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A solenidade de posse do mais novo integrante 
do Tribunal de Justiça do Estado. Págs. 5 a 7 

João Maroja é o ocupante de vaga destinada a OAB, pelo quinto constitucional 

Serventuários são nomeados e tomam 
posse no gabinete da dirigente da Corte 

Pág. 9 

Eles receberam das mãos da desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza, os termos de posse 

membros do 
Ministério Público escolheram os 
nomes dos seis representantes 
concorrentes à vaga no TJ, do 
quinto constitucional. - 

Júri Popular principal acusado no 
assassinato do taxista Isaac foi con-
denado, os demais serão julgados 
em outubro e novembro. Pág. 8 

DINILO AIJIIIIIL juizes de direito 

de primeira e segunda entrâncias 
farão curso de Direito Agrário e 
Minerário, na Escola da Magistra-
tura. Pág. 9 

PIbAVøflÇiO médicos e dentistas, 

do TJ, organizam a Semana de Saúde 
do Judiciário objetivando prevenir e 
melhorar a qualidade de vida dos ser-
vidores e magistrados. 
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Editorial 
Reforma da Previdência 

mobiliza judiciário 

Os dirigentes conversaram sobre os rumos da Reforma da Previdência no 

salão nobre da Corte. 

A presidente do Tribunal de 
justiça do Estado, desembargado-
ra Maria de Na7ireth Brabo de 
Souza recebeu na manhã do últi-
mo dia 2 de junho a visita do de-
sembargador Carlos Alberto, Du-
tra Cintra, presidente do Tribuna] 
de justiça da Bahia. Pela terceira 
vez no Pará, o magistrado que es-
tava participando de uma reunião 
de trabalho, promovida pela Tj do 
Amazonas, aproveitou a oportu- 

nidade para esticar a viagem e visitar 
os amigos paraenses. 

No TJ do Pará, o magistrado bai-
ano foi recebido pela presidente da 
Corte, pelo vice-presidente Milton 
Augusto Nobre e pela corregedora 
de justiça da região metropolitana 
Yvonne Santiago Marinho. 

Na opoetunidade eles conver-
saram sobre rumos da reforma da 
previdência em trâmite na Camâra 
dos Deputados. 

Dirigentes de TJ reuniram 
com presidente do Supremo 

A Presidente do TJ, de-
sembargadora Maria de Naza-
reth Brabo de Souza participou 
no último dia 17, em Brasíka, 
da reunião convocada pelo Pre-
sidente do Supremo Tribunal 
Federal, ministro Maurício 
Correia. A convocação foi ex-
tensiva aos demais presidentes 
de Tribunais de Justiça dos Es-
tados. Na oportunidade os ma-
gistrados trataram da Reforma 
da Previdência, que naquele 
dia seria conhecido o relatório 
do deputado Pimentel (PT-
CE), sobre as discussões para 
aprovação do mérito da PEC. 
40/03. 

O Vice-Presidente, de-
sembargador Milton Augusto 
de Brito Nobre assumiu inte-
rinamente a presidência da 
Corte. No exercício da presi-
dência o desembargador en-
viou, por orientação da titular 
da presidência, ofício aos de-
putados da bancada paraense. 
Com  o seguinte teor. 

"Na qualidade de Presiden-
te do Tribunal de Justiça, em 

exercício, e considerando as gra-
ves conseqüências que advirão 
para a Magistratura, caso as ma-
térias abaixo relacionadas sejam 
aprovadas na Reforma da Previ-
dência Social, solicito a Vossa Ex-
celência com empenho apoio em 
relação ao assunto: 

Subteto para a Magistratura 
Estadual, já previsto no art. 93, V. 
da Constituição, inexplicável e in-
justamente reduzido para setenta 
e cinco por cento, desencadeando 
justificada revolta e perplexidade 
na categoria; 

Pensão por morte, também 
significativamente reduzida pela 
Relatoria, deixando desampara-
dos seus beneficiários; 

Minoração do redutor dos 
proventos, de cinco para dois por 
cento, em caso de aposentado-
ria proporcional; 

Não taxação dos inativos, atu-
ais e futuros, aquele titular de in-
duvidoso direito adquirido; 

Regras de transição devem ser 
humanizadas, para garantir res-
peito mínimo aos atuais servido-
res. Atenciosamente, 
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Esta edição registra os principais acontecimentos ocorridos nos 40 
últimos dias, no Judiciário do Estado, como a posse do mais novo 
integrante do Tribunal, entre outros. Mas, é importante comentar, 
neste editorial, alguns aspectos de um assunto, que está na ordem do 
dia, que é a tramitação e discussão do Projeto de Lei da Reforma da 
Previdência, proposto pelo Presidente da República, em apreciação 
no Congresso. 

Nos últimos vinte dias a sociedade vem acompanhando, principal-
mente através da mídia, as discussões sobre a Reforma da Previdên-
'ia. O projeto já apreciado na Comissão Especial, instalada especial- 

ente para analisar o mérito da matéria que segue, agora, para as 
votações no Plenário da Câmara dos Deputados, vem sendo questio-
nado em vários pontos, por representantes de diversas categorias do 
serviço público, em geral. 

A quebra da integralidade nas aposentadorias, o desconto dos 
inativos e a perda da paridade nos salários dos servidores inativos com 
os da ativa estão entre os principais pontos, questionados. 

A desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza, com os 
demais dirigentes dos 27 Estados da Federação, estiveram reunidos, 
em Brasília e através do Colégio de Presidentes de TJ, dispostos a 
negociar com os parlamentares congressistas as mudanças propostas 
pelo governo. Caso sejam aprovadas, essas mudanças trarão prejuízos 
irreversíveis ao Estado democrático de direito, uma vez que ferem 
prerrogativas e direitos constitucionais asseguradas aos membros do 
Poder Judiciário, que é garantia do cidadão. 

Em recente audiência pública, na Câmara dos Deputados, trans-
itida pela TV Câmara, os servidores, públicos federais, puderam 

expor e debater o Projeto, destacando os impactos na qualidade dos 
serviços prestados à população, com a aprovação do Projeto de Lei. 

Convidado para também participar dos debates o presidente da 
AMB —Associação dos Magistrados Brasileiros, desembargador Cláu-
dio Baldino Maciel; O magistrado procurou alertar os deputados so-
bre as peculiaridades da carreira da magistratura, que são vetados de 
participar de agremiações políticas, criar empresas. Ele defendeu cri-
térios específicos para a magistratura, que diferentemente dos de-
mais servidores são carreiras de Estado. 

Entre os expositores da audiência. Eduardo Alves e o Professor 
Luiz Carlos Lucas, ambos da Coordenação Nacional das entidades do 
serviço público federal. Eles criticaram a proposta lembrando que a 
mesma fora apresentada no governo anterior e abortada por conta 
dos movimentos sociais e das bancadas do PT e do PcdoB, que in-
gressaram na Justiça, tendo sido julgada inconstitucional pelo Supre-
mo Tribunal Federal. 

O governo justifica as mudanças, afirmando de que o regime é 
deficitário e portanto inviável, injusto e não vai garantir, em um curto 
espaço de tempo, a previdência aos futuros servidores. Observadores 
de plantão dão conta que são interesses outros que estão em jogo. E 
que estão sendo escamoteados da população, através da mídia. 

Presidente do Ti da Bahia 
visita desembargadores 

Paraenses 
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CURTAS 
Reforma da Previdência 
Diversas categorias do funcionalismo público federal e esta-

dual estão em estado de alerta por conta do projeto de Reforma 
da Previdência, apresentado pelo governo federal. A grande pre-
ocupação dos servidores diz respeito à aposentadoria integral e a 
paridade - que garante, além do vencimento integral aos inati-
vos, os mesmos reajustes salarias concedidos aos da ativa. Alguns 
deputados federais, fieis às suas bases, puderam assegurar a rea-
lização de audiências públicas com a participação de represen-
tantes dos servidores com os deputados integrantes da Comissão 
Especial - que está apreciando o mérito da PEC.40/2003. As 
mobilizações nos estados e em Brasília tendem a se intensificar, 
em agosto. 

ECA completou 13 anos 

O ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente - completou 
no último dia 13 de julho, treze anos de vigência. Para lembrar a 
data da instituição desse conjunto de leis que garantem os direi- 
tos e deveres da população infanto-juvenil, a imprensa produziu 
reportagem sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo 
poder público, no tocante a adolescentes envolvidos em atos in-
fracionais. Vale destacar a importante contribuição deixada pelo 
falecido desembargador Paulo Sérgio Frota e Silva nessa área. O 
magistrado além de um apaixonado pelo Direito da Criança, foi 
pioneiro em diversas ações que viabilizaram a aplicação de medi-
das sócio-educativas previstas no Estatuto, como: o direito a es-
cola, à saúde e à convivência do adolescente envolvido em confli-

to com a lei, com a comunidade e seu núcleo familiar. 

Herança deixada por Paulo Frota 

A viúva do magistrado, Teima Frota, mestra em Saúde Pública, 
participa como voluntária em diversas organizações que atuam na 
proteção de crianças e adolescentes em situações de risco pessoal e 
social. Essa foi a grande herança deixada pelo marido, Paulo Frota. 
A certeza de que é preciso o esforço conjunto do Poder Público e 
da sociedade civil organizada para retirar da situação de risco crian-
ças e adolescentes e garantir o futuro de toda a sociedade. 

Solenidade cívico-militar 

A desembargadora Carmencin Cavalcante representou a pre-
sidente do TJE, desembargadora Maria de Nazareth Brabo de 
Souza na solenidade cívico-militar promovida pelo Primeiro 
Comando Aéreo da Amazônia, no último dia 18. Os 130 anos 
de aniversário de Alberto Santos Dumont, conhecido na his-
tória como o Pai da Aviação é uma importante data no calen-
dário da Força Aérea Brasileira. Na oportunidade o major-
brigadeiro-do-ar Carlos Alberto Pires Roila, comandante do 1 
COMAR, conferiu a Medalha Santos-Dumont a 12 autorida-
des militares e civis, que contribuíram efetivamente com o 
trabalho da Aeronáutica, no Estado. 

MP escolhe nomes para vaga no desembargo 

O Conselho Superior do Ministério Público do Estado, forma-
do por sete procuradores de justiça, elegeu no último dia 16, os 
seis concorrentes à vaga no Tribunal de Justiça, deixada com a 
aposentadoria do desembargador José Alberto Soares Maia, ocor-
rida no último dia 05 de junho. Dez procuradores e dois promo-
tores se inscreveram para entrar na lista sêxtupla a ser enviada 
ao TJ. No Tribunal, os desembargadores escolherão três nomes, 
da lista, que submetidos ao governador definirá o ocupante da 
vaga. Foram eleitos os procuradores, em ordem de votação: Vâ-
nia Valente da Cunha; Alayde Corrêa; Vânia Lúcia da Silva; Ana 
Tereza Aducater; Ricardo Albuquerque da Silva e Cláudio Meio. 

AGENDA DA PRESIDENTE 
A Presidente do TJE, Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza 

agradece os Convites e visitas recebidas neste mês de dezembro: 

02 - Solenidade Civico-Militar alusiva ao "Dia Nacional do Bom-
beiro" . Entrega da Medalha do Mérito Bombeiro Militar D. Pe-

dro II e, Entrega do Espadin Intendente Antônio Lemos aos no-
vos Cadetes. 
Representante: Coronel UCHOA. 

- Recepção em Comemoração ao 227° Aniversário da Declara-
ção da Independência dos Estados Unidos da América. 

Observação: Des. Milton Nobre, não pode representar. 

03 - Café da Manhã, pala o lançamento do novo Cadastro Indus-
trial do Pará, edição 2003/2004. Promoção da Federação das 

Industrias do Estado do Pará - FIEPA. 
- Show de lançamento do CD Made in Pará. Promoção da AL-
BRAS. (convite recebido no dia 07/07 - 2 feira) 

04 - Entrega das primeiras unidade do Bairro Bosque Felizcida- 
de, promoção da COMTETO. 
(convite recebido no dia 07/07 - r feira) 

07 - Coquetel em Comemoração ao Dia da Independência da 
Venezuela. 

lO - Assinatura de Protocolo de Intenções entre o Governo do 
Estado e o Ministério da Justiça. 
- Posse da Nova Diretoria Colegiada da Agência de Desenvolvi- 
mento da Amazônia - ADA. 
- Inauguração da Cadeia Pública de Capanema. 

12 - Abertura da 22a EXPORONDON - Feira-Agropecuária de 
Rondo do Pará. 

14 - Coquetel e bordo do Návio Escola Brasil. 

18 - Solenidade do 1 30° Aniversário de Nascimento de Alberto 
Santos Dumont, Patrono da Aviação Brasileira. 

Representante: Desa. Carmencin Cavalcante. 

Audiência Pública da Comissão Especial da Reforma Tributária 
da Câmara dos Deputado. Promoção do Governo do Estado do 
Pará. 

(este evento foi cancelado) 

20 - Inauguração da 1a  Fase do Sistema de Esgotamento Sanitá- 
rio de Mosqueiro. 

(recebido às 08 hs. do dia 21/07 - 2a feira). 

VISITAS DE CORTESIA: 

02 - Desembargador Carlos Alberto Dutra Cintra, Presiden-

te do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e esposa. 

* No dia 17 - Em Brasília - DE, a Desembargadora Maria de 

Nazareth Brabo de Souza, participou de mais uma rodada de 
reunião sobre a reforma previdenciaria, proposta pelo Go-

verno Federal, na sede do TJE Distrito Federal e Territórios, 

com as presenças de todos os Presidentes de Tribunais de 
Justiça do Brasil. 

Fonte: Paulo Ledo - Assess. do Cerimonial e Relações Sociais 
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Presidida pela Desa. Nazareth Brabo de Souza, a mesa oficial foi composta pelo Gov. Simão jatene e o 

Autoridades presentes formaram fila para cumprimentar o empossado 
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POSSE 

João Maroja tomou posse no desembargo 
do TJ do Estado 

N
as presenças do gover-

nador Simão Jatene e 
do arcebispo de Belém, 

Dom Vicente Zico o mais novo 

integrante da Justiça do Estado 

tomou posse no cargo de de-

sembargador, no último dia 26. 

A sessão solene de posse presi-

dida pela desembargadora Ma-
ria de Nazareth Brabo de Sou-

za contou com a participação de 
diversas autoridades civis, mili-

tares e eclesiásticas, entre as 

quais: o general-de-brigada Ma- 

uel Marata Almeida, coman-

dante da 8 Região Militar; Fran-

cisco Barbosa de Oliveira, Chefe 

do Ministério Público do Esta-

do; Ophir Cavalcante, presiden-

te da Ordem do Advogados-
Seção Pará entre outras. Tam-

bém compareceram diversos 

advogados e pessoas ligadas às 

festividades de Nossa Senhora 

de Nazaré além de familiares do 
empossado. 

O coral 'Des. Delival de Sou-
za Nobre', regido pelo maestro 

João Bosco Castro e formado 

com servidores da Casa, mar-

cou o início da solenidade com 

apresentação do Hino Nacio-

nal Brasileiro. Após a leitura do 
curriculum vitae, o novo desem-

bargador prestou o juramento 

de 'cumprir e fazer cumprir a 

Constituição e demais leis'. A 

secretária geral do Tribunal, 

Laura Amorim leu o termo de 
posse após ser assinado pelo 

novo desembargador. 

Para saudar o ingresso de 
João Maroja, no TJE, a presiden-

te da Casa, designou o desem-

bargador Geraldo Corrêa Lima, 

também oriundo da OAB, pelo 

quinto constitucional. Na ma-
nifestação o orador fez uma re-

trospectiva da trajetória de João 

Maroja, lembrando as origens 

nordestina, ele destacou, "( ... ) 
a tarefa de somar com a magis-

tratura de carreira no exercício 

do poder de julgar. E o quinto 
constitucional, que não se con- 

funde com representação sindi-
cal ou de classe. A fronteira é 

óbvia, como cristalino é o papel 

a desempenhar, como indiscutí-
vel é a comunhão, sem diferen-

ças, no exercício do Poder". 

Também se manifestaram, na 
solenidade: O procurador Che-

fe do Ministério Público, Fran-

cisco Barbosa de Oliveira; o pre-

sidente da OAB-Pará, Ophir 

Cavalcante Júnior; e o Arcebis-

po Metropolitano de Belém, 
Dom Vicente Zico. 

O último discurso foi o do 

empossado. Ele falou das três 

décadas vividas do exercício da 

advocacia para finalmente che-

gar a integrar a Corte, na vaga 

do quinto constitucional. João 

Maroja lembrou que, o disposi-

tivo constitucional, que permite 

ao advogado compor as Cortes 

de Justiça, está regulamentado 

no art. 144 da Constituição de 

1967, de dispositivo da Carta 

Política 1946. Ele disse ainda que 

o dispositivo foi previsto em or-

dens constitucionais anteriores, 

Arcebispo de Belém Vicente Zico 

"e tem por escopo permitir que 

se injete nos Tribunais o fruto 
da experiência haurida, em si-

tuações outras que a do juiz, 
como preleciona o renomado 

constitucional ista Ferreira Fi-
lho", citou. 

Durante o discurso João Ma-

roja criticou a proposta de Re-

forma da Previdência do execu- 

tivo federal, "mais precisamen-

te, na parte que atinge aos 

membros da magistratura na 

sua dignidade, quando cerceia-

lhes o direito aos vencimentos 
da subsistência". Ao final o ora-

dor agradeceu as manifestações 

e aos presentes e em especial 

ao Dom Zico, aos diretores das 

Festividades de Nazaré e aos 
seus familiares". 
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Discurso de posse do de 
pós três longas décadas do 
exercício da advocacia, e 

vivendo exclusivamente dessa 
atividade profissional, deixo essa 
prática voltada para a defesa dos 
interesses do constituinte, para 
posicionar-me, agora, como ma-
gistrado, assumindo, a partir des-
se ato, a nobre função de julgar 
os destinos ou os interesses do 
jurisdicionado. 

Passo a integrar essa respei-
tável Corte, na vaga do Quinto 
Constitucional, destinada aos 
advogados, como regulamenta-
do no art. 144 da Constituição 
de 1967, de dispositivo de Car-
ta Política de 1946, já estando 
presente em ordens constituci-
onais anteriores, e tem por es-
corpo permitir que se injete nos 
Tribunais o fruto da experiência 
haurida, em situações outras que 
a do Juiz, como preleciona o re-
nomado constitucional ista Fer-
reira Filho. 

Nessa linha de raciocínio 
tem-se, como salutar, um pen-
samento que vigora até os dias 
de hoje, que é a pluralidade das 
experiências dos profissionais 
não oriundos da magistratura de 
carreira, como essencial revigo-
ramento dos Tribunais e como 
forma de contribuir para o dina-
mismo do direito. 

E seguindo esse direciona-
mento que me apresento a 
Egrégia Corte de Justiça, com o 
objetivo de dividir minhas expe-
riências, como advogado militan-
te do foro de Belém. 

Meu primeiro contato com a 
vida forense ocorreu desde 
quando, muito jovem, fui lotado 
como servidor da antiga Assistên- 
cia Judiciária do Cível, que fun- 
cionou onde está instalada a sede 
do lPASEP, transferida logo após, 
para as instalações da antiga Sala 
de Casamentos do Palácio An-
tônio Lemos. Era época em que 
o foro da comarca de Belém fun-
cionava no térreo desse pédio 
municipal. 

Permaneci lotado na Assis-
tência Jurídica do Cível - repar- 

tição que foi absorvida pela De-
fensoria Pública - por cerca de 
dois anos, onde tive a oportuni-
dade de conviver com o jurisdi-
cionado de menor poder aquisi-
tivo, acompanhando de perto 
suas angústias. Eram,a maioria 
dos casos, assuntos relacionados 
à Vara de Família, o que me per-
mitiu valorizar essa conceituada 
instituição sociológica. 

Muito jovem, assim, passei a 
conviver, naquele órgão do Es-
tado, com dinâmicos Assisten-
tes Judiciários e com respeitá-
veis Magistrados, que me trans-
mitiram inesquecíveis ensina-
mentos da ética e do respeito 
aos interesses do cidadão me-
nos favorecido, questão que mar-
cou definitivamente minha vida 
e minha conduta no exercício da 
advocacia. 

Por ser arrimo de família, 
afastei-me, temporariamente, 
da vida forense, para trabalhar 
por alguns anos na administra-
ção municipal, exercendo cargos 
como o de Oficial de Gabinete 
do Prefeito Municipal e Diretor 
do Departamento Municipal da 
Fazenda, contudo, sem abando-
nar a idéia que fixei de cursar a 
Faculdade de Ciências Jurídicas 
e Sociais da Universidade Fede-
ral do Pará, como logrei êxito. 

Consegui, com algum sacri-
fício, conciliar o exercício do car-
go de Chefe da Fazenda Muni-
cipal com o curso de Direito, 
concluindo bacharelado no ano 
de 1973, ainda no velho casarão 
do largo da Trindade, abandonan-
do a vida pública a partir de en-
tão, para me dedicar inteiramen-
te ao exercício da advocacia. 

Tive a honra de integrar a 
banca de advogados do Escritó-
rio Nobre & Silva, trabalhando 
por cerca de dois anos junto aos 
respeitáveis advogados Eudiraci 
Silva, e o hoje o Desembarga-
dor, Dr. Milton Nobre, que aliás 
me honra mais ainda cruzarmos, 
agora, nossa trilha profissional. 

Parti, após essa rica experi-
ência naquele escritório, para 
uma empreitada que há muito  

acalentava, a de montar meu 
próprio escritório de advocacia, 
o que fiz com relativo sucesso, 
como hoje avalio. 

Na banca de advogados por 
mim montada, tive a oportuni-
dade de dividir experiências com 
grandes companheiros, como a 
Dra. Maria da Glória Maroja e o 
Dr.Adalberto Rainero Maroja, 
este de pranteada memória, 
ambos que são meus irmãos; com 
a Dra. Nazaré Pereira, hoje Pro-
motora de Justiça, contanto ain-
da com a experiência do Dr. 
André Bassalo e de meu próprio 
filho, Dr. Leonardo Maroja, es-
tes que assumiram o peso de 
continuar conduzindo o escritó-
rio de advocacia que montei a 
cerca de trinta anos. Essa expe-
riência foi enriquecida com a pre-
sença da Maria Lúcia, minha 
mulher, que por longps anos me 
secretariou, assumindo ainda a 
direção da parte administrativa 
do escritório. 

Ainda voltado para o ensina-
mento absorvido à época da As-
sistência Jurídica do Cível, 
mantive sempre o hábito, em 
meu escritório, de destinar par- 

te de minha clientela da área do 
Direito da Família, para atendi-
mento dos menos assistidos, 
acompanhando esses efeitos nas 
Varas da Assistência Judiciária, 
sem custo de qualquer monta. 
E nesse compromisso procurei 
envolver meus companheiros r' 

trabalho, na certeza de que, a 
sim procedendo, contribuíamos 
para uma sociedade mais justa e 
fraterna. 

Hoje, após três longas déca-
das do exercício da advocacia, 
como já ressaltei no início deste 
pronunciamento, dou um impor-
tante passo que vai mudar, radi-
calmente, minha vida profissio-
nal. Deixo aqui o exercício da 
advocacia e atravesso os umbrais 
desta agrégia e respeitável Cor-
te de justiça, para assumir, a par-
tir deste momento, o exercício 
da magistratura no mais elevado 
escalão estadual. 

Essa radical mudança, que 
por certo, vai afetar meus hábi-
tos, a forma de conduzir meu 
trabalho, entre outras questões 
relacionadas ao meu modo de 
vida, exigiu de mim, nos últimos 
dias, uma reflexão sobre o peso 
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Sembargador João Maroja 
que ponho nos ombros e que 
reside justamente na responsa-

bilidade que o magistrado assu-

me no exercício de sua missão. 

Foi nessa reflexão que me 

senti, de início, um pouco apre-

ensivo. Afinal, por toda a minha 

vida assumi a posição daquele 

que, por força de um juramento, 

cumpriu, como munus de sua pro-

fissão, a parcial posição da defesa 

intransigente dos direitos e inte-

resses do seu constituinte. 

Como magistrado, passo a 

me defrontar com uma realida-

de absolutamente diferente da 

.je vivi antes, porque, agora, o 

compromisso já não se inclina 

pela defesa de um interesse in-

dividual, para exigir que me po-

sicione voltado a um dos pólos 

da demanda judicial. O magistra-

do, na grandeza de sua missão, 

jamais pode se posicionar em fa-

vor de uma das partes, devendo 

agir sempre com absoluta isen-

ção para julgar os feitos que lhe 

são submetidos, com indepen-

dência e a indispensável sereni-

dade, firmando o compromisso 

unicamente de distribuis justiça. 

Essa é minha convicção e o 

compromisso que firmo diante 

desta, que é uma das mais res- 

.itáveis Cortes de Justiça da 

Nação. 

Eventuais dificuldades que 

possam surgir, de início, pela 

necessária adaptação , espero 

superar com o apoio dos nobres 

Desembargadores que me ante-

cederam na composição do co-
legiado, muitos que vieram de 

longa e árdua carreira na Magis-

tratura e outros que estão aqui 

por imposição do Quinto Cons-

titucional, ambos que merecem 

meu respeito e minha admira-

ção, por terem assento neste 

Tribunal pelo merecimento con-

quistado. 

Não podia furtar-me a opor-

tunidade de manifestar minha 

indignação à proposta do execu-

tivo federal de reforma previden-

ciária, mais precisamente, na 

parte que atinge aos membros 

da magistratura na sua dignida- 

de, quando cerceia-lhes o direi-

to aos vencimentos da subsis-

tência. 

Não faço movido por fisiolo-
gismo ou interesse pessoal, sa-

bido que o advogado, cumprin-

do sua missão no judiciário, tem 

a opção de retornar à ativa, 

como inúmeros são os exem-

plos, mas assim, posiciono-me 

por constatar que o magistrado 

de carreira - aquele que por 

longos anos percorreu as mais 

diversas e longíquas comarcas 

do interior deste Estado - em 

assim prevalecendo a propos-

ta governamental, fica fadado 

a terminar seus dias como in-

digente, para manter-se, ine-

vitavelmente, da caridade 

alheia. 

Associo-me, por isso, às vo-

zes do Excelentíssimo Senhor 

Presidente do Excelso Supremo 

Tribunal Federal, Ministro Mau-

rício Corrêa, dos dignos repre-

sentantes das demais Cortes de 

Justiça da Nação, entre elas a 

deste Estado, a Excelentíssima 

Senhora Doutora Desembarga-

dora Maria Nazaré Brabo de 

Souza e dos dirigentes e associ-

ados das instituições represen-

tativas das categorias dos magis-

trados, quando se opõem ao sis-

tema remuneratório previsto 

nessa proposta de reforma pre-

videnciária e, mais precisamen-

te, quanto ao injusto regime da 

aposentaria que ela encerra. 

Por fim, peço a proteção in-

dispensável de Deus trino, e a 

benfazeja intermediação de 

Nossa Senhora de Nazaré, para 

cumprir essa nova missão com 

serenidade dos sábios e a humil-
dade dos cristãos. 

Encerrando este pronuncia-

mento, quero expressar meus 

agradecimentos sinceros, em 

primeiro lugar, aos membros 

dessa respeitável Corte de Jus-

tiça, muito bem dirigida pela 

Excelentíssima Senhora Douto-

ra Desembargadora, Maria de 

Nazaré Brabo de Souza, que na 

maioria expressiva incluiu meu 

nome na listra tríplice para  

indicação ao chefe do Executivo 

Estadual, a quem cabe o ato de 

nomeação. 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Doutor Simão Jatene, Governa-

dor do Estado do Pará, não só 

pela opção que fez por meu 

nome, mas especialmente pelas 
palavras encorajadoras que me 

dirigiu em contato que antece-

deu minha nomeação. 

Ao Excelentíssimo Se-

nhor Doutor Desembargador 
Geraldo Moraes Corrêa Lima, 

amigo de longas datas que re-

montam à época de estudante 

do curso secundário, atual ensi-

no médio, expresso os meus 

agradecimentos sinceros pelas 

referências elogiosas de sua sau-

dação, manifestando minha ale-

gria pela oportunidade de poder-

mos trilhar juntos essa nova eta-

pa da vida. 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral dejustiça, Dou-

tor Francisco Barbosa, que me 

honra com sua presença neste ato 

solene de posse, a quem registro 
meus agradecimentos pelas pala-

vras a mim dirigidas, e que causa-

ram profunda sensibilidade. 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Doutor Ophir Cavalcante Júni-

or, digno Presidente da Seccio-

nal do Estado do Pará da OAB, 

com quem convivi desde a épo-

ca em que integrei o Conselho 

Seccional da OAB, pela gentile-

za da homenagem que me pres-

tou neste momento. 

Ao meu pastor e amigo Dom 

Vicente Zico, Reverendíssimo 

Arcebispo Metropolitano de Be-

lém, pelo apoio irrestrito dispen-

sado à habilitação de meu nome 

ao desembargo, e pelas orações 

dedicadas ao longo do processo 

de seleção. 

Aos companheiros da Dire-

toria da Festa de Nazaré pela so-

lidariedade manifestada, e pelo 

toga que me agraciaram, toga 

essa que lhes asseguro jamais 

será maculada. 

Aos meus irmãos, entre os 

quais incluo meus cunhados, que 

por serem tantos, cito apenas 

Maria da Glória, advogada de es-

col, como referência, todos que 

vibraram a cada passo desse 
exaustivo processo de seleção 

dos advogados ao elevado cargo 

do desembargador. 

Aos meus filhos, Leonardo e 

Ana Paula, o primeiro, que so-

freu tensões e vibrou com mais 

intensidade que o próprio pai. 

Ela, que não deu sossego aos San-

tos, nas orações e nas velas a eles 
dedicadas, ambos que assim ma-

nifestaram seu amor filial. 

A Maria Lúcia, mulher e ami-

ga, companheira de todas as ho-

ras e cúmplice das mais diversas 

situações, a quem dedico meu 

amor e volto minhas orações. 

À minha mãe, Silvana Maroja 
- in memoriam - Por ter feito do 
meu chão um passo certo. 

Muito obrigado. 

Des. Geraldo Lima, saudou o empossado num auditório lotado 
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 Policial Militar acusado de matar taxista 
senta no banco de réus 

F oi realizado, nos dias 24 e 

25 de junho, o júri popular 

do ex-capitão da Policia 

Militar, Emanuel Lopes Lima, um 

dos quatro acusados pelo assas-

sinato do taxista Luiz lsaac do 

Nascimento. A juíza Alda Ges-

syanne Tuma, titular da 3a  Vara 

Penal de Santa Izabel do Pará, 

jurisdição do crime, presidiu a 

sessão instalada no plenário da 

Câmara Municipal, devido a exi-

güidade do espaço físico do Fó-

rum da comarca. O réu foi con-

denado a 27 anos de prisão em 

regime fechado, por unanimida-

de dos votos do Conselho de 

Sentença. 

Os acusados, Tenente Leo-

nardo Santiago Gibson, Cabo 

Mário Pamplona da Silva e Sol-

dado Samuel Assunção Neto 

serão julgados em mais duas ses-

sões. A primeira será nos dias 

22 e 23 de outubro e a segunda 

em novembro. Os quatro foram 

denunciados pelo crime de ho-

micídio qualificado, ocultação de 

cadáver, incêndio criminoso (o 

táxi da vítima foi queimado), e 

abuso de autoridade. 

Por solicitação do advogado 

Jânio Siqueira, defensor de Ema-

nuel, com parecer favorável do 

promotor do caso, José Rui de 

Almeida Barbosa, a juíza Ges-

syane decidiu julgar, em separa-

do, o principal acusado. José Rui  

Barbosa entendeu que a cisão ou 

não do julgamento não traria qual-

quer prejuízo à acusação. 

O julgamento começou com 

atraso de pouco mais de uma hora 

por conta do advogado do réu, 

que não chegou no horário mar-

cado. No primeiro dia da sessão, 

a magistrada interrogou o acusa-

do que continuou negando a au-

toria do assassinato. Em seguida 

foram lidas diversas peças do pro-

cesso e ouvidas todas as lO tes-

temunhas de defesa e acusação. 

Também foram ouvidos os peri-

tos arrolados. O segundo dia fi-

cou reservado para os debates 

entre acusação e defesa, com ré-

plica e tréplica. 

De acordo com o processo, no 

dia 1 7. 12. 1992 o Capitão Ema-

nuel com a ajuda de mais três 

policiais militares, subordinados, 

prenderam e torturam o taxista, 

em Belém. Em seguida a vítima 

foi amarrada e algemada pelos 

policiais e transportada no baga-

geiro de um veículo particular até 

a área de Americano, localizada 

no município de Santa Izabei, a 

40 quilômetros de Belém, onde 

foi executada, com vários tiros de 

revólver. O cadáver foi arrastado 

até um matagal, sendo encontra-

do quatro dias depois, em adian-

tado estado de decomposição. 

As testemunhas que presta- 

ram depoimentos em juízo e no 

dia do júri confirmaram as acu-

sações contra o Capitão Ema-

nuel. Ele se defendeu dizendo 

que armou a blitz para pegar o 

taxista, por que dias antes, sua 

casa fora arrombada tendo da 

mesma sumido um vídeo cassete. 

Ele contou, ainda, que nesse dia 

(do arrombamento), notou que um 

táxi estava estacionado na vila onde 

reside e que anotou a chapa. 

À época, o capitão coman-

dava o Batalhão de Trânsito. Co-

mandante e subordinados arma-

ram uma blitz, para pegar o ta-

xista. Como não conseguiram, 

o Detran foi acionado para in-

formar o endereço do proprie-

tário do táxi. No dia seguinte 

Luiz Isaac foi detido em sua casa 

e a pretexto de verificar irregu-

laridade na documentação foi 

detido pelos policiais. Eles en-

tão o conduziram até a presen-

ça do comandante do Batalhão, 

que iniciou, em seu gabinete a 

sessão de tortura, com uma per-

na de cadeira. 

Na fase de instrução proces-

sual o cabo e o soldado acusa- 

ram o capitão e o sargento pela 

prática de tortura e assassinato. 

O sargento se defendeu dizen-

do ter sido o cabo e o soldado a 

mando do capitão, a torturar e 

executar o taxista. O capitão 

Emanuel negou tudo e disse que 

apenas apreendeu o táxi e de-

pois liberou o proprietário. O 

advogado de Emanuel sustentou 

a negativa de autoria argumen-

tando que o capitão apenas cum-

priu com o dever legal, ao de-

terminar a apreensão do veicu-

lo, por estar irregular. 

José Rui Barbosa, que atuou 

como promotor auxiliar no júri 

do caso Eldorado contou com a 

assistência acusatória do advo-

gado Marco Apoio - da Socie-

dade Paraense de Defesa dos  

Direitos Humanos. Também 

atuou na assitência acusatória o 

advogado Dorivaldo Belém, ha-

bilitado no processo a pedido da 

viúva de Isaac, Ana Rosa. O cri-

me causou grande repercussão 

junto a sociedade local à época, 

devido a violência e abuso de 

poder usado pelos policiais. A 

imprensa local acompanhou toda 

a sessão do júri, divulgando bo-

letins parciais. 

Sentença 
condenatória 

No segundo dia a expectati-

va pela condenação, por parte 

da viúva e demais familiares do 

taxista era grande. Emanuel 

Lopes Lima recebeu uma pena 

de 12 anos por homicídio quali-

ficado e mais 15 anos pelos agra-

vantes de motivo fútil, requin-

tes de crueldade e recurso que 

impossibilitou a defesa da víti-

ma, ocultação de cadáver, incên-
dio criminoso e abuso de auto-
ridade, totalizando 27 anos de 
cadeia, a ser cumprida em regi-
me fechado. 

Ao ler a sentença, às 23h30, 
a juíza Tuma determinou que o 
militar fosse recolhido imedia-
tamente à penitenciária de 
Americano, mesmo sendo réu 
primário. O promotor de justi-
ça, José Rui Barbosa disse que o 
conjunto de provas contidas nos 
autos foi determinante para o 
que o Conselho de Sentença - 
formado por sete jurados - con-
denasse por unanimidade dos 
votos o militar. 

O advogado Jânio Siqueira, 
defensor de Emanuel, declarou 
da tribuna que vai recorrer ao 
Tribunal, pela anulação da sen-
tença e também para que o réu 
aguarde o julgamento dos re-
cursos em liberdade. Da ple-
nária da Câmara Municipal de 
Santa Izabel, populares e fami-
liares do taxista comemoraram 
a condenação. 



O prédio da Escola Superior da Magistratura, 
na Tv. Quintino Bocaiúva 

Ambiental, Política Agrárias no Agrário, entre outros assun-
Brasil e a Reforma Agrária, tos fazem parte do conteúdo 
Questões Práticas de Direito dos módulos. 
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  Tribunal vai promover curso de 
Direito Agrário e Ambiental para juizes 

Começa no próximo dia 4 de 
agosto e se estende até o dia 5 
de setembro, o curso de Direito 
Agrário e Ambiental promovido 
pela Escola Superior da Magistra-
tura (ESM), por determinação da 
presidente do TJE, desembarga-
dora Maria de Nazareth Brabo 
de Souza. Todas as 40 vagas ofe-
recidas foram preenchidas por 
juizes de direito de segunda e 
terceira entrâncias. 

Dividido em nove módulos, o 
evento acadêmico será ministra-
do pelos doutores Alayde Teixei-
r Delmiro dos Santos; Antônio 

-
.é de Mattos Neto; Girolamo 

Treccani; Ibrain Rocha; Parguas-
su Elieres; Chrisna Day Ribeiro; 
José Heder Benatti. 

Os participantes terão que  

cumprir uma carga de 180 ho-
ras/aula. O objetivo é possibili-
tar o aperfeiçoamento de ma-
gistrados, para responderem 
eventualmente pelas Varas Agrá-
rias, Minerárias e Ambientais. 
Atualmente o Judiciário dispõe 
de apenas duas varas instaladas, 
uma sediada em Marabá e outra 
no município de Altamira, den-
tre as dez criadas pela lei com-
plementar n° 14 de 17 de no-
vembro de 1993. 

Questões de Direito Ambi-
ental, Teoria Geral do Direito 
Agrário, Contratos Agrários, Pro-
priedade Rural e Estatuto da 
Terra, Ações Agrárias, Arrenda-
mentos e Parcerias, Legislação 
Aplicável aos Conflitos Agrários, 
Aspectos Jurídicos da Proteção 

E\k,c: cr/ rItuários classificados em 
concurso público ingressa[ li no jucliciario 

A presidente do TJ, desem-
bargadora Maria de Nazareth 
Brabo de Souza nomeou 45 no-
vos serventuários de justiça, no 
último dia 30 de junho. Os no-
vos servidores ocuparam cargos 
de escrivão, escrevente e ofici-
al de justiça, em diversas co- 

arcas, de primeira entrância. 
tles foram classificados no pe-
núltimo concurso público pro-
movido pelo TJE, no ano passa-
do, o último foi para preenchi-
mento de cargos nos juizados 
especiais. Com  as nomeações, 
o Tribunal esgotou o número de 
vagas ofertadas no certame, que 
totalizou 141, para preenchi-
mento de cargos em todo o 
Estado. 

A secretária de administra-
ção do TJ, Maria do Céu Cu-
nha de Oliveira informou que há 
possibilidades da atual gestora 
nomear mais candidatos classifi-
cados desse concurso, pois ape-
sar do preenchimento das vagas, 
ainda há necessidade de mais 
pessoal nas comarcas. A secre-
tária informou ainda que para 
que isso ocorra vai depender das 
dotações orçamentárias. 

Os primeiros nomeados fo-
ram os que optaram para pre-
encher as vagas existentes na 
terceira entrância (capital e va- 

ras distritais). A posse dos SI clas-
sificados ocorreu em novembro 
do ano passado. Em janeiro des-
te ano, 45 classificados, para se-
gunda entrância, também foram 
nomeados e empossados. A lo-
tação é feita mediante escolha 
e de acordo com a ordem de 
classificação do candidato, segun-
do informações da funcionária 
Maria Macedo, da Depto. de Re-
cursos Humanos. 

Novos serventuários 
receberam 

treinamento 

Antes de assumirem as fun-
ções os candidatos realizaram os 
exames pré-admissionais que 
consiste em avaliação médica, 
odontológica, psicológica e psi-
quiátrica, feita pela junta médi-
ca oficial. Paralelamente aos 
exames os novos servidores re-
ceberam treinamento específi-
co ministrados por juizes e ser-
ventuários da Casa, realizado 
pela Escola Superior da Magis-
tratura (ESM). 

O curso de treinamento pos-
sibilitou aos novos servidores 
conhecer melhor, na teoria e 
na prática, as atividades ineren- 

tes às serventias judiciais. Segun-
do a Coordenação da ESM o 
treinamento foi ministrado em 
uma semana e encerrou no iní-
cio deste mês (dia 07.07), por 
juizes de direito e escrivães ex-
perientes da capital. 

Os juizes Ronaldo Valle e 
Jorge Sanches ministraram au-
las aos escrivães, sobre as teo-
rias dos processamentos em 
varas cível e penal. Os escrivães 
da capital, Edgard Lobato e Rita 
Cecília ministraram as aulas 
práticas. O treinamento para os 
oficiais de justiça ficou a cargo 
de Wilson Velasco e Maria Au-
gusta Rodrigues (esta última, 
ex-oficial de justiça e atual pro- 

motora de justiça). 
As comarcas que vão rece-

ber os serventuários, são: Santo 
Antônio do Tauá; São Francisco 
do Pará; Peixe Boi; Augusto Cor-
rêa; Primavera; São Caetano de 
Odivelas; Ourém; Bujarú; Aca-
rá; Santarém Novo; Capitão 
Poço; Concórdia do Pará; Tailân-
dia; Jacundá; lrituia; Nova Tim-
boteua; Aurora do Pará; Santa 
Maria do Pará; Novo Progresso; 
Mocajuba; Dom Eliseu; Bonito; 
Garrafão do Norte; Almerim; 
Uruará; Brasil Novo; Ourilândia 
do Norte; Rurópolis; Santana do 
Araguaia; Medicilândia; São Félix 
do Xingú; e Rurópolis; 
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Tribunal Aumenta Cota Para 
Exames de DNA 

O
s juizes, que atuam nas 
varas de assistência ju-
diciária gratuita, vão 
contar com o dobro de 

exames de DNA, para solucio-
nar as diversas ações de investi-
gação de paternidade cumuladas 
com pensão alimentícia, que tra-
mitam na justiça. De 25, passou 
para 50 a cota de exames men-
sais, destinada a atender os ca-
sos, em todo o Estado. O serviço 
social do Fórum Cível, da capital, 
responsável pelo agendamento, já 
programou exames para os pró-
ximos três meses. As solicitações 
que chegam, através dos juizes 
para realização de exames, vari-
am entre três a cinco investiga-
ções por dia, informou a funcio-
nária do setor. 

Em 1998 a Secretaria de Jus-
tiça firmou convênio com o La-
boratório de Genética da Uni-
versidade Federal do Pará, para 
garantir a realização de 12 exa-
mes mensais de pessoas neces-
sitadas, que recorrem a Justiça 
para garantir a pensão alimentí-
cia. A UFPA estendeu o benefí-
cio para mais três, totalizando IS, 
o número de exames mensais. 

A vigência do convênio en-
tre a SEJU e UFPA expirou e 
não foi mais prorrogado. Diante 
da grande demanda de ações 
desse tipo, em maio de 2002, a 
então gestora firmou convênio 
com a UFPA garantindo 25 exa-
mes mensais, pelo valor R$ 
450, cada. 

Em junho último, foi supri-
mido o valor unitário para R$ 
430, e acrescido o número de 
exames para mais cinco, no con-
vênio com a Universidade, tota-
lizando 25. A atual gestora, Ma- 

elo quinto ano consecu- 
tivo o Judiciário do Esta- 
do promove, através da 

equipe do setor médico, uma 
série de palestras sobre temas 
relacionados à área de saúde, 
nos dias 20, 2 1 e 22 de agosto 
próximo, no auditório Des. Ag-
nano Monteiro Lopes', localiza-
do no quarto andar do prédio 
do Fórum Cível, O objetivo do  

ria de Nazareth Brabo de Souza 
pode ampliar o benefício e atin-
gir o total de 50 exames men-
sais firmando convênio com o 
Centro de Genética e Biologia 
Molecular da Amazônia. 

O valor repassado pelo TJ, 
aos dois laboratórios cobre 50% 
do custo total de um exame, 
quando realizado isolado e es-
poradicamente, segundo infor-
mações da médica, mestra em 
genética molecular, Glória Co-
lonnelli, responsável pelo pri-
meiro Centro de Biogenética, 
particular da Amazônia. 

Para a juíza Eliana Abufai-
ad, diretora do Fórum Cível da 
capital, o exame é uma peça de-
terminante no processo. "O Exa-
me nos dá a segurança científica 
de aquele homem é mesmo o pai 
daquela criança. Antes, nós, jui-
zes, tínhamos que nos valer de 
provas testemunhais como depo-
imentos de testemunha, fotogra-
fia do casal e semelhança física. 
A decisão se tornava muito difícil 
e bem mais demorada. O ali-
mentante não podia esperar e o 
arbitramento de qualquer valor 
para o pagamento de pensão ali-
mentícia, era mais difícil, porque 
carecia de precisão", explicou a 
magistrada. 

Rejeição pode 
desencadear 

distúrbios emocionais 

A psicoterapeuta Júlia Car-
valho - que atende uma cliente-
la que não precisou recorrer à 
assistência judiciária gratuita, 
mas, precisou se submeter ao 
exame para comprovar a pater- 

evento é trabalhar a saúde pre-
ventiva para a melhoria da qua-
lidade de vida de magistrados e 
servidores da Casa. 

A comissão organizadora da 
Semana, informou que a equi-
pe vai abrir espaço na progra-
mação e oferecer uma ativida-
de cultural, que consiste na ex-
posição de produções artísticas 
dos servidores do Judiciário.  

nidade o trauma foi inevitável, e 
em alguns casos desencadeando 
distúrbios de comportamento, 
anos após do episódio de questi-
onamento de paternidade, atra-
vés de exame de DNA, infor-
mou. Ela explicou que quando 
uma mãe precisa recorrer a Jus-
tiça é porque o filho, e a própria 
mãe, estão sendo rejeitados. 

A criança sente a rejeição 
desde a fase embrionária, quan-
do ocorre, disse a terapeuta. 
Quando inicia a vida fora do útero 
e a rejeição ou abandono per-
manece, o abalo emocional se 
torna mais complicado ainda, de 
resolver, na pré-adolescência ei 
ou fase adulta, ressaltou. 

O Tribunal de Justiça vai co-
memorar no próximo dia 8 de 
agosto, o Dia dos Pais. A home-
nagem, inédita na história do ju-
diciário do Estado, será marcada 
com uma Missa em Ação de Gra-
ças, que será celebrada no audi-
tório, 'Des. Agnado Monteiro 
Lopes', do Fórum Cível da capi-
tal. Após a celebração religiosa 
será servido aos presentes, um 
café da manhã, no quarto andar 
do fórum Cível. 

Cursos jurídicos será marca-
do com exposição e lançamento 
de publicação 

A Instituição dos Cursos jurí-
dicos no Brasil, que transcorre no 
próximo dia 11 de agosto, será 
comemorada pelo TJE, com ses-
são solene realizada no plenário 

Para Julia, quando chega um 
caso desses, em sua clínica, de 
distúrbio emocional, que tem ori-
gem na rejeição ou abandono é 
preciso ter muito cuidado, são 
necessárias várias sessões e em 
geral, associadas ao trabalho do 
psiquiatra. "Eu procuro, antes de 
tudo, quando é a mãe que procu-
ra a ajuda profissional, tentamos 
orientar e administrar as dúvidas, 
com muito diálogo, muita conver-
sa, entre o casal e com o casal". 

A terapeuta, disse ainda, que 
é necessário trabalhar diversos 
fatores entre os quais destacaria 
a estimulação da auto-estima para 
buscar a segurança e equilíbrio 
emocional, daquela pessoa. 

sênior da Casa e lançamento de 
mais uma edição, da série Perfil 
dos Magistrados. As 12h00, a pre-
sidente abre oficialmente a mos-
tra, intitulada 130 Anos do Tri-
bunal de Justiça do Estado do 
Pará', na antiga sala do Museu do 
judiciária. 

Serviço: 
O plenário 'Des. Osvaldo Po-

Jucan Tavares', fica no primeiro 
andar do prédio sede do TJE-Pará, 
localizado na República do Líba-
no, Cidade Velha. 

A exposição, '1 30 anos de Tri-
bunal de Justiça do Estado do 
Pará', poderá ser visitada, no an-
dar térreo da prédio do Fórum 
Cível, localizado na Praça Felipe 
Patroni 1n, Cidade Velha. 

Judiciário realiza, em agosto, a V Semana 

de Saúde dos Servidores da Casa 

Judiciário vai comemorar o 
Dia dos País 
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certo que não há crime 

sem prévia lei que o esta-

beleça, como certo é que 

os sistemas eleitorais, da-

qui e dçalhures, buscam colher 

das urnas a vontade do eleitora-

do, influenciando o programa do 

candidato que se constitui sua pla-

taforma política a decisão Popu-

lar em que repousa a soberania. 

Destarte, é incontestável, 

nas democracias contemporâne-

as, nas chamadas sociedades de 

ssa, que a filosofia dos parti-

uus políticos se sobreleva a dos 

seus integrantes, regida pela dis-

ciplina interna corporis, cujo 

balizamento está diretamente 

ligado ao programa que serve de 

fundamento a existência jurídi-

ca da agremiação partidária, con- 

sagrando sua ideologia políti- 

co-administrativa, com cópia ar-

quivada, inclusive, no Superior 

Tribunal Eleitoral. 

Na lição de Raul Machado 

Horta, em regime de pluriparti-

darismo, o sistema de partidos 

repercute no funcionamento do 

regime presidencial, tornando 

Às flexíveis as relações entre 

o Presidente e o Congresso ou 

concorrendo para abrandar as 

dimensões imperiais do poder 

presidencial. 

É bom lembrar que os parti-

dos políticos são instrumentos de 

preservação do Estado democrá-

tico de direito, em cujo concei-

to se inclui a defesa dos direitos 

fundamentais da pessoa huma-

na, erigida à condição de cláusu-

la pétrea na Carta de 1988, ao 

incluir ao art. 60, um inciso que 

garante a proteção aos direitos 

adquiridos. 

No âmbito das reformas Po-

líticas desponta a fidelidade 

partidária para que os eleitores 

votem não nas pessoas e sim no 

partido com sua doutrina. De-

sinteressa à democracia do  

mundo ocidental a ênfase ao in-

dividualismo, impedindo, des-

tarte, que um candidato eleito 

por um partido possa, no curso 

do mandato, mudar de agremi-

ação partidária. 

No entanto, na realidade 

todas as tentativas de aperfei-

çoamento do processo eleitoral, 

estão somente voltadas para a 

lisura da colheita de votos e da 

legalidade do pleito, deixando-

se de lado os compromissos que 

o mandatário assume perante a 

sociedade que o elege, ou seja, 

a legitimidade da representação 

política. 

Da forma como está, a elei-

ção é um alvará em branco em 

que o eleito escreve o que bem 

lhe aprouver, podendo afastar 

até a indisponibilidade do inte-

resse público, enquanto a socie-

dade torce para que tudo ao fi-

nal saia bem. 

Nesse contexto, não se per-

quire se há ou não respeito aos 

compromissos assumidos, nem 

se exige o mínimo de coerência 

entre o que se pregou na com-

panha política e o que se faz 

depois de eleito. O mundo es-

tarrecido contempla a situação 

dos americanos que apoiaram a 

quebra da soberania dos povos, 

princípio constitucional universal, 

endossando o desejo do Presi-

dente de invadir o Iraque para 

só agora saber que nem tudo o 

que foi dito por ele ao Congres-

so americano constituía-se fato 

realmente, enquanto os ingleses 

cobram uma satisfação do seu 

primeiro Ministro. 

A flexibilização da outorga 

popular ao eleito não deveria 

fugir dos parâmetros jurídicos da 

carta de princípio do Partido 

Político para que o candidato 

pudesse assumir compromissos 

perante seus representados, úni- 

ca forma de direcionar as medi-

das que viesse a tomar, cobran-

do-lhe, no mínimo, coerência. 

Como cidadã, entretanto, 

venho acompanhado os fatos 

que vêm marcando, tristemen-

te, o cenário político brasileiro, 

com posições antagônicas a tudo 

o que foi defendido pelo Parti-

do dos Trabalhadores, a título de 

ideologia partidária, durante 

anos, e que, num simples passe 

de mágica, de condenável pas-

sou a ser defensável, a exemplo 

da reforma da previdência, não 

realizada há oito anos nos ter-

mos em que ora se propõe, por-

que feriam a doutrina do Parti-

do dos Trabalhadores, hoje de-

fendida com ardor, porque ne-

cessária e indispensável a con-

dução dos destinos de nossa so-

frida pátria. 

A realidade brasileira é a 

mesma; os fatos e suas conota-

ções sociais, políticas e jurídicas 

são os mesmos. O que mudou 

foi o seu enfoque... 

Dessa forma, no exercício da 

livre manifestação de vontade 

que a Carta Federal me assegu-

ra, posso afirmar que o país não,  

evoluiu nesses oito anos, embo-

ra assim o quisesse o anterior 

Presidente da República, buscan-

do viabilizar as reformas, sem a 

qual o milagre brasileiro passará 

de sonho a utopia, simplesmen-

te porque o salvador da pátria 

ainda não chegara ao poder. To-

das as suas posturas anteriores, 

que o tanto o dignificaram não 

resistem ao embate político que 

se trava, ou seja, a coerência 

entre o que se prega e o que se 

faz depois de eleito, e que de-

veria ser relevante, politicamen-

te falando. 

E o soberano povo onde fica? 

Será que para diminuir as desi-

gualdades sociais precisamos 

abrir mão de nossas conquistas? 

A vida nos ensina que os ído-

los têm pés de barro.. 

Porém, em todas as épocas, 

há pessoas predestinadas a es-

crever a história de seu tempo 

e que representam a esperança 

de seu povo, fugindo da mesmi-

ce do cotidiano, que esfria nos-

sos sonhos com a mesma facili-

dade que nos expõe às intem-

péries da vida. 

Mas a história, incumbida de 

registrar os fatos, de certo sem-

pre se lembrará dos feitos de 

cada um, numa visão mediatista 

que desprezará o aplauso fácil 

dos que raciocinam com o estô-

mago, premidos pela fome, fla-

gelo que nos humilha a todos, 

indiferentemente da posição so-

cial em que nos situamos. 

Que fique, ao menos, o con-

solo da solidariedade à digna Se-

nadora, louvando o povo que em 

feliz honra a elegeu. 

Estelionato Eleitoral 
A desembargadora Marta Inês Antunes Lima é Professora de 
Direito Eleitoral da Escola Superior de Magistratura do Pará 

E
,r 

A magistrada em foto recente 

Como se não bastassem.., o 

injusto sofrimento imposto à se-

nadora Heloísa Helena que, pôr 

amor à ideologia de seu Partido, 

aquela ideologia contida no Es-

tatuto Partidário respectivo, a 

única a que se obriga, realmen-

te, vem resistindo, heroicamen-

te, é um nódoa difícil de remo-

ver, sem a qual nem estivesse a 

tecer estes comentários que 

bem poderiam constituir-se, se-

não fossem as amarras legislati-

vas, em projeto de lei. 



18- Chnsliano Limados Santos 

Heloísa Helena Ribeiro Pinheiro 

Tirza Eleonora de Nazaré Benone Sabbá 

19 - Alfredo Teles de Menezes 

João Vaz Cardoso 

José Rabi de Almeida 

José Roberto Beserra Maia 

Itália Regina Pinheiro da Rocha 

Luiz Alberto Lima de Almeida 

Maria Lúcia Vasconcelos Coelho 

20 Eunice Mafra Ramos 

Maria Dinete Lobato Monteiro - Pretora 

Nelcy Maranhão Campos 

Raimundo Daciel Pereira da Silva 

RaimundoJoão de Noronha Tavares 

Sônia Maria Soares Lassance Maya 

21 - Elisia Meio Silva 

Jessé Gomes Gonçalves 

João da Conceição Ferreira 

Lúcia Helena Leitão Leal 

Luís Arthur Pereira 

Manoel de ChrístoAlvesJúnior 

Maria de Lourdes Pereira Leite 

Terezinha Varela de Lima 

22- Albanir Mesquita de Freitas; 

Carlos Fernando de Sousa Gonçalves - 

Desembargador 

Juraci de Souza Cordovil 

Maria de Lourdes O Costa -Juíza 

Zigmani Rabelo Batista Júnior 

23- Luiz Afonso dos Santos 

Max Ney do Rosário Cabral - juiz 

Muller Marques Siqueira 

Rita Helena Barros Fagundes - Juíza 

24 - Ana Paula Fadul de Souza 

Antônio Alberto Silva Rodrigues 

Arlémio Soares de Oliveira 

Benezilda Pereira Lima 

Cláudio Moraes dos Santos 

Lourença Lúcia Silva Figueira 

Raimunda Barros Farias 

25 - Alexandre Rogério Pereira Lemes 

Asna Bezerra Falcão 

Antônio Gutembleas Passos 

Brígida Gonçalves dos Santos -Juíza 

Carlos Jorge Mendes de Souza 

José Rogério Scheffer 

Luiza de Souza Maciel 

N.Cham. 341.3 

Filuk): hifomiativo TJPA. 
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Os dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado parabenizam 
os magistrados e servidores, aniversariantes de agosto, são 

os segyintes: 
01 - Antônio Jaime Martins Filomeno 

Magaly Campos Silva 

Maria Cristina Monteiro da Silva 

Paulo Ernesto Pereira de Souza - Juiz 

Pedro Malato dos Reis 

02 - Danielie Barros de Silva Cal 

Eliziane de Jesus Lima 

Evaldo Lassance de Carvalho 

Evandro Luiz Batista Salomão 

José Mauro de Carvalho Vianna 

Moisés Amazonas Pontes 

Sandoval Dias Pimentel 

03 - Adilson dos Santos Tenóno 

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 NelcyAlves Teixeira 

Soraya Stélla da. Silva Martins 

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 

Nazaré Mendonça das Neves 

Ronaldo Ferreira Lima 

Swami Assis Santiago Alves 

06 - Raimundo Neves Rodrigues 

7 - Almira Fonseca de Oliveira - Pretora 

Ana Paula Barbosa de Carvalho 

Iná Pinheiro Mendes 

Jair Albano Loureiro - Pretor 

José Maria Pereira Guimarães 

Kátia Cilene Santos dos Reis 

Maria Luiza Simões dos Santos 

Nair Agripina de M Fernandes 

Raimundo Stélio de Souza Neri 

Pildo do Socorro Baia Camapum 

Sandra Maria Ferreira Castelo Branco -Juíza 

Vera Regina Sarmento de Araújo 

08 - Manoel Rodrigues Barbosa 

Paulette Inezia Rodrigues Maués 

Sérgio Augusto Lopes Magalhães 

Vanete Pompeu da Silva Sales 

Zulmira Maria da Silva Martins  

09 - Daniela Castro dos Reis 

José Batista de Souza Filho 

Paulo Roberto Moreira de Almeida 

Ronaldo Ruas Mendes Rocha 

Rosa Lopes da Silva 

Rosilda Maria de Souza Freitas 

10 - David Sacramento Ferreira 

Edilson Acunã de Souza 

Edson Manoel Bezerra 

Maristela Cristina de Azevedo Honda 

Mutilo Neves Seguin Dias 

Olívia dos Santos Gurjão 

11 - Antonieta Maria Ferrari Miiéo -Juíza 

Clélia Maia -Juíza 

Luís Carlos da. Conceição Marinho 

Maria IveSe dos Santos Pantoja 

Wilson Deocleciano Rabello 

12 - Dahil Paraense de Souza -Juíza 

José Antônio Ferreira Cavalcante - Juíza 

Manoel Pantoja Lobato 

Raimundo do Socorro da Costa Aleijo 

13 - Abenor da Silva Matos 

Alcidete Cordovil Pinheiro 

Heleno Humberto Padilha 

Maria de Fátima Ferras Moyses 

Milene Corrêa de Campos 

Mônica Maciel Soares -Juíza 

14 - Cláudio José Quemel 

lsolina de Alencar Pinheiro 

José Valdir Nunes Marques 

Maria das Graças Ferreira de Souza 

Maria de Fátima Beckman da  Monteiro - Pretora 

Pedro Pereira Ferreira 

Roainaldo Branches Lavor 

Silvana Rocha Motta 

15 - José Maria Torres Campos 

Luís Carlos Ferrer 

Luiz Mendes da Silva Filho 

Selma Fonleles Falcão 

16 - Antônio Alves Filho 
Edínair Meio Fernandes Leão 

Luis Carlos Gomes dos Santos Júnior 

Maria de Assunção Monteiro Tavares 

Marinez Catarina V L Cruz Arraes -Juíza 

Paulo Sérgio Barbosa Tavares 

Rubem Sinval da Silva Luz 

17 - Constantino Augusto Guerreiro -Juiz 

Dilson Ferreira Maia 

Edilson José dos Santos 

Joaquim Gemaque Rodrigues da Silva 

Maria dos Santos Silvado Vale 

Maria Ruth Alfaia de Menezes 

Soraya Cristina de Mirando Oliveira 

Vera Lúcia Rodrigues de Souza 

26 - Ana Cleide do Couto Bentes 

Antônio Augusto da Silva Marója 

Antônio Jorge Alves Cohen 

Helton Tavares Malato 

Lina de Sena Rodrigues 

Maria da Glória Mota dos Santos 

Raimundo laci V Pereira - Pretor 

Ronaldo Nazareno da Silva Coelho 

Rosalina Lobato da Silva 

Wilma Almeida Magalhães de Souza 

27 - Alan Maurício Ferreira dos Santos 

João Ferreira dos Santos 

José Cerdeira Chaves 

Leonel da Conceição Barbosa Pinheiro 

Maria Célia Santos de Lima 

Nelson Francisco da Costa Araújo 

Paulo GomesJussaraJúnior -Juiz 

28 - Marcos Bittencourt Pessoa 

Maria das Dores Guimarães Soares 

Maria do Céu Cabral Duarte - Desembargadora 

Maria Madalena Vilela da Silva 

Mário llaroldo de Mirando Ferreira 

Paulo Sérgio Oliveira Alces 

Roberto Cardoso F da Silva - Desembargador 

29 - José Maria de Jesus Medeiros 

Raimundo Laércio da Trindade Santos 

Rosa Maria Capute Cacela 

Zeliide Ribeiro Batalha 

30 - Adriana Cristina Duarte de Souza 

Dora Cristina Barros Costa 

Maria Variice Marinho Cardoso 

Marielma Ferreira Bonfim -Juíza 

Raimundo Edimilson Tavares 

Rosa Maria Cardoso da Silva 

31 - Alberto Moia Mochel 

Jameson Fernandes Chaves 

Luiz Reginaldo de Oliveira e Silva 

Raimunda da Costa Gomos 

Raimundo Nonato Brito Bentes 

Raimundo Nonato Canto Batista 

Raimundo Nonato do Carmo Pereira 

Vilma Raimunda Lobato Reis 

1 \ 1 0 mi ()O) TIF-PA 

Datas do mês 
01 - Dia do Selo Postal Bras 
05-Dia Nacional da Saúde 
10- Dia dos Pais 
11 - Instituição dos Cursosj 

do Advogado / Dia dos 
13- Dia do Economista 
15- Assunção de Maria 
22 -Dia Nacional do Folclore 
25- Dia do Soldado 
26- Dia Internacional da Igualdade Feminina 
28- Dia do Bancário 

ido mês 
todos têm a disposição de 

24845 'inda há pessoas imbuídas 
20364 is nada podem fazer se o 

ue as expulsem dele. 

José Artbur GiannottijZlósofo eprof da USP-
SP,  trecho de artigo sobre a Reforma da Pre-
vidência. 'Carreiras Atropel,adn , publica-
do em jornal de circulação nacional 
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