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Orçamento 
O equilíbrio financeiro do Poder 

Judiciário paraense foi consolidado 
através da programação orçamentária 
realizada durante os últimos dois anos. 
Os 7% da receita líquida do Estado des-
tinados ao Judiciário Estadual possibi-
litaram o cumprimento dos compro-
missos assumidos, necessários a 
concretização dos trabalhos relativos a 
prestação jurisdicional. Outro aspecto 
relevante deste exercício foi a manuten-
ção da assiduidade no pagamento das 
despesas com pessoal e dos demais en-
cargos administrativos. 

Foram realizadas também constru-
ções e reformas de Fóruns em vários 
municípios do Estado, além de aquisi-
ções de prédios para funcionamento de 
Juizados Especiais. O início  das obras 

do prédio que vai abrigar o Egrégio Tribunal 

d
de Justiça, com recursos financeiros já vincu-

dos, é outro marco importante da atual ges-
tão. 

OProjeto de Infonnatização Global do 
TJE, compromisso assumido pelo Presidente, 
Desembargador Romão Amoêdo, será conclu-
ído no final de janeiro de 1999. Para o exercí-
cio do ano que vem está projetado um orça-
mento de R$122.311.683 milhões, dos quais 
R599.545.439 são oriundos do Tesouro Esta-
dual. O restante da verba deve entrar nas con-
tr do Tribunal através de outras fontes, ga-
r .itindo assim o equilíbrio orçamentário do 
- ibunal para o próximo exercício. 
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ANO VI N° 7 DEZEMBRO/98 

O Des. José Alberto Soares Maia é deito Presidente do TJE. Na 
foto o Presidente Roniâo ,lmoêdo canta os votos dos desem-
bargadores, ladeado pelo representante do Ministério Público e 
do Secretário GeraL Pág. 7 

AINDA NESTA EDIÇÃO 

TJE do Pará e Amapá assinam 
protocolo de cooperação. Pág. 3 

Outorga de medalhas a funcionários 
marca o Dia da Justiça no TJE. 

Pág. 6 

53 bacharéis são aprovados no 
Concurso para Juiz Substituto. Pág. 7 

Tribunal promove confraternização 
de fim de ano. Pág. 4 

-- _____ 
Manoel Gonçalves Corrêa é o 
aposentado do mês. Pág. 10 

'ARA INFORMAÇÕES CHAME O TELEJUDICIÁRIO, A JUSTIÇA RESPONDE. 
DISQUE 1538. UM SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. 



./ 

M 

  

 

PUBLICAÇOES 

Relação dos periódicos recebidos pela Biblioteca "Des. Antônio Koury" no mês de novembro 

01 - APM REVISTA. São Paulo: Associa-
ção Paulista do Ministério Público. v.2, 
n.19,jun. 1998 

02 - ARQUIVO FORENSE. Recife: Tribu-
nal de Justiça. 06, 1996/1997 

03 - AUDITORIAS DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO. Brasília: TCU. 
v.1,n.l 1998; v.l,n.2 1998 

04 - BOLETIM DE DIREITO ADMINIS-
TRATIVO. São Paulo: NDJ. v,14, n.11, 
nov. 1998 

05 - BOLETIM DE DIREITO MUNICI-
PAL. São Paulo: NDJ. v.14, n. 11, nov. 
1998 

06 - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CON-
TRATOS. São Paulo: NDJ. vil, n.11, 
nov. 1998 

07 - BOLETIM JURISPRUDÊNCIA 
ADCOAS. Rio de Janeiro: Esplanada. 
v.30, n.38, out. 1998; v.30, n.39, out. 
1998; v.30, n.40, aut. 1998 

08 - BOLETIM JURISPRUDÊNCIA 
ADCOAS [DISQUETE]. Rio de Janeiro: 
Esplanada. n.41, out. 1998; n.42, out. 
1998 

09 - COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO E 
JURISPRUDÊNCIA [FASCÍCULOS]. 
São Paulo: LEX. v.62, n.26, out. 1998 

10 - CONSULEX: LEIS & DECISÕES. 
Brasília: Ed. Consulex. v.2, n.22, out. 
1998 

11 - CONSULEX : REVISTA JURÍDICA. 
Brasília: Ed. Consulex, v,2, n.22, out. 
1998 

12 - DOUTRINA ADCOAS. São Paulo: 
Esplanada. v.1, n.9, set. 1998 

13 - INFORMATIVO DINÂMICO. São 
Paulo: IOB. v.22, n.74, out. 1998; v.22, 
n.75, out. 1998; v.22, n.76, out. 1998; 
v.22, n.77, nov. 1998; v.22, n.78, nov. 
1998; v.22, n.79, nov. 1998 

14 - INFORMATIVO LICITAÇÕES E 
CONTRATOS. Curitiba: Zênite. v.5, n.56, 
out. 1998 

15 - IN VERBIS. Rio de Janeiro: 1MB. v.2, 
n. 12, jun./jul. 1998 

16 - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, São Paulo: 
LEX. v.10, n.108, ago. 1998 

17 - JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. São Paulo: 
LEX, v.20, n.236, ago. 1998 

18 - REPERTÓRIO JURISPRUDÊNCIA: 
CIVIL, PROCESSUAL, PENAL E CO-
MERCIAL. São Paulo: IOB. n. 19, out. 
1998; n.20, out. 1998 

19 - REPERTÓRIO JURISPRUDÊNCIA: 
TRABALHISTA E PREV1DENCIÁRIO. 
São Paulo: IOB. n.19, out. 1998; n.20, 
out. 1998 

20 - REPERTÓRIO JURISPRUDÊNCIA: 
TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO. São Paulo: 1013. 
n.19, out. 1998; n.20, out. 1998 

21 - REVISTADA PROCURADORIA GE-
RAL DO INSS. Brasília: MPAS: INSS. 
v.5, n. 1, abr./jun. 1998 

22 - REVISTA DE DIREITO AMBIEN-
TAL, São Paulo: RT, v.3,n.11,jul./set. 
1998 

23 - REVISTA DE DIREITO BANCÁRIO 
E DO MERCADO DE CAPITAIS. São 
Paulo: RT. v.1,n.1,jan./abr. 1998; v.l, n.2, 
maio/ago. 1998 

24 - REVISTA DE DIREITO DO CONSU-
MIDOR. São Paulo: RT. n.27, jul./set. 
1998 

25 - REVISTA DE LICITAÇÕES E CON-
TRATOS. Brasília: Consulex. vi, n.1,jul. 
1998; vi, n.2, ago. 1998; vi, n.3, set. 
1998 

26 - REVISTA DO DIREITO TRABA-
LHISTA, Brasília: Consulex, v.4, n,2, fev. 
1998; v.4, nó, jun. 1998; v.4, n.7, jul. 
1998; v.4, n.8, ago. 1998; v.4, n.9, set. 
1998 

27 - REVISTA DO DIREITO TRABA-
LHISTA [CD Rom].  Brasília: Consulex. 
Atualizada até jun. 1998 

28 - REVISTA DO SUPERIOR TRIBU-
NAL DE JUSTIÇA. Brasília: STJ. v. 10, 
n.108,ago. 1998 

29 - REVISTA DO TRIBUNAL DE CON-
TAS DA UNIÃO. Brasília: TCU, v.28, 
n.74, out./dez. 1997 

30 - REVISTA DO TRIBUNAL REGIO-
NAL FEDERAL DA l REGIÃO. 
Brasília: O Tribunal. v.8, n.2, abr./jun. 
1996 

31 - REVISTA DOS TRIBUNAIS. São Pau-
lo: RT. v.87, n.755, set. 1998 

32 - REVISTA JURÍDICA. Porto Alegre: 
Síntese, v.46, n.251, set. 1998; v.46, 
n.252, out. 1998 

33 - REVISTA LITERÁRIA DE DIREITO. 
São Paulo: Ed. Literária de Direito. v.5, 
n.25, setJout. 1998 

34 - REVISTA TRIMESTRAL DE JURIS-
PRUDÊNCIA DOS ESTADOS. Santana, 
SP: Ed. Jund Velienich. v.22, n. 165, jul./ 
ago. 1998 

35 - SÍNTESE JORNAL. Porto Alegre: Sín-
tese. V.2, n.20, out. 1998 

36 - SÍNTESE TRABALHISTA. Porto! 
gre: Síntese. v.9, n.111, set. 1998 

37 - SISTEMA DE OPERACIONALI-
ZAÇÃO E DE PROCEDIMENTOS 
LICITATÓRIOS [Cl) ROM].  Brasília: 
Consulex. Atualizado até julJ98 

38 - VADEMECUMJURIDICOATUALI-
ZÁVEL. PortoAlegre: Síntese. n. 122, out. 
1998 

LIVROS 
AÇÃO MONITÓRIA. Rio de Janeiro: 

Esplanada: ADCOAS, 1998. Série Ju- 
risprudência. 

ALVIM, Eduardo Arruda. Curso de direito 
processual civil. v. 1. São Paulo: RT, 1998. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Mi-
nistroAfrãnioAntnio da Costa. Brasília: 
STJ, 1992. 

DEL NERO, Patrícia A. Propriedade intE • 
tual.' a tutela jurídica da biotecnolo, 
São Paulo: RT, 1998. 

PARÁ. Constituição, 1989. Constituição do 
Estado do Pará. Belém : Assembléia 
Legislativa, 1998. 

PARÁ. Tribunal de Justiça. Regimento inter-
no do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará. Belém: TJE, 1997. 

PEREIRA, Alrnir de Lima. ABC dos juizados 
especiais c(veis. Belém: TJE, 1998. 

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



Humberto de Castro: desbu-
rocratizar a prática processual 

e Sergipe, Maranhão e Piauí, 
Piauí e Ceará. e Alagoas e 
Pernambuco. A expectativa se-
gundo o Corregedor é de que o 
Pará assine em breve um pro-
tocolo de cooperação com os 
estados do Maranhão e Amazo-
nas. 

ADMINISTRATIVO 

Festa encerra Curso de 
Treinamento 

A Secretaria de Administra-
ção e Departamento de Recursos 
Humanos do Tribunal de Justiça 
realizaram o último curso de 
"Treinamento Comportamental", 
do ano, ministrado pela equipe 
do Serviço de Treinamento do 
DRH. O ciclo de cursos terminou 
com uma grande confraternização 
reunindo os servidores que parti-
ciparam dos treinamentos. A fes-
ta aconteceu no dia 12 deste mês 
no Centro de Treinamento da Em-
presa Brasileira de Correios Te-
légrafos - ECT, em Bcnfica, no 
mesmo local onde foi realizado o 
curso. Os quase  200 funcionários 

3articipantes das 14 tunnas trei-
nadas durante o biênio, homena-
gearam a equipe com bouquet de 
flores. Um memorial produzido 
por um dos grupos foi lido pelo 
funcionário Ednaldo Fernandes. 
Um dos participantes Sandro 
Figueiredo convidou os demais 
para cantar em coro algumas 

Distribuição de donativos 

O grupo é composto por Lourdes Amoedo, Dayse Gonçalves, 
Marina Amorim, Dolores Maia, Elisabetit Alvarenga, Ana Ma-
ria Martins, Socorro Bittencourt, Grazilda Lassance, Alduli.ta 
Rocha e Isis Paiva. Na foto, algumas das senhoras do grupo 

Um grupo de esposas de o grupo de senhoras foi recebido 
desembargadores estiveram visi- pela Diretora Vera Lúcia 
tando algumas instituições que Albuquerque. O local revela uma 
atendem pessoas necessitadas. Na carência quase que total. Ali são 
casa Dom Macedo Costa, o gru-  atendidos 221 portadores do ví-
po de senhoras entregou 40 paco-  rus da Aids que recebem alimen- 
tes de fraldas geriátricas, 160 len- tos, além dos 10 internos. O 
çóis e 57 batas. As desem-  "Paravida" abriga ainda duas 
bargadoras do TJE também fize-  crianças. 
ram doações. O governo do Estado patro- 

Além das doações o grupo cina através da Secretaria do 
também fez uma visita às instala-  Trabalho e Promoção Social, 
ções e conversaram com as senho-  SETEPS, a água, luz e 16 re- 
ras ali internas. Em seguida o gru- feições diárias. O grupo fez do- 
po visitou a casa "Paravida", enti- ações de fraldas descartáveis, 
dade que presta apoio aos porta-  remédios, lençóis e um apare-
dores do vírus HIV. No "Paravida" lho de ar condicionado. 

Corregedorias do Pará e Amapá 
assinam protocolo de cooperação 
As Corregedorias de Justi-

ça do Pará e Amapá assinaram 
no dia 18 deste mês o Protoco-
lo de Cooperação de Comarcas 
Contíguas, O Desembargador 
Humberto de Castro, do TJE 
paraense, informou que a me-
dida tem por objetivo a 
desburocratização das práticas 
processuais entre os dois esta-
dos. 

O protocolo flexibiliza a 
movimentação dos oficiais de 
justiça no que tange a entrega 
de citações e intimações, por 
exemplo. Humberto de Castro 
informou também que essa é 
urna tendência nacional e foi 
discutida o Encontro de 
Corregedores realizado em se-
tembro no Estado de Alagoas 
e em novembro, no encontro de 
Roraima. Acordos semelhantes 
já foram assinados entre Bahia 

Serviço de Pagamento do TJE 
em busca de qualidade 

A equipe do Serviço de Preparação de Pagamento e Recolhi-
mento, que tcni a frente Neliane Colares, diretamente subordina-
do a Divisão de Administração de Pessoal do Departamento de 
Recursos Humanos do Tribunal de Justiça encerra o ano conscien-
te de que procurou melhorar a prestação do serviço. O setor tem 
por competência a elaboração da Folha de Pagamento dos 
serventuários e funcionários do TJE, tanto da capital quaMo do 
interior. Nestes dois últimos anos o trabalho foi orientado no sen-
tido de buscar "mudanças e aprimoramento que resultassem em 
eficácia na prestação de serviços aos atuais 1.918 servidores do 
TJE". informou Neliane. 

Análise, alteração, conferência e confecção da Folha de Paga-
mento, fornecimento de declarações para empresas vinculadas ao 
Sistema de Habitação são algumas das atribuições do setor. A 
equipe muitas vezes é forçada a extrapolar sua jornada de trabalho 
para cumprir os prazos já programados. 

O Serviço de Preparação de Pagamento e Recolhimento é res-
ponsável ainda pela conferência e atualização da ficha financeira 
anual de todos os servidores, com posterior confecção de Declara-
ção de Rendimentos Anual, remessa mensal de contra-cheques aos 
servidores das comarcas do interior, assim como o fornecimento 
de informações cm requerimentos de interesse de funcionários. 

"Nós temos aqui uma visão do servidor como cliente. Esta vi-
são está respaldada na postura de que o serviço público, diferente 
da idéia quase geral, pode e deve trazer lucro", disse Neliane. O 
lucro que a Funcionária se refere não é o financeiro, mas em re-
sultados positivos. Para a equipe do Serviço de Pagamento os 
desafios enfrentados no decorrer do trabalho são compensados, 
quando concluído dentro dos prazos acordados. A equipe que pro-
cura sempre atingir o menor índice de falhas possíveis pode cons-
tatar, o sucesso do trabalho na satisfação do servidor. 

músicas com temas voltados 
para o amor, fiunilia e amizade. 

Ministrados por funcio-
nárias e técnicas do TJE, es-
pecialmente treinadas, os cur-
sos tiveram duração de dois 
dias. A equipe do serviço de 
treinamento é coordenada pela 
técnica Sandra Damasceno 
Reis. No último curso do 
ano.realizado em Benfica. os 
participantes puderam consta-
tara validade da comunicação 
interpessoal. Durante o treina-
mento, eles puderam expor 
seus contextos de trabalho eos 
problemas que os afligem no 
dia-a-dia. "E um trabalho de 
real valor ao funcionário do 
TJE. Agradeço por essa opor-
tunidade assim como ao Se-
cretário de Administração, D?' 
Sávio e Dr° Nazareno que se 
fizeram presentes ao final do 
treinamento", elogia o servi-
dor Luiz Godinho. 
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ADMINISTRATIVO 

( C U R T AS ) Agenda do Presidente 
Confraternização 

do Tribunal 

O Presidente Romão Amoêdo Neto agradece os convites e visitas re-
cebidos neste mês: 

2— "Lançamento do livro ~ A CIDADE TRANSITIVA, de autoria do Professor Armando Men-
dos". Promoção do Governo do Estado do Pará -  Imprensa  Oficial do Estado. Estação Gasômetro. 
- "Abertura de Expusição Fotográfica do Fotográfo Mariano Klautau". Promoção do Governo 
do Estado do Pará - Secretaria de Estado da Cultura. Museu de Arte Sacra. 
- "Cerimônia de Instalação do Centro de Prevenção e Recuperação de Dependentes de Drogas". 
Prefeitura Municipal de Belém. Cidade Nova VIII. 
- "Abertura do Seminário Sobre Gerenciarnento Pela Qualidade Total". Prefeitura Municipal de 
Belém - Companhia de Transportes Urbanos de Belém - CTBEL. Av. Bernardo Sayão. 2072 —  
Jurunas. 
- "Inauguração do Centro de Recuperação de Americano li". Governo do Estado do Pará - 
Secretaria de Estado de Justiça. Penitenciária de Americano - Santa Isabel. 
4 .- "Abertura do VI Workshop do Programa de Qualidade Total". Promoção do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre - RS. 
- "Solenidade de Posse dos Novos Dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho da 8 Região". 
Plenário do TRT. 
- "Inauguração da Nova Sede da Procuradoria Geral do Estado do Pará". Av. Padre Eutiquio 
5— "Cerimónia de Inauguração do Fórum da Comarca de São João do Cariri". Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba. São João do Catiri - PB. 
- "Jantar Natalino Promovido Pelo Conselho da Coniniids1. 1.uso Brasileira do Pará". Buffet Mariage. 
7— "Coquetel em Comemoração aos 83 Anos de Existência da Assembléia Paraense e Inaugura-
ção da Decoração Natalina". Sede Campestre da Assembléia Paraense. 
8 - "Cerimônia de Entrega de Metas e Títulos Definitivos do Instituto Nacional de Reforma 
Agrária - INCRA". Promoção do Ministério da Reforma Agrária e Governo do Estado do Pará, 
com a presença do Ministro da Reforma Agrária, Raul Jungrnan. Palácio de Despachos. 
- "Almoço oferecido pelo Governo do Estado do Pará, em homenagem ao Ministro da Reforma 
Agrária, Raul Jungman. Palácio de Despachos. 
- "Abertura do Seminário Internacional Sobre Erradicação do Trabalho infantil". Promoção da 
Procuradoria Regional do Trabalho da 6 Região. Jaboat.ão dos Gusearspes - PE. 
9 - "Sessão Especial da Assembléia Legislativa do Estado, com o Tema: O PARA NA ROTA 
DO DESCOBRIMENTO DO BRASIL". Plenário da Assembléia Legislativa do Estado. 
- "Solenidade do Jubileu de Ouro dos Bacharéis em Direito". Promoção da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil - Secção do Pará. Plenário da OAB-Pa. 
- "Solenidade de Entregado Colar do Mérito Judiciário". Promoção do Tribunal de Justiçado 

Estado de Mato Grosso do Sul. 
"Jantar em Comemoração aos 10 Anos da Rede Brasil Amazónia de Comunicação - RBA". 

Sede Social da Assembléia Paraense. 
lo - "Lançamento do livro - Noticia Histórica do Tribunal de Contas do Estado do Pará", 
Volume li, de autoria do Conselheiro José Maria de Azevedo Barbosa. 
Plenário do TCE. 
- "Culto Ecumênico da Formatura dos novos Aspirantes a Oficial da Turma Intendente Antônio 
Lemos, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado". Auditório do Mirustério Público do Estado 
da Comarca de Ananindeua. 
11 - "1 Encontro Estadual de Liberdade Assistida Comunitária, promovido pela 24 Vara Cível, 
Infância e Juventude". Auditório do Ministério Público do Fiado. 
- "Confraternização Natalina dos Magistrados e Funcionários do Fórum Desembargador Edgar 
Maia Lassance Cunha, da Comarca de Ananindeua". Plenário do Forum de Anaatindeua - Pa. 
- "Sessão Solene de Outorga do Colar do Mérito Judiciário". Promoção do Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia. 
- "Cerimônia de Inauguração do Fórum da Comarca de Guaribira" Promoção do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba. Guaribira - PB. 
- "Solenidade de Entrega da Medalha Just et Labor, promovida pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 8 Região Plenário do TRT 
- "Solenidade Militar de Formatura dos Novos Aspirantes a Oficial 98 da Escola de Formação 
de Oficiais". Cidade Nova VII 
- "Cerimônia de Entrega da Medalha de Amigo da Marinha", promoção do Comando do IV 
Distrito Naval. Salão Nobre do Clube Espardate. 
- "Solenidade Militar de Formatura de Aspirantes a Oficial da Academia de Polícia Militar 
Coronel Fontoura". Academia Coronel Fontoura - Ananindeua - Pa- 
- "Cerimônia de Entrega do Titulo de Engenheiro do Ano, ao Engenheiro Amaro Klautau, Se-
cretario de Estado dos Transportes, promoção do Conselho Regional de Engenharia". Hilton 
Hotel. 
- "Baile das Espadas". Sede Campestre da Assembléia Paraense. 
13 - 'Cerimônia Militar do Dia do Marinheiro, promoção do Comando do IV Distrito Naval", 
seguida da entrega da Medalha do Mérito Tarnandaré", O Presidente do TJE, foi agraciado com 
a Comenda. Comando do IV Distrito Naval, 
14 - "Sessão de Abertura do Projeto Espia, Mano, a Minha Causa, promoção da Comarca de 
Itaituba". Comarca de Itaituba. 
17 - "Recepção em Homenagem ao Aniversário do Imperador do Japão, promovida pelo Consu-
lado Geral do Japão". Residência Oficial do Consulado —Av. Almirante Barroso. 
- "Solenidade de Outorga da Medalha da Ordem do Mérito Grão Pará, promoção do Governo do 
Estado do Pará". O Presidente do TJE recebeu a Medalha, no grau de Grande Oficial. Museu do 
Estado do Pará. 
18 - "Coquetel de Entregado Titulo de Engenheiro Agrônomo do Ano de 1998, ao Engenheiro 
Agrônomo Hildergado da Silva Nunes, ex-Secretário de Estado de Agricultura". Estação Gasô-
metro Parque da Residência. 
22 - "Jantar de Confraternização Natalina do Governo do Estado com o Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará". Granja do Icui. 

Fonte: Paulo Lido - Assessoria de Cerimonial e Relaçôes Sociais 

A direção do Tribunal de Justiça promove, no dia 
23, quarta-feira, no salão do Júri a confraternização 
geral que reúne magistrados e funcionários. Na opor-
tunidade o Presidente Amoêdo fará a entrega de vali-
osos brindes que serão sorteados pelo chefe de Ceri-
monial e Relação Sociais do TJE. Vale conferir. 

Código Judiciário 
Foi adiada para o ano que vem a discussão e apro-

vação do Código Judiciário, pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Assembléia Legislativa, em de-
cisão com o conjunto dos parlamentares. Enviado em 
setembro deste ano pelo TJE, o anteprojeto foi discu-
tido mas os deputados optaram por adiar todos os 
processos considerados polêmicos. 

Confraternização 
A Escola Superior da Magistratura (ESM) mar-

cou o encerramento do ano letivo com uma cerimô-
nia, onde foram homenageados: professores, o parti-
cipante que conquistou o primeiro lugar no curso pre-
paratório da carreira da magistratura e um funcioná-
rio da Instituição. O evento ocorreu no dia 18 deste 
mês. A solenidade de encerramento contou com a 
participação de diversas autoridades do Judiciário 
Paraense. 

Os participantes do sétimo curso preparatório para 
a carreira da magistratura receberam seus certifica-
dos de participação. O bacharel que alcançou o pri-
meiro lugar no curso recebeu a "Medalha Silvio Hall 
de Moura", entregue pelo Diretor Geral da Escola, 
desembargador Alimr de Lima Pereira. Os professo-
res que ministraram as disciplina receberão plaquetas 
de agradecimento pelo serviços prestados à Escola e 
o funcionário Raimundo Barbosa foi agraciado pela 
direção com uma medalha de "Bons Serviços". O 
evento encerrou com um coquetel organizado pelos 
funcionários da Escola. 

Concurso em Santarém 
Será realizada no dia 27 deste mês a primeira prova 

do concurso público para preenchimento de vinte va-
gas oferecida pelo TJE para o fórum de Santarém. 
Os candidatos que obtiverem a média mínima seis, 
farão a prova seguinte. São 2.012 candidatos que 
disputam as vagas. A primeira prova será realizada 
na Faculdade Integrada do Tapajós. 

O Corregedor Geral de Justiça, Humberto de Cas-
tro, supervisionará todas as fases do concurso e o Juiz 
auxiliar da Corregedoria Elder Lisboa que preside a 
comissão organizadora. Participam ainda da Comis-
são os técnicos: VaJério Alves e Rosemary Ferreira 
auxiliados pelas servidoras Maria José Lameira e 
Teodora Menezes. 

t 



O Presidente eleito, Desembargador 
José Alberto Soares Maia 

 

5 TJE 

Eleito o novo Presidente do TJE 

Foi eleito por maioria dos 
votos do colegiado de 
desembargadores para a 
presidir o Tribuna! de Justi-
ça no próximo biênio (fev/ 
99 a fev/2000) o 
desembargador José 
Alberto Soares Maia. As 

A Desembargadora Cume-
fie Pontes, eleita i'ce-Pre-
sidente do TJE 

Desembargadoras 
Climenie Bernadette de 
Araújo Pontes e Maria 

de Nazareth Brabo de Sou-
za foram eleitas, também 
por maioria dos votos, para 
ocuparem a Vice-Presidên-
cia e Corregedona respec-
tivamente. Na mesma ses-
são plenária os desem-
bargadores (25 presentes) 

A Desembargadora Nazart 
Brabo de Souza, eleita 
Corregedora Geral 

elegeram os dois desem-
bargadores, que junto com 
os três dirigentes eleitos pas-
sam a integrar o Conselho da 
Magistratura do Estado. 
Entre os cinco desem-
bargadores que concorre-
ram as duas vagas, as 
desembargadores Maria Lú-
cia Marcos dos Santos e 
Maria Helena Ferreira fo- 

ram as mais votadas. 
Ao final da votação, o 

Desembargador Presiden-
te Rornão Amoêdo Neto 
deu conhecimento oficial 
do resultado da eleição e 
estabeleceu para o dia pri-
meiro de fevereiro de 
1999 a cerimônia de pos-
se dos eleitos. Na ocasião, 
o Desembargador Romão 
Amoêdo concedeu a pala-
vra aos desembargadores. 
Um grande número de 
magistrados, promotores e 
advogados acompanhou 
atentamente o desenrolar 
da eleição. Encerrado o 
pleito, os dirigentes elei-
tos receberam os cumpri-
mentos. 

Os novos dirigentes do 
Tribunal tomam posse, 
em sessão solene no ple-
nário "Des Osvaldo 
Poj u c an" 

Embaixador argentino visita o TJE 
O embaixador da Argen-

tina, Jorge Hugo Herrera 
Vegas esteve em visita ofi-
cial ao chefe do Poder Judi-
ciáno no dia 27 de novem-
bro, em companhia do adi-
do agrícola do Brasil. 

O embaixador foi recebi-
do pelo Presidente em exer-
cício, Desembargador José 
Alberto Soares Maia, no sa-
lão "Rui Barbosa". O encon-
tro durou pouco mais de 40 
minutos e durante a conver-
sa o representante argentino 
revelou a intenção de seu 
país em oferecer produtos 
agrícolas e industriais com 
o carimbo do Mercosul, 
além da cooperação na área 
genética. 

Os argentinos estarão 

O Vice-Presidente José Alberto 
baixador argentina 

interessados ainda na carne 
brasileira que segundo in-
formou o diplomata "me-
lhorou bastante nos últimos 
quatro anos em termos de 
qualidade". O embaixador 
ainda trocou informações 
com o Desembargador 

Soares Maia presenteia o em- 

Alberto Maia sobre assun-
tos de ordem jurídica. 
Alberto Maia explicou a es-
trutura geral de funciona-
mento da Justiça paraense, 
relatando ainda a agilização 
da prestação jurisdicional 
com os Juizados Especiais,  

apesar da sobrecara de 
processos que dão entrada 
diariamente nos fóruns. 

O embaixador conside-
rou a conversa "bastante 
satisfatória". O Assessor de 
Cerimonial, Paulo de Men-
donça Lédo ciceroniou o 
embaixador em visita as de-
pendências do Palácio da 
Justiça. O Presidente em 
exercício, Alberto Maia, 
presenteou o embaixador 
com um CD produzido pela 
Fundação Carlos Gomes, 
intitulado "Pará Instrumen-
tal- Amazônia Jazz Band' 
e com a revista bilíngue 
"Pará Rico Por Natureza", 
produzida pelo governo do 
Estado. 



O Corregedor Geral de Justiça, Desembargador Humberto de 
Castro entrega medalha a funcionária 

politana de Belém, pelo padre discurso, falou sobre o trabalho 
José Gonçalo Vieira. Duran- desenvolvido pelo integrantes 
te a missa, o Coral do TJE da Justiça no Estado (leia a ín-
"Des. Delival de Souza No- tegra na pagina seguinte). 
bre", integrado por funcioná- A resolução n°03, de 01 de 
rios do Tribunal, fez uma março de 1990, que criou a 
apresentação especial e o se- "Medalha de Bons Serviços" e 
cular órgão da Catedral foi a relação dos funcionários ho-
tocado pelo maestro João menageados foram lidas pelo 
Bosco da Silva Castro, diri- Assessor de Cerimonial e Rela- 
gente do Coral. ções Sociais, Paulo de Mendon- 

Após a Missa, no segundo ça Lédo. 
andar do Palácio da Justiça. no Os servidores com mais de 
hall de entrada do salão do Juiri, 20 anos de casa receberam as 
foi aberta a mostra "Registro medalhas das mãos do 
Fotográfico do Biênio 97/98", Desembargador José Alberto 
organizada pela Assessoria de Soares Maia, Vice-Presidente 
Imprensa. Em seguida, no in- do Tribunal, e os servidores com 
tenor do salão do Júri o Prcsi- mais de dez anos de serviço, das 
dente Romão Aino&io abriu a mãos do Desembargador 
sessão com um breve pronun- Humberto de Castro, Corre-
ciamento concedendo a palavra gedor Geral de Justiça. Ao fi-
a Desembargadora Maria Lá- nal foi servido em coquetel aos 
cia Marcos dos Santos. A ora- presentes. 
dora oficial do evento, em seu 
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  Tribunal outorga medalhas a funcionários no Dia da Justiça 
O Tribunal de Justiça do 

Estado realizou na manhã do dia 
8 de dezembro, a solenidade 
comemorativa alusiva ao dia da 
Justiça. Uma missa em ação de 
graças na Catedral Metropoli-
tana de Belém marcou o início 
da solenidade comemorativa. 
Em seguida, no segundo andar 
do Palácio da Justiça, o Presi-
dente Romão Amoêdo abriu a 
mostra "Registro Fotográfico do 
Biénio 97/98", no hall de entra-
da do salão do Júri, local da so-
lenidade, e em seguida foram 
agraciados 23 servidores da 
Capital e do Interior, com me-
dalhas de "Bons Serviços". A 
sessão comemorativa contou 
com a participação do Vice-Pre-
sidente, Desembargador José 
Alberto Maia, do Corregedor 
Geral de Justiça, Desein-
bargador Humberto de Castro e 
de quase todo o colegiado de 
desembargadores. 

A convite do Presidente 
Romão Amoêdo a desem-
bargadora Maria Lúcia Marcos 
dos Santos foi a oradora oficial 
do solenidade. A mesa presidi-
da pelo desembargador Romão 
Amoêdo foi formada Por: Luiz 
Otávio, Presidente da Assem-
bléia Legislativa; Major Briga-
deiro Marcos Costa, Coman-
dante do 1 COMAR; Ophir 
Cavalcanti Junior Vice-Presi-
dente da OAB/PA; Desem-
bargador Elzaman Bittencourt, 
Presidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral. 

O evento iniciou às 9h com 
a celebração da missa em ação 
de graças, na Catedral Metro- 

Servidores 
agraciados 

Com mais de 20 anos 
iniõnio Guilherme /Very 

• dos Reis (Ourém), Aurea 
Maria de Oliveira Rodri-
gs..4uristela Nazaré No- 

• vieira São Marcos, Daniel 
k Oliveira (Bujaru), 

José Jorge da Silva Tei-
xeira Silo Sebastião da 
Boa lista), Maria Célia 
Santos de Lima, Maria 

• Ria!, .41faia de Menezes, 
Maria das Graças Cher-
mrmt. Afaria Regina 14eira 

• Rodrigaies. O/inda de : Volério de Meio 
Ahes 

com maisdeløanos 
Crewsa Henrique Brito, 

: Edna Ido José de Melo 
• Fezandes ]solda Maria 
: Borborema Rebelo dos 

S,.ZwaeliraFerrazdos 
• &Rav. ~Alaria Perei-

ra Giiitwdes, Maria dos 
.ro Gomes de Azeve-
do. Mário Antônio Tujy 
Fonienelie, Nádia de 
Mames Rêgo Carneiro, 

- Naragaacy Pureza da Cos-
ta Paulo Pèrei- 

: ro Menezes, ••.., 
Ro Hele- 
na Peewa 

, Sa- 
:- 
•F. dos 
Pas 

Trechos do discurso da Desembargadora Maria Lúcia Gomes dos Santos 
Senhores: 
(..) E o que é a justiça? Do lon-

gínquo passado, respondemos 
Ulpiano que é a vontade constante 
e perpétua de dar a cada um o que 
é seu. 

( ... ) Tarefa difícil desgastante 
e ingrata. Mas, em compensação, 
apaixonante, emocionante e isto por 
uma simples razão - porque com 

ela, com nossa profissão fazemos 
justiça, com ela, com nossa profis-
são, sanamos o mal, com ela, com 
nossa profissão, curamos a ferida. 

( ... ) Apesar desta reconhecida 
relevância, há algum tempo 
estamos sendo vitimas de ataques 
à nossa honorabilidade; estamos 
mais estamos sendo acusados injus-
tamente do mal que se abate nas 
classes mais desprotegidas. 

( ... ) Na linha do nosso trabalho, 
temos duas novas figuras que con- 

sidero de suma importância para 
nosso desenvolvimento, para nossa 
aceitação frente aos jurisdicionados: 
o primeiro é o direito alternativo. A 
Justiça brasileira iniciou uni movi-
mento em São Paulo e Rio Grande 
do Sul de renovação com a aplica-
ção do Direito Alternativo. As rá-
pidas mudanças sociais, as leis es-
tagnadas e mal feitas fazem a Justi-
ça correr o risco de se tornar injus-
tiça. Que significa então a Justiça 
alternativa.? O Juiz diante de um 
caso concreto, no qual a Lei se apli-
cada tornaria a decisão iníqua, pode 
(ou deve) desprezar a lei e aplicar a 
Justiça segundo seu convencimen-
to. Embora agora esteja sendo apli-
cada, vem de Cícero que já dizia que 
a lei má não devia ser utilizada. O 
direito alternativo seria uma trilha, 
ao invés da estrada real. Evidente 
que há debates acirrados sobre o  

assunto e ain-
da estamos, 
digamos as-
sim, em fase 
experimental. 
Mas cedo ou 
mais tarde, 
chegaremos a 
unia solução, 
a um denomi-
nador comum: 
entretanto, só 
o fato do 
surgimento 
desta nova 
maneira de encarar o julgamento 
é uni dado importante para que se 
verifique a preocupação dos Jui-
zes com os jurisdicionados e com 
a Justiça. Na Gazeta mercantil de 
09/07/91 lemos declarações do 
juiz João Gomes Martins Filho, 
aquele que condenou a União pela 

A Desembargadora Maria Lucia Marcos dos San-
tos proferiu o discurso do Dia da Justiça 

morte do jornalista Vladimir 
Herzog, decisão que se tornou ver-
dadeiro marco para a nossa Justi-
ça. Nesta ocasião disseram os ana-
listas: "O Judiciário está deixando 
de ser um mero incidente constitu-
cional para tornar-se um Poder de 
fato." 



Os candidatos concentrados realizam a última prova 

TJE 

TJE encerra as provas do Concurso para Juiz 
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Os 53 candidatos que dis-
putam as trinta vagas 
ofertadas pelo Tribunal de 
Justiça para o cargo de Juiz 
Substituto de ia  Entrância, 
fizeram a terceira e última 
prova subjetiva no dia 13 
deste mês na Escola Superi-
or da Magistratura. Nessa 
fase decisiva, os concorren-
tes tiveram que lavrar uma 
sentença penal a respeito de 
um assalto a mão armada 
com uma arma de brinque-
do. O resultado do concurso 
foi divulgado dois dias após 
a realização da prova, e to-
dos os 53 candidatos foram 
aprovados. 

A Coordenação, presidi-
da pelo Desembargador 
José Alberto Soares Maia, 
liberou a consulta a legis- 

lação comentada. O teste 
começou pontualmente às 
8:00hs, se estendendo até as 
12:30hs, mas até às 
11 :30hs somente três can-
didatos haviam concluído a 
prova. 

De acordo com a Coorde-
nação do concurso- integrada 
pelos desembargadores José 
Alberto Soares Mala, João 
Alberto Paiva, Maria de 
Nazaré Brabo e Maria Hele-
na Couceiro, e pela presiden-
te da OAB/Pa, Avelina 
Hesketh, para a fase 
classificatória a comissão fará 
a aferição dos títulos apresen-
tados pelos candidatos além 
das somatória geral dos pon-
tos obtidos em cada prova. 

Dos 1.202 bacharéis 
inscritos, somente 999 se  

apresentaram para resolver 
as questões da primeira pro-
va sobre conhecimentos ge-
rais, a única objetiva de todo 
o concurso. Mais da metade 
dos concorrentes foi desclas-
sificada ainda na primeira 
etapa, ficando apenas 463  

candidatos. Na etapa seguin-
te, nova avalanche de des-
classificações retirou da dis-
puta mais 361 concorrentes, 
e apenas 105 candidatos con-
seguiram se habilitar à ter-
ceira fase do concurso. 

A Justiça da modernidade 
Criados para 

solucionar os 
conflitos de me-
nor potencial 
ofensivo no âmbi-
to penal e de me-
nor complexidade 
no cível, os 
Juizados Espe-
ciais Cíveis e Cri-
minais estão na 
ordem do dia no Asju(zas Nazaré Saavedra e Vera Araújo que vão res- O Presidente Romão Amoêdo fez breve pronunciamen-

Tribunal de Justi- ponder pelos Juizados Especiais, inauguram o prédio to sobre a importância dos Juizados 

ça. Nesses últimos trinta dias 
foram instalados mais quatro 
Juizados, dois em Icoaraci, 
dois em Barcarena e foi refor-
mado e ampliado o prédio que 
abriga o Juizado Central e o 
de acidentes de veicúlos. 

No distrito de Icoaraci, os 
Juizados especiais Cível e Cri-
minal foram instalados na 
manhã do dia 11 de dezembro, 
na ocasião também foi inau-
gurado o prédio onde funcio-
narão os Juizados. O ato de  

instalação foi marcado pelas 
presenças do Presidente 
Romão Amoôdo Neto e pelo 
Coordenador Geral dos 
Juizados Almir de Lima Pe-
reira, desembargador já apo-
sentado que trabalha volunta-
riamente para o Tribunal. 
Também participaram do ato: 
o Consultor Geral do Estado, 
Ophir Cavalcante, represen-
tando o Governador do Esta-
do; Francisco das Chagas 
Azevedo, Agente Distrital;  

Ten. Ccl Roberval Rocha, re-
presentando o Comando da 
Policia Militar do Estado; os 
desembargadores Nelson 
Arnorim, Maria Helena 
Couceiro e Maria Helena 
Ferreira; várias juizes, pro-
motores; os Secretários de 
Administração e Planejamen-
todo TJE e representantes da 
comunidade. 

As autoridades que se 
manifestaram durante a ceri-
mônia falaram da importân- 

cia dos Juizados e agradece-
ram o Presidente Romão 
Amoêdo pela concretização 
do órgão. 

Em Barcarena,l o ato de 
instalação dos Juizados 
Cíveis e Criminais, realizado 
às 16h, sendo presidido pelo 
Desembargador Humberto de 
Castro. Carlos Alberto Flexa 
de Oliveira, Juiz que respon-
de pela Comarca passou a 
responder também por aque-
le Juizado. 



Miguel Simas, chefe do Serviço Mé-
dico 

Os dependentes dos servidores participam da campanha de va-
cinação 

£ 

Campanha de Vacinação 
O Serviço Médico do TJE prcmoeu as seguintes 

campanhas de vacinação durante o ano de 98. 

Febre Amarela (dose única) 
Realizada em 30.06, de 09:00hs às 16:00hs. Público 

alvo: funcionários e seus dependentes. Foram aplicadas 
708 doses, sendo 622 em adultos e 86 em crianças 

Anatoxi-Tetânica: (três doses com intervalo de 
60 dias) 

No dia 10.09 foi aplicada a 18  dose, no horário das 
10:00hs às 16:00hs. Público alvo: funcionários e seus 
dependentes. Foram aplicadas 365 doses, sendo 269 adul-
tos e 96 em crianças. 

A segunda dose foi aplicada nos dias 10. 12, e 26. 11, 
no horário de 10:00hs às 16:00hs. Foram aplicadas 388 
doses, 377 adultos e 11 em crianças, sendo aberto as 
pessoas que não tomaram a primeira dose. 

A terceira dose está programada para o mês dejanei-
rode 1999. 

Hepatite B: (três doses) 
A primeira dose foi promovida no dia 07.11, no ho-

rário de 10:00hs às 16:00hs. Público alvo: somente fun-
cionários. Foram aplicadas 400 doses. 

A segunda dose foi aplicada nos dias 12 e 26. 11, no 
horário de 10:00hs às 16:00hs. Foram aplicadas 400 do-
ses. 

A terceira dose está programada para o mês de abril 
de 1999. 

 

SAÚDE 

 

Serviço Médico do TJE faz Balanço de Atividades 

A equipe do Serviço Mé-
dico do TJE, que tem à fren-
te o médico Miguel Simas, 
vem desenvolvendo um tra-
balho de prevenção de do-
enças para melhoria da qua-
lidade de vida dos funcioná-
rios do Tribunal de Justiça. 
O setor conseguiu viabilizar 
a realização de palestras, 
programas de proteção à  

saúde, cursos etc... 
Entre as atividades 

do Programa de Medi-
cina Preventiva, vale 
destacar a palestra 
"Prevenção do Câncer 
Cérvico Uterino", re-
sultado de parceria 
com a Prefeitura de 
Belém, através do Pro-
grama de Saúde da 
Mulher. A parceria com 
a Prefeitura resultou 
ainda na desratização 
das dependências do 
prédio do Palácio da 
Justiça, Anexos 1 e II e 
o Almoxarifado. 

Para a viabilização 
do programa de prote-
ção a saúde dos funci-
onários foi necessário 

estabelecer entendimentos 
com o Departamento de 
Imunologia da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública 
(SESPA). O programa con-
sistiu em vacinação contra a 
febre amarela, tétano e he-
patite B. 

O curso de "Aperfeiçoa-
mento de Gerentes", foi ou-
tra atividade desenvolvida 
pelo setor, resultado de acor- 

do com a Secretaria de Es-
tado do Trabalho e promo-
ção Social (SETEPSO). 
"Perícia Médica" foi mais 
um curso do qual participa-
ram dois funcionários do 
Serviço Médico, promovido 
pelo INSS. O IPASEP, se-
gundo informações de 
Miguel Simas, "reconheceu 
oficialmente os direitos dos 
funcionários previstos pelo 
RJU concedendo aposenta-
doria por invalidez, prorro-
gação de licença médica su-
perior a 60 dias". 

O Serviço Médico do 
TJE atualmente está cadas- 

trado junto a 
FUNDACENTRO, o que o 
habilita a participar de cur-
sos e palestras promovidos 
por essa fundação, além do 
cadastro junto a Federação 
Nacional das Indústrias do 
Estado do Pará, visando a 
participação nos eventos por 
ela realizados. 

O setor funciona de se-
gunda a sexta-feira de 
8:00hs às 18:00hs e a equi-
pe é composta por 9 médi-
cos, que fizeram cerca de 8 
mil atendimentos somente 
este ano. 

Errata 
Ao contrário do que foi publicado na edição de n° 65 do Informativo do TJE, o horário de funcionamento do 

Serviço Odontológico do Tribunal é de 8:00hs às 18:00hs, de segunda a sexta. A exceção dos casos de emergências o 
atendimento é feito com hora marcada. 



9 OPINIÃO 

Os Direitos Humanos 
O que mais se fala é em direi- ' 

tos humanos. No meio dessa vio-
lência que impera no mundo, enti-
dades que exercem essas ativida-
des, movimentam-se no propósito i 
de resguardar a integridade da pes-
soa, por acaso sofrendo constran-
gimento flsico ou moral. 

Todavia, esses direitos devem 
ser compreendidos no combate a • 
violência, integrando-se a comuni-
dade para evitar o crescimento do 1 

terror entre a mesma. Porém, veri-
fica-se uma preocupação maior no 
que tange a proteção de crimino-
sos do que aqueles que vêm sofren-
do, por circunstâncias e fatores já a 
debatidos, a marca dos crimes que  
se praticam no cotidiano. 

Assim, o mais ressaltado nes-
ses movimentos, é a preocupação 
com o bem estar do criminoso, es- a 
quecendo-se daqueles que se viram 1 

bruscamente vítimas das perversi-
dades dos desviados da sociedade. 

É óbvio que não comungamos 
e nem pedimos um tratamento u 
anormal para esses malfeitores i 
que, infelizmente, hoje, atingem 1 

um quadro acentuado nas cidades 
de maior porcentagem 
populacional. Esses devem somen-
te receber as penas que as leis or- a 
denam para o pagamento do devi- 1 

do na organização disciplinar do 
Estado. 

Realmente, há que haver um 
equilíbrio nas manifestações com 
relação aos direitos humanos, es-
tendendo-se ativamente a proteção 
do homem, no aglomerado das mo-
vimentadas metrópoles, para que 
retome à tranqüilidade dos tempos 
em que se tinha liberdade de loco-
moção fora da morada. 

Assusta a situação intranqüila 
que enfrentamos no dia-a-dia das 
ruas que somos obrigados a percor-
rer para o desempenho de nossas 
missões. Vivemos na era do medo, 
onde todos fogem ao denunciar, en-
cobrindo-se na omissão, que afinal 
transgride aos Códigos Punitivos. 

Os meios de comunicação es-
pantam com o inserir de páginas 
inteiras sobre crimes, os mais por-
versos, e os mais dirigidos a vin-
gança ou sustentados em motivos 
fúteis, onde a solução é a elimina-
ção do antagonista, em um simples 
sacar de uma arma. 

Ninguém entra em diálogo para 
se saber da verdade. A simples sus-
peita de roubo de uma bicicleta é 
resolvida a bala, matando-se o 
indigitado autor. São enumeradas, 
registradas nos diários policiais, 
ocorrências como estas: pela recu-
sa de um sapato tênis, o assaltado 
pagou com a vida. Este, mais bár-
baro, uma mulher ao amanhecer en-
controu a cabeça do vizinho preso 

1 na parede acima de sua porta, e o 
corpo havia desaparecido. As cha-
madas desovas estão constante-
mente no noticiário, sem que se 

È possa descobrir os autores para se- 
• rem condenados. Grupos de exter- 
• minios usam meios mais cruéis 

para acabar mais de um ente, num 
só momento. Enfim, tudo está sen-
do resolvido na execução sumária. 

• O abandono dos menores está fo- 
i mentando o número de delinqüen-

tes. Nas ruas aprendem a mazela 
dos vícios. 

Por tudo isso necessário se tor- 
na que as entidades que se pro-

• põem a proteger os direitos huma-
• nos não se limitem à questão do 

abuso policial e sim, tenham um 
• alargamento e uma insistência no 
• combate à marginalidade, voltan-
a do-se para as vítimas na busca do 
• direito de punir os malfeitores. 
• 

 
Poderiarri auxiliar os organis- 

mos públicos, às penitenciárias, 
na recuperação dos segregados da 

• sociedade, não ficando apenas na- 
• quilo de vigiar o tratamento de 
• encarcerados nas divisões polici-

ais, às vezes transformando ban-
didos em heróis nacionais. 

a Mas, o que se observa nessas 
a entidades é que não se levantam 
1 em favor dos imolados por crimes 
• que chocam a sociedade. Aparecem 

para colocar reclamos no tratamen- 

to desses facínoras, estendendo o 
manto da proteção a quem não me-
rece tanta misericórdia, deixando 
as vítimas, ou melhor, colocando-
as como fato consumado. 

Agora passaram a ser Órgãos 
que estão servindo para intromis-
são em casos, legitimamente des-
tinados as Cortes de Justiça. E co-
mum escutar-se que tal situação 
será levada ao grupo constitutivo 
dos direitos humanos. 

Então os que se propõem a de-
fender os direitos humanos devem 
ter uma ação que atinja a violência 
em geral e não a se ater a movi-
mentos unilaterais. E o pior: res-
saltar fatos nossos para o exterior, 
como se a brutalidade não existis-
se em todo o mundo. 

Por outro lado o que se tem vis-
to, países se jactam em observar 
condutas atentatórias aos direitos 
do cidadão, quando eles próprios 
são passíveis dessa situação den-
tro de suas comunidades. 

As sociedades de Proteção dos 
Direitos Humanos devem existir 
sim, mas para encetar um traba-
lho de respeito recíproco entre os 
serem humanos, numa política 
abrangente ao bom relacionamen-
to de toda a so-ciedade. 

Des. AL'nir de Lima Pereira, é 
Coordenador Geral dos Juizados 
Especiais. 

Escravos da Dor 
Parte desta nossa publicação 

foi baseada na Revista da Associ-
ação Brasileira de Odontologia, em 
sua última versão, onde é aborda-
do com muita propriedade um tema 
que está atormentando muitos dos 
nossos pacientes atualmente em 
nossos consultórios. Trata-se de 
um quadro clínico denominado de 
hipersensibilidade dentária. 

Os pacientes com 
Hipersensibilidade dentária vive 
se privando dos pequenos praze-
res da vida, como tomar aquela cer-
veja glacial com os amigos, sabo-
rear um cafezinho após o almoço, 
ou ainda se deliciar com um bolo 
de chocolate com cobertura de lei-
te condensado. Para eles, todas 
"essas maravilhas", que deixam a 
maioria dos mortais com água na 
boca e para os vigilantes do peso 
com um tremendo complexo de 
culpa, resume-se a uma única coi-
sa: DOR. 

Donos de dentes tem-
peramentais, sofrem de dores ter-
ríveis ao ingerir alimentos que pro-
vocam reações incômodas na 
dentina, geralmente exposta 
(dentina é a estrutura dental que 
está por baixo das superficies bran-
cas - esmalte - dos dentes.)  

• A hipersensibilidade dental 
pode Ter várias causas. Em geral, 

• caracteriza-se por uma resposta 
i dolorosa do dente(s) a estímulos 
• térmicos (alimentos frios, quentes, 
• ou até mesmo com ar frio), estí- 

mulos químicos (ingestão de subs- 
tâncias doces ou ácidas) ou estí- 
mulos mecânicos (pode ocorrer du-

m rante procedimento de raspagem 
a no tratamento gengival, técnica de 
• escovação incorreta, má adaptação 

de próteses removíveis, dentes mal 
• posicionados, alimentação ou há- 

bitos parafuncionais, tais como 
i ranger os dentes durante o sono). 
• "Para o paciente com 
• hipersensibilidade dental a estí-

mu los térmicos, químicos ou me-
cânicos, prazeres simples como - 

• tomar sorvete, beber café, apreciar 
• um bom-bocado e até o ato de es-
• covar os dentes podem se transfor- 

mar num verdadeiro martírio." 
As principais vitimas da 

• hipersensibilidade são os dentes in- 
cisivos, caninos e pré-molares. Mas 

a esta hierarquia pode ser alterada de 
• acordo com a variação dos padrões 
• de mordida (oclusão) ou de hábitos 

individuais. Lesões de cáries, 
• escovação dental inadequada, há- 

bitos de ranger os dentes durante o  

sono colocam a dentina em expo-
sição excessiva ao longo do tem-
po. Estas situações, podemos $ 
considerá-las como réus confessos • 
de sintomatologia da dor, que em 
muitos casos tornam-se para os 
nossos pacientes insuportável. 

Existe tratamento para a 
hipersensibilidade dental ? mui- a 

tas modalidades de tratamento a 
tem surgido nas diferentes espe-
cialidades odontológicas. Dentro 
da nossa , que é periodontia (trata 
das doenças gengivais) existem 
técnicas cirúrgicas de enxerto 
tecidual sobre áreas com recessão 
gengival que visam não somente 
diminuir a sensibilidade dentária, 
mas também proporcionar uma 
estética mais agradável. Por ou-
tro lado, a utilização tópica de 
flouretos (oxagel) em repetidas 
sessões tem dimuinuído tais des-
conforto, porém com o tempo mui- 
tos pacientes voltam a queixar-se 
da mesma dor. Em muitos casos a  

de dor vem proporcionando ao pa-
ciente. Na verdade, a modalidade 
de tratamento a ser adotada é uma 
decisão conjunta. Importante é sa-
bermos que hoje efetivamente 
existe tratamento, e que caso você 
se enquadre em uma dessas situa-
ções, não se intimide em buscar 
tratamento. Muitos pacientes se 
auto-analisam e pensam que está 
dor é proveniente da presença de 
cárie. Alguns trabalhos recentes 
publicados no Journal of 
Periodontology indicam que, ge-
ralmente, a incidência de dor é 
maior em pacientes com dentes 
hígidos, ou seja, dentes normais 
sem processo earioso algum. O que 
deixa nossos pacientes mais intri-
gados. 

Deste modo, e aproveitando a 
época que é de gastronomia, dese-
jamos a todos os nossos funcioná-
rios amigos um natal de paz e um 
ano novo de realizações e, prefe-
rencialrnente, livres desses incô-
modos inoportunos causado pela 
hiperseiisibilidade. dentária. 

Ságio Brabo, Cirurgião-Den-
tista do TJE, especialista eia 
Periodontia. 

indicação direta de um tratamen- 
a to mais radical, como o tratamen- 
I to de canal, deve ser ponderado e 

analisado pelo profissional sem-
pre valorizando o próprio está-
gio emocional, e por que não di-

• zer, de stress que aquele quadro 



APOSENTADO 

Manoel Corrêa 
Gonçalves 

Manoel Corrêa Gonçalves efilha 

lo 

O aposentado Manoel Corrêa Gon-
çalves começou a ganhar a vida como 
comerciante em sua cidadezinha natal. 
A vila de Mocajatuba, município de Co-
lares, Comarca de Vigia fica a aproxi-
madamente 70 quilômetros distante de 
Belém. Apesar da pouca distância en-
tre a vila e a sede do município a vida 
desses moradores de Mojucatuba, como 
de outros distritos entre os 143 municí-
pios do Estado é marcada pela precari-
edade em quase todos os setores. Para 
Manoel Gonçalves não foi diferente. 

Dinheiro não havia e o pequeno co-
merciante acabou falindo porque os fre-
gueses nunca pagavam o que consumi-
am no pequeno estabelecimento. Mas 
a sorte não o havia abandonado e pouco 
tempo depois Manoel Gonçalves conse-
guiu trabalho no Cartório de Registro 
Público na vila de Juçarateua, vizinha 
de Mocajatuba. Manoel Gonçalves foi 
nomeado para exercer o cargo de Ofici-
al de Registros Públicos. Pouco tempo 
depois o cartório foi extinto e outro foi 
criado na Vila de Mocajatuba, onde 
permanece até hoje. 

A vida desse Oficial de Registros não 
foi nada fácil. O casamento durou al-
guns anos e quando o casal já estava com 
oito filhos a esposa veio a falecer. Os 
filhos ainda pequenos receberam além 
da proteção paterna, o carinho e cuida-
dos da mãe de Manoel Gonçalves. A 
arrecadação do cartório era irrisória e 
mal dava para o Oficial custear as des-
pesas cartorárias. Mas como o traba-
lho não podia parar, Manoel Gonçalves 
procurou seguir adiante, com sua vida 
cheia de dificuldades, mas com muita 
dignidade e orgulho em ser um Oficial 
de Registros Públicos. 

Todos os filhos foram alfabetizados 
em Mocajatuba, na única escola muni-
cipal que havia, atualmente existem duas 
de ensino fundamental. Assim que os 
filhos homens iam crescendo, como os 
demais rapazes moradores do lugar, pro-
curavam ganhar a vida na agricultura e 
na pesca. Atividade também comparti-
lhada pelo Oficial de Registros, que não 
ficava ocioso no cartório esperando a 
clientela sempre tão escassa. Mas to- 

dos os meses, Manoel Gonçalves envi-
ava a sede da comarca de Vigia o tími-
do movimento do Cartório. 

As duas filhas mais velhas, logo que 
ficaram mocinhas, vieram para a capi-
tal, trabalhar como empregadas domés-
ticas e continuar os estudos, posterior-
mente casaram e constituíram suas fa-
mílias, em Belém. 

A aposentadoria compulsória,  

conseguida em 1975, pelo Tribunal 
de Justiça do Estado, foi para Manoel 
Gonçalves a tranqüilidade de uma vida 
estável, sem transtornos financeiros 
pois lhe assegurou um rendimento 
mensal. Hoje aos 92 anos de idade e 
todos os filhos já adultos, alguns na 
capital, pode dormir tranqüilo. A ex-
ceção de um problema pulmonar - 
Manoel foi fumante por algum tempo, 
hoje goza de boa saúde. Visita perio-
dicamente a médica Sônia Auad da 
equipe do Serviço Médico do TJE e 
tudo está sob controle, afirma o apo-
sentado. 

Atualmente Manoel Gonçalves está 
prestes a realizar um sonho. Com  o 
dinheiro da aposentadoria está conse-
guindo, aos poucos construir toda a 
casa em alvenaria na Vila onde nas-
ceu, cresceu e trabalhou. Sua casa, 
bem situada fica próximo do Rio Pe-
nha Larga onde costumava brincar e 
pescar. O outro sonho já realizado de 
Manoel Gonçalves foi ver chegar a 
energia elétrica em seu distrito. "Já 
comprei a televisão e agora é só som-
bra e água fresca" brincou o ex-ofici-
al de Registro Públicos 

Aos servidores do Tribunal, Manoel 
Gonçalves deixa como mensagem 'que 
sejam honestos e dignos nas funções que 
ocupam", concluiu. 



11 CAUSOS 

É bode 
Município distante pouco 

mais de 100 km de Belém. 
Para lá é nomeado um juiz 
para responder pela 
Comarca. Apesar da juven-
tude, o juiz estava com cerca 
de 35 anos, ele era um ma-
gistrado muito sério, não 
dava muita confiança. Alto, 
magro e com uma barbicha 
que o tomava mais sério e 
velho ainda. 

Dois dias após ter assu-
mido a comarca o juiz perce-
beu que todos os moradores 
do lugar, sem exceção, só se 
tratavam por apelidos. No-
mes de animais, plantas e 
outros eram os apelidos mais 
comuns usados pela popula-
ção local. 

O taciturno juiz observou  

o comportamento d 
jurisdicionadosjá com urna 
certa antipatia, durante as 
suas primeiras audiênci-
as no Fórum, na prefei-
tura, no hotel onde ficou 
hospeda- 
do e no 
comércio 
local. In- 
trigado, 
ele che- 
gou a 
conclusão 
que ape-
sar de to-
dos se tra-
tarem atra-
vés de apeli- 
dos, nin- 
guém se 
ofendia, afinal cada um tinha  

Curioso, o Juiz 
chama o seu aju-

dante de ordens e 
o interpela 
perguntando o 
porquê de to- 
dos os mo-
radores do 
lugar se 
tratarem 
por apeli-
dos que 
nada ti-
nham a 
ver com 
os no-
mes 

originais de 
atismo. O aju-

dante de ordens 
explicou aojuiz que ninguém  

se aborrecia com os apelidos 
pois já estavam acostumados 
e complementou: 

- O senhor me desculpe 
doutor com todo o respeito 
que lhe devo porque o senhor 
é uma das maiores autorida-
des de nossa comunidade, 
mas até o senhor já ganhou o 
seu. 

Visivelmente irritado o 
magistrado quis logo saber o 
apelido que haviam lhe dado 
e o ajudante, um pouco teme-
roso, respondeu: 

- Com todo o respeito 
meritíssimo mas o seu é 
bode! 

Causo narrado pelo 
Desembargador Jaime Ro-
cha 

Entre Parentes 
Em 1946, o Brasil vivia o 

período conhecido como épo-
ca da redemocratização. Na-
quela altura haviam diversos, 
Partidos políticos no Estado 
do Pará, cuja a orientação se 
dividia em dois caminhos dis-
tintos: os que eram contra o 
governador Magalhães Bara-
ta e os que faziam parte das 
agremiações partidárias ao 
ex-interventor. 

No município de Prai-
nha, interior do Pará, os par- 
tidos políticos se 
aglutinavam em torno de 
duas poderosas famílias do 
local: a família Miranda e a 
família Alvarenga. A diver-
gência política chegava ao 
ponto de colocar parentes em 
lados diametralmente opos-
tos. No entanto, o parentes-
co entre as duas era próxi-
mo porque o patriarca da 
família Alvarenga havia con- 

traído matrimônio com a fi-
lha do cabeça da família 
Miranda. 

Durante as primeiras 
eleições para prefeito após a 
redemocratização. Prainha 
assiste a disputa entre o pa-
triarca da família Alvarenga 
e o primo de um irmão da 
esposa do patriarca. O can-
didato da da família 
Alvarenga convence o primo 
de sua esposa a abrir mão de 
sua candidatura e tentar a dis-
puta pelo PSB, partidário de 
Magalhães Barata. Magoa-
do com a decisão do sobrinho, 
o opositor da família 
Alvarenga declara em unia 
reunião que como ninguém 
tinha coragem de fazer opo-
sição ao Alvarenga, ele sai-
ria candidato. Os dois candi-
datos além de primos eram 
também cunhados. No mo-
mento da votação, um mora- 

dor local conhecido por 
"Jango" foi abordado pela 
esposa do chefe da família 
Alvarenga que lhe cobrou a 
definição do voto. 

- Jango. Tu vais ou não 
vais votar no meu irmão?. Ao 
que ele responde: 

-Vou. 
-E como eu posso ter cer-

teza? 
-Olha é o seguinte: Aqui 

no meu bolso esquerdo eu 
tenho nome do seu 
Laurio Alvarenga. E 
eu vou colocar o nome 
do seu irmão do lado 
direito. Quando sair 
eu lhe provo. 

Quan- 
do Jango 

_ 

entrou na 
e a b i n e 
para vo- 

' votoutar 

no   

dato da família 
Alvarenga. Na saída, ela 
o procura e cobra nova-
mente. Confuso, o enrola-
do eleitor mete a mão no 
bolso e descobre que havia 
votado no outro candidato. 

Causo narrado pelo 

Desembargador Benedito 

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

01 Jane Riker Gomes, João Alberto Castelio 
Branco de Paiva->'Desembargador, Marcos 
Augusto A Biitencourt, Rosângela Conte 
Tavares 

02 Iran Menezes Pereira, Júlia Soares 
Burlamaqui Zemero, Levi Pacheco 
Gusmão 

03 Ana Lúcia da Fonseca Lima, Antônio Fon-
seca da Pureza, Ary Mendes de Souza, Elba 
Cristina V Maciel de Oliveira, Elias Antero 
Soares Rosa, Flávio Roberto S de Olivei-
ra, Floriano Dias de Lima, Francisco 
Lacerda Neto, Genoveva Negrão Santa 
Brigida, José Carlos Comes, Waidemary 
Pereira Leão 

04 Ademario Silva de Jesus, Domingos Sil-
vio Pereira Rodrigues, Maria Angélica R 
Lopes->Juíza, Maria do Parto Oliveira dos 
Reis, Maria Ruth Gomes Botelho, Nazaré 
de Fátima Albuquerque Bastas, Paulo Sér-
gio Frota e Silva->Juiz, 

05 Aderbal Silva do Santos, Cristina Maria de 
Oliveira Losada Reis, Haroldo Azevedo 
Rodrigues, Pedro Reginaldo da Silveira 

06 Ana Rosa Cal Freire de Souza, Andréia 
Cana Nunes Monteiro, Luíz Otávio Costa 
da Silva, Márcia Souza da Silveira, 
Marilena Cely Rabelo, Priscila Maria da 
Silva Sá, Reinaldo Ferreira Zeferino, Sandra 
Maria Lima do Carmo 

07 Antônio Amadeu Florentino Júnior, 
Anivaldo Bruno Araújo Monteiro, Eucila 
Maués Corrêa->Pretora, Lu smar Ferreira 
Lisboa 

08 Fernando Carlos Brito do Espírito Santo, 
Jacira Serrão Tavares, José Carlos Vieira dos 
Santos, Maria Adelaide Trindade Ribeiro, 
Maria de Fátima Soares Rosa, Maria Lídia 
Tocantins de Souza->Juíza, Maricleide 
Pimentel de Souza, Rita da Costa, 
Rosângela do Socorro M Silva dos Santos 

09 Amélia Catarina Lobo Pinheiro, Ana Célia 
de Araújo Pinto Buarque, Antônio 
Bittencourt Saavedra, Cristovão Jacques 
Barata, Judith Pereira Gomes Vieira, Ma-
ria Clara Stefenoni de Oliveira, Maria 
Santana da Luz Ferreira, Naraguacy Pure-
za da Costa, Paulo Afonso Magalhães Fon-
seca, Rosa Maria Lopes dos Reis 

10 Adonay Wolf Mourão Lima. Eliane da Sil-
va Santos, Eremita Nascimento de 
Figueiredo. Iracema de Souza Lima, Oneide 
Kalaoka Nogueira Lima, Rosa de Jesus Ma- 

chado Marques 

11 João Pereira Paixão, Luta Henrique Farias 
Brown, Maria de Nazaré Santos Corrêa, 
Marilso da Luz Silva, Olinda de Santana, 
Reynaido Jorge Calice Auad, Rufmo Corrêa 
da Rócha Júnior 

12 Alda Goulart Monteiro, Antônio das Graças 
Andrade, Cledson Augusto Francês Lopes, 
Elza Mana Letra de Freitas, José João Da 
Silva e Costa, Simone Maná Lima Lopes 

13 Antônio Maximiano de Sousa Martins ir., 
Graciliano Chaves da Mota. Joana Célia 
Freire Farias, Marcus Vinícius Mendes Ro-
cha, Maria Célia Braga Alves, Rosileide 
Maria da Cunha Barros->Juíza 

14 Carlos Chagas Bentes, Carmen Dolores 
Corrêa de Faria, Féliz Coêlho Bezerra, João 
Batista Cavalcante, Socorro de Fátima Câ-
mara Feijo Cruz, Socorro de Jesus Souza da 
Silva 

15 Emíliano Nonato Pontes Ferreira. Francisco 
de Assis Moraes Lisboa, Luiz Carlos Araújo 
da Costa 

16 Ana Carolina Vaz Araújo dos Santos, Cana 
Maria Pantoja, Manoel José Rodrigues da 
M. Cardoso, Maria Helena de Almeida 
Ferreira->Desembargadora 

17 Ademar Tibúrcio de Sarges, Ângela Maria 
Chaves Bezerra, Inêz Pantoja da Costa, 
Lauro de Miranda Lobato, Roinulo José 
Ferreira Nunes->Juiz 

18 Adonis dos Reis Cunha, Antônio Borges da 
Silva, Eduardo de Castro ioyce, Isabel lolane 
Amazonas Ribeiro, Licurgo de Freitas Pei-
xoto->Juiz, Luiz Carlos da Silva Oliveira, 
Luiz Guilherme Passos Xavier, Maria do 
Socorro Carvalho Varão, Paulo Vítor Sereni 
Murnieta, Rosemeire Silvia da Silva, Zélia 
Maria Mota de Oliveira 

19 Francisco Carlos Braga Andrade, Maria 
Carmélia de Souza. Miguel Sebastião Soa-
res Sodré, Raimunda de Meio Viana, Rosa 
Lúcia Brita de Mesquita, Rosana Mary Lima 
Jassé 

20 Ana Rosa Mendonça de Jesus, Lucila 
Rodrigues Ferreira de Meio, Maria Dulcirene 
Neves Rodrigues, Sebastiana Maria de Sou-
za Comes, Sebastiana Otélia de Souza Fari-
as, Sebastião de Moraes Fonseca, Sebastião 
Machado de Moraes 

21 Laura Helena Marques Amorim, Maria 
Leonor Gama Caripuna, Marta Inêz Antunes  

Jadão->Juíza, Odinéa Alexandre Ribeiro, 
Paulo Sérgio Rodrigues Santiago, Raimundo 
Sebastião da Silva Lazamett 

22 Alternar da Silva Paes->Juiz, Antônio 
Vicente Soares, Cláudia Fonseca Rodrigues 
Chagas, José Carlos Almeida Nogueira da 
Silva, José Maria Siqueira de Andrade, 
Raimundo Duarte Lima, Raimundo Holanda 
Guimarães->Juiz, Sérgio José Rodrigues 
Chaves, Vera Lúcia Pampolha do Amaral 

23 Célia Maria Feio da Costa. José Lima 
Coêiho. Marco Antônio Braga Chaves, Má-
rio Miranda da Silva, Rosemazy Ferreira da 
Silva 

24 Regiane Maria Pereira dos Santos 

25 Antônio Carlos Gonçalves Sarmento, Cimaia 
Abdon Guedes, ldália Cidéa do Couto 
Guijao M. Lima, Jones Costa Sarraf, Paulo 
Alexandre Martins Filomeno, Renata Lina 
Lemos Porto. Ronivaldo de Moura Gomes, 
Stéleo Bruno dos Santos Menezes-
>Desembargador 

26 Ângela Maria Ferreira Nunes, Francisco José 
de Oliveira, Sandra Maria de Araújo 
Fernandes 

27 Benedito de Miranda Alvarenga-
>Desembargador. Carlos Júlio Gonçalves 
Lima, Carrnem Marinho da Silva, Cláudia 
Cilene Pereira Batalha, Eduardo Luís da 
Silva Lopes, Felício de Araújo Pontes-
>Desembargador. Maria de Nazaré Lima 
Lobato, Maria Helena Farias Maia, Roberto 
Mauro Vieira Cordovil 

28 Antônio Maria Zacanias de Oliveira, Hilberto 
dos Santos Duarte, Leila Kania Costa Said, 
Mania Regina Vieira Rodrigues 

29 Carlos Roberto Guimarães Pinheiro, 
Eronides Souza Primo->Juiz, 14ancísco 
Sales Moraes de Oliveira, Michel do Nasci-
mento Hansson. Paulo Sérgio Monteiro 
Damasceno, Rosinaldo Arnaud Borges, 
Zeilton Ramos de Souza 

30 Antônio Luiz Pereira Dantas, Francisco 
Edilson Rodrigues Maciel, Maria das Do-
res Garcia Tabosa, Murilo Sousa Araújo, 
Verônica de Jesus Monteiro da Silva 

31 Alzira Lopes Cardoso de Almeida, Aracy do 
Socorro da Gama Bentes, Aurélio Corrêa do 
Carmo->Desembargador. Cristhianne de 
Campos Corrêa, Eurico Leão de Barros 
Corrêa Neto, Rosana Lúcia Bastos Siqueira-
>Juíza 
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AÇÃO RESCISÓRIA. FALTA 
DE EMBASAMENTO. ART. 
485 CPCB. 
Não é de prosperar a ação 
rescisória a qual falte o 
embasamento de uma das hipóte-
ses enumenidns nos vários itens 
do art. 485 do CPCB. Ação 
julgada improcedente por falta de 
amparo legal. 
(A. Resc.-PA. Acórdão n° 
34.945. Relator: Des. RICAR-
DO BORGES FILHO. Câma-
ras Cíveis Reunidas. Unânime. 

•ulamento: 06/10198). 

ERRÔNEA APRECIAÇÃO 
DO DESEMBARGADOR RE-
LATOR. MANDADO DE SE-
GURANÇA. 
Embargos de Declaração. Man-
dado de Segurança preventivo. A 
errônea apreciação do 
Desembargador Relator ao julgar 
a preliminar de carência de ação 
do Mandado de Segurança inter-
posto não há de prevalecer quan-
do a "causa petendi" foi mal in-
terpretada pelo Relator, levando 
o colegiado a um erro material 
com prejuízos flagrantes aos 
impetrantes - Assim, não há 
demérito em reconhecer o erro de 
julgamento a fim de submeter o  

pleito a novo julgamento que o me-
lhor aprecie o mandamus. Embar-
gos acolhidos à unanimidade de 
votos. 
(Emb.Deci. - PA. Acórdão 
n"35.171. Relator: Des. RICAR-
DO BORGES FILHO. órgão 
Especial. Unânime. Julgamento: 
30/09/98). 

EMBARGOS DE DECLARA-
ÇÃO. AÇÃO DE DECLARA-
ÇÃO JUDICIAL C/C AÇÃO DE 
ALIMENTOS. ALIMENTOS 
PROVISÓRIOS FIXADOS EM 
10 SALÁRIOS MÍNIMOS E OS 
ALIMENTOS DEFINITIVOS 
NA SENTENÇA, EM 25. 
Bloqueio das contas bancárias do 
alimentante para a garantia do pa-
gamento dos salários fixados na 
sentença, em grau de execução. 
Mandado de segurança, visando o 
desbloqueio e a sustação da execu-
ção dos alimentos fixados na sen-
tença. Concessão da segurança. 
Acórdão omisso quanto a sustação 
da execução. Procedência dos em-
bargos para fazer constar do 
acórdão embargado, a sustação da 
execução em relação aos alimentos 
da sentença enquanto esta não pas-
sar em julgado. 
(Emb. Decl.-PA. Acórdão n° 
34.887. Relator: Des. NELSON 
SILVESTRE RODRIGUES 
AMORIM. Câmaras Cíveis Reu-
nidas. Unânime. Julgamento: 12/ 
10/98). 

MANDADO DE SEGURANÇA. 
PROMOÇÃO AO CARGO DE  

CORONEL/PM. PROMOÇÃO 
PELO CRITÉRIO DE MERE-
CIMENTO. 
Candidato figurando em terceiro 
lugar, preterido por Outro constan-
te de classificação mais baixa. Ile-
galidade. inocorrência. Somente 
tem direito líquido e certo a ser pro-
movido ao posto de coronel/PM, 
quem por duas vezes consecutivas 
figurar na lista em primeiro 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). 

PROCESSUAL CIVIL. AGRA-
VO. AÇÃO SUMÁRIA DE CO-
BRANÇA DE HONORÁRIOS 
DE ADVOGADO. ACORDO 
ENTRE AS PARTES. EXECU-
ÇÃO DE SENTENÇA HOMO-
LOGATÓRIA. COBRANÇA 
DAS CORREÇÕES E MUL-
TAS. OBRIGAÇÃO NÃO 
ADIMPLIDA, CORREÇÃO 
MONETÁRIA COMO PAC-
TUADO. 
O pagamento do principal sem a 
correção pactuada, que não se con-
funde com a conversão da moeda 
de URV para real, implica, além do 
não adimplemento total da obriga-
ção, na incidência da multa previs-
ta que por sua natureza penalística 
acessória, pode ser pleiteada junta-
mente com o desempenho da obri- 



gação principal, Quanto a corre-
ção incidente, há de se cumprir o 
indexador do pacto, "iii casu" oín-
dice de poupança. 
(Ag.-PA. Acórdão n° 34.918. 
Relator: Des. STÉLEO BRUNO 
DOS SANTOS MENEZES. P 
Câmara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 05/10/98). 

PROCESSUAL CIVIL. AGRA-
VO. AÇÃO SUMÁRIA DE CO-
BRANÇA DE HONORÁRIOS 
DE ADVOGADO. ACORDO 
ENTRE AS PARTES. EXECU-
ÇÃO DE SENTENÇA HOMO-
LOGATÓRIA. COBRANÇA 
DAS CORREÇÕES E MUL-
TAS. OBRIGAÇÃO NÃO 
ADIMPLIDA, CORREÇÃO 
MONETÁRIA COMO PAC-
TUADO. 
O pagamento do principal sem a 
correção pactuada, que não se con-
funde com a conversão da moeda 
de 1.JRV para real, implica, além 
do não adimplemento total da obri-
gação, na incidência da multa pre-
vista que por sua natureza 
penal ística acessória, pode ser plei-
teada juntamente com o desempe-
nho da obrigação principal. Quan-
to a correção incidente, há de se 
cumprir o indexador do pacto, "in 
casu" o índice de poupança. 
(Ag.-PA. Acórdão n° 34.918. 
Relator: Des. STÉLEO BRUNO 
DOS SANTOS MENEZES. 1' 
Câmara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 05/10/98) 

EMBARGOS DO DEVEDOR. 
EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (NOTA 
PROMISSÓRIA) EMITIDA 
PESSOA JURÍDICA (EMPRE-
SA). SENTENÇA QUE OS 
ACOLHE. ILEGITIMIDADE 
DA PARTE (CPCB, 741, 
INCISO III). OBRIGAÇÃO 
ADVINDA DE ATO ILÍCITO 
PESSOAL DO sócio ASSI-
NANTE. 
As características de certeza, 
liquidez e exigibilidade do titulo, 
ata-se igualmente a legitimidade de 
quem o emite, salvo se restar fia- 

grante a ilegitimidade face a não 
condição de devedor, o que não é o 
caso. A conduta ilícita ou contrária 
aos estatutos do sócio que emite ti-
tulo em nome da empresa, é maté-
ria deslocada do âmbito objetivo da 
execução. 
(Ap. Cível-PA. Acórdão n° 35.056. 
Relator: Des. STÉLEO BRUNO 
DOS SANTOS MENEZES. l 
Câmara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 19/10/98). 

EMBARGOS INFRINGENTES. 
CONSÓRCIO DE AUTOMÓ-
VEIS. AUMENTO DE PRESTA-
ÇÕES PELA ADMINISTRA-
DORA. 
Sem fundamento em lei ou contrato 
não pode a administração do con-
sórcio por decisão unilateral, exigir 
mais do que o ajustado no contrato. 
Embargos rejeitados. 
(Emb. Inf.-PA. Acórdão n° 35.005. 
Relatora: Desa. MARIA LUCIA 
GOMES MARCOS DOS SAN-
TOS. Câmaras Cíveis Reunidas. 
Por maioria. Julgamento: 18/08/98). 

SERVIDOR PÚBLICO. FALTA 
DE INCLUSÃO DE VENCI-
MENTOS NA FOLHA DE PA-
GAMENTO. 
Percebimento de vencimentos. Di-
reito liquido e certo. Servidor cedi-
do. 1. O órgão cessionário não po-
derá prejudicar o servidor no per-
cebimento de seus vencimentos ale-
gando a falta de inclusão na folha 
de pagamento quando ao órgão cou-
be o ônus. 2. O vencimento é direi-
to líquido e certo. Seu não pagamen-
to constitui violação sanável por 
meio de Mandado de Segurança. 
Concessão à unanimidade. 
(M.S. - PA. Acórdão n°35.169. 
Relator: Des. JOSÉ ALBERTO 
SOARES MAIA. Órgão Especial. 
Unânime. Julgamento: 18/11/98). 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
COMUM: DIRIMIR QUAL-
QUER CONTROVÉRSIA, QUE 
ENVOLVA FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO ESTADUAL, NO 
EXERCÍCIO DE SUA FUN- 
ÇÃO. 

Possui interesses de agir, o fun-
cionário público estadual, que so-
licita aplicação do § 1° do artigo 
39 da Constituição Federal. Não 
pode existir discriminação entre 
servidores com funções iguais ou 
assemelhadas, aplicação do § 1°, 

do artigo 39, da Constituição Fe-
deral. 
(Reex. Sent. e Ap. Cível-PÁ. 
Acórdão n° 34.855. Relatora: 
Desa. IZABEL VIDAL DE 
NEGREIROS LEÃO. r Câ-
mara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 15/10/98). 

ESTANDO COMPREENSÍ-
VEL A PETIÇÃO INICIAL, 
COM EXPOSIÇÃO CLARA 
DO QUE PRETENDE, AFAS-
TA-SE A PRELIMINAR 
INÉPCIA DA INICIAL. 
Ausente no mandamus o pedido 
de cobrança, rejeita-se a prelimi-
nar Levantada. E acumulável as 
gratificações de tempo integral e 
dedicação exclusiva nos 
proventos de aposentadoria dos 
servidores policiais, quando na 
ativa exerceram função de poli-
cia judiciária, admitidos na Lei 
Complementar n° 22/94. 
(M.S.-PA. Acórdão n° 34.942. 
Relatora: Desa. IZABEL 
VIDAL DE NEGREIROS 
LEÃO. Câmaras Cíveis Reuni-
das. Unânime. Julgamento: 20/ 
10/98). 

AGRAVO RETIDO - INS-
TRUMENTO DE PROCURA-
ÇÃO JUNTADA A DES-
TEMPO - ADVOGADO NO-
MEADO EM AUDIÊNCIA - 

INEXISTÊNCIA DE PREJU-
ÍZO ÀS PARTES. 
A autora compareceu à audiên-
cia acompanhada de advogado ao 
qual foi outorgado mandato ver-
bal, a juntada da procuração a 
posteriori, não inquina de nulida-
de o ato, nem enseja a aplicação 
de penalidade se esse fato não 
causou prejuízo às partes. Civil - 
Indenização - Danos material e 
moral - Cancelamento do contra-
to de cheque especial após a 
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propositura da ação - pedido de 
segunda perícia - inexistência de 
recurso - matéria preclusa. A enti-
dade bancária é responsável por 
ao de seu funcionário que no de-
sempenho da função causar preju-
Lzo a cliente. Comprovado o dano 
material, impõe-se a indenização. 
Ao mesmo modo, caracteriza dano 
moral o cancelamento do contrato 
de cheque especial no curso da 
ação, sem qualquer justificativa 
plausível. Com  relação ao laudo 
pericial, não havendo recurso con-
tra o mesmo a matéria está 
preclusa dela não se conhece. 
(Ap. Cível-PA. Acórdão n° 
34.869. Relatora: Desa. CLI-
MENIÉ BERNADETTE DE 
ARAÚJO PONTES. 3*  Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julga-
mento: 09/10/98). 

CONSTITUCIONAL. ADMI-
NISTRATIVO. PENSÃO VI-
TALÍCIA DE EX-PREFEITO. 
1/3 SUBSÍDIO MENSAL. INS-
TITUIÇÃO ANTES DA CAR-
TA DE 1938. CONSTI-
TUCIONALIDADE. 
É ato contrário ao direito adquiri-
do fazer retroagir as leis. A lei que 
suprime prerrogativas e vantagens 
já incorporadas ao patrimônio in-
dividual de servidor público não 
lhe alcança. A extinção de pensão 
paga a ex-prefeito pala carta de 
1938 não se aplica aos ex-prefei-
tos que antes dela já percebiam ao 
beneficio. inteligência do art. 5°, 
inciso XXXVI, CF/88. Recurso 
conhecido. Apelação iniprovida. 
(Reex. Sent. e Ap. Cível-PA. 
Acórdão n° 34.882. Relatora: 
Desa. CLIMENIE BERNA-
DETTE DE ARAÚJO PON-
TES. 3*  Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 16/10/98) 

APELAÇÃO CÍVEL. EMBAR-
GOS DO DEVEDOR. PROCE-
DÊNCIA. PAGAMENTO DO 
PRINCIPAL. 
Desconstituição da penhora. 
Incabimento. Inexistência de paga-
mento dos acessórios da dívida. 
Prosseguimento da ação para a co- 

brança. Necessidade de penhorar 
outro bem. Impenhorabil idade do 
bem anteriormente penhorado, em 
face da Lei 8.009/90. Recurso co-
nhecido e dado provimento em par-
te. 
(Ap. Cível-PA. Acórdão n° 34.919. 
Relator: Des. CARLOS 
FERNANDO DE SOUZA GON-
ÇALVES. 3*  Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 16/10198). 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. IM-
PROCEDENTE. NÃO CONFI-
GURADA A EXISTÊNCIA DO 
DOLO E A CULPA DA APELA-
DA. 
Inexistência do dano caracterizada 
pela calúnia, difamação ou injúria 
do recorrente. Erro que não ficou 
provado a culpa do órgão. Recurso 
conhecido e improvido. 
(Ap. Cível-PA. Acórdão n° 34.947. 
Relator: Des. CARLOS 
FERNANDO DE SOUZA GON-
ÇALVES. 3 Câmara Cívd Isolada. 
Unânime. Julgamento: 23/10/98). 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. IM-
PROCEDENTE. NÃO CONFI-
GURADA A EXISTÊNCIA DO 
DOLO E A CULPA DA APELA-
DA. 
Inexistência do dano caracterizada 
pela calúnia, difamação ou injúria 
do recorrente. Erro que não ficou 
provado a culpa do órgão. Recurso 
conhecido e improvido. 
(Ap. Cível-PA. Acórdão n° 34.947. 
Relator: Des. CARLOS 
FERNANDO DE SOUZA GON-
ÇALVES. 3*  Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 23/10/98). 

REEXAME DE SENTENÇA E 
APELAÇÃO CÍVEL. MANDA-
DO DE SEGURANÇA 
IMPETRADO POR FALTA DE 
REPASSE INTEGRAL DOS 
RECURSOS CORRESPON-
DENTES AS DOTAÇÕES OR-
ÇAMENTARIAS NO VALOR 
DE 10% DA RECEITA MEN-
SAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 
DOMINGOS DO CAPIM A CÂ- 

MARA DO REFERIDO MU-
NICÍPIO. 
Segurança concedida. Lei n° 
1533/51 eart. 5° inciso LXlXda 
CF/88. Preliminar de incompe-
tência do juízo, rejeitada. Deter-
minado pela lei, o repasse é um 
direito da câmara, devendo o 
mesmo ser em sua integralidade, 
obedecidos os princípios legais 
integrantes. Recurso improvido. 
(Reex. Sent.-PA. Acórdão n° 
35.017. Relator: Des. PEDRO 
PAULO MARTINS. 3*  Câma-
ra Cível Isolada. Unânime. Jul-
gamento: 30/10/98). 

AGRAVO INTERPOSTO 
POR INCONFORMISMO 
COM A DECISÃO DO 
JUÍZO DE DIREITO '4 A 
QUO", NO DESPACHO 
PROFERIDO EM AUDIÊN-
CIA, QUE DEIXOU DE JUL-
GAR ANTECIPADAMENTE 
A LIDE. 
Autos de ação ordinária de inde-
nização por perdas e danos, ten- 
do reconhecido a 
intempestividade da contestação 
da ação de reconvenção. Entre-
tanto a referida contestação foi 
interposta dentro do prazo legal, 
segundo o preceituado pelo art. 
316 do CPCB. recurso conheci-
do e improvido. 
(Ag.-PA. Acórdão n° 34.871. 
Relator: Des. PEDRO PAULO 
MARTINS. 3*  Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
16/10/98), 

AS QUESTÕES POSTAS PE-
LAS PARTES FORAM TO- 
DAS RETRUCADAS, 
ALENCANDO-SE OS MOTI-
VOS E OS FUNDAMENTOS 
PERTINENTES ÀS MATÉ-
RIAS DEBATIDAS, QUE 
TÊM INTEGRADO, INVA-
RIAVELMENTE, OS INÚ-
MEROS PRECEDENTES DA 
CORTE, TODOS POR DE-
MAIS CONHECIDOS. 
Recurso que se afigura meramen-
te protelatória, cujos efeitos 
modificativos, confessadamente, 
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embargante inexistindo omissão no 
Acórdão embargado, fica afastado o 
requisito do prequestionamento. Em-
bargos rejeitados. 
(Emb. Decl.-PA. Acórdão n° 
34.968. Relator: Des. JOÃO 
ALBERTO CASTELLO BRAN-
CO DE PAIVA. Órgão Especial. 
Unânime. Julgamento: 19/11/98). 

EMBARGOS DE DECLARA-
ÇÃO. INEXISTEM OS DEFEI-
TOS APONTADOS, A SEREM 
SANADOS VIA EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO. 
Pois o decisum, ao enveredar pela 
concessão da segurança, acolheu a 
tese do direito adquirido, afastando 
as demais questões postas, o que é 
permitido ao relator, nos termos da 
jurisprudência predominante. 
Inexistindo as omissões questiona-
das, cumprido o requisito do 
prequestionameneto. Embargos re-
jeitados. 
(Emb. Decl.-PA. Acórdão n° 
34.969. Relator: Des. JOÃO 
ALBERTO CASTELLO BRAN-
CO DE PAIVA. Órgão Especial. 
Unânime. Julgamento: 16/09/98). 

EMBARGOS DE DECLARA-
ÇÃO. AUTOS DE EXECUÇÃO. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
A FALTA DE CITAÇÃO É NU-
LIDADE ABSOLUTA POR 
CONTRARIAR NORMA 
COGENTE, DE ORDEM PÚ-
BLICA. 
O efeito suspensivo atribuído a agra-
vo é legal, e fundamenta-se nos arti-
gos 527 e 558 do CPC, com a nova 
redação que lhe foi dada pela Lei 
9.139/95. Existência de legítimo in-
teresse econômico de ser citado o 
avalista, posto que, sendo co-obri-
gado, na forma da lei, é também de-
vedor. A questão posta em julgamen-
to foi apreciada, em seu todo, não 
havendo omissão, obscuridade ou 
contradição. Pretendendo o agrava-
do a modificação total do julgado, e 
não apenas suprir omissões, obscu- 

perseguidos, não se enquadram nas 
hipóteses elencadas na lei processu-
ai civil. Aplicação da multa prevista 
no Art. 538, § único do CPCB, ao 

ridade ou contradições, não há que 
ser acolhido os embargos de decla-
ração, recurso incabivel ao reexame 
da causa. autos de execução que de-
vem ser desapensados e remetidos 
ao juízo de origem. Embargos rejei-
tados. 
(Emb. Decl.-PA. Acórdão n° 
34.881. Relatora: Desa. RUTEA 
NAZARÉ VALENTE DO COU-
TO FORTES. 3' Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
23/10/98). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
SENTENÇA DECLARATÓRJA 
DE FALÊNCIA. PRELIMINA-
RES REJEITADAS. DECRE-
TO-LEI 7.661/45. PRESSUPOS-
TOS LEGAIS. 
1. Instrução processual que não é 
obrigatória. Facultas agendi" con-
cedida ao juiz que, em apreciando o 
caso concreto, verifica a relevância 
ou não, da matéria alegada. Sendo 
desnecessária a oferta de 5 dias para 
a produção de provas, posto serem 
aquelas presentes nos autos, e sufi-
cientes para prolatação da sentença 
declaratória de quebra, não há que 
se falar em cerceamento de defesa. 
Ausência de nulidade da requerida 
sentença. Inexistência de cercea-
mento de defesa. Preliminar rejeita-
da. 2. Nulidade da sentença por sub-
versão processual, por decretação 
da falência, em outro processo. Efei-
to suspensivo atribuído ao mesmo. 
Caracterizada a insolvência, e sa-
tisfeitos os requisitos legais, não há 
óbice para o trâmite de processo de 
igual natureza, requerido por outro 
credor, até que em um deles se con-
cretize o concurso de credores. Pre-
liminar rejeitada. 3. Ausência de 
protesto especial. Tanto a jurispru-
dência quanto a doutrina, são unâ-
nimes em que, protestado o títulona 
forma comum, não há necessidade 
de protestá-lo novamente para os 
efeitos da lei de falência. Prelimi-
nar rejeitada. No Mérito: Obediên-
cia a todos os pressupostos e exi-
gências do art. 1° do Decreto-Lei n° 
7661/45. Triplicatas não aceitas, 
porém revestidas de todos os pres-
supostos legais que possibilitam a  

cobrança, porque acompanhadas 
de notas fiscais, comprovantes da 
entrega das mercadorias e protes-
tos cambiais, art. 15, inciso 11 da 
Lei 5.474/68. Ausência de con-
tra-protesto. Falta de comprova-
ção de novação da dívida. Recur-
so conhecido e improvido. 
(Ag. Inst.-PA. Acórdão n° 
34.904. Relatora: Desa. 
RUTÉA NAZARÉ VALENTE 
DO COUTO FORTES. 3' Câ-
mara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 23/10/98). 

APELAÇÃO CÍVEL - EM-
BARGOS DO DEVEDOR. 
PRELIMINAR: AUSÊNCIA 
DE PRESSUPOSTOS DE 
ADMISSIBILIDADE DO RE-
CURSO NÃO CONFIGURA- O 
DA. 
Mérito: Considerando que os ju-
ros legais nos contratos bancári-
os são os juros contratados eis 
que o art. 192, § 30 da CF não é 
dotado da eficácia imediata, a le-
gitimidade das obrigações assu-
midas, e, tendo o laudo contábil 
definido regularmente os limites 
do débito, inviável  se torna sua 
fixação em valor aquém ao dé-
bito ajuizado. Recurso provido. 
(Ap. Cível-PA. Acórdão n° 
34.838. Relatora: . Desa. 
ALBANIRA LOBATO 
BEMERGUY. 21  Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
08/10/98). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
MONITÓRIA. 
A ausência dos requisitos que 
proporcionariam a prova escrita 
à formação de titulo executivoju-
dicial enseja o acolhimento dos 
embargos, inviabilizando o pro-
cedimento monitório para respal-
dar a pretensão do autor. Recur-
so improvido. 
(Ap. Cível-PA. Acórdão n° 
34.849. Relatora: Desa. 
ALBANIRA LOBATO BE-
MERGUY. 2' Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
08/10/98). 

O 
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PARA oPosiçÃo DOS EM-
BARGOS EM AÇÃO 
MONITÓRIA, O PRAZO É 
DE QUINZE (15) DIAS, DA 
JUNTADA DO MANDADO 
MONITÓRIO AOS AUTOS 
(ART. 241, 11, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL, COM A 
REDAÇÃO DADA PELA LEI 
N° 8.710 DE 24.09.93). 
Computar-se-ão os prazos, exclu-
indo o dia do começo e incluindo 
o do vencimento (art. 184 do Có-
digo de Processo civil). Conforme 
constatados nos autos, foram 
ofertados os embargos 
tempestivamente. Impõe-se provi-
mento ao apelo. 
(Ap. Cível-PA. Acórdão n° 
34.850. Relatora: Desa. 
OSMARINA ONADIR 
SAMPAIO NERY. 2S  Câmara 
cível Isolada. Unânime. Julga-
mento: 15/10/98). 

REEXAME DE SENTENÇA, 
APELAÇÃO CÍVEL E RE-
CURSO ADESIVO. MANDA-
DO DE SEGURANÇA OBJE-
TIVANDO O PAGAMENTO 
DAS DIFERENÇAS DE RE-
PASSES DOS DUODÉCIMOS 
RELATIVOS AOS MESES DE 
DEZEMBRO/96, JANEIRO/ 
FEVEREIRO/97, E INTE-
GRAL DO MÊS DE MARÇO/ 
97, NOS NÍVEIS DA LEI OR-
ÇAMENTÁRIA. 
Procedência em parte do pedido. 
Recursos de apelação e adesivo in-
terpostos. 1. Preliminares suscita-
das - intempestividade do recurso 
de apelação e do recurso adesivo. 
Inacolhidas pelos fundamentos 
constantes deste acórdão. 2. Di-
ante dos dispositivos legais 
atinentes à matéria e citados nos 
autos, verifica-se que o repasse 
dos duodécimos imprescindíveis 
ao funcionamento do poder 
legislativo, constitui preceito de 
observância impostergável. 3. As 
despesas empenhadas segundo a 
Lei Orçamentária, e não pagas até 
31 de dezembro, são classificadas 
em "restos a pagar", devendo se-
rem liquidadas, no ano seguinte. 

Não há falar por conseguinte em ca-
rência de ação. 4. Quanto aos 
royalties, assunto objeto da apelação 
adesiva, os mesmos não devem ser 
incluídos no cálculo do repasse do 
duodécimo à câmara municipal, por 
não serem destinados às despesas que 
o poder legislativo efetua. Têm um 
fim específico previsto na legislação 
federal. 5, Sentença reexaminada 
mantida e improvimento dos recursos 
voluntários. 
(Ap. Cível e Reex. Sent.-PA. 
Acórdão n'34.856. Relatora: Desa. 
OSMARINA ONADIR SAMPAIO 
NERY. 2  Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 15/10/98). 

MANDADO DE SEGURANÇA. 
ADMINISTRATIVO. INCORPO-
RAÇÃO NOS VENCIMENTOS 
DO ADICIONAL, POR EXERCÍ-
CIO DE CARGOS COMIS-
SIONADOS. ADMINISSIBI-
LIDADE. 
I. Preliminares de inépcia da inicial e 
de impossibilidade jurídica do pedi-
do. Rejeitadas à unanimidade, pelos 
fundamentos constantes no acórdão. 
lI. Aplicação da norma do art. 130, 
da Lei Estadual n°5.810, de 24/01/94 
(R.J.U.), na espécie, pois, trata-se se 
lei que, pela sua condição especial é 
de aplicação imediata. Segurança 
concedida. 
(M.S.-PA. Acórdão n° 34.911. 
Relatora: Desa. MARIA HELENA 
COUCEIRO SIMÕES. Câmaras 
Cíveis Reunidas. Unânime. Julga-
mento: 13/10/98). 

EMBARGOS DE DECLARA-
ÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PON-
TOS OMISSOS. 
No acórdão embargado foram apre-
ciados todos os fatos alegados, não 
deixando margem a cometimento de 
omissão alguma, incorrendo assim, os 
pressupostos legais dos embargos. 
Rejeitados os declaratórios. 
(Emb. Decl.-PA. Acórdão n°34.921. 
Relator: Desa. MARIA HELENA 
COUCEIRO SIMÕES. Câmaras 
Cíveis Reunidas. Unânime. Julga-
mento: 13/10/98). 

AÇÃO DE DESPEJO - RETO- 

MADA DE IMÓVEL POR 
TÉRMINO DE CONTRATO 
- PROCEDÊNCIA DO PEDI-
DO - APELAÇÃO. 
A petição inicial da ação de des-
pejo encontra-se fundado no ar-
tigo 46 da Lei 8.245/91, Con-
trato firmado por prazo certo de 
30 meses, acarretando a retoma-
da do imóvel, independente de 
qualquer ato desde que dentro 
do prazo de 30 dias. Recurso 
conhecido, mas improvido, para 
manter a decisão recorrida. 
(Ap. Cível-PA. Acórdão n° 
34.936. Relator: Desa. MA-
RIA HELENA D'ALMEIDA 
FERREIRA. 2  Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamen-
to: 15/10/98). 

AÇÃO DE DESPEJO - LO-
CAÇÃO NÃO RESIDEN-
CIAL - CÓDIGO CIVIL, 
ART. 1.197 E 1.209 - LEI 
8.245, ART. 56,57 E 79- ILE-
GITIMIDADE DE PARTE - 
SUCESSÃO. 
1. A requerida, sucessora da pri-
meira locatária, é parte legítima 
passiva. 2. Devidamente com-
provada a relação locatícia deve 
ser julgado mérito da ação. 3. 
Recurso conhecido e provido, 
para reconhecendo a legitimida-
de da parte passiva, anular a 
sentença mandando que a outra 
parte seja proferida com julga-
mento do mérito. 
(Ap. Cível-PA. Acórdão n° 
34.840. Relatora: Desa. MA-
RIA HELENA D'ALMEIDA 
FERREIRA. 2  Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamen-
to: 20/10/98). 

DIREITO ADMINISTRATI-
VO. LEI 8.713/93. SERVI-
DOR PÚBLICO. DEMIS-
SÃO SEM JUSTA CAUSA. 
Proibindo a Lei 8.713/93, a de-
missão sem justa causa do ser-
vidor público da administração 
direta nos três meses que ante-
cedem o pleito, o ato demissório, 
nesse período, mesmo sendo 
demissível "ad nutum" o 
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impetrante, constitui ato ilegal e 
abusivo. Recurso conhecido e 
improvido. 
(Reex. Sent. Ap. Cível-PA. 
Acórdão no 34.908. Relatora: 
MARTA INÊS ANTUNES 
JADÃO, Juíza convocada, 1' Câ-
mara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 19/10/98). 

A COBRANÇA DE PRESTA-
ÇÕES SUPLEMENTARES 
NOS CONSÓRCIOS, COM 
BASE NA PORTARIA N° 377/ 
86, É LEGÍTIMA PORQUAN-
TO AUTORIZADA PELO 
ART. 80, INCISO 1, DA LEI 
5.768/71. 
Constituindo a dilação do prazo 
forma de proteger o contratante, 
porque se repassado fosse o au-
mento do valor do veículo às pres-
tações, no número de parcelas 
acordadas, muitos consorciados 
não teriam condições de fazer fren-
te ao pagamento. 
(Ap. Cível-PA. Acórdão n° 
35.022. Relatora: MARTA INES 
ANTUNES JADÃO, Juíza 
convocada. 1' Câmara Cível Iso-
lada. Por maioria. Julgamento: 
19/10/98). 

REEXAME DE SENTENÇA E 
APELAÇÃO CÍVEL. DIREI-
TO PROCESSUAL CIVIL E 
DIREITO ADMINISTRATI-
VO. PRELIMINAR DE 
INTEMPESTIVIDADE DO 
RECURSO ADESIVO - ACO-
LHIDA A UNANIMIDADE; 
PRELIMINAR DE NÃO CO-
NHECIMENTO DAS CON-
TRA-RAZÕES À APELAÇÃO 
- ACOLHIDA A UNANIMIDA-
DE. 
Mérito: Havendo divergência de 
valores na prova pericial e não ten-
do vindo aos autos outro elemento 
justificador do cálculo pela média 
aritmética, deve o juiz determinar 
a realização de nova perícia, de 
modo a ser aferida uma justa inde-
nização. Juros compensatórios e 
moratónos - cumulação - correta 
a decisão de primeira instância ao  

determinar a incidência cumulativa 
dos juros compensatórios e 
moratórios sobre a diferença entre a 
oferta, já paga, e o valor da justa 
indenização, os primeiros a razão de 
12 % ao ano, contados da data da 
imissão provisória na posse e os se-
gundos, à taxa de 6% a partir do 
trânsito em julgado da sentença. 
Recursos não conhecidos e parcial-
mente providos. 
(Reex. de Sent. e Ap. Cível-PA. 
Acórdão n) 34.846. Relatora: 
CARMENCIN MARQUES CA-
VALCANTE, Juíza convocada. 3' 
Câmara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 02/10/98). 

AÇÃO ORDINÁRIA DE PRES-
TAÇÃO DE FATO COM PRE-
CEITO COMINATÓRIO C/C 
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. 
CONSÓRCIO DE AUTOMÓ-
VEIS. DEVOLUÇÃO DE PAR-
CELAS PAGAS A MAIS COM 
O ALONGAMENTO DO PLA-
NO DE CONSÓRCIO E OS 
ACRÉSCIMOS LEGAIS. 
Pagas as prestações estipuladas no 
contrato de adesão, com prazo de-
terminado e entregue o veículo ao 
consorciado, extingue-se o contra-
to, inadmissível a administradora 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. 50,  inciso XXXVI 
da CF/88. Cabível a correção mo-
netária na forma do estabelecido pela 
Lei 6.899/81 e os juros somente após 
a mora da administradora, uma vez 
encerrado o plano e não devolvidas 
corretamente as parcelas pagas a 
mais. Aplica-se a multa em conso-
nância com o valor da causa, não 
podendo superar o requerido na ini-
cial. Recurso parcialmente provido. 
(Ap. Cível-PA. Acórdão n"34.884. 
Relatora: CARMENCIN MAR-
QUES CAVALCANTE, Juíza 
convocada. 3' Câmara Cível Iso-
lada. Unânime. Julgamento: 16/10/ 
98). 

PENAL E 
PROCESSUAL 

PENAL 

CORREIÇÃO PARCIAL 
CONTRA DECISÃO QUE 
CONCEDEU LIBERDADE 
PROVISÓRIA E REVOGOU 
PRISÃO PREVENTIVA. 
Uso de meio inaceitável para ata-
car a decisão de 1° grau, pois fere 
o art. 581, inciso V, do CPPB, 
além do que não merece acolhi-
da face a inaplicabilidade do 
princípio da fungibilidade de re-
curso, pelo que não se conhece. 
(Corr. Parc.-PA. Acórdão n° 
34.894. Relator: Des. ARY DA 
MOTFA SILVEIRA. Câmaras 
Criminais Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 05/10/98). 

RECURSO PENAL EM SEN-
TIDO ESTRITO. ARTIGO 
121, "CAPUT". DECISÃO 
DE PRIMEIRO GRAU EM 
PERFEITA HARMONIA 
COM OS FATOS OMITIDOS 
NOS AUTOS. 
Inaceitável a pretensão do réu de 
ver a sentença da pronúncia 
transformada em uma peça 
absolutória. recurso conhecido e 
improvido. 
(Rec. Penal.-PA. Acórdão n° 
34.924. Relator: Des. ARY DA 
MOTTA SILVEIRA. 1' Câma-
ra Criminal Isolada. Unânime. 
Julgamento: 06/10/98). 

HABEAS CORPUS LIBE-
RATÓRIO. CRIME DE LA-
TROCÍNIO. CONSTRANGI-
MENTO ILEGAL. EXCES-
SO DE PRAZO. 
A coação ilegal deixa de existir, 
mesmo ultrapassando o prazo de 
18 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 art. 2°, inciso lI, da Lei 8.072/ 
90. Ordem denegada. 
(H.C. Lib.-PA. Acórdão n° 
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34.864. Relatora: Desa. MARIA 
DE NAZARETH BRABO DE 
SOUZA. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamen-
to: 05/10/98). 

AÇÃO PENAL. CRIME DE 
RESPONSABILIDADE. 
Demonstrado que a denúncia pre-
enche os requisitos do art. 41 do 
CPP, conclui-se pela existência de 
justa causa para a ação penal, 
impondo-se o recebimento da de-
núncia. 
(A.Penal-PA. Acórdão n°34.867. 
Relatora: Desa. MARIA DE 
NAZARETH BRABO DE 
SOUZA. Câmaras Criminais 
reunidas. Unânime. Julgamento: 

' 05/10/98). 

HABEAS CORPUS PARA 
TRANCAMENTO DE AÇÃO 
PENAL. IMPUTAÇÃO DO 
DELITO DO ART. 2°, INCISO 
II DA LEI 8.137/90 C/C O ART. 
11 DO MESMO DIPLOMA E 
ART. 71 DO CPPB. 
Preliminar de inépcia da denúncia. 
Desconformidade com o requeri-
do no art. 41 do CPPB. Ausência 
de descrição da conduta dos cita-
dos pacientes, correlacionada com 
o resultado delituoso. Não carac-
terizar o pólo passivo em referên-
cia aos impetrantes. Preliminar 

• acolhida. 
(H.C. p1 Trane. de A. Penal-PÁ. 
Acórdão n° 35.029. Relator: 
Des. WERTHER BENEDITO 
COELHO. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamen-
to: 19/10/98). 

RECURSO DE APELAÇÃO. 
CRIME DE TENTATIVA DE 
HOMICÍDIO, PREVISTO NO 
ART. 121, 
CORRELACIONADO COM 
OART. 14, II DO CP. 
A intervenção do assistente de acu-
sação, um dia antes da sessão ple-
nária do júri contaria o art. 447, § 
único do CPPB, pois cerceia o di-
reito de ampla defesa do réu, as- 

segurado pelo art. 5°, inciso LV da 
CF/88, antes a surpresa de dupla li-
nha de acusação, impossibilitando o 
advogado do infrator de defendê-lo em 
toda a sua plenitude, em decorrência 
da exigüidade de tempo. Recurso co-
nhecido e provido, para reformar a 
decisão do juízo "a quo" anulando o 
julgamento do júri para que outro seja 
realizado, com assistência de acusa-
ção na forma da lei. 
(Ap. Crim.-PA. Acórdão n° 35.046. 
Relator: Des. WERTHER BENE-
DITO COELHO. 2' Câmara Cri-
minal Isolada. Por maioria. Julga-
mento: 12/11/98). 

HABEAS CORPUS LIBE-
RATÓRIO. DELITO PREVISTO 
NO ART. 308, CAPUT DO CPMB. 
CONSTRANGIMENTO ILE-
GAL. 
Não configuração. Processo em 
tramitação regular. Bons anteceden-
tes. Histórico de prisões e extorsão. 
Ocorrências ilegais. Ordem denegada. 
(H.C. Lib.-PA. Acórdão n° 34.989. 
Relatora: Desa. YVONNE SANTI-
AGO MARINHO. Câmaras Crimi-
nais Reunidas. Unânime. Julgamen-
to: 09/11/98). 

HABEAS CORPUS LIBERA-
TÓRIO. DELITO TIPIFICADO 
NO ART. 157 § 2°, INCISOS 1 E II 
DO CPB. PEDIDO DE LIBERDA-
DE PROVISÓRIA. 
Requisitos inexistentes para conces-
são. Participação no crime confessa-
da. Flagrante revestido das formali-
dades legais. Processo com instrução 
normal. Inoportunas interferências da 
defesa. Ordem denegada. 
(H.C. Lib. c/ ped de Lim.-PA. 
Acórdão n° 34.992. Relatora: Desa. 
YVONNE SANTIAGO MARI-
NHO. Câmaras Criminais Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 09/11/98). 

HABEAS CORPUS LIBE-
RATÓRIO E PARA TRAN-
CAMENTO DE AÇÃO PENAL. 
CRIME DE ROUBO QUALIFI-
CADO. ASSALTO PRATICADO 
POR BANDO A MÃO ARMADA. 

Paciente encontrado em local di-
verso ao do bando momento do 
assalto. Auto de prisão em fla-
grante sem os requisitos legais. 
IP com vistas ao MP para ofe-
recimento ou não da denúncia. 
Improcedente é o trancamento 
da ação penal, que se constitui 
em escorreita via para elucidar 
a participação ou não do acusa-
do no ilícito noticiado. Ordem 
concedida em parte, por maio-
ria, somente no sentido de resti-
tuir ao paciente o direito de ir e 
vir. 
(H.C. Lib.-PA. Acórdão n° 
34.895. Relator: Des. JAIME 
DOS SANTOS ROCHA. Câ-
maras Criminais Reunidas. 
Por maioria. Julgamento: 05/ 
10/98). 

HABEAS CORPUS PRE-
VENTIVO COM PEDIDO 
DE LIMINAR - PACIENTE 
AMEAÇADA DE PRISÃO 
CIVIL POR DESOBEDIÊN-
CIA (DESCUMPRIMENTO) 
À DECISÃO JUDICIAL. 
Liminar concedida por força da 
presença, nos autos, de seus 
pressupostos básicos. Se do 
reexame dos autos, dessume-se 
como insubsistentes as razões 
que fundamentaram a prisão ci-
vil, patente se faz notar o cons-
trangimento ilegal à pessoa da 
paciente, pelo que, concede-se 
a ordem impetrada. 
(H.C. Prev.-PA. Acórdão n° 
34.917. Relator: Des. JAIME 
DOS SANTOS ROCHA. Câ-
maras Criminais Reunidas. Unâ-
nime. Julgamento: 19/10198). 

HABEAS CORPUS PARA 
TRANCAMENTO DE IN-
QUÉRITO POLICIAL. 
CHEQUE PRÉ-DATADO 
NÃO SE ENQUADRA 
COMO ESTELIONATO. 
O cheque sem provisão de fun-
do dado como garantia de dívi-
da, pois constitui promessa de 
pagamento. Ordem concedida. 
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(H.C. p/ Trane. de A. Penal-PA. 
Acórdão n° 34.987. Relatora: 
Desa. LÚCIA DE 
CLAIREFONT SEGUIN DIAS 
CRUZ. Câmaras Criminais Reu-
nidas. Unânime. Julgamento: 281 
09/98). 

AÇÃO PENAL. CRIME DE 
RESPONSABILIDADE DE 
EX-PREFEITO. 
O administrador público comete 
crime de responsabilidade quando 
nomeia funcionário sem concurso 
público ou sem o contrato compe-
tente. Julgada desnecessária a de-
cretação da prisão preventiva. De-
núncia recebida. 
(A. Penal-PA. Acórdão n°34.998. 
Relatora: LUCIA DE 
CLAIREFONT SEGUIN DIAS 
CRUZ. Câmaras Criminais Reu-
nidas. Unânime. Julgamento: 21/ 
09/98). 

APELAÇÃO PENAL - PRELI-
MINAR DE NULIDADE DO 
JULGAMENTO POR AUSÊN-
CIA DO QUESITO OBRIGA-
TÓRIO. 
Conhece-se e acolhe-se, que inver-
tido resultou prejudicado, junta-
mente com o subsequente, causan-
do nulidade absoluta, portanto, 
impreclusível, devendo por conse-
guinte outro realizar-se, ao qual 
será novamente submetido o réu. 
(Ap. Penal-PA. Acórdão n° 
34.863. Relator: Des. BENEDI-
TO DE MIRANDA 
ALVARENGA. 3' Câmara Cri-
minal Isolada. Por maioria. Jul-
gamento: 21/08/98). 

NÃO INDICIADO PELA CO-
MISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO RESPECTIVA, 
UM DOS ACUSADOS, MAS 
INCURSIONADO EM FALSI-
DADE IDEOLÓGICA POR 
SUGESTÃO FEITA NO RE-
LATÓRIO CONCLUSIVO. 
Acolhe-se a preliminar de nulida-
de do procedimento em razão do 
cerceamento aos direitos da ampla 
defesa e do contraditório, pelo  

mesmo suscitada em sua defesa 
precognitiva e com manifestação 
favorável do dorninus litis, sendo cm 
conseqüência excluído da peça 
preambular acusatória, que entre-
tanto é recebida no que tange ao ex-
prefeito pelo delito tipificado no art. 
1°, inciso 1, do Decreto-Lei n° 201/ 
67 e no tocante ao outro, pelo ilíci-
to capitulado no artigo 312 do Có-
digo Penal, por satisfazer em rela-
ção a estes, os requisitos do art, 41 
do Código de Processo penal - pri-
são preventiva de ambos não decre-
tada por desnecessária - afastamento 
do cargo não cogitado por se tratar 
de ex-prefeito. 
(A. Penal-PA. Acórdão n'34.866. 
Relator: Des. BENEDITO DE 
MIRANDA ALVARENGA. Câ-
maras Criminais Reunidas. Por 
maioria. Julgamento: 19/10/98). 

APELAÇÃO PENAL. RECUR-
SO CONHECIDO E EM PAR-
TE PROVIDO, ABSORVEN-
DO-SE O ACUSADO DO CRI-
ME DE ROUBO POR INSUFI-
CIÊNCIA DE PROVAS. 
Mantendo-se entretanto o decisum 
recorrido, no que pertine ao delito 
de atentado violento ao pudor, mo-
dificando-se o regime para o cum-
primento da pena de fechado para o 
semi-aberto. 
(Ap. Penal-PA. Acórdão n° 
34.898. Relator: Des. BENEDI-
TO DE MIRANDA ALVA-
RENGA. 3' Câmara Criminal 
Isolada. Por maioria. Julgamen-
to: 23/10/98). 

APELAÇÃO PENAL. ALEGA-
ÇÃO DE DECISÃO DO CON-
SELHO DE SENTENÇA CON-
TRÁRIA A PROVA DOS AU-
TOS. 
Postulação para que o acusado seja 
submetido a novo julgamento. 
lofringência ao art. 121 do CPPB. 
Desclassificação para homicídio 
privilegiado desconsiderado. con-
junto de provas carreadas para o 
bojo do processo, desmente alega-
ção do apelante, de que a decisão 
contrariou as provas dos autos. cor- 

reta e inafastável a decisão do 
Conselho de Sentença que reco-
nheceu a responsabilidade do 
apelante, pelo delito, que o con-
denou. recurso conhecido e 
improvido. 
(Ap. Penal-PA. Acórdão n° 
34.878. Relator: Des. 
FELÍCIO DE ARAÚJO PON-
TES. 2' Câmara Criminal Iso-
lada. Unânime. Julgamento: 15/ 
10198). 

APELAÇÃO PENAL. DECI-
SÃO CONTRÁRIA APROVA 
DOS AUTOS. PEDIDO DE 
ANULAÇÃO DO JULGA-
MENTO, OFERECIDO EM 
PRELIMINAR PELO ASSIS-
TENTE DE ACUSAÇÃO, 
SOB ALEGAÇÃO DE CON-
TRADIÇÃO ENTRE AS 
RESPOSTAS E OS QUESI-
TOS FORMULADOS AOS 
JURADOS. 
Desclassificação pelo Conselho 
de sentença de homicídio, quali-
ficado para homicídio culposo. 
Entendimento equivocado de que 
a acusada ao desferir as facadas 
na vítima agiu, apenas com im-
prudência. Circunstâncias do cri-
me tornam inadmissivel tal enten-
dimento, na consideração de que 
a imprudência, como moda1da-
de de culpa, somente encontra 
amparo juridico-legal quando ca-
racterizada a prática de um ato 
perigoso, com a inobservância 
dos cuidados devidos. Recurso 
conhecido e provido, para que a 
ré seja submetida a novo julga-
mento pelo tribunal do júri. 
(Ap. Penal-PA. Acórdão n° 
34.879. Relator: Des. 
FELÍCIO DE ARAÚJO PON-
TES. 2' Câmara Criminal Iso-
lada. Unânime. Julgamento: 15/ 
10/98). 

/ 
Superviso Desembargador Manoel de 
Cbrio Alves Filho e Desembargackw Almir de 
Lima Pereira 

organização. Rosa Helena Tavares dcChrio 
Alves e Ednair de Meio Fernandes Leão - As- 

sessoras dos Plenários,  

CoIaborç4o. Jane Jordy - Assessora Jurídi-

ca; e Luiz Alberto Tuji de Castro - Oficial de 

\,Justiça. 
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