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Confraternização de Natal do Tribunal de Justiça 

O Tribunal de Justiça realizou a confraternização 
natalina no dia 23 de dezembro. Na ocasião foràm 
sorteados vários brindes, entre eles 31 cestas 
natalinas. A festa reuniu servidores e magistrados 
no salão do Tribunal do Júri, segundo andar do 
Palácio da Justiça. O presidente Romão Amoêdo 
participou das comemorações desejando a todos 
votos de um feliz Natal e próspero Ano Novo. 

A entrevista especial 
com o Presidente 
eleito. Págs. 6 e 7 
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Periódicos recebidos pela Biblioteca "Dos. 
no mês de dezembro 

 

Antônio Koury" 

  

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: RPMTI3 954 DRTIPA Fotos: Newton Ricardo Oli-
veira. Ilustração: Elias Galvão. Colaboraram com esta edição: Paulo Ledo - Ass. Cei-imo-
nial e Relações Sociais do TJE, Domingos Sávio Campos, Carlos Bezerra Lauzid ,Nazareno 
Costa, Rubens Farias e Rafael Costa Filho. Diagramação: João de Deus. impressão: (irá-
fica Santo Antonio. As correspondências para este jornal podem ser enviadas para: Asses-
soria de Imprensa do TJE, 20  andar - Palácio da Justiça. Praça Felipe Patroni, S/N - Cidade 
Velha - Tel/Fax: 218-2421. Home page: www.tj.pa.gov.br  
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TIVO. São Paulo: NDJ. v.14, n.12, dez.! 
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P U BLI CAÇÕ ES 

Biblioteca do 
Tribunal tem acervo 

informatizado 
Com os serviços já 

informatizados, a biblioteca "Des. 
Antonio Koury" que funciona no 
andar térreo do Palácio da Justiça 
possui um vasto acervo jurídico. 
Do acervo constam Doutrina, 
Legislação e Jurisprudência 
atualizados, além de um rico 
conjunto de obras raras que datam 
da época do Império. Durante os 
anos de 97 a 98 a equipe de 
trabalho do Setor atendeu 58.768 
usuários. 

Os empréstimos estão restritos 
aos magistrados e servidores. Mas 
as consultas e pesquisas são 
permitidas ao público em geral. 
Os magistrados das comarcas do 
interior podem fazer suas 
pesquisas através do fax n° 

218.2282 ou através do E-mail: 
bibliotecatj.pa.gov.br  Fátima 
Ferraz é a bibliotecária que está na 
chefia do serviço. 

Durante o último biênio à 
biblioteca sofreu reformas no piso, 
pintura nas paredes, alguns 
pequenos consertos no salão do 
leitor e nas salas onde são 
realizados os serviços técnicos do 
Setor. Nesse período foram 
adquiridos também onze 
equipamentos eletrônicos, sendo 
seis computadores e cinco 

impressoras. Um dos 
computadores, o que dá acesso a 
Internet, foi liberado aos usuários 
para a realização de pesquisas 
remotas. Foi adquirido também 
um total de 451 publicações 
através de compras e doações 
assim divididas: 355 livros, 1.682 
periódicos, 69 disquetes e 35 
CD-ROM. 
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A posse do novo Desembargador 

T O R 1 A 1 

1999: O ano 
da reforma 

do Judiciário 

O Governo Federai deve 
encaminhar ainda neste pri-
meiro semestre de 99 o Pro-
jeto de Reforma do Poder 
Judiciário ao Congresso Na-
cional. Polêmica, críticas du-
ras- em especial através da 
grande imprensa- tem com-
posto o cenário caudaloso por 
onde se movimentou, nos úl-
timos quatro anos, o projeto 
do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

A magistratura nacional 
não está passiva diante do 
que os mais pessimistas con-
sideram inevitável: a radical 
transformação da justiça 
brasileira nos moldes do que 
o governo quer determinar, 
sem discussão com seus le-
gítimos integrantes. A As-
sociação dos Magistrados 
Brasileiros reuniu forças com 
o Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Bra-
sil, no sentido de elaborar 
urna proposta que contemple 
não apenas os anseios de 
modernização de moderniza-
ção do Poder Judiciario rei-
'indicados pela sociedade, 
mas que estejam em conso-
náncia com a larga experi-
ência e visão profissional dos 
operadores do nosso direito. 

Com o objetivo de dis-
cutir- para posterior apresen-
tação aos membros do Con-
gresso Nacional- um ante-
projeto alternativo às propos-
tas do Governo, magistrados 
e advogados estão fazendo 
reuniões desde meados do 
ano passado. A juíza Marta 
Inês, titular da 14' Vara 
CiveL integra- a convite- a 
comissão. As reuniões já re-
sultaram em um primeiro 
elenco de propostas compos-
to por 12 pontos básicos. As 
discordâncias deverão ser 
apresentadas em separado. 
Na edição de janeiro - a pri-
meira do ano - o Informati-
vo do TJE apresenta uma 
matéria sobre o assunto. 

TJE 

Eleito desembargador no dia 
23 de dezembro pelo Colegiado 
de desembargadores do Tribunal 
de Justiça, o juiz Otávio 
Marcelino Maciel, ex-titular da 
14' Vara Penal, tomou posse no 
dia 28 de dezembro. O novo 
desembargador foi escolhido 
pelo critério de merecimento 
para ocupar a vaga aberta com a 
aposentadoria compulsória do 
desembargador Ary da Motta 
Silveira. Maciel foi eleito com 
15 votos, contra 10 obtidos pela 
juíza Carmecim Cavalcanti, li-
miar da 3' Vara da Infância e Ju-
ventude. 

A solenidade de posse foi 
realizada no Salão Nobre do 40  

andar do Palácio da Justiça, a pe- 

Considerado pelo Procura-
dor Geral de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Norte, Anisio Ma-
rinho Neto, como modelo cm todo 
o País, o Centro de Atendimento 
Integrado a Adolescentes do 
Juizado da 24° Vara da Infância e 
Juventude, foi visitado, no dia 14 
de dezembro do ano passado, por 
uma delegação composta por cin-
co promotores de justiça daquele 
Estado. Por iniciativa do próprio 
Procurador Anísio Neto, os visi-
tantes permaneceram por dois 
dias na Capital, em campanhia do 
Juiz titular da 24° Vara da Infân-
cia e Juventude, Paulo Frota e Sil-
va, que mostrou todo o trabalho 
desenvolvido na capital junto aos 
adolescentes infratores. 

O objetivo da visita foi o de 
conhecer através da experiência 
prática do Juiz Paulo Frota, com-
plementar e operacionalizar as 
Promotorias de Justiça e também 
criar o Centro de Atendimento In-
tegrado do Estado do Rio Gran- 

dido do desembargador Otávio 
Maciel, que preferiu uma cerimô-
nia simples e discreta. O Presi-
dente da Associação de Magistra-
dos do Pará Amepa, juiz Cláudio 
Montalvão das Neves; juizes da 
capital, procuradores, promotores 
de justiça, advogados, jornalistas, 
servidores do Tribunal, o ex-gover-
nador Aurélio do Carmo e a famí-
lia de Otávio Maciel estiveram pre-
sentes a solenidade que se esten-
deu por cerca de 20 minutos. Os 
desembargadores Elzaman 
Bittencourt, Yvonne Santiago Ma-
rinho, Maria de Nazareth Brabo de 
Souza e Lúcia Seguin Dias 
prestigiaram o evento. 

Em seu pronunciamento, o 
Presidente Romão Amodo reve- 

de do Norte. "Existem outros Cen-
tros de Atendimento integrado no 
sul do Pais, mas o daqui é o que 
mais se aproxima da nossa reali-
dade", garantiu a promotora 
Ivaneide Feitosa Confessor, inte-
grante da delegação. A promotora 
informou que, "a experiência tem 
comprovado que a repressão não é 
eficaz e na maioria das vezes até 
prejudicial. As medidas sócio-
educativas, previstas pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente tem 
realmente comprovado que educa 
o adolescente". A promotora disse 
ainda que para a aplicação das me-
didas previstas pelo ECA é neces-
sário contar com uma estrutura fi-
sica e de pessoal, com profissionais 
qualificados e comprometidos com 
o trabalho junto aos adolescentes, 
a exemplo da 24' Vara que conta 
com uma equipe formada por 
pedagogos, assistentes sociais, psi-
cólogos e etc. A promotora tam-
bém informou que "havendo um 
trabalho integrado com as entida- 

lou que vários ministros dos Tribu-
nais Superiores, como o ministro 
Sidney Sanches, há muito questio-
navam o porquê da demora em ele-
ger Otávio Maciel ao desembargo. 
Romão Amoédo destacou ainda a ca-
pacidade e vontade de trabalho do 
então juiz, considerado pelos cole-
gas como: "um juiz para toda a obra 
e que jamais se negou a cumprir 
qualquer missão". O Presidente 
ressaltou ainda o trabalho realizado 
por Maciel no processo que apurou 
a morte dos 19 trabalhadores rurais 
sem-terra, no município de Eldorado 
dos Carajás, em abril de 96. "O 
doutor Otávio Maciel consegiu con-
cluir, com sucesso, um processo que 
tem mais de um metro de altura". 
elogiou. Ao ouvir o pronunciamen-
to do Presidente, o recém 
empossado Otávio Maciel chegou a 
ficar com lágrimas nos olhos. Mas 
já recuperado da emoção e de for-
ma bem descontraída iniciou um 
breve discurso, agradecendo aos 
presentes a torcida interna e exter-
na recebida por várias pessoas. 

Usando a toga de magistrado, o 
desembargador Otávio Maciel afir-
mou que não acreditava que ainda 
atingiria o desembargo. Ele lembrou 
ainda o tempo em que ele e o Presi-
dente Romão Amoedo eram juizes 
e participaram de passeatas por me-
lhores salários, na época em que o 
Poder Judiciário era subordinado ao 
Executivo. 

des públicas a aplicação do Estatu-
to é perfeitamente possível e o cus-
to para o Estado é bem menor do que 
mantê-los trancados nas celas". 

Os promotores que fizeram 
parte da delegação são: Giovanni 
Rosado Diogenes Paiva; Reinaldo 
Reis Lima; Humberto Pires da Cu-
nha; Rossana Sudário; Ivancidc 
Feitosa Confessor. Além das infor-
mações prestadas pelo Juiz Paulo 
Frota e Silva, os técnicos Fernando 
Souza, Liana Carvalho, Luciano 
Negrão e Ana Maria Freitas também 
reuniram com os promotores visitan-
tes. A expectativa do grupo de pro-
motores, quando retomarem ao Rio 
Grande do Norte é além de repassar 
a experiência daqui, também sensi-
bilizar a sociedade e as autoridades 
no sentido de investir mais nessa 
área da Infância e Juventude e dar 
as condições necessárias para que 
Juizes e Promotores possam 
viabilizar a aplicação das medidas 
sócio-educativas previstas pelo 
ECA. 

Centro de Atendimento Integrado é modelo 



ADMINISTRATIVO 

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

Convites 

01 - Missa em Ação de Graças em homenagem ao novo pe-
ríodo de Governo do Doutor Almir José de Oliveira Gabriel, 
Governador do Estado do Pará, na Igreja de Santo Alexandre 

- Sessão Solene de Posse do Doutor Almir José de Oliveira 
Gabriel, no cargo de Governador do Estado do Pará, no Plenário 
da Assembléia Legislativa do Estado 

- Ato Público de Posse do Doutor Almir Gabriel no Governo 
do Estado do Pará, no Palácio Lauro Sodré 

05 - Cerimônia de Posse da Junta Govemativa do Clube do 
Remo, na Sede Social do Clube do Remo 

12 - Cerimônia de Entrega de Medalha de Honra ao Mérito, 
em comemoração aos 383 aniversário de fundação de Belém do 
Pará, no Palácio Antônio Lemos 

14 - Cerimônia Militar de Passagem do Comando Geral da 
Polícia Militar do Estado do Pará, no Comando Geral da PM 

- Homenagem promovida pela Associação Comercial do Pará, 
ao Senhor Roberto Carlota de Vasconcelos, escolhido como jo-
vem empresário do ano, no Salão Nobre da Associação Comer-
cial do Pará 

15 - Cerimônia Militar de Passagem de Comando da Base Aé-
rea de Belém, no pátio da Base Aérea de Belém 

- Sessão Solene de Posse dos novos dirigentes do Tribunal de 
Contas dos Municípios, no Plenário do TCM 

Eventos promovidos 

14 - Cerimônia de Lançamento do livro "História da Justiça 
no Pará", de autoria do Desembargador aposentado Almir de 
Lima Pereira, na Biblioteca Desembargador Antônio Kouiy 

- Cerimônia de elevação, para 2' entrância, da Comarca de 
Barcarena Fórum Desembargador Ignácio de Souza Moitta 

15 - Cerimônia de elevação, para 2' entrância, da Comarca de 
Igarapé-Açu, no Fórum Desembargador Anibal Fonseca de 
Figueiredo 

22 - Cerimônia de elevação, para 2' entrância, da Comarca de 
Rondon do Pará, no Fórum Juiz Fernando Ferreira da Cruz 

25 - Cerimônia de elevação, para 2  entrância, da Comarca de 
Macaracanã, no Fórum Doutor Henrique Lopes de Barros 

28 - Cerimônia de elevação, para 2` entrância, da Comarca de 
Viseu, no Fórum Juiz Francisco Severmo Duarte 

Ponte: Assessoria de Cerimonial e Relaçôes Sociais 
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(CURTAs) 

Lançamento 
De autoria do desembargador Almir de Lima 

Pereira, Coordenador Geral dos Juizados Especi-
ais, o Tribunal de Justiça lançou no dia 14 deste 
mês o livro "História do Poder Judiciário do Pará". 
A obra lançada na Biblioteca "Desembargador 
Antônio Koury" contou com as presenças de vá-
rias autoridades ligadas ao Judiciário, que com-
pareceram para receber a publicação autografa-
da pelo autor. Além do Presidente Romão Amoêdo 
Neto estiveram presentes: o Presidente do Tribu-
nal Regional do Trabalho da ga  Região, Vicente 
Malheiros; Ismaelino Valente, Procurador do Mi-
nistério Público e Professor da Escola superior 
da Magistratura; Cláudio Montalvão Juiz Presi-
dente da Amepa; Edilson Silva, conselheiro do Tri-
bunal de Contas do Estado e também professor 
de direito Constitucional da ESM; Alfredo 
Santalices, corregedor do Ministério Público. 
Presente também o Juiz da Comarca de Mombança 
do TJE do Ceará. A obra foi distribuída gratuita-
mente e está a disposição dos leitores na Bibliote-
ca do Tribunal de Justiça. 

Documentário 
O Projeto de Informatização Global 

implementado durante a gestão do desembargador 
Romão Amoedo Neto está registrado em vídeo-
documentário. O vídeo - elaborado e produzido 
pela Assessoria de Imprensa do Tribunal de Jus-
tiça - prima pelo apuro conceitual e técnico. O 
documento informa, em linguagem jornalística, 
toda a trajetória da informatização da Justiça no 
biênio 97/98 e inaugura no TJE do Pará, o uso da 
linguagem audiovisual no resgate da história do 
Poder Judiciário. 

Reunião de presidentes 
O Colégio de Presidentes de Tribunais de Jus-

tiça do Brasil reuniu nos dias 15 e 16 deste mês 
em Belo Horizonte (MG) os 15 presidentes que 
vão deixar os cargos até o final deste mês. O en-
contro foi marcado pelo carinho e demonstrações 
da amizade consolidark3 durante as reuniões rea-
lizadas ao longo do biênio. O presidente do Colé-
gio, desembargador José Fernandes Filho, do TJE-
MG, homenageou os colegas destacando as ca-
racterísticas particulares de cada um. O presiden-
te do TJE do Pará, Des. Romão Amoêdo Neto, 
foi caracterizado como suave e determinado. Par-
ticiparam ainda os desembargadores dos seguin-
tes estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Paraíba, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, Sergipe e Tocantins. 



Está 
no Sena-
do para 
próxima 
discussão 
na refor-
ma políti- 
ca, a 
questão 
do voto 
facultati-
vo. Entendemos que é um as-
sunto que muito interessa ao 
povo brasileiro, dado as opi-
niões que temos verificado em 
conversas amistosas. 

Na realidade achamos que 
o voto facultativo é um símbo-
lo da democracia e quando tan-
to se apregou a Constituição de 
1998, traz no seu bojo, como 
direitos políticos, de que o alis- 

Há um 
ditado an-
tigo, que 
remonta 
aos tem-
pos da mi-
nha avó e 
que é o se-
guinte: 
"Panela 
em que 
muitos mexem e enfiam a co-
lher de pau, é sinal de comida 
salgada ou sem sal, crua ou 
queimada". 

A colocação vem a propósi-
to da complicada e polêmica 
traniitação da nova Lei de Or-
ganização Judiciária do Estado 
- o chamado Código Judiciário 
- que já recebeu em torno de 
duas centenas de sugestões e 
emendas, tantos são os envol-
vidos na sua elaboração (Depu-
tados, OAB, Associação Na-
cional de Registradores e No-
tários, Sindicato do Trabalha-
dores do Judiciário etc.) , sen-
do que o anteprojeto apresenta-
do à Assembléia Legislativa 
pela comissão coordenada pela 
presidência do TJE, foi descar-
tado em 70% do seu conteúdo 
original. 

Paira um silencioso ejusti-
ficado receio de que o texto de 
tão mexido e remexido, possa 
vir, em alguns aspectos, a re-
sultar numa lei pior da que está 

OPINIÃO 
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O voto facultativo 
tamento eleitoral e o voto são 
obrigatórios. E uma determina-
ção que afronta ao direito de 
liberdade do indivíduo, desde 
que é uni ato político. Ela mes-
mo diz que ninguém será pri-
vado de direitos por motivo de 
convicção filosófica ou políti-
ca. 

Ora, há muito cidadão que 
se encaminha para uma seção 
eleitoral contrariado, lamentan-
do-se dessa obrigação, outras 
vezes para satisfazer pedidos de 
candidatos. Esses, pouco influ-
em no desfecho de uma escolha 
de governantes. Ao contrário o 
voto voluntário, representa o 
voto de qual idade, já que por seu 
titular leva a vontade própria de 
lutar por um ideal. E o voto 
politizado, de quem se interes- 

sa pelo destino ideológico do seu 
Pais. Estado ou Município. E 
uni voto participativo, longe do 
obrigatório que é a vontade 
constrangida. 

Há reserva quanto a modifi-
cação da obrigatoriedade do 
voto, por um possível abando-
no do processo eleitoral, o que 
daria oportunidade as minorias 
organizadas. E daí, se elas se 
interessarem e movimentarem-
se, os que não comparecerem se 
sujeitarão as suas escolhas livre-
mente perseguidas. Esses, sim, 
são conscientes porque não 
constituem uma mera obriga-
ção. Por outro lado, acredita-
mos que desaparecerão os vo-
tos brancos e nulos, que reve-
lam desagrado. 

Não se pode dizer, ser ile- 

gítimo o fato do eleitor escu-
sar-se a tomar parte do proces-
so político, numa forma de 
contestar o regime de escolha 
em que vive. E um ato de ver-
dadeira democracia, que lhe 
deve assegurar a lei magna, em 
poder realizar aquilo que de-
seja. Segundo se conhece, o 
Brasil é uni dos poucos países 
onde existe o voto obrigatório. 
Daí, porque, no nosso pensa-
mento está o direito do cida-
dão abster-se de votar. Repe-
timos, os eleitos serão escolhi-
dos por um contigente 
participativo dos interessados 
na administração pública. 

AlmirdeLima Pereira Co-
ordenador Gera! dos Juizados 
Especiais 

Código Judiciário e princípio da igualdade 
atualmente em vigor, não incor-
porando as mudanças realmen-
te necessárias ao aperfeiçoa-
mento em vigor, não incorpo-
rando as mudanças realmente 
necessárias ao aperfeiçoamen-
to da prestação jurisdicional e 
melhoria das condições de tra-
balho dos diversos operadores 
da Justiça. 

Segundo noticia a impren-
sa, as maiores modificações ao 
texto, como não poderia deixar 
de ser, vão ocorrer nos artigos 
que tratam da remuneração dos 
juizes, sendo que o de n° 222 
que propõe o pagamento em 
caso de morte por acidente ou 
agressão física, inclusive as fi-
lhas solteiras e de maior idade, 
de pensão integral às famílias 
dos magistrados, vem receben-
do severas críticas por parte de 
quem acha que o artigo "fere o 
princípio da igualdade" e que 
"outras categorias como médi-
cos e policiais militares pode-
riam pleitar tratamento igual". 
(sic.) 

Ao meu ver essas críticas 
escondem um paradoxo e uma 
contradição insuperável, posto 
que incidem justamente na in-
justiça que dizem querer evitar, 
se não vejamos: 

Qual o bacharel já não ou-
viu a célebre advertência, pro-
ferida com tanta ênfase pelos 
Mestres nos tempos de faculda- 

de" 
"SUMA INJUSTIÇA É 

TRATAR IGUALMENTE OS 
DESIGUAIS, UMA VEZ QUE 
ISSO só FAZ AUMENTAR A 
DESIGUALDADE ENTRE 
ELES". 

Pois bem, em que ponto as 
funções e o papel de Juizes, 
Médicos e policiais militares 
são realmente iguais na socie-
dade e perante a lei? 

As exigências na fase de re-
crutamento para os quadros do 
Estado, Níveis de dificuldades 
de acesso aos cargos, progrresso 
de seleção e tempo médio de 
promoção, são os mesmos? 

Riscos desgastes físicos, 
estresse, pressão social, restri-
ções, censura, cobranças e res-
ponsabilidades, expectativas de 
vida e envelhecimento, solidão, 
por acaso apresentam-se no 
mesmo grau e intensidade nas 
três categorias profissionais 
apontadas? Não. 

Dai porque se afigurar como 
totalmente insustentável o argu-
mento segundo o qual a conces-
são de subsídios, vencimento, 
vantagem pecuniária. benefício 
Ou pensão em tais ou quais 
parâmetros e situações especí-
ficas aos integrantes de Magis-
tratura, na Lei de Organização 
Judiciária, possa significar a 
obrigatoriedade de extensão as 
demais carreiras ou que vá re- 

presentar quebra do principio 
da isonomia. 

No sábio ensinamento do 
saudoso Hely Lopes Meireles, 
o que a Constituição assegura é 
a igualdade jurídica, ou seja, 
tratamento igual, aos especffi-
camente iguais perante a lei. 
Ouçamo-lo: "A igualdade gené-
rica dos servidores públicos não 
os equipara em direitos e deve-
res, e por isso mesmo não os 
iguala em vencimentos e van-
tagens". (Ver Heli Lopes 
Meireles Direito Administrati-
vo Brasileiro - Rev.Trib. 16 
Edição - pag.394). 

Além do mais, não se pode 
admitir que o legislador, em 
cujos ombros pesa a responsa-
bilidade da aprovação da Lei, 
se veja manietado e impossibi-
litado de atender justas e anti-
gas reivindicações dos magis-
trados, simplesmente por cau-
sa de pressões externas de ou-
tras categorias ou grupos, que 
se valendo da equívoca inter-
pretação do que seja o "princí-
pio da igualdade", procuram 
ardilosamente passar à Socie-
dade a idéia de que os juizes 
quando lutam por seus direitos 
e interesses legítimos buscam 
conquistar "privilégios". 

Antônio Raphae! Oliva 
Brandão. Juiz de Direito de 1 
Entrância. 



0 Des. José Alberto Soares Maia, durante a eleição 

U lNFORMATI' ..0  TJE Ti E 

Tribunal elege novo Presidente 
ENTI(E VISTA ESPECIAL 

Eleito no dia 16 de dezembro em sessão plenária do Colegiado de Desembargadores, para presidir o 
Tribunal de Justiça do Estado no período de fevereiro de 99 a janeiro de 2001, o Desembargador José 

Alberto Soares Maia, atual vice-presidente, concedeu entrevista exclusiva ao 
"Informativo do TJE' Na entrevista, o presidente eleito falou sobre a situação nacional 

e local do Poder Judiciário e diz como vai administrar o biênio. 

Informativo: O que 
representa para o se-
nhor ter sido eleito 
para presidir o Judici-
ário paraense, no 
biênio da virada do sé-
culo? 

Des. Maia: Para 
mim é uma honra ter re-
cebido a consagração, 
através do voto da mai-
oria de meus pares. A 
eleição consequen-
temente me colocou no 
ápice da carreira da ma-
gistratura. 

Informativo: Qual a 
sua avaliação sobre a 
situação do Poder Ju-
diciário no âmbito na-
cional e local? 

Des. Maia: A situa-
ção do Judiciário nacio-
nal é preocupante. E 
possível constatar tam-
bém a preocupação do 
próprio governo, no âm-
bito executivo, em pro-
ceder a reforma do Ju-
diciário e reformas soci-
ais. A magistratura se 
mantém atenta a essas 
reformas e naturalmen-
te busca, manter pelo 
menos as prerrogativas 
que são asseguradas 
pela Loman - Lei Orgâ-
nica da Magistratura 
Nacional e pela Consti-
tuição Federal. 

Informativo: Quais 
os Problemas mais gra-
ves o Judiciário 
paraense enfrenta 
hoje? 

Des. Maia: O proble-
ma mais grave é a falta 
de recursos fmanceiros e 
falta de pessoal. Nós ve-
rificamos que no Estado 
do Pará há uma defasa-
gem de 60 a 70 Juizes. 
Felizmente o Tribunal, 
agora, está realizando 
concurso, onde já se tem 
um quantitativo de 53 
candidatos aprovados e 
dependendo dos recursos 
serão aproveitados a cur-
to e médio prazo. 

Informativo: Quais 
medidas serão necessá-
rias para solucionar os 
problemas a curto e mé-
dio 
prazo? 

Des. 
Maia: 
D e 
acordo 
com o 
que 
pude 
avaliar, 
as me-
didas, deverão ser inici-
almente de natureza ad-
ministrativa. Nós pode-
mos atender a celeridade 
dos serviços emer- 

genciais e das serventias 
de forma que seja aos 
poucos reduzida a 
alegada morosidade da 
Justiça. Podemos veri-
ficar o atendimento de 
pessoal e as diversas 
áreas de prestação 
jurisdicional. Podemos 
também verificar o ser-

viços 
da in-
forma-
tização 
que há 
neces-
sidade 
de ser 
cons-
tante-
mente 

aperfeiçoado, Essa são 
as medidas que me pa-
recem emergenciais que 
de início se pretende ob-
servar e adotar o cuida- 

do com a administração 
do Poder Judiciário. 

Informativo: De 
quantos juizes o Tribu-
nal precisa para poder 
ser agilizada a presta-
ção jurisdicional? 

Des. Maia: Não te-
nho essas informações 
precisas porque estão 
mais ligadas à 
Corregedoria e à Presi-
dência e no momento 
exerço a Vice-Presidên-
cia, mas acredito que te-
mos uma defasagem de 
50 a 60 juizes. O con-
curso já está realizado. 
Faltam pequenas pen-
dências, e pequenos re-
cursos e consequen-
temente, logo de imedi-
ato, na reabertura dos 
trabalhos em fevereiro 
homologaremos esse 
concurso. 

Os magistrados estão 
atentos às reformas e 
buscam manter pelo 
menos as prerrogativas 
já asseguradas em Lei 
(...) 



- 

Na foto, o Presidente eleito 
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Informativo: Que 
projetos o Sr. pretende 
implementar? 

Des. Maia: A 
reestruturação dos 
Juizados Especiais, que é 
urna conquista dos tem-
pos modernos e a reestru-
turação das serventias ou 
escrivarnas para que elas 
possam melhor atender 
a demanda judicial. A 
reestruturação da 
informatização em todos 
os níveis e de inicio aque-
las comarcas de maior 
importância como 
Santarém, Ananindeua, 
Marabá e posteriormen-
te as de menor porte. 

Informativo: Qual a 
meta principal de sua 
administração? 

Des. Maia: Ainda não 
há urna meta específica 
definida. Preciso ainda 
estudar a administração a 
partir de como ela me 
será apresentada. Mas 
minha administração será 
de absoluta correção no 
trato 
das 
coisas 
do Po-
der Ju- 
diciá- 
no. 

In-
for - 
mati-
vo 
Qual será o tratamento 
dado aos processos po-
lêmicos como o de Eldo-
rado dos Carajás? 

Des. Maia: O trata-
mento permanece igual. 
Evidente que a mídia 
sempre coloca em desta-
que o de Eldorado dos 

- 

Carajás. Mas podem fi-
car certos os jurisdi-
cionados que não haverá 
retarda- 
mento 
no jul- 
gamen- 
to. No 
mo -
mento o 
proces- 
so se 
encontra sob fase de 
apreciação do STJ de um 
pedido de desaforamento 
postulado pelo Ministé- 
rio Público e tão logo 
esse desaforamento seja 
decidido, se o 
julgalmento for aqui ou 
em Marabá ou mesmo 
em Curionópolis, nos re-
alizaremos ojun. O Tri-
bunal já tomou a provi-
dência de designar em 
substituição ao Dr. Otá-
vio Marcelino Maciel, o 
Dr. Ronaldo Vaile, desig-
nação esta, tomada neste 
mês de janeiro, pela 
Câmara de férias e que 

vai per-
durar 
natural-
mente 
inde -
pen-
dente 
das ati-
vidades 
que o 
Dr. 

Ronaldo Vaile venha a 
tomar no caso específico 
de Eldorado. A designa-
ção do Dr. Ronaldo Valie 
é própria da presidência 

mas o Dr. Ronaldo 
Vaile, me parece, o com-
portamento e a conduta 
do Juiz, por todos nós co- 

nhecido é um juiz probo 
honesto e correto, natu-
ralmente será referenda-

da pela 
próxima 
admi -
nistra-
çào do 
Tribu-
nal. 

In-
forma-

tivo: No âmbito admi-
nistrativo o que o se-
nhor pretende im-
plementar? 

Des. Maia: No âmbi-
to administrativo a pre-
ocupação constante dos 
funcionários e do sindi-
cato é o piano de cargos 
e salários. Na data de 
ontem recebi um pedido 
de audiência com os di-
retores do sindicato e 
devo rebê-los no mais 
tardar na próxima sema-
na. A partir daí verifi-
car as preocupações do 
funciona- 
lismo e 
providen-
ciar para 
que se ulti-
me o plano 
de cargos e 
salários. 

Infor-
mativo: O 
que o fun-
cionalismo 
pode 
aguardar 
de sua ad-
ministra-
ção? 

Des. 
Maia: Os 
funcionári-
os podem 
esperar da  

minha administração, 
sobretudo correção e 
exatidão no cumprimen-
to do dever e como já 
respondi anteriormente, 
a implementação do pla-
no de cargos e salários. 
Sena o ponto salutar, no 
âmbito admistrativo, 
para que pudessemos 
atender a todos os fun-
cionários do Judiciário 
Paraense. Para enfren- 
tar mais esse desafio, 
que é assumir a presi-
dência do Tribuna! de 
Justiça, espero contar 
com a colaboração de 
todos os meus colegas de 
desembargo, dos juizes 
da capital e do interior e 
principalmente dos fun-
cionários e serventuários 
da Justiça. Espero que 
todos eles possam cola- 
borar com a futura admi-
nistração nesse biênio de 
99 a 2000. 

Há uma defasagem de 60 
a 70 juizes. 
O Tribunaijá tem 53 
aprovados e dependendo 
dos recursos serão 
aproveitados 

Os funcionários podem 
esperar, sobretudo, 
correção e exatidão 
no cumprimento 
do dever (..) - 



RomJo Amoêdo formaliza o convênio 

FUN VERDE 
O convênio firmado entre 

o Tribunal de Justiça, 248 Vara 
Cível e Fundação de Parques e 
Arcas Verdes de Belém 
(Funverde) vai possibilitar a 
menores infratores o desenvol-
vimento de atividades em cum-
primento a medida sócio-
educativa de Prestação de Ser-
viço a Comunidade, prevista 
pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Pelo convênio, os 
adolecentes vão desenvolver ati-
vidades relacionadas a produ-
ção e cultivo de material botâ-
nico; manutenção e implanta-
ção de paisagismo nos 
logradouros públicos; limpeza 
de praças; manutenção do 
aquário e do orquidário do Bos-
que Rodrigues Alves além do 
apoio as atividades de educação 
ambiental. O convênio terá du-
ração de um ano, podendo ser 
prorrogado pelo mesmo perío-
do. 
O juiz Paulo Frota, titular da 

248 Vara da Infância e Ado-
lescência, deverá encaminhar 
os sentenciados através de 
ofício, supervisionar o cum- 

primento das atividades, 
oportunizar a capacitação aos 
técnicos envolvidos no traba-
lho com adolescentes e 
viabilizar a distribuição de 
meia-passagem. 

A Funverde caberá receber 
o grupo, que não deve ser su-
perior a 18 pessoas. Cada gru-
po será composto por 6 adoles-
centes e as atividades desem-
penhadas em um período de 
seis meses. Os três grupos vão 
realizar atividades diferencia-
das por setor durante dois me-
ses. O sistema de rodízio per-
mitirá aos adolescentes reali-
zar trabalhos no Bosque 
Rodrigues Alves, Granja Mo-
delo e praças da cidade. A jor-
nada de trabalho deverá ser de 
oito horas por semana. A 
Funverde deverá também sele-
cionar os técnicos que vão 
acompanhar e supervisionar o 
trabalho dos menores infrato-
res, além de enviar relatório a 
cada dois meses ao Polo de 
Prestação de Serviços à Comu-
nidade da Funcap. 
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Convênios para aplicação das medidas sócio-educativas 
CREA 

O Tribunal de Justiça fir- juiz titular da 248  Vara, Paulo 
mou convênio, através da 24-  Frota e João de Oliveira Sobri- 
Vara da Infância e Juventude, 
com o Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura do 
Pará (CREA). A parceria tem 
por objetivo atender a adoles-
centes oriundos do Juizado da 
Infância e Juventude da 248 

Vara Cível, sentenciados pela 
prática de ato infracional. O 
convênio possibilita ao menor 
infrator cumprir medidas sócio-
educativas de Prestação de Ser-
viços à comunidade com o fim 
de "promovê-los socialmente 
em consonância com a Lei n° 
8.069/90" O convênio deve vi-
gorar por um período não infe-
rior a um ano. O convênio le-
vou as assinaturas do Presiden-
te do TJE Romão Amoedo, do  

nho, Presidente do CREA. 
Ao CREA compete a recep-

ção aos adolescentes para desen-
volverem atividades cumprindo 
jornada de 192 horas. Supervi-
sionar as atividades realizadas 
no período de vigência do con-
vênio; integrar os menores in-
fratores à rotina de trabalho do 
Conselho; enviar ao Juizado um 
relatório quinzenal ou bimensal 
avaliando a conduta dos adoles-
centes; zelar pela integridade 
fisica do adolescente enquanto 
estiver na instituição; viabilizar 
a distribuição de vale-transpor-
te e vale-alimentação também 
são competência do Conselho 
Regional de Arquitetura. Ao fi-
nal do período de vigência do  

convênio o CREA deverá sele-
cionar aqueles que se destaca-
rem para futura contratação 
como aprendizes. 

Ao juízo da 248  Vara com-
pete encaminhar os sentencia-
dos, através de oficio, a cumprir 
a medida; encaminhar informa- 

ções sobre o adolescente solici-
tado pelo CREA a fim de possi-
bilitar a definição do tipo de ati-
vidade a ser desenvolvida por 
quem for beneficiado pelo con-
vênio e supervisionar o cumpri-
mento das atividades realizadas 
pelos menores infratores. 

Convênio garante teste de DNA 
aos mais carentes 

O Tribunal de Justiça deve assinar ainda este mês um 
convênio com a Universidade Federal do Pará e a Secretaria 
de Estado de Justiça com o objetivo de tornar gratuita a 
realização de exames de DNA, De acordo com as cláusulas 
do convênio a UFPA fica obrigada a realizar 15 exnes 
mensais de investigação  de paternidade biológica, escudada 
nas análises de DNA, sendo que dentro dos 15 exames já 
está embutida a contrapartida da UFPa que é de 20%. O 
Convênio tem valor previsto para R$ 57.600,00 e deve se 
extender por um ano. 

A Secretaria de Justiça compete o repasse de R$ 400,00 
por cada exame realizado, como forma de ressarcir os custos 
dos serviços. No total, deverá ser feito um repasse mental 
de R$ 4.800,00. A SEJU deve ainda acompanhar e avaliar a 
execução do convênio e publicar o extrato deste convênio 
no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 dias, contados 
da data de sua celebração e remeter este convênio, para "fins 
de cadastro no Tribunal de Contas do Estado". 

Dar plena e fiel execução ao presente convênio, 
obedecendo as obrigações previstas em lei, aplicáveis a 
espécie ou relativas ao seu objeto está entre as atribuições 
que competem a UFPa no convênio. E competência da 
Universidade: responsabilizar-se pela eficácia e qualidade 
do objeto deste convênio e assumir inteira responsabilidade 
civil, adminsilrativa e penal por quaisquer danos ou prejuízos 
decorrentes do exercício das atividades relativas ao 
cumprimento deste Convênio. 



Magistrados paraenses discutem 
fixação de teto do subsídio 

Com a participação de u.rn pouco mais 
de urna dúzia de pessoas foi realizada no ulti-
mo dia 18, no auditório da sede social da As-
sociação dos Magistrados do Pará -Amepa, 
uma reunião de magistrados da Justiça Esta-
dual, Federal, do Trabalho e a Militar, para 
debater e formular uma proposta a ser envia-
da a Associação dos Magistrados do Brasil 
(AMB), que discute entre outros temas, janto 
ao congresso nacional, a fixação de um teto 
para o valor do subsídio da categoria. O 
Desembargador Otávio Marcelino Maciel, 
membro do conselho fiscal da AMB partici-
pou do debate, ao lado do Juiz Cláudio 
Montalvão das Neves, Presidente da Amepa. 

O Juiz Cláudio Montalvão informou que 
o reduzido numero de juizes se deveu ao fato 
de que neste mês de janeiro, período de férias 
forense, vários magistrados se deslocam para 
Outros Estados em viagens de férias. Sobre o 
tema da reunião Montalvão entende que "atu-
almente o teto do subsídio é de R$.12,720 o 
maior valor verificado na magistratura naci-
onal, recebido por três ministros do Supremo 
Tribunal Federal, já embutida a gratificação 

proveniente do Tribunal Superior Eleitoral, 
por força da prerrogativa de irredutibi[idade 
de vencimento, ora subsidio", observou o Pre-
sidente da Amepa. 

Para Claúdio Montalvão os parlamen-
tares não tem interesse na fixação do subsí-
dio, pois recebem valores superiores aos 
R$12.720 que vem de vantagens como: con-
vocações extraordinárias, verba de gabinete, 
passagens aéreas, auxílio moradia e outros. 
Ele lembrou que recentemente fora divulga-
do pela imprensa que os deputados federais e 
senadores vão receber nos meses de janeiro e 
fevereiro cerca de R$.56.000, valor este que 
fere o parágrafo 4° do artigo 39 da Emenda 
Constitucional de n° 19/98. 

Favorável a fixação do subsídio, o Pre-
sidente da Amepa acredita que a medida vai 
moralizar o serviço público a partir do con-
trole da questão salarial por parte da socieda-
de. Aos que se sentirem prejudicados com a 
fixação do teto, o juiz avisa que esses "podem 
provocar a tutela juri sdicional do Estado e in-
vocar o "direito adquirido ou irredutibilidade 
de subsídio", concluiu o magistrado. 
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Até abril deste ano a Associ-
ação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB) deve apresentar ao Con-
gresso Nacional um anteprojeto 
de emenda constitucional de re-
forma do Poder Judiciário. O do-
cumento é fruto de reuniões e de-
bates entre a AMB e o Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil. O grupo, formado por 
representantes de cada entidade 
teve sua primeira reunião de tra-
balho em novembro do ano pas-
sado, no Rio de Janeiro. Deste en-
contro surgiram cinco propostas 
de consenso e mais cinco pontos 
prioritários para o debate sobre o 
assunto. O segundo encontro 
aconteceu em dezembro passado, 
e a comissão discutiu apenas as 
propostas em que houve acordo 
entre os representantes de cada 
entidade. Aquelas em que houve 
divergência deverão ser apresen-
tadas em separado ao Congresso. 
Para o Presidente da AMB, Luiz 
Fernando Ribeiro de Carvalho o 
importante é dar maior agilidade, 
consistência e "efetividade à  

tramitação da reforma no Con-
gresso". 

A juiza Marta Inês Antunes 
Jadão do TJE do Pará faz parte da 
comissão mista que está discutin-
do a proposta de reforma do Poder 
Judiciário. Além dela integram a 
comissão: o Des. Paulo Benjamin 
Fragoso Gallotti (TJ/SC), coorde-
nador geral; os juizes Alvaro 
Augusto dos Passos (TJ/SP) e 
Cláudio Baldino Maciel (TJIRS); 
os juizes Eneida Corneli (TRT-9 
Região/PR) e Flávio Dino de Cas-
tro e Costa (TRF-1 Região/MA); 
Clésio Machado (TJ/SC); Antônio 
Lopes Noronha(TJ/PR); Carlos 
Augusto Moraes Rêgo (Justiça 
Militar da União); Doorgal Borges 
de Andrada (TJIMG); Fernando 
Marques Cabral (rJ/RJ), Getúlio 
Corrêa (TJISC); Pedro Carlos 
Garcia (T'RT2a  Região/SP); Rui 
Patu Junior (TJÍPE) e Sérgio 
Feltrin Corrêa (TRF-18  Região/ 
RJ). 

Os professores e advogados 
Sérgio Ferraz (RI), Ada Peilegrini 
Grinover (SP), José Eduardo  

Alckmin (DF), Roberto Caldas 
(DE) e Nabor Bulhões (AL) re-
presentam a OAB. Na opinião do 
Presidente do Conselho Federal 
da OAB, Reginaldo Oscar de 
Castro "o trabalho conjunto entre 
a OAB e a AMB, por uma pro-
posta unificada de reforma doju-
diciáno é histórico e a sociedade 
civil brasileira exige um Judiciá-
rio célere, moderno e eficaz". O 
Conselho da OAB defende a 
transformação do STF em uma 
Corte estritamente Constitucio-
nal. Ela propõe ainda a fixação 
de um mandato não superiora 10 
anos para os Ministros, hoje vita-
lícios. 

Os julgamentos de Habeas 
Corpus e extradições - hoje de 
competência do STF- deveriam, 
ainda segundo proposta da OAB, 
ser transferidos para o Superior 
Tribunal de Justiça. Os advoga-
dos defendem ainda a fixação de 
um prazo não inferior a dois anos 
para que os juizes aposentados 
possam voltar a atuar nos Tribu-
nais onde antes trabalhavam. 

STF suspende 
lei de controle 
do Judiciário 

gaúcho 

O Supremo Tribunal Fede-
ral concedeu liminar, no dia 19 
de novembro, na ADIN n° 
1905-7, promovida pela AME 
a pedido da AJURIS, suspen-
dendo a eficácia do inciso XI, 
do art. 2° e parte dos artigos 33 
e 34, todos da Lei Estadual n° 
11075, de 6/.1/98. A lei cm ques-
tão criou o Código Estadual de 
Qualidade dos Serviços Públi-
cos, fixando índices de qualida-
de e prevendo prerniaçôcs e san-
ções aos órgãos públicos, nele 
incluídos os serviços judiciári-
os de primeiro e segundo graus, 
bem como interferência na pro-
posta orçamentária do Poder Ju-
diciário, tudo sob fiscalização e 
controle da Secretaria de Coor-
denação e Planejamento. Com  
a decisão, os dispositivos que 
previam o verdadeiro controle 
externo do Poder Judiciário ti-
vera.m sua eficácia suspensa em 
razão da iniciativa da AJURIS, 
através da AMB. 

A decisão, que teve destaca-
da repercussão na imprensa na-
cional, foi tomada por oito vo-
tos a um, sendo vencido o do 
ministro lImar Galvão. Expres-
siva maioria acompanhou o 
relator, ministro Sepúlveda Per-
tence, o qual considerou que os 
dispositivos impugnados ferem 
os artigos 2° (separação dos po-
deres) e 99 (autonomia adminis-
trativa e financeira do Poder Ju-
diciário) e que o poder dado pela 
lei ao Poder Executivo gaúcho 
era "abusivo". Já o ministro 
Nelson Jobim não só acompa-
nhou o relator, como ressaltou 
que a lei era inconstitucional 
por atribuir a uma agência de 
controle de qualidade a avalia-
ção dos trabalhos dos juizes e 
do Tribunal de Justiça. 

Para a AJURIS, tratou-se de 
tentativa insidiosa de dar um 
primeiro passo para o controle 
externo do Poder e o resultado 
do pedido de medida cautelar 
mostra que a Associação, em 
perfeita harmonia com a AMB, 
está permanentemente atenta à 
defesa da independência do Po-
der Judiciário. 

Reproduzido do Jornal da .4 ai epa 

AMB discute propostas para 
reforma do Judiciário 
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Iniciou a carreira na magistratura em 1960 
ao ingressar como suplente de pretor da capital, 
mas em janeiro do ano seguinte foi nomeado 
pretor do termo judiciário de Igarapé-Açu onde 
permaneceu até 1962, ocasião em que prestou 
concurso público para Juiz de direito, sendo 
aprovado. Em novembro daquele ano assumiu 
o juizado de Itaituba, onde permaneceu até fe-
vereiro de 65. Em oito de março de 68 assumiu 
a segunda vara da comarca de Bragança. Em 
primeiro de janeiro de 69 assumiu o juizado da 
nona vara de Belém. Em quatro de fevereiro de 
76, foi eleito desembargador, pelo colegiado de 
desembargadores do Tribunal de Justiça. Este-
ve como titular da Corregedoria Geral de Justi-
ça durante os biênios de 75/77 e 85/87. Presi-
diu o Tribunal Regional Eleitoral no período de 
80 a 84 e Presidente do Tribunal de Justiça no 
período de 91/93. 

Ao iniciar a carreira, o então pretor Nelson 
Amorim, estava noivo há sete anos. Mas logo 
ao assumir a comarca de Itaituba: "que era um 
lugar inóspito, não havia água encanada e nem 
energia elétrica - então voltei a capital e casei e 
fui morar no interior com a minha esposa 
Marina", lembrou o Desembargador. Itaituba 
estava há alguns anos sem juiz e o bacharel fora 
nomeado para lá em razão de um equívoco: "um 
amigo me perguntou para onde eu queria ser 
lotado e eu respondi que iria para qualquer 
comarca, até mesmo Itaituba pois ninguém que-
ria ir para lá". Ao chegar em Itaituba o magis-
trado encontrou, apesar da beleza natural, uma 
cidade sem a menor infra-estrutura. Na época, 
havia uma grande incidência de malária na ci-
dade e o magistrado não contraiu a doença por 
sorte. Haviam também muitos conflitos na área 
do garimpo, mas no geral, Itaituba era uma ci-
dade pacata, com poucos habitantes. 

A primeira filha chegou em 64 e no ano se-
guinte a segunda. Seis anos depois, já traba-
lhando na capital, ganharia o primeiro filho 
homem. Posteriormente o desembargador ado-
tou mais uma menina de quatro anos, atualmente 
com 24 anos. A exemplo do pai os três primei-
ros filhos são bacharéis em Direito. 

As dificuldades enfrentadas nas comarcas 
do interior, aquela altura, eram diversas. A 
magistratura era pessimamente remunerada, a 
prova disso estava no número de bacharéis que 
se habilitavam ao concurso, bem menor que o 
número de vagas - ninguém queria a magistra-
tura. "Atualmente os magistrados recebem urna 
remuneração pelo menos compatível, com o 
cargo", comparou o Desembargador. "Daí por-
que hoje todo mundo aspira ingressar na ma-
gistratura. 

Introspectivo, sério e de poucos amigos, esse 
magistrado - apesar dessas características - 
sempre manteve um bom relacionamento com 
seus jurisdicionados. Durante sua carreira quan-
do juiz no interior nunca entrou em atrito com 
as autoridades locais (escrivão, delegado de 
polícia e prefeito). Mesmo com seu tempera-
mento reservado sempre procurou se relacionar 
bem com as pessoas e buscar sempre soluções 
para os conflitos dos comarcanos, até mesmo 
em caráter informal. 

Quando Nelson Amorim assumiu a comarca 
de Igarapé-Açu chegou a lecionar, para o curso 
médio, história e geografia, durante alguns me-
ses , mas por necessidade de trabalho eleitoral, 
teve que se ausentar do município para presidir 
as eleições em Santarém e não foi mas possível 
exercer atividades no magistério. Para Nelson 
Amorim o magistério e a magistratura são duas 
profissões extremamente absorventes. O 
desembargador acredita que é preciso optar por 
uma ou outra atividade, caso fique com as duas  

Nelson 
Silvestre 
Amorim 

não será boa em nenhuma delas. 
Nelson Amorim defende também que o Juiz 

fixe residência na comarca onde trabalha para 
atender bem os jurisdicionados, pois sempre 
procurou residir nos municípios em que respon-
deu como juiz Quando esteve a frente da 
Comarca de Bragança ele lembra que foram três 
anos felizes que passou e principalmente por 
poder contar com a companhia da esposa. Para 
o magistrado Bragança é urna cidade maravi-
lhosa, com uma população local muito boa. Na 
época, a primeira filha Laura, em idade esco-
lar, pode usufruir de um bom colégio - "Santa 
Terezinha". Posteriormente foi promovido para 
Belém. 

Nelson Amorim se orgulha de ter sido uni 
magistrado que sempre procurou trabalhar den-
tro dos ditames da lei. No interior o juiz não só 
julga, mas procura resolver os pequenos con-
flitos que surgem até mesmo entre vizinhos. Ele 
lembra que certo dia quando respondia pelo 
Termo Judiciário de Itaituba haviam dois cor-
dões de pássaros juninos, o Macaco e a Borbo-
leta e entre eles uma rivalidade muito grande. 
Sempre que se encontravam acabavam brigan-
do. Um dia o magistrado foi chamado para in-
terferir na briga dos dois e colocando os dois 
pássaros juntos atirou nas duas alegorias de-
terminando: "Até acabarem com essa rivalida-
de ninguém brinca mais". Promovido para a 
capital ficou a frente da 94 Vara de família onde 
ingressam os conflitos de casais. Antes de de-
cidir por uma separação, procurava fazer a con-
ciliação, em muitas vezes, obtinha êxito. "Mui-
tas vezes os conflitos se davam motivados por 
divergências banais e o casal para viver feliz 
deve perdoar os erros do outro, e se esforçar 
para não errar. Eu exercia a fase de conciliação 
com todo o rigor que a lei mandava e em muitas 
vezes conseguia êxito, o que me deixava bas-
tante gratificado" revelou o magistrado. 

Como Corregedor Geral p&le exigir dos 
juizes a permanência nos locais de trabalho e 
acredita ter sido exigente dentre das limitações 
que o cargo lhe conferia. Na época, o presiden-
te desembargador Ary da Motta Silveira foi es-
timulado pelo então Secretário de Justiça Itair 
Silva a utilizar o computador na distribuição 
dos processos cíveis. Nelson Amorim lembra 
que viajou para a capital de Minas Gerais, em 
companhia do diretor do Prodepa, para verifi-
car como funcionava lá, a distribuição dos pro-
cessos através de computador. "Apanhamos o 
programa que havia e implantamos aqui" diz 
Itair Silva não só estimulou como também pos-
sibilitou ao TJE adotar o computador doando 
uma máquina, já que naquela altura o Tribunal 
não dispunha de verba para a compra de equi-
pamentos de informática, afirmou Nelson 
Amorim. Somente na Presidência do 
Desembargador Almir de Lima Pereira o TJE 
pode comprar algumas máquinas para atender 
a área administrativa, mas precisamente a con-
fecção das folhas de pagamento. "Na adminis-
tração de Ossiam Brito, ele sentiu muita difi-
culdade e estagnou. Na minha administração 
com recursos vindo das aplicações do dinheiro 
no overnight comprei várias outras máquinas. 
A Desa. Lúcia deu um empurrão e o Des. Christo 
outro e a cada administração vai ficando cada 
vez melhor. 

Quando chegou à Presidência do Tri-
bunal de Justiça o desembargador Nelson 
Amorim visitou diversas comarcas do interior e 
construiu vários Fóruns, como o de Augusto 
Correia e ode Bragança, por exemplo. Em Santa 
Isabel construiu a residência para juiz. Sem 
falsa modéstia o magistrado se orgulha de ter 
feito uma excelente administração pois conse-
guiu fazer muita coisa em beneficio dos 
jurisdicionados. Os recursos vinham de aplica-
ções no ovemight - na época a inflação era alta 
- e o desembargador conseguiu aumentar os re-
cursos disponíveis em 32 bilhões. Mas lembra 
também que nunca houve, até hoje, nenhuma 
administração que registrasse um número mai-
or de greves, do que na sua. "Eu enfrentei vári-
as greves. Houve uma greve de funcionários 
em que colocaram até cola nos cadeados dos 
portões". lembra o desembargador que apesar 
de considerar as greves Justas, sentiu a necessi-
dade de acionar a PM para assegurar a entrada 
no Palácio da Justiça dos não grevistas. 

Com quase quarenta anos de magistratu-
ra e menos de um mês aposentado compulsori-
amente, pretende continuar estudando - línguas 
e informática. Uma viagem pela Europa, em 
companhia da esposa. Marina o aguarda. An-
tes porém ele quer estar presente no inicio de 
fevereiro, no Tribunal, quando o desembargador 
José Alberto Maia assumirá a presidência do 
TJE para o biênio da virada do século. Além 
das viagens que pretende realizar deverá fixar 
residência na ilha de Mosqueiro, é um projeto 
já antigo o de morar em Mosqueiro após a apo-
sentadoria. 

Como mensagem Nelson Amorim diz a to-
dos que "devem se esforçar para melhorar o 
desempenho do Tribunal. Acho que julgamos 
muito pouco e ainda não aprendemos a técnica 
de julgar com rapidez como os ministros do 
Supremo que julgam de dois a três mil proces-
sos ao ano e cada desembargador de cem a du-
zentos em razão da falta de urna equipe de as-
sessores que já trazem os processos mastiga-
dos. Além de que o Tribunal já tem mais de 
cento e vinte anos e não temos uma súmula, um 
prejulgado como a exemplo do Supremo Tribu-
nal Federal", concluiu o desembargador. 
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Apura ou a pura 
Eleição municipal 

de certa comarca do in- 
ter ior. Apuração 
disputadíssima, voto a 
voto. O juiz presidente 
da junta apuradora, hoje 
aposentado, com todo o 
rigor da lei, procedia 
pessoalmente a conta-
gem dos votos. Eleição 
no interior - como todos 
nós sabemos, a disputa 
é bastante acirrada. 

Na sala onde estava 
instalada a junta 
apuradora, as janelas 
eram muito baixas e to-
talmente devassadas 
para rua, de modo que 
quem passasse pelas cal- 

chapa contrária dizia: 
"não pode ser apurado, 
porque não está apura". 
E nessa polêmica de 
apura e não apura, por-
que não está apura, um 
transeunte altamente 
alcoolizado, se encostou 
na janela, e ouvindo 
aquelas exclamações as-
sim falou: "Dotô! Isso é 
uma vergonha. Têm que 
ser apura mermo porque 
aqui nunca mais teve a 
pura. Aqui só tem cacha-
ça bardiada". 

Causo narrado pelo 
Des. Estéleo Bruno de 
Menezes. 

Inamovíveis e horríveis 
Quando o General 

Magalhães Barata assu-
miu o governo do Esta-
do do Pará, ele costuma-
va realizar audiências pú-
blicas, sempre às quintas-
feiras. Em um determina-
do dia, compareceu uma 
senhora a uma audiência 
e falou horrores do juiz 
de direito do lugar. O Ge-
neral Barata ficou tão im-
pressionado com o que 
ela dizia que garantiu pro-
vidências enérgicas e ime-
diatas a mulher dizendo: 
"volte, minha senhora 
para sua terra. Eu vou 
mandar instaurar um in-
quérito contra este juiz. 
Caso sejam comprovadas 
as suas informações, ele 
vai para a rua. Pelo que a 

senhora está me dizendo 
isso não é o procedimen- 
to de um juiz". Depois de 

ch /fIh. 

ter ouvido a mulher, o 
General se dirigiu ao ofi-
cial de gabinete e antes de 
falar alguma coisa o fun-
cionário antecipou o se-
guinte comentário "gene- 

ral, o senhor está 
equivocado. A 

pessoa con- 
tra quem o 
senhor vai 
mandar abrir 
inquérito é 
um juiz de 
direito. O se-
nhor sabe 
que um juiz 
de direito 
está sujeito 
somente ao 

Ik  Tribunal e 
IN 

o senhor 
tem que  

mandar oficio ao Tribu-
nal que encaminha à 
corregedoria. A corre-
gedoria então se encarre-
ga de mandar abrir 
sindicância ou processo 
e o Tribunal é que vai 
punir. O senhor não 
pune. Os poderes são in-
dependentes. O senhor 
sabe que a Constituição 
dá aquelas três garantias 
aos juizes; ou seja, os 
juízes são vitalícios, 
inamovíveis...", o Bara-
ta interrompe e diz: "eu 
sei, eu sei, os juizes são 
vitalícios, inamovíveis, 
irredutíveis, insensíveis, 
impulsíveis e horríveis". 

Causo narrado pelo 
Des. Christo Alves 
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ira é má conselheira; 
a piedade é às vezes pior, mas não devemos 
esquecer da misericórdia. Lembremos ape-
nas que a justiça vem antes. 

Bernard Shaw 

II 

INFORMATIVO DO TJE 
1V t11 'J ' 

Os dirigentes do Tribuial de Justiça  parabenizam  os 
aniversariantes de fevereiro. São os seguintes: 
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SOCIAL 

01 - Aldo Araújo Garcia, Diracy Nunes 
Alves->Juiz, Jair Francisco Vieira 
Aguirra, Marize Suely Manito Lima 

02 - Anete de Oliveira Almeida, Jeovana 
Rodrigues Miranda, João Moreira 
Miranda, Mana da Purificação de Paula 
Maciel, Maria Gorete Henrique da Sil-

va, Maria Ivone Freitas de Oliveira 

03 — Ana Augusta Frazao Montoril, Braz 
Wagner A Alves, Cláudio de Barros Pei-
xoto, Dalmerio Mendes Dias, Guilher-
me  da Silva Santos, Lindalva Itaparica 
de Oliveira, Raymunda de Liege de A 
Pantoja 

04 - Augusto Nazareno Gonçalves da  S 
Júnior, Bianor Caetano Monteiro, 
Haroldo Luiz Santos do Carmo, Manoel 
Maria Barros Costa->Juiz, Maria He-
lena Araújo  Barros, Raimundo Arcanjo 
Brandão Corrêa 

05 — Jason Nono Leão, José Maria Perei-
ra Campos e Silva->Juiz, Luiz Trinda-
de Júnior, Raimundo M de Figueiredo, 
Rosana Miranda  Sales,  Sérgio Mercês 
da Silva 

96 - Dulcinen da Silva Freitas, José 
Augusto Fonseca Borges, Leopoldino 
Europa Carneiro, Silvia Margareth 
Freire Farias, Ulisses Lima Goiabeira, 
Vivaldo Leal da  Costa 

07 - Elaine Cristina Braga Pinto, Ins 
Alves de Souza, João Miralha Pereira-
>Pretor, José Matias Santana Dias, 
Manha Aguiar Lorenzoni, Neliane das 
Graças Pereira Colares, Viviane de 
Alcântara Alves de Meio 

08 - Ana Regina Azevedo da Silva, 
Lourivaldo Francês, Maria Luzia de 
Araújo Silva, Nikon Silva Vinholte, 
Sandra Helena Meio de Souza 

09 — Benedito Oeiras Alves 

10 - Amilcar Câmara Leão, Carlos 
Rodrigues Matos, Juliana Silva do Es-
pfrito Santo, Krishna Fukusim Z ' 

M.C.Cavalcante, Luís Ercfii 
Faria, Maria da  Glória Ferr 
ro, Renato Nunes  Vahle 

Título:

---- 

Lourdes Ferreira Sarrazin 

11 - João Augusto F. de Oliveira Júnior-
>Juiz, Milton Gilberto Carvalho Fari-
as, Rosa Maria Pereira Brito, Vicente 
Rodrigues Cordeiro, Zilda Ferreira Lins 

12 - Benedito Botelho, Harivaldo da Cruz 
Cardoso, Maria de Fátima Ribeiro da 
Costa, Maria Teresa Corrêa Russi, 
Samuel Guimarães Ferreira, Tânia Re-
gina de Soara Lopes 

13 - Andrei Mantovani, Antônio Álvaro 
Garcia Brito, Antônio Coelho de Sou-
za Neto, Cecilia dos Santos Carneiro-
>Juíza, Edileide Nazaré Câmara de Oli-
veira, Miguel Abreu Duarte, Raimundo 
Nonato de Jesus Souza Júnior, Rose 
Mary SaBes de Araújo Pinto 

14 — Adriana Laura Gonçalves Pereira, 
Maria de Fátima Lazameth Diniz, 
Ronaldo da Silva Araújo 

15 — Alberto Plácido P C Júnior, 
Deuzarina Rodrigues Moura, Eli Fran-
cisco de Souza, Vera Araújo de Souza-
>Juíza 

16 - Carlos Felipe Moraes de Souza, 
Evany Torres Ferreira 

17 - Alcir da Silva Lobato, Barto Donato 
Cardoso Batista, Dourival Darnasceno 
Lima, Joana Benedita da Cruz Maga-
lhães, Jonia Maiza Bentes da Silva, José 
Damasceno Nabiça, José Gomes do 
Nascimento, Mário Antônio Gonçalves 
de Carvalho, Rosa Maria Carvalho da 
Gama, Sidney Augusto da Silva Garcez 

18 - Dercina Pereira Salgado, Evelise 
Lassance Alencar Wanderley 

19 - Álvaro Magno Ribeiro, Carlos 
Roberto Nascimento Souza, Francisco 
Luciano Silva Fonseca, José Pereira 
Monteiro, Margui Gaspar Bittencourt-
>Juíza, Maria Lina Flexa Martins 
Frazão, Rodrigo Octávio da Cruz->Juiz, 
Silenira Viana Duarte, Silvana Lúcia de 
Rni~ AII* 
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21 - Andréa Luiza Rodrigues Santos Sil-
va, Bernadethe das Chagas Lopes, 
Edgard Ferreira da Silva, Nilce Pereira 
Rabelo, Vicente Rodrigues Filho, 
Waidimir Pureza de Carvalho 

22 - Antônio da Costa Quaresma, 
Edmilson Marques Pereira, José Luís 
Soares Maia, Olivia de Fátima Souza 
Barbosa, Raimundo Nonato dos San-
tos Silva, Rodolfo Henrique Padilba 

23 - Aldo Santos, Benilson Mauro de 
Souza Costa, E4linaldo José de Meio 
Fernandes, Maria Benício Rodrigues, 
Maria Salomné Souza Novaes, Marialba 
de Oliveira Duarte, Marilene Marques 
Gonçalves 

24 - Aderaldo Barros da Silva Filho, 
Josias Fonseca Gouveia, Maria Vanda 
Barros da Silva Lima Valente->Juíza, 
Raimundo Sérgio Chaves Sampaio, 
Reginaldo da Consolação Monteiro-
>Pretor, Romualdo Saavedra Guima-
rães 

25 - Ana Cristina de Figueiredo 
Rodrigues, Célia Ribeiro Lima, Cezar 
de Souza Roldão, Fernando Branches 
Farias, Glaucyllene de Oliveira M. 
Parizoito, Maria Julieta ilarra Valente, 
Osvaldo Moreira da Silva, Rosa de 
Ataide Pinheiro, Vanessa Braga Men-
des 

26 - Enedina Maria Bentes Martins, José 
Edilson Pontes Ferreira, Kátia Maria 
Pinto Parente, Paulo Fonteles Falcão, 
Terezinha Piedade Farias, Waldete Sil-
va de Soara 

27 - Alberto Carlos da Silveira, José 
Wanderley Farias, Paulo Eurides dos 
Santos Lobato, Raimundo dos Santos, 
Raquel de Almeida L. Leal 

28 - Carlos Alberto de Oliveira Soara, 
Ivan Barreto, Maria das Graças Corrêa 
Lopes Lameira, Stael Célia Brasil San- 

aio Fábio Corrêa da Silva, Au-
tlário Pereira da Costa 

.Cham. 
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DIREITO CIVIL 
E DIREITO 

PROCESSUAL 
CIVIL 

SERVIDOR PÚBLICO DU-
RANTE ESTÁGIO PROBA-
TÓRIO. DISPENSA. OBRI-
GATORIEDADE DE MOTI-
VAÇÃO. EXERCÍCIO DE 
CARGO SINDICAL. 
Reexame de Sentença e Apelação 
Cível. Mandado de Segurança. A 
dispensa de servidor público du-
rante o estágio probatório há que 
ser motivada para que não se tor-
ne arbitrária. O exercício de man-
dato de cargo sindical obsta a 
exoneração até hum ano após o 
término do mandato, salvo o co-
metimento de falta grave. Carac-
terizado o abuso de poder e con-
seqüente desrespeito a direito lí-
quido e certo do impetrante ape-
lado é de ser concedido, corno o 
foi, o mandamus. Decisão 
homologatória unânime. 
(Reex.Sent/Ap.Civ - PA. 
Acórdão n°34.717. Relator: Des. 
RICARDO BORGES FILHO. 
ia Câmara Cível Isolada. Unâ-
nime. Julgamento: 05108198). 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FOR-
ÇADA. DEPÓSITOS DAS 
INSTITUIÇÕES FINANCEI-
RAS BANCÁRIAS MAN-
TIDAS PELO BANCO CEN-
TRAL. CONTABILIZAÇÃO 
NA CONTA "RESERVAS  

BANCÁRIAS". IMPENHO-
RABILIDADE. DECISÃO 
JULGADA NULA. 
Agravo de Instrumento. Ação de 
Execução Forçada. São 
impenhoráveis os depósitos das ins-
tituições financeiras bancárias man-
tidos no Bando Central do Brasil e 
contabilizados na conta" reservas 
bancárias". Recurso provido para 
efeito de julgar nula a decisão agra-
vada. Decisão unânime. 
(Ag.Instr. - PA. Acórdão n° 
34.237. Relator: Des. RICARDO 
BORGES FILHO. 1*  Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julga-
mento: 01/06/98). 

ABONO SALARIAL CONCE-
DIDO A POLICIAIS MILITA-
RES DA ATIVIDADE. VANTA-
GEM ASSEGURADA IGUAL-
MENTE AOS DA INATIVIDA-
DE. 
Mandado de Segurança. Policia 
Militar do Estado. Abono Salarial 
concedido ao pessoal em atividade. 
Sendo induvidosa a concessão do 
abono salarial de 11$130,00 para 
cabos e soldados e R$100,00 a sar-
gentos, alunos e oficiais, os inati-
vos também fazem jus, às respecti-
vas quantias, em que pese a vanta-
gem não tenha sido concedida por 
lei, mas através de outro meio. In-
teligência do artigo 40, §4°, da 
Constituição Federal de 88. 
(M.S. - PA. Acórdão n°35.168. 
Relator: Des. NELSON SILVES-
TRE RODRIGUES AMORIM. 
Órgão Especial. Por maioria. Jul-
gamento: 14/10/98). 

DISSOLUÇÃO DE SOCIEDA-
DE COMERCIAL. CONTINU-
AÇÃO PELOS sócIos RE-
MANESCENTES. APELA-
ÇÃO. IMPROVIMENTO. EM-
BARGOS. REJEIÇÃO. 
Processual Civil e Comercial. Em-
bargos de Declaração. Dissolução 
do Sociedade Comercial. Continu-
ação da sociedade pelos sócios re-
manescentes. Apelação julgada im-
procedente. Embargos de Declara-
ção, por omissão e obscuridade do 
V. Acórdão. Inocorrôncia. Não ha-
vendo no v. Acórdão embargado, 
obscuridade e nem omissão, mas 
não se vislumbrando na sua 
interposição intuito meramente 
protelatório, deverão ser os embar-
gos conhecidos, para o só efeito de 
prequestionamentos das teses em 
debate, porém devem ser rejeitados, 
por inocorrência dos motivos da sua 
interposição. 
(EmbDecL - PA. Acórdão n34.204. 
Relator: Des. NELSON SILVES-
TRE RODRIGUES AMORIM. P 
Câmara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 22/06/98). 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO ES-
TADUAL APOSENTADO. 
ISENÇÃO DE REDUTOR 
CONSTITUCIONAL. SEGU-
RANÇA CONCEDIDA. 
1- Mandado de Segurança com ob-
jetivo de isenção do redutor Consti-
tucional nos proventos de funcio-
nário público estadual aposentado 
- Informações suscitando prelimi-
nar de impossibilidade jurídica do 
pedido, por não ser o 
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" writ"substituto de cobrança e 
inexistência de direito líquido e cer-
to - Litisconsorte - Ministério Pú-
blico favorável à concessão. II - 

Preliminares rejeitadas à unanimi-
dade, eis que o objetivo deste Man-
dado de Segurança é simplesmen-
te o reconhecimento de um direito, 
qual seja, imunidade de vantagens 
pessoais do impetrante ao corte 
constitucional. Mérito - As vanta-
gens pessoais do impetrante, aqui 
consideradas como verba de repre-
sentação incorporada, adicional de 
tempo de serviço e beneficio de 
guerra, são imunes à limitação 
constitucional e, portanto, devem 
ser excluídas do cômputo de remu-
neração, para fins de comparação 
com o limite máximo estabelecido 
na Carta Magna. Jurisprudência 
pacífica dos tribunais pátrios. 
(M.S. - PA. Acórdão n°35.131. 
Relator: Des. STELEO BRUNO 
DOS SANTOS MENEZES. Câ-
maras Cíveis Reunidas. Unâni-
me. Julgamento: 17111/98). 

E M B A R G O S 
DECLARATÓRIOS. IMPOS-
SIBILIDADE DE REMOVER 
MATÉRIA DECIDIDA 
1- Embargos de Declaração. 
Arts.535 e SS. do CPC. Efeito 
modificativo face a exigência de re-
conhecimento da tese prescricional 
e/ou decadencial contida na defe-
sa dos impenhados. Impossibilida-
de de remover a matéria decidida 
em sede de declaratórios. 
(Emb.Decl. - PA. Acórdão 
n°35.166. Relator: Des. 
STÉLEO BRUNO DOS SAN-
TOS MENEZES. Órgão Espe-
cial. Unânime. Julgamento: 25/ 
11/98). 

AGRAVO INDEFERIDO. 
CORREIÇÃO PARCIAL. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DA FUNGIBILIDADE. 
Correição Parcial. Recurso de 
Agravo indeferido liminarmente 
sob o fundamento de que é 
incabível, pois é o caso de Agravo 
Regimental. Aplicação do Princí-
pio de Fungibilidade e Admissão  

como Agravo Regimental. Pedido de 
Correição Parcial deferido para que 
o Agravo seja acolhido e processa-
do como Agravo Regimental. Deci-
são unânime. 
(Corr.Parc. - PA. Acórdão 
n°35.109, Relatora: Desa. MA-
RIA LÚCIA GOMES MARCOS 
DOS SANTOS. Órgão Especial. 
Unânime. Julgamento: 18/11/98). 

BENS DA SOCIEDADE CO-
MERCIAL. DÍVIDA DOS SÓ-
CIOS. TEORIA DA 
DESCONSIDERAÇÃO DA 
PESSOA JURÍDICA. 
Embargos de Declaração com efei-
tos modificativos. Bens da Socieda-
de Comercial não respondem pelas 
dívidas dos sócios como pessoas fi-
sicas. Teoria da Desconsideração da 
Pessoa Jurídica que só se permite 
na eventualidade de abuso de direi-
to ou fraude. Embargos de declara-
ção com efeitos modificativos aco-
lhidos. Decisão unânime. 
(Emb.Decl. - PA. Acórdão 
n°35.101. Relatora: Desa. MA-
RIA LÚCIA GOMES MARCOS 
DOS SANTOS. P Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
19/10/98). 

PERCEBIMENTO DE VENCI-
MENTO. DIREITO LÍQUIDO 
E CERTO, SERVIDOR CEDI-
DO. 
1.0 órgão Cessionário não poderá 
prejudicar o servidor no percebi-
mento de seus vencimentos alegan-
do falta de inclusão na folha de pa-
gamento quando ao órgão coube o 
ônus; 2. O vencimento é direito lí-
quido e certo, seu não pagamento 
constitui violação sanável por meio 
de mandado de Segurança. Conces-
são, à unanimidade. 
(M.S. - PA. Acórdão n°35.169. 
Relator: Des. JOSÉ ALBERTO 
SOARES MAIA. Órgão Especi-
al. Unânime. Julgamento: 18/11/ 
98). 

APROVAÇÃO EM CONCUR-
SO PÚBLICO. CURSO DE 
AFERFEIÇOAMENTO IM-
POSSIBILIDADE DE ELIMI- 

NAÇÃO DO CANDIDATO. 
Não tendo o Estado do Pará inte-
resse para integrar a lide. Rejei-
ta-se a preliminar de extinção da 
Ação Mandamental. Não se aco-
lhe a Preliminar de Nulidade, 
quando a parte não comprova o 
que alega. Candidato aprovado 
em concurso público, um simples 
curso de aperfeiçoamento não 
tem caráter eliminatório, apesar 
de constar no Edital, não se pode 
convalidar a ilegalidade. Ambos 
os recursos confirmados à una-
nimidade. 
(Reex.Sent./Ap.Civ. - PA. 
Acórdão n°35.163. Relatora: 
Desa. IZABEL VIDAL DE 
NEGREIROS LEÃO. 2& Câ-
mara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 26/11/98). 

PRESTAÇÕES DE TRATO 
SUCESSIVO. RENOVAÇÃO 
MENSAL DO PRAZO. 
Em Mandado de Segurança é 
parte legítima a Autoridade 
Coatora, que pratica o ato 
violador do direito do impetrante. 
Tratando de prestações de trato 
sucessivo, mensalmente o prazo 
se renova. Sem amparo legal, 
afasta-se a preliminar de prescri-
ção qüinquenal. Preliminares re-
jeitadas à unanimidade. Funcio-
nário estatutário, engenheiros 
agrônomos, com atribuições 
iguais ou assemelhadas aos ou-
tros, aplica-se o Princípio esta-
belecido no §1° do artigo 39 da 
Constituição Federal. Segurança 
concedida à unanimidade. 
(M.S. - PA. Acórdão n°35.068. 
Relatora: Desa. IZABEL 
VIDAL DE NEGREIROS 
LEÃO. Câmaras Cíveis Reuni-
das. Unânime. Julgamento: 10/ 
11/98). 

EMBARGOS DE DECLARA-
ÇÃO. OMISSÃO. DILAÇÃO 
PROBATÓRIA. ATO ILE-
GAL. DESNECESSIDADE. 
Se a impetrada reconhece a in-
competência da autoridade que 
decretou o ato punitivo, não há 
necessidade de dilação probatória 
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até porque ao informar que o âm-
bito de abrangência da ação não 
atinge o chamado doutrinariamente 
mérito do ato administrativo, mas 
tão somente sua legalidade, como 
se infere do próprio acórdão em-
bargado. 
(Emb.Decl. - PA. Acórdão 
n°35.106. Relatora: Desa. 
CLIMENIÈ BERNADETTE 
DE ARAÚJO PONTES. Câma-
ras Cíveis Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 17/11/98). 

INVESTIGAÇÃO DE PATER-
NIDADE. EXAMES DE UNA E 
HEMATOLÓGICOS. RECU-
SA INJUSTIFICADA. IMPRO-
CEDÊNCIA. 
Investigação de Paternidade. Exa-
mes de DNA e Hematológicos. Re-
cusa injustificada. Improcedência. 
O deferimento de exames de DNA 
e Hematológicos está conectado 
com os fatos alegados nos autos. 
E essa prova não importa em vio-
lação à intimidade, vida privada, 
honra, etc., de que trata o inciso 
X, art. 5° da C. F. o investigado não 
está obrigado a submeter-se a dita 
prova. Recusando-se assume o in-
vestigado as conseqüências de sua 
recusa. Recurso conhecido e 
improvido. 
(Ag. - PA. Acórdão n°34.652. 
Relatora: Desa. CLIMENIE 
BERNADETTE DE ARAÚJO 
PONTES. 3$  Câmara Cível Iso-
lada. Unânime. Julgamento: 14/ 
08/98). 

DELEGADOS DE POLÍCIA. 
PERCEPÇÃO DE GRATIFI-
CAÇÃO DE TEMPO INTE-
GRAL. 
Mandado de Segurança. Percep-
ção de Gratificação de Tempo In-
tegral. Delegados de Polícia. Ma-
téria prevista na Lei Complemen-
tar 22/94. Preliminares de inépcia 
da inicial e de decadência rejeita-
das. Mérito. Assunto previsto no 
artigo 45 da citada Lei. Dispositi-
vo que determina o pagamento da 
vantagem pedida. Inexistência de 
acumulação em vista da própria lei 
prevê o citado pagamento. Direito  

líquido e certo dos impetrantes à 
percepção da citada vantagem. 
(M.S. - PA. Acórdão n°35.170. 
Relator: Des. CARLOS FER-
NANDO DE SOUZSA GON-
ÇALVES. Órgão Especial. Unâ-
nime. Julgamento: 18/11/98). 

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGA-
ÇÃO DE AFRONTA A DISPO-
SITIVO DE LEI. 
Ação Rescisória. Violação literal de 
dispositivo de lei. Embargos de de-
vedor julgados antecipadamente de-
vidamente justificado. Alegação de 
afronta a dispositivo de lei não rela-
cionado ao julgamento. Ofensas a 
texto constitucional não existentes. 
Ação julgada improcedente. 
(A.Resc. - PA. Acórdão n°35.180. 
Relator: Des. CARLOS FER-
NANDO DE SOUSA GONÇAL-
VES. Câmaras Cíveis Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 10/11/98). 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 
TURBAÇÃO E ESBULHO 
PROVADOS. 
Agravo. Ação de Reintegração de 
Posse. Foi requerido o cumprimen-
todo preceituado pelo artigo 928 do 
Código de Processo Civil. Existe nos 
autos a prova da turbação e esbulho 
praticados no imóvel. Recurso 
provido. Unanimidade de votos. 
(Ag. - PA. Acórdão n°35.140. 
Relator: Des. PEDRO PAULO 
MARTINS. Y Câmara Cível Isola-
da. Unânime. Julgamento: 27/11/98). 

RECUSA DE BENS OFERECI-
DOS À PENHORA. DESCUM-
PRIMENTO AO ARTIGO 655, 
PARÁGRAFO PRIMEIRO DO 
CPC. 
Mandado de Segurança. Ação de 
Execução Forçada. A Executada deu 
bens à penhora que não foram acei-
tos por descumprimento do artigo 
655, parágrafo primeiro do Código 
de Processo Civil. O Juízo de Direi-
to de P Instância ordenou o blo-
queio, através de oficio, a todos os 
bancos da cidade de Santarém, para 
garantia do Juizo. Estando presen-
tes os requisitos obrigatórios, foi 
concedida a liminar requerida, para  

desbloqueio, da conta no banco. 
O exeqüente não concordou com 
a penhora dos bens oferecidos. 
Descumprimento do artigo 655, 
parágrafos primeiro e segundo do 
Código de Processo Civil. Recur-
so improvido. Decisão unânime. 
(M.S. - PA. Acórdão n°35.198. 
Relator: Des. PEDRO PAULO 
MARTINS. Câmaras Cíveis 
Reunidas. Unânime. Julgamen-
to: 24/11/98). 

EXECUÇÃO.  UNIÃO FEDE-
RAL. INEXISTÊNCIA DE 
OMISSÃO OU CONTRADI-
ÇÃO. 
Embargos de Declaração. 
Inexistência das omissões ou con-
tradições apontadas pela 
embargante que, confessa-
damente, pretende ver modifica-
da a decisão prolatada, levam à 
rejeição dos embargos. Afigura-
se desarrazoado que, em sede de 
embargos à arrematação, oriun-
dos de execução singular entre 
particulares, ingresse a União nos 
autos para suscitar a incompetên-
cia absoluta desta Justiça, para 
que a causa pertença à União Fe-
deral, que nela exista interesse da 
União, torna-se necessário que, 
nelas, assuma as figuras subjeti-
vas do autor, do assistente, ou do 
opoente. A mera alegação de in-
teresse no feito, para deslocamen-
toda competência, sem que ocor-
ra qualquer uma daquelas situa-
ções contempladas em lei, não 
autorizam a pretensão 
intervencionista manifestada pela 
embargante, sob invocação de 
pretensa qualidade de assistente. 
Precedentes doutrinários e 
jurisprudenciais a respeito do 
tema, inclusive da suprema Cor-
te. As razões recursais postas 
pela embargante, como resulta da 
fundamentação, se afiguram ma-
nifestamente improcedentes. 
Embargos rejeitados. 
(Emb.Decl. - PA. Acórdão 
n°35.267. Relator: Des. JOÃO 
ALBERTO CASTELLO 
BRANCO DE PAIVA. 3$  Câ-
mara Cível Isolada. Unânime. 
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J u 1 g a m e n 
: to: 18/09/98). 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁ-
RIA. ICMS. INSCRIÇÃO DO 
CRÉDITO FISCAL EM DÍVIDA 
ATIVA. PROCURADOR GE-
RAL DO ESTADO. COMPE-
TÊNCIA PARA EXERCER O 
CONTROLE DE LEGALIDA-
DE. SEGURANÇA CONCEDI-
DA. 
Mandado de Segurança. ICMS. 
Substituição Tributária. As prelimi-
nares suscitadas pela impetrada fo-
ram rejeitadas. A inscrição do cré-
dito fiscal em divida ativa violou o 
dispositivo no Convênio 66/88, a Lei 
5.530/89 e o protocolo 02/72 que 
fixou o percentual de agregação, nos 
limites mínimo de 50% e máximo de 
100%. Ilegalidade e incons-
titucionalidade da alteração proce-
dida através do decreto no limite 
máximo estabelecido. E competente 
o Procurador Geral do Estado, apon-
tado como autoridade coatora, para 
exercer o devido controle de legali-
dade das bases e fundamentos do lan-
çamento, quando procedeu a inscri-
ção da dívida com violação à legis-
lação citada. Direito da impetrante 
em vê-lo proclamado evidenciado o 
ato omissivo da autoridade coatora, 
ao inscrever em dívida ativa, crédito 
tributário flagrantemente ilegítimo. 
Segurança concedida. 
(M.S. - PA. Acórdão n°34.220. 
Relator: Des. JOÃO ALBERTO 
CASTELLO BRANCO DE 
PAIVA. Câmaras Cíveis Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 16/06/98). 

SERVIDOR FALECIDO. SEGU-
RADO DO IPASEP. PENSÃO À 
BENEFICIÁRIA. 
Reexame de Sentença e Apelação 
Cível, em Mandado de Segurança. 
Pensão à beneficiária de servidor 
falecido, segurado do IPASEP. Be-
neficio pleiteado na totalidade dos 
vencimentos recebidos pelo "de 
cujus". Recusa do Órgão 
Previdenciário Estatal que sustenta 
o "quantum" na base de 70%. 
Mandamus concedido na instância 
"a quo". Decisão que manda que a  

impetrante receba a pensão corres-
pondente aos proventos integrais do 
"de cujus", como se vivo fosse. E 
questão pacífica o assunto na dou-
trina e na jurisprudência de nossos 
tribunais, inclusive no colendo STF, 
que os beneficiários da previdência 
de pensão por morte de servidor, fa-
rão As a 100% de seus vencimen-
tos ou proventos, à teor do parágra-
fo 50,  do art. 40 da Constituição 
Federal; O cálculo de pensão do ser-
vidor falecido baseia-se na 
integralidade de seus proventos, sen-
do o dispositivo supracitado, de 
imediata aplicação, não tendo efi-
cácia a norma estatal que afronta a 
Constituição Federal, descumpnndo 
suas determinações. Recurso de ape-
lação do IPASEP conhecido, porém 
improvido. sentença que se mantem 
na superior instância. Decisão unâ-
nime. 
(Reex.Sent./Ap. Civ. - PA. Acórdão 
n°35.138. Relatora: Desa. RUTEA 
NAZARÉ VALENTE VALENTE 
DO COUTO FORTES. 3' Câma-
ra Cível Isolada. Unânime. Julga-
mento:20/11/98). 

CONTRATO DE LOCAÇÃO. 
RENOVAÇÃO. EMBARGOS 
DO DEVEDOR. 
Apelação Cível. Embargos do De-
vedor. Recurso que apresenta as 
condições de admissibilidade. Pre-
liminar de Ilegitimidade Passiva 
"Ad causam" rejeitada. Os apelan-
tes obrigaram-se como fiadores no 
contraio locaticio, até a efetiva e real 
entrega das chaves e, como obriga-
dos, são partes legítimas na lide. No 
mérito: 1) No contrato de locação, é 
nula toda e qualquer disposição 
contratual que busque impedir a 
prorrogação da mesma, desde que 
o prazo locatício estabelecido seja 
inferior a 30 meses. Inteligência do 
art. 45, c/c oart. 47, da Lei n°8.245, 
de 18.10.91, não podendo os ape-
lantes invocarem em seu socorro 
cláusula que proíbe a renovação 
imediata da locação. 2) Não socor-
re aos apelantes o Código do Con-
sumidor, posto que a locação é 
regida por Lei Especial própria. 3) 
Continuando a locatária a residir no  

imóvel e obrigando-se os fiado-
res até a efetiva entrega das cha-
ves, conforme cláusula XIII do 
contrato, não existe, iii casu, in-
terpretação extensiva da fiança, 
mas obrigação contratual. Não 
tendo os apelantes se exonerado 
da fiança, conforme permite o art. 
1.500, do Cod. Civil, persistem 
os efeitos da mesma. Recurso co-
nhecido, mas improvido, à una-
nimidade. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
n°35.139. Relatora: Desa. 
RUTÉA NAZARÉ VALENTE 
DO COUTO FORTES. 3' Câ-
mara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 20/11/98). 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 
DE PATERNIDADE. INE-
XISTÊNCIA DE COMPRO-
VAÇÃO DE VIDA DESRE-
GRADA. PATERNIDADE 
RECONHECIDA. RECUSA 
DO RÉU EM SE SUBMETER 
A EXAME HEMATOLÓ-
GICO. 
Nas Ações de Investigação de Pa-
ternidade, não comprovando que 
a mulher no período de concep-
ção tinha vida desregrada - é de 
se conhecer a desejada paterni-
dade. A recusa do réu, em se sub-
meter ao exame patológicp, por 
conjecturas leva-se a veracidade 
dos fatos alegados. Verba alimen-
tícia em salários mínimos, trans-
forma-se em reais. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
n°34.456. Relatora: Desa. 
ALBANIRA LOBATO 
BEMERGUY. 2' Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
19/03/98). 

AÇÃO DE SEPARAÇÃO JU-
DICIAL. BENS ADQUIRI-
DOS MEDIANTE ESFORÇO 
COMUM. DESISTÊNCIA À 
ALIMENTOS. IMPOSSIBI- 
LIDADE DE 
ARBITRAMENTO POSTE-
RIOR. 
Apelação Cível. Ação de Sepa-
ração Judicial. No regime de se-
paração legal comunicam-se os 
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bens adquiridos mediante esforço 
comum durante a constância do 
casamento. Se a autora manifes-
tou desistência à alimentos em seu 
favor, inviável se torna o 
arbitramento posterior nos presen-
tes autos, destoando dos termos do 
pedido, Redução procedente com 
ressalva ao direito de utilização do 
procedimento adequado. Provi-
mento parcial. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
n°34,793. Relatora: Desa. 
ALBANIRA LOBATO 
BEMERGUY. 2' Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
03/09/98). 

EMBARGOS DE DECLARA-
ÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS 
VÍCIOS APONTADOS NOS 
ITENS 1 E II, DO ART. 535, 
DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. REJULGAMENTO 
DA CAUSA MOLDADA AO 
ENTENDIMENTO DA 
EMBARGANTE. IMPOSSIBI-
LIDADE. 
1 - Desserve ao objetivo dos em-
bargos declaratórios, sob enfoque 
de omissão, em questões jurídicas 
já analisadas e exaustivamente de-
cididas no acórdão embargado. 
Omissão inexistente de vez que, 
por força do efeito devolutivo, 
exige comportamento ativo do re-
corrente, conforme fundamentos 
constantes deste acórdão. 2 - Os 
embargos apresentados são mani-
festamente inviáveis e revela an-
tes, caráter nitidamente 
protelatório. 3 - Rejeitados os 
declaratórios. 
(Emb.Decl. - PÁ. Acórdão 
n°35.071. Relatora: Desa. 
OSMARINA ONADIR 
SAMPAIO NERY. 2' Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julga-
mento: 05/11/98). 

AÇÃO DE RECONHECI-
MENTO E EXTINÇÃO DE 
UNIÃO ESTÁVEL 
CUMULADA COM PEDIDO 
DE ALIMENTOS. SEGURO 
INVALIDEZ. IMPOSSIBILI-
DADE DE SER OBJETO DE  

PARTILHA EM SEPARAÇÃO 
JUDICIAL. 
Mandado de Segurança interposto 
contra ato judicial, proferido nos au-
tos de Ação de reconhecimento e 
Extinção de União Estável, cumulada 
com pedido de Alimentos 
Provisionais, que determinou  o blo-
queio do percentual de 60% (sessen-
ta por cento) sobre 50% (cinqüenta 
por cento) do valor do seguro 
invalidez a ser pago ao impetrante. 1. 
Passível o impetrante de sofrer danos 
de incerta e de difícil reparação, há 
de se aceitar a tese de excepcional 
acolhimento de Mandado de Seguran-
ça, contra a decisão interlocutória 
objurgada. 2. O Seguro invalidez, por 
não ser salário, aluguel ou conside-
rado como outros rendimentos, não 
poderá servir para cálculo da pensão 
alimentícia e muito menos, pode ser 
objeto de partilha em separação judi-
cial, ferindo tal ato atacado, a dispo-
sição legal do art. 263, 1 do Código 
Civil, tudo conforme fundamentos 
constantes deste Acórdão. 3. Seguran-
ça concedida. Decisão unânime. 
(M.S. - PA. Acórdão n°34.820. 
Relatora: Desa. OSMARINA 
ONADIR SAMPAIO NERY. Câ-
maras Cíveis Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 29/09/98). 

ACIDENTE DE TRABALHO. 
PEDIDO FUNDADO NA CULPA 
DO EMPREGADOR. NÃO COM-
PROVAÇÃO. IMPROCEDÊN-
CIA. 
1. A responsabilidade civil do empre-
gador não decorre automaticamente 
do risco da atividade por ele criada, 
mas, do descumprimento das normas 
de segurança do trabalho, inerente ao 
contrato de trabalho, inerente ao con-
trato de trabalho ou relação de em-
prego e deve ser comprovada a culpa 
pelo acidentado. II. Decisão unânime. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão n°35.133. 
Relatora: Desa. MARIA HELENA 
COUCELRO SIMÕES. 1' Câma-
ra Cível Isolada. Unânime. Julga-
mento: 16/11/98). 

IMÓVEL. RESCISÃO DO CON- 
TRATO. CLÁUSULA ABUSIVA. 
DEVOLUÇÃO DAS VERBAS 

PAGAS PELO COMPRA-
DOR. 
Apelação Cível. Bem Imóvel. 
Rescisão contratual. Devolução 
das verbas pagas pelo compra-
dor. Cláusula abusiva. 
Admissibilidade. 1. O Código de 
Defesa do Consumidor, veio 
consagrar a legitimidade da de-
volução de quantias pagas pelo 
comprador, devidamente 
atualizados, afirmando entendi-
mento jurisprudencial anterior. 
II. Abatido na devolução dos 
gastos feitos por ocasião da cor-
retagem a serem aferidos na li-
quidação da sentença. III. Ape-
lação provida parcialmente. De-
cisão unânime. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
n°35.141. Relatora: Desa. 
MARIA HELENA COU-
CEIRO SIMÕES. P Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Jul-
gamento: 30/11/98). 

INVESTIGAÇÃO DE PA-
TERNIDADE. PROVA PE-
RICIAL. IMPOSSIBILIDA-
DE DE ALTERAÇÃO POR 
PROVA TESTEMUNHAL. 
ALIMENTOS ARBITRA-
DOS DE ACORDO COM A 
NECESSIDADE E POSSIBI-
LIDADE. 
Investigação de Paternidade. 
Cerceamento de Defesa. 
Inocorrência. Sentença 
prolatada sem a realização da 
audiência de instrução  e julga-
mento após a produção de pro-
va pericial. Cumulação com ali-
mentos. Termo inicial. Valor ar-
bitrado. 1. Em Ação de Investi-
gação de Paternidade, a prova 
pericial realizada, Exame do 
DNA, não poderia ser suplan- 
fada alterada por prova tes- 
temunhal. 2. Correta a decisão 
que julgou reconhecida a pater-
nidade, com origem no referido 
exame. 3. Os alimentos devem 
ser arbitrados de acordo com o 
parâmetro da necessidade e pos-
sibilidade. 4. Na ação de Inves-
tigação de Paternidade 
cumulada com alimentos, são 
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devidos a partir da sentença. 5. Re-
curso conhecido e provido parci-
almente para modificar o valor e o 
termo inicial dos alimentos. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão n°35.162. 
Relator: Desa. MARIA HELE-
NA D'ALMEIDA FERREIRA. 
2' Câmara Cível Isolada. Unâ-
nime. Julgamento: 12/11/98). 

JUIZADO ESPECIAL. ACI-
DENTE DE TRÂNSITO. BUS-
CA E APREENSÃO DE VEÍ-
CULOS. INADMISSIBI-
LIDADE. 
Mandado de Segurança. Juizado 
Especial. Lei 9099. Acidente de 
trânsito. Indenização. Busca e 
apreensão de veículos. 
Inadmissibilidade. 1. Das decisões 
proferidas no juizado especial, 
descabe a impetração de Manda-
do de Segurança, perante o Tribu-
nal de Justiça do Estado. Seguran-
ça denegada. 
(M.S. - PA. Acórdão n° 35.173. 
Relatora: Desa. MARIA HELE-
NA D'ALMEIDA FERREIRA. 
Câmaras Cíveis Reunidas. Unâ-
nime. Julgamento: 03/11/98). 

DIREITO CONSTITUCIO-
NAL. RESPONSABILIDADE 
CIVIL DO ESTADO. RELA-
ÇÃO DE CAUSALIDADE EN-
TRE O FATO E O EVENTO 
LESIVO. 
Direito Constitucional. A Consti-
tuição Federal, no artigo 37, pará-
grafo 6°, estendeu a responsabili-
dade civil  do Estado, por ato de 
seus agentes na modalidade obje-
tiva, aos entes da administração 
indireta, contentando-se para sua 
configuração com a mera relação 
de causalidade entre o fato e o 
evento lesivo. Decisão unânime. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão n°35.201. 
Relatora: Dra. MARTA INES 
ANTUNES JADÃO, Juíza espe-
cialmente convocada. 1' Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julgamen-
to: 30/11/98). 

COBRANÇA EXCESSIVA. 
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA 
SOBRE A VALIDADE FOR- 

MAL DA CÁRTULA. DESNE-
CESSIDADE DE REALIZA-
ÇÃO DE PERÍCIA. 
Direito Processual Civil - 1. A ale-
gação de cobrança excessiva de 
consectários contratuais não afeta a 
liquidez dos títulos, nem a certeza 
da dívida, sendo desnecessário a re-
alização de perícia contábil, se 
inexistindo dúvida sobre a validade 
formal da cártula. 2. A comissão de 
permanência cobrada cumulativa-
mente com correção monetária, ain-
da que pactuada, é ilegal, súmula 30 
do STJ. Decisão unânime conheceu 
do recurso. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão n°35.134. 
Relatora: Dra. MARTA INES 
ANTUNES JADAO, Juíza espe-
cialmente convocada. 1' Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julga-
mento: 23/11/98). 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
MUNICIPAL. REPOSIÇÃO DE 
PERDAS SALARIAIS. REPAS-
SE NÃO INTEGRAL DO INPC. 
Reexame de Sentença e Apelação 
Cível. Direito Constitucional e Di-
reito Administrativo. Preliminar de 
Nulidade do Processo por falta de 
fundamentação do despacho sanea-
dor e agravo retido. Rejeitada a pre-
liminar e improvido o agravo à una-
nimidade. Preliminar de nulidade da 
citação - Rejeitada à unanimidade. 
Preliminar de ilegitimidade ativa ad 
causam - Rejeitada à unanimidade. 
Preliminar de carência de ação - 

Rejeitada à unanimidade. Preliminar 
de nulidade do processo pela junta-
da de documentos que deveriam ter 
instruído a inicial - Rejeitada à una-
nimidade. Preliminar de cerceamen-
to de defesa pela não realização de 
perícia requerida pelo réu - Rejeita-
da à unanimidade. Mérito - E cons-
titucional e legal reposição de per-
das salariais dos funcionários públi-
cos municipais decorrentes de repas-
se não integral do INPC. O 
percentual determinado para despe-
sas com pessoal não pode ser cum-
prido através de redução dos salári-
os. Recursos conhecidos e 
improvidos. Decisão unânime. 
(Reex.Sent./Ap.Civ. - PA. Acórdão  

n°35.266. Relatora: Dra. 
CARMENCIN MARQUES 
CAVALCANTE, Juíza especi-
almente convocada. 3' Câma-
ra Cível Isolada. Unânime. Jul-
gamento: 11/12/98). 

EMPRÉSTIMO RURAL. 
ISENÇÃO DE CORREÇÃO 
MONETÁRIA. ANISTIA 
CONSTITUCIONAL. 
Apelação Cível. Direito Civil e 
Processual Civil. Ação de Con-
signação em Pagamento. Prelimi-
nar de Nulidade da Sentença por 
Negativa de Prestação Juris-
dicional, Cerceio de Defesa e 
Falta de Despacho Saneador. Re-
jeitada à unanimidade. Mérito. 
Isenção da correção monetária 
em empréstimo rural. Anistia 
constitucional prevista no art. 47, 
dos ADCT ao mini, pequeno ou 
médio produtor rural que não be-
neficia os autores apelantes por 
serem proprietários de mais cin-
co módulos. Recurso conhecido, 
mas improvido. Decisão unâni-
me. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
n°35.183. Relatora: Relatora: 
Dra. CARMENCIN MAR-
QUES CAVALCANTE, Juíza 
especialmente convocada. 3' 
Câmara Cível Isolada., Unâni-
me. Julgamento: 27/11/98). 

PENAL  
PROCESSUAL 

PENAL ) 

CRIME DE ESTUPRO. 
CONTRANGIMENTO ILE-
GAL. OFENDIDA MENOR 
DE QUATORZE ANOS. RE-
CURSO IMPROVIDO. 
Apelação Criminal. Crime de Es-
tupro. Evidenciado o constrangi-
mento de que trata o artigo 213 
do CPB, em virtude da ofendida 
ser menor de quatorze anos de 
idade, impõe-se a confirmação da 
decisão condenatória. Recurso 
conhecido e improvido. Decisão 
unânime. 
(Ap.Crim. - PA. Acórdão 
n030.149. Relatora: Desa. MA- 

D 
E 
c 
1 
s 
Õ 
E 
5 

D 
o 

T 
J 
E 



INFORMATIVO DO TJE 

RIA DE NAZARETH BRABO 
DE SOUZA. P Câmara Crimi-
nal Isolada Unânime. Julgamen-
to: 26/06/98). 

CRIME DE HOMICÍDIO 
QUALIFICADO E LESÕES 
CORPORAIS. ILEGITIMI-
DADE DE INTERPOSIÇÃO 
DE RECURSO PELO ASSIS-
TENTE DE ACUSAÇÃO. 
ERRO NA FIXAÇÃO DA 
PENA. 
Apelação Criminal. Crime de Ho-
micídio Qualificado e Lesões Cor-
porais. Preliminar de Ilegitimida-
de de Parte. A legitimidade do as-
sistente de acusação para interpor 
recursos, só será admitida quan-
do ocorrer omissão por parte do 
Ministério Público. Mérito - Con-
siderando a análise dos elementos 
judiciais, fica evidenciado o erro 
na fixação da pena, impondo-se 
sua modificação. Recurso conhe-
cido e provido. Decisão unânime. 
(Ap.Crim. - PA. Acórdão 
n°34.353. Relatora: Desa. MA-
RIA DE NAZARETI-I BRABO 
DE SOUZA. 1 Câmara Crimi-
nal Isolada. Unânime. Julgamen-
to: 30/06/98). 

CRIME DE ESTUPRO. MU-
LHER COMO PARTICIPE. 
ÍNDIO ACULTURADO OU 
EM FASE DE ACULTU- 
RAMENTO. IMPUTA- 
BILIDADE. VALORAÇÃO 
DE PROVA. DESCARACTE-
RIZAÇÃO DE ATENTADO 
VIOLENTO AO PUDOR. 
Apelação Penal. Estupro. Mulher 
como participe. índio aculturado 
ou em fase de aculturamcnto: 
imputabilidade - Valoração de 
Prova. Condenação que se impõe. 
Atentado violento ao pudor: 
Descaracterização. 1 - quando a 
prova constituída por testemu-
nhas, declarações da vítima e de- 
poimentos do acusado, 
robustecida pelos laudos de exa-
mes de conjunção carnal e de lí-
quido espermático encontrado nas 
vestes da ofendida, forçoso é con-
cluir-se pela condenação dos acu- 

sados no crime de estupro. 2 Se a 
mulher imobiliza a vítima segurando-
a pelos braços, para facilitar a atua-
ção do companheiro na consumação 
da conjunção carnal à força, tal fato 
constitui participação ativa na con-
duta típica do estupro. 3 - A condi-
ção de índio aculturado ou em vias 
de integração, não o torna 
inimputável, podendo assim ser pro-
cessado criminalmente. Orientação do 
STF, ao interpretar o art. 56 da Lei 
n° 6.001/73 (Estatuto do Índio). 4. 
Quando o crime de atentado violento 
ao pudor não resulta plenamente pro-
vado nos autos, não resta outra alter-
nativa senão a absolvição da acusa-
da. Recurso conhecido e provido em 
parte, por unanimidade. 
(Ap.Crim. - PA. Acórdão n°35.277. 
Relator: Des. ELZAMAN DA 
CONCEIÇÃO BITENCOURT. 2a 

Câmara Criminal Isolada. Unâni-
me. Julgamento: 16/12/98). 

JULGAMENTO POPULAR. GA-
RANTIA DE INTANGIBILI-
DADE DAS TESTEMUNHAS E 
IMPARCIALIDADE DOS JURA-
DOS. 
Penal. Processual. Desaforamento do 
Processo Crime, a que respondem o 
Coronel PM Mário Colares Pantoja 
e outros, da comarca de Curionópolis 
para a comarca de Belém. Pedido for-
malizado pelo Sr. Promotor de Justi-
ça. Preliminar de suspensão do pro-
cesso para apurar-se a veracidade dos 
argumentos do pedido. Preliminar re-
jeitada, no mérito. A Comarca de 
Marabá dispõe de condições de segu-
rança para a realização do julgamen-
to dos acusados pelo Júri local. A par 
da proximidade de Eldorado dos 
Carajás, local do crime, inocorre em 
Marabá, atuação de grupos exaltados, 
pela percussão do caso. Assim, evi-
denciam-se a garantia da 
intangibilidade das testemunhas e 
imparcialidade dos jurados. 
Desaforamento provido em parte, 
para que o processo enfocado fique 
afeto ao Tribunal do Júri de Marabá, 
deste Estado. 
(Desaf.A.Penal. - PA. Acórdão 
n°34.772. Relator: Des. 
WERTHER BENEDITO COE- 

LHO. Câmaras Criminais 
Reunidas. Por maioria. Unâ- 
nime. Julgamento: 06/10/98). 

HABEAS CORPUS PRE-
VENTIVO. DEVEDOR 
INADIMPLENTE-
FIDUCIANTE. PRISÃO CI-
VIL. IMPROPRIEDADE 
EM EQUIPARAR O CON-
TRATO DE ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA AO DEPÓSI-
TO "STRICTO SENSO". 
Penal. Processual. Habeas 
Corpus Preventivo. Prisão Ci-
vil de devedor inadimplente. 
Fiduciante. Sentença 
condenatória desfundamentada 
quanto à viabilidadejurídica do 
pedido, impropriedade em equi-
parar o contrato de alienação 
fiduciária ao depósito "strictu 
senso", previsto no artigo 
1.287, do Código Civil, ordem 
concedida para anular a deci-
são do juízo "a quo", confor-
me o artigo 93, IX, da Consti-
tuição Federal. Decisão unâni-
me. 
(H.C. - PA. Acórdão 
n°34.697. Relator: Des. 
WERTHER BENEDITO 
COELHO. Câmaras Crimi-
nais Reunidas. Unânime, Jul-
gamento: 14/09/98). 

NÃO CONHECIMENTO 
DO FATO CRIMINOSO 
POR PARTE DE PROMO-
TORES DE JUSTIÇA. 
CONFLITO DE ATRIBUI-
ÇÕES. ENCAMINHAMEN-
TO DOS AUTOS AO PRO-
CURADOR GERAL DE 
JUSTIÇA. 
Conflito de Competência. 
Inexistência. Denúncia não ofe-
recida. Promotores de Justiça 
declinam de conhecer do fato 
criminoso. Conflito de atribui-
ções. Preliminar de não conhe-
cimento. Retomo dos autos ao 
MM. Juízo Suscitado. Encami-
nhamento ao e. Procurador de 
Justiça. 
(Confl.Comp. - PA. Acórdão 
n°34.691. Relatora: Desa. 

D 
E 
c 
1 
5 
Õ 
E 
5 

D 
o 

T 
J 
E 



D 
E 
c 
1 
s 
Õ 
E 
5 

D 
o 

T 
J 
E 

8 INFORMATIVO DO TJE 

YVONNE SANTIAGO MARI-
NHO, Órgão Especial. Unânime. 
Julgamento: 30/09/98). 

HABEAS CORPUS LIBE-
RATÓRIO. IMPOSSIBILIDA-
DE DE APRECIAÇÃO DE 
PROVAS VIA HABEAS 
CORPUS. EPILEPSIA. IN-
TERRUPÇÃO DE TRATA-
MENTO. GRAVIDADE DA 
DOENÇA. MATERIALIDADE 
E AUTORIA COMPROVADA. 
Habeas Corpus Liberatório. Cri-
me previsto no artigo 157, §.1° e 
2°, incisos 1 e II, do Código Penal 
Brasileiro. Negativa de autoria. 
Apreciação de provas impossível 
via Habeas Corpus. Portador de 
doença. Epilepsia. Gravidade da 
doença resultante interrupção tra-
tamento. Trancamento de Ação Pe-
nal. Fato penalmente típico. 
Materialidade e autoria comprova-
das. inadmissibilidade. 
(H.C.Lib. - PA. Acórdão 
n°34.705. Relatora: YVONNE 
SANTIAGO MARINHO. Câ-
maras Criminais Reunidas. Unâ-
nime. Julgamento: 28/09/98). 

LESÃO CORPORAL CULPO-
SA. PRESCRIÇÃO. 
Processual Penal. Recurso em Sen-
tido Estrito. Sentença de Primeiro 
Grau que julgou extinta a ação pe-
nal em face dos acusados, reconhe-
cendo a prescrição do crime pelo 
qual foram denunciados (lesões 
corporais culposas). Preliminares 
rejeitarias por ausência de amparo 
legal. Recurso provido em parte, 
somente para excluir-se do 
decisum" as considerações do 
Juízo "a quo" que indevidamente 
adentraram no "mérito causae". 
Decisão unânime. 
(Rec.P.S.Estr. - PA. Acórdão n° 
35.062. Relator: Des. JAIME 
DOS SANTOS ROCHA. 3*  Câ-
mara Criminal Isolada. Unâni-
me. Julgamento: 19/10/98). 

CRIME DE HOMICÍDIO. 
PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO 
DE LEGÍTIMA DEFESA. 
INOCORRÊNCIA DE COM-
PROVAÇÃO. 

Crime de Homicídio. Interposição 
contra a decisão de pronúncia. Ale-
gação de Legítima Defesa. Não po-
dem prevalecer os argumentos de le-
gítima defesa quando esta não se 
comprova nos autos, impondo-se a 
decisão de Pronúncia ante a 
materialidade do crime e os indíci-
os de autoria que recaem sobre o 
acusado. Recurso conhecido e 
improvido, à unanimidade. 
(R.P.S.Estr. - PA. Acórdão 
n°34.795. Relator: Des. JAIME 
DOS SANTOS ROCHA. V Câ-
mara Criminal Isolada. Unânime. 
Julgamento: 16/09/98). 

CRIME DE ESTUPRO. VIO-
LÊNCIA PRESUMIDA. LIBE-
RAÇÃO DOS COSTUMES SE-
XUAIS. PROVIMENTO. 
Apelação Penal. Estupro. Violência 
presumida. O tema jurídico da vio-
lência presumida deve ser visto com 
certa cautela, quando já existe a li-
beração dos costumes sexuais, face 
a evolução da sociedade moderna. 
Recurso conhecido e provido. De-
cisão por maioria. 
(Ap.Crim. - AP. Acórdão 
n°34.668. Relatora: Desa. LUCIA 
DE CLAIREFONT SEGUIN 
DIAS CRUZ. Y Câmara Crimi-
nal Isolada. Por maioria. Julga-
mento: 11/09/98). 

INEXISTÊNCIA DE LAUDO 
NECROSCÓPICO. ERRÔNEA 
CAPITULAÇÃO PENAL DO 
CRIME. IMPROCEDÊNCIA. 
Habeas Corpus. Dúplice motivação. 
1. Nulidade do processo por não 
estar nos autos o Laudo de Exame 
Necroscópico de uma das vitimas. 
2. Errônea capitulação penal do cri-
me. Desprocedem: a primeira, por-
que acostado ao parecer do custos 
legis o reclamado laudo, sanada re-
sulta a alegada nulidade e, a segun-
da, porque a capitulação penal cabe 
ao dominus litis de acordo com a 
opinio delicti. Ordem denegada. 
Decisão unânime. 
(H.C. - PÁ. Acórdão n°35.194. 
Relator: Des. BENEDITO DE 
MIRANDA ALVARENGA. Câ-
maras Criminais Reunidas. Unâni-
me. Julgamento: 07/12/98). 

TRIBUNAL DO JÚRI. LEGÍ-
TIMA DEFESA. ACOLHI-
MENTO. CONTRARIEDA-
DE À EVIDÊNCIA DOS AU-
TOS. 
Apelação Penal. Admitindo o 
acusado que devido o seu esta-
do de embriaguez não tinha a 
certeza da real versão dos fatos 
e contrastando a sua contraditó-
ria versão com a prova testemu-
nhal em quase sua totalidade - 
A tese da legitima defesa própria 
acolhida pelo júri revela-se con-
trária à evidência dos autos. 
Recurso conhecido e provido. 
Julgamento anulado. Decisão 
unânime. 
(Ap.Crim. - PÁ. Acórdão 
n°35.110. Relator: Des. BENE-
DITO DE MIRANDA ALVA-
RENGA. 3*  Câmara Criminal 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
20/11/98). 

SONEGAÇÃO FISCAL. PA-
GAMENTO COMPROVA-
DO. DENÚNCIA INEPTA. 
Habeas Corpus para 
Trancamento de Ação Penal 
com Pedido de Liminar. Sone-
gação Fiscal. Inépcia da denún-
cia. Inobservância do art. 41 do 
CPP. A comprovação do paga-
mento do tributo devido5ao Fis-
co Estadual, em parcelas ajus-
tadas (art. 34 da Lei 9.249/95), 
torna inepta a denúncia ofere-
cida pelo Parquet, ainda mais, 
pela não observância do dispos-
to no art. 41 da Lei dos Ritos 
Penais. Ordem concedida. De-
cisão unânime. 
(H.C. p/tranc.A.Pen. - PÁ. 
Acórdão n°35.063. Relator: 
Des. FELÍCIO DE ARAÚJO 
PONTES. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamen-
to: 19/10/98). 

Supervlalo Desembargador Manoel de 
C}yrsto Ah-es Filho e DmcmbwgaIDr Almirde 
Lima Pereira 
Orgínizaçio Rosa Helsa Tavea de C1aio 
Alves e Edrsair de Meio Fernandes Lego - As-
sessoras doa Plenários,  
Coliboraç*o: hne Jord. Assessora Jurídi-
ca e Luiz Alberto Tujr de Castro. Oficial de 
Justiça 


