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Código Judiciário entra em discussão 
na Assembléia Legislativa 

Enviado em setembro, pelo TJE à Assem-
bléia Legislativa, o anteprojeto de lei que trata 
sobre a atualização do Código Judiciário 
Paraense, foi discutido, no dia 17 deste mês, 
em sessão especial do legislativo, que contou 
com a participação de representantes da OAB 
e do sindicato dos servidores. Ao contrário do 
que vem sendo divulgado por parlamentares, 
através da imprensa local - que é o mais exten-
so do mundo, o anteprojeto do novo código 
possui 42 artigos a menos do que o atual. 

Apesar das críticas feitas por representan-
tes de setores que parecem estar sempre ansio-
sos por urna oportunidade de espaço na mídia 
local, o anteprojeto do código, elaborado e dis-
cutido em sessão do Orgão Especial do Tribu-
nal de Justiça, obedeceu aos princípios consti-
tucionais federativos e estaduais e a Lei Orgâ-
nica da Magistratura Nacional. O presidente 
da comissão de Constituição e Justiça da As-
sembléia Legislativa, deputado e jurista Zeno 
Veloso, revelou desconhecimento do conteúdo 
do anteprojeto e solicitou aos críticos de plan-
tão" que apresentem propostas de alteração do 
anteprojeto. 

No âmbito nacional a magistratura se prepara para 
se fazer presente nas discussões e nas votações do pro-
jeto do governo federal para a reforma do Judiciário, 

% junto aos congressistas. Através da AMB - Associa-
ção dos Magistrados Brasileiros, a categoria consti-
tuiu uma comissão de magistrados que está discutin-
do com a Ordem dos Advogados do Brasil, as propos-
tas que serão defendidas durante o processo da refor-
ma. 

Para o atual presidente da AMB, Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho, é imperativo que os magistrados 
se antecipem aos acontecimentos que dizem respeito a 
magistratura nacional e defendam suas posições. En-
tre as propostas que serão defendidas pela magistratura 
nacional estão: a criação do Conselho Nacional de Ad-
ministração da Justiça formado por magistrados; ado-
ção de súmula impeditiva de recurso; expansão dos 
Juizados Especiais para as justiças Federal e Traba-
lhista: extinção da representação classista na Justiça 
do Trabalho; simplificação no sistema de pagamento 
de precatório decorrentes de condenações judiciais da 
fzenda pública federal e estadual, entre outras.. 

O projeto de reforma do Judiciário elaborado pelo 
governo federal está previsto para entrar em pauta, no 
Congresso Nacional, no início do ano vindouro. 

Os desembargadores e técnicos da comissão do con curso para 
Juiz Substituto, prontos para tirar as dúvidas dos candida-
tos. Pág. 7 

NESTA ED1ÇO 

TJE instala Juizado Especial em Castanhal. 
Pág. 6 

Adiado o julgamento do Caso Eldorado. 
Pág.5 

Aracaju sedia Encontro de Corregedores. 
Pág. 6 

Magistrados discutem propostas para a 
reforma do Judiciário. Pág. 4 

O aposentado do mês é o Juiz Jair Albano 
Loureiro. Pág. 10 

Aviso importante 
O Departamento Financeiro e a Auditoria Interna do 
TJE, encerram o exercício financeiro deste ano até o 

dia 15 de janeiro de 99. Os juízes do interior e 
funcionários da capital que receberam suprimento de 

fundos tem que prestar contas até essa data. 
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Sandra Reis e Evelise Lassance integram a equipe de técnicas 
zinis1rantes do curso 

Ii 
Treinamento comportamental aos funcionários 

para melhoria na qualidade dos serviços 

ADMINISTRATIVO 
- 

A Secretaria de Administra-
ção e Departamento de Recursos 
Humanos se preparam para fe-
char o ano com chave de ouro. 
Os dois setores são os responsá-
veis pela viabilização do curso 
"Treinamento Comportamen-
tal", ministrado pela equipe do 
Serviço de Treinamento do DRH. 
A equipe que tem a frente a téc-
nica Sandra Damasceno Reis já 
treinou quase 200 funcionários 
lotados na capital e interior, só 
neste ano. Até dezembro, o cur-
so ainda será ministrado para 
mais duas turmas cia capital e 

rna de Oriximiná - município 
da região do baixo Amazonas. 

Ministrado por funcionárias  

técnicas do TJE, especialmen-
te treinadas para repassar aos 
servidores, o Curso Treina-
mento Comportarnental tem a 
duração de dois dias e os par-
ticipantes permanecem no lo-
cal. Na capital o curso acon-
tece no Centro de Treinamen-
to da ECT - Empresa de Cor-
reios e Telégrafos, localizado 
em Benfica, e no interior a 
equipe ministrante escolhe um 
local distante do ambiente de 
trabalho, amplo e confortável 
que ofereça condições para a 
aplicação da metodologia usa-
da. Educativa e andragógica 
a metodologia ideal para esse 
tipo de treinamento, segundo  

Sandra Reis, é através dos jo-
gos lúdicos que vai possibili-
tar ao funcionário sua auto ava-
liação, "a pessoa consegue se 
redescobrir. Enxergar valores 
que estavam adormecidos e se 
autoavaliara partir daí", infor-
ma Sandra Reis. 

Sandra Reis ressalta que a 
equipe não faz avaliações dos 
funcionários, mas são esses 
que, através das técnicas 
andragógicas - jogos lúdicos, 
conseguem perceber o que está 
errado e precisa ser trabalha-
do dentre de si. Sandra con-
fessou que fica emocionada 
quando ouve depoimentos de 
funcionários que até então ti-
nham um comportamentos anti 
sociais, mas que começam a 
ver que precisam melhorar, 
tanto no ambiente familiar 
quanto no trabalho. Para a 
equipe esse resultado positivo 
do curso, que trabalha o emo-
cional de cada indivíduo tem 
reflexos positivo na qualidade 
do trabalho. 

Alguns funcionários che-
gam a solicitar vagas nas tur-
mas, outros são convidados 
pela equipe em conjunto com 
o DRH. Mas existem alguns 
que resistem a idéia de partici- 

par do treinamento. Na opinião 
da técnica são esses funcionári-
os que mais precisam do curso, 
embora não saibam. Os resis-
tentes, quando chegam a partici-
par, concluem o curso se sentin-
do leves e parabenizam toda a 
equipe. Para este final de ano o 
DRH está organizando uma con-
fraternização que deverá reunir 
todas as turmas já treinadas. 

Concurso em 
Santarém 

O Tribunal de Justiça do 
Estado publicou Edital no Di-
ário da Justiça, edição do dia 
18 de novembro, informando 
sobre o deferimento de 2.004 
inscrições para o concurso 
público a ser realizado na 
comarca de Santarém de um 
total de 2.016 inscrições. Os 
candidatos concorrem a 20 
vagas distribuídas entre os 
cargos de Escrivão Judicial, 
Escrevente e Oficial de Justi-
ça. Somente três inscrições 
foram indeferidas e 12 estão 
pendentes por ausência de do-
cumentação. 

O corregedor Geral de Jus-
tiça Humberto de Castro está 
supervisionando todas a fa-
ses do concurso. 

Campanha para ajudar a Casa Andréa 
A Juíza Raimunda Gomes ti-

tular da 13  Vara Criminal e Di-
retora do Fórum, está organizan-
do, com o apoio da Associação 
dos Magistrados do Pará, uni 
bingo beneficente para ajudar a 
"Casa Andréa" - Sociedade Be-
neficente de Amparo a Ex-
Hansenianos. O Bingo será re-
alizado no dia II de dezembro, 
às 18h30, no auditório da sede 
da Associação dos Magistrados 
do Estado (AMEPA). A cartela 
do Bingo custa R$ 10 e pode ser 
adquirida com a Juiza Raimunda 
Gomes e com a funcionária 
Marilena da 8  Vara das Execu-
ções Penais. 

Além do Bingo os organizado-
res também estão solicitando aos  

funcionários e outros que 
queiram ajudar os cx-hasrnia-
nos, que façam doações de 
roupa usada, em condições de 
ser reutilizada e entre na cam-
panha "Vista Um Hansenia-
no". As doações podem ser 
entregues na sede da Amepa, 
localizada na Avenida Gov. 
José Malcher esquina com a 
Joaquim Nabuco. 

Em setembro o mesmo gru-
po promoveu um bingo para 
ajudar o Hospital Anita 
Gerosa. Como dinheiro ar-
recadado foi comprado mate-
rial de higiene e vestuário des-
tinados aos recém nascidos 
naquela unidade hospitalar. O Diretor do Hospital Anua Gerosa, na sede da Amepa, agrade-

ceu a ajuda recebida 



ADMINISTRATIVO 

Propostas da Magistratura para a 
reforma do Judiciário Agenda do Presidente 

O Tribunal de Justiça do Esta-
do recebeu da Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB) 
as propostas que serão defendi-
das pelos magistrados durante as 
discussões e votações da reforma 
do Judiciário pelo Congresso Na-
cional. A AMB formou uma co-
missão composta por magistra-
dos, que se encarregou de elabo-
rar e discutir com a Ordem dos 
Advogados do Brasil, um conjun-
to de propostas ao Projeto de Re-
forma do Poder Judiciário do go-
verno federal. O Projeto deve ser 
encaminhado ao Congresso ain-
da no primeiro semestre do ano, 
quando está previsto para entrar 
na pauta para apreciação e vota-
ção, O Informativo do TJE pu-
blica, com absoluta exclusivida-
de a íntegra das propostas envia-
das. Confira. 

As propostas 
• Criação do Conselho Naci-

onal de Administração da Justi-
ça, composto por magistrados, 
com atribuições de ordem disci-
plinar, de planejamento e de 
gerenciamento administrativo, 
podendo ser acionado pelo Minis-
tério Público e Ordem dos Advo-
gados do Brasil. 

• Adoção de súmula 
impeditiva de recurso. Ela permi-
te o recurso somente nos casos em 
que o acórdão do Tribunal aco-
lher tese diferente da adotada pelo 
Supremo Tribunal Federal, pos-
sibilitando, em caráter excepcio-
nal, quando adotada a tese 
sumulada, a argüição de relevân-
cia de questão jurídica, econômi-
ca, política ou social, que justifi-
que o reexame da matéria 
sumulada. 

• Expansão dos Juizados Es-
peciais a Justiça Federal e a Jus-
tiça Trabalhista. (Já existe proje-
to para a área na Justiça Federal) 

• Extinção da representação 
classista na Justiça do Trabalho. 
(Existe projeto em andamento, 
prevendo a extinção dessa cate-
goria no Tribunal Superior do Tra-
balho e nos Tribunais Regionais. 
A AMB defende a extinção em 
todos os órgãos) 

• Simplificação do sistema de 
pagamento de precatórios decor-
rentes de condenações judiciais 
da Fazenda Pública Federal, Es-
tadual ou Municipal. Nos ca-
sos de dividas alimentares ou tra-
balhistas, o juiz podem determi-
nar o sequestro do valor, se opa- 

gamento não for feito até 30 dias 
após o trânsito em julgado. (Atu-
almente, só o presidente do Tri-
bunal que proferiu a decisão em 
fase de execução pode determi-
nar o sequestro). 

• Autonomia orçamentária e 
de execução financeira, com ga-
rantia de um percentual mínimo 
no orçamento (6% na União e 
12% nos Estados) e disciplina 
mais efetiva, com previsão de se-
questro, se desatendido o repas-
se determinado em lei, da delibe-
ração dos duodécimos. 

• Co-participação do Supremo 
Tribunal Federal na indicação de 
seus ministros, mediante elabo-
ração de lista sêxtupla para indi-
cação pelo Presidente da Repú-
blica do nome a ser submetido à 
aprovação pelo Senado. Os crité-
rios hoje previstos na Constitui-
ção para elaboração da lista seri-
am mantidos. São eles: notável 
saber jurídico, reputação ilibada 
e idade entre 35 e 65 anos. 

• Eleição direta, pelos juizes 
vitalícios, para os órgãos 
diretivos dos tribunais. 

• Eleição direta, pelos mem-
bros dos Tribunais, de metade dos 
integrantes do órgão Especial, 
assegurada a manutenção, na sua 
composição, de 50% pelo crité-
rio de antiguidade. 

• Obrigatoriedade de implan-
tação e aparelhamento das 
Defensorias Públicas. 

• Previsão de multa, a favor da 
parte prejudicada pelo exercício 
abusivo (J)rotelatório) dos recur-
sos judiciais. 

• Unificação da 28  Instância 
na Justiça Estadual (Minas Ge-
rais, Paraná e São Paulo, únicos 
estados onde ainda existem TAs), 
incorporando-se os Tribunais de 
Alçada aos Tribunais de Justiça, 
para maior racionalização do sis-
tema judicial e eliminação de des-
pesas pelo enxugamento da estru-
tura administrativo. 

• Criação de Ouvidorias Ge-
rais da Justiça, coordenadas pelo 
juiz diretor do foro e contando 
com a participação do Ministério 
Público, da Defensoria Pública e 
da OAB, com a atribuição de di-
vulgar informações de ordem ge-
ral e sobre problemas específicos 
( localização e andamento dos 
processos, previsão de conclusão 
de cada fase e final, esclarecimen-
tos sobre matéria do foro judicial 
e extrajudicial. 

ro Presidente Romão Amoêdo Neto agradece os convite "  
e visitas recebidos neste mês: 

3 - Comemorações alusivas ao natalício do Desembargador Humberto de 
Castro, Corregedor Geral da Justiça", no Salão Nobre do TJE. 
5 Abertura da II Feira Pan-Amazônica do Livro. 
5 - Abertura da Conferencia sobre o Direito e Relações Raciais, com o apoio 
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no Auditório do Ministério Público. 
6 - Solenidade de Instalação da Comarca de Machadinho D'Oeste, no Tribu-
nal de Justiça do Estado de Rondônia. 
8 - Abertura da 44' Feira do Livro de Porto Alegre, em Porto Alegre - Rio 
Grande do Sul. 
8 - Inauguração do Fórum Desembargador Marcos Antonio Souto Maior, da 
Comarca de Casporã, no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 
8 - Abertura do Seminário Democracia e Justiça, promovido pelo Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
9 Abertura do II Salão Paraense Profissional de Turismo, promoção da 
PARATUR, no Belém Hilton. 
10 - Inauguração das Novas Instalações do DEAF-SEDUC, na Secretaria de 
Estado de Educação. 
10 - Festividades em comemoração ao 100  aniversário de Criação da Escola 
da Magistratura do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro - Ri. 
11 - Almoço oferecido pelo Comandante do IV Distrito Naval, Vice-Almi-
rante José Alfredo Lourenço dos Santos, ao Desembargador Romão Amoêdo 
Netto, Presidente do Tribunal", no Comando do IV Distrito Naval. 
12 - Assinatura de Convênio do Governo do Estado do Pará (SECTAM) com 
a POEMAR e a Mercedes Benz do Brasil S A. no Palácio dos Despachos. 
15 - Cerimônia de Posse do Dr. Luis Antônio Nobre de Brito, no cargo de 
Juiz Substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 8' Região, no Auditório 
doTRT. 
16 - Cerimônia de Aposição da Placa Juiz Otávio Pereira, no Fórum TRT de 
Paragominas, em Paragominas - Pa. 
17 - Cerimônia de Abertura do Seminários Programa de Proteção à Testemu-
nha e Vitima de Violência, no Auditório do Anexo 1 do Ministério Público. 
17 - Sessão Especial da Assembléia Legislativa do Estado do Pará para dis-
cutir o Projeto do Código Judiciário do Estado, no Plenário da Assembléia 
Legislativa. 
18 - Abertura Oficial do 1° Encontro de Condomínios do Estado do Pará, 
no Hotel Belém Hilton. 
18 - Abertura da 8 Jornada Paraense de Cardiologia, no Salão Nobre da 
Assembléia Paraense. 
18 - Sessão Solene de Posse do Dr. Almerindo José Cardoso Leitão, no cargo 
de Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, Auditório 
do MP. 
18 - Sessão Solene Festiva dos 30 anos da Associação Brasileira dos Magis-
trados da Infância e da Juventude, em Brasília - DF. 
19 - Lançamento do livro Execução Penal - Visão do Tribunal de Alçada 
Criminal de São Paulo, em comemoração aos seus 30 anos. São Paulo - SP. 
19 -. Lançamento do livro Entre Lençóis - Poemas, na Feira do Xivro - 
CENTUR. 
19 - Lançamento do livro Guia do Adolescente Internado, de autoria do Juiz 
Paulo Sérgio Frota e Silva, no Auditório da UNAMA. 
19 - Exposição. Transposições de autoria de George Venturieri, no Museu do 
Estado do Pará. 
19 - Solendidade comemorativa ao centenário acadêmico Ausiragésimo de 
Alhayde e cinquentenáno da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
promoção da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro - Ri. 
19 - Solenidade de Entrega de Espadim Cel. Fontoura aos cadetes do 10  ano 
da Academia da Polícia Militar Cel. Fontoura, em Manindeua Pa 
19 - Baile do Espadin, promoção da Academia de Policia Militar Cel. Fontora, 
na Associação Amazônia Nipo Brasileira. 
19 - Solenidade comemorativa aos 25 anos de fundação da Família 
~angular no Estado do Pará, no Estádio Evandro Almeida. 
20 Coquetel de Abertura da Semana Cultural Alemã, promoção da Embai-
xada da Alemanha, em Brasília - DF. 
21 - Lançamento da Série Lendas da Amazônia, no Bar/Teatro Bora Bora 
25 - Solenidade Cívico—Militar alusiva ao Dia do Bombeiro Paraense, no  
tel do Corpo de Bombeiros Militar. 
25 - Solenidade de Abertura do 1 Seminário Estadual de Execução Penal, 
promoção do Tribunal de justiça do Estado do Pará (Vara das Execuções Pe-
nais), no Auditório do Ministério Público do estado. 
26 - Visita Oficial do Senhor Jorge Hugo Herreras Vegas, Embaixador da 
Argentina no Brasil, no Salão Nobre do Tribunal de Justiça do Estado. 

Observação: 
No período de 26 a 28 de novembro, em João Pessoa —Paraíba, o Desembargador 
Romão Amoêdo Netto, Presidente do TJE Pará, participou da 35' Reunião do 
Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil. 

Fonte: Assessora de Ce,"imonid e ReL Soeis do TJE 

} 



Magistrados e servidores comemoraram o aniversário do 
Corregedor Humberto de Castro 

TJE e- 
Aracaju  sediou reunião do Colégio de Corregedores de Justiça 
O Desembargador Humberto 

de Castro, Corregedor Geral de 
Justiça do Estado, participou no 
período de 28 a 31 de outubro 
da reunião do Colégio dos 
Corregedores Gerais de Justiça 
do Brasil, realizada na cidade 
de Aracaju, Sergipe. Após 
amplos ddates sobre como vem 
sendo feita a prestação 
juxisdicional e as possibilidades 
de torna-Ia melhor, decidiram 
por unanimidade, encaminhar 
uma série de ações que visam 
nortear a atividade judicante. 
As ações foram sistematizadas 
e divulgadas na Carta de 
Aracaju_ 

A íntegra da carta de 
Aracaju 

"Considerando as principais 
funções das Corregedorias Ge-
sais de Justiça de emprestar efe-
tivo apoio aos juizes e aos ser-
vidores do Poder Judiciário; 

Considerando a necessida-
de de racionalização dos traba-
lhos visando a agilização da 
prestação jurisdicional; 

Considerando as dificulda-
des do cumprimento dos atos 
judiciais e de sua comunicação 
nos prazos assinalados pela le- 

gislação específica decidiu: 
1 - Recomendar a elabora-

ção de convênios entre Estados 
limítrofes no sentido de autori-
zar o cumprimento de manda-
dos nas comarcas contíguas, ia-
dependentemente da expedição 
de cartas precatórias; 

2— Reafirmar a sua preocu-
pação com o preenchimento dos 
cargos vagos nas serventias 
extrajudiciais, em obediência as 
normas vigentes sugerindo a 
imediata realização dos concur-
sos necessários; 

3—Insistir na necessidade de 
elaboração de leis estaduais 
regularnentadoras da aposenta- 

dona e da movimentação de 
serventuários dos cartórios 
extrajudiciais. 

Cidade de Aracaju, 31 de ou-
tubro de 1998" 

Corregedor 
Humberto de Castro 
recebe homenagem 
O Corregedor Geral de Jus-

tiça Humberto de Castro foi 
homenageado pelos colegas 
magistrados e funcionários do 
Tribunal, pela passagem de 
seu aniversário, transcorrido 
no dia 3 de novembro. A ho-
menagem foi com um coque-
tel servido no salão nobre do  

Tribunal, no final do expe-
diente. 

Durante a comemoração, o 
desembargador Humberto de 
Castro distribuiu aos magistra-
dos e demais presentes um CD-
ROM contendo todos os provi-
mentos e instruções normativas 
da Corregedoria, relativas ao 
período de 97 e 98. Organiza-
do pelo juiz auxiliar da 
Corregedoria, Elder Lisboa 
Ferreira da Costa, titular da pri-
meira vara cível da Comarca de 
Altamira. Para o Juiz Elder 
Lisboa, oCD vai facilitar o tra-
balho dos juízes que não preci-
sarão recorrer a papéis e tam-
bém agilizar suas pesquisas. 

O Presidente do TJE. 
Desembargador Romão 
Amoêdo, também presente ao 
evento, elogiou a iniciativa e 
disse que "o CD-ROM vai fa-
cilitar em muito o trabalho dos 
juízes, principalmente os que 
estão em comarcas distantes. E 
a primeira vez que isso ocorre 
e nos dá a dimensão do dina-
mismo do Corregedor 
Humberto de Castro, ao longo 
desses dois anos à frente da 
Corregedoria", concluiu Romão 
Amoêdo. 

O julgamento do caso de Eldorado estàV á suspenso 
Marcado para acontecer no 

último dia 23 deste mês, ojul-
gainento dos 150 policiais mi-
litares acusados pela morte de 
19 trabalhadores rurais Sem 
Terra - crime ocorrido em abril 
de 1996, em Eldorado dos 
Carajás comarca de 
Curionópolis, foi suspenso a pe-
dido do Procurador Geral de 
Justiça. O juiz Otávio 
Marcelino Maciel, titular da 14 
Vara Penal, especialmente de-
signado para a instrução e jul-
gamento da ação penal, recebeu 
e deferiu o requerimento envi-
ado pelo representante do órgão 
ministerial, solicitando que o 
júri fosse suspenso. Comentan-
do o assunto, o juiz lamentou 
"porque o Poder Judiciário fez 
tudo para que esse julgamento 
ocorresse ainda este ano. Ago- 

ra, o Ministério Público quer 
levar para depois do ano dois 
mil", criticou o magistrado. 

A suspensão se deu em virtu-
de do Recurso interposto pelo 
Procurador Geral de Justiça 
Manoel Santino, ao Superior 
Tribunal de Justiça. No Recur-
so, o titular do Ministério Pú-
blico pede que o julgamento 
seja desaforado de Marabá para 
a comarca da capital, em 
Belém. O representante do 
Ministério Público alega que 
assim como em Curionópolis - 
jurisdição do crime - Marabá 
apresenta os mesmos proble-
mas, como a falta de segurança 
e imparcialidade do júri. Na 
lista de jurados foi constatada 
a presença de alguns fazendei-
ros da região, argumenta o pro-
motor do processo Marco  

Auréleo do Nascimento. 
O presidente do TJE, 

desembargador Romão 
Amoêdo deu prosseguimento 
ao Recurso Especial. O juiz 
Otávio Maciel prevê o julga-
mento do Recurso somente no 
ano que vem. 

O primeiro pedido de 
desaforamento foi feito ainda 
em julho deste ano. O promo-
tor Marco Aurélio Nascimen-
to, da comarca de Curionópolis, 
protocolou requerimento solici-
tando a transferência para 
Belém. Marco Aurélio Nasci-
mento confirma as previsões do 
juiz afirmando que urna nova 
data de instalação do júri so-
mente deverá ser marcada no 
início do ano que vem. "E o 
tempo em que o Supremo Tri-
bunal Federal e o Superior 

O Juiz Otávio Maciel lamenta 
a suspensão do julgamento 

Tribunal de Justiça também de-
vem analisar os Recursos inter-
postos pelo ex-comandante do 40  

Batalhão de Polícia de Marabá e 
da operação que vitimou os sem 
terra", informou a imprensa 



O Juiz Paulo Jussara, no centro, presidiu a sessão de instalação 
dos Juizados Especiais 

TJE 

Instalado Juizado Especial de Castanhal 
Distante um pouco mais de 65 

quilômetros de Belém, com 
urna população de aproxima-
daniente 117 mil habitantes e 
um Fórum composto por duas 
varas penais e duas cíveis, o mu-
nicípio de Castanhal já dispõe 
de um Juizado Especial. Sob a 
presidência do Juiz Paulo 
Jussara Junior. diretor do Fórum 
de Castanhal. 'c demais autori-
dades do município, foi insta-
lado no dia 29 de outubro, às 
10h30. o Juizado Especial Cível 
e Criminal, em sessão solene re-
alizada no salão do Tribunal do 
Júri daquele Fórum. O Asses-
sor de Cerimonial do TJE, Pau-
lo Lédo conduziu os trabalhos 
da sessão, secretariada pelos as-
sessores da Coordenadoria Ge-
ral dos Juizados Especiais do 
Estado. Lázaro Mangabeira da 
Silva e José Maria Ferreira Gui-
marães. 

A mesa diretora dos traba-
lhos da sessão foi composta 
por: Emídio Ribeiro, represen-
tante do Prefeito Paulo Titan; 
Adalberto da Mota, represen-
tante da Defensoria Pública; 
Nelci Pinheiro, representando 
as mulheres de negócios de 
Castanhal o padre Sebastião 
Fialho da paróquia de Santana; 
o Coronel Jaime Jesus de Oh- 

'eira, comandante do 5° BPM; 
o Juiz Francisco das Chagas, 
titular da 2° Vara Cível; o de-
legado Robério Pinheiro e o 
juiz classista Fernando Célio 
Marques. O Delegado Robério 
e o juiz classista Célio Mar-
ques ao se manifestarem du-
rante a instalação, ressaltaram 
a importância do evento para 
a população local e o presiden-
te da sessão. Juiz Paulo 
Jussara, em seu discurso, cri-
ticou a tardia concretização do 
Juizado Especial no município 
e defendeu a designação de 
Juizes Togados: "Acreditamos 
que os Juizados Especiais são 
de tão relevante importância 
para a sociedade, que 
permitimo-nos sugerir ao Tri-
bunal, que nas comarcas de 
maior volume de serviço do 
tipo Ananindeua, Castanhal, 
Santarém, Marabá, Altamira e 
outras do mesmo nível, sejam 
providas por juizes togados, 
com dedicação exclusiva aos 
Juizados (...) como exige a Lei 
n° 9.099/95". 

Os Juizado Especiais foram 
criados para solucionar sem 
ônus e com agilidade as causas 
de menor complexidade (no 
cível), e de pequeno potencial 
ofensivo (no crime). O de  

Castanhal, que vai funcionar 
nas dependências do próprio 
Fórum, terá os juizes Paulo 
Jussara e Francisco das chagas 
respondendo pelo Juizado na 
área criminal e cível respectiva-
mente. Além dos dois magis-
trados, o Juizado especial conta 
com uma equipe composta por: 
duas secretarias; dois oficiais de 
justiça; e três auxiliares. 

O advogado Sílvio Almeida. 
informou que a demanda é mui-
to grande, mas acredita que 
com dois magistrados, o 
Juizado vai funcionar a conten-
to. "Com dois juizes, os funci-
onários de apoio e mais o tra- 

balho dos conciliadores para 
encaminhar as questões e em 
acomodações condignas o 
Juizado com certeza terá um 
bom rendimento", previu Síl-
vio Almeida. 

Até então havia um juizado 
de pequenas causas que funcio-
nava em prédio cedido pela Pre-
feitura local. A pretora Cora 
Belém e mais quatro funcioná-
rios faziam o atendimento. O 
prédio agora vai continuar a dis-
posição da Justiça do municí-
pio, mas para depósito de ma-
teriais apreendidos pelo Juizado 
Especial. 

f 

Encontro de Coordenadores de Juizado Especiais no RJ 

A Juíza Dahil Paraense 

À exceção de Santa Catarina, 
o restante dos Estados partici-
pou do 4° Encontro Nacional 
dos Coordenadores dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais, 
realizado de 9 a 11 deste mês  

na Faculdade Estácio de Sã, no 
Rio de Janeiro. Considerados a 
justiça do 30  milênio, a meta dos 
Juizados é agilizar a prestação 
jurisdicional através dos meca-
nismos possíveis e respeitando 
a realidade de cada Estado. In-
tercâmbio para aperfeiçoamen-
to dos serviços prestados pelos 
juizados foi um dos principais 
objetivos do Encontro. 

O desembargador Almir de 
Lima Pereira. Coordenador dos 
Juizados no Pará, foi represen-
tado pela juíza Dahil Paraense, 
titular da 158  Vara Cível da ca-
pital e do Juizado Central que 
funciona no Bairro do Marco. 

"Juizados Especiais e Demo-
cracia Brasileira", "Juizados 
Especiais e Vida Associativa 
Local, Direitos e Mídia" e 
"Juizes Para a Cidadania" fo- 

ram os temas debatidos duran-
te o encontro. Entre os partici-
pantes. o Ministiu Sepiílveda 
Pertence do STF. o 
desembargador Manoel 
Carpena Amorna, do TJE do 
Rio de Janeiro e o teólogo Leo-
nardo Boff. 

"Foi muito importante por-
que tive oportunidade de tra-
zer informações sobre traba-
lhos apresentados e que nós dá 
uma visão geral do Brasil so-
bre os Juizados Especiais Pelo 
que ouvi, em termos de 
Juizados. o nosso Estado. esta 
muito aquém dos Estados par-
ticipantes. pela falta de verba 
e de uma estrutura melhor. 
Com  a Coordenação Geral do 
desembargador Almir de Lima 
Pereira os Juizados tiveram 
uma melhora Significativa".  

avalia Dahil Paraense. 
A magistrada defende a de-

signação de juizes e um quadro 
de funcionários para atuarem 
somente nos Juizados. "Só no 
Pará e que magistrados e fun-
cionários acumulam funções na 
justiça comum e nos JES". te-
força 

De acordo com as estatísticas, 
o total de ações em tramitação 
nos Juizados representa 65 %, 

em todo o pais. Esse percentual 
perfaz cerca de 1,200 milhão de 
ações de natureza Cível e mais 
900 mil na amua Criminal. Em 
todo o pois existem 759 juizes 
trabalhando em juizados Espe-
ciais. O próximo encontro será 
reahizo em Salvador, na pri-
mem quinzena de maio do pró-
ximo ano e o sexto em Macapá. 
Amapa 
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Concurso para juízes entra na reta final 

Na foro, o Des. José Alberto 
Soares Maia, presidente da 
Comissão Organizadora do 
concurso 

Os 105 candidatos clas-
sificados na segunda prova 
subjetiva - a terceira do con-
curso público para juizes 
substitutos promovida pelo  

Tribunal de Justiça - realiza-
ram no dia 22 deste mês, das 
8 às 12 horas, a segunda pro-
va subjetiva do certame, em 
clima de total tranqüilidade 
no Colégio Nossa Senhora 
de Nazaré. No início da pro-
va a Comissão Organizadora 
sorteou, com a participação 
de dois representantes de 
cada sala, o assunto da dis-
sertação da segunda prova 
subjetiva. Na ocasião tam-
bém foi sorteada a matéria 
referente a lavratura da sen-
tença. A sentença que ver-
sará sobre matéria penal, 
será a última avaliação dos 
candidatos e deverá ser fei-
ta, conforme previsões dos 
integrantes da comissão, ain-
da na primeira quinzena de 
dezembro. 

Prevista para acontecer 
no dia 15, aprova foi adia-
da para o dia 22 em razão 
dos 93 recursos de candida-
tos desclassificados, que 
pleiteavam alterações em 
suas médias. Dos 93 recur-
sos apenas três foram defe-
ridos pela Comissão 
Organizadora, presidida 
pelo desembargador José 
Alberto Soares Maia, Vice-
Presidente do TJE. No dia 
18 a sessão do Órgão Espe-
cial do Tribunal apreciou e 
homologou as decisões da 
Comissão. 

Dos 1.202 bacharéis 
que se inscreveram, so-
mente 999 compareceram 
para fazer a primeira prova 
sobre conhecimentos ge-
rais. Foi a única prova  

objetiva do concurso. Nes-
sa prova mais da metade 
dos participantes foi 
desclassificada, passaram 
apenas 443. Na primeira 
prova subjetiva apenas 102 
foram classificados e mais 
três que conseguiram alte-
rar suas médias, totalizando 
105 candidatos que esta-
vam habilitados a fazer a se-
gunda prova subjetiva. 

A advogada Avelina 
Hesket, Presidente da OAB/ 
PA se reintegrou à comissão 
- a advogada havia se retira-
do, em razão de que havia 
uma parente sua entre os 
concorrentes às 30 vagas 
oferecidas pelo TJE, mas 
que já foi eliminada na pri-
meira prova. 

Presidente do TRE avalia o trabalho eleitoral do Pará 
Para o presidente do Tri-

bunal Regional Eleitoral, 
desembargador Elzaman 
Bittencourt (na foto), as elei-
ções gerais deste ano "trans-
correram dentro do que havia 
sido planejado pelos órgãos 
competentes". O TRE do Para 
foi novamente criticado, em 
especial pela grande impren-
sa, pelo atraso nos trabalhos 
de apuração das eleições. O 
desembargador Elzaman ex-
plicou que foi elaborado, des-
de o ano passado, um projeto 
dessas eleições. Esse projeto, 
revelou Bittencourt, foi colo-
cado em prática em janeiro 
deste ano. "Embora a verba 
solicitada ao TSE para fazer 
face as despesas não tenha 
sido atendida no seu 
quantum", completa o 
desembargador. Elzaman 
Bittencourt disse também que 
dos nove milhões solicitados 
ao TSE, foram liberados sete 
milhões e duzentos mil reais. 

A verba enviada pelo TSE 
extrapolou em duzentos mil  

reais. "Nós extrapolamos com 
a devida autorização do TSE, 
para podermos cumprir os 
prazos previstos pelo TSE. A 
verba foi utili,--idn na alocação 
de barcos, aviões, lanchas 
etc... para que as juntas elei-
torais remetessem os resulta-
dos dentro dos prazos previs-
tos, evitando atraso nas 
totalizações, o que não vinha 
ocorrendo em eleições passa-
das", esclareceu o desembar-
gador. 

Falando sobre as críticas 
publicadas na grande impren-
sa, Elzaman Bittencourt foi 
categórico em afirmar que 
elas são resultado "da má in-
formação de nossas peculia-
ridades geográficas, pois sen-
do o Estado do Pará dotado 
de dimensões continentais, as 
distâncias que separam a 
grande maioria das Zonas 
Eleitorais da capital são mui-
to grandes. Somado a isso, a 
precariedade da comunicação 
quer seja  por via telefônica ou 
estradas, uma vez que o trans- 

porte fluvial ainda predomi-
na como um dos principais 
meios de transporte da re-
gião". Mesmo com todas as 
dificuldades, ressalta o pre-
sidente do Eleitoral, conse-
guimos apurar os votos do 
primeiro turno em cinco dias 
e o segundo turno em 44 ho-
ras e 39 minutos. Elzaman 
elogiou a dedicação e compe-
tência dos juizes e funcioná-
rios do TRE nessas eleições. 
"Sou um juiz de carreira e an-
tes de chegar a presidência 
vivi de perto as dificuldades. 
Conheço os problemas na 
prática e em virtude disso 
procurei atender os juízes do 
interior dando a eles todos os 
recursos disponíveis", afir-
mou o Desembargador sobre 
os elogios recebidos dos 
juizes eleitorais, na condução 
dos trabalhos. 

Avaliação 
O desembargador Elza- 

man Bittencourt participou 
nos dias 18 a 21 deste mês 

O Presidente do TRE, 
Desembargador Elzaman 
Bittencourt, defende a votação 
eletrônica em todo o Estado 

em Natal, no Rio Grande do 
Norte, da reunião de presiden-
tes de TREs do Pais com o 
ministro limar Galvão. Ava-
liar o resultado das eleições 
foi o principal objetivo do 
evento. O presidente do TRE 
do Pará reivindicou o voto 
eletrônico em todo o Estado 
para o próximo pleito, que 
acontece em 2.000. 
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Sexualidade na Infância e Adolescência é tema de palestra no TJE 

A sexualidade na infância e 
adolescência foi tema da pales-
tra proferida pela médica pedi-
atra Maria Ivone Freitas de Oli-
veira (na foto), promovida pelo 
Serviço Médico do Tribunal de 
Justiça que tem a frente o mé-
dico Clínico Geral Miguel 
Simas. E a terceira de um ciclo 
de palestras que o Serviço Mé-
dico promove objetivando atra-
vés de informações trabalhar a 
prevenção de doenças e melho-
rar a qualidade vida dos funci-
onários e seus dependentes. 

A palestra da pediatra Maria 
Ivone Freitas de Oliveira - da 
equipe do serviço Médico do 
TJE e especialista em atendi-
mento de adolescentes, foi rea-
lizada no dia 30 de outubro, às 
9 horas, no Salão do Tribunal 
do Júri e contou com a partici-
pação do Secretário de Admi-
nistração Domingos Sávio  

Campos, do Diretor de Recur-
sos Humanos Nazareno Costa e 
de mais de 50 funcionários. 

Maria Ivone Oliveira iniciou 
sua palestra com informações 
conceituais sobre sexualidade - 
considerada para a médica como 
"toda e qualquer manifestação 
do ser humano, que tem em seu 
corpo a marca de seu sexo". 

A sexualidade começa com o 
nascimento, informou a médica 
lembrando aos presentes a im-
portância da amamentação "que 
além ser a melhor alimentação 
para a criança, também traba-
lha seu lado emocional, já que 
estimula uma área de prazer - a 
boca, sendo a chamada fase oral. 
Entre os 3 e 4 anos a criança 
inicia a fase anu-retal, onde já 
tem seu desenvolvimento mais 
avançado, já anda e fala. E nes-
sa fase que a criança passa a ter 
prazer em certos atos fisiológi-
cos, tais como evacuar - é quan-
do a criança tem maior contato 
com suas feses, provocando um 
profundo desagrado aos pais. 
Sendo vítima de repressões neste 
momento. Já na fase genital, a 
fase dos porquês, a criança co-
meça a descoberta do seu corpo 
e das outras pessoas, necessitan-
do de maior intimidade com 
seus familiares. 

Na fase escolar a criança co-
meça com a exploração do cor-
po. Nessa fase, a criança pode 
começa a se masturbar. A mé-
dica orientou os pais presentes 
que não é saudável reprimi-las,  

mas que estes, precisam 
orientá-las no sentido de evitar 
que não utilizem objetos que 
possam lhes causar danos fisi-
cos. 

Sexualidade na 
adolescência 

De acordo com informações 
de Maria Ivone, "a adolescên-
cia é o período caracterizado 
pelas mudanças corporais e 
emocionais que favorecem a 
transição da sexualidade infan-
til em uma sexualidade adulta". 
Essas transformações ocorrem 
em etapas biopsicossociais e es-
tão fora do controle do adoles-
cente, sendo necessário que se 
tenha tempo e espaço para 
vivenciá-tas. 

Normalmente o comporta-
mento sexual do adolescente 
passa por três fases: o desper-
tar do interesse sexual - decor-
rente do estímulo das secreções 
hormonais e o aumento dos 
androgênios circulantes; a ex-
perimentação de comporta-
mentos sociais, que envolve a 
prática de iniciar um relaciona-
mento amoroso com outra pes-
soa - e o conhecimento do pró-
prio corpo através de práticas 
auto-eróticas ou masturbação; a 
escolha do parceiro que é o 
amadurecimento da interelação 
afetiva e deve ser entendido não 
como urna agressão à socieda-
de, mas como unia experiência 
nova, urna expressão de identi- 

dade e independência do jovem. 
A primeira relação geralmen-

te ocorre por acaso e na maio-
ria das vezes sem qualquer pre-
caução, justamente pelo fato dos 
jovens serem tomados pelo pen-
samento mágico de que: "-isso 
não acontece comigo". Esse 
comportamento de risco, pode 
levar a conseqüências como 
gravidez indesejada e doenças 
sexualmente transmissíveis. "A 
saída reside unicamente na edu-
cação, na informação sem pre-
conceitos, com muito diálogo e 
principalmente respeito huma-
no» orienta a médica. 

As escolhas sexuais se mani-
festam nessa frse da adolescên-
cia Maria Ivone informou que: 
"A sexualidade infantil e do 
adolescente é naturalmente 
autoerótica, passando posterior-
mente por um período 
homoeróucio e chegando a uma 
sexualidade de expressão 
heteroerótica". O homoero-
tismo - que na opinião da mé-
dica é a expressão melhor que 
homossexualismo - o adoles-
cente manifesta atração global 
e única pelo mesmo sexo, que 
não se reduz à pura expressão 
genital. Para a médica isso não 
é uma perversão ou enfermida-
de, "devemos lembrar sempre 
que o sexo está marcado no cor-
po, a preferência está na con-
duta", concluiu Maria Ivone 
para uma platéia interessada e 
pailicipativa, formada rinci-
palmente de mães. 

Palestra sobre Climatério e Menopausa 
O que é, quando ocorre e como 

administrar o climatério foram os 
assuntos da palestra do médico 
ginecologista Nelson Santos 
(foto), realizada no dia 24 deste 
mês, no salão do júri do Palácio 
da Justiça. Nelson Santos, espe-
cialista em reprodução humana é 
integrante da equipe do Serviço 
Médico doTJE. Esta é a Segun-
da palestra que o médico realiza 
para os funcionários do Tribunal 
de Justiça. Na primeira, Nelson 
Santos, falou sobre o câncer 
cérvico uterino e DSTs. 

Climaténo é o período da vida 
da mulher que antecede a meno-
pausa. A menopausa - que deri-
va de "meno", que significa mês 
e "pausis", pausa - é uma das vá-
rias alterações naturais que ocor- 

rem na mulher durante sua vida. 
Ela consiste em uma alteração 
natural, fisiológica, caracteriza-
da pela queda dos níveis de 
hormônios femininos, que são: o 
estrogênio e o progesterona, que 
controlam a menstruação. Esse 
processo pode durar de 4 a 5 anos 
e durante esse período, a mulher, 
pode vir a ter menstruações irre-
gulares. 

Segundo o palestrante o proces-
so da menopausa ocorre por vol-
ta dos 45 e 50 anos, deve ser 
considerada quando a mulher fica 
pelo menos seis meses sem mens-
truar. Na maioria da mulheres, 
essa alteração pode causar: ondas 
de calor; suores noturnos que le-
vam a perda do sono e a sensação 
de cansaço durante o dia; tontei- 

ras; cefaléias; irritabilidade. 
Para o médico essa 
sintomatologia apresentada no 
período da menopausa é positiva 
porque a mulher através da aju-
da do médico e de medicamen-
tos pode controlar. Quando não 
ocorrem os sintomas, a mulher 
pode vir a ser surpreendida, mais 
à frente, com um problema mais 
grave como a osteoporose. A 
osteoporose é resultante da per-
da da massa óssea - os ossos pas-
sam a apresentar poros e enfra-
quecem, "é a complicação mais 
grave do climatério", alertou o 
palestrante informando que nos 
Estados Unidos é a principal cau-
sa de mortalidade em mulheres 
pós-menopausicas. No Brasil 
ainda não existe nenhum traba- 

lho esta-
tístico so-
bre a ma-
téna. 

A ori-
entação 
do médi-
co a todas 
as mulhe-
res acima 
de 40 
anos é: "procurar o ginecologista 
para avaliação do nível hormonal 
e quando necessário, sob o con-
trole do médico, fazer uso da te-
rapia de reposição hormonal para 
evitar problemas futuros". Du-
rante a palestra Nelson Santos 
apresentou em vídeo, casos resul-
tantes de complicações do perío-
do do climatério. 



Cau -
sou perple-
xidade na 
maioria  
dos juizes 
do Brasil. 
recente 
episódio 
ocorrido 
no Espirito 
Santo e di-
vulgado 
pela AMB 
(Associa-
ção dos Magistrados Brasileiros). E 
que naquele Estado, um magistra-
do foi praticamente forçado a se 
afastar das suas funções de juiz elei-
toral, simplesmente porque em cor-
rspondência endereçada aos seus 
colegas. como presidente da Asso-
ciação dos Magistrados do Espírito 
Santo - Amages, tecera algumas 
considerações sobre a atuação de 
parlamentares capixabas e outras 
autoridades. 

Consta que a OAB, Ordem dos 
Advogados do Brasil foi a autora da 
representação junto ao IRE contra 
o ato do juiz, que segundo ela "te- 
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na perdido a isenção para condu-
zir o processo eleitoral". 

Contado assin. de forma enxu-
ta e simplória, e levando-se em 
conta que aos poucos vamos nos 
acostumando a ser tolerantes com 
pequenos e grandes absurdos na 
nossa vida diária, o fato parece até 
normal. Mas não é, e revela uma 
situação delicada. 

Recente pesquisa de âmbito 
nacional»  veio demonstrar que a 
despeito da sua cantada e decanta-
da morosidade, a Justiça é das Ins-
titUições do País, a que o povo mais 
confia e onde procura abrigo o fra-
co, quando se vê ameaçado nos 
seus direitos pela prepotência e 
arbítrio dos poderosos e do próprio 
Estado. 

Na mesa de trabalho do juiz e 
que vai desaguar a pletora 
inominada de conflitos de interes-
ses, os mais diversos e complexos, 
que não lograram automação na so-
ciedade, e aí então desponta a urien-
sa responsabilidade do julgador. que  

se faz depositário das angústias e 
da esperança das partes, ansiosas 
por um julgamento imparcial, isen-
to e sobretudo justo. 

Há assim como que um pacto 
silencioso de quem julga, em apli-
car corretamente a lei e a sua cons-
ciência, com o cidadão que nunca 
deixa de espertar pela sábia deci-
são que venha restabelecer o equi-
librio ao fim da demanda. 

Nos dias atuais»  em face das 
constante ás garantias 
institucionais e prerrogativas dos 
juizes, e diante desse ato concreto 
de violação do mais sagrado dos di-
reito fundamentais que é o de ter 
opiniões e expô-las livremente, 
surge uma preocupaste indagação: 
até quando o jurisdicionado pode 
cotar com julgadores independen-
tes e sérios e confiar na justiça, 
quando eles próprios, os magistra-
dos se vêem relegados à condição 
de cidadãos de 2' classe e são im-
pedidos de exercitar a própria ci-
dadania? 

É doloroso ter de admitir que 
o "patrulhamento ideológico" à 
conduta do juiz capixaba, 
patrulhamento esse que feriu de  

morte os direitos e garantias indi-
viduais, tenha partido justamente 
da Ordem dos Advogados do Bra-
sil, que não faz muito tempo bra-
dava nas ruas e praças pela 
redemoeratização e insurgia-se de 
forma ruidosa, pelo menos era isso 
que aparentava, contra o 
autoritarismo. 

Urge que o equivoco seja des-
feito e que as Associações da Ca-
tegoria, em todos os níveis, lutem 
pela recondução do magistrado à 
sua função de Juiz eleitoral, de 
onde nunca deveria ter saído, sem 
razões plausíveis. 

Agora que a poeira sentou e as 
paixões políticas foram arrefecidas, 
tal reconsideração só engrandece-
ria o TRE do Espírito Santo e seu 
presidente, que dariam assim uma 
lição de bom senso e democracia, 
essas duas plantinhas tenras e ra-
ras, indispensáveis ao fenômeno do 
crescimento da alma e da beleza, 
seja em nossa vida ou em nossos 
jardins. 

0 autor é juiz da comarca de 
Ourém 

As gravações clandestinas 
Depois do alcance que vem ocor-

rendo dos aparelhos eletrônicos, 
sofisticadamente preparados, lon-
ge ficou o segredo que as pesscas 
gostariam de guardar. Por isso, vêm 
recrudescendo os casos de varre-
dura frente aos instrumentos de co-
municação que os maus intencio-
nados buscam para chantagear os 
que se servem dos fones. para tra-
tar de assuntos sérios.. deixando es-
capar alguma palavra que dubia-
mente pode ser levada para uma in-
terpretação perigosa. 

Agora mesmo, as mais altas au-
toridades do País, estão se deba-
tendo ante os que do lado oposici-
onista do governo, aproveitam-se 
de uma gravação, que dizem ser 
comprometedora á negócios em 
que o mesmo se empenham na ad-
ministração pública. 

Há uma coisa que não se pode 
deixar de analisar. E o empenho de 
determinados indivíduos se dedi-
casem ao trabalho de usarem os ar-
tificios de espreita a conversas, na-
quilo que lhes interessa para o mal 
e depois divulgarem, no propósito 
exclusivo de obterem saldos 
pecuniários em seu proveito. 

Entendemos que existem dois 
crimes praticados por esses ardi-
losos escutadores de linhas telefô-
nicas. Um a ilicitude do seu ato, 
outro a negociação da coisa obtida 
por meio ilegal, ou seja, o modo 
de adquirir vantagem na sua di-
vulgação. 

Ora, é sabido que todos os mei-
os de prova têm que se ajustar a  

lei e, devem ser moralmente legi-
tímos, ainda que não especificados 
em legislação própria, sob pena de 
sua inadmissibilidade. 

No que concerne a gravação 
magnética de ligações telefôni-
cas, feitas clandestinamente não 
se pode aceitar como meio le-
gal e nem moralmente legítimo. 
Sem o consentimento de quem 
teve a sua conversa gravada, não 
se admite a gravação, por mais 
relevante que seja o motivo de 
quem efetuou. Isso tem sido a 
jurisprudência firmada pelas 
Cortes supremas da Justiça Bra-
sileira. 

Esses conceitos tem sustento na 
violação da privacidade alheia, 
segundo o previsto no artigo 5. 
XII da Constituição Federal, que 
prevê o sigilo mantido pela lei 
maior e que se estende a todos os 
meios de comunicação. É o axio-
ma de que cartas, cartões, tele-
gramas, transmissões rádio-tele-
gráficas, rádio-telefônicas, radi-
ogramas, telexogramas, tem uma 
tutela jurídica para resguardar o 
segredo do seu conteúdo que de 
norma só interessa a quem os ex-
pede e a quem os recebe. A Cons-
tituição garante pois, o dever do 
segredo no que tange a comuni-
cação da palavra oral à distância. 

Acresce, as empresas que diri-
gem os serviços telefônicos, assu-
mem a grave responsabilidade na 
preservação do sigilo de suas trans-
missões e, são responsáveis civil e 
criminalmente por sua violação. 

*Al,rjr  de Lima Pereira 

Agora a concessão da escuta ou do 
conhecimento do teor de cartas, só 
pode prevalecer por necessidade de 
prova na instrução judicial ou in-
vestigação policial, porém com a 
competente ordem do Juiz da ju-
risdição. 

Apesar de ser em alguns casos 
adotado esse procedimento, há 
quem conteste, argumentando com 
a tese de que não existe lei que re-
gularmente as hipóteses e a forma 
dessa autorização. 

Por outro lado, a gravação feita 
por quem participou da conversa 
gravada é admitida como prova em 
Juízo. Faz frente ao disposto no 
artigo 383, do CPC, é considerada 
admitida por quem foi produzida. 
No caso, não se cuida de 
interceptação. 

Mas de tudo que foi dito, resta 
o desconsolo de se verificar que 
não se respeita a lei e tranqüila-
mente, se usa o ardil de publica-
mente reproduzirem essa fitas, 
sempre no propósito de denegri-
tem a imagem de pessoas que de 
algum modo são representativas 
na coletividade. E o pior, servin-
do para políticos usarem nos seus 
entreveros com os adversários, 
expondo-os a execração da socie-
dade. 

Esses pode-se dizer, sabem que 
a ação não é válida. Não podem 
alegar desconhecimento da lei. Se 
assim, procedem podem ser pena-
lizados, como qualquer um que aja  

dessa ma-
neira. In-
teressan-
te, pedem 
punição 
para o cn-
me, eles 
m e s m o 
são passi-
veis, pois 
o uso des-
sas grava-
ções clan-

destinas são condenadas legalmen-
te. 

Por isso, os que sofrem esse pro-
cesso de retaliação, já se conside-
ram vítimas e tem o apoio legiti-
mo para chamarem em Juízo os 
seus antagonistas. Mas como não 
temos o hábito de cumprir a lei. 
vamos assistindo essas perlengas 
que sacodem de vez em quando a 
publicidade, infelizmente servindo 
de pastos para o seu longo noticiá-
rio. 

Realmente, é asqueroso aquele 
que se esconde na bisbilhotice de 
uma particularidade para sorratei-
ramente obter um produto que lhe 
possa proporcionar uma compen-
sação material. 

Urge, a punição dos fraudadores 
da ligações telefônicas, ouvindo a 
fala de pessoas que 
desavisadamente mantém diálogo 
com outras. 

'O autor é Desembargador 
aposentado e Coordenador Geral 
dos lEr 



Jair Albano Loureiro, em foto recente, aos 84 anos 

Jair Albano Loureiro ingressou no 
Tribunal de Justiça do Estado como 
Pretor do Termo Judiciário da comarca 
de Obidos, em 1944. O acesso aquela 
cidade da região do baixo Ama-
zonas era di fiei! e as embarcações 
precárias. Mas a vocação à car-
reira da magistratura incentivou 
o jovem bacharel a deixar a capi-
tal e enfrentar as dificuldades no 
interior ao lado da esposa, com a 
qual convive até hoje. Quatro 
anos depois, Jair Loureiro pede 
remoção para o município de 
Igarapé-Açu, terceiro. Termo da 
Comarca de Maracanã. Em 1949 
conquista a recondução para o 
Termo de Anhanga, a 100 quilô-
metros de Belém, pertencente a 
comarca de Castanhal - o nome 
da cidade Anhanga foi substituí-
do por São Francisco do Pará e 
atualmente é sede de comarca. 
Posteriormente, em 1954, Jair Albano é 
promovido e passa a responder pela 
pretoria criminal da comarca da capi-
tal, onde permanece até ser colocado em 
disponibilidade com base no AIA (Ato 
Institucional de 1° de abril de 1964). 
Com a Lei de Anistia a disponibilidade 
foi transformada em aposentadoria. 

Com dificuldades na fala e a memó-
ria prejudicada em razão de ter sofrido 
uma isquemia cerebral, posteriormente 
um enfarto do miocárdio, agravado pela 
diabetes, da qual é portador, o magis-
trado recebeu a reportagem do "Infor-
mativo do TJE" em sua residência, ao 
lado da esposa Maria Luiza, atualmen-
te com 76 anos e a sobrinha Sônia. 
Apesar das seqüelas das doenças Jair 
Albano ainda recorda dos amigos ma-
gistrados de sua época, em especial do 
juiz Samico e do desembargadoi 
Calistrato de Mati.L.', já falecidos. 

A esposa Maria Luíza afirma com 
orgulho, que o esposo sempre procurou 
realizar seu trabalho com seriedade, 
competência e dignidade, esforço que lhe 
valeram o respeito e a amizade das co-
munidades por onde passou em sua tra-
jetória na magistratura. 

Mas, paralelamente a atividade no 
Poder Judiciário, Jair Albano construi- 
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ria uma carreira também respeitada no 
mundo esportivo da época. 

No Payssandu, sua passagem como 
presidente seria marcada por projeto ino-
vador visando a modernização do fute-
bol paraense. Nas páginas dos jornais 
da época, Jair Albano Loureiro se des-
tacava como um dos grandes persona-
gens da história desportiva do 
Payssandu. Ele foi presidente do 
Passandu Esporte Clube, além de juiz 
da Federação Paraense de Futebol. A 
estreita ligação do magistrado com o es-
porte, o levaria ainda a integrar o Con-
selho Deliberativo do Pavssandu. E eleito 
ainda integrante do Tribunal de Justiça 
Desportiva da Federação Paraense de 
Basquetebol, Juntamente com o atual 
desembargador Stcléo Bruno de 
Menezes. A imprensa local classificava 
a administração de Jair Loureiro como 
"correta e isenta", o que para os filhos e 
netos é motivo de muito orgulho. 

A experiência vivida no esporte 
paraense valeram a Jair Albano a opor-
tunidade de participar da comemoração 
histórica dos 55 anos de fundação do 
clube, noticiado com destaque pela im-
prensa local da época. Eleito por acla-
mação, Jair Albano ainda cumpriria 
mandato como juiz efetivo do Tribunal  

de Justiça Desportiva. A eleição refle-
tiu o respeito e admiração por ele con-
quistados no meio desportivo do Pará. 

Mas a vida do magistrado é marcada, 
além da interrupção em sua car-
reira de magistrado - forçada pelo 
governo militar que se instalou a 
partir de março de 64, e também 
pela perda de três dos cinco fi-
lhos. hoje Jair Albano tem uma 
vida pacata, dentro de casa. No 
período mais dificil de sua vida. 
Jair Albano sempre pôde contar 
com o desvelo da esposa Maria 
Luiza. e dos filhos Roberval e 
Ronaldo. Além dos filhos natu-
rais. Jair e Maria Luiza ainda 
adotaram quatro crianças. 

Após a aposentadoria Jair 
Albano ainda conseguiu advogar, 
sempre na área criminal. O neto 
Reginaldo Lélis Loureiro infor-
mou que o magistrado advogava 

por prazer porque jamais chegou a ga-
nhar dinheiro com a advocacia crinunal. 
"Ele advogou por puro prazer e para 
ajudar as pessoas". Naquela altura, o 
então advogado e magistrado aposenta-
do é obrigado a paralisar por completo 
suas atividades profissionais, quando 
sofreu a isquemia cerebral. Hoje Jair 
Albano está com 84 anos e sobrevive 
graças ao carinho e cuidados da esposa 
dona Maria Luiza e da sobrinha Sônia. 
Atualmente a vida do magistrado é 
regida por um rigoroso tratamento. Ele 
pouco sai de casa e passa seus dias nor-
malmente vendo televisão, em especial 
os torneios de futebol. Apesar das difi-
culdade o magistrado se sente de bem 
com a vida. "Apesar de minhas compli-
cações de saúde, me considero um ho-
mem feliz", afirma Albano. O controle 
dos medicamentos é feito por Dona 
Maria Luíza. Aos domingos, o magis-
trado aposentado recebe a comunhão do 
ministro da eucaristia, Nilton Chaves. 
da Paróquia de Fátima. 

Aos servidores do Tribunal de Justi-
ça, Jair Albano deixa como mensagem 
um "feliz natal e um próspero ano novo 
e que sejam felizes na profissão escolhi-
da". 



Não anule Doutor! 

O município de Cacho-
eira do Arari vivenciou 
mais um período eleitoral 
e o pleito se deu em outu-
bro de 98. A comarca, lo-
calizada na ilha do Marajó 
congregava vários outros 
distritos, dentre os quais o 
de Tracuateua. O juiz ti-
tular da comarca presidiu 
também as eleições. A vo-
tação havia sido encerrada 
e a contagem dos votos teve 
início. Naquele município 
a votação foi manual, uma 
vez que a localidade não 
possuía o número suficien-
tes de eleitores determina-
do pelo Tribunal Superior 
Eleitoral para que a vota-
ção passasse a ser em urna 
eletrônica. Nesta eleição, 
10 municípios do interior 
por assim dizer, fizeram a 
sua estréia no târ' famoso e 
badalado "voto eletronico". 
Pois bem, em Cachoeira do 
Arari, a população apta a 
votar fez a sua escolha 
através das tradicionais cé-
dulas eleitorais. 

A eleição tranqüila, 
sem maiores problemas, 
foi seguida pelo começo da 
apuração também marcada 

pela mais perfeita ordem. 
Em uma das turmas 
apuradoras foi encontrado 
um voto para um candida-
to denominado "Caba". 

Os escrutinadores es-
tranharam o nome do can-
didato e decidiram levar o 
problema até o juiz eleito-
ral da comarca. Após pro-
curar as informações per-
tinentes, o magistrado che-
gou a conclusão de que não 
havia nenhum candidato 
com aquele nome e portan-
to, decidiu pela adulação 
do voto. Nesse momento, 
uru rapaz se manifestou no 
final da sala: 

-Não Doutor, por favor 
não anule o voto! O voto é 
meu Doutor. Fui eu que 
votei. E eu votei no Sabá. 

Curioso, o juiz questio-
na o rapaz argumentando 
que não era esse o nome 
que conava na cédula. 
Diante da afirmação do 
juiz ele, meio envergonha-
do, respondeu: 

- Não Doutor, só faltou 
o cedilha. 

Causo narrado pelo 

Juiz Emane Malato 

AUSO 

Em uma comarca distan-
te cerca de 150 quilômetros 
da capital, houve uma dispu-
tadà eleição entre baratistas 
e antibaratistas. Naquela 
época tudo podia acontecer 
durante uma disputa eleitoral. 
Tumultos dentro dos locais de 
votação e principalmente de 
apuração. Fraudes de todo o 
tipo e até o roubo de urnas 
era comum acontecer O 
procedimento normal dos jui-
zes eleitorais era sempre so-
licitar a permanência do 
Exército durante todo o pro-
cesso de votação e apuração 
das urnas. 

A eleição era suplementar 
e a disputa se dava para go-
vernador. Um determinado 
político contratou alguns ho-
mens para fazer a "fiscaliza-
ção da votação, como delega-
do de seu partido", o que é 
perfeitamente legal até hoje e 
bem aceito pelos juizes. Mas 
nessa votação os delegados 
contratados do partido esta-
vam ali para tumultuar e usar 
de violência contra os eleito-
res que não estivessem afina-
dos com seu candidato. 

Até então a votação trans-
coma sem grandes transtor-
nos:  até que um determinado 
eleitor, ao tentar votar perce-
beu que havia perdido seu ti-
tulo eleitoral. O delegado de 
um partido, imediatamente 
tentou impedir que ele votas-
se. O delegado do outro par-
tido contemporizou - na dis- 

cussão do "pode votar, e do 
não pode votar", o juiz foi co-
municado pelo presidente da 
mesa e decidiu que o homem 
poderia votar, mediante a 
apresentação de sua cédula de 
identidade. O delegado elei-
toral do político enfrentou o 
juiz e disse que o homem não 
votaria de jeito nenhum. O 
juiz também enfrentou o ho-
mem e mandou que ele se re-
tirasse do local pois estava tu-
multuando a votação. Mas o 
dito cujo disse que não sairia 
do local sob nenhuma hipó-
tese, "pode chover canivete, 
mas daqui não saio e ninguém 
me tira". O juiz, mandou 
chamar os militares que es-
tavam de guarda no local da 
votação e deu ordens por es-
crito - exigência da época, 
para o valentão ser retirado 
do local mesmo que fosse ne-
cessário usar de violência. 
Imediatamente policiais mili-
tares entraram na seção, de 
metralhadora (Iria de fabrica-
ção nacional) empunho. Um 
dos militares encostou no pes-
coço do cidadão a metralha-
dora e perguntou: - vem cá, 
como é que tu queres que eu 
te tire daqui? Imediatamente 
o homem se levantou e disse 
em tom suave "não, basta o 
senhor me pegar pelo braço 
que eu saio sargento". 

- 

Causo narrado pelo 
desembargador Manoel de 
Christo Alves. 

O valentão 
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Os dirigentes do Tribunal de Justiça parabenizam os 
aniversariantes de dezembro, são os. seguintes: 

01 Benedito Célio Machado Viana, Edgar 
Lobato de Almeida, Leonor Maria Gomes 
Ferreira Gaya, Marta Janete Cavalcante 
Maia, Raimundo Olavo da Silva Araújo-
>Desembargador 

02 Jocilene Pantoja Soares Alho, Mana do 
Carmo Bentes Vieira, Maria Silveria da 
Costa Pessoa, Maneta Monteiro Pereira, 
Volmar Rodrigues dos Santos 

03 Álvaro Luiz Tavares de Christo Alves, Clau-
dia Ribeiro de Souza, Cláudio Cordovil da 
Silva, Elciene Pinto Gama Martins, Fran-
cisco Xavier Ferreira de Bnito, Iacy Salga-
do Vieira dos Santos->Juíza, Maria Helena 
Couceiro Simões->Desembargadora, 
Raimundo Hélio de Paiva Meio-
>Desembargador 

04 Ana Maria Magno Freitas, Carlos Odomanio 
de Almeida Feio, Eleonora Pereira Tavares-
>Pretora, Geraldo Santana dos Santos Fi-
lho, Gonçalo Marques Braga, Graça Maria 
de Carvalho Nobre, Tnineu Gomes de Cas-
tro, Lécio Adamor Gemes de Carvalho, 
Leonardo Ainorixn da Cunha, Luís Miguel 
Negrão Machado->Juiz, Maria Barbara O 
Rio Branco, Maria da Graça de Carvalho 
Nobre, Maria Laíse Nobre Ferreira, Rena-
to Lobo, Ronaldo Douglas Pena Gonçalves 

05 Iracema dos Reis Souza 

06 Amadeu Farias Santiago, Antônia Eunice 
Andrade Viana, Eliana Conceição Vasques 
da S Pereira, Lizete Maria Barbosa de Oli-
veira. Maria Virgínia Vidigal Mala, Mário 
Cláudio Tavares->Pretor, Paulo Sérgio Go-
mes da Silva 

07 Adalberto Ambrosio de Souza->Juiz, Carlos 
Alberto Silva da Costa, Cláudio Huet 
Baceilar, Elaine Ferreira Farias, Geminiano 
Piedade Farias, Ivan da Rocha Botto-
>Pretor, Lauricélio Cavalcante de Araújo, 
Pepe Hubert Pricken Lairat, Rosana Alves 
da Silva Borges 

08 Alcivandro Conceição Linhares Franco, 
Elzamam da Conceição Bitencourt-
>Desembargador, Francisco de Oliveira 
Nascimento, Julieta do Socorro Nascimen-
to Paiva, Maria da Conceição Negreiros. 
Mary da Silva Vieira, Orlando Conceição 
Silva de Oliveira, Silvia Conceição do 
Amaral Rocha, Wagner Ribeiro da Silva 

09 Aicma Lúcia Santos Gonçalves, André Sou- 

za de Figueiredo, Elízângela dos Santos 
Delgado, Marília Janete Silva Pinto, Patrick 
Afonso Viena Barros 

10 Admil Salgado Vieira, Alda Gessyane 
Monteiro de Souza Tuma->Juíza, Benedito 
Matos Amaral, Celi Regina Castro da Cos-
ta, Emilia Belém Pereira->Juíza, Márcio 
Augusto Lesada Mala, Maria Sônia de Lima 
Frazão, Wagner Luiz Barros da Cunha 

11 Dannieile Pantoja Oliveira, Jurandir Gon-
çalves Monteiro, Léo Vulcão Leão, Max 
George Maciel Diniz, Oziel dos Santos da 
Silva 

12 Edenilson da Silva Brabo, José Luiz Fran-
cisco Pacheco, Raimunda Nonata Araújo 
Moreira, Raymundo Corrêa de Almeida 
Neto, Rui Alberto Peixoto Vasconcelos-
>Juiz, Sebastião Nogueira Sirotheau 

13 Luzenilda Carvalho Gato, Marcus Miller 
Machado Sassim, Osicler Souza da Silveira 
Júnior, Pérola Pacifico da Costa 

14 Angela Maria Souza Barros, Dionísio de 
Melo Soares, Edrnilson de Souza Viana, 
Elizângela do Socorro Lobo de Menezes, 
Marpia Caliegani, Vicente Lúcio da Silva 
Reis 

15 Arthur Cláudio de Meio Ramos, Geraldo 
José Guimarães Amorim->Pretor, João 
Alberto Alves Pantoja, Nilza Waldeneida de 
Lima Magalhães, Valter Abdon 

16 Alex Fabiany Silva Carvalho, Ana Lúcia 
Bentes Lynch->Juíza, Isaias Pinheiro Lopes, 
Ivan Carvalho Moraes 

17 Edilena Ribeiro da Costa, Manoel Flexa 
Pereira Júnior, Maria Diva Barata da R Bas-
tos, Raimundo Nonato Alves Favacho, 
Roudina Regina David de Oliveira, Tânia 
Maria Favacho da Costa 

18 Ailton Sarmento Leite, Dária Pinheiro Costa 
Gonçalves, Gilson da Costa Oliveira, José 
Bonfim D Aparecida, Márcia Regina Belém 
Pereira, Marcha Bittencourt Lima, Marta 
Silvia Palheta Amoêdo Souza, Miguel 
Goulart Corrêa. Myriam de Belém Meio 
Rocha->Pretora, Ruida Nazaré Valente C 
Fortes->Desembargadora 

19 Ana Claudomira Franco, Cristiane de Oli-
veira Castro, Edmar Silva Pereira->Juiz, 
Maria da Conceição Medeiros Vasconcelos, 
Maria do Socorro Carneiro de Lima, Paulo 
César Pedreira Amorun->Juiz 

20 Carlos Alberto Bezerra Lauzid, Emmanue] 
William Evangelista, Ronaldo Marques 
Valle->Juiz, Rosa Keilla Sousa de Souza 

21 Jair Guimarães Filho->Pretor, Raymundo 
Nonato Morena de Albuquerque Jr, Sandre 
Hamilton Figueiredo Srur Santos, 
Waidevino Franklin Seirão da Cruz 

22 Francisco Evangelista de Meio. Rubens 
Leandro Freire de Souza 

23 Ana Maria de Oliveira Ramos, Eliete Con-
tente Barbosa->Juíza, Hubertus Fernandes 
Guimarães, Nadir dos Santos Lima 

24 Agenor Oliveira de Souza, Christiano João 
Pinheiro Tavares, Cristiano Teixeira Lima, 
Jandirocy Vieira Silva, Manoel Lopes da 
Costa, Maria Beatriz Carneiro Lima, Ma-
ria Natalice Oliveira Felipe 

25 Antônio Marcelino Lourido de Souza. Cris-
tóvão de Jesus Cosrêa, Dulcerene de Jesus 
Mala Paraense, Elas Dantas de Oliveira, 
Jaime dos Santos Rocha->Desembargador, 
Joanice Ferreira Moura, José Nazareno 
Rufino de Matos, Lucídio Alves Baia, Na-
talino de Jesus Cosia Nogueira Jr., Roma 
Keiko Kobayashi->Juíza, Sandra de Jesus 
Santiago Cardoso 

26 Maria Soares Palheta->Juíza, Mauro 
Augusto Ferreira da Fonseca, Rosa Maria 
Rodrigues Monteiro->Juíza, Selene Cunha 
Barreto Lopes de Almeida 

27 Hando de Oliveira Sousa João Evangelista 
de Jesus e Souza, Maiy Jane Moreira da 
Silva, Nazaré Honória Lira de Abreu Pas-
ses, Resista Silva Soares 

28 Frasik Nelson dos Santos Cunha, Janiides 
Vidal Miranda, João Leitão Teixeira, 
Lourival Rodrigues de Moura, Viceçte de 
Paulo Canelas Cabral 

29 Aluízio Lima Noronha Júnior, Daniel Viena 
de Oliveira, David de Jesus Nazareth 
Alencar Mafra, Leila Maria Lisboa da Sil-
va Menezes, Maricélia de Oliveira Barata-
>Pretora 

30 Ana Cristina da S Sé Teixeira, Ângela Ma-
sia Corrêa, Anna Maria Alves Martins, An-
tônio Fernando Alves Guimarães, Sérgio 
Augusto Lima de Almeida 

31 Ana Laura Calil Araújo, Asy César Coelho 
Luz Silva, João Batista Monteiro Lobato, 
Nelson Silvestre Rodrigues Amorim-
>Desembargador 

agem 
a venda, te escondas dos 

19653 am esquecer os ultrajes 
20364 decidos na cupidez dos 

(Trecho da letra "Justiça" de autoria de Almir de 
Lima Pereira e música do maestro João Bosco) 



INFORMATIVO 
DO TJE 

CADERNO 2 
EMENTÁRIO 

19° FASCÍCULO 

D 
E 
c 
1 
s 
Õ 
E 
5 

D 
o 

T 
J 
E 

DIREITO CIVIL 
E DIREITO 

PROCESSUAL 
CIVIL 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FOR-
ÇADA. DEPÓSITOS DE INS-
TITUIÇÕES FINANCEIRAS 
BANCÁRIAS. CONTABILI-
ZAÇÃO NA CONTA "RE-
SERVAS BANCÁRIAS" - 
IMPENHORABILI DADE. 

Agravo de Instrumento. Ação de 
Execução forçada. São 

impenhoráveis os depósitos das 
instituições financeiras bancárias 
mantidos no Banco Central do 
Brasil e contabilizados na conta 
"reservas bancárias". Recurso 
provido para efeito dejulgar nula 
a decisão agravada. Decisão unâ-
nime. 
(Ag.Inst. - PA. Acórdão 
n°34.237. Relator: Des. 

RICARDO BORGES FILHO. 
P Câmara Cível Isolada. Unâ-
nime. Julgamento: 01/06/98). 

SERVIDOR PÚBLICO. DIS-
PENSA DURANTE O ESTÁ-
GIO PROBATÓRIO. ARBI-
TRARIEDADE. CARGO SIN-
DICAL. 
Reexame de Sentença e Apelação 
Cível. Mandado de Segurança. A 
dispensa de servidor péblico du-
rante o estágio probatório há que 
ser motivada para que não se tor-
ne arbitrária. O exercício de man-
dato de cargo sindical obsta a exo- 

neração até hum ano após o rrmi-
no do mandato, salvo cometimento 
de falta grave. Caracterizado o abu-
so de poder e conseqüente desres-
peito a direito liquido e certo do 
impetrante apelado é de ser conce-
dido, como o foi, o mandamus. De-
cisão homologatória unânime. 
(Reex.Sent./Ap.Civ. - PA. 
Acórdão n°34.717. Relator: 
Relator: Des. RICARDO 
BORGES FILHO, P Câmara 

Cível Isolada. Unânime. Julga-

mento:05108/98). 

SEPARAÇÃO JUDICIAL. ALI-
MENTOS. BLOQUEIO DAS 
CONTAS BANCÁRIA DO 
ALIMENTANTE. GARANTIA 
DO PAGAMENTO. DECISÃO 
OMISSA QUANTO À 
SUSTAÇÃO DA EXECUÇÃO. 
Embargos de Declaração. Ação de 
Separação Judicial cumulada com 
Ação de Alimentos. Alimentos pro- 

sórios fixados em 10 salários mi-
rumos e os alimentos definitivos na 
sentença, em 25. Bloqueio das con-
tas bancárias do alirnentante para a 
garantia do pagamento dos salári-
os fixados na sentença, em grau de 
execução. Mandado de Segurança, 
visando o desbloqueio e a sustação 
da execução dos alimentos fixados 
na sentença. Concessão da seguran-
ça. Acórdão omisso quanto à 
sustação da execução. Procedência 
dos embargos para fazer constar do 
acórdão, a sustação da execução em 
relação aos alimentos da sentença 
enquanto esta não passar em julga-
do. 
(EmbDecl. - PA. Acórdão  

n°34.887. Relator: Des. NELSON 
SILVESTRE RODRIGUES 
AMORIM. Câmaras Cíveis Reu-
nidas. Unânime. Julgamento: 13/ 
10/98). 

POLÍCIA MILITAR. PROMO-
ÇÃO AO CARGO DE CORO-
NEL. CRITÉRIO DE MERECI-
MENTO. DIREITO LÍQUIDO 
E CERTO CONDICIONADO A 
INCLUSÃO DO NOME POR 
DUAS VEZES CONSECUTI-
VAS EM PRIMEIRO LUGAR. 
Mandado de Segurança. Promoção 
ao cargo de Coronel/PM. Promo- 

ção pelo critério de merecimento. 
Candidato figurando em 3° lugar, 
preterido por outro constante de 
classificação mais baixa. Ilegalida-
de. Inocorrência. Somente tem di-
reito líquido e certo a ser promovi-
do ao posto de coronel/PM, quem 
por duas vezes consecutivas figu-
rar na lista em 1° lugar, "ex vi" dos 
artigos 5°, alínea "c", da Lei 5.249/ 
85 e 60 e 62, do decreto 4.244/86. 
Mandado de Segurança denegado. 
(M.S. - PA. Acórdão n°34.893. 
Relator: Des. NELSON SILVES-
TRE RODRIGUES AMORIM. 
Órgão Especial. Unânime. Julga-
mento: 14/10/98). 

DESPEJO POR FALTA DE PA-
GAMENTO. REAJUSTE PERI-
ÓDICO. INPC. 
I.Apelação Cível. Despejo por fal-
ta de pagamento c/c cobrança de 
aluguéis e acessórios. II. Prelimi-
nar de incompetência absoluta do 
juízo. Continência arguida desde a 
fase instrutória, dada a existência 
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de ação revisional com as mesmas 
partes e abrangência de objeto, e 
não apreciada pelo juízo "ad quo". 
Rejeição. Impropriedade por tra-
tar-se de regra de simples direção 
processual. Ademais, revisional já 
com decisão transitada em julga-
do Estéril, por isto qualquer deci-
são de reunião de processsos, sen-
do prudente, para o juízo da exe-
cução, a ciência do julgado evitan-
do-se o "bis in idem". III. Mérito: 
1. Aposto com a inicial recibos que 
discriminam valores relativos a 
condomínio e IPTU, tem-se como 
apresentados os cálculos exigidos 
por lei. 2. Com  relação à cobrança 
excessiva do aluguel é regra a ga-
rantia do reajuste periódico (art.68, 
§2° da lei locatícia), como defini-
do no contrato, sobre o valor deci-
dido na revisional, " m casu", o 
[NPC, ressalvada  2  quanto à perio-
dicidade, a incidEncia da medida 
provisória do plano real. 3. A não 
complementação do depósito sem 
a devida cautela recursal que ques-
tionasse a atitude da defesa quan-
to a este e outros argumento, torna 
suscetível de confirmação o des-
pejojá efetivado. 
(Ap.Civ. - PÁ. Acórdão 
n°34.748. Relator: Des. 
STÉLEO BRUNO DOS SAN-
TOS MENEZES. P Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julga-
mento: 21/09/98). 

SEGURO DE VIDA. MORTE 
ACIDENTAL. FALTA DE PA-
GAMENTO DA 1' PARCELA. 
RISCO. RESPONSABILIDA-
DE ELIDIDA PELO FATOR 
CARÊNCIA. IMPOSSIBILI-
DADE. 
I.Civil e Processual Civil. Ordiná-
ria visando o resgate de quantia de 
seguro de vida advinda de morte 
acidental. Direito negado pela se-
guradora ao argumento contratual 
de não ter sido efetivamente paga 
a 1' contribuição. Incidência da ca-
rência. Juízo "ad quo" que dá pro-
cedência o pedido. II. Preliminar 
do agravo retido nos autos, afas-
tada. Mérito. O risco é da essência 
dos contratos de seguro, mormen-
te os de seguro de vida. "In casu", 
a responsabilidade não pode ser  

elidida pelo fator carência, regida na 
espécie contratual com flagrante 
abusividade, com incidência inclu-
sive da Lei do Consumidor à 
especie. Ademais, é jurídico e justo 
reconhecer que, estabelecido o con-
trato e decidido o pagamento das 
contribuições por consignação em 
folha, que no caso já havia se pro-
cessado embora não efetivado, sem 
uma regular reciprocidade face a 
morte por acidente, impõe-se a res-
ponsabilidade pelo pagamento do 
prêmio. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão n°34.343. 
Relator: Des. STELEO BRUNO 

DOS SANTOS MENEZES. 1' 
Câmara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 13/04/98). 

AÇÃO POPULAR. ILEGITIMI-
DADE DO MINISTÉRIO PÚ-
BLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLI-
CA INADEQUADA AO PRE-
SENTE CASO. 
Apelação Cível. Extinção do pro-
cesso dada a ilegitimidade do Mi-
nistério Público em propor Ação 
Popular. Ação Civil Pública inade-
quada ao presente caso. Apelo co-
nhecido e improvido. Decisão unâ-
nime. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão n°34.293. 
Relatora: Desa. MARIA LUCIA 
COMES MARCOS DOS SAN-
TOS. p Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 04/05/98). 

POLÍCIA MILITAR. CONCUR-
SO PARA ADMISSÃO DE OFI-
CIAIS. LIMITAÇÃO DE IDA-
DE. INEXISTÊNCIA DE DI-
REITO LÍQUIDO E CERTO. 
Mandado de Segurança. 
Inexistência de direito líquido e cer-
to. Limitação de idade em edital 
para inscrição em concurso para 
admissão no curso de formação de 
Oficiais da Polícia Militar. 
Admissibilidade. Segurança 
denegada. Decisão unânime. 
(M.S. - PA. Acórdão n°34.359. 
Relatora: Desa. MARIA LUCIA 
COMES MARCOS DOS SAN-
TOS. Câmaras Cíveis Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 04/08/98). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
SEGUIMENTO NEGADO. 

AGRAVO INOMINADO. 
MOTIVOS ACEITÁVEIS. 
Agravo Inominado em agravo de 
instrumento. Objetivo. Reforma 
de despacho que, em agravo de 
instrumento, negou seguimento 
ao recurso. Motivos aceitáveis, 
expostos, pelos agravantes, em 
suas razões. Procedência. 
(Ag.In.emAg.Inst. - PA. 
Acórdão n°33.622. Relator: 
Des. WILSON DE JESUS 
MARQUES DA SILVA. r Câ-
mara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 02/04/98). 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 
AÇÃO DE BUSCA E APRE- 
ENSÃO. DEPÓSITO EM 
MÃOS DO CREDOR. 
Agravo de Instrumento. Ação de 
Busca e Apreensão em Alienação á 
Fiduciária. Sendo determinada, 
liminarmente, pelo Juiz, a busca 
e apreensão da coisa alienada, 
esta será depositada em mãos de 
quem for indicado como deposi-
tário que, na prática, é quase sem-
pre o próprio credor, mas nunca 
em mãos do devedor fiduciante, 
pois que este só exerce a posse 
sobre o objeto enquanto estiver 
cumprindo, pontualmente, suas 
obrigações contratuais. Se, na 
ação de que se trata, só poderá o 
acionado contestá-la após a exe-
cução da liminar, ojuiz tio feito, 
em hipótese alguma, poderá de-
terminar que seja sustada a 
liminar, para que o processo pros-
siga, em tais condições, sem que 
o credor fiduciário goze da facul-
dade que lhe é conferida pela lei, 
de manter-se como depositário da 
coisa alienada. Recurso provido. 
(Ag.Inst. - PA. Acórdão 
n°33.791. Relator: Des. WIL-
SON DE JESUS MARQUES 
DA SILVA. 2' Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
07/05/98). 

MATÉRIA SUSCITADA NO 
TRIBUNAL. NÃO APRECIA-
ÇÃO NA INSTÂNCIA "A 
QUO". IMPOSSIBILIDADE 
DE SER ANALISADA. PRIN-
CIPIO DO DUPLO GRAU DE 
JURISDIÇÃO. 

D 
E 
c 
1 
$ 
Õ 
E 
$ 

D 
o 

T 
J 
E 

1 



Matéria suscitada no Tribunal e 
ausente no Juízo Monocrático, não 
pode ser apreciada, por ofender o 
princípio do duplo grau dejurisdi-
ção. A Nota Promissória, assina-
da em branco, pode ser completa-
da pelo credor, até a data da co-
brança. Valor do débito devida-
mente corrigido no decisum, 
improcede o pedido, Apelação co-
nhecida e improvida. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão n°34.372. 
Relatora: Desa. IZABEL VIDAL 
DE NEGREIROS LEÃO. 2*  Câ-
mara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 23/04/98). 

RETRANSMISSÃO DE MÚSI-
CAS PELA RÁDIO E TV. PA-
GAMENTO DE DIREITOS 
AUTORAIS. INTERDITO 
PROIBITÓRIO. 
A retransmissão de músicas pela 
rádio e televisão está sujeita ao pa-
gamento de direitos autorais. A 
Ação própria, para a defesa desse 
direito é o interdito proibitório. 
Apelação provida à unanimidade. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão n°34.650. 
Relatora: Desa. IZABEL VIDAL 
DE NEGREIROS LEÃO. 2*  Câ-
mara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 27/08/98). 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
CANCELAMENTO DO CON-
TRATO DE CHEQUE ESPE-
CIAL. DANO MATERIAL 
CARACTERIZADO. 
Agravo Retido. Instrumento de 
Procuração juntada a destempo. 
Advogado nomeado em audiência. 
Inexistência de prejuízo às partes. 
A autora compareceu à audiência 
acompanhada de advogado ao qual 
foi outorgado Mandado Verbal, a 
juntada da procuração a posteriori, 
não inquina de nulidade o ato, nem 
enseja a aplicação de penalidade 
se esse fato não causou prejuízo 
às partes. Civil. Indenização. Da-
nos material e moral. Cancelamen-
to do contrato de cheque especial 
após a propositura da ação. Pedi-
do de segunda perícia. Inexistência 
de recurso. Matéria preclusa. A 
entidade bancária é responsável 
por ato de seu funcionário que no 
desempenho da função causar pre- 

juízo a cliente. Comprovado o dano 
material, impõe-se a indenização. Ao 
mesmo modo, caracteriza dano mo-
ral o cancelamento do contrato de 
cheque especial no curso da ação, 
sem qualquer justificativa plausível. 
Com  relação ao laudo pericial, não 
havendo recurso contra o mesmo, a 
matéria está preclusa, dela não se co-
nhece. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão n°34.869. 
Relator: Desa. CLIMENIE 
BERNADETTE DE ARAÚJO 
PONTES. 3*  Câmara Cível Isolada.. 
Unânime. Julgamento: 09/10/98). 

CONCORDATA PREVENTIVA. 
FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
MANIFESTAÇÃO DO MINIS-
TÉRIO PÚBLICO. NULIDADE 
DA DECISÃO. 
Agravo. Concordata Preventiva. De-
cretação de Falência. Preliminar de 
nulidade da decisão por ausência de 
manifestação do Ministério Público 
no 10  Grau de Jurisdição. Nulidade 
suscitada pelo Procurador de Justi-
ça. Procedência. Entendimento das 
Cortes Judiciais. Suscitadas, pelo 
Procurador de Justiça, a nulidade da 
decisão por ausência de manifesta-
ção do fiscal da lei, na instância a 
quo, e sufragando o entendimento 
das Côrtes Judiciais, que proclamam 
a existência da nulidade quando 
arguida, acolhe-se a preliminar para 
decretar a nulidade da decisão 
interlocutória por ausência de ma-
nifestação do Orgão opinante no 1° 
grau de jurisdição, cuja intervenção 
é necessária, a teor do art. 210 da 
Lei Falimentar. 
(Ag. - PA. Acórdão n°34.465. 
Relatora: Desa. CLIMENIE 
BERNADETTE DE ARAÚJO 
PONTES. 3*  Câmara Cível Isola-
da. Unânime. Julgamento: 14/08/ 
98). 

MANDADO DE SEGURANÇA. 
PRESIDENTE DA CÂMARA 
DE VERADORES. AFASTA-
MENTO. VIOLAÇÃO A DIREI-
TO LÍQUIDO E CERTO. 
Reexame de Sentença. Mandado de 
Segurança. Presidente da Câmara 
afastado pelos demais vereadores. 
Erro de interpretação de lei. 
Ferimento de direito líquido e certo:  

Decisão correta. Reexame conhe-
cido e mantido. 
(Reex.Sent. - PA. Acórdão 
n°34.870. Relator: Des. 
CARLOS FERNANDO DE 
SOUZA GONÇALVES. 3*  Câ-
mara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 09/10/98). 

ACIDENTE DE TRABA-
LHO. INDENIZAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE PERí-
CIA MÉDICA. NULIDADE 
DA SENTENÇA. 
Apelação Cível. Acidente de Tra-
balho. Indenização. Alegação de 
cegueira devido a solda mecâni-
ca. Inexistência de perícia médi-
ca para comprovação do alega-
do. Preliminar de nulidade de sen-
tença. Retorno ao Juízo Singular 
para realização de exame e nova 
decisão a ser prolatada. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
n°34.870. Relator: Des. 
CARLOS FERNANDO DE 
SOUZA GONÇALVES. 3*  Câ-
mara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 18/10/98). 

JULGAMENTO ANTECIPA-
DO DA LIDE. INOCOR-
RÊNCIA. DESPACHO PRO-
FERIDO EM AUDIÊNCIA. 
Agravo. Agravo interposto por 
inconformismo com a decisão do 
Juízo de Direito "a quo", no des-
pacho proferido em audiência, 
que deixou de julgar antecipada-
mente a lide, nos autos de Ação 
Ordinária de Indenização por 
Perdas e Danos, tendo reconhe-
cido a intempestividade da con-
testação da ação de reconvenção. 
Entretanto a referida contestação 
foi interposta dentro do prazo le-
gal, segundo o preceituado pelo 
artigo 316 do Código de Proces-
so Civil. Recurso conhecido e 
improvido. Decisão unânime. 
(Ag. - PA. Acórdão n°34.871. 
Relator: Des. PEDRO PAULO 
MARTINS. 3' Câmara Cível Iso-
lada. Unânime. Julgamento: 16/ 
10/98). 

FUNDAMENTAÇÃO DO 
DECISUM. EXISTÊNCIA 
DE MOTIVOS SUFICIEN- 
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TE S. NÃO OBRIGATO-
RIEDADE EM RESPONDER A 
TODOS OS ARGUMENTOS. 
Embargos de Declaração. O 
Julgador, encontrando motivo sufi- 
ciente para fundamentar sua decisão, 
não é obrigado a responder a todos 
os argumentos enumerados pelas 
partes. Os embargos de declaração 
não podem sob pretexto de comple-
tar ou esclarecer, alterar o que já foi 
julgado. A matéria enfocada foi apre-
ciada, discutida e julgada à unani-
midade de votos, e exaurido tudo 
aquilo a ser julgado nesta Superior 
Instância. Embargos rejeitados por 
improcedentes. Unanimidade de vo-
tos. 
(Emb. Deci. - PA. Acórdão 
n°34.872. Relator: Des. PEDRO 
PAULO MARTINS. 3' Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julgamen-
to: 16/10/98). 

MEDIDA CAUTELAR INO-
MINADA. JULGAMENTO DA 
AÇÃO. PERDA DE OBJETO. 
Agravo de Instrumento. Decisão 
concessiva de liminar proferida em 
sede de Medida Cautelar Inominada. 
Tendo ocorrido o julgamento da 
ação, como comprovado nos autos, 
o recurso peredeu o seu objeto. Agra-
vo julgado prejudicado, por perda de 
objeto. 
(Ag. Inst. - PA. Acórdão n°34.266. 
Relator: Des. JOÃO ALBERTO 
CASTELO BRANCO DE PAIVA. 
3' Câmara Cível Isolada. Unâni-
me. Julgamento: 22/05/98). 

DESCONTO EM FOLHA. RE-
TENÇÃO DE CONTRIBUI-
ÇÕES SOCIAIS. PRINCÍPIO 
DA SOLIDARIEDADE FINAN-
CEIRA. 
Reexame obrigatório. Contribuição 
social sobre a folha de salários para 
financiar a seguridade social. A 
indevida e ilegal retenção das con-
tribuições sociais destinadas à enti-
dade previdenciária do município 
para financiar os beneficios e servi-
ços previdenciários, obtidas median-
te desconto em folha de pagamento 
dos servidores destinatários se cons-
tituiu, a um só tempo, em afronta ao 
direito líquido e certo do impetrante 
e ao Princípio da Solidariedade Fi- 

nanceira erigido constitucionalmen-
te, Recurso ex-officio improvido. 
(Reex. Sent. PA. Acórdão 
n°34.267. Relator: Des. JOÃO 
ALBERTO CASTELO BRAN-
CO DE PAIVA. 3' Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
27/03/98). 

FALTA DE CITAÇÃO. NULI-
DADE ABSOLUTA. INEXIS-
TÊNCIA DE OMISSÃO, OBS-
CURIDADE OU CONTRADI-
ÇÃO. 
Embargos de Declaração. Autos de 
execução. Agravo de Instrumento. 
1. A falta de citação é nulidade ab-
soluta por contrariar norma cogente, 
de ordem pública. 2. O efeito 
suspensivo atribuído a agravo é le-
gal e fundamenta-se nos arts. 527 e 
558 do CPC, com a nova redação 
que lhe foi dada pela Lei 9.139, de 
30.11.95.3. Existência de legítimo 
interesse econômico de ser citado o 
avalista, posto que, sendo co-obri-
gado, na forma da lei, é também de-
vedor. A questão posta em julga-
mento foi apreciada, em seu todo, 
não havendo omissão, obscuridade 
ou contradição. Pretendendo o agra-
vado a modificação total do julga-
do, e não apenas suprir omissões, 
obscuridade, ou contradições, não 
há que ser acolhido os embargos de 
declaração, recurso incabível ao 
reexame da causa. Autos de execu-
ção que devem ser desapensados e 
remetidos ao Juízo de origem. Em-
bargos rejeitados. 
(EmbDecl. - PA. Acórdão 
n°34.881. Relatora: Desa. 
RUTÉA NAZARÉ VALENTE 
DO COUTO FORTES. 3' Câma-
ra Cível Isolada. Unânime. Julga-
mento: 23/10198). 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. 
PRINCÍPIO DA 
MORALIDADE ADMINIS-
TRATIVA. 
Ação Ordinária de Cobrança. 
Recxame se Sentença. Ausência de 
Licitação. Obrigatoriedade previs-
ta no art. 14da Lei 5.416/87. Causa 
alheia à vontade do vendedor. Irre-
gularidades causadas pela própria 
Administração Pública, a quem in- 

cumbe a obrigação de promover 
a aludida licitação. Ato adminis-
trativo que produziu seus jurídi-
cos e legais efeitos de compra e 
venda, resultando na obrigação 
do Estado de efetuar a devida 
contraprestação, que é o paga-
mento. O não pagamento pelo Es-
tado constituir-se-á em enrique-
cimento ilícito que contraria o 
Principio da Moralidade Admi-
nistrativa.. princípio constitucio-
nal emanado no art. 37 da CF/ 
88. Outrossim, segundo inteligên-
cia do art. 243 do CPC, a nulida-
de arguida pela administração 
não pode lhe aproveitar, poque foi 
esta quem lhe deu causa. Recur-
so conhecido, mas improvido. 
Sentença mantida. Decisão unâ-
nime. 
(Reex.Sent.IAp.Civ. - PA. 
Acórdão n°34.718. Relatora: 
Desa. RUTEA NAZARÉ VA-
LENTE DO COUTO FOR-
TES. 3' Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 26/06/ 
98). 

AÇÃO CAUTELAR DE CAU-
ÇÃO. CONCESSÃO DE 
LIMINAR. INADMISSIBI-
LIDADE. 
Recurso de Agravo de Instrumen-
to. Ação Cautelar de Caução. E 
inadmissível concessão de liminar 
em cautelar se ausentes os requi-
sitos de " periculum in mora" e 
"fumus bom juris ".com feição 
satisfaiiva e violação ao art. 655, 
§20, do C.P.C. 
(Ag. - PA. Acórdão n° 34.886. 
Relatora: Desa. ALBANIRA 
LOBATO BEMERGUY. 2' 
Câmara Cível Isolada. Unâni-
me. Julgamento: 22/10/98). 

EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA 
DE HIPOTECA SOBRE 
BEM EXECUTADO. 
Apelação Cível. Embargos de 
Terceiros. 1) Preliminares: 1. Nu-
lidade do Processo. Não caracte-
rização. Rejeição. 2. Descum-
primento ao art. 1.052 do CPC. 
Rejeição liminar dos embargos 
torna prejudicada a aplicação do 
dispositivo invocado. Rejeição. 3. 
Inobservância do art. 458 do 

. 
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CPC. Cerceamento de direito de 
defesa. Não caracterização. Rejei-
ção. II) Mérito: incidindo hipote-
ca formalizada sobre o bem do 
executado em favor do exeqüente, 
reputa-se ineficaz o instrumento de 
contrato particular de seu arren-
damento em relação ao credor hi-
potecário. Improvimento. 
(Ap.Civ. - PÁ. Acórdão 
n°34.857. Relatora: Desa. 
ALBANIRA LOBATO 
BEMERGUY. 2' Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
08/10198). 

PAGAMENTO DE DIFEREN-
ÇA DE REPASSES DE 
DUODÉCIMOS. PODER 
LEGISLATIVO. RESTOS A 
PAGAR. 
Reexame de Sentença. Apelação 
Cível e Recurso Adesivo. Manda-
do de Segurança objetivando o pa-
gamento das diferenças de repas-
ses dos duodécimos relativos aos 
meses de dezembro/96, janeiro/fe-
vereiro/97, e integral do mês de 
março/97, nos níveis da Lei Or-
çamentária. Procedência em parte 
do pedido. Recurso de apelação e 
adesivo interpostos. 1. Prelimina-
res suscitls - intempestividade 
do recurso de apelação e do recur-
so adesivo. Inacolhidas pelos fun-
damentos constantes deste 
acórdão. 2. Diante dos dispositi-
vos legais atinentes à matéria e 
citados nos autos, verifica-se que 
o repasse dos duodécimos impres-
cindíveis ao funcionamento do 
Poder Legislativo, constitui pre-
ceito de observância impos-
tergávei3. As despesas empenha-
das segundo a lei orçamentária, e 
não pagas até 31 de dezembro, são 
classificadas em "restos a pagar" 
devendo serem liquidadas no ano 

seguinte. Não há falar por conse-
guinte em carência de ação.4. 
Quanto aos royalties, assunto ob-
jeto da apelação adesiva, os mes-
mos não devem ser incluídos no 
cálculo de repasse do duodécimo 
à câmara municipal, por não se-
rem destinados às despesas que o 
Poder Legislativo efetua. Tem um 
fim específico previsto na Legis-
lação Federal, 5. Sentença  

reexaminada mantida e improvimento 
dos recursos voluntários. Decisão 
unânime. 
(Ap.Civ./Reex.Sent. - PA. Acórdão 
n°34.856. Relatora: Desa. 
OSMARINA ONADIR SAMPAIO 
NERY. r Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 15/10/98). 

EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO 
ALIMENTÍCIA. PENHORA. CI-
TAÇÃO VÁLIDA. 
Agravo de Instrumento. Penhora e sua 
respectiva intimação, na ação de exe-
cução de prestação alimentícia, não 
precedidas de "citação válida". 
Arguição de nulidade da citação. Va-
lidade à citação combatida. Ato 
ensejador do recurso. 1. Preliminar de 
instrução deficiente do recurso. Au-
sência da certidão de intimação da de-
cisão agravada. Inacolhida pelos fun-
damentos constantes deste acórdão. 2. 
A nulidade argüida é relativa, deven-
do ser decretada, quando suscitada no 
tempo devido. In casu, ciente da pe-
nhora, a nulidade pretendida, pode-
ria ter sido argüída, através 
interposição de Embargos à Execu-
ção. Ocorrência de preclusão tempo-
ral, pois, argüição, fora do prazo le-
gal. 3. Recurso conhecido, mas 
impovido. Decisão unânime. 
(Ag.Instr. —PA. Acórdão n°34.278. 
Relatora: Desa. OSMARINA 
ONADIR SAMPAIO NERY. 2' Câ-
mara Cível Isolada. Unânime. Jul-
gamento:18/06/98). 

REDUTOR CONSTITUCIONAL. 
VANTAGENS PESSOAIS OU IN-
DIVIDUAIS. INAPLICABI-
LIDADE. 
Mandado de Segurança. Administra-
tivo. Redutor constitucional. 
Inaplicabilidade nas chamadas van-
tagens pessoais ou individuais. I. 
Comprovação pelo impetrante, da in-
clusão das parcelas relativas às suas 
vantagens pessoais, para fim de com-
paração com teto constitucional. Se-
gurança concedida à unanimidade. 
(M.S. - PA. Acórdão n°34.412. 
Relatora: Desa. MARIA HELENA 
COUCEIRO SIMÕES. Câmaras 
Cíveis Reunidas. Unânime. Julga-
mento: 18/08/98). 

NÃO PAGAMENTO DO PREÇO. 

RECISÃO DE COMPRO-
MISSO DE VENDA E COM-
PRA. REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE. 
Apelação Cível. Rescisão de 
compromisso de venda e com-
pra e Reintegração de Posse. 
Admissibilidade. I. Preliminar 
de intempestividade do recurso. 
Rejeitada à unanimidade. II. 
Preliminar de inépcia da petição 
do recurso. Rejeitada à unani-
midade pelos fundamentos cons-
tantes no acórdão. III. Mérito. 
A inadimplência no pagairier.to  
do preço enseja a rescisão do 
contrato de compromisso de 
venda e compra e a Reintegra-
ção do compromissário vende-
dor no imóvel. Sentença 
mantida. IV. Decisão unânime. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
n°34.212. Relatora: Desa. 
MARIA HELENA 
COUCEIRO SIMÕES. 1' 
Câmara Cível Isolada. Unâni-
me. Julgamento: 29/06/98). 

AÇÃO ORDINÁRIA DE 
COBRANÇA. MATÉRIA 
DE ORDEM PÚBLICA. AU-
SÊNCIA DE DOCUMEN-
TOS ESSENCIAIS. EX-
TINÇÃO DA AÇÃO. 
Embargos Infringentes. Ação 
Ordináia de Cobrança. Acórdão 
11°26.847. Decisão não unânime. 
Matéria de Ordem Pública. 
art.267, III do CPC. 1. Ao efe-
tuar o julgamento dos Embar-
gos Infringentes, o Tribunal 
deve apreciar as preliminares. 2. 
Tratando-se de questão de or-
dem pública, a ausência de do-
cumentos essenciais à 
propositura da ação, acarreta a 
extinção da ação, art. 267, III 
do CPC. 3. Embargos acolhi-
dos, para modificar o acórdão 
embargado, extinguindo ação na 
forma do art. 267, 111, do CPC. 
(Emb.Infr. - PA. Acórdão 
n°34.413. Relatora: Desa. MA-
RIA HELENA D'ALMEIDA 
FERREIRA. Câmaras Cíveis 
Reunidas. Unânime. Julgamen-
to: 18/08/98). 

IMÓVEL COMERCIAL. 
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RENOVATÓRIA. FALTA DE 
CUMPRIMENTO DO CON-
TRATO. 
Locação. Imóvel comercial. 
Renovatória. Requisitos especiais. 
Lei 8245/91, art. 71, II- Contratos 
escritos e ininterruptos - prova do 
exato cumprimento do contrato. 1. 
A petição inicial da ação 
renovatória, além dos requisitos 
exigidos pelo art. 282 do CPC, 
deve ser instruída com requisitos 
especiais, art, 71,11, da Lei 8.245/ 
91. 2. Se o lapso de locação ver-
bal entre contratos escritos, por 
amplo, não se deve permitir a lo-
cação. 3. A falta de cumprimento 
do contrato, acarreta carência de 
ação. 4. Recurso conhecido, mas 
improvido. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
n°34.858. Relatora: Desa. MA-
RIA HELENA D'ALMEIDA 
FERREIRA. 2' Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
15/10/98). 

EMBARGOS INFRINGEN-
TES. PREPARO. OBRIGATO-
RIEDADE PREVISTA NO RE-
GIMENTO INTERNO DO 
TRIBUNAL. 
Direito Processual Civil. Prelimi-
nar. Nos Embargos Infringentes 
impõe-se o preparo do recurso, 
exigência do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará. 
(Emb.Infr. - PA. Acórdão 
n°34.868. Relatora: Dra. MAR-
TA INÊS ANTUNES JADÃO, 
Juíza de Direito especialmente 
convocada. Câmaras Cíveis Reu-
nidas. Por maioria. Julgamento: 
13/10/98). 

CONSÓRCIO DE AUTOMÓ-
VEIS. DEVOLUÇÃO DE PAR-
CELAS PAGAS A MAIS. 
ALONGAMENTO DO PLA-
NO. 
Apelação Cível. Ação Ordinária de 
Prestação de Fato com Preceito 
Cominatório c/c Restituição de 
Indébito. Consórcio de automó-
veis. Devolução de parcelas pagas 
a mais com o alongamento do pla-
no de consórcio e os acréscimos le-
gais. Pagas as prestações estipu- 

ladas no contrato de Adesão, com 
prazo determinado e entregue o veí-
culo ao consorciado, extingue-se o 
contrato. Inadmissível a administra-
dora do consórcio alterar cláusulas 
contratuais, sem a deliberação da 
Assembléia Geral dos consorciados. 
Portaria Ministerial não tem 
prevalência sobre Lei Federal para 
alterar o ato jurídico perfeito. Inte-
ligência do art. 5°, XXXVI, da Cons-
tituição Federal. Cabível a correção 
monetária na forma do estabelecido 
pela Lei 6.899/81 e os juros somen-
te após a mora da administradora, 
urna vez encerrado o plano e não de-
volvidas corretamente as parcelas 
pagas a mais. Aplica-se a multa em 
consonância com o valor da causa, 
não podendo superar o requerido na 
inicial. Recurso parcialmente provi-
do. Decisão unânime. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão n° 34.884. 
Relatora: Dra. CARMENCIN 
MARQUES CAVALCANTE, Juíza 
de Direito especialmente convocada. 
3' Câmara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 16/10/98). 

CRIME DE LATROCÍNIO. RE-
VISÃO CRIMINAL. INO-
CORRÊNCIA DE OITIVA DE 
DUAS TESTEMUNHAS DE 
DEFESA. 
Revisão Criminal. Pretensão de anu-
lar a sentença condenatória, por não 
terem sido ouvidas, durante a ins-
trução criminal, duas testemunhas 
arroladas pela defesa. Crime de La-
trocínio. Dispositivo legal havido, 
que se refere a sentença condenatória 
contrária ao texto expresso da lei pe-
nal, com evidência dos autos. Nada 
arguindo a respeito dos pecados da 
sentença, que está muito bem 
lançada e não merece reforma. Cri-
me hediondo de latrocínio. Habeas 
corpus negado. 
(Rev.Crim. - PA. Acórdão n°34.744. 
Relator: Des. ARY DA MOTTA 
SILVEIRA. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamento: 
09/08/98). 

RELATÓRIO COM CLARA 
EXPOSIÇÃO DE FATOS. 
INEXISTENCIA DE NULI-
DADE 
Apelação Criminal. Arguição de 
nulidade da sentença por deso-
bediência ao disposto no artigo 
381, inciso III. do CPB. Recur-
so conhecido e improvido. A sen-
tença recorrida não merece ser 
fulminada com uma nulidade, 
uma vez que o relatório faz par-
te da sentença e acha-se na deci-
são recorrida com clara exposi-
ção de fatos e dos motivos que 
levaram o doutor Juiz ao seu con-
vencimento e decisão. Unânime. 
(Ap.Crim. - PA. Acórdão 
n°34.775. Relator: Des. ARY 
DA MOTTA SILVEIRA. 1' 
Câmara Criminal Isolada. 
Unânime. Julgamento: 29/09/ 
98). 

CRIME DE RESPONSABI-
LIDADE. AÇÃO PENAL. 
EXISTÊNCIA DE JUSTA 
CAUSA. 
Ação Penal . Crime de Respon-
sabilidade - demonstrado que a 
denúncia preenche os requisitos 
do artigo 41 do CPP, conclui-se 
pela existência de justa causa 
para a ação penal, impondo-se o 
recebimento da denúncia. Deci-
são unânime. 
(A.Penal - PA. Acórdão 
n°34.867. Relatora: Desa. MA-
RIA DE NAZARETH BRA-
BO DE SOUZA. Câmaras Cri-
minais Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 05/10/98). 

CRIME DE LATROCÍNIO. 
CONSTRANGIMENTO ILE-
GAL. FASE DE ALEGA-
ÇÕES FINAIS. 
Habeas Corpus Liberatório. Cri-
me de Latrocínio. Constrangi-
mento Ilegal. Excesso de prazo. 
A coação ilegal deixa de existir, 
mesmo ultrapassando o prazo de 
81 dias, se o feito encontra-se nas 
alegações finais, tratando-se de 
crime considerado de natureza 
hedionda, torna-se insuscetível a 
liberdade provisória. Inteligência 
do artigo 2°, inciso II da Lei 
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n°8072/90. Ordem denegada. 
Decisão unânime. 
(H.C.Lib, - PA. Acórdão 
n°34.864. Relatora: Desa. MA-
RIA DE NAZARETH BRABO 
DE SOUZA. Câmaras Crimi-
nais Reunidas. Unânime. Julga-
mento: 05/10/98). 

CRIME DE VIOLAÇÃO DE 
MARCA DE COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA. CONCORRÊN-
CIA DESLEAL. DOLO NÃO 
CONFIGURADO. 
Apelação Criminal. Crime de Vi-
olação de Marca de Comércio e 
Indústria. Concorrência desleal. 
Dolo não configurado. Sociedade 
educacional sem fim lucrativo. 
Descaracterização do tipo penal. 
11 evidente a incompatibilidade 
jurídico-factual entre o delito 
tipificado no artigo invocado 
(175,1, do Dec-Lei 7.903/45) e o 
caso concreto, eis que a querelan-
te não exerce atividades comerci-
ais ou industriais. Por outro lado, 
pouco importa se os querelados 
exercem, ou não atividades comer-
ciais, se não houve violação de 
direito de marca de comércio ou 
de indústria. H. E inadmissível, im-
putar aos querelados a prática da 
condita delituosa descrita na 
exordial, pois não houve nem ca-
racterização de meio fraudulen-
to, tampouco, de desvio de clien-
tela de outrem. Inexistência de Cri-
me de Concorrência desleal 
(Ap.Crim. - PA. Acórdão 
11034.217. Relator: Des. 
ELZAMAN DA CONCEIÇÃO 
BITENCOURT. 2S  Câmara Cri-
minal isolada. Unânime. Julga-
mento: 25/06/98). 

FALTA DE CITAÇÃO. SEN-
TENÇA FUNDAMENTADA 
NAS DECLARAÇÕES DE PO-
LICIAIS. CONFISSÃO EX-
TRAJUDICIAL DO RÉU. 
Apelação Criminal. Nulidade: Fal-
ta de Citação. Sentença: funda-
mentada nas delcarações de poli-
ciais e confissão extrajudicial do 
réu. 1. Preliminar de nulidade re-
lativa arguida após o prazo esta-
belecido no art. 500 do CPP, não 
pode ser conhecida, eis que resul- 

ta sanada, segundo inteligência do art. 
572, do mesmo diploma legal. 2. A 
Jurisprudência pátria vem orientan-
do reiteradamente que a confissão fei-
ta na polícia e não ratificada em juízo 
deve ser analisada mediante o 
somatório das demais provas existen-
tes nos autos. Isto porque a retrata-
ção isolada não favorece o acusado, 
impondo-se a condenação quando não 
amparada em outros elementos de 
provas. Apelo improvido por unani-
midade. 
(Ap.Crim. - PA. Acórdão n°34.192. 
Relator: Des. ELZAMAN DA 
CONCEIÇÃO BITENCOURT. 2a 
Câmara Criminal Isolada. Unâni-
me. Julgamento:2 1/05/98). 

JULGAMENTO POPULAR, CO-
MARCA PRÓXIMA DISPÕE DE 
CONDIÇÕES DE SEGURANÇA. 
Penal. Processual. Desaforamento do 
processo-crime, a que respondem o 
coronel PM Mário Colares Pantoja e 
outros, da comarca de curionópolis 
para a comarca de Belém, pedido for-
malizado pelo Sr, Promotor de Justi-
ça. Preliminar de suspensão do pro-
cesso, para apurar-se a veracidade dos 
argumentos do pedido. Preliminar. 
Rejeitada. No mérito, a comarca de 
Marabá dispõe de condições de segu-
rança para a realização dojulgamen-
to dos acusados pelo Júri local. A par 
da proximidade de El Dotado dos 
Carajás, local do crime, inocorre em 
Marabá, atuação de grupos exaltados, 
pela repercussão do caso. Assim, evi-
denciam-se a garantia da 
intangibilidade das testemunhas e a 
imparcialidade dos jurados. 
Desaforamento provido em parte, 
para que o processo enfocado fique 
afeto ao Tribunal do Júri de Marabá, 
deste Estado. 
(Desaf.A.Penal - PA. Acórdão 
n°34.772. Relator: Des. WER-
THER BENEDITO COÊLHO. 
Câmaras Criminais Reunidas. Por 
maioria. Julgamento: 05/10/98). 

PORTADOR DE EPILEPSIA. 
PRISÃO. INTERRUPÇÃO DO 
TRATAMENTO. GRAVIDADE 
DA DOENÇA. 
Habeas Corpus Liberatório. Crime 
Previsto no artigo 157, §* 10 e 2°, 
incisos 1 e II, do Código Penal Brasi- 

leiro. Negativa de autoria. Apre-
ciação de provas impossível via 
habeas corpus. Portador de do-
ença - Epilepsia - Gravidade da 
doença resultante interrupção 
tratamento - Trancamento da 
Ação Penal - Fato penalmente 
típico - Materialidade e autoria 
comprovadas - 

Inadmissibilidade. 
(H.C.Lib.c/Ped.Lim/ 
Tranc.A.Penal - PA Acórdão 
n°34.705. Relatora: Desa. 
YVONNE SANTIAGO MA-
RINHO. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julga-
mento: 28/09/98). 

EX-PREFEITO. AÇÃO PE-
NAL. CRIME EM TESE. 
RECEBIMENTO DA DE-
NÚNCIA. 
Ação Penal contra ex-Prefeito 
em plena consonância com o 
art.41 do C.P.P. estando os fa-
tos tipificados no Decreto Lei 
n°201/67, constituindo-se crime 
em tese, e estando a mesma for-
malmente perfeita, impõe-se o 
recebimento da peça exordial 
para processamento criminal do 
denunciado. Inocorrência das hi-
póteses da prisão preventiva. 
(A.Penal. - PA. Acórdão 
n°34.773. . Relatora: Desa. 
YVONNE SANTIAGO MA-
RINHO. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julga-
mento: 28/09/98). 

HABEAS CORPUS. LESÃO 
CORPORAL GRAVE SE-
GUIDA DE MORTE. 
Habeas Corpus para exclusão 
de ação penal. Crime de lesão 
corporal grave seguida de mor-
te. As alegações enumeradas na 
exordial da impetração encon-
tram-se totalmente contraídas 
pelas informações da autridade 
dita coatora. Improcedência do 
pedido ante a ausência de am-
paro fático-jurídico. loocor-
rência de constrangimento ile-
gal. Ordem denegada. Decisão 
unânime. 
(H.C.p/Excl.A.Penal. - PA. 
Acórdão n°34.760. Relator: 
Des. JAIME DOS SANTOS 
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ROCHA. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamen-
to: 28/09/98). 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA. 
CONFISSÃO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. TRIBU-
NAL DE ÉTICA E DISCIPLI-
NA DA OAB/PA. 
Habeas Corpus para trancamento 
de ação penal. Apropriação 
indébita. Confissão da acusada de 
apropriação de valores pertencen-
tes a um cliente seu a título de ho-
norários advocatícios, com alega-
ções de que o mesmo ainda lhe 
deve a soma de R8105,00. Reco-
nhecida a sua culpabilidade pelo 
Triunal de Ética e Disciplina da 
OAB/PA. Configurado está o cri-
me em tese, na forma do art. 168, 
1°, III, do C.P. Ordem denegada, 

à unanimidade. 
(H.C.p/tranc.A.Penal - PA. 
Acórdão n°34.768. Relator: Des. 
JAIME DOS SANTOS RO-
CHA. Câmaras Criminais Reu-
nidas. Unânime. Julgamento: 14/ 
09/98). 

PEDIDO DE PRISÃO PRE-
VENTIVA. FALTA DE APRE-
CIAÇÃO PELO JUIZ. 
Recurso Penal em Sentido Estri-
to. Apreciação do pedido de pri-
são preventiva fere não só a Lei 
Processual, como a própria lógica 
judiciária, quando o Juízo deixa de 
apreciar pedido do parquet, reque-
rendo a segregação preventiva do 
acusado. Recurso conhecido e pro-
vido.  Decisão unânime. 
( Rec.Pen,Sent.Estr. - PA. 
Acórdão n°34.861. Relatora: 
Desa. LUCIA CLAIREFONT 
SEGUIN DIAS CRUZ. 34  Câ-
mara Criminal Isolada. Unâni-
me. Julgamento: 04/09/98). 

CRIME DE RESPONSABILI-
DADE. EXISTÊNCIA DE 
ELEMENTOS FORMAIS. DE-
NÚNCIA RECEBIDA. 
Ação Penal. Crime de Responsa-
bilidade de Prefeito. Existindo os 
elementos formais e indispensáveis 
do art. 41 do código de Processo 
Penal, deve a denúncia ser recebi-
da. Denúncia recebida. Decisão 
unânime. 

(A.Penal. - PA. Acórdão n"34.741. 
Relatora: Desa. LUCIA DE 
CLAIREFONT SEGUIN DIAS 
CRUZ. Câmaras Criminais Reu-
nidas. Unânime. Julgamento: 31/ 
08/98). 

DESCRIMINANTE PUTATIVA. 
RECONHECIMENTO. 
Recurso em Sentido Estrito. Agiu o 
acusado amparado na descrirninante 
putativa, pois supôs que a vítima ao 
colocar a mão sob a camisa iria 
alvejá-lo e mais rápido, disparou o 
projétil que a prostrou sem vida, re-
curso conhecido e provido. Decisão 
unânime. 
(Rec.Sent.Estr. - PA. Acórdão 
n°34.880. Relator: Des. BENEDI-
TO DE MIRANDA ALVA-
RENGA. 3' Câmara Criminal 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
23/10/98). 

AUSÊNCIA DE QUESITO 
OBRIGATÓRIO. NULIDADE 
ABSOLUTA DO JULGAMEN-
TO. 
Apelação Penal. Conhece-se e aco-
lhe-se a preliminar de nulidade do 
julgamento por ausência do quesito 
obrigatório que invertido resultou 
prejudicado, juntamente com o sub-
seqüente, causando nulidade abso-
luta, portanto inipreclusivel, deven-
do por conseguinte outro realizar-
se, ao qual será novamente subme-
tido o réu. Decisão por maioria de 
votos. 
(Ap.Crim. - PA. Acórdão 
n°34.863. Relator: Des. BENEDI-
TO DE MIRANDA ALVAREN-
GA. 3' Câmara Cível Isolada. Por 
maioria. Julgamento: 21/08/98). 

DECISÃO DO CONSELHO DE 
SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE 
CONTRARIEDADE À PROVA 
DOS AUTOS. RECONHECI-
MENTO DE RESPONSABILI-
DADE DO APELANTE. 
Apelação Penal. Alegação de deci-
são do Conselho de Sentença con-
trária à prova dos autos. Postulação 
para que o acusado seja submetido 
a novo julgamento. Infringôncia ao 
art. 121 do CPB. Desclassificação 
para homicídio privilegiado 
desconsiderada. Conjunto de provas 
carreadas para o bojo do processo,  

desmente a alegação do apelan-
te, de que a decisão contrariou as 
provas dos autos. Correta e 
inafastável a decisão do conselho 
de sentença que reconheceu a res-
ponsabilidade do apelante, pelo 
delito que o condenou. Recurso 
conhecido e improvido. Decisão 
unânime. 
(Ap.Penal. - PA. Acórdão 
n034.878. Relator: Des. 
FELÍCIO DE ARAÚJO PON-
TES. 2' Câmara Criminal Iso-
lada. Unânime. Julgamento: 15/ 
10/98). 

MAUS ANTECEDENTES 
NÃO COMPROVADOS. 
CONDUTA SOCIAL. APRE-
CIAÇÃO COMO CIRCUNS-
TÂNCIA JUDICIAL AUTÔ-
NOMA. 
Apelação Penal. Alegação de que 
a sentença desconsiderou os an-
tecedentes disciplinados no art. 
59 do CPB, elementos relevantes 
para a fixação da pena base. Le-
gítima Defesa Putativa não carac-
terizada. Circunstâncias judiciais 
previstas no precitado artigo 59 
do CPB, corretamente aplicadas 
pelo Douto Magistrado 
sentenciante. Maus antecedentes 
do acusado não comprovados nos 
autos. Conduta social do réu deve 
ser apreciada como circunstância 
judicial autônoma a teor do dis-
positivo legal disciplinador. Ju-
risprudência de nossos Trbunais 
nesse sentido. Manutenção da 
decisão do Juízo "a quo" que se 
impõe. Recurso conhecido e 
improvido. Decisão unânime. 
(Ap.Penal. - PA. Acórdão 
n°34.737. Relator: Des, 
FELÍCIO DE ARAÚJO PON-
TES. 2' Câmara Criminal Iso-
lada. Unânime. Julgamento: 
03109/98). 

Supervisão: Desembargador Manoel 

de Christo Alves Filho e 
Desembargador Almir de Lima Pe-
reira. 

Organização: Rosa helena Tavares 
de Christo Alves e Ednair de Meio 
Feniandes Leão -Assessoras dos Ple-
nários. 
Colaboração: Jane Jordy - Assesso-
ra Jurídica; e Luiz Alberto Tuji de 

Castro - Oficial de Justiça. 
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