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O Governador Almir Gabriel e o Capitão de Mar-,e-Guerra 
Lauro Ramos compuseram a mesa diretora da sessão plenária 
de posse 

Diplomatas da República Tcheca em visita ao TJE 

O Ec-Presidenfe Romão A moêdo, falecido em 29 de janeiro, re-
cebeu honrarias militares em seu funeral 

Págs. 6 e 7 

Desemnbargadoras Climenié Bernadetie Pontes e Maria de 
Nazaré Brabo de Souza empossadas na 'ice-Presidência e 
corregedoria Gera! de Justiça respectivamente 

Leia a íntegra do pronunciamento do 
Presidente Des. José Alberto Soares Maia. 

P. 

O novo Diretor de Patrimônio implementa 
política de controle para redução de gastos. 

om 

NESTA EDIÇÃO 

Pg. 9 

Os dirigentes do TJE fazem visitas 
protocolares aos chefes dos poderes 
constituídos do Estado. 

A JUSTIÇA RESPONDE. TELEJUDICIÁRIO 1538. UM SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 

Homenagem 
O Presidente Des, José Alberto Soares Mala, homena-

geia as magistradas, serventuárias, funcionári-
as, advogadas e demais mulheres trabalhado-
ras, que estão no dia-a-dia da luta cotidiana, 
contribuindo decisivamente para o desenvol-
vimento do País. Que o Dia Internacional da 
Mulher, 8 de março, seja um estimulo para que a mulher 
avance cada vez mais na luta pela igualdade de direitos. 
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Periódicas recebidos pela Biblioteca "Des. Antônio Koury" no mês de janeiro 

LIVROS 
AZEVEDO, Plauto Faraco de. Direito, justiça 

social e neoliberalismo. São Paulo: RT, 
1999. 

BARBOSA, José Maria de Azevedo. Noticia 
histórica do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará. Belém: TCE, 1998. v.2 

BITTAR. Carlos Alberto. Contornos atuais do 
direito do autor. 2.ed. São Paulo: RT, 

1999. 

GOMES, Luiz F. Estudos de direito penal epro-
cesso penal. São Paulo: RT, 1998. 

JUSTIÇA penal, 6 : críticas e sugestões. São 
Paulo: RT, 1999. 

LAZZARINI, Alexandre A. A Causa petendi 
nas ações de separação judicial e de dis-
so- 

lução da união estável. São Paulo : RT, 
1999. 

LIMA, Frederico H. V. Temas registrários. Por-
to Alegre: IRIB, 1998. 

LOPES, Teresa A. O Dano estético. 2.ed. São 
Paulo: RT, 1999. 

MANUAL do conciliador. Natal : Juizado Es-
pecial Cível e Criminal, 1998. 

OLIVEIRA, Francisco A. de. O Processo na 
Justiça do Trabalho. 4.ed. São Paulo: RT, 
1999. 

PACHECO, Cláudio. Tratado das constitui-
ções brasileiras. Rio de janeiro: Freitas 
Bastos, 1965. 14v. 

PALU, Oswaldo L. Controle de 
constitucionalidade. São Paulo: RT, 1999. 

PEREIRA, Almir de Lima. A História do Po-
der Judiciário do Pará. Belém: Tribunal 
de Justiça. 1998, 

PITOMBO, Cleunice A. V. Bastos. Da busca 
e da apreensão no processo penal. São 
Paulo: RT, 1999. 

TRÁFICO e uso de entorpecentes inter-
pretados pelos tribunais. São Paulo: 
Brasiliense, 1992. v.3 

VADEMECIJM junsprudencial : concubinato. 
São Paulo: Jurídica Brasileira, 1996. 

VAZ, Ubirayr F. Alienação fiduciária de coisa 
imóvel. Porto Alegre : IRIB, 1998. 

ARTIGOS DE PERIÓDICOS 

Desde o ano de 1993, a Biblioteca Des. Anto-
nio Koury alimenta a base de dados de artigos 
de periódicos (doutrina), publicados em revis-
tas jurídicas que constam de seu acervo, os quais 
podem ser pesquisados por assunto, autor e ti-
tulo do periódico. Divulgamos a seguir alguns 
artigos inseridos na referida base. 

ALVARES, Maria Lúcia Miranda. A Esta-
bilidade do servidor público sob a ótica 

do clientelismo. Boletim de Direito Comer-
cial, v.15. n.1. p.25-30, jan. 1999. 

ARDAILLON, Danielie. A Insustentável 
ilicitude do aborto. Revista Brasileira de 
Ciências 

Criminais, v.6, n.22, p. 199-230, abr./jun. 
1998. 

CÂMARA, Edson de Arruda. Assédio sexual. 
Revista Jurídica, v.2, n.24, p.36-38, dez. 
1998. 

MATTOS NETO, Antonio José de. Responsa-
bilidade civil por improbidade administra-
tiva. 

Revista dos Tribunais, v.87, n.752, p31-
41,jun. 1998. 

MELO, Raimundo Simão de. Flexibilização tra-
balhista. Revista do Direito Trabalhista, v.4, 

n.12, p.26-30, dez. 1998. 
MIRA, Júlio Fabbrini. Tortura : notas sobre a 

Lei 9.455/97. Revista Jurídica, v.46, n.248, 

p.30-36, jun. 1998. 

MOSCATINl, Áurea. A Rescisão do contrato 
de trabalho do empregado portador do vi- 
rua 

HIV. Informativo Dinâmico, v.22, n.84, 
p.4-8, nov. 1998. 

REIS, Carlos D. Santos AarAo. Os Vencimen-
tos da magistratura. Revista do Processo, 
v.23, 

n.92, p. 105-109, out./dez. 1998 

RIBEIRO, Lúcio Ronaldo P. Da responsabili-
dade penal da pessoa jurídica. Revista 
dos 

Tribunais, v.87, n.758, p.409-418,  dez. 
1998. 

STUBER, Walter Douglas & Franco. Ana 
Cristina De Paiva. A Internet sob a ótica 
jurídica. Revista dos Tribunais, v.87, n.749, 
p.60-81, mar. 1998. 

PERIÓDICOS 

ACERVO ADCOAS: JURISPRUDÊNCIA [CD 
ROMI. São Paulo: Esplanada. 

jan./92-set./98 

ANAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DO PARÁ. 
Belém: SECI.JLT. v.3,t.1 1997; v.3, t.2 1998 

AS MAIS RECENTES DECISÕES DO 
TACRIM. São Paulo : Tribunal de Alçada 
Criminal. v.13, jun. 1998 

BAHIA FORENSE [CD ROM]. Salvador: Tri-
bunal de Justiça. dez. 1998 (coletânea dos 
textos de todos os vols. já editados) 

BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 
São Paulo: NDJ, v. 15, n.I,jan. 1999 

BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL. São 
Paulo: NDJ. v.15, n.1,jan. 1999 

BOLETIM DE JULGADOS. Brasília: STJ. n.93 
1998 

BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 
São Paulo: NDJ. v.12, n.l,jan. 1999 

BOLETIM DO IRIB. São Paulo: Instituto de 
Registro Imobiliário do Brasil. n.256, set. 
1998; n.257, out. 1998 

BOLETIM DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. Brasília: STJ. n.07, maio 1996; 
n.01, fev. 1998; n.02, fev. 1998; n.03, mar. 
1998; n.04, mar. 1998; n.05, abr.1998; nu, 
ago.1998; n.12, ago. 1998; n.13, set. 1998; 
n.14, set. 1998; n.15, out 1998; n.16, out. 
1998; n.17, nov. 1998 

BOLETIM JURISPRUDÊNCIA ADCOAS. São 
Paulo: Esplanada. n.47, dez. 1998; n.48, dez. 
1998; n.49, dez. 1998; n. 50, dez. 1998; n.01, 
jan. 1999; n.02,jan. 1999 

CADERNOS DE DIREITO CONSTtTUCIO-
NAL E CIÊNCIA POLITICA. São Paulo: RT. 
v.6, n.25, out./dez. 1998 

CADERNOS DE DIREITO TRIBUTÁRIO E 
FINANÇAS PÚBLICAS. São Paulo: RT. v.6, 
n.25, out./dez. 1998 

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO E JURIS-
PRUDÊNCIA. São Paulo: LEX. v.62, nov. 
1998 

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO E JURIS-
PRUDÊNCIA : Fascículos. São Paulo: LEX. 
n.32, dez. 1998: n.34, dez. 1998; n.35, dez. 
1998 

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO TRABA-
LHISTA. Porto Alegre: Síntese. n.92, dez. 
1998; n.93.jan. 1999 

CONSULEX : LEIS E DECISÕES. Brasília: 
Consulex. v.2, n.24, dez. 1998 

CONSULEX: REVISTA JURÍDICA. Brasília: 
Consulex. v.2, n.24, dez. 1998 

DOUTRINA ADCOAS. São Paulo: Esplanada. 
vi, n.12, dez. 1998 

INFORMATIVO ADCOAS. São Paulo: 
Esplanada. v.2, n.12, out. 1998 

INFORMATIVO DINÂMICO. São Paulo: IOB. 
n.90, dez. 1998; n.91. dez. 1998; n.92, dez. 
1998 



Reynaido Calice Auad promete redução de gastos 

INFORMATIVO DO TJE 3 ADMINISTRATIVO 
• ---' 

E
DO 

1 

ii BLP j jffônio  e Serviços na luta 
contra o despercício 

DITO Ri A 

Em um momento dificil para País em 
razão dos graves problemas econômi-
cos com reflexos nos Estados, penali-
zando os serviços públicos, obrigados 
ao contingenciamento de gastos, o novo 
Presidente, Desembargador José 
Alberto Soares Maia, assume a Presi-
dência do Tribunal de Justiça do Esta-
do para o biênio de 1999 a 2000. 

Os novos dirigentes empossados em 
Sessão Plenária do Colegiado de 
desembargadores - de forma rápida e 
simples, sem comemorações festivas, 
em razão do luto oficial pela perda de 
uni de seus integrantes,  colocou nas 
mãos do novo Presidente uma tarefa 
que precisa ser feita, a curto prazo: após 
homologação do concurso para juizes, 
conseguir recursos financeiros para no-
mear, pelo menos, uma parte da turma 
dos 53 bacharéis classificados. Além 
da falta de recursos própros, para as 
nomeações dos novos juizes, oTJE tam-
bém enfrenta uma defasagem de apro-
ximadamente 70 juizes, sendo as 
comarcas do interior de primeira 
entrância, as mais prejudicadas. 

Ao assumir a presidência do Tribu-
nal o Desembargador José Alberto 
Maia, em seu pronunciamento, reafir-
mou o compromisso e responsabilidade 
social em fazer com que a máquina ju-
diciária funcione com mais agilidade e 
eficiência, o que pressupõe facilitar a 
prestação jurisdicional aos menos favo-
recidos, com a ampliação dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais. A expe-
riência de Outros Tribunais do Brasil, 
mostra o bom desempenho desses ór-
gãos que terá atenção redobrada nesta 
administração. 

Outro importante instrumento que o 
Presidente vai contar para alcançar a 
celeridade da Justiça, devendo também 
ampliar e modernizar o serviço, é a 
informatização do Tribunal junto às 
comarcas do interior. Mesmo com a ex-
pectativa de um biênio marcado pelas 
dificuldades financeiras para o Tribu-
nal, o diálogo está assegurado, pelo Pre-
sidente Maia, com os vários setores da 
sociedade civil organizada, interessados 
na luta em defesa dos direitos e garan-
tias do cidadão. 

Empossado no dia 2 des-
te mês pelo Presidente José 
Alberto Soares Maia para a Di-
reção de Patrimônio e Serviços, 
Reynaldo Jorge Calice Auad 
enfrenta o desafio de 
implementar no Tribunal de 
Justiça uma política de contro-
le para redução de gastos. 

Cursando o terceiro ano 
de Direito, pela Unama - Uni-
versidade da Amazônia, Calice 
Auad tem bacharelado em Ci-
ências Naúticas, onde conquis-
tou o título de Oficial de Mari-
nha Mercante. Já trabalhou na 
Petrobrás (80/83), Frota Oceâ-
nica Brasileira (84/89), Pacific 
Blue Coast - Cia Americana 
com sede no Panamá (89/90), 
Secretaria da Industria e Co-
mércio (92/94) e no Tribunal 
ingressou em 1996 junto ao ga-
binete da Vice-Presidência, na 
atividade administrativa. To-
das essas atividades ligadas a 
condução e gerenciamento 
patrimonial dessas empresas. 

O convite para ocupar a di-
reção de Patrimônio do Tribu-
nal, feita pelo Presidente José 
Alberto Soares Maia se deu. 
segundo Calice Auad, em razão 
da experiência já adquirida ao 
longo dos anos em empresas 
públicas e privadas. Mas acre-
dita que não foi somente pela 
experiência, mas sobretudo por 
sua formação profissional vol-
tada para a economia e consci-
ência do valor do bem público, 
uma das preocupações do atu-
al Presidente do TJE. 

Inicialmente Reynaldo 
Auad está centralizando as de-
cisões do setor para ter um di-
agnóstico concreto e a curto 
prazo delegar atribuições aos 
funcionários subordinados a di-
retoria "Existe muito a ser fei- 

O juiz Ronaldo Valle dará 
continuidade ao trabalho 
da ex-diretora Raimunda 
Gomes 

O Presidente José Alberto 
Soares Maia, empossou no dia 
5 deste mês, o Juiz Ronaldo 

to. Uma das primeiras medi-
das que tomei foi quanto ao 
serviço de transporte porque 
já havia ouvido de diversas 
pessoas a falta de controle que 
havia no serviço", informou o 
diretor. Veículos que dormi-
am fora da garagem do Tri-
bunal, saídas de veículos sem 
definição da rota, liberação de 
combustível sem nenhum 
controle são alguns dos pro-
blemas já identificados pelo 
diretor que promete atenção 
especial nesta área. 

Uma das primeiras medi-
das, tomadas por Auad, com 
relação ao setor de transporte 
foi determinar o recolhimen-
to de toda a frota de veículos 
durante o período noturno. Os 
carros só sairão com prévia 
autorização do dirigente do 
departamento e a serviço do 
Tribunal. A redução de com-
bustível foi a outra determi-
nação do novo diretór que 
conseguiu com isso uma eco-
nomia de 40 % somente nes-
sa despesa. 

Outra problema grave que 
o diretor aponta é o desperdí-
cio com o material permanen- 

Valle na Diretoria do fórum 
Criminal, em substituição a 
Juíza Raimunda do Carmo 
Gomes. A posse, aconteceu 
na ante-sala do gabinete da 
presidência em razão da falta 
de energia a partir das 10h20 
e só retomou às 14h. Na oca-
sião também foi empossada a 
nova diretora do departamen-
to de Recursos Humanos do 
Tribunal de Justiça, Ana 
Beatriz Viana. 

O Presidente após decla-
rar os dois diretores em-
possados, fez breve pronunci-
amento agradecendo a Juíza 
Raimunda Gomes os relevan-
tes trabalhos executados a 
frente da Diretoria do Fórum 
Criminal e que a substituição 
é de praxe, para que o novo  

te e de consumo. Como exem-
plo do desperdício Reynaldo 
Auad citou o grampeador, que 
é tido como material de con-
sumo embora seja permanen-
te, uma vez que dura vários 
anos. Segundo informou, é so-
licitado mensalmente por al-
guns setores o que leva a crer 
que não existe controle sobre 
os materiais que requisitam ao 
almoxarifado. 

O diretor informou que já 
está, cm conjunto com Depar-
tamento de Informática, "mon-
tando um programa eficaz para 
o contole total de gastos". 
Reynaldo auad acredita que a 
eliminação de desperdícis e 
controle de gastos são funda-
mentais para enfrentar uma 
conjuntura econômica abalada 
e com o Poder Público amea-
çado pelo corte de recursos. 
Com  o programa "Os pedidos 
de materiais permanente e de 
consumo só serão ,iberados 
após consulta prévia do Depar-
tamento de Patrimônio - e so-
mente após verificar a neces-
sidade real do material solici-
tado", finalizou o Diretor. 

Presidente possa fazer a reno-
vação entre os escalões da ad-
ministração. 

Os dois novos diretores re-
ceberam do Presidente as boas 
vindas e foram elogiados por 
seus desempenhos profissio-
nais. O Juiz Ronaldo Valle 
pediu a palavra para dizer: 
"Em primeiro lugar quero 
agradecer a Deus por este mo-
mento e a vossa excelência, em 
meu nome e no nome da dou-
tora Ana Beatriz. Fique saben-
do Presidente que tudo farei 
para dar continuidade ao tra-
balho realizado pela dra. 
Raimunda Gomes. E também 
procurarei ampliar e melhorar 
ainda mais, os serviços pres-
tados a sociedade. 

Novo Presidente 
no Tribunal 

Novo Diretor no Fórum Criminal 



O Presidente Desembargador José Alberto Soares 
Maia, neste mês de fevereiro cumpriu a seguinte pro-
gramação. 

01 - Sessão Solene de Posse dos Novos Deputados Es-
taduais Paraenses. Plenário da Assembléia Legislativa 
do Estado 
- Cerimônia de Posse do novo Presidente da PARATUR, 
Dr. Adenauer Góes. Sede da PARATUR. 
- Sessões Solenes de Posse de Novos Dirigentes de Tri-
bunais de Justiça; Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro; Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; 
• Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; • Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba; • Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso do Sul; 'Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná; • Tribunal de Justiça do Estado de 
Roraima 
02 - Cerimônia de Posse do Dr. José Aloysio Caval-
cante Campos, Procurador Geral do Estado Auditório 
da Procuradoria Geral do Estado 
- Abertura da 2' Feira de Ponta de Estoque do SEBRAE-
Pa. Pavilhão de Exposições do SEBRAE-Pa. 
03 - Sessão Solene de Posse dos Novos Dirigentes do 
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. 
04 - Cerimônia de Assinatura de Convênio entre o Go-
vento do Estado do Pará (SEJU), Universidade Federal 
do Pará e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sobre 
o ordenamento do teste de DNA, para pessoas carentes. 
Auditório do Palácio de Despachos 
- Missa de 70  Dia de Falecimento do Desembargador 
Romão Amoêdo Netto, ex-Presidente do TJE. Basílica 
de Nossa Senhora de Nazaré 
09 - Visita Oficial do Sr. LADISLAV SKERIK, Em-
baixador Extraordinário e Plenipotenciário da Repúbli-
ca Tcheca, no Brasil Salão Conselheiro Rui Barbost 
22 -. Sessão de Abertura dos Trabalhos Legislativos da 
Câmara Municipal de Belém Plenário da Câmara 
- Sessão Solene de Instalação da 14' Legislatura da As-
sembléia Legislativa do Estado Plenário da Assembléia 
23 - Abertura da Exposição "Solidão Moral", de Flá-
vio Oliveira Galeria do Ministério Público Estadual 
25 - Encerramento do XIX Curso de Iniciação Profis-
sional de Magistrados - Escola da Magistratura do Tri-
bunal de Justiça do Rio de Janeiro. 

VISITAS PROTOCOLARES 
(feitas pelos novos dirigentes do TJE) 

18 - Doutor Almir José de Oliveira Gabriel, Governa-
dor do Estado do Pará, Palácio de Despachos. 
19 - Deputado Estadual Martinho Carmona, Presi-
dente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, Pa-
lácio da Cabanagem 
22 - Doutor Edmilson Rodrigues, Prefeito Municipal 
de Belém e Doutora Ana Júlia Carepa, Vice Prefeita. 
Palácio Antônio Lemos 
- Vice-Almirante José Alfredo Lourenço dos Santos, Co-
mandante do IV Distrito Naval. Arsenal de Marinha 

ADMINISTRATIVO 

Agenda do Presidente 

INFORMATIVO DO TJE 

(CURTA S) 

Convênio garante exame 
de DNA gratuito 

O Tribunal de Justiça, a Universidade Federal do Pará e a Secre-
taria de Justiça firmaram convênio, no dia cinco deste mês, através 
de seus gestores, para garantir a realização de testes gratuitos de in-
vestigação de paternidade às pessoas carentes. O convênio permite 
que o laboratório de Genética Humana e Médica da UFPA, volte a 
realizar os testes suspensos desde outubro de 96 por falta de verbas. 
Os processos que ingressam na Justiça sobre investigação de paterni-
dade de pessoas carentes serão pagos ao laboratório da LJFPA com 
verba da Secretaria de Justiça. A previsão é de serem feitos em torno 
de 15 exames por mês, o que equivale a R$ 6.000 mil. 

Prêmio Sócio-educando 
O Juiz Paulo Frota e Silva, titular da 24' Vara da Infância e Juven-

tude é um dos vencedores do concurso "Sócio-educando 1998" promo-
vido por várias entidades nacional e internacional e vai receber além de 
um troféu, uma viagem para conhecer as experiências modelo de apli-
cações de medidas sócio-educativas em Bogotá e Medelin, na Colôm-
bia. Na categoria Juizes, além de Paulo Frota e Silva, também será 
premiado o Juiz João Batista C. Saraiva de Santo Angelo/RS. Os dois 
magistrados foram premiados em razão das bem sucedidas experiênci-
as de reeducação de adolescente infratores. Os vencedores receberão 
seus prêmios no dia 1° de março, em solenidade realizada no Supremo 
Tribunal Federal, em Brasília 

O prêmio é uma iniciativa do Fundo das Nações Umdadas para a 
Infância e Juventude - Unicef, Agência de Notícias dos Direitos da 
Infância - ANDI, Fundação Educar-DPaschoal e Ilanud - Instituto e 
apoio da Associação Brasileira e Promotores de Justiça da Infância e 
da Adolescência. 

Embaixador Tcheco em visita ao TJE 
Esteve em visita ao Tribunal de Justiça do Estado o embaixador da 

República Tcheca Ladislav Skerik em companhia do novo cônsul ho-
norário Luiz Eduardo Silva. Os diplomatas foram recebidos pelos 
desembargadores José Alberto Soares Maia, Presidente da casa; 
Climenié Bernadette Pontes, Vice-Presidenta; Maria de Nazaré Brabo 
de Souza, Corregedora Geral de Justiça, no salão nobre "Rui Barbo-
sa". Além do convite que trouxeram ao Presidente José Alberto Maia, 
para a inauguração do novo consulado no Estado - há cerca de três 
anos sem representação desde o falecimento do ex-cônsul Joseph 
Slama, os diplomatas também objetivam estreitar as relações com os 
dirigentes dos poderes constituídos e procurar novas possibilidades no 
âmbito comercial. 

Separada da Eslovákia - eminentemente agrária - desde 1° de 
janeiro de 1993, quando 80% da população, em eleições livres optou 
pela separação, a "República Tcheca tem uma tradição Industrial re-
conhecida em toda a Europa" informou o embaixador. Desde os anos 
60 o País já produzia tecnologia para a automação. Aqui no Pará, a 
fábrica de cimento existente na cidade de Capanema tem tecnologia 
Tcheca, segundo informações do cônsul Luiz Eduardo Silva. Com  a 
implantação do sistema capitalista de produção o povo Tcheco acom-
panha a implantação dos principais ideais democráticos e segundo o 
Embaixador "nós apreciamos muito a liberdade". 

O Presidente José Alberto Maia recebeu do Embaixador a revista 
intitulada "Praga - Cidade Histórica" e vários folderes sobre o País. 
Retribuindo a gentileza o Presidente do TJE presenteou o visitante 
com o livro "O Estado do Pará", produzido pela Secult e Governo do 
Estado. Os diplomatas visitaram o Plenário "Oswaldo Pojucan 
Tavares" - onde reúne o colegiado de desembargadores e a Biblioteca 
"Des. Antônio Kouiy", em companhia do Presidente José Maia e de 
assessores do Tribunal e do governo. 



Tristeza e como çâo geral no funeral do Ex-Presidente Romão 
Amoêdo 

A homenagem dos Filhos 
"Pai. 

Gostaríamos de te ho-
menagear, escrevendo todos 
os momentos bonitos que 
passamos contigo, mas in-
felizmente não consegui-
mos. Sabemos o quanto foi 
difícil o início quando 
formastes tua família, vin-
do de um lar humilde, ten-
do que estudar e trabalhar 
de dia e noite, chegando a 
ter somente duas horas de 
sono durante o dia. 

Em 1961, conseguistes 
o que mais almejavas, teu 
diploma. Em abril de 62, 
ingressastes na magistra-
tura como Pretor em Ca-
pitão Poço, depois São 
Miguel do Guamá e em 
seguida Cachoeira do 
Arari, para onde te acom-
panhamos por causa da 
grande distância de 
Belém. 

Em 1968 fostes promo- 

vido para a Capital e em 82 
para o posto máximo de tua 
carreira, o desembargo. Em 
1997 atingiste o ápice, a 
presidência. 

Fostes um filho, esposo, 
pai e principalmente um avô 
dedicado, motivo de muito 
orgulho para nós. Fizestes 
muitos amigos e deixastes 
uma lição de vida muito bo-
mta: de justiça, honestidade, 
sinceridade, humildade, co-
ragem e determinação. 

As lembranças são mui-
tas, porque sempre foste um 
pai e avô presente em nos-
sa vida. Te amamos muito 
e estarás dentro de nós e no 
nosso pensamento. Só nos 
resta agora te agradece por 
tudo, e procurar forças para 
dar continuidade aos 
ensinamentos que tu nos 
deixastes e a esperança de 
um dia te reencontrar. 

Descansa em paz." 
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Tribunal perdeu o Desembargador Romão Amoêdo 
Pouco mais de uma se-

mana após a internação - 
ocorrida no dia 19 de ja-
neiro, provocada por um 
acidente vascular cerebral 
que o deixou em coma; o 
ex-presidente do Tribunal 
de Justiça, Desembargador 
Romão Amoêdo Neto veio 
a falecer na Unidade de 
Terapia Intensiva do Incor 
(Instituto do Coração). A 
morte do Desembargador 
provocou comoção geral 
não apenas entre familia-
res e amigos mais próxi-
mos, mas entre todos os 
que conheciam e admira-
vam a sua figura pública 
enquanto magistrado e 
presidente de uma impor-
tante instituição como o 
Poder Judiciário do Pará. 
Romão Amoêdo faleceu 
três dias antes do encerra-
mento de sua gestão, às 
2 1 h do dia 29 de janeiro. 

O corpo do 
Desembargador foi levado 
do hospital para o salão do 
Tribunal do Júri do TJE, 
onde foi velado pela fa-
mília, amigos e assessores. 
Um pelotão especial de 
cadetes da PM participou 
do velório, fazendo a guar-
da e segurança da urna em 
"câmara ardente". No 
Sábado pela manhã foi re-
alizada a missa de corpo 
presente, com as presenças 
de várias autoridades civis, 
militares, diplomáticas, 
eclesiásticas que acompa-
nharam a saída do cortejo, 
do Palácio da Justiça até o 
local do sepultamento. 
Sobre a urna, foi colocada 
a bandeira do Pará. Entre  

as autoridades presentes 
estavam o governador 
Almir Gabriel, o prefeito de 
Belém Edmilson 
Rodrigues, o presidente 
regional do PFL, Cel. 
Alacid Nunes, o ex-gover-
nador Aurélio do Carmo, 
magistrados da ativa e apo-
sentados. O presidente do 
Tribunal de Justiça do 
Amapá, Desembargador 
Gilberto de Paula Pinheiro 
veio à Belém especialmen-
te para o enterro do 
Desembargador Amoêdo 
Neto. 

Cerca de mil pessoas 
lotaram o cemitério parque 
"Recanto da Saudade", 
onde o Desembargador foi 
sepultado. Há vinte passos 
do túmulo, os cadetes da 
PM dispararam uma salva 
de tiros em homenagem ao 
magistrado. 

A doença do ex-Presi-
dente foi atentamente 
acompanhada pela impren-
sa. Diariamente os jornais 
de maior circulação publi-
cavam informações sobre o 
estado de saúde de Romão 
Amoêdo e seu falecimento 
recebeu destaque também 
nas emissoras de TV e Rá-
dio da cidade. 

Sete dias depois 
A missa de sétimo dia 

aconteceu no dia 4 de fe-
vereiro na Basílica Nossa 
Senhora de Nazaré. Triste-
za e comoção marcaram a 
liturgia religiosa em home-
nagem ao Desembargador. 
Romão Amoêdo recebeu 
ainda homenagens do co-
ral Des. Delival Nobre e do 

presidente do Colégio Per-
manente de Presidentes de 
Tribunais, Desembargador 
José Fernandes Filho, do 
TJE de Minas Gerais, que 
veio à Belém especialmen-
te para o evento religioso. 

Durante a celebração, o 
Desembargador também 
foi homenageado pelos fi-
lhos, Marta, Mansa e 
Mauro com um breve tex-
to (leia a íntegra). 



As autoridades presentes perfilaram-se para abraçar o novo Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado 
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A posse dos novos dirigentes do TJE/Pará 
Os novos diri-

gentes do TJE, para 
o biênio 1999 a 
2000 - desem-
bargadores José 
Alberto Soares 
Maia, na Presidên- 
cia; Climenié 
Bernadette de Ara-
újo Pontes e Maria 
de Nazaré Brabo de 
Souza respectiva-
mente na Vice-Pre-
sidência e Cor-
regedoria Geral de 
Justiça - foram 
empossados em ses-
são plenária que 
contou com as pre-
senças, além do 
colegiado de 
desembargadores ' esembargadores, 
do Governador 
Almir de Oliveira 
Gabriel, do prefeito 
Edmilson Rodrigues e do 
Capitão de Mar-e-Guerra 
Lauro Ramos. Advogados 
e funcionários pararam as 
atividades para assistir a pos-
se. 

A sessão presidida pela 
desembargadora Maria Lúcia 
Marcos dos Santos, na oca-
sião a mais antiga, que iniciou  

fazendo um breve discurso 
(leia a íntegra), onde expres-
sou o sentimento de perda 
pelo brusco falecimento do 
desembargador Romão 
Amoêdo Neto, ex-presidente. 
A desembargadora falou tam-
bém sobre a competência e 
trajetória profissional do 
desembargador José Alberto 
Soares Maia para em segui- 

da declara-lo empossado no 
cargo de Presidente do Tribu-
nal de Justiça. 

Após fazer seu juramento 
e já presidindo a sessão, o 
Desembargador José Alberto 
Soares Maia deu posse às 
desembargadoras Climenié 
Bernadette de Araújo Pontes 
na Vice-Presidência e Maria 
de Nazaré Brabo de Souza na  

Corregedoria Ge-
ral de Justiça. Em 
seguida as 
desembargadoras 
Maria Lúcia Mar-
cos dos Santos e 
Maria Helena 
D 'Almeida 
Ferreira também 
foram empossadas 
para, junto com os 
três dirigentes, 
compor o Conselho 
da Magistratura 
Paraense. A ses-
são foi encerrada 
com o pronuncia-
mento, breve, do 
novo Presidente 
(lei a íntegra) ex-
pressando sua pre-
ocupação com a si-
tuação econômica 
pela qual o país 

atravessa e também pelos ru-
mos da Justiça no País. 

Em respeito à memória do 
desembargador Romão 
Amoêdo Neto, falecido às 
2 1 h do dia 29 de janeiro, a 
programação comemorativa 
foi cancelada. O novo Pre-
sidente agradeceu a presen-
ça de todos e suspendeu as 
atividades do dia. 

Discurso da Desembargadora Maria Lúcia Marcos dos Santos 
"Exmos Srs ( --- ) 

Por uma circunstância 
do destino, destas que de tão 
inesperada, tão pesadas, tão 
dolorosas, nos deixam sem 
voz e sem rumo, vejo-me 
compelida, em obediência ao 
nosso Código Judiciário de 
dar posse ao novo Presiden-
te deste Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado, 
desembargador José Alberto 
Soares Maia. 

Assim, este momento 
em que S. Exa. assume os 
destinos do nosso Poder Ju-
diciário e que deveria ser de 
total alegria e esperança, 
reveste-se de tristeza para  

nós da família da Justiça do 
Pará. 

Nosso colega, nosso 
companheiro, nosso amigo 
Desembargador Romão 
Amoêdo Neto nos deixou e 
partiu para o nível da luz. 
Era o desembargador 
Romão Amoêdo Neto um 
homem sério, digno, hones-
to. Era um Juiz estudioso, 
competente e diligente. Era 
um amigo dedicado e soli-
cito. Repito com 
Fabreguettes: "o que faz o 
juiz o bom juiz é a integri-
dade, o saber, o amor à vir-
tude, o zelo com a justiça". 
E estas qualidades o  

Desembargador Romão 
Amoêdo Neto as possuía 
em alto grau. Em sua Pre-
sidência realizou todos as 
metas a qual se propôs. Foi 
firme, foi digno, foi justo. 

Ao colega e amigo, no-
tável magistrado que tanto 
honrou este Tribunal e que 
agora deixou nosso convívio 
- nossa perene saudade, na 
certeza de que jamais será 
esquecido. 

Também não posso dei-
xar de aludir, ao colega e 
amigo que hoje assume nos-
sa Presidência. O De-
sembargador José Alberto 
Soares, amigo querido de to- 

dos nós, de enorme coração, 
amando o Direito e a justiça 
- sempre estudioso, eficiente 
e honesto. Já exerceu os car-
gos de Corregedor Geral da 
Justiça, Vice-Presidente do 
Tribunal e assim nos demons-
trou sua total capacidade em 
ocupar lugares de mando. A 
ele e aos demais membros 
eleitos para a nossa cúpula - 
Desembargadora Climenié 
Bernadette de Araújo Pontes 
e Desembargadora Maria de 
Nazaré Brabo de Souza que 
Deus os ajude e que sejam fe-
lizes em sua missão. Obri-
gada". 



ho da magistratura em janeiro de 
95. Em janeiro do mesmo ano so-
licitou seu desligamento de dire-
tora da ESM ao assumir o cargo de 
Corregedora Geral de Justiça do 
Estado interinamente em vários 
períodos. Em 16 de dezembro de 
98 foi eleita para ocupar a vice-pre-
sidência do Tribunal de Justiça 
para este biênio. 
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Perfil dos empossados 
Presidente 

Desembargador José Alberto Soares Maia 
Vice-Presidenta 

Desembargadora Climenié Bernadette 
de Araújo Pontes Diplomou-se em dezembro de 

1962 pela Universidade Federal do 
Pará. No período de setembro/63 
a dezembro de 64, exerceu o cargo 
de pretor do Termo Judiciário de 
lrituia - hoje comarca de segunda 
entrância, e por mais de uma vez 
esteve a frente do juizado daquela 
Comarca, cuja a sede localizava-se 
em São Miguel do Guamá. 

Em 1965 ingressou no Minis-
tério Público. Nomeado, inicial-
mente, para a promotoria de Nova 
Timboteua, cujo juiz titular, hoje 
desembargador, era Stéleo Bruno 
de Menezes. A promoção por me-
recimento aconteceu em abril de 
1974, para a 8° Promotoria Públi-
ca da Capital. Em Belém exerceu 
várias promotorias e respondeu pela 
P Curadoria Geral de Órfàos, Au-
sentes e Interditos, tendo assumido 
referido cargo em abril de 1977. 
Em fevereiro de 1983 foi designa-
do 1° Curador de Família de Fa-
mília Resíduos e Sucessão. Logo 
após, foi nomeado promotor de 33 

entrância e em março de 1984 o 
então promotor é promovido pelo 
critério de antiguidade a Procura-
dor de Justiça. Ingressou no TJE 
como desembargador, na vaga des-
tinada ao quinto constitucional em 
1987. No Tribunal José Alberto 
Soares Maia exerceu o cargo de 
Corregedor Geral de Justiça no 

Iniciou a carreira na magistra-
tura em janeiro de 1966 como 
pretora do termo judiciário de Bo-
nito, comarca de São Miguel do 
Guamá. Em fevereiro de 69 foi 
nomeada juíza de direito da 
comarca de Tucuruí em razão de 
aprovação de concurso público. 
Posteriormente em janeiro de 70 
foi removida para responder pela 
Comarca de Curuçá. Em agosto 
de 81 respondeu pela 53 vara cível, 
em 82 foi removida a pedido para 
responder pela 15' vara civel e co-
mércio. Em maio de 87 foi nome-
ada pelo critério de merecimento 
para o cargo de Desembargadora. 
Durante o biênio de 93/94 inte-
grou o conselho da magistratura. 
Em fevereiro de 93 também res-
pondeu pela diretoria de ensino da 
Escola Superior da Magistratura. 
Em 1° de fevereiro de 94 deixou a 
direção da ESM em razão de ter 

biênio 1993/1994. É membro fun-
dador da Cejai - Comissão Esta-
dual Judiciária de Adoção Interna-
cional. Foi eleito pelo colegiado de 
desembargadores para ocupar a 
Vice-Presidência do Tribunal du-
rante o biénio de 1997 a 1998. 
Atualmente ocupa a Presidência do 
TJE, cargo ao qual foi eleito pela 
maioria dos desembargadores, para 
o biênio da virada do século (1999/ 
2000). 

Paralelamente ao trabalho que 
desenvolve no Tribunal de Justi-
ça, o desembargador José Alberto 
Maia integra o Conselho Regional 
de Desportos e é auditor da Tribu-
nal de Justiça de Desportos da Fe-
deração Paraense de Futebol. 

sido eleita para o cargo de 
Presidenta do Tribunal Regional 
Eleitoral. Em 16 de dezembro de 
98 foi eleita pelo colegiado de 
desembargadores para ocupar o 
cargo de Corregedora Geral de Jus-
tiça para este biênio. 

Formada em 16 de dezembro 
de 19961 foi nomeada em 26 de 
março de 62 para responder pelo 
termo judiciário de Santo Antônio 
do Tauá, Comarca de Vigia. Foi 

Exonerada do cargo de pretora 
em junho de 65. Em nove de julho 
de 65 foi nomeada juíza de direito 
da Comarca de Monte alegre, em 
razão de aprovação em concurso 
público. Foi removida de Monte 
Alegre para a Comarca de Tucuri.ii 
em três de novembro de 65. Pos-
teriormente foi removida para a 
Comarca de Curuçá em agosto de 
1966. Promovida para a Comarca 
da capital, respondendo pela 8 
Vara Cível e Diretoria do Fórum 
Cível, em 68. Em fevereiro de 85 
foi afastada da Diretoria do fórum 
Cível, em razão de sua promoção 
ao cargo de Desembargadora em 
março de 87. Em março de 94 foi 
designada para exercer a Diretoria 
de Ensino da Escola Superior da 
Magistratura, a partir de março de 
94. Foi convocada para o conse- 

Iniciou a carreira 
na magistratura como 
pretora do cível do 
termo judiciário da 
capital em abril de 
54, cinco meses de-
pois foi nomeada 
pretora de Conceição 
do Araguaia. Em se-
tembro de 59 foi no-
meada pretora do ter-
mo de Irituia. Em agosto de 63 foi 
nomeada juíza de direito da 
comarca de Capanema. Respondeu 
ainda pela comarca de Conceição 
do Araguaia. Em 69 foi promovi-
da pelo critério de merecimento 
para a Comarca da Capital, onde 
respondeu pelas 2 vara penal, 43  e 
93 varas cível. Em 84 foi nomeada 
pelo critério de merecimento para 
o cargo de Desembargadora. Em 
86 foi eleita corregedora geral de 
justiça para o biênio 87/88. Em 
90 foi eleita vice-presidenta do TJE 
para o biênio de 91/92. Eleita 
presidenta do TJE para o biênio 93/ 
94. Em setembro de 94, assumiu 
o cargo de governadora do estado 
por 6 dias. Em dezembro de 98, 
foi eleita para integrar o conselho 
da magistratura do Pará. 

Maria Helena de 
Almeida Ferreira 
Diplomada em dezembro de 

64. Em julho de 65 foi nomeada 
Pretora de São Sebastião da Boa 
Vista. Em outubro de 68 foi no-
meada para responder pela 
Comarca de Altamira em razão de 
aprovação em concurso. Em maio 
de 80 foi removida pelo critério de 
antiguidade para a Comarca de 
Vigia. Em 82 foi lotada na 13 vara 
judiciária da capital, onde também 
respondeu pela 73  vara cível em 
virtude de aposentadoria da titular. 
Em 97 foi promovida pelo critério 
de antiguidade para o cargo de 
Desembargadora. Em 16 de dezem-
bro de 98 foi eleita para integrar o 
conselho da magistratura do Pará. 

Corregedora Geral de Justiça 

Desembargadora Maria de Nazaré 
Brabo de Souza 

Integrantes do Conselho da Magistratura 

Maria Lúcia 
Gomes Marcos 
dos Santos 
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Pronunciamento do Presidente José Alberto Soares Maia 
"Exmos Srs. ( ... ) 
Assumo nesta data a hon-

rosa e difícil missão de condu-
zir o Poder Judiciário do Esta-
do do Pará pelos próximos dois 
anos, cônscio das responsabi-
lidades, sobretudo de manter a 
imagem e o conceito 
amealhados por esta Corte, po-
rém ouso registrar que me sin-
to em condições de superar com 
êxito essa árdua tarefa depois 
de prestar por 12 anos relevan-
tes serviços à Instituição, haja 
vista que aqui cheguei em 1987 
para ocupar a vaga destinada 
ao quinto constitucional pelo 
Ministério Público, órgão a 
quem retribuo minha gratidão. 

Nâobstante a emoção me 
tome por completo, a ocasião 
exige que minha oração seja 
breve, de modo que assim me 
pautarei, com a simplicidade 
que me acompanha desde os 
tempos em que fui um humil-
de funcionário da antiga Secre-
taria de Terras e Aguas (já ex-
tinta). 

Chego a Presidência deste 
Tribunal em momento difícil, 
não somente pelo brusco e pre-
maturo falecimento do Exmo. 
Sr. Des. Romão Amo&lo Neto, 
a cuja memória convirjo todas 
as minhas orações e a sua fa-
mília reitero minha solidarie-
dade, como também em decor-
rência da situação que atraves-
sa o País, que desejamos seja 
breve e menos dolorosa possí-
vel. 

Não posso, outrossim, dei-
xar de manisfestar minha pre-
ocupação pelo que se tem de-
nominado de crise do Judiciá-
rio, onde não raro, grandes 
meios de comunicação erguem 
suas vtzes para disparar críti-
cas ao funcionamento da Insti-
tuição, as quais, na maioria, são 
desprovidas de fundamento. 

Por certo existem defeitos 
que devem ser corrigidos e não 
nos escusamos de abrir a dis-
cussão, pelo contrário, a ela nos 
integramos de corpo e alma, 
pois como todo bom brasileiro, 
o magistrado também tem in-
teresse que o serviço público 
seja prestado com qualidade, o  

que para nós pressupõe presta-
ção jurisdicional célere e efici-
ente. 

Como atribuir ao magistra-
do, sempre assoberbado de tra-
balho, a culpa pela morosidade 
da Justiça, quando se sabe que 
o número de juizes no Pais é 
bem inferior ao desejável, défi-
cit que pode ser creditado pelo 
desinteresse da população alvo 
pelo cargo, haja vista que ne-
nhum advogado, cuja banca te-
riba índice apenas razoável de 
clientes, deixará seu mister para 
ingressar na magistratura, uma 
vez que seus ganhos sofrerão 
sensível redução. 

Qualquer procedimento a 
ser tomado para agilizar a má-
quina judiciária deve guardar 
absoluta consonância com uma 
reforma processual voltada para 
o binômio, diga-se já referido. 
celeridade e eficiência, cujo em-
brião pode ser comprovado atra-
vés dos Juizados Especiais. 
Cíveis e Criminais, os quais, sob 
a minha administração, serão 
restaurados a fim de que cum-
pram sua missão social: facili-
taro acesso ao Judiciário daque-
les que integram as camadas de 
menor poder aquisitivo, se ne-
cessário, deslocando-os até as 
comunidades mais carentes, ex-
periênciajá adotada com suces-
so por outros Tribunais. 

Bem a propósito a AMB 
(Associação dos Magistrados 
Brasileiros), em conjunto com 
a valorosa classe dos advogados, 
representada por seu órgão 
maior, a OAB, constituíram co-
missão para formalizar propos-
tas e encaminhar ao Congresso 
Nacional no que permite à re-
forma do Poder Judiciário, am-
bos com a preocupação de man-
ter incólume a sua independên-
cia, garantia da cidadania em 
qualquer estado democrático. 

Igualmente há de ser referi-
do que as condições de trabalho, 
especialmente nas Comarcas 
mais longínquas, não são as 
mais adequadas, obrigando ma-
gistrados e servidores à sacrifí-
cios que poderiam ser 
minimizados, quiçá eliminados, 
com o que não exitarei em ado- 

tar medidas para superá-los. 
Necessário também prosseguir 
e avançar no sistema de 
informatização dos serviçosju-
diciários, interligando, se pos-
sível, todas as Comarcas, sobre-
tudo porque o trabalho sem a 
conjugação desses elementos 
acaba por prejudicar o 
jurisdicionado, a quem sempre 
devemos voltar os nossos olhos. 

Insere-se dentro do tópico 
acima abordado a preocupação 
de oferecer aos nossos juizes 
cursos de atualização, para que 
possam permanentemente man-
ter contato com variados temas 
do direito contemporâneo, seja 
através da Escola da Magistra-
tura, seja com a participação da 
AMEPA, ou mediante convênio 
com outras instituições, a fim 
de que seus currículos sejam en-
riquecidos. 

Cumpre-me também o de-
ver de dirigir-me aos Senhores 
servidores para estimulá-los a 
participar desse processo de 
aprimoramento, inclusive com-
prometendo-me a viabilizar a 
implantação de um novo plano 
de cargos e salários. 

Contudo devemos manter os 
pés no chão, ajustando-nos à re-
alidade atual em que a escassez 
de recursos originou, dentre ou-
tros fatores, cortes no orçamen-
to, razão pela qual devem ser 
geridos de maneira eficiente e 
responsável, compromisso que 
assumo perante Vossas Exce-
lências e a todos que assistem 
esta solenidade, para que pos-
samos responder a altura àque-
les que nos exigem justiça. 

E. portanto, sob essa pers-
pectiva que reafirmo minha to-
tal confiança na magistratura 
do Estado do Pará, integrada 
por homens de bem e dotados 
do mais alto espírito público, 
não podendo prescindir do 
apoio que por certo ser-me-á 
conferido. 

Convoco o Ministério Públi-
co, aprimorada instituição que 
reúne juristas de escol, e a 
OAB, cuja luta incessante pela 
defesa dos direitos não pode ser 
olvidada, a participarem desse 

processo como elementos essen-
ciais à administração da Justi-
ça, pois a ninguém interessa um 
Poder Judiciário fraco e ausen- 
te. 

Chega a hora de encerrar 
esta manifestação, que lhes as-
seguro brotou do fundo de mi-
nha alma, porém não posso fin-
dar sem agradecer a confiança 
que me foi conferida pela mai-
oria de meus pares que tornou 
minha aspiração realizada, fi-
cando Vossas Excelências cer-
tos de que tudo farei para honrá-
la. 

Agradeço a presença do 
Exmo. Sr. Governador Almir 
José de Oliveira Gabriçl, espe-
cialmente pela atenção que 
sempre conferiu à esta Institui-
ção. bem como as demais auto-
ridades, cujas presenças reve-
1am, sobretudo, a responsabili-
dade inerente à função que ora 
assumo e certos, podem ficar, 
que o Poder Judiciário deste 
Estado saberá honrar suas tra-
dições. 

A meus pais, irmão e ami-
gos, que sempre acreditaram no 
meu sucesso, muito obrigado 
pelo pensamento positivo. 

Ao final peço para dedicar 
este momento a minha esposa 
Dolores, companheira dedicada 
e inseparável, aos meus filhos: 
Sandra; Márcio, Marcus, Sônia 
e Sidney pelo incentivo e apoio 
permanentes e aos meus netos, 
alegrias da minha vida, sem os 
quais a minha trajetória não se-
ria a mesmo. 

Muito obrigado". 



José Alberto Soares Maia (Presidente); Climenié Bernadetie deAraújo Pon-
tes (Vice-Presidenta); Maria de Nazaré Brabo de Souza (Corregedora Ge-
ral), no gabinete de despachos com o Governador Almir Gabriel 

Os deputados Martinho Carmona, Presidente da AL e Lourdes 
Lima (líder do PSDB), receberam os três dirigentes do Judi-
ciário 
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Dirigentes da Justiça visitam o Governador do Estado 
O Presidente do TJE, 

Desembargador José 
Alberto Maia, em compa-
nhia das desembar-
gadoras Climenié Berna-
dete de Araújo Pontes e 
Maria de Nazaré Brabo 
de Souza, Vice-Presiden-
ta e Corregedora Geral de 
Justiça respectivamente, 
iniciou unia programação 
de visitas protocolares às 
autoridades dos demais 
poderes constituídos e a 
chefes de coorporações 
militares. A agenda mi-
ciou às 16h do dia 18des-
te mês, com a visita ao 
chefe do executivo, gover-
nador Almir Gabriel, no pa-
lácio dos despachos. 

A visita que objetivou 
estreitar os laços e reafirmar 
a harmonia entre poderes, se  

estendeu por mais de uma 
hora. A carência de juizes 
para fazer frente a prestação 
jurisdicional em várias 
comarcas do interior do Esta- 

do foi também abordado pelo 
dirigentes do Judiciário ao 
Chefe do Executivo. 

O Presidente José 
Alberto Maia levou ao co- 

nhecimento do governa-
dor a necessidade pre-
mente de recursos para 
a nomeação dos juizes 
classificados no concur-
so realizado pelo Tribu-
nal, durante o período 
de setembro a dezembro 
de 98. Atualmente o tri-
bunal enfrenta urna de-
fasagem em torno de 60 
juizes, resultando em 
comatcas vagas. 

Além de expor a falta 
de juizes para a presta-
çãoiurisdicional no inte-
rior, o presidente José 
Alberto Maia, também 
entregou um dossiê sobre 

o assunto ao governador. 
Almir Gabriel ficou de anali-
sar o documento, com calma, 
e se manifestar posteriormen- 
te. 

A visita protocolar ao Chefe do Legislativo 
As propostas enviadas pela 

sociedade civil, ao legislativo, 
para inclusão ao projeto de lei 
de reformulação do Código Ju-
diciário serão apreciadas nos 
próximos dias pelo 
desembargadores do TJE. A 
informação foi diiilgada, na 
manhã do dia 19 deste mês, 
pelo Presidente da Assembléia 
Legislativa. Deputado 
Martinho Carmona na ocasião 
em que recebeu a visita oficial 
do Presidente do TJE, 
Desembargador José Alberto 
Soares Maia, em seu gabinete, 
no casarão - totalmente restau-
rado - do prédio da AL. 

O Presidente da Assem-
bléia Legislativa, Deputado 
Martinho Carmona recebeu os 
dirigentes do Judiciário, em 
companhia da lider do PSDB. 
Lourdes Lima, em seu gabine-
te. O Presidente Maia estava 
em companhia das 
desembargadoras Climenié 
Bernadeth de Araújo Pontes 
Vice-Presidenta e Maria de 
Nazaré Brabo de Souza 
Corregedora Geral de Justiça. 
O dep. Carmona aproveitou a  

oportunidade para mostrar as 
novas instalações da AL, após 
a reforma. 

O ante projeto do Código 
Judiciário - elaborado pelos 
desembargadores do Tribunal 
de Justiça, foi enviado à Assem-
bléia Legislativa em setembro 
do ano passado. O ex-presiden-
te da comissão de Constituição 
e Justiça - Zeno Veloso, antes 
de apreciação da matéria, abriu 
para discussão das propostas de 
reformulação para o novo Có-
digo com setores da sociedade 
civil. Vários artigos foram du-
ramente criticados. A partir dai 
a CCJ recebeu mais de 200 su-
gestões de mudanças no conteú-
do das propostas. Uma cópia 
dessas sugestões de mudanças 
será enviado ao Tribunal para 
apreciação. 

Para o Deputado Carmona 
a atuação da AL será pautatado 
no respeito e harmonia com o 
Tribunal. "Não iremos colocar 
nada em pauta e nem tomar ini-
ciativa sem que o tribunal seja 
informado para garantir a har-
monia e entendimento entre os 
órgãos. O Tribunal é soberano  

para fazer sua avaliação e nós 
cupriremos o nosso papel, con-
tribuindo com o novo Código 
para que a sociedadetenha o 
melhor beneficio possível 
Como o Des. Maia falou, o 
fórum de debates realmente é a 
AL", concluiu o parlamentar. 

O Desembargador José 
Alberto Maia informou a mi-
prensa que: "formaremos uma 
comissão com alguns 
desembargadore para analizar  

as propostas de emendas e no 
que estiver de acordo, eviden-
temente iremos referendar, caso 
contrário, vamos tomar posição 
no sentido de rediscutir o assun-
to, mas dentro das emendas que 
foram propostas", garantiu o 
Presidente do TJE. 

As vistas protocolares do 
Presidente José Maia, se esten-
dem ainda ao Prefeito Ecimilson 
Rodrigues e às autoridades mi-
litares do Estado. 
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Novas diretrizes no DRH 
A nova diretora do Depar-

tamento de Recursos Huma-
nos (DRH) do Tribunal de 
Justiça, Ana Beatriz Marques 
Viana, empossada no dia 5 
deste mês, pelo Presidente 
José Alberto Soares Mala, 
em entrevista exclusiva para 
o "Informativo do TJE", fala 
sobre os planos de trabalho 
que objetiva implementar no 
departamento. Esta bachare-
la em Direito, de 40 anos de 
idade, integrava a 
Consultona Jurídica da Câ-
mara Municipal de Belém 
onde atuou de 1981 a 1995. 
Nos últimos quatro anos es-
teve a frente da 
Coordenadoria Administrati-
va do Detran. 

Dinamismo, Valorização 
Profissional e Pessoal, e Ava-
liação de Resultados, são as 
diretrizes básicas que 
nortearão o trabalho de Ana 
Beatriz na condução do DRH 
durante o biênio. Inicialmen- 

te a Diretora está estudando 
o setor para ter um diagnós-
tico de seu funcionamento, 
"ainda estamos conhecendo 
em que nível de desempenho 
encontra-se cada setor do 
DRH. Isso deve demandar 
algo em torno de dois a três 
meses, devido a complexida-
dedo quadro, número de fim-
cionários etc, e sobretudo 
porque me sobram serviços 
da função, principalmente se 
considerar início de adminis-
tração", informou a diretora. 

A nova diretora já provi-
denciou a informatização do 
setor de cadastro que segun-
do informou, até então com 
processamento manual, ob-
soleto na prática e nos resul-
tados. Essa providência está 
relacionada com a primeira 
diretriz de trabalho da dire-
tora que visa conhecer a si-
tuação funcional de cada ser-
vidor, assim como alguns as-
pectos de sua dedicação. A  

partir dai o Departamento 
promoverá as inclusões au-
tomáticas de todos os benefi-
cios adquiridos pelos servido-
res, tais como, adicionais por 
tempo de serviço, atualização 
de férias, contagem de tempo 
para aposentadoria e etc, sem 
que haja a necessidade de re-
querimentos dos funcionári-
os. Para valorizar pessoal e 
profissionalmente o servidor 
a diretora fará a reciclagem e 
progressão através de cursos 
específicos propostos, após 
avaliação da necessidade de 
cada setor. Essa avaliação 
deverá ser feita conforme in-
formou a diretora, minucio-
samente e envolverá o Servi-
ço de Treinamento e outros 
setores. 

A avaliação de resultados, 
proposta da nova diretora, de-
verá acontecer periodicamen-
te "deveremos ter uma sinop-
se bem realista do desempe-
nho de cada funcionário ava- 

AnaBeatriz Viana vai dinami-
zar o DRH 

liado pelo número de faltas, 
licenças e seus motivos, infor-
mação do desempenho dos 
servidores pela produtividade 
e relacionamento profissional. 
Tudo com a participação di-
reta do chefe imediato. O ob-
jetivo é detectar os pontos fra-
cos para modificar o compor-
tamento levando a uma ade-
quação aos tempos moder-
nos", concluiu a Diretora. 

Licença Médica 
Da Licença: 

A Lei n°. 749 de 
24.12.1983 - estatuto dos 
Funcionários Público, art. 
92 dispõe: 

"O funcionário poderá 
ser licenciado: 

1 - para tratamento de 
saúde, 

II - por motivo de do-
ença em pessoa de sua fa-
mília, 

III- para serviço mili-
tar obrigatório, 

IV - para tratar de inte-
resse particular, 

V - por motivo de afas-
tamento do cônjuge ou mi-
litar, 

VI- para repouso à ges-
tante, 

Vil-em caráter especial, 

O DRH Alerta 
As licenças constantes 

no inciso 1 e II do referido ar-
tigo só terão validade junto ao 
Departamento de Recursos 
Humanos e Serviço Medico 
do Tribunal mediante os se-
guintes procedimentos: 

- Para tratamento de saú-
de o funcionário que for aco-
metido de alguma doença de-
verá procurar o serviço Mé-
dico do TJE no mesmo dia. 
Na impossibilidade de fazê-lo 
deverá telefonar e solicitar a 
visita em sua residência, Mi -
formando nome e endereço. 

2 - O funcionário que por 
motivo de doença em pessoa 
de sua família necessite 
acompanhá-lo deverá proce-
der da forma acima citada. 
Quando se tratar de 
internação deixar o nome do 
hospital, endereço, nomes da 
enfermaria e do paciente, so-
licitando a visita de um medi- 

co do TJE, no local. 

Acompanhamento 
O DRH através da Divi-

são de Administração de Pes-
soal fará o controle em for-
mulário específico, nos casos 
de licença para acompanhar 
pessoa da família doente cujo 
nome conste em seu assenta-
mento funcional; 

A direção do DRH comu-
nica aos funcionários do in-
tenor que esses são obriga-
dos a informar ao diretor da 
comarca as licenças previs-
tas nos itens 1 e II, art. 92 da 
citada lei. A informação é co-
caminhada através de atesta-
dos médicos, em tempo hábil 
- três dias - para que o juiz 
possa remete-lo imediatamen-
te ao DRH. 

Os atestados médicos 
ou as justificativas de fal- 

tas só serão aceitas até 72 
horas, pós o primeiro dia 
do afastamento do funci-
onário. Todos os atesta-
dos provenientes do: SUS; 
Ipasep etc serão analisa-
dos pelo Serviço Médico 
do Tribunal. 

Importante: O departa-
mento comunica que os pe-
didos de licenças médicas 
de qualquer natureza tem 
que estar acompanhados de 
atestado do Serviço Médi-
co do TJE ou do Ipasep, 
com o ciente do chefe ime-
diato. Caso haja descum-
primento das normas, os 
pedidos serão indeferidos 
resultando em faltas com 
desconto em folha de pa-
gamento e registrado em 
pasta funcional do servi-
dor. 
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O Judiciário e a imprensa 
 

    

    

    

    

    

O que outrora se consti-
tuía numa suspeita, é hoje 
uma clara evidência: há indis-
cutivelmente uma campanha 
alimentada por interesses 
escusos, em parceria com a 
grande imprensa que visa 
desprestigiar o Judiciário e 
abalar a credibilidade do ma-
gistrado perante a opinião 
pública. 

Sob o argumento de estar 
se valendo do direito de opi-
nar e da liberdade de infor-
mação, assegurados constitu-
cionalmente, a mídia de mas-
sa quase sempre procede de 
reclamações de terceiros - 

nem sempre procedentes - 

envolvendo-a diante dos fa-
tos, ela a imprensa, manipu-
la politicamente a comunica-
ção segundo os seus própri-
os interesses ou de seus alia-
dos 

A forma mais ou menos 
espalhafatosa de divulgar a 
notícia, o espaço aberto e a 
importância atribuída ao as-
sunto, sem uma filtragem pré-
via do conteúdo de veracida-
de da informação são 
indicativos da inclinação ten-
denciosa de certas matérias. 

No final do ano passado 
uma juíza do interior do Es-
tado foi alvo de uma repre-
sentação junto à presidência 
do TJE movida por setores  

Antonio Rafael de 
Oliva Brandão 

descontentes da comarca que 
simplesmente pretendiam a 
sua "remoção compulsória" 
ou a "declaração de suspeição 
em todos os processos" ( dois 
absurdos que não encontram 
amparo na legislação) e sem 
que sequer fosse instaurado 
contra a magistratura algum 
procedimento administrativo, 
sindicância ou inquérito para 
que tivesse chance de apresen-
tar qualquer defesa, o assun-
to virou manchete sensaciona-
lista e passional durante pelo 
menos dois dias nas páginas 
de um determinado veículo de 
imprensa desta capital. 

Evidentemente que em cir-
cunstâncias as-
sim impõe-se 
uma dupla inda-
gação: é plausí-
vel submeter 
quem quer que 
seja - principal-
mente um Agen-
te Político como 
é o caso do juiz 
- ao constrangi-
mento de ter de 
se explicar pu-
blicamente pe-
rante os seus 
concidadãos, 
sobre acusações 
funcionais veiculadas aleato-
riamente e de discutível pro-
cedência, antes mesmo da ins-
tauração do Devido Processo 
Legal para apuração de res-
ponsabilidades? 

Não estaria o acusado nes-
se caso sendo vitima de uni 
constrangimento ilegal e pu-
nido moralmente em sua re-
putação, sem ao menos ter 
sido submetido ajulgamento? 

Dia desses a seção de car-
tas de um jornal publicou uma  

de um cidadão com o título 
"Um Assassino à Solta" de 
todos os lados o Poder Judi-
ciário, revoltado por ter sido 
transferido para a prisão de 
outro Estado ou colocado em 
liberdade condicional fosse 
matéria de livre recreação do 
juiz e não ficasse este vincu-
lado à lei garantidora do be-
neficio. 

Quer dizer o Judiciário 
hoje é responsabilizado até 
por questões que não dizem 
respeito à suas funções 
institucionais, recebendo cri-
ticas que deveriam ser 
endereçadas ao Poder 
Legislativo (Câmara e Sena-
do) que é quem aprova as leis 
deste pais, inclusive a de Exe-
cução Penal. O negócio é co- 

locar isso na cabeça do cida-
dão comum como o da carta, 
que dentre outras aleiviosas 
teve o topete de tachar de 
"bem pago" Judiciários e 
"Sonolenta" a Justiça. 

Por falar em bem pago, 
entre jetons e subsídios depu-
tados federais e senadores da 
República embolsaram por 
três meses de convocação ex-
traordinária do Congresso 
Nacional a bagatela de R$ 
56.000,00 (isso mesmo, cm- 

qüenta e seis mil reais), As-
sunto amplamente divulgado 
na imprensa. Recentemente 
noticiou-se que os deputados 
distritais de Brasília auto-
concederam diferenças de 
jetons atrasados de cinco 
anos com correção monetária 
e vão abiscoitar cada um na 
faixa de R$ 37.000,00. 

Isso siginifica que o que 
deputados e senadores perce-
beram em três meses o que os 
juízes, tanto estaduais quan-
to federais de 18  entrância em 
início de carreira, levam qua-
se um ano (hum ano), para 
ser mais preciso, levam 
ONZE MESES para receber, 
lembrando-se sempre que es-
tão impedidos de exercer com 
polpudas verbas de gabinete, 
ajuda transporte, telefone, 
combustível e outros quetais. 

Um Ministro do Supremo 
Tribunal Federal tem de dar 
duro durante CINCO meses 
para fazer jus aquela impor-
tância. 

E este o bem pago Judici-
ários, e quanto à solenidade 
ela é ao que parece inevitável 
e serve como mecanismo de 
defesa de um Poder que às 
vezes por conveniência deve 
fingir-se de morto tantas são 
as criticas irrefletidas e pou-
co responsáveis assacadas 
contra os seus integrantes. 

Afinal, os magistrados 
que desempenham com eleva-
do espírito público missão tão 
árdua e incompreendida me-
recem um melhor destino que 
o repentino ingresso no 
INCOR ou as escaramuças 
de A.V.C. insidiosos e cruel, 
sempre pronto a avançar in-
trépido para a colheita prema-
tura de suas vidas preciosas. 

Antônio Rafael de Oliva 
Brandão é Juiz de Direito de 
1 Entrância 

A forma mais ou menos 
espalhafatosa de divulgar 
a notícia, o espaço aberto e 
a importância atribuída ao 
assunto, sem uma 
filtragem prévia do 
conteúdo de veracidade da 
informação são indicativos 

da inclinação tendenciosa 

de certas matérias 



09 Ana Romana Tavares de Jesus, Carlos 
Alberto Barbosa Baena, Dircileia da Silva 
Mourão, Ezilda Pastaria 
Lauro José Coelho Queirc \.Cham. 341.3 
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Navegantes de Oliveira->, 

10 Ana Claudia Pinheiro Non 
boa Teixeira, Débora Moi 
da Silva Gomes, João lvi 
Neto, Lauro Pereira dos S 

20 Almir de Lima Pereira->desembargador, 
Anide Pacheco Diniz, Ivete Santana de Car- 
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Datas Comemorativas de Março 
03 - Dia do Metereologista 
07 - Dia do Fuzileiro Naval 
08 - Dia Internacional da Mulher 
12 - Dia do Bibliotecário 
15- Dia do Circo 
19 - Dia da Escola 
21 - Dia Universal do Teatro 
21 - Dia Contra a Discriminação Racial 
28 - Dia do Diagramador e Revisor 
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Os dirigentes do Tr!bumztdr?rmtça parabenizam os 
aniversariantes de março. São os seguintes: 

01 Jáder dos Santos Freitas, Maria Celia de 
Castro, Rogerio Costa Luz, Wilson Mauro 
Marinho Velasco 

02 Bazilio de Paula Rodrigues->pretor, Dailson 
Paixao da Silva, Osvaldo Navegante Pinhei-
ro Filho 

03 Emani Borralho Ferreira, Laudomjro Correa 
de Souza, Manoel do Carmo Ferreira Pinhei-
ro, Maria Raimunda Neves de Jesus, Rosa 
Maria Marajó Sena, Sergio Augusto 
Andrade de Lima->juiz, Silvia Maria Fadul 
Bastos, Werliane de Fátima Nabiça Coelho 
Marques 

04 Adelaide Lucia Auzier de Mendonca, Ma-
ria C. Branco de Carvalho, Ana Paula Alves 
Martins, Antonio Cesar Batista da Cunha, 
Caseniiro de Quadros Peinado, Edilson 
Ferreira Faiva de Souza, José Maria de Oli-
veira Enedino, Madel Gonçalves de Moraes, 
Mata Augusta Prestes da Motta, Maria do 
Carmo Moraes Cardoso, Maria Iraides Dias 
da Costa, Nadia Maria Cais de 
Albuquerque, Ozéas Nascimento da Silva 

05 Benedita Vieira Machado, Celeste Angela 
Dias Lobo, Getulio da Costa Rodrigues, Jaey 
Oneide Sá da Silva, Maria Ivone Sanches 
Lourinho 

06 Antonio Lima da Silva, Iracema Carvalho 
Araujo da Silva, Odete da Silva Carvalho-
>juiza, Walter Dias Santiago 

07 Adriano Souto Oliveira, Elisabete Lima 
Mendes->juiza, Jacivaldo Benedito P. do 
Amaral, João de Deus Marques, João 
Dudimar de Azevedo Paxiuba, Manoel da 
Luz de Quadros 

08 Ana Lucia Silva de Souza, Maria José 
Damasceno, Orlando Guimarães Araújo, 
Sidney Cesar de Souza Gonçalves, Silvio 
Augusto Sarmanho, Thais Helena P. Carva-
lho Cruz  

da Costa Rocha, Paulo Sergio Tavares de 
Moraes, Selma do Socorro Mendes de Fari-
as 

11 Adilson Martins da Fonseca, Ecivaldo da 
Gama Ferreira, Jorgina Gaby, Katia Silene 
Brito de Souza, Manoel Raimundo Oliveira 
dos Santos, Miguel Junior dos Santos Costa, 
Nivaldo Maria da Costa Saraiva 

12 Genario Vieira Lima, José Orlando de Paula 
Arrifano.>juiz, José Torquato Araujo de 
Alencar->juiz, Luis Carlos Bittencourt Ra-
mos, Maria de Fátima Guimarães Ayres, 
Maria Elizabeth Muniz Zemero, Riza Mar-
cia Gama Pacheco, Wilton de Freitas Lobato 

14 Antonia Rodrigues Viana, Maria do Carmo 
Cardoso Pimentel, Odihelio Carlos José 
Borges da Silva. Rinaldo Monteiro Freire, 
Sebastião Pinheiro Pantoja, Sirnonc Batista 
Campor Tatiana Conceição Santos Ferreira 

15 Israelita Ferraz dos Santos, Lauri Ferreira 
Ribeiro, Luis Carlos Celso Portugal, Manoel 
Messias Teixeira. Maria do Céu Frazão 
Alves, Raimundo ferreira da silva 

16 Alharina Câmara Sarmanho, Augusto Cesar 
da Luz Cavalcante, Jorge Amiraldo Martins 
Marques, Magna Margareth de A. Pinheiro, 
Paulo Pereira Menezes, Valter Siqueira do 
Monte 

17 Adelaide Conceição de Maria S. Marinho, 
José Carlos de Mendonça Nunes, José Wal-
dir Alves Rodrigues. Maria do Perpétuo So-
corro de O. Ferreira. Melquiades Soares dos 
Santos, Miguel de Oliveira M. Júnior, 
Raimunda do Carmo Gomes Noronha->jui-
za 

18 Elda Maria de Souza Gonçalves, Gleide Pe-
reira de Moura->juiza Milton Farias 

19 Cátia Cilene Bentes da Silva, José Luiz Pai-
xão Farias, Maria José Monteiro Sampaio, 
Sebastião Paixão Farias 

Marinho->desembargadora 

22 Antonio Maria Sarmento Pinto, Domingos 
da Rocha Gomes, Fernando Malvão de 
Moraes Filho, oaquim de Lima Nunes Neto, 
Manoel Gomes do Rosário, Normando do 
Carmo Borges->juiz 

23 Ellen Januário de Oliveira, Geraldo Pieda-
de Farias, Manoel da Paixão Pereira Nunes, 
Maria de Fátima Pinheiro Pantoja, Mauro 
André Palheta Amoedo, Raimundo 
Florentino Ramos 

24 Ana Cecilia Pina Lassance de Carvalho, 
Hideraldo Vicente Martins Castro, João de 
Mendonça Alho, Nazareno Gil de Jesus 

25 Domingos Alves Baia, Eliete Pinheiro dos 
Santos, Jorge Antonio C. de Carvalho, 
José Maria de Freitas Torres, Maria 
Anunciação de Moraes Braga, Oldemar 
Coelho, Otavio Augusto C. de Almeida, 
Raimundo dos Santos Ferreira, Zilma 
Cordeiro Ferreira 

26 Armando Braulio Paul da Silva->juiz, 
Claudete Nunes Pinheiro, João Moreira da 
Silva, José Adjalma Rodrigues Demétrio, 
José Edilson de Oliveira, Lindemberg 
Monteiro dos Santos, Maria Emilia Cabral 
Abreu Vouzela Maia 

27 Aldenor Pereira Nunes, Alfredo Dorningues 
dos Santos Filho, Ana Regina Guimarães 
Azevedo, Djalma Pinheiro ue Souza, George 
Hamilton Figueiredo Lopes, Georgina Pe-
reira dos Santos. Leonildes Macedo Silva - 

> juiz, Maria de Fatima Oliveira Teixeira, 
Tobias Antonio Fernandes Vidal, Vera Lu-
cia Azevedo Sarmento 

28 Alex Mota Noronha, Antonio Alcione de 
Almeida. Antonio Benedito Rufino dos San-
tos, Maria Terezinha Viegas de Barros, Re-
nato José Duarte S. Junior 

29 Antonio Gomes Mendes, Carlos Alberto 
Silva e Silva. Emanoel Camarão Queiroz. 
Fernando Augusto C. de Macedo, Rafael 
Vieira da Costa Filho 

• Francisco Lima de Oliveira, Manoel 
Landes da Costa, Maria Izabel de Oh-
s Benone->juiza 

Maués Pinheiro, Mareio Santos Bara-
víaria de Lourdes Sastre da Conceição, 
.or Afonso Taborda 

Lx. ft 11 69. fiv. 1999 TiL-PÁ BC 

Mensagem 
"Que uma massa de homens seja levada a pensar de 

maneira coerente e unitária a realidade presente é um fato 
filosófico bem mais importante e original que a descober-
ta por um gênio' filosófico de uma nova verdade que 
fique patrimônio de pequenos grupos intelectuais". 

(Gramsci) 
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DIREITO CIVIL 
E DIREITO 

PROCESSUAL 
CIVIL 

EXONERAÇÃO 
INOBSERVÂNCIA DOS DI-
TAMES LEGAIS. ABUSO 
DE PODER. MANDADO DE 
SEGURANÇA. 
Reexame de Sentença e Apela-
ção Cível. Mandado de Segu-
rança. Ato exoneratório pratica-
do sem a observância dos dita-
mes legais constitui abuso de 
poder ensejando a concessão do 
Mandado de Segurança. Deci-
são reexaminada e confirmada 
à unanimidade de votos. 
(Reex.Sent./Ap.Civ. - PA. 
Acórdão n°35.366. Relator: 
Des. RICARDO BORGES 
FILHO. 1*  Câmara Cível Iso-
lada. Unânime. Julgamento: 
07/12/98). 

INVENTÁRIO. DESTITUI-
ÇÃO DE INVENTARIAN-
ÇA. RETRATAÇÃO. RE-
CURSO PREJUDICADO. 
Agravo de Instrumento. Proces-
so de inventário. Destituição de 
inventariança. Direito de retra-
tação. Recurso prejudicado em 
face da reforma da decisão agra-
vada. Decisão unânime. 
(Ag.Instr. - PA. Acórdão 
n°35.335. Relator: Des. 
RICARDO BORCES FI- 

LHO. V Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 
07/12/98). 

TUTELA ANTECIPADA. AS-
SUNTO DE NATUREZA 
SATISFATIVA. 
Civil e Processual Civil. Tutela an-
tecipada. Concessão de medida 
liminar. Despacho de efeito de na-
tureza satisfativa. A concessão de 
tutela antecipada em assunto de 
natureza satísfativa, precede a ci-
tação da parte passiva, salvo se 
houver prova inequívoca da veros-
similhança da alegação, haja fun-
dado receio de dano irreparável ou 
de difi cii reparação; ou ainda se 
caracterizado o abuso de direito de 
defesa ou o manifesto propósito 
protelatório do réu, ex vi do arti-
go 273 do CPC. Agravo provido. 
(Ag. - PA. Acórdão ,i°35.356. 
Relator: Des. NELSON SIL-
VESTRE RODRIGUES 
AMORIM. P Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
14/12/98). 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR 
DA CAUSA. PROCEDÊNCIA. 
CONDENAÇÃO EM HONO-
RÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
NÃO CABIMENTO. 
Do julgamento de qualquer inci-
dente processual, não cabe conde-
nação em verba advocatícia, mas 
tão somente nas despesas proces-
suais, "ex vi" do Art. 20, § 1° do 
CPCB. Agravo Provido. 
(Ag. Inst.-PA. Acórdão n°  

35.225. Relator: Des. NELSON 
SILVESTRE RODRIGUES 
AMORIM. P Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
30/11/98) 

ACUMULAÇÃO DA COMIS-
SÃO DE PERMANÊNCIA 
COM A CORREÇÃO MONE-
TÁRIA. INSUSTENTABI-
LIDADE. 
Direito Processual Civil. É insus-
tentável a acumulação da comis-
são de permanência com a corre-
ção monetária. No entanto, embo-
ra havendo reconhecido excesso 
de execução, os embargos não 
desconstituíram o título executa-
do. A sucumbência parcial impli-
ca no rateio das custas, assumin-
do cada sucumbente os honorári-
os de seus patronos. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão n° 
35.369. Relator: Des. STELEO 
BRUNO DOS SANTOS 
MENEZES. 1 Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
14/12/98). 

AÇÃO RESCISÓRIA. DE-
NÚNCIA VAZIA. DOCU-
MENTO NOVO. 
I. Ação Rescisória. Acórdão que 
confirmou sentença decretatória 
de despejo por denúncia. Autor 
que se torna proprietário de 1/3 do 
imóvel objeto do despejo, três dias 
depois da sentença. Documento 
novo. (arts. 485, Ve517doCPC). 
Devolução à esfera "ad quem" em 
sede de apelo. Rejeição. Fato es- 
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tranho à lide. II. Documento 
novo, advindo de fato que passou 
sem discussão no Juízo 'a quo", 
a despeito de poder ser introdu-
zido na sede recursal, sujeita-se 
à livre apreciação do Juiz quanto 
a força maior, não podendo ser-
vir no particular como argumen-
to rescisório. 
(A.Resc. - PA. Acórdão 
11°35.403. Relator: Des. 
STÉLEO BRUNO DOS SAN-
TOS MENEZES. Câmaras 
Cíveis Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 1°/12/98). 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
CÉDULA DE CRÉDITO CO-
MERCIAL E DUPLICATAS. 
CAPITALIZAÇÃO MENSAL 
PACTUADA PERMITIDA. 
Art. 92, § 

30 da CF/88 dependen-
do de Lei inexistente. Taxa deju-
ros livremente pactuada admiti-
da. Comissão de permanência 
não coexiste com correção mo-
netária. Honorários dada a 
sucumbência parcial arbitrados 
em 30% ao advogado da apelan-
te, e 70% ao advogado da apela-
da. Recurso conhecido e provido 
em parte. 
(Ap.Civ. -PA. Acórdão n° 
35.122. Relatora: Desa. MA-
RIA LÚCIA COMES MAR-
COS DOS SANTOS. 1*  Câma-
ra Cível Isolada. Unânime. Jul-
gamento: 16/11/98). 

EMBAR 
DECLARATÓRIOS. ALE-
CATIVAS DA EMBAR-
GANTE TODAS EXPLI-
CADAS E REJEITADAS. 
Os embargos de declaração não 
se destinam a absolutamente re-
ver pontos discutidos no julga-
mento, e sim clarificá-los. Embar-
gos rejeitados. 
(Emb. Decl.-PA. Acórdão n° 
35.135. Relatora: Desa. MA-
RIA LÚCIA COMES MAR-
COS DOS SANTOS. P Câma-
ra Cível Isolada. Unânime. Jul-
gamento: 09/11/98). 

AÇÃO ORDINÁRIA. CITA-
ÇÃO. VALIDADE. 
Recurso. Apelação Cível. Ação 
Ordinária. Citação válida se faz, 
quando operada na ptessoa. daque-
le que, na oportunidade, se apre-
sentou como representante legal da 
empresa citanda, praticando, visi-
velmente, atos que justificavam 
como tal, tais como determinando 
serviços, contratando pessoal e 
colhendo os frutos dos 
dendezeiros. Recurso improvido. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
n'35.333. Relator: Des. WIL-
SON DE JESUS MARQUES 
DA SILVA. r Câmara Cível 
Isolada. Unânime, Julgamento: 
29/06/95). 

EXECUÇÃO. CÁLCULO. 
IMPUGNAÇÃO PELO DEVE-
DOR. EMBARGOS DO DE-
VEDOR. 
Em Execução de Sentença, a 
impugnação do cálculo pelo deve-
dor, deve ser feito por intermédio 
de embargos do devedor, antes 
seguro o juízo. Decisão unânime. 
(Ag.Instr. - PA. Acórdão 
W35.363. Relatora: Desa. 
IZA BEL VIDAL DE NEGREI-
ROS LEÃO. 2 Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
17/12/99). 

AGRAVO. LIMINAR. CON-
CESSÃO E DENEGAÇÃO. 
FUDAMENTAÇÃO. 
Apesar da concessão e denegação 
de liminar ficar ao prudente arbí-
trio do juiz, é necessário que este-
ja com a conveniente fundamen-
tação, em caso de ausência, a de-
cisão é nula. Decisão unânime. 
(Ag.Instr - PA. Acórdão 
n035.342. Relatora: Desa. 
IZABEL VIDAL DE NEGREI-
ROS LEÃO. r Câmara Cível 
Isolada. Unânime . Julgamento: 
17/12/98). 

DÉBITO NÃO CONTESTA-
DO. EXCLUSÃO DE PARCE-
LA INTEGRANTE DO PEDI-
DO INICIAL. IMPOSSIBILI- 

DADE. 
Monitória. Débito não contesta-
do. Sentença que excluiu par-
cela integrativa do pedido inici-
al. Se o débito não foi contesta-
do deve ser reconhecido inte-
gralmente, não podendo excluir-
se parcela integrante do pedido 
inicial sem produção de anti-
prova documental. Recurso pro-
vido em parte. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
n°35.388. Relatora: Desa 
CLIMENIÊ BERNADETFE 
DE ARAÚJO PONTES. 3-
Câmara Cível Isolada. Unâ-
nime. Julgamento: 18/12/98). 

MANDADO DE SEGURAN-
ÇA. NÃO COMPROVAÇÃO 
DA ILEGALIDADE DO 
ATO ADMINISTRATIVO. 
INEXISTÊNCIA DE DIREI-
TO LÍQUIDO E CERTO. 
O Mandado de Segurança, 
como Ação Especial de prote-
ção a direito líquido e certo, exi-
ge prova cabal e induvidosa da 
lesividade do ato. Se o 
impetrante, por sua vez, não 
demonstra que o ato ressente-
se dos elementos indispensáveis 
à sua formação, este deve pre-
valecer. Segurança denegâda. 
(M.S. - PA. Acórdão 
n°35.402. Relatora: Desa 
CLIMENIÈ BERNADETTE 
DE ARAÚJO PONTES. Câ-
maras Cíveis Reunidas. Unâ-
nime. Julgamento: 15/12/98). 

SERVIDÃO DE PASSA-
GEM OU DE TRÂNSITO. 
CESSAÇÃO POR OBTEN-
ÇÃO DE OUTRO ACESSO. 
REINTEGRAÇÃO. 
Apelação Cível. Ação de Rein-
tegração de Posse. Servidão de 
Passagem ou de Trânsito. Cons-
trução de via pública ligando a 
área serviente. Cessação da ser-
vidão por obtenção de outro 
acesso. Descaracterização do 
encravamento antes existente 
pela abertura da via pública. Re-
curso conhecido e improvido. 
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(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
W35.360. Relator: Des. 
CARLOS FERNANDO DE 
SOUSA GONÇALVES. 34  Câ-
mara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 04/12/98). 

AÇÃO CAUTELAR INO-
MINADA. LIMINAR. CON-
CESSÃO QUE EXAURE A 
MATÉRIA EM DISCUSSÃO. 
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 
Agravo. Ação Cautelar 
Inominada. Efeito suspensivo a 
despacho concessório de liminar. 
Assunto discutido em ação prin-
cipal, ainda em tramitação. Con-
cessão que exaure a matéria em 
discussão, transformando em 
execução provisória, uma deci-
são que não existe. Recurso co-
nhecido e provido. 
(Ag. - PA. Acórdão n°35.392. 
Relator: Des. CARLOS 
FERNANDO DE SOUSA 
GONÇALVES. 34  Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julga-
mento: 04/12/98). 

DIREITO FALIMENTAR E 
DIREITO COMERCIAL. 
AÇÃO DE FALÊNCIA. DU-
PLICATA NÃO ACEITA E 
RETIDA PELA DEVEDO-
RA. EMISSÃO DE 
TRIPLICATA. EXECUÇÃO. 
Apelação Cível. Direito 
falimentar e direito comercial. 
Ação de Falência. Duplicata não 
aceita e retida pela devedora que 
não apresentou à credora razões 
relevantes para inadimplir a obri-
gação, conduz à emissão de 
triplicata que protestada por fal-
ta de pagamento, legitima ação 
executiva e apresenta-se hábil ao 
requerimento de falência. 
Inadimplente e vencida a deman-
da, cabe à demandada o ônus da 
sucumbência. Recurso 
improvido. Decisão unânime. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
n035.383. Relator: Des. 
PEDRO PAULO MARTINS. 
3 Câmara Cível Isolada. Unâ-
nime. Julgamento: 11/12/98). 

SERVIDOR PÚBLICO. 
APROVAÇÃO EM CONCUR-
SO PÚBLICO. EXONERA-
ÇÃO "EX OFFICIO". REIN-
TEGRAÇÃO. 
Reexame de Sentença. Impetrante 
investido em cargo público de pro-
vimento efetivo. Mandado de Se-
gurança impetrado por 
inconformação ao ser exonerado 
"ex officio" mesmo tendo sido 
aprovado em concurso público. 
Decisão de primeira instância de 
acordo com a lei e os princípios em 
direito admitidos. Recurso conhe-
cido ordenando a reintegração do 
ora impetrante. Unanimidade de 
votos. 
(Reex.Sent. - PA. Acórdão 
n°35.387. Relator: Des. PEDRO 
PAULO MARTINS. 34  Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julga-
mento: 18/12/98). 

PENSÃO ALIMENTÍCIA. RE-
DUÇÃO. INOCORRÊNCIA 
DE ALTERAÇÃO NA SITUA-
ÇÃO FINANCEIRA DO 
ALIMENTANTE. 
Pensão Alimentícia. Redução. A 
mutabilidade dos alimentos deflui 
da demonstração cabal da fortuna 
do alimentante. No caso, não só 
não houve alteração das regras, 
amplamente ajustadas, que 
nortearam o acordo que presidiu a 
separação do casal, como também, 
na situação financeira do 
alirnentante mantendo-se incólume 
a regra do rebus sic stantibus. Re-
curso improvido. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
W35.384. Relator: Des. JOAO 
ALBERTO CASTELLO 
BRANCO DE PAIVA. 3a Câma-
ra Cível Isolada. Unânime. Jul-
gamento: 28/08/98). 

COBRANÇA DE TAXA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 
ILEGALIDADE. SERVIÇO 
DE CARÁTER GERAL. 
Reexame de Sentença. Cobrança 
de taxa de iluminação pública 
exigida aos contribuintes nas con- 

tas de consumo domiciliar de 
energia elétrica. Ilegalidade. En-
tendimento do artigo 145, H, da 
CF/88, reproduzido no artigo 77 
do CTN, sufragado pela doutri-
na e pela jurisprudência, 
inadmitindo tal possibilidade, na 
medida em que esse serviço não 
é nem específico, nem divisível, 
mas de caráter geral, voltado 
para toda a comunidade. Recur-
sos ex-officio e voluntários 
improvidos. 
(Reex.Sent./Ap.Civ. - PA. 
Acórdão n°35.389. Relator: 
Des. JOÃO ALBERTO 
CASTELLO BRANCO DE 
PAIVAL. 3*  Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamen-
to: 15/05/98). 

EX-PREFEITO. CONCES-
SÃO DE PENSÃO VITALÍ-
CIA. PRINCÍPIO DA LE-
GALIDADE 
MORALIDADE ADMINIS-
TRATIVA. 
Apelação Cível. Mandado de 
Segurança. Concessão de pen-
são vitalícia a ex-prefeito, pos-
terior à Constituição de 1988. 
1. E mansa e pacífica a Juris-
prudência do STF, que tem de-
cidido serem inconstitucionais, 
as leis municipais que conce-
dem tal beneficio. 2. O art. 37, 
da CF/88, prevê o Principio da 
Legalidade e Moralidade Admi-
nistrativa, preceitos literalmen-
te repetidos no art. 20, da Cons-
tituição Federal. Princípios es-
tes que repelem a referida pen-
são, conforme entendimento ex-
presso pelo Ministro Décio 
Miranda, do Egrégio Pretório, 
em voto pelo mesmo proferido. 
Apelo conhecido, porém 
improvido à unanimidade. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
W35.336. Relatora: Desa. 
RUTÉA NAZARÉ FORTES. 
3* Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 
18/12/98). 

COMPRA E VENDA DE 
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VEÍCULO. ESTELIONATO. 
. TERCEIRO DE BOA FÉ. 
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EMBARGOS DE TERCEI-
ROS. ARGUIÇÃO DE FRAU-
DE CONTRA CREDOR. DE-
CISÃO EXTRA PETITA. 
Recurso de Apelação Cível. Ação 
de Embargos de Terceiros. Argüi-
ção de fraude contra credor. A con-
denação em objeto diverso do que 
foi demandado constitui decisão 
extra petita, acarretando sua nuli-
dade por ofensa ao art. 460 do 
CPC. Decisão unânime. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
n°35.334. Relatora: Desa. AL-
BANIRA LOBATO BE-
MERGUY. 2 Câmara Cível Iso-
lada. Unânime. Julganiento:03/ 
12/98). 

AGRAVO REGIMENTAL. SIS-
TEMÁTICA PROCESSUAL 
VIGENTE. INOBSERVÂN-
CIA. 
Recurso de Agravo Regimental. 
Ajuizamento de Agravo de Instru-
mento com inobservância da siste-
mática processual vigente enseja o  

não conhecimento do recurso. Re-
curso não conhecido. 
(Ag.Reg. - PA. Acórdão 
n°35.408. Relatora: Desa. 
ALBANIRA LOBATO 
BEMERGUY. za  Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamen-
to:03112/98). 

MEDIDA CAUTELAR DE 
BUSCA E APREENSÃO. 
INEXISTÊNCIA DE COM-
PROVAÇÃO DA PROPRIE-
DADE DO VEÍCULO. CA-
RÊNCIA DO DIREITO DE 
AÇÃO, 
Medida Cautelar de Busca e Apre-
ensão. Agravo de Instrumento in-
terposto, anterior a Lei n°9.139 de 
30/11/95 - Objetivando revogação 
da liminar concedida. Argüição. 
Argüição de preliminares - Inép-
cia da inicial - Carência do direito 
de ação - ilegitimidade ativa "ad 
causam". Juízo monocrático co-
nheceu do agravo e revogou a 
liminar concedida. 1. Preliminar 
prejudicial - ilegitimidade ativa 
"ad causam". Inexistindo compro-
vação de a autora- agravada ser 
proprietária do veículo, objeto da 
lide, caracterizada está a sua ile-
gitimidade "ad causam" para pos-
tular em juízo, portanto, é 
carecedora do direito de ação - 
Preliminar acolhida. 
(Ag.Intr. - PA. Acórdão 
n°35.374. Relatora: Desa. 
OSMARINA ONADIR 
SAMPAIO NERY. 2  Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julga-
mento: 17/12/98). 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 
BUSCA E APREENSÃO. 
Alienação Fiduciária. Busca e 
apreensão. Procedência da ação. 
Recurso de apelação cível inter-
posto. Argüição de nulidade da 
sentença com afronta as normas 
insculpidas no art. 458 do Código 
de Processo Civil. Sentença sucin-
ta. Falta de análise às razões de 
defesa. 1. Faculdade concedida ao 
proprietário fiduciário de requerer 
a busca e apreensão do bem alie- 

nado fiduciariamente e restrição 
da alegação de matéria de defe- 
sa na contestação. 
Admissibilidade. 2. Nulidade da 
sentença, afastada pelos funda-
mentos constantes deste 
acórdão. 3. Não conhecimento 
do requerimento de prestação de 
contas dos bens leiloados pela 
impossibilidade de tal preten-
são, no recurso de apelação. 4. 
Recurso conhecido mas, 
improvido. Decisão unânime. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
n°35.359. Relatora: Desa. 
OSMARINA ONADIR 
SAMPAIO NERY. 2  Câma-
ra Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 10/12/98). 

ALUGUÉIS. AÇÃO DE 
DESPEJO E COBRANÇA. 
IMISSÃO NA POSSE. 
ADMISSIBILIDADE. 
Apelação Cível. Ação de Des-
pejo e Cobrança dos Aluguéis. 
Imissão na posse. Admis-
sibilidade. 1. Apresentado o cál-
culo atualizado e descriminado 
com a inicial, admite-se a co-
brança dos aluguéis e encargos 
excluída as verbas indevidas e 
apurado o débito em liquidação 
da sentença. R. Sentera con-
firmada, em parte, decisão unâ-
nime. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
n°35.344. Relatora: Desa. 
MARIA HELENA COU-
CEIRO SIMÕES. la Câma-
ra Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 09/11/98). 

APREENSÃO INDEVIDA 
DE VEÍCULOS. INDENI-
ZAÇÃO. DANOS EMER-
GENTES E LUCROS 
CESSANTES. 
Ação de Indenização. Apreen-
são indevida de veículos pelo 
órgão Estadual. Indenização 
pelos danos emergentes e lucros 
cessantes. Admissibilidade. 1. 
Preliminar de ilegitimidade "ad 
causa" ativa - Rejeitada, em 
parte, nos termos da fundamen- 

Agravo de Instrumento. Compra e 
venda de carro. Fruto de 
estelionato. Terceiro de boa fé. A 
via escolhida não é meio hábil para 

D
desfazer o seqüestro, liminarmente 
concedido, na cautelar, contra a 
agravada, de que resultou a entre-
ga do veículo , objeto da ação. 
Interposição, pela mesma, de ação 
cautelar incidental, objetivando 
liminar, para revogar a liminar, an-
teriormente concedida. O despacho 
que determina aguarde-se a conclu-
são da ação ordinária de anulação 
do ato jurídico de compra e venda 
do veículo, ora hostilizado, tem sua 
razão de ser, e está correto. Inteli-
gência do artigo 265,FV "a", do 
C.P.C. Recurso conhecido, porém, 
improvido à unanimidade. 
(Ag.Insti. - PA. Acórdão 
11035.391. Relatora: Desa 
RUTÉA DE NAZARÉ VALEN-
TE DO COUTO FORTES. 3 
Câmara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 18/12/98). 
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tação do acórdão. II. Mérito: 
comprovado o nexo causal entre 
o resultado danoso e a atuação 
do serviço público, responde a 
pessoa de direito público pela in-
denização dos danos causados ao 
autor (lucros cessantes e danos 
emergentes) improcedem os da-
nos morais, pois, não expressos 
no pedido inicial. Decisão unâ-
nime. 
(Reex.Sent. - PA. Acórdão 
11035358 Relatora: Desa. MA-
RIA HELENA COUCEIRO 
SIMÕES. P Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamen-
to: 07/12/98). 

EXCESSO DE EXECUÇÃO. 
INEXISTÊNCIA. CÉDULA 
COMERCIAL. NÃO INCI-
DÊNCIA DO §30  DO ART. 
192 DA CF/88. 
Apelação Cível. Embargos do 
Devedor. Excesso de Execução. 
Inexistência. 1. Cédula Comerci-
al. Contrato livremente pactua-
do. As taxas de juros e outros en-
cargos cobrados por instituições 
financeiras, não se acham sob a 
incidência das limitações previs-
tas no decreto n°22.626/3 3 e sim 
nas disposições da Lei n° 4.595/ 
64, ou deliberações do conselho 
monetário nacional e nas limita-
ções e disciplinas do Banco Cen-
tral( súmulas 93, do S.TJ. e 596, 
do S.T.F.). H. Não incidência do 
§30, do artigo 192, da Constitui-
ção Federal, o qual depende de 
Lei Complementar. ifi. Decisão 
unânime. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
11°35.370. Relatora: Desa MA-
RIA HELENA COUCEIRO 
SIMÕES. P Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamen-
to: 21/12/98). 

AÇÃO CAUTELAR INO-
MINADA. CONCESSÃO DE 
LIMINAR. REVOGAÇÃO 
PARCIAL. 
1. Agravo de Instrumento. Ação 
Cautelar Inominada. Revogação 
parcial da liminar anteriormente  

concedida. Admissibilidade. II. 
Pode o Juiz, a qualquer tempo, re-
vogar a liminar concedida, se surgi-
rem motivações que o convença da 
conveniência da medida, pois tal, 
está inserida no seu arbítrio e con-
vencimento. ifi. Decisão unânime. 
(Ag.Instr. - PA. Acórdão 
n°35.37 1. Relatora: Desa MARIA 
HELENA COUCEIRO SI-
MÕES. P Câmara Cível Isolada. 
Unânime. Julgamento: 14/12/98). 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. PE-
NHORA DE BEM IMÓVEL. 
BEM DE FAMÍLIA. IM-
PENHORABILIDADE INSTI-
TUÍDA PELA LEI 8.009/90. 
PROTEÇÃO DA LEI À RESI-
DÊNCIA FAMILIAR. 
A Lei 8.009/90 estabelece a 
impenhorabilidade do imóvel 
residencial próprio, considerando 
como bem de família. A penhora 
efetuada não pode prevalecer, por ter 
recaído no único bem imóvel do 
executado, protegido pela citada Lei. 
Recurso conhecido e provido para 
desconstituir a penhora realizada. 
(Ag.lnst.-PA. Acórdão n° 35.069. 
Relatora: Desa. MARIA HELENA 
D'ALMEIDA FERREIRA. 2° Câ-
mara Cível Isolada. Unânime. Jul-
gamento: 12/11/98) 

AÇÃO DE DESPEJO. 
CUMULAÇÃO COM CO-
BRANÇA DE ALUGUEL. 
LOJA EM SHOPPING 
CENTER. PROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO. PRAZO PARA DESO-
CUPAÇÃO. LEI 8.245, ART. 63, 
§ 10, 

A ação de despejo de loja em 
shopping center encontra-se regula-
da pela Lei 8.245/91, Tratando-se 
de despejo por falta de pagamento, 
julgado procedente o pedido, o pra-
zo para desocupação é de quinze 
dias, na forma do art. 63, § 1°, "b". 
Recurso conhecido e provido, para 
modificar a sentença na parte refe-
rente ao prazo para desocupação 
voluntária do imóvel. 
(Ap.Civ.-PA. Acórdão n° 35.097. 
Relatora: Desa, MARIA HELE- 

NA D'ALMEIDA FER-
REIRA. 2  Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julga-
mento: 05/11/98) 

AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO. PARCELAS SU-
PLEMENTARES. PROR-
ROGAÇÃO. LEI N° 
5.768/71. 
Ação Declaratória de 
Inexistência de Débito. Prorro-
gação de prestações através da 
portaria n°377/86 do Ministé-
rio da Fazenda. Procede a co-
brança de parcelas suplemen-
tares, porquanto autorizada 
pelo artigo 8°, inciso 1 da Lei 
n°5.768/71, constituindo a 
dilação do prazo forma de pro-
teger o contratante da respon-
sabilidade que não deu causa, 
porque o aumento verificado, 
com base na indigitada Porta-
ria, acarretaria a quebra do gru-
po de consórcio, caso não fos-
se repassado no número de 
parcelas necessárias para a 
integralização do preço do ve-
ículo. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
n°35.365. Relatora: Dra. 
MARTA INÊS ANTUNES 
JADÃO, Juíza especialmen-
te convocada. 1' Câmara 
Cível Isolada. Por maioria. 
Julgamento: 09/11/98). 

SERVIDOR FALECIDO 
SEGURADO DO IPASEP. 
PENSÃO À BENEFI-
CIÁRIA E FILHO. 
Reexame de Sentença em 
Mandado de Segurança. Pen-
são à beneficiária e filho de 
servidor falecido segurado do 
IPASEP. A mudança do regi-
me estatutário para o celetista 
da FEP não atinge o servidor 
que continuou a contribuir para 
o IPASEP. Sentença mantida 
na íntegra. 
(Reex.Sent. - PA. Acórdão 
n035.340. Relatora: Dra. 
MARTA INÊS ANTUNES 
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JADÃO, Juíza especialmente 
convocada. Unânime. Julga-
mento:21/12/98). 

EXECUÇÃO POR QUAN-
TIA CERTA CONTRA DE- 
VEDOR SOLVENTE. 
DEDEVORES SOLIDÁRI-
OS. OPOSIÇÃO DOS EM-
BARGOS POR QUEM NÃO 
SOFREU PENHORA DOS 
BENS. 
Apelação Cível. Direito Civil e 
Processual Civil. Execução por 
quantia certa contra devedor 
solvente. Embargos do devedor. 
Preliminar de Intempestividade. 
Inicia-se o fluxo do prazo 
preclusivo para os embargos no 
momento em que se efetiva a 
intimação da penhora Preliminar 
rejeitada à unanimidade. Mérito. 
Devedores solidários. Oposição 
dos embargos por quem não so-
freu penhora dos bens. 
Admissibilidade. Seguro o Juízo 
pela penhora de bens de um dos 
co-devedores, possuem os de-
mais legitimidade para opor em-
bargos. Recurso provido. Deci-
são unânime. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
W35.385. Relatora: Dra. 
CARMENCIN MARQUES 
CAVALCANTE, Juíza especi-
almente convocada. 3a  Câma-
ra Cível Isolada. Unânime. Jul-
gamento: 13/11/98). 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO 
EM PAGAMENTO. NÃO 
MANIFESTAÇÃO DO 
CONSIGNATÁRIO SOBRE 
O VALOR CONSIGNADO. 
AUSÊNCIA DE OPORTUNI-
DADE. CERCEIO DE DEFE-
SA CONFIGURADO. 
Apelação Cível - Direito Civil e 
Processual Civil - Ação de Con-
signação em Pagamento. Prelimi-
nar de Intempestividade - Não 
fluindo o prazo nas férias foren-
ses e contando-se em dobro para 
a Fazenda Pública o prazo para 
recorrer, o apelo é tempestivo. 
Preliminar rejeitada à unanimida- 

de. Preliminar de nulidade do pro-
cesso por cerceamento de defesa 
- Configura o cerceio de defesa a 
falta de oportunidade para o 
consignatário manifestar-se sobre 
o valor consignado, notadamente, 
por ter ocorrido alteração do pedi-
do inicial da consignação quanto a 
seu objeto. Preliminar acolhida à 
unanimidade. Recurso provido. 
Decisão unânime. 
(Ap.Civ. - PA. Acórdão 
W35.375. Relatora: Dra. 
CARMENCIN MARQUES 
CAVALCANTE, Juíza especial-
mente convocada. Y Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julga-
mento: 18/12/98). 

PENAL E 
PROCESSUAL 

PENAL 

AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. 
RECEBIMENTO. 
Ação Penal. Denúncia. Recebi-
mento. A fundamentação de 
inexistência de justa causa só se 
presta à rejeição da denúncia, 
quando se verifica de plano, que 
não se configura o envolvimento do 
agente rio fato tido como delituoso, 
independentemente de apreciação 
de provas capazes de se produzi-
rem ao decorrer da instrução cri-
minal. Denúncia recebida. Decisão 
unânime. 
(A.Penal. - PA. Acórdão 
n°33.811. Relatora: Desa. MA-
RIA DE NAZARETH BRABO 
DE SOUZA. Câmaras Crimi-
nais Reunidas. Unânime. Julga-
mento: 11/05/98). 

CRIME DE ESTELIONATO. 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAU-
SA. INOCORRÊNCIA. 
Habeas Corpus para trancamento 
de Ação Penal. Crime de 
Estelionato. Ausência de justa cau-
sa. Inocorrência. Só se justifica a 
concessão de habeas corpus por 
ausência de justa causa para Ação 
Penal, quando a ilegalidade é evi-
denciada pela simples exposição  

dos fatos, com o reconhecimen-
to de, que há imputação de fato 
atípico ou ausência de qualquer 
elemento indiciário que funda-
mente a acusação. Ordem 
denegada. Decisão unânime. 
(H.C. p/tranc.. A. Penal. - PÁ. 
Acórdão n°35.345. Relatora: 
Desa. MARIA DE NA-
ZARETH BRABO DE SOU-
ZA. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julga-
mento: 30/11/98). 

DESCONSTITUIÇÃO DE 
PRISÃO PREVENTIVA. 
PACIENTE FORAGIDO: 
PERDA DE OBJETO NÃO 
CONFIGURADA. DENE-
GAÇÃO QUE SE IMPÕE. 
Quando o paciente empreende 
fuga, antes do julgamento de 
seu pedido de habeas corpus, 
não pode ser considerado pre-
judicado por falta de objeto, 
para que não fique caracteriza-
do a legalidade da fuga. Por 
outro lado, quando o fundamen-
to principal do habeas corpus é 
a desconstituição da prisão pre-
ventiva. E de se negar o pedido 
quando, quando esta apresen-
ta-se revestida de legalidade. 
Writ denegado. 
(H.C. Lib.-PA. Acóilão n° 
35.090. Relatora: Des. 
ELZAMAN DA CONCEI-
ÇÃO BITTENCOURT. Câ-
maras Criminais Reunidas. 
Por Maioria. Julgamento: 
10/08/98). 

RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO. DECISÃO QUE 
REVOGOU PRISÃO PRE-
VENTIVA. INSUBSIS-
TÊNCIA DO ATO CONS-
TRITIVO. 
Sabe-se que a prisão preventi-
va é um ato de livre convenci-
mento do Juiz se ele conside-
rou que não mais subsistiam os 
fundamentos que autorizam o 
decreto preventivo e houve por 
bem revogá-lo, seu ato merece 
ser mantido' já que amparado 
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em dispositivo legal (Art. 316 
CPPB). Recurso improvido. 
(Rec.P.S.Esti-PA. Acórdão n° 
35.223. Relator: Des. 
ELZAMAN DA CONCEI-
ÇÃO BITTENCOURT. 28 Câ-
mara Criminal Isolada. Por 
Maioria. Julgamento: 
12/11/98). 

HABEAS CORPUS LIBE-
RATÓRIO. EXCESSO DE 
PRAZO JUSTIFICADO. 
Inocorre imprevisão de marcha 
processual para as alegações es-
critas do Art. 406 do CPPB. Fin-
do o prazo marcado para a de-
volução da carta precatória, ojul-
gamento da pronúncia poderá ser 
realizado com as cautelas do art. 
222, § 2° do CPPB. Ordem 
denegada. 
(H.C. Lib.-PA. Acórdão n° 
35.191. Relator: Des. 
WERTHER BENEDITO CO-
ELHO. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julga-
mento: 21/09/98) 

HABEAS CORPUS LI-
BERATÓRIO. INVOCA-
ÇÃO DE NULIDADES DO 
PROCESSO, EM FACE DE 
OUTRO JULGAMENTO DO 
JÚRI DETERMINADO 
PELO VENERANDO 
ACÓRDÃO N° 22.788 DA V 
CÂMARA CRIMINAL DO 
T.J.E. 
Preliminar de remessa da cópia 
dos autos deste Habeas Corpus, 
para a senhora Corregedora Ge-
ral de justiça, a fim de orientar o 
Sr, Juiz, Dr. Antônio F. Cava!-
cante, no sentido de realizar oj ul-
gamento determinado pelo cita-
do aresto. Preliminar acolhida. 
No Mérito, as mencionadas nu-
lidades, não consideradas abso-
lutas pela colenda Câmara, con-
valesceram através do trânsito 
em julgado do venerando 
acórdão n° 22.788, pelo que 
descabe sua reedição neste 
"Writ". "Mandamus" não conhe-
cido. 

(H.C. Lib.-PA. Acórdão n° 
35.195. Relator: Des. WERTHER 
BENEDITO COELHO. Câma-
ras Criminais Reunidas. Unâni-
me. Julgamento: 28/09/98). 

ESTUPRO. PALAVRA DA VÍ-
TIMA NA FASE INQUI-
SITORIAL. VERSÕES CON-
FLITANTES. 
Crime de Estupro. Realidade 
probante dos autos que se afirma 
fundamentalmente na palavra da 
vítima na fase inquisitorial, não 
ratificada em juízo - versões 
conflitantes - Provas que não con-
duzem ao elucidamento da questão. 
(Ap.Crim. - PA. Acórdão 
n°35.377. Relatora: Desa 
YVONNE SANTIAGO MARI-
NHO. V Câmara Criminal Iso-
lada. Unânime. Julgamento: 
22/12/98). 

CRIME CONTRA A SAÚDE 
PÚBLICA. LAUDO TOXI-
COLÓGICO DEFINITIVO. 
INADMISSIBILIDADE DE 
JUNTADA APÓS A AUDIÊN-
CIA DE INSTRUÇÃO  E JUL-
GAMENTO. 
Crime contra a Saúde Pública— Ma-
conha - Credibilidade de testemu-
nhos de policiais desde que sejam 
harmônicos com os demais elemen-
tos integrantes do conjunto 
probatório. Laudo toxicológico de-
finitivo da substância apreendida é 
inadmissível suaj untada após a au-
diência de instrução e julgamento. 
Nulo é o julgamento, em crime de 
tráfico ilícito de entorpecente, reali-
zado sem o laudo definitivo do exa-
me toxicológico. 
(Ap.Crim. - PA. Acórdão 
n°35.379. Relatora: Desa 
YVONNE SANTIAGO MARI-
NHO. V Câmara Criminal Iso-
lada. Unânime. Julgamento: 
22/12/98). 

CRIME CONTRA A PAZ PÚ-
BLICA. ASSOCIAÇÃO EM 
QUADRILHA OU BANDO. 
Penal. HC Liberatório com pedido 
de liminar. Paciente preso em fia- 

grante delito, acusado de ter vi-
olado o disposto no art. 1°, da 
Lei 2.252, de 1/07/54, cujo 
processo tramita na 68  Vara Pe-
nal da comarca de Santarém e 
com prisão decretada pela 48  

Vara Penal daquela comarca, 
acusado da prática de crime ca-
pitulado no art. 288, do CPB, 
pantenteia o excesso de prazo 
em relação ao processo que 
apura o crime do art. 1° da Lei 
2.252/54 - Liminar denegada 
ante a ausência de seus pres-
supostos básicos, instrução 
probatória desse processo ain-
da por ser concluída, não ha-
vendo o mesmo que se dizer 
quanto ao processo referente 
ao delito do art. 288, do CPB, 
recomendando a lógica-jurídi-
ca a mantença da prisão "ex-
vi" do art. 660 §1° do CPP. Or-
dem denegada, à unanimidade. 
(H.C.Lib.c/p.Lim. - PA. 
Acórdão n°35.315. Relator: 
Des. JAIME DOS SANTOS 
ROCHA. Câmaras Crimi-
nais Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 16/11/98). 

CRIME CONTRA A OR-
DEM TRIBUTÁRIA. 
Processo Penal - Crime con-
tra a Ordem Tributária - Paci-
entes denunciados como 
incursos no artigo 3°, inciso II 
da Lei n°8.137/90, sem que o 
"dominus litis" haja 
desencumbindo-se fielmente 
das exigências do artigo 41 da 
Lei Adjetiva Penal. Ademais, 
o tipo penal descrito na 
exordial acusatória, materiali-
za-se somente através das con-
dutas exigir, solicitar ou rece-
ber, e jamais, através das con-
dutas de prometer ou oferecer, 
ambas atribuídas aos pacien-
tes. Ordem concedida, por 
maioria de votos, para efeito de 
trancamento da ação penal em 
face dos mesmos, porque fla-
grante a inépcia da denúncia, 
além da hipótese de crime im-
possível. 
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(H.C.p/tranc.A.Pen. - PA. 
Acórdão 11035.368.  Relator: 
Des. JAIME DOS SANTOS 
ROCHA. Câmaras Criminais 
Reunidas. Por maioria. Julga-
mento: 07/12/98). 

AGRAVO REGIMENTAL. 
CRIME HEDIONDO. PRO-
GRESSÃO DE REGIME. 
Quando a lei concede progressão 
de regime somente a um tipo de 
crime, dentre os hediondos, deve-
se aplicar aos demais diante do 
princípio da isonomia. Recurso 
conhecido e provido. 
(Ag. Inst.-PA. Acórdão n° 
35.091. Relatora: Desa. LU-
CIA DE CLAIREFONT 
SEGUIN DIAS CRUZ. 33  Câ-
mara Criminal Isolada. Unâ-
nime. Julgamento: 16/10/98). 

RECURSO PENAL EX-
OFFÍCIO. LEGÍTIMA DE-
FESA. PROVAS. 
Inexistindo provas convincentes 
da ocorrência de excludente de 
ilicitude, não se pode absolver ré, 
inclusive que foi considerada 
revel. Recurso conhecido e pro-
vido, a fim de ser submetida ré a 
julgamento popular. 
(Rec. Penal Ex-Off.-PA. Acórdão 
ri' 35.086, Relatora: Desa. LU-
CIA DE CLAIREFONT 
SEGUIN DIAS CRUZ. 3° Câ-
mara Criminal Isolada. Unânime. 
Julgamento: 18/09i98). 

TRIBUNAL DO JÚRI. IN-
VERSÃO DE QUESITOS E 
FORMULAÇÃO EQUIVO-
CADA. ANULAÇÃO DO 
JULGAMENTO. 
Apelação Penal. Acolhe-se a Pre-
liminar de Nulidade do decisum 
proferido pelo Tribunal do Júri, 
em razão de supressão, inversão 
de quesitos e erro em sua formu-
lação no que pertine à tese de des-
classificação do crime de homi-
cídio simples para o de Lesão 
Corporal seguida de morte e, sem 
apreciação do mérito anula-se o 
Julgamento, para que outro se re- 

alize com a formulação correta da 
quesitação. Decisão unânime. 
(Ap.Crim. - PA. Acórdão 
n°35.338. Relator: Des. BENE-
DITO DE MIRANDA ALVA-
RENGA. 33  Câmara Criminal 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
11/12/98). 

CRIME DE RESPONSABILI-
DADE DE EX-PREFEITO 
MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO 
DA PRETENSÃO PUNITIVA. 
Ocorrendo o delito imputado ao 
acusado em 06/03/89 e reeditado 
em 01/08/90, cuja apenação em 
abstrato é de detenção de 03 meses 
a 03 anos, o tempo decorrido entre 
as datas de consumação e a presen-
te, já foi alcançado pela prescrição 
da pretensão punitiva antes do re-
cebimento da denúncia, que que 
seria hoje, pois o lapso temporal 
supera os 08 anos previstos para tal. 
Preliminar acolhida. Peça 
preambular acusatória rejeitada. 
(A. Penal-PÁ. Acórdão n° 
35.176. Relator: Des. BENEDI-
TO DE MIRANDA ALVA-
RENGA. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamen-
to: 30/11/98). 

LESÕES CORPORAIS. LEGÍ-
TIMA DEFESA. INCOMPA-
TIBILIDADE COM DESEN-
TENDIMENTO ANTERIOR. 
DECISÃO ABSOLUTÓRIA 
EM DESACORDO COM AS 
PROVAS DOS AUTOS. 
Apelação Penal: infringência ao 
art. 129, §2°, inciso 1V do CPB. 
Alegação não configurada, ante a 
inexistência dos pressupostos 
ínsitos no art. 25 do CPB. A legí-
tima defesa não se compatibiliza 
com desentendimento anterior ain-
da  que injusto. Falta de atualidade 
evidenciando ação de vingança por 
fatos verificados anteriormente. 
Prova dos autos demonstradora da 
culpabilidade do acusado, sendo 
que a decisão do juízo "a quo" que 
absolveu o réu, não se coaduna 
com as referidas provas, merecen-
do ser reformada. Condenando-se  

o réu a pena base de 03 (três) 
anos, que reduzida de 1/3, pe-
los bons antecedentes, fica 
estabelecida a pena definitiva 
em 02 (dois) anos, em regime 
semi-aberto, ficando desse 
modo retificada a pena constante 
das notas taquigrafias. Recurso 
conhecido e provido. Decisão 
por maioria. 
(Ap.Crim. - PA. Acórdão 
n°34.424. Relator designado: 
Des. FELICIO DE ARAUJO 
PONTES. 2 Câmara Criini-
na! Isolada. Por Maioria. Jul-
gamento: 04/06/98). 

AÇÃO PENAL. INEXIS-
TÊNCIA DE JUSTA CAU-
SA. DESPACHO QUE DE-
TERMINA INQUÉRITO 
POLICIAL. IRRECORRI-
BILIDADE. 
Recurso Penal em Sentido Es-
trito. Arquivamento de Inquéri-
to Policial requerido pelo MP 
acolhido pelo Juízo processante. 
Inexistência de justa causa para 
instauração da Ação Penal. Re-
curso de Apelação indeferido. 
Jurisprudências de nossos tribu-
nais que entendem irrecorrível 
despacho que determinahiqué-
rito Policial, mormente se não 
apresentadas novas provas, 
como no caso presente. Inexis-
tência em nosso ordenamento 
jurídico de qualquer modalida-
de de recurso para o tipo de des-
pacho combatido pelo recorren-
te. Falta de amparo legal para a 
impetração. Recurso conhecido 
e improvido. Decisão unânime. 
(Rec.P.S.Estt; - PA. Acórdão 
n° 34.512. Relator: Des. 
FELÍCIO DE ARAUJO 
PONTES. 2 Câmara Crimi-
nal Isolada. Unânime. Julga-
mento: 27/08/98). 

Supvelo; Desembargador Manoel de 
Christo Alves Filho e Desembarg&IrAlmir de 
Lima Pereira. 
Organização: Rosa Helena Tavaresd Chnszo 
Alves e Ednair de Meio Fernandes Leão - As-
sessoras dos Plenários, 
Colaboração: Jane Jordy. Assessora Jurídi-
ca; e Luiz Alberto Tuji de Castro - Oficial de 
Justiça 
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