas para suas ati-
vidades produtivas, as imprescin-
díveis à preservação dos recursos 
ambientais necessários a sua repro-
dução física e cultural, segundo 
seus usos, costumes e tradições". 

Daí, as críticas que vêm rece-
bendo as autoridades constituídas 
por essas liberalizações de terras 
que, segundo se firma, vem se sus-
tentando em erro de interpretação 
ao redigido na Constituição. 

De fato, é preciso se ater em 
qualquer análise legal, ao expres-
so na norma escrita. E certo, os di-
reitos a ocupação são originários e 
que fazem incidir sobre terras que 
tradicionalmente ocupam, em ca-
ráter permanente. 

Essa tradição originária não 
leva a crer que se assenta nos 
primórdios do seu habitat desde o 
tempo em que foram descobertos 
pelos navegadores portugueses. 
Fôra, assim, todo território nacio-
nal era intocável e deles perten-
ciam. 

O que deve ser atendido, é o 
que se define as terras por eles 
"ocupadas em caráter permanen-
te", ainda, "utilizadas para suas ati-
vidades produtivas". Ora, é eviden-
te que o preceito constitucional fez 

Almir de Lima Pereira*  

iesguardar o necessário para a con-
servação desses grupos étnicos no 
que tange ao suficiente para o uso 
e costumes e, a manutenção de sua 
sobrevivência. 

O que vem se fazendo é uma 
política prejudicial aos interesses do 
Estado e, até da própria população 
indígena, que detendo imensas fai-
xas de riquezas se envolvem em ne-
gócios com exploradores, inclusive 
lesando o interesse público. 

Por outro lado, como se pode 
compreender que sendo tão poucos, 
possam manter atos possessórios 
em tão extensas - "reservas" flo-
restais, algumas alcançando fron-
teiras do pais e que fogem do con-
trole dos mesmos. 

Também é incompreensível, a 
existência desse privilegiado lati-
fúndio, quando populações vivem 
sem terras para saírem da miséria, 
e que resulta nessa luta de exter-
mínio em que se enfrentam propri-
etários e posseiros. 

Ademais, deve ser lembrado 
que a própria Constituição, em seu 
artigo 20 e incisos, enumeram os 
bens da União, onde são incluídas, 
terras devolutas indispensáveis à 
defesa das fronteiras, das fortifica-
ções e construções militares, das 
vias federais de comunicação e à 
preservação ambiental, lagos, rios, 
ilhas fluviais e lacustres, recursos 
naturais e minerais, etc. 

Para os Estados estão reserva-
das as terras devolutas não compre-
endidas entre as da União (art. 24  
e incisos), integrando também, as 
águas, áreas, ilhas, lagos, besde que 
não se insiram no âmbito do domí-
nio da União. 

Por isso, a repulsa dos Estados 
atingidos por essas demarcações 
que geram espaços vazios 
intocáveis, prejudicando os seus 
direitos desenvolventistas, como 
acontece com o Amazonas, Pará e 
Mato Grosso. 

Não se nega a proteção ao in-
dígena o que é dever da Nação, ofe-
recendo-lhes as "reservas" impres~ 
cindíveis a condição de vida den-
tro das suas atividades, herdadas 
com a sua "organização social, cos-
tumes, línguas, crenças e tradições, 
etc.", ou seja, o suficiente para 
atender as suas necessidades. 

Mas o esbanjamento de mi-
lhões de hectares, que já se entre-
Sou aos aborígenes é uma benesse 
que atenta contra o princípio da 
segurança e da ordem jurídica e 
social do país. É uma regressão ao 
feudalismo na constituição dos 
imensos territórios sob o domínio 
de uma casta. 

Almir de Lima Pereira, é 
desembargador e coordena os 
Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais do Estado. 

Tutela antecipada e abuso 
de direito de defesa 

As terras indígenas 



Marioo  

Santos 

Mário Santos ladeado pela esposa e as duas filhas 

promoção não implicou em grandes 
acréscimos. Mano Santos contou 
também que durante o governo de 
Moura Carvalho o Tribunal ficou 
cerca de 6 meses sem receber. "As 
vezes eles nos davam vales em di-
nheiro. O pagamento era feito pelo 
tesoureiro, seu Euzébio, do Palácio 
do Governo. Nós trabalhávamos no 
Palácio Antônio Lemos( prédio da 
Prefeitura). Depois a Repartição Cri-
minal mudou primeiro da Prefeitura 
para os fundos do Palácio Lauro 
Sodré, onde ficou por dois anos, e 
depois para o prédio do Palácio da 
Justiça, durante o governo de Alacid 
Nunes", revela Mano Santos. 

Naquela época, disse Mano, já 
havia uma grande demanda de pro-
cessos, embora inferior a atual. Ha-
viam três Pretorias Criminais e duas 
Varas. Mano contou que quando co-
meçou a trabalhar, as pessoas com 
ele "e eu sequer olhava para as pes-
soas. Me orgulho de nunca ter me 
envolvido em falcatruas ou coisas do 
tipo. E sempre consegui chegar em 
casa às 13hs e almoçar com a famí-
lia". Mano Santos tem seis filhos 
do primeiro casamento. Com  a se-
gunda esposa, Maria Regina 

Mano Santos come-
çou sua trajetória 

profissional no Tribunal de 
Justiça aos 20 anos de ida-
de. O emprego no TJE foi 
o segundo na vida dele, 
que antes havia trabalha-
do como ajudante de seu 
padrasto no "Curtume 
América", hoje extinto. 
Quando trabalhou como 
ajudante, Mario Santos 
era ainda um adolescente 
com 18 anos. Em 1955, ele 
ingressou no Poder Judiciário, atra-
vés de Decreto assinado pelo Secre-
tario de Interior e Justiça, Moura 
Palha, já falecido. Pelo Decreto, 
Mano Santos foi nomeado como es-
criturário lotado no protocolo da Re-
partição Criminal, porque não tinha 
vaga nas escrivanias. 

A situação mudou por volta 
de 1960 com a aposentadoria da Es-
crivã da 3' Preto ria, Castorina Aze-
vedo, quando ele assumiu a 
Escrivania. "Foi muito bom porque 
o Dr° Jair me ensinou muitas coi-
sas. Trabalhei também na 3 
Pretoria, cuja titular é a 
desembargadora Ruthéa. Naquela 
época ela era pretora e depois fez 
concurso para juiz e atualmente é 
desembargadora. Eu, graças a Deus, 
era muito requisitado pois tinha mui-
ta gente que queria trabalhar comi-
go. Ganhei elogios porque recebi 
dois diplomas de destaque em 87 
como Escrivão do Ano pela Asso-
ciação dos Advogados Criminalistas 
do Pará e pela revista "HC Notici-
oso Policial", hoje extinta", lembra 
Mano Santos. 

Ainda em 1960 ele foi promovido 
por merecimento. Financeiramente a  

Teixeira, com quem está 
casado há 15 anos ele não 
teve nenhum filho. 

Mano Soares revelou 
com orgulho que sempre 
gostou de trabalhar e por 
isso jamais participou das 
greves no Tribunal. "Eles, 
os grevistas, ficavam cha- 
teados mas para quem 
passou maus pedaços sem 
receber reajuste era pou-
co". Após 37 anos e 5 
meses de dedicação ao 

Tribunal, Mano se aposentou em 
1995. Hoje ele afirma que vive com 
tranqüilidade ao lado da esposa. 
"Vivo dentro de meu orçamento e 
só gasto o que posso. Jamais 
extrapolo o orçamento. Tenho casa 
própria, hoje totalmente reformada 
há cinco anos e bastante confortá-
vel. Tenho meu carro, mas não gos-
to de viajar. A única coisa que faço é 
ir para Mosqueiro, quando alugo 
casa para a temporada". Mario Soa-
res conta que sua maior diversão é o 
futebol aos sábados. "O futebol é em 
Benevides, no sítio do Dr° Luiz 
Ferreira, meu amigo e médico da 
Beneficente Portuguesa". Ele reve-
lou que os quase 40 anos de traba-
lho no TJE lhe renderam boas ami-
zades. "Até hoje quando vou ao TJE 
sou bem recebido por todos", orgu-
lha-se. Aos colegas da ativa ele dei-
xa como mensagem o exemplo de 
trabalho com honestidade e dedica-
ção. "Para mim compensou porque 
sempre gostei de andar de cabeça 
erguida. Até hoje vou ao cartório 
onde trabalhava. A minha escreven-
te, Ana Maria Rego, hoje atual es-
crevente a considero minha amiga", 
conclui. 



Antes tarde do que nunca 
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Errata: Foi publicado equivocadainente na edição anterior 
desta seção o termo 'padre Manduca em lugar de "compadre 
Manduca no causo narrado pelo Desembargador Stéleo 
Bruno de Aíenezes intitulado "Dúvida Cruel   
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No interior baiano, ojuiz 
de direito estava em seu ga-
binete de trabalho no Fórum 
do município, concentrado 

/ no estudo de seus inúmeros 
processos quando foi inter-
rompido por uma senhora 
que pretendia formalizar 
queixa por atentado violen-
to ao pudor. 

Sensível aos problemas 
da comunidade, o juiz ouviu 
atentamente a mulher. Seu 
companheiro, homem 
espadaúdo, corpulento de 
quase nenhuma instrução, 
ganhava a vida vendendo fa-
tos do boi. Fatos bovinos são 
as vísceras rejeitadas do ani-
mal pelos açougues e reco-
lhidos pelas mulheres. O 
companheiro da reclamante 
estava sendo acusado de 
"bulinar" a irmã da senhora, 
menina moça de pouco mais 
de 16 anos que morava na 
mesma casa em que vivia o 
casal. 

A senhora havia sur-
preendido o companheiro in-
vestindo na irmã adolescen-
te e não podia deixar impu-
ne tão grave atentado, por-
tanto, queria providências 
urgentes da justiça. Imedia- 

tamente o juiz determinou 
ao oficial de justiça que 
trouxesse o denunciado na-
quele mesmo instante, para 
ouvir sua versão. O oficial 
de justiça, antigo morador 
do município, conhecia to-
dos os demais moradores e 
também sabia da vida de to-
dos. O oficial se aproximou 
do jovem magistrado e o 
alertou, "Dr° vou buscar o 
homem porque o senhor 
está mandando, mas isso 
não vai dar em nada. A irmã 
pequena dessa mulher, tra-
ta-se de uma mulher de 20 
anos que há mais de dois 
vivejunto com o casal e ele, 
o marido, está com as duas 
sob o mesmo teto. Essa se-
nhora que veio fazer a de-
núncia é quem sustenta a 
casa". Pensativo, ojuiz ain-
da ficou um pouco indeciso 
quanto a providência a ser 
tomada, mas com voz firme, 
reiterou ao oficial, "vá bus-
car o homem assim mes-
mo!" Acrescentando, "antes 
tarde do que nunca!" 

Causo narrado pelo pre-
sidente do TJE do Distrito 
Federal, Antônio Jorge 

Santarém Novo é um 
município que foi 
desmembrado da comarca 
de Maracanã e se localiza 
na região do salgado. O ano 
era 1962. Naquela altura, o 
transporte, que já era bas-
tante complicado e difícil, 
quando feito em estrada de 
piçarra então.... se tornava 
insuportável por isso eram 
muito comuns os atrasos. 
O juiz titular da comarca 
estava de retomo da capi-
tal. Era uma sexta-feira, e 
como de hábito, o ônibus 
atrasou bem mais do que o 
previsto e os passageiros só 
conseguiram chegar meio 
mortos de cansaço, por vol-
ta de meia-noite. Além dos 
moradores vieram também 
romeiros de outras cidades, 
que chegavam para as fes-
tividades do Círio de Nossa 
Senhora da Conceição, pa-
droeira dos moradores do 
lugar. 

Como se tratava da vés-
pera da grande festa da pa-
droeira, muita gente ainda 
estava pelas ruas. Nas es-
quinas, grupos de jovens 
conversavam animadamen-
te. Ao deixar o ônibus e ca-
minhando em direção à sua 
casa, o juiz deparou com 
um grupo que ouvia atenta-
mente um jovem de longos 
cabelos. O jovem que esta-
va no centro das atenções  

contava aos seus atentos 
ouvintes sua última proeza: 
havia entrado no cemitério 
à meia-noite e retirado cru-
zes de dois túmulos. 

O magistrado atento ao 
movimento se aproximou 
do grupo e ficou sabendo da 
proeza pela boca do próprio 
autor. Com  toda a tranqüi-
lidade de um mestre, o ma-
gistrado explicou ao grupo 
que o rapáz havia cometi-
do uma infração ao Código 
Penal Brasileiro e poderia 
sofrer penalidade pelo ato. 
Mas, caso o jovem se 
prontificasse a devolver, 
naquele momento (meia-
noite em ponto), as cruzes 
roubadas a seus respectivos 
túmulos esqueceria o ocor-
rido. O jovem aceitou o 
acordo e mais do que de-
pressa se dirigiu ao cemité-
rio. 

Na manhã seguinte, ao 
passar cm frente ao cemité-
rio, o juiz constatou que as 
duas cruzes foram coloca-
das cm frente ao muro do 
campo santo. Surpreso, 
mandou o oficial de justiça 
trazer o corajoso rapaz até 
o Fórum. Para sua surpre-
sa foi informado que o ra-
paz havia desaparecido da 
cidade e estava em local in-
certo e não sabido. 

Causo narrado pelo 
des. Jaime Rocha 

Coragem pouca é bobagem 
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Os dirigentes do Tribunal de Justiça parabenizam os 
aniversariantes de novembro, são os seguintes: 

01\ Joaquim Benigno de Brito Nunes, Josias 
da Conceição Cordeiro, Lourdes de Fáti-
ma Rodrigues Barbagelata, Margarete 
Maria de Jesus 

O César Augusto Dias Lobo Júnior, Maria 
Darlice Monteiro Nunes, Orlando Perei- 
ra, Rosita do Socorro R Marques 

03 Adalberto Tavares Gouveia, Adriana de 
Naiaré de Nascimento Frazão, Humberto 
de Castro->Desembargador, Maria 
Djanira Caldas de Souza, Mário Hiroshi 
Kobayashi 

04 Leonel Almeida Magalhães, Maria 
Goretti de Mendonça Rocha, Maria José 
de Campos Lameira' 

05 Angela Maria de Vill'iena Martins, Cleber 
Cardoso da Costa, Maria do Socorro Go-
mes de Azevedo, Ronaldo Rangel de 
Andrade, Rosalina Farias da Costa Brito, 
Vera Maria do Carmo Vale 

o Alverina Rodrigues Ferreira, Edith Ribei- 
ro Dias->Juíza, Enivaldo da Gama 
Ferreira->Juiz, Evandro Teixeira de Aze-
vedo Júnior, José Anivaldo Rosendo da 
Silva, Kédima Pacífico Lira->Juíza, 

,2\ Rosely Conceição Souza 

(O7Josilda de Almeida Ribeiro, Raimundo 
Nonato da Silva Menezes, Rutb Helena 
das Dores Silva 

Aldo Macedo Botelho, Geraldo Cunha da 
Luz->Juiz, Gilvana Ribeiro Freitas 

Ivaro José Norat de Vasconcelos->Juiz, 
na Lúcia Aquino Barbosa, José Carlos 

Guimarães Silva, José Lauro da Costa Fi-
lho, Leocádia Noleto da Costa, Maria de 
Nazaré Costa de Andrade, Oneide Maria 
Barros da Silva, Reinaldo Carvalho Lima, 
Teodoro Pedro de Souza 

ntônio Carlos Silva dos Santos, llza 
odrigues Pereira, Itaizira Bittencourt 

Rodrigues->Juíza, José Maria Pereira, 
Lucineide do Socorro Sales Pena, Marco 
Antônio Tobias de Almeida, Orisvaldo 
dos Santos Gomes 

Antônio Elder Maurício Corrêa, Antônio 
Nery de Souza Júnior, Antônio 
Neusivaldo de Lima Magalhães, Ja1ir 
Galvão de Lima->Pretor, José Maria 
Teixeira do Rosário->Juiz, Josias Alves  

da Silva, Maria Célia de Figueiredo, Pedro 
Pinheiro Sotero->Juiz, Raimundo Adalto 
Alves Martins, Sebastião Rubens da Sil-
va Pontes 

12 Alcindo de Souza, Ana Graziela de Oli-
veira Losada, Maria de Jesus Pinto 
Ferreira, Renato Diogo Roldão do Nasci-
mento 

13 José Luiz Brasil de Salge, Laércio Borges 
da Silva, Márcia Lúcia Nunes Marinho, 
Maria de Nazaré da C Rendeiro, Sidney 
Abdon Guedes 

14 Adriano Marques Ramoa, Angela Maria 
Donatelli, Augusto César Borralho 
Ferreira, Heralda Dalcinda Bianco Ren-
deiro->Juiz, Hilanei Silva Rabelo, 
Jacqueline Maria Sodre Ferraz, Maria 
Aparecida Pereira de Brito, Terezinha 
Moraes Gueiros, Zenilda Pereira Leite 

15 Carlos Magalhães Gomes, Cícero 
Rodrigues, Eliana Santos Trindade, Gon-
çalo Monteiro, Kátia Maria Leão Amorim, 
Orlando José P Paixão 

16 Eva Maria Pinto da Silva->Juíza, Hamil-
ton Pinheiro de Araújo, Sandra Maria 
Losada Maia, Teima Sueli Souza do Rêgo 

17 José Roberto Maia Gordo, Luís Celso 
Acácio Barbosa, Paulo José Ferreira da 
Silva, Ruy Celso Ferreira Moura 

18 Cana Bianco Rendeiro Martins, Geraldo 
Santos da Costa, Manoel Oliveira de Fa-
rias, Marco Antônio Lobo Castelo Bran-
co->Juiz, Maria de Fátima da Silva 

19 Alacid Tavares Monteiro, Antônio Jalino 
Valente Cota, Francisca Manito de Lima, 
Manoel Leandro Pamphilio, Maria das 
Graças Garcia Chermont, Maysa 
Barbalho F dos Santos 

20 Antônio Marcos de Sarges Ribeiro, Cala 
Míriam Fonseca Pinto de Almeida, 
Catarina do Socorro Marques da Costa, 
Celina Carmen Vidigal Carvalho, Eliana 
Pacheco de O Cortes->Pretora, Rex Ma-
ria Ribeiro Vieira 

21 Ary da Motta Silveira->Desembargador, 
Dilair Maia Rodrigues, Ivan Almeida 
Sanches, Jaime Marcos Vaz A. dos San-
tos, Jairo Lopes Coelho, João Afonso S 
Monarcha, Leonete Carvalho Ferreira  

Mendes, Maria do Socorro Cardoso Ne-
ves, Maria Veras Alves de Campos, Mary 
Conceição Lima Frazão, Paulo Roberto 
Pequeno de Paiva, Sidália Souza do 
Amaral, Silvio Roberto Souza Da Silva 

22 Antônio Pinto Lisboa, José Elias Rufino 
de Matos, Marcos Antônio Sarmento Pi-
nheiro 

23 Ana Lúcia Aquino da Silva, Antônio 
Fausto Martins Nunes, Ellen Christiane 
Lobato Bemerguy, Eneida Daisy 
Chermont Barreira Pampolha, Evilásio 
José Mendes Costa, João Luís Moraes 
Pires, Márcio Joaquim Moreira dos San-
tos 

24 Antônio Magalhães da Silva Filho, 
Augusto João Alamar, Joana Amaral do - 

Rosário, Josette de Jesus Lassance Maya, 
Maria Firmina Souza Freitas, Moacyr U 
Ribeiro Santiago, Pedro Almeida da Sil-
va Júnior 

25 Jair Nery Júnior, Juliomar Nunes Lemos, 
Paulo Henrique da Silva Rodrigues, 

26 Antônio Ailton Benone Sabba, Gláucia 
vRegina Centeno Cordeiro, maccia Carva-
lho de Araújo, João Xavier Pantoja, José 
Marques da Silva Filho, Júlio Cesar Nas-
cimento de Souza, Luzia do Socorro Sil-
va dos Santos->Juíza, Reinaldo Virgens 
da Silva, Rita Cecília Viana de Souza, 
Ronaldo do Socorro Leão Nazaré 

27 Fabfola Bestene de Oliveira, Hamilton 
Barbosa Imbiriba, Maria das Graças da 
Costa Martins, Maria de Lourdes Reis, 
Onivaldo Bararuá Solano, Raiminda Cos-
ta das Mercês, 

28 Crisálida Pantoja Soares, Leonardo de 
Noronha Tavares->Juiz, Rogério Sousa 
Silva 

29 João Batista da Silva Imbiniba, Laiaro Pe-
reira do Carmo, Maria de Fátima da Silva 
Chagas, Maria de Nazaré Costa da Silva 

30 Álvaro Augusto de Castro Simões, André 
Saraiva da Silva, Maria das Graças dos 
Santos Corrêa, Roberto Gonçalves de 
Moura->Juiz, Ruth Nazaré de Couto 
Gurjão->Jufza, Vânia Ribeiro de 
Andrade 

   

nsagem 
re nós, dentro de nós. Ele nos 
S ela é a grande nutriz das coi-
ëlicidade das almas na grande 
e". 

- ciraçao usada durante pronunciamento 
do Presidente Româo Amoêdo Neto 

 

1939g 

 

  

   

    

    


