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ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 

Eldorado dos Carajás será julgado 
a partir de agosto 

O processo-crime referente às 

mortes dos 19 trabalhadores 

rurais sem-terra ocorrido no dia 

17 de abril de 96, na Curva do 

"S", Km 96 da rodovia PA-150. 

em Eldorado dos Carajás, 

durante um confronto com 

policiais militares, será julgado a 

partir do dia 16 de agosto na 

Unama. 

Dada a repercussão social do 

crime, três telões, em locais 

estratégicos daquela 

universidade, serão instalados 

para transmissão ao vivo do 

julgamento. 

NESTA EDIÇÃO 

Tribunal perdeu 
Nelson Silvestre Amorim 

(Pág. 6) 

Novos serviços foram inaugurados 
no Fórum Criminal 

(Pág. 11) 

Ricardo Borges recebeu 
homenagens de despedida 

de seus colegas de desembargo 
(Pág. 8) 

"O último adeus a Nelson Amorim foi marcado por 
forte emoção de parentes e amigos, no Cemitério 
Parque Recanto da Saudade. 

  

 

Desembargadora Nazareth Brabo 
de Souza divulga a Carta de 

Terezina 
(Pág. 5) 
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Publicações recebidas na Biblioteca "Des. Antônio Koury" no mês de junho 

A Biblioteca durante o mês de junho, recebeu livros, periódicos, folhetos, CD-ROM, 
estando os mesmos à disposição de seus usuários para consulta. 

ARTIGOS DE PERIÓDICOS 

CASTRO, Alexandre B. Responsa-
bilidade tributária: imposto de 
renda na fonte. Cadernos de 
Direito Tributário e Finanças 
Públicas. v. 7, n. 27, p. 28-33, 
abr./jun. 1999. 

DIAS, José C. Lavagem do dinheiro 
no contexto dos crimes contra a 
ordem tributária. Repertório IOB 
de Jurisprudência: Civil, Proces-
sual, Penal e Comercial. n. 11. 
281, jun.Il 999. 

DOTFI, Rene A. O interrogatório à 
distância. Consulex: Revista 
Jurídica. v. 3, n. 29, p. 22-25, maio 
1999. 

LIMA, Vergifio M. Agentes Políticos: 
INSS e a reforma da previdência. 
Boletim de Direito Municipal, v. 
15, n.6, p.338-339, jun11999. 

SZKLAROWSKY, Leon Fejda. O 
Código de Defesa do Consumidor 
e os contratos administrativos. 
Cadernos de Direito Tributário e 
Finanças Públicas, v.7, n.27, p. 108-
111, abr./jun. 1999. 

-Direito do Consumidor (jurisprudên- 
cia, doutrina e lêgilação). 

• Jurisprudência do TACSP - LEX- 
L1199 

• Jurisprudência do STE 
• Jurisprudência dos TRF's 
• Revista Jurídica 
• Tesauro Jurídico 

• Jurisprudência do Tribunal de Justiça 
São Paulo: Lex./1998. 

LIVROS 

BOURGUIGNON, Álvaro M.R. 
Embargo de retenção por benfeito-
rias. São Paulo: RT, 1999. 

JORGE, Flávio C. Chamamento ao 
processo. 2a  ed. São Paulo: RT, 
1999. 

LAZZARINI, Álvaro. Estudos de 
Direito Administrativo. 2a ed. São 
Paulo: RT, 1999. 

ROSAS, Roberto. Direito Processual 
Constitucional: princípios consti-
tucionais do processo civil. 3' ed. 
São Paulo: RT, 1999. 

SILVA, Paulo S. Frota e. Guia do ado-
lescente internado. Belém: 
UNAMA/UNICEF, 1998. 

WALD, Amoldo. O novo direito de 
família. 12 a ed. São Paulo: RT, 
1999. 

WAMBIER, Luiz R. Curso avançado 
de processo civil. 2 ed. São Paulo: 
RT, 1999. 

Boletim de Direito Administrativo. 
São Paulo: NDJ. v. 15, n. 6, 
junf 1999. 

Boletim de Licitações e Contratos. 
São Paulo: NDJ. v.12, n.6, 
jun./1999. 

Boletim Doutrina ADCOAS. São 
Paulo: Esplanada. v. 2, n.5, maio 
1999 

Boletim Jurisprudência ADCOAS. 
São Paulo: Esplanada. v.31, n,19 
maio 1999; v. 31, n. 20 maio 1999 

Consulex: Leis e Decisões. Brasília: 
Consulex. v.3, n.29, maio 1999 

Consulex: Revista Jurídica. Brasília: 
Consulex. v.3, n.29, maio 1999 

Direito do Consumidor (CD-ROM). 
Brasília: Conselho da Justiça 
Federal. Série Temática de Jurispru-
dência do CEJ. n.2, dez. 1998 

Jurisprudência ADCOAS (Disquete). 
São Paulo: Esplanada. n. 20, jun. 
1999; n. 21, jun. 1999; n. 22 jun. 
1999; n. 23. jun.1999; Legislação 
Trabalhista e Previdenciária. São 
Paulo: IOB. n.21, maio 1999; n. 
22, jun. 1999; n. 23, jun. 1999; n. 
24, jun. 1999; n. 25, jun.1999; 
Repertório IOB de Jurisprudência. 
São Paulo: IOB. n.10 maio 1999; 
n.11jun. 1999 

Revista Forense. Rio de Janeiro: 
Forense. v. 94, n. 341, jan./mar 98; 
v.94, n.342, abr./jun.98; v.94, 
n.343, jul./set. 1998. 

Revista Jurídica. São Paulo: Notadqz. 
v.47, n.259, maio 1999 

Vade Mecum Criminal Atualizável. 
Porto Alegre: Síntese. n.45, 
abri1999   

CONTATOS 

Fone: (091) 218 2261 

Fone/fax:: (091) 218 2282 

Site: http:llwww.tj.pa.gov.br/biblioteca 

E-mail: biblioteca@tj.pa.gov.br  

PERIÓDICOS 
CD-ROM'S 

Informativo do TJE 

E uma publicação mensal dirigida aos integrantes do Poder Judiciário. Os artigos assinados são de responsabilidade de seus 
autores. Distribuição gratuita. Tiragem 2.500 exemplares. A publicação é de responsabilidade da Assessoria de Imprensa. 
Jornalista Responsável: Glória Lima - RPMTB 954 DRT/PA. Fotos: Newton Ricardo Oliveira, Rafael Costa Filho. 
Colaboraram nesta edição: Paulo Ledo - Ass. Cerimonial e Relações Sociais: Márcio Losada Maia - Secretário de 
Administração: Rubens Farias. Editoração Eletrônica: Ezequiel Noronha Jr. (263-5196) - Impressão: Graficentro/CEJUP. As 
correspondências para este jornal podem ser enviadas à Assessoria de Imprensa do TJE, 2° andar - Palácio da Justiça. Praça 

\Fe1ipe Patroni, S/N - Cidade Velha - Te1./Fax: 218-2421. Home-Page: www.tj.pa.gov.br. 
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Campanha 
contra drogas 

O Presidente José Alberto Soares Maia conversou com o 
Secretário Nacional Antidroga sobre o programa de prevenção. 
As Desembargadoras Carniencin Cavalcante do Conan e 
Nazarerh Brabo de Souza, Corregedora Geral, também participa-
rani da reunião 

Esteve em visita ao 
TJE do Pará o Juiz apo-
sentado Walter Hayerovit 
que atualmente está à 
frente da Secretaria 
Nacional Antidrogas, com 
sede em Brasília-DE Os 
Desembargadores José 
Alberto Maia, Presidente; 
Maria de Nazaré Brabo de 
Souza, Corregedora Geral 
e Carmencin Cavalcante, 
Presidente do Conselho de 
Entorpecentes receberam 
o Secretário Hayerovit no 
salão nobre "Rui Bar- 

bosa". A conversa durou 
mais de uma hora e o 
Secretário recebeu dos 
magistrados informações 
sobre o trabalho de pre-
venção ao abuso de dro-
gas posto em ação pelo 
CONEN. O Secretário 
teve uma agenda lotada, 
no Dia Nacional de 
Combate ao Uso de 
Drogas, nesse dia, profe-
riu palestra na Assembléia 
Legislativa sobre o pro-
grama de prevenção de 
sua Secretaria. 

TELEJUDICIARIO 
Você pode obter informações sobre 
Comarcas, nomes de magistrados, 

Juizados Especiais etc.. 
ligando para o Telejudiciário. 

Um serviço de utilidade pública 
da Justiça paraense. 

Ligue: 1538 
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o	 O número anterior deste 

R Informativo do TJE iniciou a 
circulação sem o encarte 

1 "Ementário" - decisões do 

A colegiado de desembargadores. O 

L encarte sofreu atraso durante o 
processo de impressão por falha 

operacional, somente três dias depois é 
que a gráfica remeteu a publicação. 
Pedimos desculpas aos leitores e 
sobretudo pelas falhas verificadas nos 
textos, na fase de revisão, motivadas 
também por problemas de ordem 
operacional. 

Nesta edição não será encartado O 
Ementário - decisões dos 
desembargadores deste Tribunal. A 
partir do próximo dia 11 - data 
comemorativa à Instituição dos Cursos 
Jurídicos no Brasil - a publicação 
circulará em edição específica. Os 
interessados podem procurar, para 
consultas, na Biblioteca do TJE "Des. 
Antônio Koury", que funciona no andar 
térreo do Palácio da Justiça. 

As seções intituladas "Causos" e 
"Memória do Judiciário", não 
circularão temporariamente em razão da 
escassez de tempo dos colaboradores 
das referidas seções. A editoria deste 
house organ está aberta para receber 
sugestões e colaborações de 
magistrados e servidores técnicos deste 
Tribunal de Justiça, que venham no 
sentido de elevar o nível de informação 
deste veículo e contribuir para vitalizar 
o processo de comunicação, objetivo 
primeiro do Informativo do TJE. 



O Departamento de 
Recursos Humanos atra-
vés do Serviço de 
Treinamento está à frente 
das inscrições dos servi-
dores interessados em 
participar da "1 Semana 
de Saúde do Judiciário". 

As fichas de inscrição 
foram entregues às uni-
dades organizacionais do 
Tribunal nos dias 21 e 22 
e deverão ser devolvidas 
até o dia 6, dez dias que 
antecedem o início da 
Semana. 

Recursos Humanos 

Recesso Forense 
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Agenda do Presidente 
O Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador 

José Alberto Soares Maia, agradece os convites recebidos 
neste mês julho. 

Dia 01 - Palestra de Encerramento do 1 Curso de Pós-
Graduação Lato Sensu, em Direito Privado. Promoção do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 
Brasília - DE 

- Lançamento do Livro Poder Constituinte e Decisão 
Jurídica, de autoria do Economista Paulo de Tarso Ramos 
Ribeiro. Museu de Arte Sacra. 

- Recepção em Comemoração ao 223 Aniversário da 
Declaração da Independência dos Estados Unidos da 
América do Norte. Galeria do Centro Cultural Brasil-
Estados Unidos 

Dia 02: 
- Solenidade de Instalação de 3 Varas Cíveis na 

Comarca de Cuiabá. Promoção do Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso. 

- Solenidade Cívico-Militar alusiva ao Dia Nacional 
do Bombeiro. 

Dia 07: 
- Cerimônia de Posse do Doutor Wilson Modeste 

Figueiredo, como novo Delegado Regional do Trabalho. 
Dia 12: 
- Visitação promovida pela Sudam às Empresas 

Facepa, Marcos Marcelino, Tramontina e Agropalma, 
incentivadas por aquele órgão. 

Dia 13: 
- Sancionamento da Lei que Estabelece Normas de 

Proteção às Vítimas e Testemunhas. Promovida pelo 
Presidente da República. Palácio da Planalto. Brasillia-DF. 

- Assinatura do Termo de Cooperação entre o 
Governo do Estado do Pará e o Fundo das Nações Unids 
para a Infância - UNICEE Palácio dos Despachos. 

Dia 14: 
- Comemoração da Festa Nacional da França. Hilton 

Hotel. 
Dia 17: 
- Solenidade de Início de Operação do 3° Alto Forno 

da Usina COSIPAR. Marabá-PA. 
- Inauguração do Prédio Sede da 6  Regional da 

Defensoria Pública do Estado do Pará. Marabá-PA. 
Dia 18: 
- Visita promovida pelo Governador do Estado do 

Pará ao Município de Curuçá. 
Dia 20: 
- Solenidade Alusiva ao 126° Aniversário de Santos 

Dumont. Promoção do Comando do 1° COMAR. 
Dia 21: 
- Cerimônia em Memória dos Marinheiros Mortos em 

Guerra. Promoção do Comando do 1V Distrito Naval. 
Dia 25: 
- Cerimônia Militar pelos 50 Anos da Base Naval de 

Belém. 

C u r t a s 

Medalhas de Alta Distinção 

O titular da assesso-  lhas de "Alta Distinção 
ria de Cerimonial e Judiciária" ao Ministro 
Relações Sociais do TJE, José Anselmo Figueiredo 
Paulo de Mendonça Santiago, hoje aposenta-
Lédo, está ultimando a do pelo STJ e aos Desem-
programação da sessão bargadores Stéleo Bruno 
solene comemorativa a de Menezes e Ary da 
Instituição dos Cursos Mota Silveira, aposentados 
Jurídicos no Brasil, que do TJE-PA e ainda, in 
ocorrerá no dia 11 de nemoriain aos Desembar-
agosto. Durante a sessão gadores Rornão Amoêdo e 
serão outorgadas meda-  Nelson Silvestre Amorini. 

01  

Revista e Ementário 
Será lançado no dia dores do TJE, também será 

11 próximo, mais uma edi-  lançada A supervisão das 
ção da Revista do Tribunal publicações está a cargo do 
de Justiça do Pará conten-  Desembargador Manoel 
do legislação, doutrina e de Christo Alves, Desem-
jurisprudência. Mais uma bargador aposentado que 
edição de coletâneas de contribui com seu trabalho 
ementas dos Desembarga-  em caráter voluntário. 

Todos os juízes, que tos só despacham maté-
estão atuando na capital, rias com medidas de 
durante este recesso urgência. As audiências 
forense, são voluntários. não são feitas neste 
De acordo com informa-  período. Os juízes das 
ções do presidente do comarcas do interior 
TJE, Des. José Alberto podem ficar como subs-
Soares Maia, os juízes titutos, na capital, e 
do Tribunal têm direito ganham para isso um 
de gozar recesso neste bônus de 5% sobre o 
mês. Os juízes substitu-  salário-base. 



O Presidente José Alberto Maia e o Juiz Ronaldo Vai/e prestam 
informações à imprensa sobre o julgamento dos militares. 
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XVIII Encontro Nacional do Colégio de Corregedores 

5 

A Desembar-
gadora Maria de 
Nazareth Brabo de 
Souza (na foto), 
Corregedora Geral 
de Justiça participou 
juntamente com os 
demais Corregedo-
res Gerais da Justiça 
dos Estados e do 

Distrito Federal, do 18° Encoge - Encontro 
Nacional de Desembargadores Corregedores 
Gerais de Justiça. O TJE de Terezina-Piauí 
sediou o evento realizado nos dias 27 e 28 de 
maio. Ao término do Encontro, à unanimida-
de, deliberaram as diretrizes básicas para 
nortear os trabalhos junto às Corregedorias. 
As diretrizes foram divulgadas à Nação atra-
vés da "Carta de Teresina", leia a íntegra. 

CARTA DE TEREZINA 

1- A efetiva, quão imperiosa, Reforma 
do Poder Judiciário, por este há muito vindi-
cada, imprescinde da efetiva participação 
dos seus Membros e Administradores, com 
abrangência aos mecanismos da melhor ati- 

vação jurisdicional, abstraídos contornos 
emocionais transitórios. 

11- A Ressocialização do encarcerado 
somente poderá ser alcançada pela decidida 
participação dos diversos segmentos da 
sociedade através dos Conselhos da 
Comunidade, os quais devem ser implemen-
tados em todas as Comarcas cora decidido 
estímulo e atuação das Autoridades 
Judiciárias. 

III- Os Juizados Especiais, Cíveis e 
Criminais, no coevo, se despontam como 
indicado instrumento democratizador da 
Justiça, posto alcançar, precipuamente, as 
camadas mais sofridas e carentes da popula-
ção, conscientizando-as e assegurando os 
seus direitos inerentes à cidadania, alçando-
se recomendável sua efetiva implementação, 
prioritariamente, pelos Judiciários do País. 

IV- O Registro Civil das Pessoas 
Naturais constitui ato jurídico essencial ao 
reconhecimento do exercício da cidadania, 
cabendo ao poder público inabdicável com-
promisso de cumprir o mandamento legal 
ditado pela Lei Federal n° 9.534/97, buscan-
do soluções legais que atinjam esse objetivo 
primário. 

V- Destacam a importância dos 
Tribunais de Justiça disciplinarem critérios 
objetivos para promoção por merecimento 
dos Jnfris de Direito, em razão do que have-
rá melhor desempenho dos Magistra-dos de 
primeiro grau, no que reverterá, obviamente, 
no aprimoramento e estímulo do desempe-
nho funcional. 

VI- Cientes de que o instituto da 
Alienação Fiduciária de Imóveis pode con-
tribuir para superar a falta de habilitação no 
país, reativando plenamente a construção 
civil, absorvendo mão-de-obra disponível no 
mercado de trabalho, recomendam a amplia-
ção dos estudos acerca da relevante matéria, 
notadamente nos procedimentos a serem rea-
lizados nos Ofícios de Registro de Imóveis. 

VII- Em face da incontroversa relevân-
cia do órgão censório na fis'aliisição, orien-
tação e disciplina dos serviços judiciários de 
primeiro grau, destacam a conveniência de 
ser instituído no orçamento geral do Poder 
Judiciário dos Estados e do Distrito Federal, 
dotação especifica às atividades para a 
Corregedoria Geral da Justiça. 

Assinam esta carta os Corregedores-
Gerais de todo o Brasil," 

Julgamento dos militares começa na, segunda quinzena de agosto 
O Presidente do TJE, desembargador 

José Alberto Soares Maia e o Juiz da 15 
Vara Penal Ronaldo Vaile, Diretor do 
Fórum Criminal, reuniram a imprensa 
local, no dia 16 de junho, para divulgar a 
pauta de julgamento do Processo de 
"Eldorado dos Carajás". O processo que 
tem o maior número de réus em toda a his-
tória do Judiciário, com 25 volumes e 
8.090 folhas, será julgado em 27 sessões, 
devido ao elevado número de acusados, no 
total de 153. A primeira sessão do júri 
populariniciaàs 8h do dia 16 de agosto e  
última, 3 de dezembro. O julgamento vai 
acontece-  no auditório David Mufarrej, da 
Uni veisidade da Amazônia - Unama. 

O pDcesso-criine referente às mortes 
dos 19 trabalhadores rurais sem-terra ocor-
rido no dia 17 de abril de 96, na Curva do 
"S", Km 96 da rodovia PA-150, em 
Eldorado dos Carajás, durante um confron-
to com policiais militares foi instruído em 
tempo recorde. O Juiz Laércio Larêdo e 
posteriormente Otávio Marcelino Maciel-
hoje desembargador, presidiram a instru-
ção processual. Para presidir o julgamento 
o órgão Especial do TJE, designou o Juiz 
Ronaldo Vaile, em razão de sua experiên-
cia em julgamentos com vários réus. O 
Magistrado ao falar com os repórteres lem-
brou que o julgamento estava sendo mar-
cado naquela data em razão da celeridade  

dispensada durante a fase de instrução, 
apesar dos inúmeros recursos havidos. 

Na ocasião da coletiva, Ronaldo Vaile 
distribuiu um relatório contendo informa- 
ções sobre a tramitação processual e ainda 
a pauta fechada das sessões. Os réus serão 
julgados de acordo com a ordem de pro-
núncia, que se inicia pelos militares mais 
graduados. 

O Juiz Ronaldo Vale, também infor-
mou que Almir Gabriel deverá comparecer 
a todas as sessões por ser uma das testemu-
nhas importantes no caso. Na hipótese do 
governador do 
Estado faltar em 
alguma das ses-
sões do julgamen-
to serão tomadas 
as providências 
legais. A expecta-
tiva do Juiz é a de 
que o primeiro dia 
seja de maior 
movimento. 

Durante a tar-
de, do mesmo dia, 
Ronaldo Vale reu-
niu com os diri-
gentes da Unama 
para programar a 
organização do 
julgamento. Das  

320 credenciais definidas, 120 estão desti-
nadas ao Tribunal de Justiça as outras 200 
ficam para a Unama. Por Medida de segu-
rança toda a equipe de apoio também rece-
berá credencial contendo a identificação 
funcional. Durante este mês a Assessori 
de Imprensa do TJE está recebendo os 
pedidos de credenciamento dos profis-
sionais que farão a cobertura do evento. O 
Juiz ainda fará no dia 9 de agosto uma 
reunião definitiva com todo o pessoal 
envolvido no trabalho. 



Autoridades civis e militares participaram do cortejo j,i ebre do 
Desembargador Nelson Amorim. 
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Tribunal perdeu Nelson Amorin 

Morreu no dia 12 de julho o 
Desembargador Nelson Silvestre 
Rodrigues Amorim, ex-presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado. 
Vítima de aneurisma cerebral, aos 
70 anos, o óbito do desembarga-
dor ocorreu às 19h00, no Instituto 
do Coração (Incor). Nelson 
Amorim integrou o Tribunal de 
Justiça até o dia 31 de dezembro 
quando atingiu a idade limite de 
permanência no serviço público. 

Ao velório, no dia 13, compa-
receram familiares, amigos e 
autoridades locais. O Presidente 
do Tribunal de Justiça, Desem-
bargador José Alberto Soares 
Maia; a Vice-Presidente Clemenié 
Bernadette de Araújo Pontes; os 
Desembargadores Yvonne San-
tiago Marinho e João Alberto 
Paiva respectivamente, Presi-
dente, Vice-Presidente e Corre-
gedor do Tribunal Regional 
Eleitoral foram se despedir do 
colega. Também compareceram 
diversos magistrados, funcioná-
rios da casa, advogados e parla-
mentares. 

O Presidente José Alberto 
Soares Maia falou à imprensa 
que: "sentimos muito a morte do 
Desembargador Nelson Amorim. 
Ele sempre foi um destacado 
membro do Tribunal. Sério, 
probo, honesto, honrado. Exerceu 
com muita dignidade os cargos de 
Corregedor Geral e posteriormen-
te o de Presidente. O Desembar-
gador deixa um exemplo às 
novas gerações, pois sempre pau-
tou sua vida com honestidade e o 
Tribunal lamenta muito, mais essa 
perda", declarou emocionado o 
desembargador José Maia. Nelson 
Amorim deixou viúva Marina 
Amorim e mais quatro filhos: 
Laura, Denise, Nelson e Verônica. 

A trajetória na 
Magistratura 

Nelson Silvestre Rodrigues 
Amorim iniciou a carreira na 
magistratura em 1960, como 
suplente de pretor. Um ano depois 
foi nomeado pretor do termo judi-
ciário de Igarapé-Açu, onde per- 

maneceu até 1962. Como juiz de 
Direito trabalhou na comarca de 
Bragança e posteriormente foi 
promovido para a capital onde 
respondeu pela Vara da Infância e 
Juventude. Em 1976 foi eleito 
Desembargador do Tribunal de 
Justiça. 

Exerceu os cargos de 
Corregedor Geral e posteriormen-
te Presidente do TJE, Nelson 
Amorim também foi Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral. 
Com  aproximadamente 40 anos 
de magistratura sedimentou a car-
reira pela experiência que absor-
veu nas comarcas do interior. Em 
janeiro de 1999 deixou as ativida-
des judicantes ao atingir a aposen-
tadoria compulsória. 

Como Presidente do TJE, no 
período de 91 a 93, teve o desejo 
de transferir a sede do Tribunal da 
Praça Felipe Patroni para a 
Rodovia Augusto Montenegro, ao 
lado do Palácio de Despachos. Foi 
responsável pela construção 'de 
vários fóruns no interior, como o 
de Augusto Corrêa e o de 
Bragança. 

O Desembargador 
em foto recente 
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TJE e Paratur assinam.. convênio 

O
convênio realizado pelo 
Tribunal de Justiça, através da 
24a Vara Cível da Infância e 

da Juventude com a Paratur - Empresa 
Paraense de Turismo, foi assinado no 
dia 16 deste mês, no gabinete de des-
pachos do Presidente Des. José 
Alberto Soares Maia. Adenauer Góes, 
diretor da Companhia, e o Juiz Paulo 
Frota e Silva, titular da Vara, participa-
ram da assinatura do convênio, na pre-
sença de técnicos do Juizado. O atendi-
mento de adolescentes sentencidos 
pela prática de ato infracional a cum-
prir medida sócio-educativa de 
Prestação de Serviço à Comunidade e 
a participação nas campanhas educati-
vas vinculadas ao projeto Precontur, é 
o objetivo do convênio. 

"A participação de setores da 
comunidade, empresariado e órgãos 
governamentais e não-governamentais 
é fundamental para que possamos via-
bilizar as medidas sócio-educativas 
previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. O Tribunal através da 24 
vara mantém parcerias com várias 
entidades garantindo assim resultados 
favoráveis no processo de socialização 
do adolescente em conflito com a lei", 
declarou o Juiz Frota e Silva. Para o 
dirigente da Paratur "esse trabalho é 
muito importante uma vez que vamos  

trabalhar através de palestras e de ati-
vidades a educação ecológica desses 
jovens e transformá-los em agentes 
multiplicadores, para limpesa, embele-
zamento e arborização da nossa cidade 
e neutralizar a ação dos pichadores" 
informou Góes. Cerca de 200 adoles-
centes vão participar de palestras edu-
cativas para limpeza da cidade. 

Os adolescentes serão supervisio-
nados por técnicos do Juizado, durante 
seis meses cumprirão uma jornada de 
oito horas semanais, após receberem 
treinamento do pessoal da Paratur. As 
atividades consistem em entrega de 
material, correspondências, trabalho de 
manutenção e preservação do parque. O 
prazo de vigência é de um ano, podendo 
ser prorrogado por igual período após a 
assinatura de termos aditivos e sua ava-
liação será feita pela Paratur e Juizado, 
em vários períodos do ano. 

O Juizado de Santa Izabel 

Também presente na ocasião de 
assinatura do convênio, a Juíza Nádia 
Nara Cobra Medra, titular da diretoria 
do Fórum e da Vara da Infância e 
Juventude de Santa Isabel. A magistra-
da informou que em sua comarca rece-
be diariamente pais de adolescentes 
preocupados com situações de risco 

O Presidente do Tribunal de Justiça e o 
Juiz Paulo Frota e Silva, da 24" Vara da 
Infância e da Juventude. 

em que seus filhos se encontram. A 
magistrada recebe de 20 a 30 reclama-
ções semanais. Ela informou também 
que a comarca tem parceria com duas 
instituições bancárias existentes no 
município. Os adolescentes em confli-
to com a lei, após o cumprimento das 
medidas punitivas e sócio-educativas 
são contratados pelas instituições den-
tro das normas de trabalho previstas, 
em lei. 

Primeira Semana de Saúde do Judiciário 

Miguel Simas está à frente do Serviço 
Médico do TJE 

A equipe médica do Tribunal de 
Justiça coordenada por Miguel Simas, 
Clínico Geral, dará início no dia 16 de 
agosto à Primeira Semana de Saúde do  

TJE. Informar aos magistrados e servi-
dores sobre temas ligados à qualidade 
de vida e à necessidade da auto valori-
zação de cada participante das pales-
tras apresentadas, durante os cinco 
dias, é o objetivo. Em média, 15 pro-
fissionais de saúde entre médicos, psi-
quiatras,odontólogos, fisioterapeutas e 
fisicultores foram convidados para 
ministrar as palestras. 

De acordo com a programação, já 
definida, destacam-se os temas: "A 
Importância do Funcionário Público 
nas Atividades Judiciais", cujo pales-
trante é o Desembargador José Alberto 
Soares Maia, Presidente do Tribunal; 
"O Ser Humano e o Seu Papel no 
Universo"; "Drogas ilícitas (maconha, 
cocaína, crack, heroína) e Lícitas  

(alcool e tabagismo)"; "Importância do 
Exercício Físico"; "O Domínio da 
Inteligência Emocional para o Terceiro 
Milênio". O Relatório das Atividades 
no Ano de 1998 será apresentado pelo 
médico Miguel Simas. 

Os partipantes da "Semana de 
Saúde" terão oportunidade de, nos três 
primeiros dias, verificar a dosagem de 
glicemia, colesterolemia e pressão 
arterial. As informações sobre o pro-
grama antitabagismo intitulado 
"Action Laser", desenvolvido e inicia-
do em Toronto, no Canadá, pela douto-
ra Katharin Von Gavel, serão forneci-
das durante a Semana. No final, serão 
oferecido brindes e um coquetel aos 
participantes. 
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Ricardo Borges se despede do Tribunal 
O Desembargador Ricardo Borges 

Filho completa, no dia três de agosto, a 
idade limite de permanência no serviço 
público. Para a maioria dos magistrados 
e alguns juristas a imposição legal é 
injusta "porque limita a capacidade de 
trabalho da pessoa quando ainda há 
muito a contribuir" 

Várias homenagens marcaram a 
despedida do Desembargador junto aos 
órgãos do Tribunal que integrava - 
Câmara Cível e Órgão Especial. 

A segunda sessão extraordinária da 
Câmara Cível Isolada ocorrida no 28 de 
junho presidida pelo Desembargador 
José Alberto Soares Maia, foi convocada 
para homenagear o Desembargador 
Ricardo Borges Filho, que se despedia 
naquele momento das atividades judi-
cantes do Tribunal. Presentes à sessão as 
Desembargadoras Maria Lúcia Marcos 
dos Santos, Maria Helena Ferreira e 
Maria Helena Couceiro, como Juíza con-
voca, Maria do Céu Duarte. 
Representando o Ministério Público o 
Procurador Mário Falângola que tam-
bém teceu comentários elogiosos a 
Ricardo Borges Filho. Aurélio do Carmo 
e Stéleo Bruno Menezes - Desembarga-
dores do TJE já aposentados, também 
presentes no plenário - pediram a pala-
vra, durante a sessão, para expressar a 
amizade e admiração pelo magistrado. 

A oradora oficial da solenidade foi a 
Desembargadora Maria Lúcia Marcos 
dos Santos que ressaltou as qualidades 
do magistrado, seu vasto conhecimento 
jurídico e sua contribuição para a Justiça 
paraense. Emocionado o homenageado 
fez um discurso de agradecimento. 

Após a sessão os desembargadores 
ofereceram um coquetel de despedida ao 
Desembargador Ricardo Borges, no 
salão nobre "Rui Barbosa". O coquetel 
foi oferecido pelas Desembargadoras 
Maria Helena Couceiro e Maria Helena 
Ferreira 

Ricardo Borges Filho concluiu o 
bacharelado em Direito em 8 de dezem-
bro de 1954. Advogou durante 14 anos 
quando foi nomeado para ocupar a vaga 
destinada ao quinto constitucional junto 
ao Colegiado de Desembargadores do 
TJE, em 23 de setembro de 1968, vago 
com a aposentadoria do Desembargador 
Moacir Morais. Em 20 de novembro de 
1974 foi eleito Presidente do Tribuna] de  

Justiça para o biênio de 1975 a 1977 
Posteriormente passou a integrar as 
Câmaras Cíveis onde permaneceu até o 
dia 28 de junho quando atingiu a aposen-
tadoria compulsória. Leia a seguir tre-
chos do discurso: 

"Meus ilustres e dignos colegas. 
Pessoas que vejo através dos olhos já 
sombreados pelas lágrimas da tristeza de 
deixá-los, mas que ainda consigo ver os 
amigos de sempre ( ... ) E que minhas 
palavras excelências, sejam de agradeci-
mento a Deus por ter chegado até o 
ponto em que cheguei. Em ter cumprido 
esta etapa longa, em ter sido albergado 
por este Tribunal com afeto, com imenso 
carinho, desde o primeiro Tribunal, ainda 
no velho prédio de desembargadores 
vetustos, que me acolheram como o mais 
jovem entre eles. E que nunca negaram 
uma palavra de carinho, uma palavra de 
orientação que pedia, ( ... ). O advogado 
traz uma experiência diferente da do 
Juiz. Acho que a Justiça se faz sobretudo, 
ela começa no juízo monocrático, é ele 
que está como dizia o nosso mestre 
Otávio Mendonça, no front. Estamos 
aqui no quartel-general, cercado do esta-
do-maior da magistratura para deliberar 
a estratégia que chega à Justiça. Mas o 
Juiz monocrático, desde o interior e aqui 
na capital, ele não se depara a não ser 
com duas coisas como dizia o nosso sau-
doso jurista e jurisconsulto Alfredo 
Boussaid - ele não se defronta senão com 
ii texto y Ia testa, destas duas coisas que 
ele cria chega no Tribunal de uma forma 
mais facilitada, porque já lastrada por 
uma sentença, já enriquecida com um 
recurso de apelação, com uma contra-ra-
zão, com uma manifestação do 
Ministério Público, fazendo com que 
tenhamos os elementos à mão, e não  

tenhamos que procurar realmente como 
o Juiz do interior procura muitas vezes. 
( ... ) E realçando essa dificuldade do Juiz, 
que presto uma homenagem ao Juiz 
monocrático, ( ... ). 

..) Cheguei ao Tribunal numa 
época difícil. Tinha havido a revolução. 
(...) Pouco tempo depois, eu entrei no 
Tribunal no dia 23 de setembro de 1968, 
e em dezembro de 68 veio o AI-5. E eu, 
praticamente, fiz toda minha carreira 
dentro do Tribunal, debaixo do AI-5. que 
não me atingiu em nada, que não me 
criou obstáculos a nada porque me res-
tringi, a minha vida, eu deixei a beca e 
vesti a toga com muita honra, e com 
muito zelo procurei cumprir o meu dever 
de Juiz. 

"(..)Não saio com as mãos vazias, 
saio com as mãos cheias de gratidão a 
todos os colegas que me cercaram sem-
pre de um carinho imenso. Sei que não é 
fácil a nossa carreira. Sei que, no 
momento, estamos passando por uma 
coincidência não digo que feliz, mas 
repete-se na minha saída o mesmo ar 
sombrio do momento em que entrei. 
Procurei ser um elo de ligação, dentro do 
possível, entre o Tribunal e a Ordem dos 
Advogados, da qual eu vim e da qual 
muito me honro de ter vindo É um órgão 
necessário e um órgão auxiliar do 
Tribunal, (...). Assim encarei durante os 
15 anos que advoguei e assim encarei 
durante os 30 anos que passei aqui. 

"( ... ) Quando entrei para o Tribunal, 
não houve sessão solene. O Tribunal só 
tinha um representante da Ordem, que era 
eu. Depois quando aumentou-se o núme-
ro de Desembargadores de 11 para 15, 
entrou mais um representante do MP ( ... ) 
Mas a meta ditada, o ponto que eu que-
ria era o de ser um Desembargador edu-
cado, lhano no izato com os colegas - este 
foi o meu desiderato. e tenho impressão, 
pela homenagem que está sendo prestada 
a mim, acho que consegui. E é essa rique-
za da ami,Me que deixei nesta casa ( ... ). 
Faço votos que o que venha a me substi-
tuir continue essa trajetória, seja um ele-
mento que venha somar, que seja um 
ponto de encontro entre a classe dos 
advogados e a magislratura.( ... ). 

"Muito obrigado a todos, eu não os 
esquecerei, por maior que ainda seja o 
'Corredor dos Rouxinóis' que eu tenha 
de caminhar. Muito obrigado." 



Os dois novos dirigentes do Tribu nal Eleitoral com o Juiz 
Ronaldo Vaile 
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Posse dos novos dirigentes do Eleitoral 

o 

A Desembargadora 
Yvonne Marinho assumiu a 
presidência do Tribunal 
Regional Eleitoral do Pará,  

no dia 25 de junho, para um 
mandato complementar. 
Também tomou posse para 
a vice-presidência e corre- 

gedona do TRE, o Desem-
bargador João Alberto 
Paiva. 

A Desembargadora, 
que anteriormente era vice-
presidente e corregedora do 
TRE, foi eleita após a 
morte do presidente 
Elzaman Bittencourt, em 
abril deste ano, e deve con-
tinuar o mandato comple-
mentar até fevereiro de 
2000. 

Em entrevista a 
imprensa local, Yvonne 
Marinho antecipou que as 
prioridades para o TRE são 
a informatização total das 
eleições no Estado do Pará, 
que ainda possui apenas 
11% das zonas eleitorais  

informatizadas, e a cons-
trução do Anexo 2 do 
Tribunal, onde deve fun-
cionar o setor de informáti-
ca. 

Para obter as mudan-
ças, a nova presidente 
admitiu que precisa de 
recursos e informou que irá 
se empenhar em conseguir 
verbas para obter uma apu-
ração de votos eleitorais 
mais rápida no Estado. 

A Desembargadora, 
após terminar o atual man-
dato em fevereiro do ano 
que vem, poderá permane-
cer para mais um mandato 
e, nesse caso, presidir as 
eleições municipais no 
Pará. 

Solenidade comemorativa para as novas Desembargadoras 
A solenidade comemo-

rativa de posse das novas 
desembargadoras Heralda 
Bianco Rendeiro e Sônia 
Macedo Parente foi realiza-
da no dia 24 de junho. O 
termo de afirmação e posse 
aconteceu duas semanas 
antes em razão da urgência 
em dar continuidade aos 
trabalhos do Tribunal. 
Representantes do Minis-
tério Público e da Ordem 
dos Advogados do Brasil se 
manifestaram para saudar e 
homenagear as novas 
Desembargadoras. Sônia 
Parente falou em nome das 
empossaifris e a Desembar-
gadora Carmencin Cava!-
cante falou em nome do 
colegiado. José Aluysio 
Campos e o Deputado José 
Dias representaram os 
poderes Executivo e 
Legislativo respectivamen-
te e compuseram a mesa 
diretora da solenidade, ao 
lado do Desembargador  

José Alberto Soares Maia, 
Presidente da Casa. A 
banda de música da PM 
executou os hinos do Pará e 
ao final do evento, o do 
Brasil. O Coral "Delival 
Nobre" fez urna apresenta-
ção especial de MPB, para 
marcar a data. 

A Desembar-gadora 
Carmencin Cavalcante ao 
fazer seu discurso de sau-
dação às colegas lembrou 
aos presentes a trajetória 
percorrida na magistratura 
para alcançar o ápice da 
carreira "importante, po-
rém, é que após percorre-
rem uma longa e árdua 
caminhada como acontece 
com todos nós, Juízes de 
carreira da Magistratura 
Estadual, alcançam hoje, 
as duas magistradas, o 
ápice da função judicante", 
declarou a oradora. 
Carmencin Cavalcante 
também lembrou as 
comarcas pelas quais as  

Heralda Bianco Rendeiro 
solenidade de posse 

empossadas responderam. 
Finalizou destacando o 
grau de responsabilidade 
do cargo e que não falta-
vam talento e disposição 
para as empossadas enfren-
tar. 

A empossada Sônia 
Parente, visivelmente emo-
cionada, falou também em 
nome da colega e lembrou 
de seus velhos mestres de  

e Sônia Macedo Parente, na 

escola, que o ajudaram em 
sua caminhada. Falou da 
colega • de magistratura 
Heralda Bianco Rendeiro. 
Das dificuldades enfrenta-
das nas comarcas que res-
pondeu, mas resolvidas 
com muita dignidade e 
honradez. Agradeceu aos 
colegas que a escolheram e 
reafirmou seu compromis-
so com a Justiça. 
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"Não há justiça que paire acima dos conflitos, só há jus-
tiça comprometida com os conflitos, ou no sentido de manu-
tenção ou no sentido de transformação." 

Por um novo Juiz: do Estado-juiz ao Juiz-cidadão 

Não mais se faz possí-
vel o mito do "Estado-
Juiz". Não se trata de abo-
lição do Estado, nem tam-
pouco do Juiz. Antes, sim, 
de um outro processo, de 
uma outra perspectiva his-
tórica para a magistratura. 

Nos mitos gregos em 
geral explicava-se a idéia 
da vitória do ordenamento 
cósmico (deuses) sobre o 
descomedimento humano, 
encerrando possibilidades 
normativas e vinculando a 
conduta da comunidade. 
Tal princípio ideológico 
gestará posteriormente, 
em profundos processos 
revolucionários, a posição 
do "contato-submissão" 
da sociedade organi7ada a 
um comando político alça-
do ao Poder das organiza-
ções sociais, nem sempre 
legitimamente, e que se 
convencionou chamar-se 
Estado. Nesse sentido, 
inevitável dizer que o 
"braço julgador" dessa 
Instituição era o "Estado-
juiz". 

(Roberto Aguiar) 

Ainda hoje, forçoso 
reconhecer, forma-se juí-
zes na antevisão do 
"Estado-juiz". O caminho 
é natural: Família Es-
cola - Univer-
sidade - Es-
truturas le-
gais - Estru-
turas políticas 
etc. Entretan-
to, há que se 
perceber as 
novas forças 
propulsoras a 
indicar novas 
formas de construção das 
relações sociais. Estas, de 
suas vezes, estão a impor 
uma postura de inserção 
do juiz. 

O constitucionalismo 
moderno, falando especi-
ficamente sobre a relação 
jurídica estatal, vem pau-
latinamente gestando uma 
nova visão da relação jurí-
dica com o Estado e suas 
instituições, modificando-
lhe mesmo sua própria fei-
ção. Note-se: não é uma 
reflexão apenas teórica, 

Augusto Cesar 
da Luz Cava/cante 

não se muda o Estado teo-
ricamente, há uma praxis 

político-jurídica a moldar 
criativamente tal constru-
ção. Assim, os ditames 
político-jurídicos do 
Estado Social estão a 
impor ao juiz um maior 
compromisso não só com 
o Estado-Instituição, mas 
principalmente, com a 
sociedade. 

Paulo Bonavides, 
com peculiar propriedade 
resume esse novo paradig-
ma: "O constitucionalis-
mo dessa terceira época 

(réferência ao constitucio-
nalismo do 'Estado So-
cial' de construção ale-
mã), fez brotar no Brasil 
desde 1934, o modelo fas-
cinante de um Estado 
Social de inspiração 
alemã atado politicamente 
a formas democráticas, 
em que a Sociedade e o 
homem-pessoa - não o 
homem indivíduo - são os 
valores supremos. Tudo 
porém indissoluvelmente 
vinculado a uma concep-
ção reabilitadora e legiti- 

mante do papel do Estado 
com referência à demo-
cracia, à liberdade e à 
igualdade." 

Não há dúvidas de 
que urge a inserção do 
magistrado à sociedade 
com maior ênfase, visando 
contribuir para essas 
novas relações. Criati-
vamente, sem perder o 
poder-julgador, o Juiz 
deve estar atento às forças 
comunitárias presentes na 
comarca, utilizando-as e 
aproveitando-as em seu 
jaez. Além de diligente, 
pesquisador, receptivo, 
firme e atento aos novos 
rumos do direito e da pro-
cessualística (nas novas 
relações de contrato e con-
sumo, nas ações possesso-
rias, no direito de família, 
na busca incessante do fim 
do litígio, na visão huma-
na do crime e da pena, a 
exemplos), há que possuir 
maturidade suficiente parâ 
entender os problemas que 
emergem das relações 
sociais, procurando resol-
vê-los à vista dos princí-
pios constitucionais que 
vinculam a construção de 
uma sociedade menos 
desigual: política e econo-
micamente. Enfim, ser 
portador de um direito 
justo, que na visão de 
Roberto Lyra Filho, 
mesmo sendo positivado, 
"integra a dialética jurídi-
ca, sem voar para as 
nuvens metafísicas". 

Augusto César da 
Luz Cavalcante, assessor 
de Câmara do TJE/PA. 

Criativamente, sem perder 
o poder-julgador, o juiz 
deve estar atento às forças 
comunitárias presentes na 
comarca, utilizando-as e 
aproveitando-as em seu 
jaez 
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O Presidente José Maia pediu uma demonstração da emissão do atestado de 
antecedentes criminais. 

Novos serviços já fâncionam no Fórum Criminal 

O Presidente do TJE José Alberto 
Maia, o Juiz Ronaldo Valle com a par-
ticipação do Superintendente da 
Policia Federal, Geraldo Araújo, no 
dia 26 de junho, inauguraram os novos 
serviços no Fórum Criminal localiza-
do no prédio "Anexo São João" 
Também presentes os Desembargado-
res: Climenié Bernadete Pontes, Vice-
Presidente; Maria de Nazaré Brabo de 
Souza, Corregedora Geral de Justiça, 
Yvonne Santiago Marinho e João 
Alberto Paiva, Presidenta e Vice-
Presidente/Corregedor do Tribunal 
Eleitoral respectivamente; Benedito 
Alvarenga, Avelina Rescket, Presi-
dente da OAB; e diversos juizes. 

As novidades no Fórum Criminal 
são: o espaço de atendimento ao públi-
co para emissão de certidões de antece-
dentes criminais, até então havia um 
espaço para apenas 40 pessoas e com o 
redimensionamento esse espaço dobrou 
para 80; os terminais de auto consulta de 
processos; a Central de Mandatos de 
Prisão; e a Sala das Armas. 

O Presidente, ao inaugurar os 
novos serviços, elogiou a atuação do 
Juiz Ronaldo Valle, Diretor do Fórum 
que tem se empenhado em melhorar e 
ampliar os serviços prestados à popu-
lação, O Desembargador Maia tam-
bém falou que a presidência tem pro-
curado atender, dentro das disponibili-
dades orçamentárias, a viabilização  

para a melhoria dos serviços. 
Ronaldo Valle explicou que o 

redimensionamento de espaço para 
atendimento da população que solicita 
os atestados de antecedentes criminais 
beneficia sobretudo essa clientela, que 
até então ficava do lado de fora do pré-
dio, sob o sol e chuva esperando sua 
vez, embora os atestados sejam emiti-
dos em menos de cinco minutos, em 
razão da informatização. Para o Juiz 
Ronaldo Valle "os terminais de con-
sulta facilitam não só as atividades dos 
servidores lotados nos cartórios, como 
também a do advogado, já que não se 
gasta mais tempo para localizar os pro-
cessos. Para os advogados o acompa-
nhamento dos 
processos se 
torna mais efi-
ciente", con-
cluiu. 

A Cen-
tral de Manda-
dos de Prisão, 
interligada à 
Segup, facili-
tará o trabalho 
dos juizes e da 
polícia com 
dados dispo-
níveis englo-
bando todo o 
Estado. Essa 
Central ficará  

também interlidada a uma rede nacio-
nal da Policia Federal, anunciou o 
superintendente Geraldo Araújo. O 
espaço físico do prédio tem capacida-
de para acomodar 80 pessoas, o dobro 
do anterior. 

O Juiz mostrou: "a Sala das Anuas 
- objetos de crime, que até então fica-
vam vinculados ao juízo e quando este 
declinava do processo a arma continua-
va vinculada. Agora elas possuem eti-
quetas com códigos numéricos, e são 
vinculadas ao processo, tomando mais 
rápido o julgamento dos crimes", expli-
cou Ronaldo Vale. Ele acrescentou que 
depois de julgado o processo, as armas 
são remetidas ao Exército, Policia 
Militar e Civil. Antigamente essas 
armas eram guardadas nos cartórios. 
Agora ficam em apenas uma sala. 

A apresentação dos serviços, foi 
feita mediante demonstrações com-
provando a rapidez dos sistemas. 
Outro projeto proposto por Ronaldo 
Valle foi a construção da Central de 
Cartas Precatórias. Para o mês de 
julho, ele adiantou que o Salão do 
Tribunal do Júri receberá melhorias na 
sonoridade interna. 

Após a inaugaração dos novos 
serviços no Fórum Criminal os 
Desembargadores, Juízes e Advoga-
dos se dirigiram até o canteiro de 
obras, também no largo do São João, 
onde será construído o novo prédio do 
Tribunal de Justiça. 

O presidente fez uni breve pronunciamento sobre as melhorias e 
os novos serviços realizados no Fórum Criminal 
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Os dirigentes do Tribunal de Justiça parabenizam os 
aniversariantes de agosto. São os seguintes: 

01 Maria Cristina Monteiro da Silva; 
Paulo Ernesto Pereira de Souza - 
Juiz; Pedro Malato dos Reis. 

02 Eliziane de Jesus Lima; Evaldo 
Lassance de Carvalho; Evandro Luiz 
Batista Salomão; José Mauro de 
Carvalho Viaima; Moisés Amazonas 
Pontes; Sandoval Dias Pimentel. 

03 Ana Arcelina de Azevedo Simões; 
Aristeu Pereira Barros; Fernando 
Augusto de C. Rodrigues; Luís dos 
Reis Martins; Maria Lídia Marques 
Vasconcelos; Maria Lídia Oliveira 
Pereira; Ricardo Borges Filho - 
Desembargador; Sid-Nelcy Alves 
Teixeira. 

04 Domingos Almeida Silva; Edivaldo 
Saldanha Souza; Evandro Farias 
Brabo; Maria Arlene de Araújo 
Pereira. 

05 Edvaldo Guilherme Brito da Cunha; 
Maria de Jesus Carvalho Linhares; 
Maria Macedo dos Santos; Nádia de 
Moraes Rêgo Carneiro. 

06 Raimundo Neves Rodrigues. 
07 Alniira Fonseca de Oliveira - Pretora; 

Jair Albano Loureiro - Pretor; José 
Maria Pereira Guimarães; Kátia 
Cilene Santos dos Reis; Maria Luíza 
Simões dos Santos; Nair Agripina de 
M. Fernandes; Raimundo Stélio de 
Souza Neri; Sandra Maria Ferreira 
Castelo Branco - Juíza. 

08 Manoel Rodrigues Barbosa; Paulette 
Inézia Rodrigues Maués; Sérgio 
Augusto Lopes Magalhães; Zulmira 
Maria da Silva Martins. 

09 Rosa Lopes da Silva. 
10 Edilson Acunã de Souza; Murilo 

Neves Seguin Dias; õlivia dos 
Santos Gurjão. 

11 Antonieta Maria Ferrari Miléo - 
Juíza; Clélia Maia - Juíza; Luís 
Carlos da Conceição Marinho; 
Wilson Deocleciano Rabeilo. 

12 Dahil Paraense de Souza - Juíza; José 

Antônio Ferreira Cavalcante - Juiz; 
Manoel Pantoja Lobato; Raimundo 
do Socorro da Costa Aleixo; Stênio 
Rodrigues do Carmo - Desembar-
gador. 

13 Abenor da Silva Matos; Alcidete 
Cordovil Pinheiro; Heleno Hum- 25 
berto Padilha. 

14 Isolina de Alencar Pinheiro; José 
Valdir Nunes Marques; Maria de 
Fátima Beckman da S. Monteiro - 
Pretora; Pedro Pereira Ferreira. 

15 José Maria Torres Campos; Luís 
Carlos Ferrer. 

16 Cleise Sousa Ferreira; Edinair Meio 26 
Fernandes Leão; Marinez Catarina 
V. L. Cruz Arraes - Juíza; Paulo 
Sérgio Barbosa Tavares. 

17 Constantino Augusto Guerreiro - 
Juiz; Edilson José dos Santos; Maria 
das Graças da Silva Pereira; Sônia 27 
Mana Lesada Maia Auad. 

18 Antônio Monteiro; Paulo Sérgio 
Alves Abdoral; Tirza Eleonora de 
Nazaré Benone Sabba. 

19 João Vaz Cardoso; José Raiol de 28 
Almeida; José Roberto Beserra 
Maia; Kátia Regina Pinheiro da 
Rocha; Luiz Alberto Lima de 
Almeida; Maria Lúcia Vasconcelos 
Coelho. 

20 Eunice Mafra Ramos; Maria Dinete 29 
Lobato Monteiro - Pretora; Nelcy 
Maranhão Campos. 

21 João da Conceição Ferreira; Lúcia 30 
Helena Leitão Leal; Luís Arthur 
Pereira; Maria de Lourdes Pereira 
Leite. 

22 Carlos Fernando de Souza Gonçalves 
- Desembargador; Juraci de Souza 31 
Cordovil; Maria de Lourdes O. 
Costa - Juíza; Zigmani Rabelo 
Batista Júnior. 

23 Luiz Afonso dos Santos; Max Ney 
do Rosário Cabral - Juiz; Rita 
Helena Barros Fagundes - Juíza. 

24 Ana Paula Fadul de Souza; Antônio 
Alberto Silva Rodrigues; Artêmio 
Soares de Oliveira; Cláudio Moraes 
dos Santos; Lourença Lúcia Silva, 
Figueira; Raimunda Barros Farias; 
Régia Nazaré Sarmento Rodrigues. 
Andreia Caldas dos Santos; Anna 
Bezerra Falcão; Antônio Gutem-
bleas Passos; Brígida Gonçalves dos 
Santos - Juíza; Carlos Jorge Mendes 
de Souza; José Rogério Scheffer; 
Luíza de Souza Maciel; Maria Ruth 
Alfaia de Menezes; Soraya Cristina 
de Miranda Oliveira. 
Antônio Augusto da Silva Maroja; 
Antônio Jorge Alves Cohen; Gené-
sio Pereira da Rocha; Helton Tavares 
Malato; Maria da Glória Mota dos 0 
Santos; Raimundo laci V. Pereira - 
Pretor; Rosalina Lobato da Silva. 
Alexandre A. Coelho de S. 

Figueiredo; Leonel da Conceição B. 
Pinheiro; Liane Pompeu dos Santos; 
Norma Iracema Pereira de Miranda; 
Paulo Gomes Jussara Júnior - Juiz. 
Marcos Bittencourt Pessoa; Maria do 
Céu Cabral Duarte - Juíza; Maria 
Madalena Vilela da Silva; Mário 
Haroldo de Miranda Ferreira; Paulo 
Sérgio Oliveira Alves; Roberto Car-
doso E da Silva - Desembargador. 
Raimundo Laércio da Trindade 
Santos; Rosa Maria Capute Cacel; 
Zelilde Ribeiro Batalha. 
José Travassos Damasceno; Maria 
Varlice Marinho Cardoso; Marielma 
Ferreira Bonfim; Rita de Cássia de 
Brito Azevedo; Rosa Maria Cardoso 
da Silva 
Jameson Fernandes Chaves; Luiz 
Reginaldo de Oliveira e Silva; 
Raimunda da Costa Gomes; 
Raimundo Nonato Canto Batista; 
Raimundo Nonato do Carmo 
Pereira; Vilma Raimunda Lobato 
Reis. 


