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O corpo do 
Desembargador 
E/zaman da 
Conceição 
Bittencourt - que 
morreu no exercí-
cio da Presidência 
do Eleitoral - é 
conduzido para 
sepultamento. 

     

 

Leia Ainda 

 

O Tribunal de Justiça perdeu o Desembar-
gador Elzaman Bittencourt. (págs. 6 e 7) 

Mais uma vaga no TJE é aberta com a 
aposentadoria da Desembargadora Lúcia 
Clareifont Cruz. (pág. 3) 

Está prevista para agosto a Primeira 
Semana de Saúde do Judiciário. (pág. 8) No gabinete da Presidência, dirigentes da UNAMA e 

comandante da PM definem o local para o julgamento dos 
envolvidos no episódio de Eldorado dos Carajás. 

Aviso importante 
A Uniodonto está propondo a prestação de serviços odon-

tológicos aos servidores, através de um covênio com o TJE. O 
número de 500 associados condiciona a aprovação do convênio. 

O serviço odontológico do TJE continua funcionando nor-
malmente. A Uniodonto será uma opção de oferta mais ampla e 
rápida de serviço. A Uniodonto presta serviços em alguns 
municípios como: Abaetetuba; Barcarena; Castanhal; 
Nova Barcarena; Paragominas e demais capitais do terri-
tório nacional. 

O servidor que aderir ao plano terá a cobertura completa ao 
preço de R$ 15 e mais R$ 12 por cada dependente, descontado 
em folha de pagamento. 

É necessário que cada servidor interessado compare-
ça ao segundo andar do Anexo II, na Divisão de 
Desenvolvimento de Pessoal, para preencher a ficha de 
associado e/ou obter mais informações com Virgínia 
Vidigal. 15 de junho é a data de encerramento para ins-
crições e avaliação dos resultados. 
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Publicações Recebidas na Biblioteca "Des. Antônio Koury" no mês de abril 
LIVROS 

ASPECTOS polêmicos e atuais dos 
recursos cíveis de acordo com a Lei 
9.756/98. São Paulo: RT, 1999. 

AZEVEDO, Alvaro V. Bem de família. 4. 
ed. São Paulo: RT, 1999. 

CARGO e função. Rio de Janeiro: 
Esplanada: ADCOAS, 1999. Série 
Jurisprudência. 

CURSO avançado de processo civil / 
coord. Luiz R. Wambier. 2.ed. São 
Paulo: RT, 1999. v.l 

LIC1TAÇOES e contratos administrati-
vos / coord. Armando Vem Jr. [et ai.]. 
São Paulo: RT, 1999. 

LOPES, Jair Leonardo. Curso de direito 
penal: parte geral. 3.ed. São Paulo: 
RT, 1999. 

MONTORO, André Franco. Introdução 
à ciência do direito. 25.ed. São Paulo: 
RT, 1999. 

NERY JR., Nelson. Princípios do proces-
so civil na Constituição Federal. 
5.ed. São Paulo: RT, 1999. 

NERY JR., Nelson & NERY, Rosa M. A. 
Código de processo civil comentado e 
legislação processual civil extrava-
gante em vigor 4.ed. São Paulo: RT, 
1999. 

OLIVEIRA, Francisco Antonio de. 
Manual de audiências trabalhistas. 
2.ed. São Paulo: RT, 1999. 

OLIVEIRA, Regis E de & HORVATH, 
Estevão. Manual de direito financei-
ro. 3.ed. São Paulo: RT, 1999. 

PRADO, Luiz Regis. Curso de direito 
penal brasileiro: parte geral. São 
Paulo: RT, 1999. 

REPERTÓRIO de doutrina sobre direito 
de família. São Paulo: RT, 1999. v.4 

SOARES, Guido E S. C'ommon law: 
introdução ao direito dos EUA. São 
Paulo: RT, 1999. 

PERIÓDICOS 

BOLETIM DE DIREITO ADMINIS-
TRATIVO. São Paulo: NDJ. v.15, 
n.4, abr. 1999 

BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL. 
São Paulo: NDJ. v.15. n.4, abr. 1999 

BOLETIM DE LICITAÇÕES E CON-
TRATOS. São Paulo: NDJ. v.12, n.4, 
abr. 1999 

BOLETIM JURISPRUDÊNCIA AD-
COAS. São Paulo: Esplanada. v.31, 
n.7, fev. 1999; v.31, n.lø, mar. 1999; 
v.31, n.11, mar. 1999 

CADERNOS DE DIREITO CONSTI-
TUCIONAL E CIÊNCIA POLÍTI-
CA, São Paulo: RT. v.7, n.26, 
jan./mar. 1999 

CADERNOS DE DIREITO TRIBUTA-
RIO E FINANÇAS PÚBLICAS. São 
Paulo: RT. v.7, n.26, jan.lmar. 1999 

CALENDÁRIO OBJETIVO DE OBRI-
GAÇÕES E TABELAS PRÁTICAS. 
São Paulo: IOB. abr./maio 1999 

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO E 
JURISPRUDÊNCIA. São Paulo: 
LEX. v.63, t.1, jan. 1999; v.63, t.2, 
fev. 1999 

CONJUNTURA ECONÔMICA. Rio de 
Janeiro: FGVV, v.52, n.°s 1 a 12, jan, a 
dez. 1998 

CONSULEX: LEIS & DECISÕES. 
Brasília: Consulex. v.3, n.27, mar. 
1999 

CONSULEX: REVISTA JURÍDICA. 
Brasília: Consulex. v.3, n.27, mar. 
1999 

DOUTRINA ADCOAS. São Paulo: 
Esplanada. v.2, n.2, fev. 1999; v.2, 
n.3, mar. 1999 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA. 
Florianópolis: TRE-SC. v.3 1999 

ICMS/IPI E OUTROS. São Paulo: IOB. 
v.33, nos 13 a 17, abr. 1999 

IMPOSTO DE RENDA E LEGISLA-
ÇÃO SOCIETÁRIA. São Paulo: 
IOB. v.33, n°s 13 a 17, abr. 1999 

INFORMATIVO LICITAÇÕES E CON-
TRATOS. Curitiba: Zênite. v.6, n.61, 
mar. 1999 

IOB COMENTA. São Paulo: IOB. v.1, 
n.13, abr. 1999; v.1, n.14, abr. 1999; 
v.l,n.15,abr, 1999 

JURISPRUDÊNCIA ADCOAS [Dis-
quete]. São Paulo: Esplanada. n.11,  

mar. 1999; n.12, mar. 1999; n.13, abr. 
1999; n.14, abr. 1999 

JURISPRUDÊNCIA DO STF. São 
Paulo: LEX. v.21, n.241,jan, 1999 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TRIBU-
NAIS REGIONAIS FEDERAIS. São 
Paulo: LEX. v.11, n.114, fev. 1999; 
v.11, n.115, mar. 1999 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL MILITAR. Brasília: 
STM. v.5, n.1-2, jan./dez. 1996 

JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS 
DE ALÇADA CIVIL DE SÃO 
PAULO. LEX. v.32, n.167, jan./fev. 
1998; v.33, n.173,jan./fev. 1999 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E 
PREVIDENCIARIA. São Paulo: 
IOB. v.33, n°s 13 a 17, , abr. 1999 

REPERTÓRIO IOB DE JURISPRU-
DÊNCIA. São Paulo: IOB. n.7, abr. 
1999 

RESENHA ELEITORAL. Florianópolis: 
TER-SC. v.5, n.2, jul./dez. 1998 

REVISTA DE DIREITO AMBIENTAL. 
São Paulo: RT v.4, n.13,janirnar. 1999 

REVISTA DE JULGADOS DO TRIBU-
NAL DE ALÇADA CRIMINAL DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. São 
Paulo: Fiuza. v.39, jul.fset. 1998 

REVISTA DE LICITAÇÕES E CON-
TRATOS. Brasília: Consulex. v.2, 
n.8, fev. 1999 

REVISTA DO DIREITO TRABALHIS-
TA. Brasília: Consulex. v.5, n.2, fev. 
1999 

REVISTA DO DIREITO TRABALHIS-
TA [CD-ROM]. Brasília: Consulex. 
Atualizado até jan. 1999 

REVISTA JURIDICA. São Paulo: 
Notadez. v.46, n.257, mar. 1999 

REVISTA DOS TRIBUNAIS. São 
Paulo: RT. v.88, n.760, fev. 1999 

SÍNTESE JORNAL. Porto Alegre: 
Síntese, v.3, n.25, mar. 1999 

SÍNTESE TRABALHISTA. Porto 
Alegre: Síntese. v.10, n.116, fev. 1999 

SISTEMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
E DE PROCEDIMENTOS UCITATÓ-
RIOS [CD-ROM]. Brasília: Consulex.; 
At'Iali71do até fev. de 1999 

Informativo do TJE 
E uma publicação mensal dirigida aos integrantes do Poder Judiciário. Os artigos assinados são de responsabilidade de seus auto-
res. Distribuição gratuita. Tiragem 2.500 exemplares. A publicação é de responsabilidade da Assessoria de Imprensa. Jornalista 
Responsável: Glória Lima: RPMTB 954 DRTIPA.. Fotos: Newton Ricardo Oliveira. Colaboraram nesta edição: Paulo Ledo - Ass. 
Cerimonial e Relações Sociais; Márcio Losada Maia - Secretário de Administração; Rubens Farias e Rafael Costa Filho. Editoração 
Eletrônica: Ezequiel Noronha Jr. (263-3494) - Impressão: Graficentro/CEJUP. As correspondências para este jornal podem ser 
enviadas à Assessoria de Imprensa do TJE, 2° Andar - Palácio da Justiça. Praça Felipe Patroni, S/N - Cidade Velha - Tel./Fax: 218- 

1. Home-Page: www.tj.pa.gov.br.
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Vagas no Cole giado do 
Tribunal de Justiça 

Julgamento dos Militares 

No mês de agosto, no Salão do Júri 
"David Mufarrej" da Universidade da 
Amazônia (Unama), será realizado o jul-
gamento dos 150 militares e 3 civis 
envolvidos na morte de 19 integrantes do 
Movimento de Trabalhadores Rurais 
Sem-Terra, ocorrido em Eldorado dos 
Carajás, durante um conflito com poli-
ciais militares em abril de 1996. Com  a 
definição do local e mês do julgamento é 
virada mais uma página de um processo 
que ficará na história do Judiciário 

paraense. Um processo volumoso, cheio de 
recursos, com um número recorde de réus, ins-
truído também em tempo recorde. 

A decisão do local do julgamento dos mili-
tares foi fechada em recente reunião realizada no 
gabinete do Presidente do Tribunal, José Alberto 
Soares Maia (dia 18.05). Participaram da reu-
nião, além do Presidente, o Juiz Ronaldo Vaile. 
titular da 2  Vara Penal e Diretor do Fórum 
Criminal -que vai presidir o julgamento; os diri-
gentes da Unama - professores Mário Guzzo, 
Paulo Batista, Antônio Vaz e Graça Landeira; o 
Cel. Faustino, Comandante da Polícia Militar do 
Estado e o Tenente-Coronel Uchoa, Coor-
denador de Segurança do TJE, que garantirão a 
segurança do julgamento. 

Entre o TJE e a Unama existe uma parceria 
para realização de sessões de júri, considerado 
pelo Diretor do Forum Criminal, "muito boa, 
com vantagem para ambas as partes". Para o 
Tribunal a vantagem é a de poder contar com 
mais um local para a realização das sessões de 
júri. Para os dirigentes da Unama as sessões são 
verdadeiras aulas práticas aos alunos do curso de 
Direito daquela instituição. 

O Des. José Alberto Maia concordou com a 
escolha do Juiz Ronaldo Vaile e agradeceu em 
nome do Tribunal a colaboração dos professores-
dirigentes e ao Comandante Faustino da PM. 

O julgamento será realizado em blocos, obe-
decendo à ordem da pronúncia - que se inicia 
pelos mais graduados - e as sessões serão sem-
pre às segundas e sextas-feiras, com previsão 
para durar cerca de três meses. O dia para início 
do julgamento será marcado em breve pelo Juiz. 

Lúcia Clareifont Seguin Dias 
Cruz em recente foto 

Mais uma vaga no 
desembargo do Tribunal de 
Justiça do Estado ficará aber-
ta, nos próximos dias, com a 
aposentadoria da Desembar-
gadora Lúcia Clairefont 
Seguin Dias Cruz, que com-
pleta no dia 28 deste mês a 
idade-limite de permanência 
no serviço público. O 
Colegiado de Desembar-
gadores, composto por 27 
integrantes, ficará funcionan-
do com apenas 23. Duas 
vagas foram deixadas com as 
mortes dos Desembargadores 
Romão Amoêdo Neto e 
Elzaman Bittencourt e as 
outras duas com as aposenta-
dorias de Nelson Silvestre 
Amorim e Lúcia Clairefont. 

Magistrada de carreira, 
Clairefont Seguin Dias Cruz 
iniciou sua trajetória na 
magistratura em 1969, após 
aprovação em segundo lugar, 
no concurso público para Juiz 
de Direito em 1968. Sua pri-
meira Comarca foi Baião e lá 
permaneceu até o ano seguin-
te, quando pediu remoção 
para a Comarca de Igarapé-
Açu. Nesse município a  

magistrada permaneceu até 
1976, quando foi promovida 
para a Comarca da capital. 

Durante a permanência 
nas comarcas do interior a 
magistrada respondeu tam-
bém pelas 35' e a  Zonas 
Eleitorais de Baião e lgarapé-
Açu, respectivamente. Pro-
movida para a capital, a 
Desembargadora Clairefont 
Cruz foi designada para assu-
mira titulariedade das 5-  e l 
Varas Penal e Cível durante o 
período de 1976 a 1995. De 
1976 a 1984 esteve à frente 
da Diretoria do Fórum 
Criminal. A promoção ao 
desembargo ocorreu em 
junho de 1995. 

Paralelamente à ma-
gistratura, Lúcia Seguin 
Dias Cruz abraçou a carreira 
do magistério, atuando na 
Universidade Federal do 
Pará, na cadeira de Legis-
lação da Previdência Social 
(do Curso de Serviço Social) 
e Direito Previdenciário (do 
Curso de Direito). Ainda na 
UFPA atuou também junto à 
Pró-Reitoria de ensino e ad-
ministração acadêmica. Em 
seu curriculum constata par-
ticipação em congressos e 
seminários em várias partes 
do Brasil e do exterior, além 
de premiações de várias 
entidades de ensino e pes-
quisa. 

A Assessoria de 
Gabinete da Desembagadora 
está preparando uma caloro-
sa despedida que deverá reu-
nir várias personalidades da 
comunidade jurídica e aca-
dêmica, no Palácio da 
Justiça. 



Adiada a vacinação 

A greve deflagrada por 
motoristas e cobradores dos 
transportes coletivos forçou 
o serviço médico do TJE a 
adiar para outra data a apli-
cação da terceira dose da 
vacina contra hepatite do 
tipo B. A aplicação da vaci-
na ocorreria no dia 05 mas, 
com o movimento grevista 

dos trabalhadores em trans-
porte, só pôde ser realizada 
uma semana depois, no dia 
12. O serviço médico pro-
gramou a aplicação da ter-
ceira dose da vacina para 
possibilitar aos 150 servido-
res, que deixaram de torná-la 
em abril, para concluir o 
ciclo de vacinas. 

Novo Presidente do Eleitoral 

A sessão plenária do 
Colegiado de Desembarga-
dores do Tribunal de Justiça, 
realizada no dia 05 deste 
mês, referendou o nome do 
Desembargador João Al-
berto Paiva para ocupar a 
Presidência do Tribunal 
Eleitoral. O Desembargador 
Paiva estava como magistra- 

do suplente, com o faleci-
mento do Desembargador 
Elzaman Bittencourt, ocorri-
do no dia 24 de abril, assume 
agora a presidência daquele 
Tribunal. A Desembarga-
dora Yvone Santiago Ma-
rinho permanece na Vice-
Presidência e Corregedoria 
do Eleitoral. 

Oficiais de Justiça 
No último dia 30 de 

abril os 180 oficiais de 
Justiça escolheram os diri-
gentes da Assojupa - 

Associação dos Oficiais de 
Justiça do Estado do Pará, 
para o biênio 99/2000. A 
Chapa 1 "Atuação", foi re-
eleita através de escrutínio 
secreto. A chapa vencedora 
promete lutar por aparelha-
mento estrutural da sede 
campestre; projeto de lei 
pedindo isenção de impos- 

tos na aquisição de carro 
para trabalho; defesa jurídi-
ca dos associados em caso 
de representação; dar conti' 
nuidade na luta pelo paga-
mento de gratificação do 
nível superior; acompanhar 
o plano de cargos e salários; 
ampliar os convênios e pro-
moção de cursos de atuali-
zação para os oficiais do 
interior. A entidade já conta 
com mais de trinta anos de 
criação. 

6,1 

Futebol Society 
O time de futebol inte-

grado por servidores do 
Tribunal de Justiça jogou no 
dia 10 de abril, com o time 
da Câmara Municipal de 
Tucuruí. O torneio aconte-
ceu naquele município e o 
time do TJE ganhou de 1 x 
0. O gol da vitória foi do 
atleta Guto. O Juiz José 
Maria Teixeira do Rosário 

participou do amistoso 
jogando na lateral direita. O 
funcionário Paulo Barreto, 
do TJE da capital, é o capi-
tão da equipe - que já conta 
com mais de três anos de 
criação. A Prefeitura e 
Câmara Municipal de 
Tucuruí apoiaram o torneio, 
realizado no Estádio Mu-
nicipal Antônio Dias. 
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Curtas 
O presidente. do Tribunal de Justiça, José Alberto Soares 

Maia, agradece os convites e visitas recebidos neste mês de maio. 

- Dia 03: 
- Sessão Solene, promovida pela presidência da Assembléia 

Legislativa do Estado do Pará, em comemoração ao Dia do 
Legislativo. Plenário da Assembléia Legislativa do Estado. 

(*) Nessa cerimônia o Desembargador Presidente foi agracia-
do com a Medalha da Ordem do Mérito do Legislativo Estadual. 

- Cerimônia de Repasse de Recursos Financeiros para a 
Federação Paraense de Futebol, Promovida pelo Governo do 
Estado do Pará. Auditório do Palácio de Despachos. 

- Sessão Solene de Posse do Doutor Amim Abiguenem, no 
Cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo. Vitória-Es. 

- Sessão Solene em Comemoração Aos 99 Anos de Fundação 
da Academia Paraense de Letras. Plenário da APL. 

- Jantar Oferecido pelo Governador do Estado do Pará, 
Doutor Almir José de Oliveira Gabriel, em Homenagem ao 
Doutor Celecino de Carvalho Filho, do Ministério da Previdência 
e Assistência Social. Granja do Icuí. 

Dia 04: 
- Palestra Proferida pelo Ministro de Estado da Justiça, 

Senador Renan Calheiros, Promovida pela Câmara dos 
Deputados Federais. Brasília - DF. 

Dia 06: 
- Solenidade de Posse dos Novos Dirigentes do Creci da 12 

Região PA/AP. Hotel Hilton. 
- Abertura da Exposição Individual do Fotógrafo, Dilermando 

Cabral Júnior, Promovida pela Secretaria de Estado de Cultura - 
Governo do Estado do Pará. Museu de Arte Sacra. 

Dia 10: 
- Solenidade de Posse dos Novos Procuradores do Estado. 

Auditório do Palácio de Despachos. 
Dia 12: 
- Cerimônia de Posse do Doutor Gledson Antonio do 

Nascimento Diniz, no Cargo de Procurador Geral da Defensoria 
Pública do Estado do Pará. Auditório da Defensoria Pública do 
Estado. 

Dia 17: 
- Implantação do Projeto "Ministério Público e a 

Comunidade", Promovido pela Procuradoria Geral do Ministério 
Público do Estado do Pará. 

Associação Carnavalesca "Bole Bole", no Bairro do Guamá. 
Dia 19: 
- Sessão Solene de Abertura do 1 Seminário de Prevenção de 

Acidentes e Saúde do Trabalhador da Segurança Pública". 
Auditório do Centur. 
Dia 21: 
- Inauguração do Conjunto Residencial "Xavante 1", pelo 

Governo do Estado do Pará. 
Belém - Pa. 
Dia 22: 
- Abertura do Programa Ação Global, Promoção do SESI—

Serviço Social da Indústria e Rede Globo - Tv Liberal - Canal 7, 
com a Participação de Diversos órgãos,  Inclusive o Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, Através da 24  Vara Cível - Infância e 
Juventude. 

Vila de Icoaraci - Pa. 
Dia 22: 
- Cerimônia de Instalação da ia  Bienal da Terra - Reforma 

Agrária e Meio Ambiente, Promoção da Universidade da 
Amazônia - Unama. Auditório David Mufarrej - Unama. 



A visita protocolar dos brigadeiros-do-ar aos dirigentes do TJE 
foi marcada pela descontração 

Dirigentes do Banpará em visita de cortesia ao Presidente, 
Desembargador José Alberto Maia, conversaram sobre o pro-
cesso de capitalização do Banco. 
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Brigadeiros-do-ar visitam o Tribunal de Justiça 

O Presidente do TJE, 
Des. José Alberto Soares 
Maia recebeu no dia 27 de 
abril a visita do Major 
Brigadeiro-do-Ar Marcus 
Vinícius Pinto Costa até 
então à frente do 1 
COMAR, no salão nobre 
"Rui Barbosa". O Briga- 

deiro Marcus Vinícios veio 
para visita de despedida e 
para apresentar ao chefe do 
Judiciário paraense o novo 
Comandante do 1 COMAR 
Major Brigadeiro-do-Ar 
Paulo Roberto Borges 
Bastos. As Desembargado-
ras Climenié Bemadette  

Araújo Pontes, Vice-
Presidenta e Maria de 
Nazareth Brabo de Souza, 
Corregedora Geral de 
Justiça, receberam também 
os visitantes. Os dois mili-
tares aproveitaram a opor-
tunidade para convidar os 
dirigentes do TJE para a 
solenidade de passagem de 
comando daquela organiza-
ção a ser realizada no dia 
30 de abril. 

Cariocas de Ipanema e 
do Leblon, os dois briga-
deiros demonstraram a 
satisfação em trabalhar 
nesta Região. Para os visi-
tantes "todo oficial tem que 
atuar na Amazônia para 
poder conhecer o Brasil. E, 
para nós, isso é um privilé-
gio". Ao avaliar o seu tra-
balho à frente do 1 
COMAR Marcus Vinícios  

classi9cou como "muito 
bom". "Nossa preocupa-
ção é sempre o homem. A 
nossa formação básica 
atende o Ministério da 
Aeronáutica nas suas tare-
fas peculiares e nossa ges-
tão foi assegurar a dignida-
de de vida aos oficiais que 
trabalham na FAB". O 
Comandante informou que 
a corporação assegura aos 
seus oficiais saúde, educa-
ção aos filhos e moradia. 
"A qualidade de vida é 
importante para garantir a 
produtividade dos ofi-
ciais", destacou o militar. 
O Brigadeiro Marcus Viní-
cios, após ter repassado o 
comando ao colega, dia 30 
de abril, iniciou o trabalho 
no Comando Geral de 
Pessoal da Chefia do 
Estado-Maior, em Brasília. 

Presidente do Banpará visita o Presidente do TJE 

O Presidente do 

BANPARÁ, Mário Ra-

mos Ribeiro, acompanha-

do dos Gerentes Geral e 

de Negócios Socorro 

Lima e Jaime Borges, 

respectivamente, visita-

ram no dia 9 de abril o 

Presidente do Tribunal de 

Justiça., Des. José Alberto 

Soares Maia. A visita de 

cortesia foi também para 

prestar informações sobre 

a fase de capitalização 

daquela instituição ban-

cária. 

Mário Ribeiro fez 

uma retrospectiva da 

situação do Banco nos  

últimos anos até sua capi-

talização que, segundo 

informou ao Desembar-

gador, "exigiu muita 

garra do corpo funcional 

e grande apoio da cliente-

la". Como metas priori-

tárias da nova fase 

Ribeiro destacou a remo-

delagem tecnológica e a 

disponibilização de no-

vos produtos e serviços 

para melhor atender às 

necessidades de seus 

usuários. 

Atualmente o BAN-

PARÁ dispõe de quatro 

pontos de atendimento no 

prédio do Tribunal, nos  

seguintes locais: térreo 

do Anexo 1, no segundo 

andar - com caixa avan-

çado para pagamento de 

taxas judiciárias e Sala  

VIP dos magistrados; no 

Anexo São João, totali-

zando cinco caixas e mais 

quatro terminais de saque 
eletrônico. 



O corpo do Desembargador foi velado no Salão Nobre do TRE 
e sepultado no Cemitério-Parque Recanto da Saudade 
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Elzaman Bittencourt em foto 
recente 

O Desembargador Elza-
man da Conceição Bitten-
court, no exercício da Presi-
dência do Tribunal Regional 
Eleitoral e integrante das 
Câmaras Criminais Isolada e 
Reunida e do Colegiado do 
Tribunal Pleno do TJE, fale-
ceu no dia 24 de abril, às 
9h15, no Hospital da Bene-
ficente Portuguesa, vítima de 
hemorragia estomacal. O 
Desembargador Elzaman 
Bittencourt deu entrada no 
hospital oito dias antes do 
óbito, com problemas hepáti-
cos. O corpo do Desembar-
gador foi velado desde às 
12h00 até às 17h00 no Salão 
Nobre do Tribunal Regional 
Eleitoral, quando foi levado 
para sepultamento no 
Cemitério-Parque Recanto da 
Saudade. Diversos magistra-
dos, funcionários, advogados, 
autoridades civis e militares 
do Estado acompanharam os 
funerais. 

Elzaman Bittencourt há 
quatro anos sofria de hepatite 
C. Nos últimos dias o quadro 
clínico do Desembargador se 
agravou e ele foi internado no 
Hospital da Beneficente 
Portuguesa. Os médicos Paulo 
Barroso, Guilherme Guima-
rães (Clínicos) e os gastroen- 

terologistas Abeniz Silva e 
Débora Crespo estavam 
acompanhando o magistrado. 
Um dia antes de seu faleci-
mento os médicos constata-
ram uma hemorragia estoma-
cal e o removeram para a UTI 
daquele hospital, onde veio a 
falecer na manhã do dia 
seguinte. 

A perda de Elzaman 
Bittencourt foi considerada 
prematura e irreparável pelos 
desembargadores do TJE. 
Durante as sessões realizadas 
após a morte do Desembar-
gador vários magistrados 
expressaram a dor e guarda-
ram um minuto de silêncio em 
homenagem ao magistrado. 
Presidentes de vários Tribu-
nais de Justiça do Brasil tam-
bém enviaram mensagens de 
pesar à Presidência da Casa. 

A CARREIRA NA 
MAGISTRATURA 

Elzaman da Conceição 
Bittencourt nasceu em 8 de 
dezembro de 1933, no distrito 
de Colares, Comarca de Vigia. 
Concluiu o curso de Direito 
em 16 de dezembro de 1961. 
Quatro meses depois foi 
nomeado Pretor de sua cidade 
natal, onde permaneceu até 
janeiro de 1965, quando foi 
exonerado do cargo de Pretor 
para prestar o concurso públi-
co para Juiz de Direito. 
Aprovado no certame, Elza-
man Bittencourt foi nomeado 
Juiz da Comarca de 
Oriximiná, tendo assumido 
aquela jurisdição em 14 de 
julho de 1965. Respondeu por 
Orixiniiná durante um ano, 
quando foi removido, a pedi-
do, para a Comarca de Vigia. 
Nesse município o magistrado 
permaneceu até o dia 3 de 
dezembro de 1979, quando  

foi promovido pelo critério de 
antiguidade para a 4ft  Vara da 
Comarca da Capital. Respon-
deu posteriormente por outras 
varas penais e também pela 
diretoria do Fórum Criminal. 
A promoção ao desembargo 
foi conquistada em 27 de 
agosto de 1992, pelo critério 
de merecimento. O Desem-
bargador integrava as 
Câmaras Criminais Isolada e 
Reunida e ainda o Órgão 
Especial e Tribunal Pleno. 
Em 17 de fevereiro de 98 foi 
empossado na Presidência do 
Tribunal Regional Eleitoral. 

INCURSÕES NA 
MÚSICA 

Paralelamente à ativida-
de na magistratura, Elzaman 
Bittencourt era músico de 
coração. Começou a tocar 
cavaquinho desde a adoles-
cência e sua preferência era o 
chorinho. Posteriormente 
incluiu também o samba no 
repertório das apresentações 
que fazia em família - jamais 
tocou profissionalmente du-
rante o período em que atuou 
na magistratura. Na época em 
que esteve na faculdade che-
gou a tocar em uma casa de  

samba na Pedreira. Durante 
as apresentações, os freqüen-
tadores da casa lhes agrade-
ciam a música com cervejas, 
que o então estudante trocava 
em dinheiro com o dono do 
Bar. Com  esse dinheiro ou 
"cachê" o então acadêmico - 
de origem humilde - conse-
guia comprar seus livros para 
o curso de Direito e conquistar 
seu diploma de Bacharel. 
Também participou de progra-
mas de rádio da extinta PRC-
5, em parceria com a irmã 
Mariazinha Bittencourt. A 
dupla chegou a ganhar vári' 
prêmios. 

Quando começou a che-
gar a prole - oito filhos e 10 
netos, de dois matrimônios - 
ensinou-lhes o que sabia de 
choro e samba. Nelson Elias 
Bittencourt - filho do primei-
ro matrimônio - foi o único 
dos filhos que levou adiante a 
musicalidade do pai. Nelson 
Elias começou a tocar cava-
quinho desde os oito anos e 
toca até hoje, profissional-
mente, com mais Outros ami-
gos músicos os quais formam 
o grupo "Luz e Sombra". 

Apesar da enorjK  
demanda de processos 
Eleitoral e nos órgãos do 



Na missa de 79  Dia de falecimento, foi registrada a presença de 
diversos magistrados e demais autoridades do Estado 
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?lzaman Bittencourt 
Tribunal, de que era integran-
te, ainda conseguia um tempo 
para visitar a única casa de 
choro existente em Belém. O 
"Bar do Gilson" criado há 
onze anos - onde se apresenta 
o grupo "Gente de Choro" - 
funciona somente nos finais 
de semana. Está localizado na 
Cremação e o público fre-
qüentador é gente que gosta 
de choro - alguns estudantes e 
intelectuais da terra. 

O dono da casa, Gilson, 
também toca e compõe choro 
e chegou a gravar com o 

'agistrado uma faixa do CD 
'Choro Paraense" - lançado 

em fevereiro de 1999. A faixa 
8 intitulada "Melobeço" foi 
composta por Elzaman em 
1975. A última produção de  

Elzaman Bittencourt, ainda 
inédita, é o choro "Chorando 
no Conde" feita em parceria 
com seu amigo e compadre 
Des. Stéleo Bruno de 
Menezes. 

Nelson contou que o 
grupo "Luz e Sombra" surgiu 
em 23 de março de 1989, após 
o falecimento da mãe de 
Nelson - Nazaré Bittencourt - 
em dezembro de 1988, com o 
estímulo do pai. O nome "Luz 
e Sombra" é uma homenagem 
a um choro de Waldir Azêvedo 
muito apreciado pelo Desem-
bargador Bittencourt, padrinho 
e coordenador do grupo. 

"Luz e Sombra" já tem 
no curriculum dois discos gra-
vados. O primeiro em vinil, 
lançado em 92 na boate "Olé  

Olá" e o segundo lançado em 
julho de 97, na Escola de 
Samba Quem São Eles. O 
Desembargador Elzaman 
Bittencourt compôs algumas 
faixas do vinil, em parceria 
com Bosco, vocalista do 
grupo. O magistrado também 
foi um dos maiores, incentiva-
dores do grupo, que já se apre-
sentou em diversas casas 
noturnas de Belém. Atual-
mente o grupo estava gozando 
um recesso voluntário desde 
outubro de 98, mas com retor-
no programado para este mês 
de maio, o que foi cancelado. 
O certo é que o grupo deve 
continuar produzindo e se 
apresentando ao público. O 
Grupo Luz e Sombra além de 
Nelson, no cavaco e Bosco, no 

Elzaman Bittencourt deixou 
um cavaquinho, a esposa, oito 
filhos e dez netos 

vocal, é também formado por 
Eduardo, no pandeiro; Felipe, 
no teclado; Pedro Paulo no 
surdo; Ademir, voz e violão, 
entre outros. 

HOMENAGENS PÓSTUMAS 
Diversas homenagens pós-

tumas marcaram o sétimo dia de 
falecimento do Desembargador 
Elzaman Bittencourt As home-
nagens partiram do TJE-Pará, 
Tribunal Regional Eleitoral e 
Prefeitura de Colares. 

No Tribunal de Justiça, 
durante a sessão do órgão 
' cial, a pedido do Presidente 

Alberto Soares Maia, o 
Desembargador Benedito Alva-
renga fez menção especial des-
tacando o trabalho do magistra-
do, em particular na área penal. 
"O falecimento do Des. 
Elzaman, assim como o do Des. 
Romão Amoêdo. falecido em 
janeiro deste ano, foi prematuro 
e extemporâneo deixando uma 
lacuna imprescindível no TJE, 
visto que era um dos desembar-
gadores mais aguerridos. 
Sempre se manifestando quando 
necessário, com muita proprie-
dade e segurança", destacou 
Alvarenga, dizendo que os jul-
gados de Elzaman Biuencourt 
ficarão na memória do Tribunal. 

Para o Desembargador 
Alvarenga, o excesso de traba- 

lho de Elzaman Bittencourt - 
Presidente do Tribunal Eleitoral; 
membro das Câmaras Criminais 
Reunidas e da ia  Câmara 
Criminal Isolada, mais o grande 
número de processos sob sua 
responsabilidade - contribuiu 
para agravar seu estado de 
saúde. O Desembargador sofria 
de hepatite C há quatro anos. 

O representante do Minis-
tério Público, Cláudio Mello, 
também se manifestou durante a 
sessão do órgão especial falando 
da sensibilidade do magistrado: 
"O Desembargador expressava 
essa sensibilidade através da 
paixão pela música, em especial 
por seu cavaquinho", destacou o 
Procurador. Ao final da menção 
o Presidente Maia solicitou um 
minuto de silêncio aos presen-
tes, em memória de Elzaman 
Bittencourt. 

No plenário do Tribunal 
Regional Eleitoral foi realizada 
a missa de sétimo dia, celebrada 
pelo padre Francisco, do Abrigo 
João de Deus. Diversos magis-
trados e servidores daquele 
Tribunal se fizeram presentes ao  

ato religioso, que contou com a 
participação especial do grupo 
musical "Angelus". Ao final da 
missa o grupo "Gente de 
Choro" apresentou três chori-
nhos, sendo um deles de autoria 
do Desembargador falecido. Na 
ocasião, as mais de 200 pessoas 
presentes não conseguiram 
segurar a emoção pela perda do 
magistrado, durante a apresenta-
ção do "Gente de Choro" 

A prefeitura de Colares tam-
bém mandou celebrar missa pelo 
sétimo dia de falecimento de 
Elzaman Bittencourt. A missa foi 
assistida por dezenas de popula-
res e autoridades locais. Em 
Belém, a missa de sétimo dia, 
aconteceu na Catedral Metro-
politana de Belém, Igreja da Sé, 
às 18 horas do dia 30 de abril e 
quase todos os magistrados - 
Desembargadores e Juízes - par-
ticiparam da cerimônia. 



O Presidente José Alberto Soares Maia recebeu a meda-
lha e diploma das mãos do Presidente da Assembléia 
Legislativa, Deputado Martinho Carmona 
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Desembargadores foram condecorados no Dia do Legislativo 

Na manhã do dia 3 deste 
mês, a Assembléia Legislativa 
comemorou o "Dia do 
Legislativo", com sessão solene 
e outorga de 45 medalhas às 
autoridades civis e militares e a 
três funcionários daquela Casa. 
Os Desembargadores José 
Alberto Soares Maia, Presidente 
do Tribunal de Justiça; Climenié 
Bemadette Pontes, Vice-Pre-
sidenta; Benedito de Miranda 
Alvarenga; e Albanira Bemer-
guy estavam entre as autoridades 
condecoradas com a medalha do 
"Mérito Legislativo Newton 
Miranda". 

Bastante concorrida, a sessão 
comemorativa, foi realizada no auditó-
rio "Dep. Paulo Fonteiles". Na abertura 
dos trabalhos o Presidente da AL, depu-
tado Martinho Carmona, fez breve pro-
nunciamento e citou a lei (de setembro 
de 78) que instituiu o Dia do Legislativo 
e a das medalhas (de 1984, de autoria do 
Deputado Antônio Amaral. 

O Vice-Governador do Estado  

Hildegardo Nunes, o Desembargador 
José Alberto Soares Maia, Presidente do 
TJE; Josué Bengtson, Deputado 
Federal; Pedro Malta, General-de-
Brigada; Paulo Roberto Borges, 
Comandante do 1 COMAR; Lauri 
Ramos, Capitão-de-Mar-e-Guerra; 
Orlando Reis, Vereador; José Aluísio 
Campos, Procurador do Estado; 
Desembargadora Yvone Santiago 
Marinho, Presidenta em exercício do  

Tribunal Regional Eleitoral; 
Ronaldo Passarinho, Presidente 
do TCM; Socorro Gabriel, 
Secretária de Estado de Promoção 
e Proteção Social: Geraldo 
Rocha, Procurador Geral do MP 
foram chamados pelo Presidente 
da Casa para compor a mesa dire-
tora dos trabalhos da sessão. 

Os Deputados André Dias, 
Gabriel Guerreiro, Zé Geraldo, 
Zequinha Marinho, Lourdes 
Lima, Márcio Couto, Celso Salú 
e Mário Couto, em seus discur-
sos, destacaram a importância do 
Legislativo enquanto um dos 

pilares de sustentação da democracia e 
da instituição do Dia do Legislativo. Os 
deputados também ressaltaram as difi-
culdades enfrentadas para o pleno exer-
cício da legislatura. Após os discursos 
foram entregues as comendas. 

A cantora Karla Bengtson, acom-
panhada da professora Terezinha 
Kolvosky, entoaram o Hino Nacional, 
no início da sessão e, no encerramento, 
os Hinos da AL e do Pará. 

Primeira Semana de Saúde do Judiciário 

Está prevista para a pri-
meira quinzena de agosto a 
"Primeira Semana de Saúde 
do Poder Judiciário". A pro-
posta da equipe médica do 
Tribunal de Justiça, que tem à 
frente o médico Miguel 
Simas, Clínico Geral (foto), é 
"possibilitar aos magistrados 
e servidores informações 
sobre diversos assuntos para 
melhoria da qualidade de vida 
e sem caráter coercitivo, tam- 

bém, despertar em cada parti-
cipante a necessidade de fazer 
algo por si, bastando para isso 
a adoção de princípios básicos 
que serão ventilados nas 
palestras" informou o médico. 

A "Semana de Saúde" 
vai contar com a participação 
de diversos especialistas da 
área, tais como médicos; 
odontólogos; psicólogos; fi-
sioterapeutas; flsicultores e 
outros. Os profissionais são os 
convidados para proferir 
palestras e ficarão abertos 
para responder às indagações 
dos servidores sobre os assun-
tos tratados. 

Na programação da 
Semana estão previstos os 
temas: "Importância do Fun-
cionário Público nas Ativi-
dades Judiciais" cujo pales-
trante é o Desembargador 
José Alberto Soares Maia; 
Presidente do Tribunal; "O  

Ser Humano e o seu Papel no 
Universo"; "Drogas Lícitas" 
(tabagismo, alcoolismo etc.); 
"Drogas Ilícitas" (maconha, 
cocaína, crack, heroína); 
"Saúde Bucal Na Infância e 
no Adulto"; "Obesidade/ 
Alimentação"; "Importância 
do Exercício Físico"; "Como 
Enfrentar o estresse nos dias 
atuais"; Técnicas de Relaxa-
mento"; "O Papel do Hemopa 
na Sociedade"; O Domínio da 
Inteligência Emocional para o 
Terceiro Milênio"; "Controle 
Familiar para Melhor Quali-
dade de Vida"; "A Importân-
cia do Serviço Médico e 
Odontológico na Estrutura do 
Judiciário e Relatório das 
Atividades no Ano de 1998", 
pelo Médico Miguel Angelo 
Simas. 

Durante a "Semana de 
Saúde" magistrados e servi-
dores vão ter oportunidade  

de verificar a dosagem de 
glicemia, colesterolemia e 
pressão arterial. Os partici-
pantes vão também obter 
informações sobre o progra-
ma antitabagismo intitulado 
"Action Laser" desenvolvido 
e iniciado em Toronto, no 
Canadá, pela doutora 
Katharin Von Gavel. O pro-
grama Action Laser é basea-
do na técnica chinesa de acu-
puntura e o tratamento con-
siste na utilização de um 
laser frio de baixa potência, 
que não causa nenhuma 
lesão ou dano celular. O estí-
mulo é feito através da luz do 
laser que penetra cerca de 
0,5 cm, estimulando pontos 
específicos na orelha, braço 
cabeça e face. No final da 
"Semana de Saúde", haverá 
sorteios de vários brindes e 
um coquetel será servido aos 
participantes. 
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A disputa pela vaga de Desembargador 

Essa perlenga entre a 
Ordem dos Advogados e o 
Tribunal de Justiça ainda 
não chegou à conclusão por 
falta de compreensão das 
partes. Não há nenhuma 
dificuldade em se dar solu-
ção ao caso. 

A lei que dispõe sobre 
a organização dos Tribunais 
Superiores é clara ao esta-
belecer os critérios para o 
preenchimento das vagas 
distribuídas ao quinto cons-
titucional, previsto no art. 
94. 

Os Estados organiza-
rão sua Justiça, observando 
os princípios estatuídos na 
Constituição Federal. Ao 
mesmo tempo, a competên-
cia dos Tribunais será defi-
nida na Constituição do 
Estado que, por sua vez, 
elaborará a lei de organiza-
ção, enviando ao Poder 
Legislativo. 

Ainda está em vigor a 
Lei n° 5.008 de 10.12.81, 
que tratou da divisão e 
organização judiciais do 
Estado, que traça as normas 
de funcionamento. E lá, no  

Almir de Lima Pereira* 

§ 1° do art. 19, diz: "En-
quanto for ímpar o número 
de vagas destinadas ao 
quinto constitucional, uma 
delas será, alternada e 
sucessivamente, preenchida 
por advogado e por mem-
bro do Ministério Público, 
de tal forma que, também 
sucessiva e alternada,nen-
te, os representantes de 
uma dessas classes supe-
rem os da outra em uma 
unidade ". 

Então, não é difícil se 
aplicar tal dispositivo, ple-
namente válido, pois cabe a 
sua organização ser realiza-
da e proposta do Tribunal 
de Justiça ao Poder Legis-
lativo, segundo o que dis-
põe o art. 125, § 1° que 
reserva a iniciativa do 
mesmo. 

A própria Loman (Lei 
Orgânica da Magistratura 
Nacional), que se encontra 
em vigor, insere para a obe-
diência das leis estaduais o 
texto já reportado acima 
que: "Nos Tribunais em que 
foi ímpar o número de 
vagas destinadas ao quinto 
constitucional, uma delas 
será, alternada e sucessiva-
mente preenchida por 
advogado e por membro do 
Ministério Público, de tal 
forma que, também sucessi-
va e alternadamente, os 
representantes de uma des-
sas classes superem os da 
outra em uma unidade" ( 
20, art. 100). 

Trata-se de um texto  

claro, cristalino, que não 
requer indagação na sua 
interpretação e conseqüente 
aplicação. 

O que houve, é que o 
nosso Tribunal não seguiu 
tal orientação. Com  a cria-
ção de mais seis vagas para 
Desembargadores, através 
da Emenda Constitucional 
Estadual n° 0395 de 07 de 
junho de 1995 e publicada 
no Diário Oficial no dia 23 
de junho de 1995, o quinto 
constitucional foi acrescido 
de mais uma vaga, com-
pondo-se de cinco repre-
sentantes. Anteriormente, 
com 21 Desembargadores, 
haviam quatro membros, 
sendo dois do Ministério 
Público e dois da Ordem 
dos Advogados. Nessa altu-
ra, os Desembargadores 
Almir de Lima Pereira e 
José Alberto Soares Maia 
ocupavam a vaga do MP, e 
os Desembargadores 
Ricardo Borges Filho e 
João Alberto Paiva, preen-
chiam a dos Advogados. 

A última nomeação 
recaiu no Des. João Alberto 
Paiva, indicado pela Ordem 
dos Advogados, em substi-
tuição ao Des. Aurélio do 
Carmo. Corretamente, pela 
disposição que determina a 
alternância, a vaga foi para 
o Ministério Público, sendo 
então nomeado o Procu-
rador de Justiça Benedito 
de Miranda Alvarenga. 
Fez-se então a aplicação da 
lei, no que tange à alternân- 

cia prevista, de maneira que 
uma entidade não sobrepu-
jasse a outra. 

Com a nossa aposenta-
doria, ocorrida em 20 de 
março de 1997, ocupando a 
vaga do Ministério Publico, 
é óbvio que a mesma deve-
ria ser destinada à Ordem 
do Advogados, pois seria a 
vez da compensação, uma 
vez que já haviam três 
representantes do Minis-
tério Público. Porém, o 
Tribunal assim não o fez, e 
escolheu outro representan-
te do Ministério Público. 

Agora, a Ordem dos 
Advogados vem querendo 
as vagas que estão ocorren-
do entre os representantes 
da Magistratura, para fazer 
um equilíbrio, igualando-
se, três para cada entidade. 

Entendemos que essa 
proposição não é legítima. 
As vagas de magistratura 
são fixas. O rodízio é feito 
no quinto constitucional. O 
texto, assim diz "enquanto 
for ímpar o número de 
vagas destinadas ao quinto 
constitucional". É óbvio 
que os magistrados de car-
reira não se enquadram 
nesse determinativo; elas 
são destinadas exclusiva-
mente aos mesmos. 

Então, resta à Ordem 
dos Advogados aguardar a 
próxima vaga do Minis-
tério Público, para ser ocu-
pada por um de seus repre-
sentantes. 
* Almir de Lima Pereira 
Desembargador 
aposentado do TJE-PA 

DA REDAÇÃO: Em virtude de problemas técnicos, não foi possível sair nesta edição a 
seção "Causos". Pedimos a compreensão dos leitores e informamos que nos próximos 
números continuará sendo publicada normalmente. 



APOSENTADO 

Evilásio, em foto recente. 

Há 21 anos no Tribunal 
de Justiça e mais 17 em 
empresas privadas Evilásio 
José Mendes da Costa, 
atualmente aposentado, se 
dedica à família e às ativida-
des artesanais que o ajudam 
a aumentar sua renda. 
Evilásio, que exerceu a ati-
vidade de motorista, não 
entende só de transporte, 
mas sabe produzir peças 
artesanais em isopor e fabri-
car canecas térmicas de 
chope reciclando latinhas de 
cervejas, que vende para 
alguns bares e restaurantes 
da cidade. 

Aos 17 anos de idade 
Evilásio começou a traba-
lhar. Seu primeiro emprego 
foi na garagem da Impor-
tadora de Ferragens e ficou 
em tomo de três anos. Em 
1959 já tinha carteira de 
motorista profissional e tra-
balhou algum tempo em 
ônibus. Posteriormente na 
Condugel - empresa de 
materiais elétricos. Evilásio 
Costa também foi taxista. 

Seu ingresso no quadro 
funcional do Tribunal de 
Justiça se deu a partir da 
proximidade que tinha com 
o ex-secretário geral Luiz 
Faria, que era seu vizinho. 
Evilásio José, nessa época, 
residia na Travessa Nove de 
Janeiro com antiga São 
Jerônimo, atual Gover-
nador José Malcher, e o 
vizinho Luiz Faria foi quem 
o convidou para trabalhar 
como motorista do TJE em 
1977. Evilásio lembra do 
primeiro Desembargador 
para quem trabalhou. 
"Havia insuficiência de 
motoristas para transportar 
os Desembargadores e eu 
entrei no Tribunal como ser-
viços prestados. O primeiro 
que conduzi foi o 
Desembargador Cacela, 
antes dele ser Presidente do 
Tribunal, também fazia o  

transporte do titular da 
Secretaria-Geral, informou 
ele. Evilásio lembra com 
orgulho que sempre mante-
ve uma boa relação com 
quase todos os Desembar-
gadores. Antônio Koury, 
Manoel Cacela, Orlando 
Vieira - já falecidos, figu-
ram na memória deste apo-
sentado que os conduzia 
diariamente até o Tribunal. 
Ele lembra que os magistra-
dos bricavam dizendo que 
ele não agüentaria o serviço, 
pois era muito magro. 

Evilásio se orgulha de 
ter trabalhado com quase 
todos os Desembargadores. 
"Trabalhei com Orlando 
Vieira, Calistrato, Romão 
Amoêdo (já falecido) e 
ainda os Desembargadores 
Hélio de Paiva Meio e José 
Alberto Maia", disse 
Evilásio destacando o De-
sembargador José Alberto 
Soares Mala "como um 
homem muito digno e exce-
lente pessoa". 

Outro grande orgulho 
do ex-motorista foi ter sido 
um dos primeiros funcioná-
rios a trabalhar no primeiro 
Juizado de Pequenas Cau-
sas, hoje Juizado Especial. 
"Eu fazia o meu trabalho de 
motorista rias 8h até às 14h 
e depois ia em casa almoçar 
e retomar ao TJE. Naquela 
época o trabalho junto aos  

Juizados era voluntário e eu 
fui a convite do Juiz Paulo 
Frota e Silva", conta. 

Apesar do trabalho nos 
Juizados não ser remunera-
do, naquela época, para o 
abnegado Evilásio, a expe-
riência foi válida e ele 
aprendeu bastante. A ativi-
dade que Evilásio fazia no 
Juizado de Pequenas Cau-
sas era o de organizar os 
móveis (mesas e cadeiras) e 
na chamada das pessoas que 
iam procurar os serviços da 
Justiça para a audiência 
com o Juiz. 

O Juizado de Pequenas 
Causas foi inicialmente ins-
talado no andar térreo do 
Palácio da Justiça, sempre 
às terças e quintas-feira. O 
Juiz Paulo Frota e Silva era 
o magistrado responsável. 
Posteriormente esse tipo de 
Justiça se expandiu pela 
cidade. O primeiro Juizado 
instalado foi no prédio da 
OAB - antiga Faculdade de 
Direito e depois em outros 
locais. 

Paralelamente às ativi-
dades dos Juizados, Evilá-
sio também trabalhou como 
Comissário de Menores - 
também em caráter voluntá-
rio. "Aprendi muito no 
Juizado, principalmente 
com o Dr. Rui Silva que era 
o Curador de Menores. Fiz 
muitas rondas para verificar  
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se haviam menores em 
bares e boates", lembra, 
Evilásio que deixou de ser 
Comissário em razão de um 
pequeno incidente: quando 
estava cumprindo uma 
ordem do Juiz para recolher 
as crianças e adolescentes 
da Praça da República, em 
situação de risco, um verea-
dor que estava por lá tentou 
impedir a ação e chegou ao 
ponto de ir reclãinar na 
Corregedoria Geral. 

Evilásio, espírito em-
preendedor, afirma que 
agora que tem tempo conse-
gue "ganhar dinheiro em 
casa", com a venda de arte-
sanato. Além de trabalhos 
em isopor e canecas de latas 
de cerveja. O aposentado 
também confecciona e dis-
tribui gratuitamente terços. 
Muito religioso, Evilásio 
paga a promessa que fez de 
distribuir terços, caso fosse 
aposentado com o salário 
integral. A Berlinda e 
manto da Imagem de N. S. 
de Nazaré é outra produção 
artesanal que Evilásio exe-
cuta com maestria. Várias 
pessoas o procuram para as 
encomendas. 

Casado com Dalciema 
Favacho da Costa - que é 
também servidora do 
Tribunal, lotada no serviço 
da Central Telefônica, 
Evilásio teve um filho e 
adotou uma moça que, por 
sua vez, lhe deu um neto, 
que mora com eles até hoje 
e está com 18 anos. 

Como mensagem, Evi-
lásio Costa disse: "de cora-
ção, quero dizer aos meus 
colegas que continuem fir-
mes aqui no Tribunal. Caso 
tenham oportunidade de se 
aposentar como eu, que o 
façam, porque a vida de 
aposentado é muito boa. E 
quando a gente tem tempo 
para passeios, família etc". 
Concluiu o aposentado. 

lo 
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Calouros de Direito assistem 
conferências no TJE 

"Noções básicas 
sobre as influências do 
Direito no âmbito 
social" foi o tema cen-
tral do encontro de 
calouros de Direito 
realizado pelo Centro 
Acadêmico daquele 
curso e organizado por 
"seminários perma-
nentes" da Univer-
sidade Federal do 
Pará. O encontro foi 
realizado no período 
de 27 a 30 de abril. Na 
programação do dia 29 
o TJE cedeu o Tri-
bunal do Júri e apre-
sentou o painel "O 
Tribunal de Justiça do 
Estado e a Magistratu-
ra", pelo Juiz Paulo 
Frota e Silva. Nesse 
mesmo dia foi tam-
bém apresentada a 
conferência "Princí-
pios e Reformas Cons-
titucionais" com An-
tônio Maués e ao final 
a conferência de Pedro 
Nelito sob o tema 
"Uma Visão Socio-

,.lógica do Direito" 
Cerca de 40 calouros 

participaram da pro-
gramação. 

Representando o 
Presidente do Tribu-
nal, Desembargador 
José Alberto Soares 
Maia, o Juiz Paulo 
Frota e Silva em sua 
palestra falou sobre o 
acesso à Justiça e das 
dificuldades dos ma-
gistrados em agilizar a 
prestação jurisdicio-
mi, "em decorrência 
de uma legislação 
atravancadora", res-
saltou o magistrado. 
Paulo Frota levou ao 
conhecimento dos ca-
louros informações 
sobre o dia-a-dia de 
juizes que se empe-
nham - abrindo mão 
dos feriados e finais de 
semana, para julgar 
com rapidez os pro-
cessos. Sobre o custo 
da prestação jurisdi-
cional o Juiz informou 
que "somente uma 
manifestação legislati-
va poderia modificar a 
situação, estipulando 
sua gratuidade ou 

limitando valores". 
Ainda sobre o custo da 
justiça, o magistrado 
informou que em 
recente encontro de 
juristas, realizado na 
Alemanha - conside-
rada a melhor justiça 
do mundo, o custo é 
igualmente elevado. 
"Na área cível o advo-
gado é obrigado a 
fazer seguro, caso 
perca a causa por dis-
plicência ou incompe-
tência" complementou 
Paulo Frota. 

O Juiz expôs, aos 
estudantes as expe-
riências observadas 
durante congressos e 
reuniões no exterior. 
Nos Estados Unidos 
por exemplo, o Juiz 
recebe um número 
limitado de processos. 
Na Colômbia a Justiça 
da Infância e Juven-
tude não funciona, 
"embora existam 
experiências, na área, 
dignas de elogios, 
naquele País" concluiu 
Paulo Frota. 

O Juiz Paulo Frota e Silva representou o Presidente do TJE durante a 
"Semana do Calouro de Direito" da UFPA. 
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Mutirão agiliza 
processos criminais 

A Juíza das Execuções Penais pros-
segue com o mutirão às casas penais para 
agilizar os processos relativos à adminis-
tração das penas. A situação dos presos 
provisórios que aguardam julgamentc 
também está na programação do mutirãc 
atendendo orientação do Presidente, 
Desembargador José Alberto Soares 
Maia. A Juíza Maria de Nazaré Gouveia 
dos Santos, titular da Vara e o Juiz auxi-
liar Carlos Alberto Miranda Gomes, 
acompanhados de Promotores de Justiça 
e advogados vinculados à Superinten-
dência do Sistema Penal, sob a supervi-
são da Corregedora Geral de Justiça 
Maria de Nazareth Brabo de Souza ini-
ciaram o trabalho de mutirão no dia qua-
tro de maio e hoje (20.05) já contabili-
zam 225 apenados beneficiados com: 
regressão de regime; livramento condi-
cional; progressão; remissão; saída tem-
porária; atendimento social; audiências: 
extinção de punibilidade. 

A Corregedora Geral informou que: 
"só estamos conseguindo levar adiante c 
mutirão porque estamos tendo o total 
apoio do Presidente Maia. Ele também 
nos orientou a verificar a situação dos 
presos que estão aguardando julgamen-
to". A Desembargadora também expli-
cou que "a execução da pena não é tão-
somente a prisão. Existe todo um proce-
dimento de administração e aplicação de 
benefícios, complexo, e que requei 
muito trabalho", informou. Por essa 
razão, a Corregedoria Geral e Juíza da 
Execução Penal estão se deslocando até  
as casas penais. 

Durante as visitas, apenas um inci-
dente foi verificado pelas magistradas. 
Duas alas da Penitenciária II de 
Americano, abriram um chuveiro e ala-
garam as instalações o que impossibili-
tou aos visitantes chegarem até o local. A 
equipe, além de examinar processos, 
também avalia as condições em que se 
encontram os presos em suas respectivas 
celas. No dia 18, quando estiveram na 
Penitenciária 1, os magistrados aceitaram 
o convite para almoçar e a comida, con-
siderada boa, foi a mesma servida aos 
internos: Pão; Salpicão de galinha e stro-
gonof. 
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Os dirigentes do Tribunal de Justiça Parabenizam os 
aniversariantes de junho. São os seguintes: 

01 Antônio dos Reis Castro; Iracema Viana 
Santana - Pretora; Maria Lindalva 
Pontes Tavares. 

02 Carlos César Lima Goiabeira; Luiz 
Alberto Tuji de Castro; Maria de 
Nazaré Barbosa da Cunha; Rita de 
Cássia Miranda Silva; Vanessa Soares 
de Araújo. 

03 Antônio Paulo Diniz Souza; Carlos 
Alberto Flexa de Oliveira - Juiz; Maria 
das Graças Sousa Fonseca; Mário da 
Paixão Lima; Paulo Roberto Rodrigues, 
Cifim; Silvana Maria de Lima e Silva - 
Juíza. 

04 Eduardo Augusto Ferreira Soares; Maria 
de Fátima Ribeiro Lobato. 

05 Altair Lins da Silva Leal; José Alberto 
Soaras Maia - Desembargador, Maria 
de Nazaré dos Santos Batista; Nelma 
Lúcia Souza da Silva; Patrícia de 
Fátima de Carvalho Araújo; Sérgio 
Paulo de Assis Cardoso Valério de 
Meio Alves. 

06 Cristina do Socorro Souza Alves da 
Silva; Graciete Wanderley Oliveira; 
José Brasil Sapucaia dos Santos; Maria 
da Graça Pantoja da Silva; Maria 
Elvina Gemaque Taveira - Juíza; 
Marina Macedo Azedias - Pretora; 
Norberto Bernardino da Silva; 
Raimundo das Chagas Filho - Juiz; 
Sônia Maria de Macedo Parente - 

07 Antônio da Silva e Silva; Antônio 
Roberto Alcântara Pereira; Flodoaldo 
Pena da Silva; Gilmar Dias Jatene; 
Janete Magalhães de Freitas; João 
Lessa Pena; Luiz Antônio Cabral da 
Rocha; Marcus Alan de Meio Gomes - 
Juiz; Rosa de Fátima Navegantes de 
Oliveira - Juíza. 

08 Antônio Carlos Pinheiro de Carvalho; 
Cláudia Maria Nogueira Lima; José 
Luiz da Silva: Marco Antônio Duarte 
Fonseca; Maria José Ribeiro 
Rodrigues. 

09 Antônio Waldercleydes de Lima 
Magalhães; José Coriolano da Silveira - 
Juiz; Luiz Gonzaga M. (kdinhr 

Melania Santana da Silva; 
Onadir Sampaio Neiy - [ 
gadora; Ricardo Ferreira Nui 
Rozana Monteiro Paixão. 

10 Ana Tereza dos Santos 
Francisco Casemiro da Silv 

de Araújo Pontes; Isolina Sales de Lima 
- Juíza; Jairo Antônio da Rocha; 
Laércio de Almeida Laredo - Juiz; 
Maria Dalva de Araújo Souza; Maria 
Helena Catunda Marques; Maria José 
de Lima Nunes; Maurício César 
Mendes Rocha 

11 Antônio Ronaldo Lopes de Souza; 
Glória Célia de Oliveira Farias Faioli; 23 
Ideraido Beilini Gomes de Oliveira; 
Paulo Sérgio Oliveira 

12 Marlene Figueiredo Santos; Núcia 
Fernanda Santos Lopes. 

13 Edvaldo Alves de Souza Helena; Maria 
Couto Henrique; Antônio M de 
Moraes; Marcos Eugênio Martins 
Pereira; Sandra Mana Aragão Klautau 
—Juíza. 24 

14 Antônio Cláudio V. Lorhmann Cruz - 
Juiz; Jaivan Labres de Sousa; Jurene 
Figueiredo de Souz; Kenard Figueiredo 
Cohen; Maria Edwiges Miranda 25 
Lobato - Juíza; Oldeildo Marinho da 
Silva; Rui Costa de Oliveira 

15 Ana Maria Dias Rodrigues Marino 26 
Ferreira da Cruz. 

16 Aureliana da Silva Miranda; Edna 
Cristina Maciel Moia; Neyla de 
Campos Tavares; Simone de Clairefont 
Dias Cruz. 

17 Armando da Silva Soares; Isolda Maria 
Borborema Rebelo; Maria de Deus 
Ferreira dos Santos; Maria Rainiunda 27 
Pamphylio dos Santos; Rosi Maria 
Gomes de Farias - Juíza 

18 Edmar Dias Leite; Mana Alice Caripuna 
dos Santos; Neyse de Jesus Silva da 
Costa. .28 

19 Emilia Neto Mendes Filomena; Glória 
Bastos dos Santos; João Carlos Pinagé 
da Silva; Míriam Pinho Pereira - 

Pretora; Valério Frazão de Mello Alves. 
20 Angela Terezinha de S. Coelho Teixeira; 

Antônio da Silva Machado; Cláudio 
Henrique Lopes Rendeiro - Juiz; Di-
canor Pereira da Trindade; Emar do 
Nascimento Pires; Graciete do Socorro 
flarani Scilann Mannel Mende 

341.3 

29 Mair Guimarães Moraes - Pretor; 
Paulo Aramys Martins, da Costa; 
Paulo Carvalho Costa; Pedro 
Elzeman Bittencourt; Pedro Paulo 
Martins - Desembargador Raimundo 

itos. 
5 Rabelo - Juíza; Joadir 
ques; Raimundo Marcal 
';Sandra Suely Lima de 
andro Manoel Cunha 

Antônio Ferreira Soares; Jacylene 
Santos Amaral; Janete Martins da 
Fonseca; Joana Lélis de Assis Silva; 
José Maria dos Santos; José Wilson 
Coelho de Souza; Luís Alberto 
Pequeno de Paiva Marcus Alexandre 
Ribeiro Fidelis; Maria Rita Lima 
Xavier - Juíza; Paulo César Barreto 
Ffrltrudes Maria C dos Santos; João 
Alves da Costa; João Amâncio da 
Costa; João Batista Lopes do 
Nascimento - Juiz; João Batista 
Marques; João Batista Paixão da Farias; 
Maria das Graças Alfaia da Fonseca - 
Juíza; Maria Rita da Costa Nunes; 
Pedro de Carvalho Sodré; Raimundo 
Corrêa dos Santos 
Cláudio Maneschy Siqueira; João 
Batista 1 iul Gonçalves; João Ferreira 
de Almeida; Léa Santos Martins; Maria 
Margarete R. Furtado Rodrigues. 
Alda Lúcia Duarte de Costa; Antônio 
Guilherme Nery dos Reis; Jardemar 
Soares Lisboa 
Eunice Mara Farias Browm; Manoel 
Monteiro G. Filho; Maria de Fátima 
Bentes de Soma; Maria José Prazeres 
Cavaleiro de Macedo; Maria Rosa 
Lopes Gonçalves; Marina Dionizio; 
Regina Célia dos Santos; Selma Tuji de 
Castro; Franco Sergia Maria de 
Almeida. 
Berenice Silva de Miranda; Hélio 
Mendonça de Campos - Juiz; Maria 
Helena Almeida de Souza; Nelson 
Noronha Tavares; Raimundo Barboa 
Stéleo; Afonso Lobo de Menezes 
Antônio Marcos Moura da Silva; Esther 
Nonato da Silva; Aranha José Carlos da 
Rocha; Maria José Braga Pantoja; 
Maria Lúcia Xavier Hanaque - Pretora; 
Maria Rosana de Jesus Garcia 

1 

1 
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Datas comemorativas ne junn - - 

07 - Dia da liberdade de imprensa 
12 - Dia dos namorados 
13 - Dia de Santo Antônio 
24- Dia de São João 
29 - Dia da telefonista, de São Pedro e São Paulo 
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mensagem 
"O bom senso é a coisa mais bem partilhada do 
mundo, pois cada qual pensa estar tão bem provido 
dele, que mesmo os que são mais difíceis de conten-
tar em qualquer outra coisa não costumam desejar tê- 
lo mais do que o tem." Descartes 

 

        

          

          



AMPLA DEFESA. INOB-
SERVÂNCIA ATINGE DI-
REITO LÍQUIDO E CER-
TO. SEGURANÇA CONCE-
DIDA. 
Reexame de Sentença. Manda-
do de Segurança. A ampla defe-
sa é um dos postulados da Cons-
tituição Federal. A sua 
inobservância atinge direito líqui-
do e certo a quem foi negada 
ensejando a concessão do 
mandamus. Decisão unânime. 
(Reex. Sent. - PA. Acórdão n° 
36.128. Relator: Des. 
RICARDO BORGES FILHO. 

S ia Câmara Cível Isolada. Unâni-
me. Julgamento: 10/03/99).  
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DIREITO CIVIL 
E PROCESSUAL 

CIVIL 

EXORDIAL INSTRUÍDA 
COM DOCUMENTOS QUE 
DEFINEM SITUAÇÃO 
FUNCIONAL. 
Reexame de Sentença. Prelimi-
nar de carência de ação. Não há 
carência de ação quando o 
impetrante instrui a exordial com 
documentos que definem sua si-
tuação funcional. Preliminar re-
jeitada unanimemente. Mérito. 
Comprovado o desrespeito a di-
reito líquido e certo é de ser con-
cedida a segurança. Ratifica-se 

25° FASCÍCULO 

em todos os seus termos a sen-
tença prolatda de acordo com 
a lei. Decisão unânime. 
(Reex. Sent. - PA. Acórdão n° 
36.137. Relator: Des. 
RICARDO BORGES FILHO. 
ia Câmara Cível Isolada. Unâni-
me. Julgamento: 22/02/99). 

POSSE. INCABIMENTO 
DE AÇÃO REIVINDICA-
TÓRIA. 
Apelação Cível de Salinópolis. 
Preliminar de falta de pagamen-
to das custas pelos autores, que 
implica em extinção do proces-
so. Rejeitada à unanimidade. Pre-
liminar de inépcia da inicial por 
se tratar de posse e não de pro-
priedade, não sendo, pois, ade-
quada ação reivindicatória e sim 
ação de reintegração de posse. 
Acolhida à unanimidade. 
(Ap. Civ. - PA. Acórdão n° 
35.959. Relatora: Desa. MARIA 
LÚCIA GOMES MARCOS 
DOS SANTOS. PCâmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
22/03/99). 

CÁLCULO DAS DESPESAS 
CONDENATÓRIAS. DES-
PACHO HOMOLOGATÓ-
RIO. RECURSO INCABÍ-
VEL. 
Apelação Cível contra despacho 
homologatório de cálculo das  

despesas condenatórias. Não se 
trata de sentença. Recurso 
incabível. Não conheceram à 
unanimidade. 
(Ap. Civ. - PA. Acórdão n° 
35.962. Relatora: Desa. MARIA 
LÚCIA GOMES MARCOS 
DOS SANTOS. ia Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julga-
mento: 22/03/99). 

PRINCIPIO DE IDENTIDA-
DE FÍSICA DO JUIZ. INA-
PLICABILIDADE. 
Conflito de Competência. Em-
bargos de Declaração opostos 
contra sentença proferida por 
Juiz Substituto, que se julga in-
competente para apreciá-los, por 
ter encerrado suas atividades 
judicantes na ioa Vara Cível da 
Capital. Não se aplica às hipóte-
ses de julgamento de embargos 
declaratórios, o princípio de iden-
tidade física do Juiz que senten-
ciou, ao julgamento dos embar-
gos, devendo os mesmos serem 
apreciados e julgados pelo Juízo 
da ioa Vara Cível da Capital, 
onde tramitou a ação principal, 
nos termos do artigo 535, do 
C.P.C. Decisão unânime. 
(Confi. Comp. - PA. Acórdão 
n° 35.934. Relator: Des. 
HUMBERTO DE CASTRO. 
Órgão Especial. Unânime. Jul-
gamento: 31/03/99). 
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SERVIDOR PÚBLICO. 
CARGO COMISSIONADO. 

1 GRATIFICAÇÃO. INCOR-
PORAÇÃO AOS VENCI-
MENTOS. 
Mandado de segurança contra 
ato do Exmo. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Es-
tado do Pará. Servidor Público. 
Cargo comissionado. Incorpora-
ção. Admissibilidade. Prelimina-
res de decadência do direito à 
impetração, de ilegitimidade pas-
siva e de falta de pressupostos 
processuais, argüidas pela auto-
ridade apontada como coatora, 
rejeitadas à unanimidade. No 
mérito, concede-se a seguran-
ça, para que seja incorporada 
aos vencimentos da impetrante, 
a gratificação a que faz jus, na 
proporção pleiteada, conforme 
comprovado nos termos do arti-
go 130 § 2°, da Lei n° 5.810/94 
(R.J.U). Decisão unânime. 
(M.S. - PA. Acórdão n° 36.002. 
Relator: Des. HUMBERTO DE 
CASTRO. Órgão Especial. Unâ-
nime. Julgamento: 14/04/99). 

QUEDA DE ÁRVORE COM 
RAIZ COMPROMETIDA 
SOBRE VEÍCULO EM 
TRÂNSITO PELA AVENI-
DA PÚBLICA. RESPONSA-
BILIDADE DA MUNICIPA-
LIDADE EM REPOR O 
PATRIMÔNIO DO OFEN-
DIDO. 
Contendo a decisão do Juiz 
monocrático, todos os pressu-
postos dos incisos II e ifi do ar-
tigo 458, do Código de Proces-
so Civil, afasta-se a preliminar 
de nulidade. Decisão unânime. 
O documento apresentado pela 
parte adversa, não contendo ele-
mentos para desfecho da lide, 
afasta-se a preliminar de cerce-
amento de defesa. Decisão unâ-
nime. Queda de árvore com raiz 
comprometida sobre veículo em  

trânsito pela avenida pública. 
Responsabilidade da Municipali-
dade em repor o patrimônio do 
ofendido. 
(Reex. Sent/Ap.Civ. - PA. 
Acórdão n° 35.916. Relatora: 
Desa. IZABEL VIDAL DE 
NEGREIROS LEÃO. 2a Câma-
ra Cível Isolada. Unânime. Jul-
gamento: 23/03/99). 

PAGAMENTO DE PRÉ-
MIO. CHEQUE SEM PRO-
VIMENTO. INEXISTÊN-
CIA DE LIQUIDEZ. RES-
CISÃO DO CONTRATO. 
DECRETO-LEI N° 73. 
Pagamento do prêmio com che-
que sem provimento. Não há 
liquidez, constitui o seu não pa-
gamento e de acordo com o ar-
tigo 12 do Decreto-Lei n° 73, 
acarreta a rescisão do contrato, 
em conseqüência não pode a se-
guradora cobrar o prêmio. De-
cisão unânime. 
(Ap. Civ. - PA. Acórdão n° 
35.939. Relatora: Desa. 
IZABEL VIDAL DE NE-
GREIROS LEÃO. 2 a Câmara 
Cível Isolada, Unânime. Julga-
mento: 23/03/99). 

AGRAVO. REJEIÇÃO DE 
PRELIMINARES. DECI-
SÃO QUE EXIGE FUNDA-
MENTAÇÃO A TEOR DO 
ART. 93, IX DA CONSTI-
TUIÇÃO FEDERAL E ART. 
165 DO CPC. 
Agravo. Rejeição de prelimina-
res. Decisão que exige funda-
mentação a teor do art. 93, IX 
da Constituição Federal e art. 
165 do CPC. A rejeição de pre-
liminares é matéria que exige 
fundamentação, como impõem 
as normas contidas no art. 93, 
IX da Constituição Federal e art. 
165 do CPC. Recurso provido. 
(Ag. - PA. Acórdão ri' 35.914. 
Relatora: Desa. CLIMENIÈ  

BERNADETFE DE ARAÚJO 
PONTES. 3  Câmara Cível Iso-
lada. Unânime. Julgamento: 19/ 
03/99). 

EXECUTIVA. AÇÃO CON-
TRA FIRMA DEVEDORA 
E SEUS AVALISTAS. FA-
LÊNCIA. DECRETAÇÃO. 
DESISTÊNCIA DA EXE-
CUÇÃO APENAS CON-
TRA A FIRMA. PROSSE-
GUIMENTO CONTRA AS 
AVALISTAS. 
Apelação Cível. Executiva. 
Ação contra firma devedora e 
seus avalistas. Decretação de 
falência da firma. Desistência 
da execução apenas contra a 
firma. Prosseguimento contra as 
avalistas. Princípio albergado 
pelo art. 569 do Código de Pro-
cesso Civil. Homologação de 
desistência contra todos os exe-
cutados. Incabimento, em face 

o 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁ-
RIA. BUSCA E APREEN-
SÃO. DECRETO-LEI N° 
911/69. IMPOSSIBILIDA-
DE DE SER ACOIMADO 
DE INCONSTITUCIONAL. 
Busca e Apreensão com fun-
damento no Decreto-lei n°911/ 
69. Alienação Fiduciária. Inde-
ferimento in limine da ação por 
inconstitucionalidade do decre-
to. Vigência na atual Constitui-
ção. O Decreto-lei n°911/69 não 
pode ser acoimado de incons-
titucional, uma vez que recep-
cionado pela atual Constituição, 
encontrando referida recepção 
e unicidade tanto doutrinária 
' quanto jurisprudencial. Recurso 

provido. 
(Ap. Civ. - PA. Acórdão n° 
35.917. Relatora: Desa. 
CLIMENIÈ BERNADETTE 
DE ARAÚJO PONTES. 3 
Câmara Cível Isolada. Unâni-
me. Julgamento: 19/03/99). 
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do desatendimento. Pedido pelo 
executante que apenas desistiu 
contra a firma a qual foi decre-
tada falência. Processo que de-
verá retomar ao Juízo para pros-
seguir na execução contra as 
avalistas. Recurso conhecido e 
provido. 
(Ap. Civ. - PA. Acórdão 
n°35.883. Relator: Des. 
CARLOS FERNANDO DE 
SOUZA GONÇALVES. 2a 
Câmara Cível Isolada. Unâni-
me. Julgamento: 25/03/99). 

AÇÃO DE DANOS MO-
RAIS E ABALO DE CRÉ-
DITO. NÃO COMPROVA-
ÇÃO. 
Apelação Cível. Ação de Da-
nos Morais e Abalo de Crédi-
to. Recurso interposto por 
inconformidade com a decisão 
de primeira instância que re-
jeitou o requerido pelo autor, 
por não comprovar o alegado. 
Não ficaram devidamente pro-
vados nos autos os danos mo-
rais e abalo de crédito, desca-
racterizando plenamente o pre-
tendido pelo apelante. Recur-
so improvido. Decisão unâni-
me. 
(Ap. Civ. - PA. Acórdão n° 
35.940. Relator: Des. PEDRO 
PAULO MARTINS. 3' Câma-
ra Cível Isolada. Unânime. Jul-
gamento: 26/03/99). 

AÇÃO RESCISÓRIA. ES-
PÓLIO. EXCLUSÃO DA 
PENHORA DOS IMÓVEIS. 
IMPROCEDÊNCIA. 
Ação Rescisória. Através do 
venerando acórdão n° 19.107/ 
91, por unanimidade de votos, foi 
ordenada a exclusão da penho-
ra dos imóveis do espólio de 
José Irassú Benassuly Moreira, 
à cota correspondente a 1/26 
avos, pertencente à herdeira 
menor Renata Cristina Amorim 
Moreira. Novo julgamento fere 
o anteriormente proferido, não 
encontrando justificativa para 
nova apreciação. Ação 
Rescisória improcedente. Una-
nimidade de votos. 
(A. Rescis.. - PA. Acórdão n° 
35.877. Relator: Des. PEDRO 
PAULO MARTINS. 3' Câma-
ras Cíveis Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 30/03/99). 

INADMISSIBILIDADE DE 
REVISÃO DO DECISUM 
EM SEDE DE EMBARGOS. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 
A preliminar de cerceamento de 
defesa foi rejeitada. Inad-
missibilidade de revisão do 
decisum em sede de embargos. 
A reabertura do debate acerca 
das matérias de fato e de direi-
to, visando corrigir os fundamen-
tos do julgado, é circunstância 
que refoge aos objetivos do re-
curso interposto, revelando a 
litigânciade má-fé (CPC, art. 17, 
IV e VI). A inexistência de con-
tradição embargável e de omis-
sões no acórdão, indicam o cum-
primento do requisito do pré-
questionamento. Embargos re-
jeitados. 
(Emb. Deci. - PA. Acórdão n° 
35.952. Relator: Des. JOÃO 
ALBERTO CASTELLO 
BRANCO DE PAIVA. 3a  Câ-
mara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 26/03/99). 

EMBA1tGOS DE TERCEI-
RO. CREDOR HIPOTECÁ-
RIO. FALTA DE INTIMA-
ÇÃO NA PENHORA DE 
BEM QUE LHE FOI DADO 
EM GARANTIA. 
Apelação Cível. Direito Civil e 
Processual Civil. Embargos de 
Terceiro. Preliminar de nulida-
de da sentença por julgamento 
extra-petita. Rejeitada à una-
nimidade. Mérito - Admissível 
embargos de terceiro pelo cre-
dor hipotecário quando não te-
nha sido intimado na penhora de 
bem que lhe fora dado em ga-
rantia real, podendo opô-los des-
de que não decorrido o 
qüinqüídio legal da arrematação, 
adjudicação, ou remição. Inteli-
gência dos arts. 1.047, 11 e 1.048, 
do CPC. Recurso conhecido e 
provido. Decisão unânime. 
(Ap. Civ. - PA. Acórdão n36.019. 
Relator: Des. JOÃO ALBERTO 
CASTELLO BRANCO DE 
PAIVA. 3  Câmara Cível Isolada. 

INFORMATIVO DO TJE EMENTÁRIO  

SERVIDOR PÚBLICO. 
ISONOMIA DE VENCI-
MENTO. REVOGAÇÃO 

1 DO ART. 39, § 1° PELA 
EMENDA CONSTITUCIO-
NAL 19. DIREITO ADQUI-
RIDO NA VIGÊNCIA DO 
ARTIGO REVOGADO. 
Mandado de Segurança. Servi-
dor Público. Engenheiro Agrô-
nomo da Secretaria do Estado 
de Agricultura. Isonomia de 
vencimento. Preliminares de 
inépcia da inicial, decadência, 
impossibilidade de utilização do 
writ e litispendência, rejeitadas. 
Direito à percepção de venci-
mentos idênticos a outros servi-
dores, que ocupam o mesmo 
cargo na mesma Secretaria. Di-
reito previsto pelo parágrafo 1° 
do artigo 39, da Constituição Fe-
deral, já revogado pela Emenda 
19. Direito assegurado pela pró-
pria Carta Magna em seu arti-
go 5°, inciso XXXVI, uma vez 
que já tinha adquirido este direi-
to na vigência do artigo ora re-
vogado. Mandado de Seguran-
ça conhecido e concedido na 
forma do voto. 
(M.S. - PA. Acórdão n'36.105. 
Relator: Des. CARLOS 
FERNANDO DE SOUZA 
GONÇALVES. Câmaras 
Cíveis Reunidas. Unânime. Jul-
gamento: 13/04/99). 
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Unânime. Julgamento: 09/04/ 
99). 

INVESTIGAÇÃO DE PA-
TERNIDADE. RECUSA EM 
SE SUBMETER AO DNA. 
PRINCÍPIO DA LEGALIDA-
DE, ART. 5-, H, DA CF. EN-
TENDIMENTO JURISPRU-
DENCIAL DO STF EM DE-
SACORDO COM A OBRI-
GATORIEDADE DA REALI-
ZAÇÃO DO EXAME DNA 
CONTRA A VONTADE DO 
PERICIADO. PRINCÍPIO 
DA iNTANGIBILIDADE DO 
CORPO HUMANO. 
Agravo de Instrumento. Inves-
tigação de paternidade. Exame 
de DNA. Recusa da parte em 
fazê-lo. Princípio da legalidade, 
art. 50,11,  da CF, segundo o qual 
ninguém será obrigado a fazer, 
ou deixar de fazer alguma coi-
sa, senão em virtude de lei. En-
tendimento jurisprudencial do 
STF, que se posiciona contrário 
à obrigatoriedade da realização 
do exame DNA, se contra a 
vontade do periciado, sob a in-
vocação ao Princípio da 
Intangibilidade do Corpo Huma-
no. Recurso conhecido e provi-
do à unanimidade. 
(Ag. Instr. - PA. Acórdão n° 
35.915. Relatora: Desa. 
RUTÉA NAZARÉ VALENTE 
DO COUTO FORTES. 3a  Câ-
mara Cível Isolada. Unânime. 
Julgamento: 19/03/99). 

AÇÃO RESCISÓRIA. PRO-
CEDIMENTO DE JURIS-
DIÇÃO VOLUNTÁRIA. 
INOCORRÊNCIA DE COI-
SA JULGADA MATERIAL 
EM VIRTUDE DE NÃO 
EXITIR LIDE. INEXIS-
TÊNCIA NA SENTENÇA 
RESCINDENDA. 
Processo Civil. Rescisória. Art.  

485, itens II, IVeV,doCPC. 1. 
Incompetência da Vara de Fa-
mília. Tratando-se de acúmulo 
de pedidos na causa petendi, 
constituindo-se em declaração 
de inexistência de parentesco, 
resultando de exame de DNA 
negatório de paternidade e, por 
objeto principal, a retificação 
contenciosa do registro de nas-
cimento. Art. 348, C.C., o juízo 
competente, rationae materiae, 
é o da vara de registros públi-
cos - art. 115,11 "A", do Código 
Judiciário do Estado do Pará. 2. 
Ofensa à coisa julgada. 
Descaracterização. Res 
Judicata, em sentença homolo-
gatória do então desquite ami-
gável. Coisajulgada formal, pos-
to que esgotados, ou não exer-
cidos, os recursos possíveis. In-
teligência do art. 1.111, do Es-
tatuto Processual. Em procedi-
mento de jurisdição voluntária, 
não se opera a coisa julgada 
material, porque inexiste lide. 3. 
Violação à literal disposição de 
lei. Inexistência na sentença 
rescindenda. Prescrição que 
não ocorre. Exame de DNA 
negatório de filiação na constân-
cia do casamento. Hipótese to-
talmente nova, não contempla-
da especificadamente no Códi-
go Civil Brasileiro, que não 
acompanhou a evolução técni-
co-científica atual. Aplicação do 
artigo 179, c/c o art. 177, do 
mencionado código. Decisão 
unânime. 
(A. Rescis. - PA. Acórdão n° 
35.921. Relatora: Desa. 
RUTÉA NAZARÉ VALENTE 
DO COUTO FORTES, Câma-
ras Cíveis Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 30/03/99). 

CARÊNCIA DO DIREITO 
DE AÇÃO. FALTA DE DE-
MONSTRAÇÃO DE FUN- 

DADO RECEIO. AUSÊN-
CIA DO FUMUS BONI 
JURIS E PERICULUM IN 
MORA 
Apelação Cível. 1. Preliminar. 
Extemporaneidade do recurso. 
Não caracterização. Rejeição. 
2. Mérito: carência do direito de 
ação. Não demonstrado o fun-
dado receio nem a caracteriza-
ção do fumus boni juris e 
periculum in mora, correta re-
sultou a decisão recorrida extin-
guindo o processo sem julga-
mento do mérito. Improvimento. 
(Ap. Civ. - PA. Acórdão n° 
35.884. Relatora: Desa. 
ALBANIRA LOBATO BE-
MERGUY. 2  Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
18/03/99). 

EXECUÇÃO. SÚMULA 
596, DO STF. A VEDAÇÃO 
AO BIS IN IDEM NA CO-
BRANÇA DE JUROS MO-
RATÓRIOS. FALTA DE 
PREVISÃO CONTRATU-
AL. EXIGÊNCIA DE CO-
MISSÃO DE PERMANÊN 
CIA INVIABILIZADA. 
Apelação Cível. Execução. 
Inviável a caracterização de 
carência do direito à ação se o 
título executado ostenta todos os 
elementos de aferição do débi-
to. Não sendo o art. 192, § 30, 

da CF dotado de eficácia imedi-
ata, os juros legais nos contra-
tos bancários são os juros con-
tratados, desde que autorizados 
pelo CMN. Inteligência da 
súmula 596, do STF. A vedação 
ao bis in idem na cobrança de 
juros moratórios e a falta de pre-
visão contratual inviabilizam a 
exigência de comissão de per-
manência. Provimento parcial. 
(Ap. Civ. - PA. Acórdão n° 
35.886. Relatora: Desa. 
ALBANIRA LOBATO BE- 
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MERGUY. 2  Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
18/03/99). 

SERVIDOR PUBLICO. PEN-
SÃO POR MORTE. TOTA-
LIDADE DOS VENCIMEN-
TOS OU PROVENTOS DO 
SERVIDOR FALECIDO. IM-
POSSIBLIDADE DE UMA 
LEI DISPOR A RESPEITO 
DE UM LIMITE QUE ES-
TEJA ABAIXO DA TOTA-
LIDADE REQUERIDA. 
Servidor Público. Pensão por 
morte. art. 40, § 5° da Consti-
tuição Federal. Benefício que 
deverá compreender a totalida-
de dos vencimentos ou 
proventos do servidor falecido. 
Impossibilidade que uma Lei dis-
ponha a respeito de um limite 
que esteja abaixo da referida 
totalidade. Inteligência do art. 
37, XI, da Constituição Federal. 
1. Inquestionável pois, que a 
norma contida no art. 40, § 

50, 

da Constituição Federal é de efi-
cácia plena e assim sendo, tem 
direito a pensionista à percep-
ção de pensão correspondente 
"à totalidade dos vencimentos 
do servidor falecido". 2. Diante 
do estabelecido na norma cons-
titucional supra aludida, segue-
se a impossibilidade de uma lei 
dispor a respeito de um limite 
que esteja abaixo da totalidade 
requerida 3. A expressão "até 
o limite estabelecido em lei", 
constante da regra constitucio-
nal § 5°, do art. 40, diz respeito 
obviamente ao impedimento da 
pensão vir a ultrapassar os ven-
cimentos das categorias padrões 
nas esferas dos diferentes po-
deres do Estado (art. 37, XI, da 
Constituição Federal). 4. Ape-
lação improvida. Sentença 
reexaminada mantida. 
(Ap. Civ.(Reex.Sent. - PA. 

EMENTÁRIO 

Acórdão n° 36.115. Relatora: 
Desa. OSMARINA ONADIR 
SAMPAIO NERY. r Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julga-
mento: 22/04/99). 

ACIDENTE DE VEÍCULO. 
AÇÃO DE REPARAÇÃO 
DE DANO. CITAÇÃO RE-
CEBIDA PELA FILHA DO 
RÉU. VALIDADE 
Ação de reparação de dano 
causado por acidente de veícu-
lo. Procedência do pedido. Ape-
lo interposto. Argüição de nuli-
dade de citação. Inocorrência. 
1. A citação feita ao réu foi re-
gular e legítima. Tinha total co-
nhecimento da ação contra si 
proposta aquando, em cumpri-
mento a um primeiro mandado 
veio a Juízo, através procurador, 
postular em juízo o adiantamen-
to da audiência designada, ob-
tendo deferimento. 2. A nova 
citação, recebida pela filha do 
réu, é válida, diante do compa-
recimento de seu advogado à 
nova audiência de conciliação, 
designada, na qual inclusive foi 
tentado o acordo, diante dos 
poderes especiais que o mesmo 
tinha, inclusive de transigir. Sua 
invalidade só poderia ser decre-
tada no caso de prova em con-
trário, tão insistente procura-
dora, pelo apelante e não pro-
duzida. 3. Recurso conhecido, 
mas improvido. 
(Ap. Civ. - PA. Acórdão n° 
35.955. Relatora: Desa. 
OSMARINA ONADIR SAM-
PAIO NERY. 2 Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
25/03/99). 

AGRAVO INOMINADO. 
PRESSUPOSTOS INTRÍN-
SECOS E EXTRÍNSECOS 
EXIGIDOS PELO ART. 525, 
1, DO CPC. IMPOSSIBILI- 

DADE DE SER A SENTEN-
ÇA COMPLEMENTADA 
OU SUPLEMENTADA. 
Agravo Inominado. Conversão 
em diligência para sanar irregu-
laridade de falta de documento 
obrigatório ao agravo de instru-
mento. Inadmissibilidade. 1. O 
agravo de instrumento deve ser 
instruído com os pressupostos 
intrínsecos e extrínsecos exigi-
dos pelo art. 525, 1, do CPC, não 
mais podendo a petição ser 
aditada, complementada ou 
suplementada, com a interpo-
sição do agravo inominado a que 
se refere o art. 557, parágrafo 
único , do CPC. H. Decisão unâ-
nime. 
(Ag. Inom. - PA. Acórdão n° 
36.110. Relatora: Desa. MA-
RIA HELENA COUCEIRO 
SIMÕES. l  Câmara Cível Iso-
lada. Unânime. Julgamento: 19/ 
04/99). 

SEPARAÇÃO JUDICIAL. 
PARTILHA DE BENS. AVA-
LIAÇÃO E VENDA. PEN-
SÃO ALIMENTÍCIA AOS 
FILHOS DO CASAL E USO 
DO NOME DO MARIDO. 
ADMISSIBILIDADE. 
Apelação Cível. Separação Ju-
dicial. Partilha de bens. Avalia-
ção e venda. Pensão alimentí-
cia aos filhos do casal e uso do 
nome do marido. Admissibilida-
de. 1. Preliminar de irregulari-
dade, rejeitada à unanimidade 
pelos fundamentos constantes 
no acórdão. H. Mérito. O único 
bem imóvel aforado na constân-
cia do casamento deve ser par-
tilhado e não havendo acordo, 
vendido e a renda da venda di-
vidida entre os cônjuges. III. 
Pede a mulher passar a usar o 
nome de solteira, se acatou a 
decisão de 10  grau que assim 
determinou, assim como com- 
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nime. Julgamento: 12/04/99). 

VANTAGENS DE CARÁ-
TER PESSOAL OU LIGA-
DAS À NATUREZA E AO 
LOCAL DO TRABALHO. 
INCIDÊNCIA DO REDU-
TOR CONSTITUCIONAL. 
APLICAÇÃO IRREGU-
LAR. 
Mandado de Segurança. Obje-
tivo. Exclusão das parcelas re-
ferentes às chamadas vantagens 
de caráter pessoal ou ligadas à 
natureza e ao local do trabalho, 
do cálculo da remuneração, para 
fins de incidência do redutor 
constitucional. Comprovação 
pelo impetrante de aplicação ir-
regular do limitador de venci-
mentos. Segurança concedida. 
(M.S. - PA. Acórdão n°36.132. 
Relatora: Dra. HERALDA D. 
BLANCO RENDEIRO, Juíza 
especialmente convocada. Câ-
maras Cíveis Reunidas. Unâni-
me. Julgamento: 04/05/99). 

SUSPENSÃO DO PROCES-
SO. CARTA PRECATÓ-
RIA. REVOGAÇÃO DO 
EFEITO SUSPENSIVO 
CONCEDIDO INICIAL-
MENTE. 
Agravo de Instrumento. Carta 
Precatória antes do saneador. 
Suspensão do processo. I. Ad-
mite-se a suspensão do proces-
so quando o Juiz do feito depen-
der de prova solicitada via 
precatória para prolatar a sen-
tença. Inteligência do artigo 338 
do CPC. Combinado com o ar-
tigo 265, IV, B do mesmo Di-
ploma Legal. II. Recurso co-
nhecido e improvido. Mantida a 
decisão atacada. Revogado o 
efeito suspensivo concedido ini-
cialmente. 
(Ag.Intr. - PA. Acórdão n° 
35.948. Relatora: Dra. SÔNIA 

  

EMENTÁRIO 

 

6 

 

INFORMATIVO DO TJE 

   

pete tanto ao pai como à mãe 
separados judicialmente, a ma-
nutenção dos filhos do casal. 
Decisão unânime. 
(Ap. Civ. - PA. Acórdão n° 
36.108. Relatora: Desa. MA-
RIA HELENA COUCEIRO 
SIMÕES. ia  Câmara Cível Iso-
lada. Unânime. Julgamento: 19/ 
04/99), 

OBRIGATORIEDADE DE 
DOCUMENTOS. ART.525, 
INCISO 1, DO CPC. PRE-
CEDENTES JURISPRU-
DENCIAIS. 
Agravo Inominado. Decisão do 
Relator que negou seguimento 
a agravo de instrumento por ins-
trução deficiente. 1. Dispondo 
o art. 525, inciso 1, do CPC, so-
bre os documentos que obriga-
toriamente devem instruir o 
agravo de instrumento, na au-
sência de qualquer dos docu-
mentos o Relator negará segui-
mento; 2. Inteligência dos arts. 
525, inciso 1 e 557 do CPC; 3. 
Precedentes jurisprudenciais; 4. 
Recurso conhecido mas 
improvido para manter a deci-
são a quo. 
(Ag. Inom. - PA. Acórdão n° 
36.118. Relatora: Desa. MA-
RIA HELENA D'ALMEIDA 
FERREIRA. 2  Câmara Cível 
Isoladas. Unânime. Julgamento: 
22/04/99). 

AÇÃO DE REINTEGRA-
ÇÃO DE POSSE. INSUFICI-
ÊNCIA PROBATÓRIA. 
PERDA DA POSSE EVI-
DENCIADA PELO ABAN-
DONO. 
Apelação Cível. Direito Proces-
sual Civil. Ação de Reintegra-
ção de Posse. Sendo insuficiente 
nos autos a prova dos requisitos 
essenciais elencados no art. 927, 
do CPC e restando evidenciada  

a perda da posse, pelo abando-
no como previsto no art. 520, do 
CPB, improcede a ação. Recur-
so conhecido e improvido. De-
cisão unânime. 
(Ap. Civ. - PA. Acórdão n° 
36.125. Relatora: Desa. 
CARMENCIN MARQUES 
CAVALCANTE. 3' Câmara 
Cível Isolada. Unânime. Julga-
mento: 16/04/99). 

SERVIDOR PÚBLICO. 
CARGO COMISSIONA-
DO. INEXISTÊNCIA DE 
ESTABILIDADE. 
Direito Administrativo. O tem-
po de serviço prestado pelo ser-
vidor à administração, em car-
go comissionado, não gera direi-
to à estabilidade, ainda que haja 
qüinqüênio, anterior à Constitui-
ção Federal de 1988, refugindo 
às hipóteses elencadas no arti-
go 19 do ADCT. 
(M.S- PA. Acórdão n° 35.965. 
Relatora: Dra. MARTA INÊS 
ANTUNES JADÃO, Juíza es-
pecialmente convocada. Câma-
ras Cíveis Reunidas. Unânime. 
Julgamento: 06/04/99). 

PREVISÃO LEGAL DE 
PROBIDADE. IMPOSSIBI-
LIDADE DE SER AFASTA-
DO O PODER DE INSPE-
ÇÃO DO JUIZ. 
Direito Processual Civil. A pre-
visão legal de probidade, que 
apenas exige a mera alegação 
da condição de que necessita da 
gratuidade processual, não afas-
ta o poder de inspeção do Juiz, 
indeferindo esse benefício, 
quando há seguros indícios de 
que dele não necessita. 
(Ag. Instr. - PÁ. Acórdão n° 
36.111. Relatora: Dra. MARTA 
INÊS ANTUNES JADÃO, 
Juíza especialmente convocada. 
U Câmara Cível Isolada. Unâ- 
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MARIA DE MACE-DO PA-
RENTE, Juíza especialmente 
convocada. 3' Câmara Cível 
Isolada. Unânime. Julgamento: 
26/03/99). 

PENAL E 
PROCESSUAL PENAL 

PRELIMINAR DE PREJU-
DICIALIDADE ACOLHI-
DA. PERDA DE OBJETO. 
Recurso Penal em Sentido Es-
trito. Preliminar de Prejudiciali-
dade. Acolhimento. Estando a 
causa, objeto dos presentes au-
tos com sentença transitada em 
julgado, é de considerar-se pre-
judicada a impetração por per-
da de objeto. Recurso 
improvido. Decisão unânime. 
(Rec. Pen. Sent. Estr. - PA. 
Acórdão n° 36.136. Relatora: 
Desa. MARIA DE NAZA-
RETH BRABO DE SOUZA. ia 

Câmara Criminal Isolada. Unâ-
nime. Julgamento: 23/03/99).  

gações superando, assim, o 
eventual excesso de prazo para 
a conclusão do processo. Writ 
denegado por unanimidade. 
(H.C. Lib. - PA. Acórdão n° 
35.718. Relator: Des. 
ELZAMAN DA CONCEI-
ÇÃO BrIItNCOuRT. Câma-
ras Criminais Reunidas. Unâni-
me. Julgamento: 10/03/99). 

AMPLA DEFESA NÃO RE-
ALIZADA PELO DEFEN-
SOR TÉCNICO. OFERECI-
MENTO DA DEFESA COM 
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO 
NAS ALEGAÇÕES FINAIS. 
INEXISTÊNCIA DE OBRI-
GATORIEDADE DA PRO-
POSITURA DE RECURSO 
PARA O TRIBUNAL. 
Penal. Processual. Habeas 
Corpus para anular sentença 
condenatória. Ampla defesa não 
realizada pelo defensor técnico. 
Oferecimento da defesa, nas 
alegações finai, com pedido de 
absolvição, afastado pelo senhor 
Juiz, não torna obrigatória a 
propositura de recurso para o 
tribunal. Ordem denegada. De-
cisão unânime. 
(H.C. Lib. - PA. Acórdão n° 
36.023. Relator: Des. WER-
THER BENEDITO COELHO. 
Câmaras Criminais Reunidas. 
Unânime. Julgamento: 22/02/ 
99). 

EXTRAVIO DE PROCESSO. 
CONCESSÃO DE LIBER- 
DADE PROVISÓRIA. 
CONSTRANGIMENTO ILE-
GAL. CARACTERIZADO. 
Habeas Corpus Liberatório. 
Paciente condenado. Extravio 
de processo. Sentença não tran-
sitada em julgado. Concessão de 
liberdade provisória. Constran-
gimento ilegal. Caracterizado.  

(H.C. Lib. - PA. Acórdão n° 
35.927. Relator: Des. 
YVONNE SANTIAGO MA-
RINHO. Câmaras Criminais 
Reunidas. Unânime. Julgamen-
to: 12/04/99). 

INOCORRÊNCIA DA EX-
CLUDENTE DE ANTLJURI-
DICIDADE DA LEGÍTIMA 
DEFESA. INIDONEIDADE 
DO LAUDO DE EXAME 
DE CORPO DE DELITO. 
CONJUNTO PROBATÓ-
RIO PERFEITAMENTE 
COERENTE E CONVIN-
CENTE. 
Penal. Apelação. Crime capitu-
lado no art. 129, § 1°, inciso II, 
do Código Penal Brasileiro. Réu 
condenado a 02 (dois) anos e 08 
(oito) meses de reclusão. 
Inocorrência da excludente de 
antijuridicidade da legítima de-
fesa. Imdoneidade do Laudo de 
Exame de Corpo de Delito. Con-
junto probatório perfeitamente 
coerente e convincente. Possi-
bilidade de reconhecimento da 
agravante prevista no art. 61, 
inciso II, alínea "A", do Código 
Penal Brasileiro, independente-
mente de constar ou não da de-
núncia. Recurso conhecido e 
improvido. Decisão unânime. 
(Ap. Crim. - PA. Acórdão n° 
35.933. Relator: Des. JAIME 
DOS SANTOS ROCHA. 3 
Câmara Criminal Isolada. Unâ-
nime. Julgamento: 26/02/99). 

CRIME HEDIONDO. PRO-
GRESSÃO DE REGIME. 
Recurso Penal em Sentido Es-
trito. Crime Hediondo. Progres-
são de regime. Havendo uma 
sintomatologia de desigualdade 
incompatível com a nossa 
constitucionalidade, deve ojuízo 
garantir a aplicação de direitos 

MORA PROCESSUAL 
CONTRIBUÍDA PELA DE-
FESA. IMPOSSIBILIDADE 
DE UTILIZAR-SE DESSE 

• FUNDAMENTO PARA RE-
QUERER A LIBERDADE 
DO PACIENTE. 
H.C. Liberatório. Revogação 
de Prisão preventiva. Réu fora-
gido do distrito da culpa: 
Inadmissibilidade H.C. por 
extensão: situação do réu dife-
rente ao outro acusado. Cons-
trangimento ilegal não configu-
rado. Quando, de certo modo, a 
defesa contribui para a mora 
processual, não pode aproveitar-
se desse fundamento para, atra-
vés de H.C., requerer a liber-
dade do paciente. Ademais, o 
feito já alcançou a fase das ale- 
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iguais. Recurso conhecido e pro-

vido. Decisão unânime. 

(Rec. Pen. Sent. Estr. - PA. 

Acórdão n° 35.967. Relatora: 

Desa. LÚCIA DE CLAI-

REFONT SEGUIN DIAS 

CRUZ. 3` Câmara Criminal Iso-

lada. Unânime. Julgamento: 23/ 

10/98). 

CRIMES CONTRA A OR-

DEM TRIBUTÁRIA. TRAN-

CAMENTO DE AÇÕES PE-

NAIS. INDIVIDUALIZAÇÃO 

DA CONDUTA DE CADA 

UM DOS AGENTES. OR-

DEM CONCEDIDA. 

Habeas Corpus. Crimes con-

tra a Ordem Tributária. Tran-

camento de ações penais. Fun-

damentos: 01. Ausência de pro-

va quanto ao encerramento do 

procedimento administrativo em 

relação à exigência do crédito 
tributário. 02. Não indivi-

dualização da conduta de cada 

um dos acusados na participa-

ção dos crimes a eles atribuídos. 

O primeiro, desprocede, porque 

a representação fiscal não erige-

se em condição de 
procedibilidade no âmbito do pro-

cesso penal e, entender-se dife-

rente, estar-se-á retirando do 

Ministério Público a titularidade 

exclusiva da ação penal pública 
(ex-vi do art. 129, 1 da Consti-

tuição Federal). O segundo, ao 

contrário, procede, pois nos cri-

mes societários ou de autoria 

coletiva, não é suficiente a des-

crição genérica dos fatos e a 

indicação dos responsáveis. Exi-

ge-se do dominas litis que indi-

vidualize a conduta de cada um 

dos agentes, à fim de se possi-

bilitar o exercício do contraditó-

rio e da ampla defesa. Por este 

motivo concede-se a Ordem  

Impetrada e conseqüentemen-

te determina-se o trancamento 

dos processos a que respondem 

os pacientes, que tramitam pela 
16' Vara Penal da Comarca da 

Capital, nos quais estão 

incursionados por infração ao 

artigo 2°, inciso II, da Lei n°8 

.137/90, c.c o artigo 71, do Có-

digo Penal. Decisão unânime. 

(H.C. p/tranc. A.Penal. - PA. 

Relator: Des. BENEDITO DE 

MIRANDA ALVARENGA. 

Câmaras Criminais Reunidas. 

Unânime. Julgamento: 19/04/99). 

CONCURSO MATERIAL. 

PRESENÇA DO AGENTE 

NO LOCAL DO CRIME 

EMPRESTANDO APOIO 

MORAL À CONDUTA DE-

LITUOSA DOS CO-RÉUS. 

Apelação Penal. Crime 

tipificado no art. 213 e 214 do 

CPB. Concurso material. Pre-

liminar de Nulidade da senten-

ça por inexistência de funda-

mentação. Improcedência. So-

mente o direito de apelar em li-

berdade toma imprescindível a 
fundamentação prevista no do 

§ 2° do art. 2° da Lei 8.072/90. 

Co-autoria. Comprovação para 

a concretização da co-autoria 

basta a simples presença do 

agente no local do crime em-

prestando apoio moral à con-

duta delituosa dos co-réus, Re-

curso conhecido e improvido. 

Decisão unânime. 

(Ap. Crim. - PA. Acórdão n° 

35.930. Relator: Des. 

FELÍCIO DE ARAÚJO PON-

TES. 2  Câmara Criminal Iso-

lada. Unânime. Julgamento: 25/ 

03/99). 

OFERECIMENTO DE DE-

NÚNCIA SEM INQUÉRI- 

TO. POSSIBILIDADE. 

ART. 39, § 5° DO CPP. 

Habeas Corpus para tranca-

mento de Ação Penal. Exame de 

prova inadmissível. Denúncia 

oferecida sem inquérito. 1. Dis-

cussão de matéria de prova é 

vedado no âmbito restrito de 

habeas corpus. 2. A denúncia 

pode ser oferecida pelo Órgão do 

Ministério Público, sem inquéri-

to, se forem apresentados ele-

mentos que o habilite a promo-

ver a ação penal ( § 5 art. 39 do 

CPP) - Pedido não conhecido em 

relação aos pacientes David e 

Alberto, e denegado quanto à 

paciente Myriam Jacob Serruya. 

(H.C. p/tranc. A. Penal - PA. 

Acórdão n° 35.922. Relator: 

Des. OTÁVIO MARCELINO 

MACIEL. Câmaras Criminais 

Reunidas. Por maioria. Julga-

mento: 12/04/99). 

RÉUS CONFESSOS. EX-

CLUDENTE DO CRIME 

NÃO CONFIGURADA. 

Recurso em Sentido Estrito. 

Presentes os pressupostos da 

pronúncia. Réus confessos. 

Não configurada excludente do 

crime. Recurso conhecido e 

não provido. 

(Rec. Sent. Este.- PA. Acórdão 

n° 35.966. Relator: Des. OTÁ-

VIO MARCELINO MACIEL. 

2 Câmara Criminal Isolada. 

Unânime. Julgamento: 15/04/ 

99). 

Supervisão: Des. Manoel de 
Christo Alves Filho. 
Organização: Rosa Helena 
Tavares de Christo Alves e 
Ednair de Christo Alves e Ednair 
de Meio Leão - Assess. dos 
Plenários. 
Colaboração: Jane Jordy - As-
sess. Jurídica e Luiz Alberto Tuji 
de Castro - Oficial de Justiça. 
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