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Des. Fehcio Pontes entregou certificados, 
de conclusão de curso a agentes 
comunitários de cidadania 
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ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 

Tribunal fica sem 

Paulo Frota 

Aos 52 anos, morreu o desembargador 
Paulo Sérgio Frota e Silva, no último 
dia IS, em Belém. A magistratura e 
a sociedade Paraense estão de luto. 
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TRIBUNAL DESCENTRALIZA 
O FORNECIMENTO DE CERTIDÕES 
DE ANTECEDENTES CRIMINAIS 
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s moradores de Breves já contam 
om juizados especiais 

Recurso julgado pela Desa. Carmencin 

Cavalcante, artigos de juizes sobre Varas 

Agrárias e redução da menor idade penal e 

estudo 110 técnico Werner Nabiça sobre Tributos 

Em praça lica foi comemorado 
da Justiça pelo Tribunal 

~DE uS11ÇA DO ESTADO DO PAI( 
' PCU t1n . 

A presidente do TJ Climeniè Pontes e as desembargadoras Albanira Bemerguy e 

Carmencin Cavalcante de camisetas e bonés atenderam a população que foi à praça 
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Embora comunitário os casais precisam responder o 'SIM' individualmente 
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Amepa realiza eleição 
As eleições para a presidência da 

Associação dos Magistrados do Pará 
(Amepa) começaram no dia 11 de 
dezembro e se prolongaram até o 
dia 20, com duas chapas concorren-
do. A primeira é encabeçada pela 
atual presidente, desembargadora 
Raimunda do Carmo Gomes Noro-
nha, e a outra pelo juiz Roberto Gon-
çalves de Moura. Estão aptos a vol-
tar 297 associados. Até o fechamen-
to desta edição, o resultado não ti-
nha sido divulgado. 

A chapa Integração, encabeçada 
por Raimunda Gomes, concorre à 
reeleição tendo como vice-presiden-
teso juiz José Orlando de Paula Arri-
fano e a juíza Maria Rita Xavier. O 
Conselho Fiscal é constituído pelo 
desembargador Rômulo José Ferrei-
ra Nunes e os juizesJosé Maria Cam-
pos e Heyder Tavares da Silva Fer-
reira. 

A chapa Integração visa princi-
palmente a união e a valorização dos 
magistrados, empenhando-se na de-
fesa deles quando injustamente ata-
cados no exercício de duas funções. 

A chapa Novos Rumos, liderada 
por Roberto Moura, tem como vice- 

A chapa Experiência, única con-
corrente, foi eleita por aclamação 
para mais um biênio à frente da As-
sociação dos Servidores do Poder 
Judiciário (Asserfej), em eleição rea-
lizada no último dia 14, no mini-au-
ditório do Tribunal de Justiça do Es-
tado. A chapa é encabeçada pela atu-
al presidente Sílvia Amaral Rocha, 
que está no cargo desde 1995, ten-
do como vice Sidália Souza do 
Amaral. 

A eleição ocorreu em clima de 
tranqüilidade. Grande parte dos 5 1 
associados compareceu às urnas. De 
acordo com Sílvia Rocha, o primei-
ro ato da diretoria neste novo man-
dato será a inauguração da sede ad-
ministrativa, que vai funcionar na tra-
vessa Gurupá, 243, na Cidade Ve-
lha. A data do coquetel ainda vai ser 
marcada. 

presidentes os magistrados João Ba-
tista Lopes do Nascimento e José 
Torquato Araújo de Alencar. O Con-
selho Fiscal é constituído pela de-
sembargadora Heralda Rendeiro e 
juizes Luís Bernardo Oliveira, Paulo 
Roberto Vieira, Pedro Sotero e He-
loisa Gato. 

Entre as propostas da chapa 
Novos Rumos estão: implementar 
junto ao TJE o Centro de Apoio à 
Magistratura; democratização da re-
lação entre Amepa e a Presidência 
do TjE; recuperação financeira da 
Amepa; retomada das discussões vi-
sando um teto salarial maior; convê-
nio com empresas privadas para ob-
tenção de benefícios e restabeleci-
mento do pagamento de diárias inte-
grais. 

Eleições na AMB - A chapa Ci-
dadania e Justiça, encabeçada pelo 
desembargador Cláudio Maciel (P5), 
venceu as eleições para a presidên-
cia da Associação dos Magistrados 
do Brasil (AMB) com 5.995 votos. A 
chapa Renovação e Ética, liderada 
pelo desembargador Jorge Uchoa 
(RJ), teve 2.377 votos. Votos bran-
cosforarn 134enulos 113. Não hou-
ve impugnação. 

O próximo passo, segundo a pre-
sidente, vai ser a compra da sede 
campestre, provavelmente em feve-
reiro de 2002, em Marituba. O ne-
gócio está quase efetivado, depen-
dendo apenas de avaliação da equi-
pe de engenharia e do departamen-
to jurídico da associação. A festa de 
confraternização de fim de ano esta-
va marcada para o dia 20, no 
Cassazu m. 

Sinjep - O Sindicato dos Traba-
lhadores do Judiciário do Pará 
(Sinjep) realizou eleições para a di-
retoria no último dia 18. Duas cha-
pas concorreram, uma encabeçada 
pelo técnico assistente Armando da 
Silva Soares e outra pelo oficial de 
justiça Manoel da Memória Cardo-
so. Até o fechamento desta edição o 
resultado das eleições não tinha sido 
divulgado. 

Diretoria da Asserfej é eleita por aclamação 
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Cditorial 
O Tribunal perde 

Paulo Sérgio Frota e Silva 
O Poder judiciário do Estado do Pará está de luto. Um de seus 

mais ilustres integrantes, o desembargador Paulo Sérgio Frota e Silva 

morreu aos 52 anos de idade e mais de 25 na magistratura, na tarde de 
sábado último, dia 15 deste mês, no Hospital Adventista de Belém. O 

magistrado que se notabilizou por encontrar alternativas que garante 

a aplicação com sucesso, de medidas sócio educativas previstas no 
ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, a jovens em conflito com 
a lei. O dinamismo de Paulo Frota lhe rendeu prêmios nacionais e 

internacionais, durante os seis anos em que esteve a frente da 24a  Vara 
da Infância e juventude. Posteriormente promovido a desembargador 
pelo critério de merecimento, permaneceu até o fim de sua vida, tra-
vando uma luta incansável por cidadania aos excluídos. 

No desembargo Paulo Frota se empenhou em cumprir a meta 

traçada pela Presidente da Corte desembargadora Climeniè Pontes 
de humanizar o judiciário e aproximá-lo dos jurisdicionados promo-

vendo cidadania e distribuindo justiça aos necessitados, atuando en-
quanto coordenador de justiça e Cidadania do Conselho de Adminis-

tração do judiciário. 
Estimulado e apoiado pela Chefe do Poder judiciário e mesmo 

convalescendo de uma intervenção cirúrgica feita em maio deste ano, 

Paulo Frota não descansou. Através de parceria com cartório e funda-
ções, em conjunto com a desembargadora Ciimeniè conseguiu instalar 

o primeiro posto avançado para emissão da certidão de nascimento 
nas dependências da maternidade da Santa Casa, que atende gestantes 
da capital e interior, seguradas pelo SUS - Sistema único de Saúde. O 

objetivo do posto avançado é garantir o direito do nascituro ao pri-
meiro documento do cidadão. 

Era essa a rotina do magistrado que trabalhava de segunda a se-
gunda, sempre procurando ampliar cada vez mais o envolvimento da 

sociedade no tocante a problemática social. Em finais de semana e 

feriados, ele se deslocava até distritos como o de Mosqueiro para 
reunir com juizes, comunitários, pescadores e planejava ações para 
atender as necessidades da comunidade no âmbito judicial, quase sem-

pre acompanhado pela mulher Teima Frota, mestra em Saúde Pública 

e professora da Universidade Federal do Pará. 
Quando o assunto escapava da competência da justiça, o desem-

bargador buscava parcerias e conseguia mobilizar e envolver repre-

sentantes de órgãos públicos federais, estaduais e municipais, além de 

universidades e outras instituições visando sempre a aplicabilidade e 
garantia dos direitos do homem e do cidadão. 

Paulo Frota entendia a luta pela manutenção e fortalecimento dos 
direitos da criança e do adolescente como uma corrida de bastão 

onde todos desempenham um importante papel, cada corredor tem 
a oportunidade de correr com o bastão até determinado trecho e em 

seguida passa adiante. 
Declarações de advogados, jornalistas, magistrados e represen-

tantes de entidades de defesa dos direitos humanos, durante as home-

nagens póstumas prestadas por ocasião em que o corpo de Paulo 
Frota estava sendo velado, traduziam o sentimento de admiração e 

respeito que todos por ele sentiam. Muitos afirmavam que ele não 
deixou apenas uma semente para outros regarem, mas fez brotar e 

crescer uma árvore viçosa e com frutos que todavia precisa e deve ser 
cuidada para que não seja atacada por fungos e doenças que possam 

acabar com eia. 
Esta edição é dedicada a memória desse magistrado que deixou de 

herança uma vasta contribuição de como levar aos excluídos justiça e 

Cidadania. 
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AGENDA DA PRESIDENTE 
A Presidente do TJE, Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes, agradece 

os convites e visitas recebidas neste mês de dezembro. São os seguintes 

CONVITES RECEBIDOS: 
03- Solenidade de Outorga do Título e Medalha "Barão D'Armas de 

Belém, ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, outorgado pela Câmara 
Municipal de Belém.Recepção a Bordo do Návio-Escola Brasil 

6- Abertura da III Feira da Indústria e Comércio de Ananindeua 
7- Sessão Solene de Posse dos novos dirigentes do Tribunal de Justi-

ça do Estado de Rondonia 
8- Festa de Confraternização Natalina da Associação dos Advogados 

Trabalhistas do ParáComemorações Alusivas ao Dia da Justiça, promovi-
das pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão 

lO- Sessão Especial "A Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
o Combate à Prática de Tortura", promoção da Assembléia Legislativa do 
Estado do Pará e Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos. 

Entrega dos Certificados do Curso de Qualificação e Requalificação/ 
PLAN FORJSDS/QUALI VIDA. 

II - X Festival de Arte e Literatura do Poder Legislativo Estadual. 
12- Solenidade de Posse dos Novos Dirigentes da Associação dos 

Magistrados Brasileiros. 
Vernissage da 6' Mostra de Artes e Reabertura do Museu Naval da 

AmazôniaJantar de Confraternização do Governador do Estado do Pará, 
com os membros do Poder Judiciário do Estado do Pará. 

13- Cerimônia Militar "Dia do Marinheiro" e Imposição da Medalha 
"Mérito Tamandaré". 

Inauguração da Expansão da Unidade Industrial da ALBRAS, em 
Barcarena. Lançamento de livros do Acadêmico José Maria de Azevedo 
Barbosa, promoção da Defensoria Pública do Estado. 

Solenidade de Entrega do Troféu SINDILOJAS. 
14- Dia Nacional do Ministério PúblicoCerimônia de Abertura do 1 

Encontro dos Ex-Alunos da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará - FCAP 
Homenagem à Mulher Empreendedora 2001 e ao Jovem Empresário 

do Ano, promoção da Associação Comercial do Pará. 
Sessão Solene de Outorga do Título de Engenheiro do Ano 2000, ao 

Eng° Civil Antonio Couceiro, promoção do Clube de Engenharia do Pará. 
17- Inauguração da Y.Yamada do Jurunas. 
19- Jantar de Confraternização de Final de Ano da Diretoria da Asso-

ciação do Ministério Público do Estado. 
21- Solenidade de Conclusão do Curso de Habilitação de Oficiais da 

PM/BMJantar/Cerimônia de Entrega da "Comenda Mérito Fluvial da Ama-
zônia" e Posse da Nova Diretoria do Sindicato das Empresa de Navegação 
da Amazônia. 

EVENTOS PROMOVIDOS PELO TJE-PA. 
04- Cerimônia de Casamentos Comunitários na Vara Distrital de 

Mosqueiro. 
Cerimônia de Inauguração e Instalação do Juizado Especial Cível e 

Criminal na Comarca de Breves. 
6- Cerimônia de Casamentos Comunitários na Vara Distrital de Ico-

araci. 
7- Cerimônia de Assinatura de Convênio entre o Tribunal de Justiça 

do Estado do Pará e a Universidade da Amazônia - UANAMA, visando a 
instalação de um Posto Avançado para a Expedição de Certidões de Ante-
cedentes Criminais, naquela Universidade. 

Inauguração de um Posto Avançado de Expedições de Certidões de 
Antecedentes Criminais no Prédio do Juizado Especial no Bairro do Gua- 
má. 

Cerimônia de Casamentos Comunitários na Comarca de Ananindeua. 
8- Cerimônia de Abertura do Projeto Justiça na Praça, em comemo- 

ração ao transcurso do Dia da Justiça. 
Cerimônia dos Casamentos Comunitários na Comarca de Belém. 
9- Continuação do Projeto "Justiça na Praça". 
lO- Cerimônia de Entrega dos Certificados de Conclusão do Curso de 

Formação de Agentes Comunitários. 
15- Falecimento do Desembargador Paulo Sérgio Frota e Silva. 
16- Missa de Corpo Presente do Desembargador Paulo Sérgio Frota 

e Silva, seguida do enterro. 
19- Sessão Solene em Homenagem à Memória do Desembargador 

Paulo Sérgio Frota e Silva. 
20- Missa em Ação de Graças pelo Vitaliciamento de Juizes do Tribunal 

de Justiça do Estado do Pará. 
21- Sessão Solene de Vitaliciamento dos Juízes do TJE-Pa. 
Missa de 70  Dia de Falecimento do Desembargador Paulo Sérgio Fro- 

ta e Silva. 

Fonte: Paulo Ledo - Assess. do Cerimonial e Relações Sociais 

Os moradores de Breves já 
contam com Juizados Especiais 

 

 

 

s moradores de Breves, 
município localizado no arquipéla-

go do Marajó, já contam desde o 
dia 5 de dezembro com os servi-
ços dos Juizados Especiais cível e 
criminal. Os Juizados, previsto na 
lei 9099/95 são instalados pelo Ju-

diciário do Estado para resolver 
conflitos cujo valor não ultrapasse 

a 40 salários mínimos no cível e para 
pequenos delitos em matéria crimi-
nal. Para instalar o órgão, conside-
rado braço social dos TJ's, uma 

comitiva liderada pela Presidente 
do TJE, desembargadora Climeniè 
Bernadette de Araújo Pontes e pela 
Coordenadora Geral dos Juizados 
Especiais, desembargadora Car-

mencin Cavalcante se deslocou até 

o município. 
A sessão de instalação iniciou 

com o hasteamento das bandeiras 

do Brasil, Pará e do Município sob 
os acordes do Hino Nacional Bra-
sileiro executado e cantado pela 
banda de música, formada por es-
tudantes da escola municipal "Mi-
guel Bitar". 

Entre as autoridades presentes 
estavam: os promotores de justiça 
acirema Ferreira Cunha e Silva e 
Franklin Lobato; os defensores pú-
blicos da comarca Maria zeneide 
de Almeida Gama e Maria Vilma de 
Souza Araújo; o presidente da vara 
da Justiça do Trabalho Maria de 
Nazaré Medeiros Rocha; o prefei-

to do município Luiz Furtado Re-
bêlo e o presidente da mesa direto- 
ra da Câmara Municipal vereador 
ldejalma Rodrigo Paes; a juíza da 

comarca Mariza Bellini de Olivei-
ra, que passou a responder também 
pelos Juizados. 

A tônica dos discursos foi so-

bre a importância dos Juizados "cri-
ados para solucionar os conflitos de 
interesse de forma simples desbu- 

rocratizada e sumária", destacou a 
coordenadora geral Carmencin 

Cavalcante, durante discurso. 
A juíza Bellini discorreu acerca 

da natureza da lei que regulamenta a 
competência dos Juizados "a insti-

tuição dos Juizados Especiais surge 
principalmente como solução à pro-
liferação de conflitos que , pela den-

sidade econômica e jurídica reve-

lam-se inadequados a serem subme-
tidos aos esquemas judiciários tradi-
cionais", disse. 

Para a desembargadora Clime-

niè Pontes, os munícipes foram agra-
ciados pela beleza da cidade Breves 
e disse estar surpreendida com o 

tamanho do município. Ela elogiou o 
trabalho da juíza Bellini sempre pre-

sente na comarca e próxima aos ju-
risdicionados. A presidente em pro-

nunciamento comemorou os resul-
tados já contabilizados em curto es-

paço de tempo - lO meses de ges-
tão compartilhada, buscando esti-
mular e apoiar ações voluntárias de 
magistrados para a promoção e 
construção de cidadania. Em diver-

sos municípios os juizes tem procu-
rado levar a tutela judicial em bair-
ros periféricos, e localidades distan-
tes do centro urbano e estabelecen-
do contato direto com os excluídos 

economicamente. 
Na oportunidade foi inaugurado 

o prédio onde passou a funcionar os 
juizados, situado na Avenida Rio 

Branco, 105, sob as benções de frei 
Molina, pároco da cidade. 

O município de Breves possui 
cerca de 81 mil habitantes e a base 

econômica está na extração da ma-
deira e na produção do suco de açai. 
Em matéria de saúde os moradores 
dispõe de 25 postos de saúde e um 
hospital com 60 leitos além de um 

navio hospital para atender aos ri-
beirinhos do município. 

 

 

 

 

As desembargadoras se reuniram, no forum 
da comarca com os dois juizes e funcionários da casa 



INFORMATIVO DO TJE DEZ/2001 

A cerimônia de diplomação dos agentes foi no Tribunal do Juri 

TJE forma lideranças comunitárias 
em agentes de cidadania 

O Tribunal de Justiça do Estado 
entregou certificados a 54 líderes 
comunitários que participaram do 
curso de formação de agentes de ci-
dadania. Eles assumiram o compro-
misso de defender os direitos funda-
mentais das pessoas - os direitos hu-
manos - para o exercício pleno da 
cidadania, desde as garantias consti-
tucionais até os mecanismos jurídi-
cos. 

O curso foi realizado pelo TJE 
em conjunto com a Confederação 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) e durou três meses, com 
aulas práticas e teóricas. A cerimô-
nia de diplomação, comandada pela 
Presidente do Poder Judiciário, de-
sembargadora Climeniè Pontes, foi 
realizada na noite do dia 10 deste 
mês, Dia da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, no salão do 
Tribunal dojúri. 

De acordo com um dos coorde-
nadores do projeto, padre Adriano 
Sella, da Comissão de justiça e Paz 
da CNBB, o curso foi a realização 
de um sonho entre a entidade e o 
TJE, através do desembargador Pau-
lo Frota, para capacitar e transfor-
mar as lideranças comunitárias da re-
gião metropolitana de Belém em de-
fensoras dos direitos humanos. 

"Os participantes aprenderam o 
que fazer diante dos abusos aos di-
reitos humanos e a quem recorrer 
para tomar as providências", disse 
Adriano Sella, destacando que a par- 

tir de agora os agentes vão espalhar 
o seu conhecimento por toda a cida-
de. O padre agradeceu a Paulo Fro-
ta pelo esforço, por quem pediu um 
minuto de oração. "O resultado, fru-
to do trabalho em conjunto, foi um 
passo importante para o exercício 
da cidadania", analisou. Ele também 
agradeceu a acolhida e o apoio da 
desembargadora Climeniè Pontes à 
iniciativa. 

Adriano Sella explicou que o cur-
so teve 96 aulas teóricas e 6 práticas 
e os participantes também conhece-
ram como funcionam o Ministério 
Público, a Corregedoria de Justiça e 
o próprio Judiciário para saberem 
como agir. Segundo o padre, os líde-
res comunitários aprenderam como 
lidar com discriminações, agressões 
a mulheres e menores, em questões 
de moradia, saúde, terra, violência 
doméstica e até sobre direitos do 
consumidor, entre outros assuntos. 

Duas participantes, as assisten-
tes sociais Rejane Pimental de Almei-
da, do Movimento Popular de Saú-
de, e Darcilene Guerra da Silva, da 
Associação dos Moradores do jar-
dim Sevilha, informaram que já vi-
nham trabalhando nessa linha de 
ação e agora aprimoraram a ques-
tão jurídica para agirem de forma 
correta diante das questões. "Somos 
agentes multiplicadores dos direitos 
humanos e a idéia agora é expandir 
o projeto para o interior do Esta-
do", salientou Rejane. 

Outra participante, a biblioteco-
nomista Roseana Fonseca dos San-
tos, do Instituto de Pastoral Regio-
nal, que trabalha na formação peda-
gógica da comunidade, disse que ain-
da durante o curso começou a re-
passar os conhecimentos que adqui-
riu para outras pessoas. "Noto a fal-
ta de informações sobre as coisas que 
as pessoas precisam saber e que es-
tão guardadas apenas para um gru-
po restrito, por isso é nosso dever 
repassar esses conhecimentos para 
ver a mudança na sociedade", disse 
ela. 

Já o advogado Tibúrcio Marcos 
do Nascimento disse que o curso 
serviu para ele conhecer as verda- 

deiras lideranças comunitárias. "Con-
sidero importante conhecer as lide-
ranças para poder atuar com elas", 
disse. Ele falou que presta assessoria 
jurídica a diversas comunidades, en-
caminhando e sugerindo ações aos 
órgãos públicos. 

O Bispo do Marajó, D. José Luís, 
representante do Arcebispo de Be-
lém, D. Vicente Zico, parabenizou o 
TJE pela iniciativa, a quem denomi-
nou de "Tribunal de verdade", e pe-
diu que essa experiência seja repas-
sada para o interior do Estado. "A 
paz tem que ser construída porque 
está sempre ameaçada, sempre ha-
verá forças querendo destruí-la", 
ensinou. 

expedição de certidões 
de antecedentes criminais, for-
necidas pelo fórum criminal da 
capital está descentralizada. 
Começou a funcionar desde o 
dia lO deste mês um posto de 
atendimento para emissão do 
documento no prédio onde es-
tão instaladas duas varas de as-
sistência judiciária localizada na 
avenida José Bonifácio, 1. 177, 
no Bairro do Guamá. O segun-
do posto começa a funcionar a 
partir do primeiro dia útil de 
janeiro, no prédio da Unama - 
Universidade da Amazônia, 
graças a uma parceria entre as 
duas instituições. 

O serviço que antes era 
prestado no andar térreo do Fó- 

rum Criminal, localizado no 
centro de Belém, Bairro da 
Cidade Velha foi transferi-
do por decisão da Presiden-
te do Poder, desembarga-
dora Climiniè Pontes, pre-
ocupada com a enorme fila 
de pessoas que se forma-
va, quase todos os dias nas 
calçadas frontal e lateral da 
rua do Fórum. A certidão 
negativa de antecedentes 
criminais costuma ser exi-
gida para admissão de em-
prego e também para ins-
crição em concursos públi-
cos. 

Acompanhada por magistra-
dos a Presidente Climeniè Pon-
tes, o Diretor do Fórum Criminal 

Ronaldo ValIe e ainda os desem- 
bargadores Felicio Pontes e Alba- 
nira Bernerguy estiveram na ma- 

nhã do dia lO, no prédio para 
checar o local e dar início ao 
atendimento a população. 



Os casais durante a solenidade do casamento comunitário 
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Em Tome-Açú a Justiça legalizou 110 uniões 
As ações de cidadania realiza-

das pela juíza Sarah Castelo Bran- 
co na comarca de Tomé-Açu, du- 
rante o ano de 2001 , foram encer-
radas com a oficialização da união 
de 110 casais num casamento co- 
munitário, no último dia 13, naque-
le município. A solenidade aconte- 
ceu na Associação Cultural de 
Tomé-Açu, localizada no distrito 
Quatro Bocas, distante 12 km da 
cidade. O evento foi assistido por 
cerca de 500 pessoas. A mesa ofi-
cial foi composta pela juíza Sarah 
Castelo Branco, pelo desembarga-
dor Felício Pontes, que represen-
tou a presidente do Tribunal dejus-
tiça do Estado, desembargadora 
Climeniè Bernadette Pontes, pelo 
Prefeito de Tomé-Açu, em exercí-
cio, Jacinto Pinheiro de Meio, e por 
autoridades locais. 

"O juiz tem que trabalhar mais 
junto às pessoas carentes, que não 
têm condições financeiras". Partin-
do dessa idéia, a juíza Sarah Caste-
lo Branco, em parceria com o car-
tório 'Benedito Cruz', abriu o perí-
odo de inscrições no mês de outu-
bro, para a nova jornada de casa-
mentos comunitários. A secretária 
municipal de Ação Social, Maria 
Edileusa Santos, também apoiou o 
projeto de cidadania desenvolvido 
pela magistrada. No total, 120 ca-
sais de nubentes estavam habilita-
dos a oficializar suas uniões, mas 
somente 110 pares compareceram 
à cerimônia. 

A solenidade teve início às 11 h, 
com a entrada dos noivos ao salão 
da Associação Cultural. Em segui-
da, a banda da Guarda Municipal 
executou o Hino Nacional. Logo 
após, a juíza Sarah discursou sobre 
a importância do casamento. Ape-
sar de ser tido como uma institui-
ção falida, a juíza acredita no valor 
de uma união reconhecida pela Jus-
tiça, como base de uma família legí-
tima e harmônica. A união najusti-
ça reconhece a família como legíti-
ma, "que é o esteio da sociedade, 
por ser moral, social e espiritual-
mente mais sólida do que a ilegíti-
ma". A magistrada falou ainda so-
bre a igualdade entre marido e mu-
lher citando o artigo 233 do Códi-
go Civil Brasileiro, que "ao confe-
rir ao marido a chefia da sociedade 
conjugal, não está colocando a mu-
lher em posição inferior, uma vez 
que tal chefia deverá ser exercida 
com a sua colaboração". E ao som 
da música 'Eu sei que vou te amar', 
a juíza declarou que os 110 casais 
de nubentes ali reunidos eram ma-
rido e mulher. 

Para Edmilson Corrêa Rodri-
gues, 54 anos, que há 14 anos já 
vivia maritalmente com Raimunda 
de Souza Rodrigues, 41, "o projeto 
foi muito bom, porque agente es-
perava essa oportunidade há mui-
to tempo". Já para Valdice da Silva, 
26 anos, que oficializou sua união, 
de três anos, com Lúcio Pereira de 
Barros, 26 anos, "o casamento co-
munitário é uma ótima saída para 
as pessoas que não têm condições 
de casar, isso é mais que uma aju-
da". Durante a solenidade, não fal-
tou o tradicional traje de noivos. 
Algumas nubentes não dispensaram 
a grinalda e o buquê de flores. 

O prefeito em exercício, Jacin-
to Pinheiro de Meio, declarou que 
quanto mais forte for a família, mais 
forte será a sociedade, ressaltando 
que, para o município de Tomé-Açu, 
"é uma honra ter a presença do 
desembargador Felício Pontes 
prestigiando a solenidade". O pas-
tor da Congregação Luterana, Jo-
sué Müiler, saldou os noivos falan-
do sobre a importância do ato que 
os casais tinham assumido e fez 
uma oração para abençoar a união 
de todos. 

O desembargador Felício Pon-
tes discorreu sobre a importância 
da união legítima para a sociedade. 
Para o Tribunal de Justiça do Esta-
do, segundo o desembargador, 
quanto maior o número de uniões 
oficializadas, melhor, pois "uma das 
metas da atual gestão é promover 
um dos atos mais lindos que pode 
haver, que é o casamento". O ma-
gistrado parabenizou os noivos,  

oferecendo conselhos para uma 
casamento com sucesso: "amor, 
carinho e reciprocidade de senti-
mento são muito importantes para 
manter um matrimônio. Pratiquem 
isso diariamente". 

Após os pronunciamentos, as 
certidões foram entregues aos ca-
sais. Felício Pontes entregou o pri-
meiro documento à José Salvador 
Leandro dos Santos, 44 anos, por-
tador de deficiência física, que for-
malizou sua união de seis anos com 
Cleonice Santos, 34 anos. Para en-
cerrar a solenidade, os noivos re-
ceberam um bolo para festejar com 
os familiares a oficialização civil de 
suas uniões. 

A comarca 
A município de Tomé-Açu está 

localizado no nordeste do Pará e 
possui 60 mil habitantes. A juíza Sa-
rah Castelo Branco assumiu a co-
marca em 1997. No mês de de-
zembro do mesmo ano, a magis-
trada conseguiu a elevação da co-
marca para a 2a  entrância. Em 
1998, a juíza iniciou os trabalhos 
daJustiça Itinerante, como o proje-
tojustiça na Roça, que visa aproxi-
mar o cidadão carente de alguns 
serviços da justiça. 

Em 1999 foram instalados na 
comarca os Juizados Especiais Ci-
vil e Criminal. A magistrada é titu-
lar das Varas civil e criminal, res-
ponde pelos juizados especiais, 
pela 39a  zona eleitoral e pela justi-
ça trabalhista. Para Sarah Castelo 
Branco não a nada mais gratifican-
te para um juiz do que o trabalho  

junto a comunidade carente e por 
isso levar a justiça as pessoas que 
não tem condições financeiras é 
uma de suas metas. 

Segundo dados do cartorário 
Samuel Cruz foram emitidos naJus-
tiça Itinerante, um total de 10.235 
registro de nascimento nos anos 
1998 a 2000 e foram realizados 284 
casamentos comunitários no ano de 
2001. A juíza declarou que apesar 
das dificuldades vai continuar reali-
zando os projetos de cidadania. 

Para a juíza, "a maior dificulda-
de encontrada na comarca é a falta 
de automóvel". As comunidades 
mais carentes estão distantes o que 
dificulta o trabalho da justiça e o 
afasta o cidadão comum dos servi-
ços judiciais. No mês de setembro 
a juíza realizou 40 casamentos na 
comunidade Tropicália, distante 
três horas da sede do município. 
"Esse tipo de trabalho só pode ser 
realizado com parcerias". Um 
exemplo é o casamento comunitá-
rio realizado no dia 13. A prefeitu-
ra apoiou ação, disponibilizando 
um ônibus para transportar os ca-
sais que moravam em localidades 
distantes. 

O município foi criado em 1929 
e tem uma forte tradição japonesa. 
Os primeiros imigrantes japoneses 
chegaram ao município há 72 anos. 
A economia local é diversificada 
mas, tem na agricultura a maior fon-
te de renda da população. A pimen-
ta-do-reino, por exemplo, é expor-
tada para os Estados Unidos, Amé-
rica Latina, Europa e Japão. 



Muitos casais levaram os filhos para celebração comunitária Alguns nubentes não dispensam o vestido branco e aliança 

CIDADANIA 

Centenas de casais de baixa renda 

"roveitaram para casar gratuitamente 
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segunda jornada de 

casamentos comunitários gra-
tuitos realizados pelo Judiciá-

rio do Estado uniu oficialmen-

te mais de mil casais de baixa 
renda, moradores da capital e 

dos distritos de Mosqueiro e 

Icoaraci e da comarca de Ana-

nindeua, nos dias 4, 6, 7 e 8 

deste mês. A primeira jornada 

aconteceu em junho e quase 
800 casais aproveitaram para 

legalizar a situação civil. 

As cerimônias foram reali-

zadas em ginásios de esporte 

e quadra de clube campestre 
nos respectivos distritos. A 

Presidente do Poder, Climeniê 

Pontes e a diretora do Fórum 

Criminal Dahil Paraense de Sou-

za participaram da oficialização 
das uniões - a exceção de Mos-
queiro a Presidente não com-

pareceu por estar em outra 

cidade para instalar os juizados 

especiais cível e criminal da 
comarca de Breves. 

A maioria dos casais apro-

veitou as jornadas de casamen-

tos motivados principalmente 
por questões religiosa e eco- 

Em Belém, II juízes oficializaram 41 

nômica. As igrejas evangélica e 

das testemunhas dejeová não 

aceitam casais que vivem jun-

tos maritalmente. 

Para a desembargadora Cli-
meniè promover um evento 

desses é levar cidadania aos ex- 

1 uniões 

cluídos economicamente, pois 
muitos sonham em casar-se 

mas não conseguem juntar o 

valor das custas cartorárias, 

atualmente em torno de 

R$1 50. Os casamentos comu-

nitários também fazem parte  

do programa de gestão da 

magistrada, na área de Justiça 

e Cidadania coordenada pela 

desembargador Paulo Sérgio 

Frota e Silva, na ocasião ausen-
te por motivo de problemas 

de saúde. 

Comarcas e Distritos que também realizaram casamentos comunitários 
Ananindeua - 300; Aurora do Pará - 50; Conceição do Araguaia -41; Curionúpolis - 28; Dom Eliseu -40; 

Mosqueiro - 50; Icoaraci - 300; Itaituba - 500; Santarém -1200; Tailândia - 38; 
Tomé Açu - 284; Terra Santa - 60; Viseu -150. 
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Quase quatro mil pessoas foram 

atendidas pela Justiça em praça pública 
O Judiciário do Estado come-

morou o Dia da justiça, transcor-
rido no último dia 8 de dezem-
bro, em praça pública realizando 
atendimentos judiciais, prestan-
do orientações jurídicas, encami-
nhamento a outros órgãos e dis-
tribuindo um farto material in-
formativo acerca da estrutura e 
funcionamento do Poder. A Pre-
sidente da Corte, desembarga-
dora Climenië Pontes e outros 
desembargadores e juizes dos 
Fóruns Cível e Criminal da capi-
tal vestiram camiseta e boné per-
sonalizados ao lado de técnicos 
e funcionários da casa, estiveram 
por dois dias (8 e 9) de 8h às 17h, 
em contato direto com a comu-
nidade. 

A programação iniciou com 
uma missa campal celebrada pelo 
pároco da Igreja de São Miguel 
Arcanjo em meio a praça 'Dalcí-
dio Jurandir', localizada no Bair-
ro da Cremação, periferia de 
Belém. As unidades organizacio- A emissão de documentos foi um dos serviços prestados durante o projeto "Justiça na Praça" 

  

nais do Judiciário distribuídos em 
stand's atenderam o público que 
compareceu em massa. Dentre 
os serviço mais procurados pela 
população estavam a expedição 
de certidões de antecedentes 
criminais, segunda via de títulos 
eleitorais e certidões de nasci-
mento. 

O ônibus dos Juizados Espe-
ciais itinerantes, com uma equi-
pe formada pela juíza Andréa 
Miralha, pela defensora pública 
Graça Quaresma e promotores 
de justiça participaram da jorna-
da na praça, atendendo as recla-
mações, realizando audiências e 
ajuizando ações de até 40 salári-
os mínimos. 

Além dos stand's de setores 
da atividade fim do Judiciário, foi 
levado a praça uma mostra dos 
acervos documentais, através das 
coordenações de Arquivo e do 
Museu Judiciário despertando a 
curiosidade de jovens estudantes 
daquele bairro. 

Para a desembargadora Cli-
meniè Pontes a experiência de-
verá ser repetida "o grande ob-
jetivo da ação é aproximar a po-
pulação do Judiciário e sobretu-
do mostrar como está estrutu-
rado e como funciona essa es-
trutura. Pela receptividade da 
população esta experiência de- 

verá ser repetida pelo menos de 
dois a três meses, em outras pra-
ças da cidade", disse entusias-
mada. 

O Tribunal Regional Eleitoral, 
Ministério Público do Estado e 
Defensoria Pública do Estado 
foram os parceiros do programa. 
Além da Chefe do Judiciários 
também estiveram na praça os 
titulares dos órgãos parceiros 
como: desembargadora Yvone 
Santiago Marinho e Geraldo de 
Mendonça Rocha. Diversos de-
sembargadores do Tribunal de 
Justiça, entre os quais: Osmari-
na Onadir Sampaio Nery, Felício 
Pontes, Albanira Lobato Bemer-
guy, Jaime Rocha, Carmencin 
Cavalcante, entre outros. Os di-
retores dos Fóruns Cível e Cri-
minal da Capital Dahil Paraense 
de Souza e Ronaldo Valle além 
de outros juizes também foram 
à praça. 

Cerca de 3.956 pessoas fo-
ram atendidas e mais de seis mil 
pessoas puderam conferir as ati-
vidades da Justiça, a procura de 
serviços ou atraídas pelos grupos 
folclóricos, de capoeira e canto-
res de bregas e seus dançarmos 
que por dois dias animaram a 
ação da Justiça junto a comuni-
dade, principalmente do bairro 
da Cremação e os circunvizinhos. 



Cidadãos comuns também choram a morte de Paulo Frota 
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M  
agistratura do Estado 

perde Paulo Frota 
O

desembargador Paulo Sér 

gio Frota e Silva faleceu aos 

52 anos no último dia 15 

de dezembro (sábado), no Hos-

pital Adventista de Belém, víti-

ma de parada respiratória. Eram 

16h20 quando ele parou de res-

pirar, deixando órfãos centenas 

de crianças e adolescentes em 

todo o Estado do Pará. 

O velório e o sepultamento 

de Paulo Frota reuniram cente-

nas de pessoas de todas as ca-

madas sociais. Um dos momen-

tos mais marcantes foi quando 

um grupo de adolescentes de rua 

entrou no salão do Tribunal do 

Júri, onde o corpo estava sendo 

velado, na noite de sábado, para 

chorar e rezar por ele, emocio-

nando a todos os presentes e, 

mais ainda, a seus familiares. 

O corpo de Paulo Frota co-

meçou a ser velado por volta de 

20h de sábado. O governador AI-

mir Gabriel foi representado pelo 

procurador-geral do Estado, Alu-

ízio Campos. O ex-senador Ja-

der Barbalho e o ex-governador 

Alacid Nunes estiveram no ve-

lório, assim como desembarga-

dores, juízes, advogados, amigos 

e admiradores de Paulo Frota. 

Várias coroas de flores foram 

enviadas, de diversas procedên-

cias. 

Na manhã de domingo, quan-

do a urna foi levado à Catedral 

de Santa Maria de Belém (Sé), 

onde às 11h 15 houve a missa de 

corpo presente, rezada pelo pa-

dre Gonçalo Vieira, auxiliado 

pelos padres Luiz Rabelo, Davi 

Laredo e Francisco Laudato, 

amigos pessoais do desembarga-

dor, prestaram várias homena-

gens a Paulo Frota. 

Na homilia, o pároco da Sé, 

Gonçalo Vieira, detalhou a pre-

sença cristã na vida da família do 

desembargador. Segundo ele, 

não era comum Paulo Frota, a 

esposa e os três filhos do casal 

faltarem à missa aos domingos. 

"Era um homem dedicado a  

Deus, interessado pelos estudos 

teológicos", constatou. O padre 

também lembrou que ainda no 

hospital, o desembargador rece-

beu a Unção dos enfermos. 

Uma das homenagens partiu 

da Presidente do Tribunal dejus-

tiça, desembargadora Climeniè 

Pontes, que emocionada pediu 

a todos os magistrados que se 

espelhassem no exemplo de Pau-

lo Frota, cujo legado vai frutifi-

car no TJE. 

"Ele fazia tudo com agilidade, 

sua disponibilidade era tamanha 

que talvez soubesse que sua pas-

sagem pela terra seria curta", 

disse a Presidente, salientando 

que a lacuna deixada por ele vai 

ser difícil de ser preenchida. 

Outra homenagem partiu da 

Associação Brasileira de Magistra-

dos e Promotores de Justiça, que 

exibiu imagens do magistrado 

com citações feitas por ele, ten-

do como fundo as músicas "Tem-

po e destino" e "Espanhola", can-

tadas por Nilson Chaves, amigo 

dos tempos de escola. Em nome 

dos magistrados, a juíza Carmem  

Carvalho leu o poema "O Lega-

do", de John Wayne Schlatter. A 

viúva do desembargador, Teima 

Frota, lembrou que foi na Ca-

tedral da Sé que eles casaram e 

renovou o compromisso de fide-

lidade que fizera 28 anos atrás. 

Após a missa e as homena-

gens, o cortejo seguiu para o ce-

mitério Recanto da Saudade, 

onde houve a celebração das 

Exéquies pelo ministro das Exé-

quies Giuseppe Di Marco. O dis-

curso de despedida foi feito pela 

desembargadora Marta Inês Ja-

dão, que sob forte emoção des-

tacou o trabalho do amigo e o 

exemplo deixado por ele.. Em 

seguida, o corpo de Paulo Frota 

foi sepultado. 

Amizade e gratidão, 
sentimentos sempre 

destacados 
O vendedor ambulante 

Maurício Cardoso Silva, 23 anos, 

um dos presentes no velório, 

lembrou que quando era adoles-

cente envolveu-se com roubo. 

Foi quando teve o primeiro con- 

tato com Paulo Frota, então juiz 

da Infância e da Juventude. Des-

de então, nunca mais se envol-

veu em crimes, casou e tem três 

filhos, levando uma vida normal. 

Ele disse que Paulo Frota 

mudou sua vida e o acompanhou 

de perto, mesmo após ter alcan-

çado a maioridade. "Perdi um 

pai", disse ao lado da urna. Mau-

rício lembrou que o desembar-

gador conversava muito com ele 

e o aconselhava, às vezes até ti-

rando dinheiro do próprio bolso 

para ajuda-lo. "Ele ajudava me-

ninos e meninas de rua, eu sou 

testemunha disso", salientou. 

Fábio Benício dos Santos, 

18 anos, também presente no 

velório, cumpre pena há três anos 

no Centro Sócio-Educativo Mas-

culino. Para ele, Paulo Frota "era 

o melhor juiz do mundo" quan-

do atuava na Vara da Infância e 

da Juventude. 

Outro interno do Centro 

também presente no velório, Jé-

ferson Martins Freitas disse que 

Paulo Frota o tratava tão bem, 

que "nem parecia juiz". 



Mestra em saúde pública Teima Frota, companheira 

de 28 anos, jura fidelidade ao marido e ao seu ideal 
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Tribunal de Justiça homenageia 
o Desembargador Paulo Frota 

O Pleno do Tribunal de Justiça do Esta-
do homenageou com uma sessão especial, 
no dia 19, o desembargador Paulo Frota, 
falecido no último dia IS de dezembro. 

Foi a penúltima sessão do ano da Corte 
e uma das mais emocionantes dos últimos 
tempos, devido à grande admiração que de-
sembargadores, procuradores, promotores, 
advogados e a comunidade tinham pelo ho-
menageado. A Presidente do TJE, Climeniè 
Pontes, abriu os trabalhos e passou a pala-
vra para o presidente da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), seção Pará, Ophir 
Cavalcante Júnior. Ophir lembrou que Pau-
lo Frota representava a Justiça Cidadã, que 
vai ao encontro da comunidade, e que es-
perava que todos os magistrados seguissem 
o seu exemplo. Em seguida ele leu um arti-
go seu, publicado em jornal local, cujo título 
é "Paulo, o apóstolo". 

No artigo, Ophir compara Paulo Frota 
ao apóstolo Paulo, escolhido por Cristo para 
levar a mensagem de boas novas e de paz 
aos corações dos homens. "Dois missionári-
os divinos: Paulo, o apóstolo de Cristo; Pau-
lo Frota, o apóstolo da Justiça. Homens que 
usaram seus conhecimentos na área jurídica 
para melhorar a vida das pessoas, levando 
mensagens de otimismo a todos", assinalou 
o presidente da OAB-PA. 

Em seguida falou o procurador-geral de 
Justiça, Geraldo Rocha, que lembrou que 
como grande homem que foi, Paulo Frota 
deixou uma grande perda para a família, para 
o Judiciário, a comunidade jurídica e para a 
sociedade paraense. Ressaltou que a espo-
sa, Teima Frota, e os filhos seguem o cami-
nho do pai, atentos ao exemplo de fé cristã, 
solidariedade e amor ao próximo, caracte-
rísticas marcante de Paulo Frota. 

O próximo a falar foi o secretário espe-
cial de governo, Manoel Santino, que repre-
sentou o governador Almir Gabriel. Ele dis-
seque a cidadania está órfã coma morte de 
Paulo Frota, um exemplo de luta, determi-
nação e solidariedade. Salientou que não ti-
nha conhecimento de que tenha havido tanta 
lamentação por parte dos jurisdicionados em 
relação à morte de outro magistrado como 
no caso de Paulo Frota. "Ele não aplicava a 
lei, aplicava a Justiça, pois dava outra inter-
pretação à lei para fazer Justiça", disse ele, 
acrescentando que o desembargador foi e 
será o exemplo que a magistratura paraen-
se deve abraçar para trilhar o caminho da 
Justiça. 

Convocadas pelo presidente Climeniè, as 
desembargadoras Albanira Bemerguy e Ma-
ria Lúcia dos Santos falaram pelo Conselho 
de Administração Compartilhada e pelo  

Tribunal, respectivamente. 

A viúva, Teima Frota, agradeceu as ho-
menagens e lembrou que até em sua doen-
ça Paulo Frota foi grandioso e não queria 

que a família ficasse triste, dizendo que a fé 
está em primeiro lugar, mesmo sabendo que 

tinha pouco tempo de vida. Ela prometeu 
continuar o trabalho do marido e se colocou 
à disposição do TJE e do Ministério Público 

para executar a tarefa, a pedido do próprio 
Paulo Frota, que entendia que aqueles que 
procuram a casa do casal realmente preci-

sam de ajuda. 
A Presidente Climeniè Pontes encerrou 

a sessão ressaltando que no momento em 
que convidou Paulo Frota para integrar a 

gestão compartilhada, na Coordenação de 
Justiça e Cidadania, viu no semblante dele 
uma satisfação tão imensa, como se fosse 
uma criança que recebe-se um brinquedo 
maravilhoso, pois percebeu que daria conti-
nuidade a todo o trabalho que havia feito. 
Lembrou que aprendeu a conhecer melhor 
Paulo Frota em sua administração, já que, 
mesmo conhecendo seu trabalho, aprendeu 
a amar a comunidade e ter maior sensibili-
dade por aqueles que precisam da Justiça. E 
dessa forma a tocar os projetos que aproxi-
mam o Judiciário da Comunidade. 

Discurso 
½ Tribuna! de J ustk 

Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
O nosso colega, o nosso amigo, o nosso 

irmão, Paulo Sérgio Frota e Silva se foi do 
nosso convívio. Ele se foi, mas sua lembran-
ça não se apagará nunca da mente e do co-
ração daqueles que tiveram o privilégio de 
com ele conviver. 

Paulo Frota era um idealista, era um lu-
tador, era um iluminado! Os meninos de rua 
eram sua paixão e dedicou-se a eles de cor-
po e alma, e, com sua dedicação, com seu 
carinho conquistou-os totalmente. Muito di-
fícil encontrarmos uma personalidade como 
a de Paulo Frota: tão ativo, tão trabalhador 
e, ao mesmo tempo, tão idealista, tão apai-
xonado pelo seu ideal - recuperar os meni-
nos abandonados. E assim o fez e assim o 
conseguiu.. .com muito trabalho, estudo, 
dedicação e carinho deixou seu nome grava-
do no coração dos pequenos desamparados. 
Ao mesmo tempo foi um juiz, um desem-
bargador estudioso, brilhante, com decisões 
memoráveis. 

A sua perda é dolorosa e irreparável por-
que, acima de tudo, foi um ilibado homem 
de bem, refratário a qualquer tipo de hipo-
crisia, de corrupção e de venalidade. 

Era um apaixonado pela sua profissão de  

juiz. Lembro-me que certa vez 
eu disse a ele um pensamento 
que me encantara: "A profissão 
de juiz não é uma vocação, mas 

uma predestinação". E ele, de 
imediato concordou comigo e 
tomou nota. Porque para ele o 
ditado, como se diz, caía como 
uma luva. Ele não era só um vo-
cacionado, ele era um predes-
tinado! 

Antes de encerrar estas po-
bres palavras, tão pobres ante a 
riqueza de alma do nosso ami-
go-irmão Paulo Frota, lerei o 
último trecho de uma dedica-
tória que em abril deste ano fez, 
endereçada ao Des. Milton No-
bre. Disse ele: "Deus nos fez de-
sembargadores para servir,, em es-
pecial, aos excluídos socialmen-

te". 
Por todas estas razões e por-

que o admirava e o respeitava é que me ar-
vorei a dizer estas palavras, que não chegam 
a traduzir a imensa perda, a imensa falta que 
todos nós da família jurídica do Pará senti- 

mos com sua partida. 
Aos seus familiares, Teima e filhos, nosso 

respeito e nossa estima. Ao Paulo, ao Paulo 
Frota, toda nossa imensa saudade. 
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A Catedral da Sé foi pequena para o número de pessoas que foram se dispedir do Magistrado 

Discurso 

Desa. Albanira Bemerguy 
limo. Sra. Presidente, Exmos. Desembarga-

dores, Exmo. Procurador de Justiça, Srs. e Se-
nhores. 

Como participante da significativa homena-
gem desta Corte de Justiça ao nosso inesquecí-
vel colega Paulo Frota e Silva, recentemente re-
tirado de nosso convívio, e pela amizade e ad-

miração que sempre me aproximou dele e de 
sua Teima, não poderia furtar-me a tecer algu-
mas considerações sobre sua luminosa trajetó-
ria. 

Magistrado há mais de vinte anos, com es-
pecial dedicação ao Direito de Família e Direito 
da Criança e Adolescente; professor universitá-

rio de "Epidemiologia e Controle da Violência" 
e "Direito da Criança e do Adolescente", teve 
destacada atuação como conferencista em en-
contros nacionais e internacionais, através dos 
quais transmitia seus projetos no sentido de mi-
nimizar a delinqüência juvenil, a violência do-
méstica e o atendimento a usuários de drogas. 

Suas peregrinações em nível estadual, nacio-
nal e internacional, através de conferências e es-
tágios, o levaram a conquistas de inúmeros prê-
mios e comendas, entre as quais destaco a mais 
alta comenda concedida pela Associação Brasi-
leira de Magistrados da Infância e Juventude, 
denominada "Proteção Integral", e os prêmios 
"Socioeducando" e "Criança e Paz", conferidos 
pelo UNICEF, o último sendo recebido das mãos 
do Exmo. Sr. Presidente da República. 

Inúmeros foram os trabalhos elaborados em 
prol da infância e juventude, muitos ainda não 
publicados. Além do "Guia do Adolescente In-
ternado", também destaco o "No Melhor Inte-
resse do Educando", em parceria com sua ado-
rada Teima, Mestra em Enfermagem de Saúde 
Pública e Especialista em Metodologia do Ensi-
no Superior. 

Ao fazer a apresentação dessa obra, meu 
amigo dr. Edson Franco, Reitor da Universidade 
da Amazônia, respaldou-se na citação do Soció-
logo francês Roland Barthés, no sentido de ex-
pressar o perfil do casal: 

"Profissional nota lO é aquele que acrescen-
ta ao que faz 2 pontos de esforço, 3 pontos de 
talento e 5 pontos de caráter." 

Conhecendo mais de perto o admirável de-
sempenho do dr. Paulo Frota desde que partici-
pamos do curso da Escola Superior de Guerra, 
também o considero nota lO, por suas qualida-
des pessoais como humildade, coragem lealda-
de, extremado amor à sua família, sua fé inabalá-
vel a Deus e o amor ao próximo. 

Paulo Frota, Sra. Presidente, Srs. Desembar-
gadores, foi um construtor. Um construtor de 
virtudes, de valores centrados essencialmente 
não na solidariedade que se aproxima do senti-
mentalismo vazio, lacrimoso, sem conseqüênci-
as. Ao contrário, sua solidariedade foi efetiva, 
operativa. Uma solidariedade que transformou 
em obras visíveis os sentimentos de compaixão, 
fraternidade e amor que ele nutria pelo próxi-
mo. Como o personagem quixotesco, Paulo Fro-
ta viu-se muitas vezes a combater moinhos de  

ventos, enfrentando sem temores e sem tergi-
versações a dificílima tarefa de explicará socie-
dade que sua cruzada em favor dos excluídos 
não significava, por mais remotamente que se 
pudesse imaginar, condescender com suas fra-
quezas e aderir aos seus desacertos. Significava, 
sim, fazer com que eles próprios se percebes-
sem como seres humanos titulares de direitos e 
deveres, cidadãos que mereciam respeito e uma 
chance de reintegraram-se ao saudável convívio 
social. 

Quem ainda chora e vai chorar sempre por 
Paulo Frota? Chora sua família, sua maior obra 
de amor. Choramos nós, seus amigos e colegas, 
que aprendemos a admirá-lo. 

Mas choram também os pequenos, os mal-
trapilhos, os deserdados da sorte. Choram me-
nores de ruas e suas famílias. Choram jovens 
como os que ele, Paulo Frota, certa vez levou 
para dentro de sua casa, a fim de integrá-los às 
alegrias do Natal mais feliz que aqueles convida-
dos, provindos de famílias destroçadas, logra-
ram ter em toda a sua existência até então. 

Choram os adolescentes que jamais aspira-
ram a qualquer bem material, mas ao carinho, 
compreensão e afeição que eram transbordan-
tes em Paulo Frota e marcaram indelevelmente 
suas ações. 

No doloroso período de angústia que pre-
cedeu sua partida, ouvi questionamentos sobre 
o porquê da brevidade de sua existência. Entre-
tanto, na verdade, como homem de ação, Paulo 
Frota viveu um século. E sua obra ficará napa-
gada por muito mais do que um século: ficará 
inapagada eternamente. Porque Deus não testa 
os medrosos, não mede a resistência dos covar-
des e nem submete os fracos ao perigo dos reve-
ses. Só os destemidos, os irresolutos e os fortes 
é que são escolhidos para padecer o que Paulo 
Frota padeceu, com fibra, com fé em Deus e 
com dignidade. 

Em minhas reflexões sobre a dolorosa per-
da, lembrei-me da citação de um autor america- 

no, que assim se manifestou: 
"Todos somos iguais. Deus não escolheu 

um grupo em detrimento dos demais. Quan-
do nos permitimos abrir nossas mentes, de-
senvolveremos nossa compreensão e nossa 
compaixão e seremos capazes enxergar to-
dos os seres como partes da energia maior 
que vem de Deus. Estaremos livre de todo 
ódio baseado em diferenças de raça, sexo ou 
de opção sexual. Deus é ilimitado. Somente 
o pensamento humano estabelece barreiras 
entre as pessoas." - James Van Pragh. 

Por fim, Sra. Presidente, Exmos. Desembar-
gadores, evoco Antônio Vieira, que, em seu Ser-
mão da Terceira Quarta-Feira da Quaresma, narra 
que os estrangeiros, quando visitavam a Roma 
antiga, vislumbravam as estátuas de varões fa-
mosos e perguntavam: mas onde está a de Ca-
tão? Essa pergunta, diz Vieira, era a maior está-
tua de todas. A outros homens, o Senado roma-
no encarregou-se de erguer uma estátua. A Ca-
tão, porém, o mundo inteiro, sentindo a falta de 
um monumento que o lembrasse, homenagea-
va-o ao constatar justamente esta omissão: a de 
que Catão não merecera o que outros, bem 
menores do que ele, mereceram. 

Pois Paulo Frota não merece estátuas, por-
que ele mesmo, através da obra que legou, será 
sempre um monumento vivo. Um monumento à 
cidadania, ao serviço em prol dos desvalidos, à 
magistratura exercida com sensibilidade social, 
que não se limita a falar nos autos, mas que vai 
além, para efetivamente fazer, agir, construir, 
empreender, ensinar e orientar. 

Meu amigo alcançou essa visão de Deus e 
empreendeu sua caridade de bastão em prol dos 
excluídos, dos menores, da realização do ideal 
de justiça. Cedo cumpriu sua missão e, chama-
do por Deus, descansa em paz. 

Obrigada, amigo por seu talento, lealdade e 
generosidade. 

Obrigada, Deus, pelo privilégio de termos 
participado de sua luminosa jornada. 
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, Os dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado parabenizam 
os aniversariantes de janeiro de 2002. São os seguintes: 

01 Jane Riker Gomes 

João Alberto Castello Branco de Paiva - 

Desembargador 

Marcos Augusto Araújo Bittencourt 

Raimundo de Oliveira Filho 

Rosângela Conte Tavares 

Sandra Maria Santos M. de Menezes 

Sérgio Ricardo Lima da Costa - Juiz 

02 Iran Menezes Pereira 

Levi Pacheco Gusmão 

03 Ana Lúcia da Fonseca Lima 

Antônio Fonseca da Pureza 

Ary Mendes de Souza 

Elba Cristina Velasco Maciel de Oliveira 

Elias Antero Soares Rosa 

Flávio Roberto S de Oliveira - Juiz Auditor 

Floriano Dias de Lima 

Francisco Lacerda Neto 

Giselle Verena de Andrade Ferreira 

João Bosco da Silva Castro 

Luiz Carlos de Oliveira Ferreira 

Ruth Helena Lemos Pinto M. de 

Figueiredo 

Thaysa Luanna Cunha de Lima 

04 Ademário Silva de Jesus 

Domingos Silvio Pereira Rodrigues 

Maria Angélica Ribeiro Lopes - Juíza 

Maria do Parto Oliveira dos Reis 

Maria Ruth Gomes Green 

Paloma Fadul Ferreira 

05 Aderbal Silva dos Santos 

Cristina Maria de Oliveira Losada Reis 

Haroldo Azevedo Rodrigues 

Marta Maciel Pimentel 

Pedro Reginaldo da Silveira 

06 Ana Rosa Rodrigues Cal 

Luiz Otávio Costa da Silva 

Márcia Souza da Silveira 

Marilena Cely Rabelo Figueiredo 

Priscila Maria da Silva Sã 

Reinaldo Ferreira Zeferino 

Sandra Maria Lima do Carmo 

07 Antônio Amadeu Florentino Júnior 

Arivaldo Bruno Araújo Monteiro 

Eucila Maués Corrêa - Juíza 

José Maria de Souza Lima 

Lusmar Ferreira Lisboa 

08 Fernando Carlos B. do Espírito Santo 

Jacira Serrão Tavares 

José Carlos Vieira dos Santos 

José Iranildo Baldez do Nascimento 

Manoel Paulo de Oliveira Pimenta 

Maria Adelaide Trindade Ribeiro  

Maria de Fátima Soares Rosa - 

Maria Lídia Tocantins de Souza - Juíza 

Maricleide Pimentel de Souza 

Rita da Costa 

Rosângela do Socorro M Silva dos Santos 

09 Amélia Catarina Lobo Pinheiro 

Antônio Bittencourt Saavedra 

Cristóvão Jacques Barata 

Judith Pereira Gomes Vieira 

Naraguacy Pureza da Costa 

Rosa Maria Lopes dos Reis 

10 Adonay Wolf Mourão Lima 

Cláudio Mendonça F. de Souza - Juiz 

Eremita Nascimento de Figueiredo 

Heyder Tavares da Silva Ferreira - Juiz 

Iracema de Souza Lima 

Mylena Xavier Seráfico de Assis Carvalho 

Oneide Kataoka Nogueira Lima 

Rafael Couto Fortes de Souza 

Rosa de Jesus Machado Marques 

• 11 Anadelia Divina Santos 

João Pereira Paixão 

Luiz Henrique Farias Brown 

Maria de Nazaré Santos Corrêa 

Marilso da Luz Silva 

• Olinda de Santana Bentes 

Reynaldo Jorge Calice Auad 

Rufino Corrêa da Rocha Júnior 

12 Alda Goulart Monteiro 

Antônio das Graças Andrade 

Elza Maria Letra de Freitas 

1 José João da Silva e Costa 

• Simone Maria Lima Lopes 

13 Antônio Maximiano de S. Martins Jr 

• Graciliano Chaves da Mota 

Joana Célia Freire Farias 

• Marcus Vinícius Mendes Rocha 

Maria Célia Braga Alves 

Rosileide Maria da Cunha Barros - Juíza 

• 14 Carlos Chagas Bentes 

Carmen Dolores Corrêa de Faria 

• João Batista Cavalcante 

Romulo Tadeu RabI Nunes da Silva 

• Socorro de Fátima Câmara Feijão Cruz 

• Socorro de Jesus Souza da Silva 

15 Emiliano Nonato Pontes Ferreira 

• Francisco de Assis Moraes Lisboa 

Luiz Carlos Araújo da Costa 

16 Cana Maria Pantoja 

Manoel José Rodrigues da M. Cardoso 

• Maria Helena D' Almeida Ferreira - 

• Desembargadora 

17 Ademar Tiburcio de Sarges  

Ângela Maria Chaves Bezerra 

Inez Pantoja da Costa 

Lauro de Miranda Lobato 

Rômulo José Ferreira Nunes - 

Desembargador 

18 Adonis dos Reis Cunha 

Antônio Borges da Silva 

Eduardo de Castro Joyce 

Isabel lolane Amazonas Ribeiro 

Licurgo de Freitas Peixoto - Juiz 

Luiz Carlos da Silva Oliveira 

• Luiz Guilherme Passos Xavier 

Marcelo Jorge Rabelo de Lima 

Maria do Socorro Carvalho Varão 

Paulo Vitor Sereni Murrieta 

Rosemeire Silvia da Silva 

Zelia Maria Mota de Oliveira 

19 Francisco Carlos Braga Andrade 

José Amilcar Lyra Pereira 

Maria Carmelia de Souza 

Miguel Sebastião Soares Sodre 

Raimunda de Meio Viana 

• Rosa Lúcia Brito de Mesquita 

Rosana Mary Jassé Borges 

20 Ana Rosa Mendonça de Jesus 

Lucila Rodrigues Ferreira de Meio 

Maria Dulcirene Neves Rodrigues 

Sebastião Maria de Souza Gomes 

Sebastião Otelia de Souza Farias 

Sebastião de Moraes Fonseca 

Sebastião Machado de Moraes 

21 Laura Helena Marques Amorim 

Márcio Antônio Pinto de Vasconcelos 

Maria Leonor Gama Caripuna 

Marta Inez Antunes Jadão - Juíza 

Odinéa Alexandre Ribeiro 

Paulo Sérgio Rodrigues Santiago 

Raimundo Sebastião da Silva Lazamett 

Reijjane Ferreira de Oliveira - Juíza 

• 22 Alberta Riker Rebelo 

Alternar da Silva Paes - juiz 

• Antônio Vicente Soares 

Cláudia Fonseca Rodrigues Chagas 

• Cleude Mana Cardoso 

José Carlos Almeida Nogueira da Silva 

José Maria Siqueira de Andrade 

Maurício de Oliveira Laranjeira 

Raimundo Holanda Guimarães - Juiz 

• Sérgio José Rodrigues Chaves 

Vera Lúcia Pampolha do Amaral 

• 23 Célia Maria Feio da Costa 

José Lima Coelho 

Marco Antônio Braga Chaves  

Mário Miranda da Silva 

Rosemary Ferreira da Silva 

24 Adevaldo Barros da Silva Filho 

Regiane Maria Pereira dos Santos 

25 Antônio Carlos Gonçalves Sarmento 

Cimaia Abdon Guedes 

ldália Cidéa do Couto Gurjão M Lima 

Jones Costa Sarraf 

Paulo Alexandre Martins Filomeno 

Ronivaldo de Moura Gomes 

Stéleo Bruno dos Santos Menezes - 

Desembargador 

26 Ângela Maria Ferreira Nunes 

Francisco José de Oliveira 

Margarida Costa Parente 

Mariana Adade Pampolha da Silva 

Pedro da Silva Eloi 

27 Benedito de M. Alvarenga - 

Desembargador 

Carlos Júlio Gonçalves Lima 

Carmem Marinho da Silva 

Cláudia Cilene Pereira Batalha 

Eduardo Luis da Silva Lopes 

• Felício de Araújo Pontes - Desembargador 

Jackson José Sodre Ferraz - Juiz 

• Maria de Nazaré Lima Lobato 

Maria Helena Farias Maia 

Roberto Mauro Vieira Cordovil 

28 Antônio Maria Zacarias de Oliveira 

Enéas Tavares Noronha Neto 

Hilberto dos Santos Duarte 

Leônidas Monteiro Gonçalves 

- Maria Regina Vieira Rodrigues 

29 Carlos Roberto Guimarães Pinheiro 

• Eronides Souza Primo - Juiz 

Francisco Sales Moraes de Oliveira 

• Hermínio de Jesus Cardoso Calvinho 

• Michel do Nascimento Hansson 

Paulo Sérgio Monteiro Damasceno 

Rosinaldo Arnaud Borges 

Zeilton Ramos de Souza 

- 30 Francisco Edilson Rodrigues Maciel 

Mana das Dores Garcia Tabosa 

- Muno Sousa Araújo 

Verônica de Jesus Monteiro da Silva 

31 Alzira Lopes Cardoso de Almeida 

• Aracy do Socorro da Gama Rentes 

Aurélio Corrêa do Carmo - 

• Desembargador 

Cristhianne de Campos Corrêa 

• Luiza Amélia dos Santos Ribeiro 

Rosana Lúcia de Canelas Bastos - Juíza 

Mensagem do Mês 
"Um magistrado, no exercício da sua função 

• judicante, tem o papel preponderante para a 
efetivação do ideal de Justiça em prol da 

comunidade, motivo pelo qual, é imperioso 
que ele seja estético e não estático" 

Desembargador Paulo Sérgio Frota e Silva 
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1-A colocação do problema clas-
sificatório na dogmática jurídica 

Conforme o insigne Alfredo Becker (Al-
fredo Algusto Becker, Teoria geral do di-
reito tributário, São Paulo, Saraiva, 1972, 
p. 59) a criação da lei é arte e a sua inter-
pretação ciência; é arte na medida em 
que tenta dar uma visão de mundo, nes-
te caso um visão jurídica de mundo, após 
extensas discussões e elaborações con-
ceituais de natureza extra e meta-jurídi-
ca, eis que surgem as normas, entretan-
to, a lei é mero suporte físico-linguístico, 
ou seja, é um mandamento formal des-
crito em vernáculo, transcrito num do-
cumento oficial, que necessita de inter-
pretação, de ciência, para revelar-lho o 
verdadeiro sentido, o sentido lógico-for-
mal, que irá balizar decisões e ações juri-
dicamente legítimas, porque coerentes 
com o sistema total que é o Direito. 

O operador do direito deve ter men-
talidade jurídica, sem exclusão dos demais 
modos de pensar, mas em se tratando 
de trabalho científico, porque o Direito é 
uma Ciência Cultural (Cf. Miguel Reale, Li-
ções preliminares de direito, São Paulo, 
Saraiva, 1995, p. 30: "Essas ciências, que 
têm por objetivo o próprio homem ou as 
atividades do homem buscando a reali-
zação de fins especificamente humanos'). 

Há necessidade de distinguir precisa-
mente até onde vai o pensamento jurídi-
co e onde começa a sociologia, a filosofia, 
etc. 

O jurista não é crítico de arte, nem his-
toriador da arte, ele não se deve ater a 
opiniões oriundas de sua liberdade pura e 
simples de pensar o que bem entender. A 
arte permite-se certa liberdade poética, 
como chamar um imposto de taxa e vice-
versa, ao cientista não! Há a necessidade 
do método jurídico, que é adotar os prin- 

cípios e teorias de base jurídica, que são 
extraídos do próprio ordenamento jurídi-
co, seu objeto e seu limite, ultrapassar o 
campo jurídico-normativo implica discu-
tir outra coisa que não é a Ciência do Di-
reito. 

Pontes de Miranda (in "Tratado de Di-
reito Privado' parte geral, tomo 1, 1. 
ed.. Campinas-SP, Bookseller, 2000) ao 
aplicar os princípios científicos ao Direito 
concluiu, junto com Kelsen, que do pon-
to de vista lógico-formal, enquanto siste-
ma, o direito não tem lacunas, pois direi-
to lacunado é "jus condendd', direito 
condenado, Pois se há lacuna o Direito 
não será mais um sistema, será um amon-
toado de idéias que não se completam, 
portanto, não haverá hierarquia, e sem 
hierarquia não haverá possibilidade de 
ordem cognitiva, pois a lacuna seria a 
confirmação da existência de um ente ju-
rídico "su/gener/s", o que não existe no 
Direito. Não existe problema jurídico sem 
solução jurídica, pois então, a autocon-
tradição inserta na idéia de lacuna impli-
caria um movimento entrópico em que o 
Direito ao reconhecer" lacunas", sem lhes 
dar solução, provocaria a própria nega-
ção de sua razão de ser, que é solucionar 
questões jurídicas, pois o direito é uma 
ciência cultural de natureza instrumental, 
e instrumento que não cumpre a sua fun-
ção... joga-se fora. 

Como o Direito é composto de seres 
lógicos, normas e conceitos jurídicos, pas-
saremos a enumerar os princípios que in-
formam o presente trabalho. 

Temos antecedendo a todo estudo ci-
entífico os princípios da identidade, da 
não-contradição e do terceiro excluído, 
que em termos objetivos significam: dado 
um determinado objeto de estudo, o seu 
conceito é único, que este conceito não 
se pode contradizer nem com os seus 
antecedentes nem com seus conseqüen-
tes, e que uma vez estabelecido, ele iden-
tifica algum aspecto do real, seja material 
ou lógico, o que exclui de seu âmbito de 
significação todos os demais objetos e sig-
nificações que não se enquadrem no con-
ceito estabelecido mediante a adoção dos 
princípios supra. 

Conseqüência di-
reta destes são os 
princípios jurídico-
dogmáticos: princí-
pio da legalidade, onde direitos e deveres 
só podem ser limitados ou regulados me-
diante ação jurídico-legislativa; e, princí-
pio da não contradição do sistema jurídi-
co, que define o Direito como um siste-
ma que não tolera lacunas ou contradi-
ções, pois encontra em si os mecanismos 
lógicos de integração sistemática. 

Como o objeto de estudo do jurista é 
o ordenamento jurídico, e como este or-
denamento se insere num sistema jurídi-
co, devidamente informado pela institui-
ção de normas legais, temos de um lado 
um princípio limitador do objeto de estu-
do e de outro um princípio que leva em 
consideração a autonomia do Direito 
como Ciência Cultural, pois tem objeto 
definido e método próprio, que é a apli-
cação de suas categorias às relações so-
ciais afetadas pela sanção jurídica, e, o 
estudo dessas relações jurídicas median-
te a interpretação das normas que as re-
gulam. 

Para o estudo de qualquer ramo da 
grande árvore do Direito, de forma cien-
tífica, portanto não contraditória, neces-
sitamos de parâmetros, que são o princí-
pio do corte metodológico ou a necessi-
dade de isolar-se as notas essenciais de 
cada ramo jurídico, para possibilitara dis-
tinção das categorias próprias a cada um, 
sem incorrer em confusões terminológi-
cas ou discussões repetitivas (tautológi-
cas); e, o princípio da autonomia didática 
que nos informa que dentro do Direito 
nenhum ramo é autônomo cientificamen-
te, somente didaticamente, ou seja, não 
há verdadeira autonomia científica entre 
os diversos ramos jurídicos, somente do 
próprio Direito como um todo em rela-
ção às demais Ciências Culturais. A unida-
de do conhecimento é base da unidade 
do Direito, o direito é tanto o aqui go- 
ra, quanto o vir a ser, é tanto o seu as-
pecto privado quanto o público, é como 
a luz, que em sua brancura contém to-
das as cores possíveis; e, por fim, o prin-
cípio da interdisciplinariedade, conseqüên- 
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cia direta das anteriores, pois realiza-se a 
distinção sem esquecer que o que muda 
não é o objeto de conhecimento, mas o 
próprio conhecimento. 

Logo, deveremos enfocar o Direito Tri-
butário como ramo didaticamente autô-
nomo do Direito Público, que estuda des-
de a instituição até a efetiva extinção da 
relação jurídico-tributária. 

Esclarecemos, portanto, que classificar 
não é uma arte, é ciência, pois para que 
haja apurada interpretação científica dos 
termos legais, há que se classificar a nor-
ma, para desvendar-se o seu regime jurí-
dico, seus limites de atuação e aplicabili-
dade, conhecer é classificar, e classifica-se 
para que se possibilite a aplicação instru-
mental do Direito. 

Classicamente classifica-se o gênero e 
suas espécies, gênero defini-se pela apre-
ensão de uma nota distintiva que diferen-
cia determinada ordem de seres, materi-
ais ou lógicos; por sua vez espécie é a 
definição do ente segundo o gênero pró-
ximo a e sua diferença específica. O gê-
nero das normas jurídicas é definido como 
a norma de conduta social dotada de 
coatividade jurídica, e para efeito do es-
tudo a ser realizado, temos que a espécie 
jurídico-tributária é a norma de conduta 
social dotada de coatividade jurídica que 
prescreve o pagamento compulsório de 
valor monetário, em virtude de ato lícito 
definido em lei e mediante atividade ad-
ministrativa plenamente vinculada, são as 
notas essenciais que se retira da definição 
legal (Art. 30  do CTN: "Tributo é toda 
prestação pecuniária compu/sória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa expri-
mir,que não constitua sanção de ato li/ci-
to, instituída em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vin-
culada."). 

2- Classificação do Tributos no CTN 
e na CF/88 e as Classificações Dou-
trinárias divergentes: 

Elenca a Lei n.° 5.172, de 25 de Ou-
tubro de 1966, que Dispõe sobre o Siste-
ma Tributário Nacional (CTN) e institui 
normas gerais de direito tributário aplicá-
veis à União, Estados e Municípios, em seu 
art. 5.°: 

"Art. 50  Os tributos são impostos, 
taxas e contribuições de melhoria. 

A Constituição da República Federal do 
Brasil, de 1988, em seu Título IV, Da Tri-
butação e do Orçamento, Capítulo 1 - Do 
sistema tributário nacional, em seu art. 
145, 1, II e III, assim descreve: 

"Art. 145. A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios po-
derão instituir os seguintes tributos:  

1- impostos; II - taxas, em razão do 
exercício do poder de polícia ou pela 
utilização, efetiva ou potencial, de 
serviços públicos específicos e divisí-
veis, prestados ao contribuinte ou 
postos a sua disposição; III - con-
tribuição de melhoria, decorrente de 
obras públicas." 

Isto posto, definimos que de acordo 
com a norma constitucional e a infracons-
titucional temos três grandes grupos de 
impostos: impostos, taxas e contribuições 
de melhoria. 

Fazemos registrar que é sempre teme-
rária a atitude do legislador que insira de-
finições, conceitos e classificações na pró-
pria lei, pois esta é a atividade destinada à 
doutrina, à lei cabe determinar, ao jurista 
interpretar, mas a justificar a ação do le-
gislador em expressamente consignar de-
finições está a rigidez que caracteriza o 
nosso ordenamenteo constitucional-tribu-
tário. 

Com base nesses mandamentos, fun-
damentou-se a teoria do critério material 
da hipótese de incidência (que doravante 
abreviaremos: h.i.) do tributo, que abs-
traindo os critérios espacial e temporal leva 
em conta somente o aspecto material, 
que por um processo consistente na abs-
tração da h.i., torna possível extrair-se a 
descrição de uma conduta, em que, a um 
verbo, se junta um complemento (Cf. 
Paulo de Barros Carvalho, Teoria da Nor-
ma Jurídica, 3.a ed., São Paulo, Max Li-
monad, 1998, p. 113-118), e com base 
na ação do contribuinte tendente a prati-
car um ato típico da esfera privada ou de 
utilizar-se, direta ou indiretamente de uma 
atuação estatal, iremos ver definida a te-
oria da materiaildade da h.i, de autoria do 
saudoso Geraldo Ataliba (iii Hipótese de 
incidência tributária, São Paulo, Malheiros, 
1992), onde se classifica o tributo quan-
to à sua vinculação, ou não, a uma atua-
ção estatal. 

Esta teoria considera materialidade da 
h.i., vinculada ou não, como único crité-
rio de classificação estritamente tributá-
ria, do ponto de vista de sua autonomia 
didática, defendida por Geraldo Ataliba, 
Paulo de Barros Carvalho, Roque Carra-
zza e etc. Nesta sede classifica-se os im- 
postos como tributos não-vinculados; e, 
como tributos vinculados: taxas (vincu-
lação direta), contribuições (vinculação 
indireta: tanto contribuições de melhoria 
quanto contribuições sociais), sendo que 
os empréstimos compulsórios são susce- 
tíveis de receber a materialidade da vin-
culação ou da não-vinculação, tendo 
como única nota distintiva a obrigatorie-
dade de previsão legal de restituição do 
valor auferido tributariamente. 

Já com base nesta teoria da vincula-
ção, uma vez identificada a materialidade 
da h.i., vinculada ou não a uma atuação 
estatal, eis que surge recente corrente 
doutrinária que define ser necessário ao 
jurista reconhecer a necessidade de 
acrescentar-se à vinculação os critérios da 
destinação e da restituição, para daí aven-
tar-se a classificação constitucional dos 
tributos, onde, conforme a combinação 
destes critérios, poder-se-á identificar as 
cinco categorias constitucionalmente au-
tônomas, no entender dos defensores 
desta tese, dos tributos: impostos, taxas, 
contribuições de melhoria, contribuições 
sociais e empréstimos compulsórios. São 
propugnadores desta tese Márcio Seve-
ro Marques, Luciano Amaro, Paulo Ayres 
Barreto e outros. 

Façamos um parêntesis, não se faz 
uma classificação jurídica em função de 
sua estrutura lógico-lingüística ser mais ou 
menos coerente internamente, o que se 
objetiva ao se classificar é atingir parâme-
tros de compreensão jurídica que sirvam 
como instrumento de aplicação jurídica, 
com resultados juridicamente relevantes. 
Aqui não se nega a validade científica desta 
ou daquela teoria, desde que tenha base 
jurídica, será uma classificação jurídica, 
mas o objeto da presente assertiva é a 
classificação tributária dos tributos, clas-
sificação constitucional diz respeito ao Di-
reito Constitucional, e a Constituição Fe-
deral diz respeito a todo o sistema jurídi-
co, ou seja, ao Direito Constitucional cabe 
estatuir acerca de todo o campo jurídico, 
"exempllgrat/a' quando a Constituição 
legisla sobre a ordem tributária institui 
parâmetros financeiros, administrativos, 
legislativos e entre outros... tributários. 
Cabe ao tributarista distinguir o que é tri-
butário do que não é. 

3-0 artigo 4.0  do CTN está revoga-
do? 

Assim determina o art. 40  do CTN: 
'4rt, 40A natureza jurídica espe-

cífica do tributo é determinada pelo 
fato gerador da respectiva obriga-
ção, sendo frrele vantes para qualifi-
cá-la: 

1- a denominação e demais carac-
terísticas formais adotadas pela lei,  

II - a destinação legal do produto 
da sua arrecadação." 

Cabe agora chamar à colação o tribu-
tarista Márcio Severo Marques para dar o 
seu testemunho a respeito da questão que 
encabeça este item: 

"Não pode haver dúvida, pois, quan-
to à exigência constitucional concernen- 
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te à previsão legal de destinação do pro-
duto da arrecadação das contribuições e 
dos empréstimos compulsórios, assim 
como o dever de restituição, no caso 
destes últimos. Tratam-se de prescrições 
impostas pelas normas de estrutura que 
outorgam, informam e delimitam a com-
petência tributária para a instituição des-
tas espécies impos/tivas, deforma que não 
podem deixar de ser observadas pelo le-
gisladorinfraconstitucional." ( ... ) ''ião se 
deve invocar o art, 4. 0 d CTN, mes-
mo porque ele não condiciona o tra-
balho do legislador constituinte, que 
pode utilizar o critério da destinação 
para discriminar esta ou aquela es-
pécie tributária, sem que a norma 
infraconstítucional o impeça" (grifa-
mos) (in Márcio Severo Marques, Classifi-
cação Constitucional dos Tributos, São 
Paulo, Max Limonad, p. 220-221). 

Observa-se um primeiro momento de 
confusão entre norma de interpretação 
(art. 4•0  do CTN) e constitucional idade ou 
não de determinado mandamento legal, 
o artigo referido é atuante como princí-
pio de interpretação dogmática que em 
nada afeta a elaboração de uma lei, ele 
realmente não condiciona o trabalho do 
legislador, condiciona o do operador, em 
outros termos, não se deve negar valida-
de a uma norma jurídica de interpreta-
ção estritamente tributária, porque esta 
norma não se coaduna com aspectos fi-
nanceiros e/ou administrativos concor-
rentes, o artigo referido não informa o le-
gislador, este se atém à validade constitu-
cional da norma, informa, sim, ao jurista 
na busca da materialidade da norma tri-
butária, logo, podemos concluir pela não-
instru mental idade, segundo a perspecti-
va tributária, da classificação constitucio-
nal dos tributos. 

Ainda, conforme o jurista defendente 
desta tese: "Nem se diga, para 'provar'a 
irrelevância da destinação, que o desvio 
dos recursos arrecadados não contami-
nam a relação jurídica tributária. Isso é 
verdade, mas não prova o que se 
pretende."(Loc. Cit.). Logo, temos que do 
ponto de vista da relação jurídica tipica-
mente tributária nem destinação (art. 4•0, 

II do CTN) e nem "nomen iur/.s" (art. 4.0, 
1 do CTN) afetam a natureza jurídica do 
tributo (art. 4•0,  "caput'), ou seja, den-
tro de uma interpretação sistemático-tri-
butária, em nada servirá a mera classifi-
cação constitucional, pois no entender de 
Marques: "O tributarista que não derim-
poitância a esse aspecto não irá enxer-
gar a inconstitucionalidade do 
tributd'(Ibidem). Trata-se de classificação 
constitucional, jurídica sim, tributária... 
não, pois mistura critérios financeiro (des- 

tinação) e administrativo (restituição), 
partindo de uma premissa falsa ao des-
considerar o art. 4•0  do CTN. 

Destinação e restituição, façamos bre-
ves considerações. 

Destinação é um conceito financeiro, 
oriundo da Ciência das Finanças, de or-
dem contábil-orçamentária, que define a 
alocação de recursos para esta ou aquela 
despesa, podemos conceituar que desti-
nação é o ato jurídico, de natureza orça-
mentária, de vincular uma determinada 
receita a uma determinada despesa. 

Restituição, Roque Antônio Carrazza 
(ia Curso de Direito Constitucional Tribu-
tário, 15.a ed.. São Paulo, Malheiros, 2000, 
p. 401) assim se pronuncia: "...a devolu-
ção do empréstimo é mera providência 
administrativa, que deve ser tomada após 
o pagamento do tributo. Com  o paga-
mento, desaparece a relação jurídico -tri-
butári, surgindo, em seu lugar, uma nova 
relaçãojurib'ica, esta de índole administra-
tiva, que só vai extinguir-se com a resti-
tuição da quantia paga, nos termos pre-
viamente estipulados na lei':' 

Retomando o fio da meada, percebe-
mos o segundo momento da confusão 
oriunda da tese da classificação constitu-
cional dos tributos, pois ao ignorar-se a 
noção científica contida no artigo 4.0  do 
CTN, passa-se a dar mais relevo ao con-
teúdo léxico-gramatical da norma institui-
dora do tributo, que ao conteúdo propri-
amente normativo-conceptual inserto 
naquele suporte físico-lingüístico, a lei, pois 
ao legislador não assiste a obrigatorieda-
de do rigor terminológico como cabe ao 
estudioso, cabe ao jurista tomar o obje-
to de conhecimento, a norma tributária, 
e interpretá-la para que se instaure, pro-
cesse e consuma-se a relação jurídico-tri-
butária. 

Portanto, numa operação de raciocí-
nio "ad absurdum", encontramos a au-
tocontradição resultante da lógica inter-
na da classificação constitucional dos tri-
butos, ao ser aplicado ao âmbito estrita-
mente tributário, pois o mandamento le-
gal de ordem tributária que não se coa-
dunar gramaticalmente com o seu con-
teúdo conceptual será inconstitucional. Se 
for editado um imposto nomeado taxa, 
ele será invalidado pelo seu "nomen iu-
ris", e não por penetrar em competência 
alheia, ou alheia base de cálculo e muito 
menos por ferir h.i. já existente. Moral da 
história: não devemos ignorar o art. 4.0  
do CTN, pois ele não é norma estrutural 
de outras normas, é norma de interpre-
tação das normas tributárias. 
4-Conclusão: 

Tendo em vista o exposto, em re-
lação à teoria da classificação consti- 

tucional dos tributos, podemos con-
cluir, com base na obra de Márcio 
Severo Marques: 

-Afirma-se a Vincu/ação (conceito tri-
butário), mais depois se infirma o mesmo 
conceito ao se negar a validade do art. 
4.0  do CTN. 

•Adotam-se a Destinaçãoe a Restitui-
ção (conceitos não-tributários), sem con-
siderar que destinação por destinação até 
os impostos sofrem certa destinação (vide 
o art. 167, IV, da Carta Magna). 

*Conseqüência direta desta classifica-
ção é a confusão entre "nomen luri? e o 
próprio conteúdo da norma, pois nesta 
teoria classificatória "revogou-se" o art. 
4.0  do CTN. 

As categorias reveladas pela classifica-
ção constitucional dos tributos, baseada 
na vinculação, destinação e restituição, 
são abarcadas pela classificação que leva 
em conta somente a vinculação material 
da h.i. à atuação estatal: não-vinculados 
(impostos) e vinculados (taxas e contri-
buições). 

Destinação no campo tributário é si-
nônimo de vinculação, é um termo equí-
voco. 

A destinação financeira seria uma su-
bespécie de vinculação, qual seja, a es-
pécie vinculação mediata, própria das 
Contribuições, que precisa de uma ação 
estatal indireta para justificar a tributação, 
enquanto que a vinculação imediata é 
própria das taxas. 

A única nota distintiva do empréstimo 
compulsório é a sua restituição, e restituí-
vel qualquer tributo pode sê-lo, basta a 
vontade do legislador, não há vedação 
constitucional, logo o empréstimo com-
pulsório seria qualquer tributo a que se 
ajuntasse a previsão expressa de após 
um termo, ser restituído todo o valor ar-
recadado, e, instituído conforme o man-
damento constitucional, ressaltando que 
o mesmo aceita h.i. vinculadas ou não. 

Conclusão final, a classificação consti-
tucional dos tributos, tal qual a descrita 
neste escorço é inócua, inoperante e ine-
ficaz, tanto faz se considerar o fenômeno 
tributário, seja em sua deontologia, seu 
dever ser: deve-se pagar o tributo; quan-
to em sua ontologia, a própria relação tri-
butária, incidência da norma até o efetivo 
pagamento e extinção da relação jurídica 
tributária. Possui valor quando se consi-
dera a sistemática constitucional, mas 
neste campo deve-se cuidar das devidas 
distinções, e de não invalidar apressada-
mente uma norma interpretativa, logo, 
própria de ciência, como é o art. 4.0  do 
CTN. 

Werner Nabiça Coelho 



Desa. Carmenci Cavalcante 
derna concepção, como os da probidade, 
da lealdade e da boa-fé processuais impos-
tos às partes e a seus procuradores, bem 
como ignora a regra de urbanidade que 
deve pautar o relacionamento entre juízes, 
advogados e jurisdicionados. 

E patente que o Impetrante incorre no-
vamente em conduta que caracteriza a 
litigância de má-fé. E ele reincidente na prá-
tica de ato imoral e atentatório à dignidade 
da Justiça, merecendo nova punição, com-
patível com a gravidade do comportamen-
to por ele manifestado ao longo do proces-
so. O cabimento dessa nova punição está 
expresso na Jurisprudência e cita duas 
ementas embasando sua afirmação. 

Quanto ao mérito, argüi o Embargado 
que o recurso é absolutamente vazio de con-
teúdo, tendo-se a impressão de ter sido re-
digido com o único propósito de ofender esta 
Relatora, não trazendo, em suma, nenhum 
argumento sólido que dê sustento à ousa-
da pretensão de conferir efeito modificativo 
ao teor do Acórdão. 

Pretende o Embargante o afastamento 
da aplicação da pena de litigância de má-fé 
e apresenta-se na condição de suposta ví-
tima do retardo no julgamento do proces-
so, cujo mérito, segundo por ele afirmado, 
perdeu o objeto por suposto "descaso" e 
falta de responsabilidade desta Relatora, 
contudo, procura se esquivar do motivo que 
justificou a aplicação da referida pena, qual 
seja, o fato de ter ajuizado três ações 
mandamentais idênticas, buscando o mes-
mo objeto, com a mesma causa de pedir e 
fazendo uso de artifícios maliciosos para 
alcançar seu malsinado objetivo.como, por 
exemplo, fazer combinações com o seu pró-
prio nome para escapar ao fato da distri-
buição que ele tentou burlar de outras for-
mas. 

Há que se considerar, ainda, que a atri-
buição de efeito modificativo aos Embar- 
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RELATÓRIO 

FRANCISCO JACINTO BRANDÃO, qua-
lificado nos autos de MANDADO DE SEGU-
RANÇA em que figura como Impetrante, 
tendo como Impetrado o Exmo. Sr. Gover-
nador do Estado do Pará, discordando dos 
termos do V. Acórdão n° 43.247, deste Egré-
gio órgão Especial, proferido em 12. 09. 
01, remetido à Secretaria Geral em 19.09.01 
e publicado no Diário da Justiça de 01.10.01, 
consoante Certidão de fls. 131, opõe, por 
seu Advogado habilitado, EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATI-
VO, alegando, em síntese o seguinte: 

Inusitadamente, o aresto embargado, 
originado de uma Ação de Mandado de Se-
gurança impetrado pelo Embargante, visan-
do ser reintegrado no cargo de Prefeito Mu-
nicipal de Xinguara, por ter sido objeto de 
intervenção governamental, abusiva e ar-
bitrária, trilhou por outro caminho que, em 
momento algum, foi postulado pelo 
Impetrante/Embargante, ou seja, e simples-
mente, considerou a perda do objeto, por 
ter deixado de haver o interesse processu-
al, extinguindo-se o processo, sem o julga-
mento do mérito, nos termos do Art. 267, 
VI, do Código de Processo Civil e 
abusivamente, condenou o Embargante ao 
pagamento de uma multa de 20% sobre o 
valor da causa, como litigante de má-fé, 
remessas das cópias dos processos para a 
OAB-PA contra o patrono, enquanto que a 
Relatora do V. Acórdão que demorou a jul-
gar o feito, por falta de responsabilidade, 
por descaso, ficou isenta de qualquer puni-
ção, ex-vi do Art. 133, 1 e II, do Código de 
Processo Civil por ter causado prejuízo ao 
direito líquido e certo do Embargante. 

Argumenta que na verdade, esse 
Acórdão n°43.247 deveria ter sido julgado 
na vigência do mandado do Impetrante e 
foi retardado esse julgamento e somente 
agora julgado, com lesão grave ao direito 
do Impetrante, que foi votado pelo seu povo, 
para ter o seu mandato obstado, pelo des-
caso manifestado nesse julgamento, após 
onze meses do final do mandato do 
Embargante, quando é sabido, que a "in-
tervenção" no município é um exceção e ja-
mais a regra geral como determina a Carta 
Magna, Art. 35. 

No caso em apreço, o Embargante, evi-
dentemente, não praticou nenhuma das hi-
póteses previstas no Art. 17, 1 a VI, do CPC, 
com a redação dada pela Lei n° 6.771/80, 
por isso que a sua pena como litigante de 
má-fé é impertinente, ao contrário, ele é 
que foi prejudicado pelo não julgamento do 
"mandamus" na devida época e oportuni-
dade legal, e o atraso nesse julgamento lhe 
causou prejuízos irreparáveis na sua vida 
por culpa do Poder Judiciário que se enco-
lheu e não decidiu o Writ, quando deveria  

ter decidido no prazo previsto no Art. 10, 
da Lei n° 1.533/51. 

Finaliza afirmando que o V. Aresto apre-
senta-se contraditório e omisso ao pedido 
do Impetrante, visto que trilhou por outro 
caminho, ou seja, a litigância de má-fé, por 
ter procurado o Poder Judiciário para des-
fazer a lesão sofrida, mas, não foi decidido 
o mérito, razão pela qual deve ser aplicada 
a regra prevista no Art. 16, da Lei 1.533/ 
51, devendo ser modificado o V. Aresto di-
ante do manifesto erro material que se 
apresenta ou então para o efeito de 
prequestionar a matéria, para os fins de 
recurso especial e extraordinário, nos ter-
mos do Art. 541 e seguintes do Código de 
Processo Civil. 

Devido tratar-se de Embargos de Decla-
ração com Efeito Modificativo determinou-
se a intimação do Impetrado/Embargado e 
Litisconsorte Passivo Necessário, para ma-
nifestarem-se, o que foi cumprido, com a 
manifestação do Dr. Gustavo Vaz Salgado, 
Procurador do Estado, aduzida nos seguin-
tes termos: 

Primeiramente, chama a atenção do 
mais desatento a forma absolutamen-
te inconveniente e desrespeitosa com 
que o Embargante trata esta Relatora 
no infeliz petitório recursal. Ao que 
tudo indica, o valor a que foi condena-
do o Impetrante e a possível instau-
ração de processo disciplinar em face 
de seu patrono perante a OAB-PA fo-
ram pouco para conduzí-los ao cami-
nho da ética processual. 

A um membro da mais alta cúpula 
do Poder Judiciário Estadual, não se 
pode, de forma alguma, ser dispensa-
da essa espécie de tratamento, mor-
mente quando se trata de uma 
Desembargadora que alberga em seu 
curriculum, o extenso rol de relevan-
tes serviços prestados à sociedade, 
através do exercício límpido e equili-
brado da Magistratura, como é o caso 
desta Relatora, cuja atuação, sempre 
foi impecável, notadamente no que se 
refere ao denodo e à responsabilida-
de, virtudes mais cruelmente atacadas 
na inoportuna e descontrolada fala do 
Impetrante. 

Manifestações insidiosas como es-
sas devem sempre ser rigorosamente 
repudiadas em beneficio da própria ins-
tituição judiciária que, em última aná-
lise, é quem sofre o grande abalo no 
respeito e credibilidade que lhe deve 
prestar a sociedade a que serve. 

De outra banda, o conteúdo das decla-
rações contido na petição de interposição 
do recurso aqui rebatido, a par de conter 
graves impropriedades ortográficas, ataca 
de morte os mais comezinhos princípios éti-
cos que informam o processo, em sua mo- 



gos de Declaração é exceção à regra que 
disciplina os efeitos daquele recurso, de-
vendo ser cogitado em hipóteses onde os 
vícios que lhe são próprios seja de tama-
nha gravidade que a sua correção importe 
em necessária revisão do julgado. Não é o 
caso dos autos, onde nem sequer se verifi-
ca a existência de tais vícios, ainda mais, 
com gravidade tal que autorize a reforma 
da decisão. 

Por fim, imputa o Embargante ao 
Acórdão embargado o vício da contradição 
(somente para justificar a interposição dos 
declaratórios) muito embora, ao desenvol-
ver sua tese, fale em omissão e obscurida-
de. 

O fato é que a decisão objurgada não 
merece qualquer reparo, pois, analisou com 
acuidade os diversos aspectos da lide, por 
fim, julgou o mandamus de acordo com o 
que se apresentava, no instante de sua de-
cisão. 

O recurso, dessa forma, merece ser re-
jeitado, por absoluta falta de pressuposto 
legal e ao Embargante deve ser aplicada a 
pena do Art. 548, do Código de Processo 
Civil, por se apresentar o recurso meramen-
te protelatório, devendo ser restabelecida 
a honra desta Relatora após os injustos ata-
ques perpetrados pelo Impetrante. 

E o Relatório. 

VOTO: 
O primeiro aspecto a considerar nos pre-

sentes autos conforme as teses esposadas 
pelo Embargante é o que se refere à acu-
sação feita por ele a esta Desembargadora 
Relatora, de ter demorado a julgar o Man-
dado de Segurança em que figurava como 
Impetrante, taxando claramente esta 
Magistrada de "irresponsável" quando afir-
ma textualmente "V. Exa como Relatora, 
por descaso, demorou julgá-lo, até que 
terminasse o seu mandato e agora 
vem alegar, simplesmente, perda de 
objeto, deixando de haver o interesse 
processual, extinguindo-se o proces-
so sem julgamento do mérito, nos ter-
mos do Art. 267, VI, do Código de Pro-
cesso Civil, e, abusivamente, condena 
o Embargante ao pagamento de uma 
multa de 20%  sobre o valor da causa, 
como litigante de má-fé, bem como re-
messas das cópias dos processos para 
a OAB-PA contra o patrono, ficando V. 
Exa por sua falta de responsabilidade, 
ex-vi do Art. 133, 1 e VI, do CPC, isen-
to de qualquer punição, por ter cau-
sado prejuízo ao direito líquido e cer-
to do Embargante". (fis. 132/133). 

Ante tão grave acusação indispensável 
e urgente se faz que a verdade sobre a 
tramitação processual, seja posta e devi-
damente esclarecida neste voto, para que 
não paire dúvida alguma sobre o devido cum-
primento por esta Relatora do seu dever 
funcional, atentando sempre para a pres-
teza da execução dos serviços judiciários a 
seu cargo, o que constitui o ponto máximo 
da arte de judicar,  presteza essa aliada à 
coragem de enfrentar as injustiças onde se 
assenta a arte de julgar. 

Dessa forma é que, consoante, o proto- 

colo geral, constante da inicial do "Writ", o 
Impetrante/Embargante ajuizou a ação 
Mandamental em 29.11.2000, sendo efetu-
ada a distribuição à esta Relatora em 
01. 12.2000 (fis. 18), vindo-me conclusos em 
04.12.2000 (fls. 18, verso e logo no dia se-
guinte 05.12.2000, proferi o despacho ne-
gando a liminar requerida, e determinei 
fossem solicitadas informações ao Exmo. Sr. 
Governador do Estado, apontado como au-
toridade coatora, bem como a intimação do 
Estado do Pará e posteriormente fosse dado 
vista à Douta Procuradoria de Justiça. (fls. 
19). 

Na mesma data, 05.12.2000, o Estado 
do Pará vem aos autos habilitar-se como 
litisconsorte passivo necessário, através da 
Procuradoria Geral, Procurador Dr. Gustavo 
Vaz Salgado que ainda está acompanhan-
do o feito. 

Expedido o ofício em 06.12.2000. fls. 22. 
Em 18.12.2000 foi por mim recebida a 

contestação do Estado do Pará que havia 
sido protocolada em 14.12.2000, sendo de-
terminada a sua juntada, cumprida em 
19.12.2000 (fls. 23, verso e 24/70). 

Em 05.02.2001, devido às férias foren-
ses, foram por mim recebidas as informa-
ções da autoridade dita coatora, e que ti-
nham sido protocoladas em 28.12.2000, fls. 
71 a 105. 

Na mesma data, ou seja, 05.02.2001 
também foi por mim recebida, petição do 
Estado do Pará, subscrita pelo Procurador 
do Estado, Dr. Gustavo Vaz Salgado, reque-
rendo fosse julgado prejudicado o manda-
do de segurança, por absoluta e inarredável 
perda de objeto, haja vista, ter findado a 
intervenção estadual no Município de 
Xinguara, em 31.12.2000, tendo o 
interventor entregue a administração mu-
nicipal ao novo prefeito em 01.01.2001. (fls. 
105), mesmo assim, determinei o encami-
nhamento dos autos ao Douto Procurador 
Geral da Justiça, fls. 106. 

Os autos foram recebidos na Secretaria 
Geral do Ministério Público em 22.03.2001 
e apresentados ao Exmo. Sr. Procurador 
Geral em 26.03.2001, fls. 107. 

Ofertado o parecer de fls. 108/119, em 
23.05.2001, devolvidos à Secretaria Geral 
do Tribunal de Justiça do Estado em 
24.05.2001 e feita a conclusão a esta 
Relatora, na mesma data, fls. 119, verso. 

Tendo em vista o pedido do Douto Pro-
curador do Estado e o parecer do Exmo. Sr. 
Procurador da Justiça no sentido de ser ex-
tinto o processo sem julgamento do méri-
to, e, considerando o fato de haver um gran-
de volume de processos a meu cargo, não 
só no órgão Especial, como também, nas 
Câmaras Cíveis Reunidas, na 2a Câmara 
Cível e na 3a Câmara Cível Isoladas, foi 
pedido julgamento do feito em 05.09.2001 
e julgado logo na semana seguinte 
12.09.2001, extinguindo-se o processo sem 
julgamento do mérito, nos termos do Art. 
267, inciso VI, do Código de Processo Civil, 
por ter deixado de existir o interesse pro-
cessual, representado pela reintegração do 
Impetrante no cargo de prefeito do Municí-
pio de Xinguara e que constituía o objeto 
da segurança, fls. 124/127. 

Pela análise da tramitação do feito, 
como visto, a outra conclusão não se pode 
chegar,  a não ser de que era completamente 
impossível a esta Relatora julgar a Ação 
Mandamental antes do término da interven-
ção do Estado no Município de Xinguara, 
visto que, fora ajuizada a ação em 
28.11.2000 e a intervenção encerrou em 
31.12.2000, assumindo o novo prefeito em 
01.01.2001. 

Assim, injusta, desrespeitosa e injurio-
sa a acusação feita pelo Embargante, não 
só a esta Desembargadora Relatora, como, 
já exposto, mas também, ao Poder Judiciá-
rio do Estado quando às fis. 134 afirma que: 
"o atraso nesse julgamento lhe causou pre-
juízos irreparáveis na sua vida, por culpa 
de quem? Evidentemente que foi do Poder 
Judiciário que se encolheu e não decidiu o 
Writ, quando deveria ter decidido, ou seja, 
no prazo previsto no Art. 10, da Lei n° 
1.533, de 31.12.51" 

Dispõe o Art. 15, do CPC: 
"E defeso às partes e seus advo-

gados empregar expressões injuriosas 
nos escritos apresentados no proces-
so, cabendo ao juiz, de ofício ou a re-
querimento do ofendido, mandar riscá-
las. 

Parágrafo único. Quando as expres-
sões injuriosas forem proferidas em 
defesa oral, o Juiz advertirá o advo-
gado que não as use, sob pena de lhe 
ser cassada a palavra". 

As expressões já referidas, por se-
rem injuriosas a esta Relatora e ao Po-
der Judiciário deveriam ser riscadas a 
fim de ficarem reduzidas a perpétuo 
silêncio, entretanto, poderão perma-
necer como prova da falta de equilí-
brio funcional do Ilustre Patrono do 
Embargante. 

Cabe aqui, agora, lembrar o poema de 
Wladimir Maiakowski, que ratifica a ado-
ção das medidas cabíveis neste incidente 
processual: 

"Numa primeira noite, eles se apro-
ximam e colhem uma flor do nosso jar-
dim, e não dizemos nada. 

Na segunda noite, já não se escon-
dem, pisam as flores, matam nosso cão 
e não dizemos nada. 

Até que um dia, o mais frágil deles, 
entra sozinho em nossa casa, rouba-
nos a lua e, conhecendo nosso medo, 
arranca-nos a voz da garganta. 

E porque não dizemos nada, já não 
podemos dizer nada". 

Lembrando Rousseau, escritor e filóso-
fo francês, podemos afirmar que "As injú-
rias são as razões daqueles que não 
têm razões". 

Quanto ao mérito dos Embargos de De-
claração, objetiva o Embargante modificar 
os termos do V. Acórdão n° 43.427, no que 
pertine à condenação do recorrente ao pa-
gamento da multa de 20 % sobre o valor 
da causa, por litigância de má-fé que con-
sidera improcedente, e, em conseqüência 
acoima de contraditório e omisso o 
"decisum", sob o fundamento de que não 
pleiteou a litigância de má-fé, mas sim, fos-
se desfeita uma lesão ao direito do 
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Impetrante/Embargante sofrida por ato 
abusivo da autoridade governamental e se o 
fez, por várias vezes, foi porque, em nenhu-
ma delas decidiu-se o mérito, o fazendo ao 
amparo do Art. 16, da Lei n° 1.533/51. 

Expressa o mencionado Artigo 16: 
"O pedido de mandado de seguran-

ça poderá ser renovado se a decisão 
denegatória não lhe houver aprecia-
do o mérito". 

Deduz-se da análise do dispositivo legal 
que a permissibilidade de renovação do pe-
dido de Mandado de Segurança é singular e 
não plúrima, ademais, depende da existên-
cia de uma decisão que tenha posto fim ao 
primeiro processo, extinguindo-o sem julga-
mento do mérito, o que, obviamente, nada 
tem a ver com o presente caso. 

Na hipótese vertente, 03 (três) Manda-
dos de Segurança foram impetrados pelo 
ora Embargante, o primeiro em 20.11.2000, 
o segundo em 21.11.2000 e o terceiro que 
é o destes autos, em 29.11.2000, com os 
nomes do Impetrante e de seu Advogado 
grafados de forma desigual e embaralhando 
os prenomes e nomes de família, dando a 
entender que se tratavam de pessoas dis- 

O Estado do Pará experimentará uma 
nova dimensão jurídica em torno dos gra-
víssimos problemas fundiários que o ca-
racterizam, cujas repercussões o coloca 
nas principais manchetes da imprensa na-
cional e internacional. 

Encontram-se criadas à guisa de pre-
enchimento no Poder Judiciário desta uni-
dade, dez varas privativas de largo espec-
tro, a incluir, além do Direito Agrário, ou-
tros ramos não menos importantes, que 
também têm proporcionado ampla ex-
pectativa no povo paraense, o Minerário 
e o Ambiental. 

Essa experiência, com características 
inéditas se comparada ao resto do Brasil, 
oferecerá uma grande oportunidade de 
minimizar os problemas pendentes em 
torno de alguns conflitos pela terra, das 
divergências econômicas e sociais relaci-
onadas a riquezas minerais e ambientais 
que, de certa maneira, preocupam as au-
toridades públicas. 

O que se vislumbra de especial nessa 
instituição que há muito se fazia esperar, 
sob pena de outros piores acontecimen-
tos, é a jurisdição especial que o judiciário 
exercerá concorrentemente dentro das  

tintas e tramitaram os três simultaneamen-
te, até o dia 24.01.2001, data em que a 
Eminente Des. Maria de Nazaré Brabo de 
Souza como Relatora, homologou as desis-
tências, solicitadas em dois deles, restan-
do este. 

Como se vê, não houve renovação da 
impetração do remédio heróico, ao ampa-
ro do Art. 16, da citada Lei 1.533/51, mas 
sim, o ajuizamento simultâneo de três man-
dados de segurança referentes ao mesmo 
ato de intervenção estadual no Município 
de Xinguara, quantidade que, por si só, já 
demonstra que o Impetrante não confiava 
tanto no direito líquido e certo que afirma-
va ter, ou, quem sabe, pretendia usar a Jus-
tiça para obter direitos que sabia não pos-
suir, pois, quem direito tem, não age com 
subterfúgios, nem artimanhas. 

O V. Acórdão, na verdade, não omite, 
nem contraria o que consta dos autos. O 
exposto na exordial e as provas oferecidas 
pelo Impetrante,ora Embargante, não re-
tratavam de forma clara e precisa o direito 
líquido e certo que pretendia ele fosse pro-
tegido, para ser concedida a liminar; ha-
vendo necessidade de serem buscadas as 

regiões definidas como agrárias, abran-
gendo todos os municípios do imenso 
território paraense. 

Foi editada pelo Tribunal de Justiça em 
outubro passado a Resolução n° 21/01 
que dividiu o Estado em três Regiões Agrá-
rias, objetivando a atuação do Judiciário 
quanto a esses temas fundamentais, que 
são: 

Região Agrária de Castanhal, compre-
endendo os seguintes municípios: Abae-
tetuba, Acará, Afuá, Ananindeua, Anajás, 
Augusto Corrêa, Aurora do Pará, Sagre, 
Saião, Sarcarena, Belém, Senevides, Bo-
nito, Bragança, Breves, Bujaru, Cachoei-
ra do Arar,;. Cachoeira do Piriá, Cametá, 
Capanema, Capitão Poço, Castanhal, 
Chaves, Colares, Concórdia do Pará, Cu-
ruçá, Curralinho, Dom El/seu, Garrafão do 
Norte, Gurupá, Igarapé-Açu, Igarapé-M/ri 
Inhangapi, Ipbwna do Pará, Ir/tu/a, Limo-
eiro do Ajuru, Mãe do Rio, Magalhães Ba-
rata, Maracaná, Marapanin, Marituba, Mel-
gaço, Mocajuba, Moju, Muaná, Nova Es-
perança do Piriá, Nova 77mboteua, Qei-
ras do Pará, Ourém, Paragominas, Peixe-
boi; Ponta de Pedras, PorteI, Primavera, 
Quatipuru, Safinópolis, Sa/vaterra, Santa 
Bárbara do Pará, Santa Cruz do Arari, 
Santa Isabel do Pará, Santa Luzia do Pará, 
Santa Maria do Pará, Santarém Novo, 
Santo Antônio do Tau4 São Caetano de 
Od/velas, São Domingos do Capim, São 
Francisco do Pará, São João da Ponta, 
São João de Pirabas, São Miguel do Gua- 

referidas qualidades e, nesta busca, houve 
perda de tempo com a conseqüente perda 
do objeto da ação, vez que o Mandato de 
Prefeito que buscava terminou em 
31.12.2000, não havendo motivo, nem ra-
zão, a justificar a apreciação do mérito. 

Por outro lado, ficou patenteado que o 
"modus operandi" do Impetrante em busca 
de seus pretensos direitos na Justiça, não 
respeitou os ditames da lei e ofendeu a dig-
nidade da Justiça. Uma conduta, temerária 
que caracteriza a litigância de má-fé, nos 
termos do Art. 17, inciso V, como aplicado 
no V. Acórdão sob comento, que, como já 
dito, não se mostra omisso, nem contradi-
tório. 

Essas são as razões pelas quais rejeito 
os presentes Embargos mantendo a apli-
cação de pena ao Embargante por litigância 
de má-fé, bem como, as demais 
cominações legais constantes do V. Acórdão 
embargado. 

Belém, 28 de novembro de 2001. 

Relatora Desembargadora 
Carmencin Marques Cava/cante 

má, São Sebastião da Boa Vista, Soure, 
Tailândia, Terra Alta, Tomé-Açu, Tracua-
teua, til/anópolis, Vigia e Viseu. 

Região Agrária de Marabá, compreen-
dendo os seguintes municípios: Abel Fi-
gueiredo, Agua Azul do Norte, Anapú, 
Bannach, Bom Jesus do Tocantins, Brejo 
Grande do Araguaia, Cumaru do Norte, 
Cur/onópolis, Eldorado dos Carajás, flo-
resta do Aragua/a, Goianésia do Pará, Itu-
piranga, Jacundá, Marabá, Nova Ipixuna, 
Novo Repartimento, Ourilând/a do Norte, 
Pacajá, Palestina do Pará,  Parauapebas, 
Pau D 'Arco, Piçarra, Redenção, Rio Ma-
ria, Rondon do Pará, Santana do Araguaia, 
Santa Maria das Barreiras, São Domingos 
do Araguaia, São FeIA' do Xingu, São Ge-
raldo doAraguala, Sapucaia, Senador José 
Pon'írio, Tucumã, Tucurui e Xinguara. 

Região Agrária de Altamira, compreen-
dendo os seguintes municípios: Alen que,; 
Almerim, Altamira, Aveiro, Bel Terra, Brasil 
Novo, Curuá, Faro, Ita/tuba, Jacareacan-
ga, Juruti, Med/c/lândia, Monte Alegre, 
Novo Progresso, Obidos, OrAiminá, Pla-
cas, Porto de Moz, Prainha, Rurópol/s, 
Santarém, Terra Santa, Trairão, Uruará e 
Vitória do Xingu. 

Competirão aos juízes agrários, mine-
rários e ambientais, ressalvadas a com-
petência privativa da Justiça Federal onde 
esta se fizer presente, processar e julgar 
causas relativas ao Estatuto da Terra e 
ao Código Florestal, de Mineração, Aguas 
e Caça, Pesca e legislações complemen- 

Emane 
Malato (*) 

VARAS AGRÁRIAS 
A bem do nosso progresso, quero o apoio do Congresso sobre uma reforma agrária. 

Que venha por sua vez, libertar o camponês, da situação precária." 
Patativa do Assaré 
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tares; ao meio ambiente e à política agrí-
cola, agrária, fundiária, mineraria e ambi-
ental; aos registros públicos no que se re-
ferirem às áreas rurais; ao crédito, à tri-
butação e à previdência rural e aos deli-
tos cuja motivação for predominantemen-
te agrária, minerária, fundiária e ambien-
tal, na forma da Lei Complementar n° 14, 
de 17 de novembro de 1993. 

Não se pode olvidar que o universo 
legal desses assuntos apresenta um lon-
go arcabouço de situações que estariam 
resolvidas ou controladas se efetivamen-
te a lei conseguisse ser cumprida em sua 
principal finalidade que é a da promoção 
da justiça social. 

Antecipando-se à aplicabilidade da pró-
pria norma, que, às vezes, não atende às 
expectativas, encontram-se as políticas di-
versificadas e implantadas por órgãos 
como o Iterpa, o Incra, o Ibama e a pró-
pria União com outras abrangências e 
obrigações constitucionais. 

Contudo a tarefa da responsabilidade 
da política agrícola, fundiária, mineraria e 
ambiental, passa por toda a estrutura de 
poder que haverá de incluir a sociedade 
desde a sua conscientização quanto a 
esses assuntos nos bancos escolares, até 
a conquista de direitos, alcançada por 
meio de ações judiciais específicas, num 
verdadeiro controle difuso da sociedade 
objetivando qualidade de vida. 

E necessária uma ampla atuação de 
poderes, órgãos e sociedade, para que 
possamos vislumbrar conquistas funda-
mentais voltadas para a solução de pro-
blemas que nos envergonham, de modo 
a proporcionar a materialização do que 
chamamos de justiça social. 

O problema do homem ou da violên-
cia no campo, como se costuma deno-
minar, vai além das expectativas legais e 
necessita ser compreendido no âmbito 
das igualdades entre aqueles considera-
dos desiguais, no enfoque de Pontes de 
Miranda. 

Incitam a percepção do direito natural 
e fundamental do homem, a posse, a pro-
priedade, a produção, a conservação, di-
ante da sociedade que integra, a par do 
cenário jurídico existente que, aos pou-
cos, dobra-se para a realidade antropoló-
gica existente. 

O problema da economia mineral se 
liga, indiretamente, a fatores de produ-
ção do Estado, como outra riqueza da 
qual também depende o desenvolvimen-
to deste com a implantação de progra-
mas voltados para a erradicação das di-
ferenças sociais. 

O problema da agressão ao meio am-
biente, ainda que apresente o homem 
num degrau menor da pirâmide, deixan-
do este de ser o objetivo final da cons-
trução jurídica, alcança a existência num 
patamar de importância contra a qual a  

irresponsabilidade se volta com maior in-
tensidade, quando atinge a própria hu-
manidade. 

Nas Ordenações do Reino, alguns ar-
tigos foram redigidos em proteção a ri-
quezas florestais, como o pau-brasil, in-
discriminada mente exportado para Por-
tugal durante décadas, tornando-se ele 
raro no solo brasileiro. 

Nas Ordenações Afonsinas e Manueli-
nas de 1521, surgiu a preocupação com 
a proteção à caça e às riquezas minerais, 
considerando-se crime o corte de árvo-
res frutíferas. 

Criou-se, em 1605, o Regimento so-
bre o Pau-brasil na vigência das Ordena-
ções Filipinas, contendo vários tipos pe-
nais e ecológicos. O escravo que denun-
ciasse o contrabando de pau-brasil seria 
incontinente libertado. 

Intensificou-se a proteção ao meio am-
biente, com a vinda da 
família real ao Brasil, no 
ano de 1808, propondo-
se a exploração consci-
ente das riquezas natu-
rais do território coloni-
zado. 

Na Monarquia, a 
Constituição de 1824 e 
o Código Criminal de 
1830, previam o crime 
de corte ilegal de árvo-
res e a proteção a cul-
tura. 

Na Lei n° 601 de 
1850, estabeleceram-se 
sanções administrativas 
e penais para quem der-
rubasse matas e realizasse queimadas. 

Na República, com o advento do Có-
digo Civil de 1916, criaram-se o Código 
Florestal, o Código de Aguas e o Código 
de Caça, em meio a inúmeras outras le-
gislações constitucional e infraconstituci-
onal disciplinando regras para a proteção 
do meio ambiente. 

As organizações não-governamentais, 
defendendo o meio em que vivemos, 
com representações em quase todos os 
países, constantemente alertam o Poder 
Público e a comunidade quanto à neces-
sidade de se proteger o meio ecológico. 

Tais ações se fortaleceram a partir da 
Lei n°7437 de 24 de julho de 1985 e da 
própria Constituição Federal de 1988 que 
inauguraram a ação civil pública colocada 
a serviço do cidadão e, em particular, do 
Ministério Público. 

Não obstante a tudo isso, consegue o 
homem fazer com que cada vez mais a 
abertura na camada de ozônio aumente; 
as espécies raras da flora e da fauna ca-
minhem para a extinção; o desmatamen-
to avassalador, principalmente na Amazô-
nia, intensifique-se e a água potável se 
transforme num produto de preocupa- 

ção e disputa mundial. 
Diariamente, assistimos a centenas de 

agressões ao meio ambiente fazendo com 
que a humanidade já discuta a possibili-
dade de sua continuidade fora do plane-
ta, como na hipótese do físico inglês Ste-
phen Hawking. 

Segundo o cientista, o instinto agres-
sivo ajudou o homem na era das caver-
nas. Hoje o atrapalha. Não acredita que a 
raça humana sobreviverá a uma guerra 
nuclear e, se a inteligência é conseqüên-
cia da evolução, também não crê que os 
humanos ofereçam um bom exemplo. 

Dessa maneira, com a criação das Va-
ras Agrárias no ensaio em que é proposta 
ao judiciário, sem dúvida alguma, apre-
senta-se uma grande oportunidade de 
melhoria na qualidade de vida do povo 
paraense. 

essa situação, o Tribunal 
de Justiça do Estado, 
através de sua Presiden-
te Climenie de Araújo 
Pontes, promoveu, de 
imediato, um curso de 
capacitação para juízes 
de 2a Entrância, em 
convênio com o INCRA 
e com a Escola Superior 
de Magistratura, objeti-
vando preliminamente o 
preenchimento de duas 
varas já instaladas den-
tre as dez, em nível de 
3a Entrâncía. 

Presentes se fizeram 
diversos profissionais, 
técnicos, juízes de ou-

tros Estados, iluminando aqueles que o 
curso freqüentaram com aulas e experi-
ências da melhor valia para o desenvolvi-
mento desse importante ofício. 

O professor catedrático Octávio Men-
donça, mestres dos mestres, especialista 
em Direito Agrário, como não poderia dei-
xar ser, foi quem pontuou o encontro 
com seu brilhantismo e inteligência sobre 
o assunto, enfatizando a importância des-
se primeiro passo no Estado do Pará. 

Defendeu o jurista que a criação das 
varas agrárias, ainda que alguma imper-
feição contenha, perfeita é quanto à pro-
posição no gênero. Ainda que incomple-
ta, abrangente se torna quanto ao uni-
verso de necessidades e soluções pre-
mentes que já tardam. 

Ouso complementar a assertiva dizen-
do que tais instituições, aperfeiçoar-se-
ão no tempo, mas nada serão e nem pas-
sarão de proposta expressa, se em con-
sideração for, não for levada pelo magis-
trado condutor do ofício, a realidade his-
tórica, social e econômica do povo brasi-
leiro. 

(*) Juiz da comarca de Bragança 

Perceptivo a 
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0 Estatuto repre- 
senta uma respos-

ta aos anseios da sociedade 
quanto à punição e respon-
sabilização de adolescentes 
infratores em relação aos 
seus atos delituosos. A gran-
de diferença do sistema pe-
nal vigente e o ECA, é que 
este ainda tem como base a 
busca da reeducação e res-
socialização do adolescente 
infrator, necessário se faz 
apenas primar pela 
sua efetividade. 
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Redução da Menoridade Penal 
ou Políticas Sociais para o Menor? 

assados mais de dez anos da promul 
gação do Estatuto da Criança e do Ado 
lescente - ECA, o Congresso que o pro-

mulgou agora apresenta uma avalanche de 
propostas de emendas à Constituição, vi-
sando diminuir a menoridade da responsa-
bilidade penal. 

O tema é polêmico, e foi discutido em 
audiência pública realizada pela comissão 
de Constituição e Justiça, recentemente, 
onde predominou a opinião dos que defen-
dem a redução da maioridade penal. 

Influenciados por uma visão nitidamen-
te emocional, alguns parlamentares iludem 
a sociedade dizendo que, com a diminuição 
da responsabilidade penal para 16 ou até 
mesmo 14 anos, resolvido estará o proble-
ma da criminalidade do adolescente infra-
tor. 

Em publicação relativamente recente 
pelo jornal O Estado de São Paulo, datado 
de 23/09/2000 ( Caderno Cidades, Pg. 06) 
noticiou-se que, na França, após a redução 
da menoridade penal, cresceu o índice da 
criminalidade entre os jovens delinqüentes. 
Segundo especialistas fran-
ceses, após a edição da re-
dução de responsabilidade 
penal, a faixa etária dos ilí-
citos praticados pelos jo-
vens infratores caiu de 16 
(dezesseis) para 12 (doze) 
anos, havendo um fomento 
a que os jovens mais cedo 
pratiquem delitos, não ha-
vendo uma diminuição da 
criminalidade, mas sim da 
idade do jovem infrator. 

Afinal, a solução no 
combate à criminalidade, 
em especial nos grandes 
centros urbanos, passa 
pela redução da idade de imputabilidade 
penal hoje fixada em 18 (dezoito) anos? 

Alguns setores dão tanta ênfase a esta 
proposta que induzem a opinião pública a 
crer que seria a solução mágica na proble-
mática da segurança pública, capaz de de-
volver a paz social tão almejada por todos. 
A linha principal do argumento é de que 
cada vez mais adultos se servem de ado-
lescentes em suas ações criminosas, e que 
isso impede a efetiva e eficaz ação policial. 
Trata-se de um argumento demagógico e 
risível, a diminuição da idade penal não será 
capaz de impedir que amanhã sejam recru-
tados aqueles adolescentes entre 14 (ca-
torze) e 16 (dezesseis) anos de idade, ou  

mesmo os mais jovens. E a partir daí, qual 
será a solução a ser proposta? 

Quando comparam a faculdade de votar 
e escolher seus representantes, com a obri-
gação de responder penalmente pelo delito 
praticado, recebendo o mesmo tratamento 
dispensado ao delinqüente adulto, ignoram 
por completo o fato, que, uma vez recolhi-
do ao presídio e exposto à contaminação 
carcerária sem possuir necessário desen-
volvimento físico e psíquico para tanto, por 
certo o adolescente não terá qualquer chan-
ce de recuperação e obviamente voltará a 
delinqüir. Ocorrerá uma dupla condenação. 
As seqüelas (físicas e mentais) geradas du-
rante o período em que se encontrar encar-
cerado entre marginais adultos que se en-
carregarão de especializá-lo no crime, não 
mais se apagarão, tornado-o mais violento 
e anti-social. Haverá ainda o peso de uma 
condenação criminal a persegui-lo por toda 
a vida, que somente se inicia. 

Não se nega punição ao jovem delinqüen-
te, mas a imputabilidade penal geral. O 
menor infrator não é impune, mas inimpu-

tável, ao infringir nor-
mas de obediência é pu-
nido, punições que vari-
am da imposição de 
medidas sócio- educati-
vas que vai desde ad-
vertência até à privação 
de liberdade. O clamor 
social em relação ao 
adolescente infrator sur-
ge da equivocada sen-
sação de que nada lhe 
acontece quando autor 
de ato infracional, segu-
ramente a noção errô-
nea de impunidade se 
tem revelado no maior 

obstáculo à plena efetivação do ECA, princi-
palmente diante da crescente onda de vio-
lência. O Estatuto representa uma resposta 
aos anseios da sociedade quanto à punição 
e responsabilização de adolescentes infra-
tores em relação aos seus atos delituosos. 
A grande diferença do sistema penal vigen-
te e o ECA, é que este ainda tem como base 
a busca da reeducação e ressocialização do 
adolescente infrator, necessário se faz ape-
nas primar pela sua efetividade. 

A bem da verdade, a legislação brasi-
leira, das mais modernas, apresenta a reS- 
posta adequada ao chamado" Fenômeno 
da Delinqüência Juvenil" O legislador brasi-
leiro, dando resposta à normativa interna- 

Juíza Clarice Maria de Andrade 

cional e à Constituição Federal, editou a Lei 
no. 8.069 de 13/07/90, o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente - ECA, que dentro de 
sua doutrina da proteção integral, dotou o 
Estado, a sociedade e a família, de respon-
sabilidades e mecanismos adequados à 
questão da prática do ato infracional come-
tido por pessoas de 12 (doze) a 18 (dezoi-
to) anos de idade incompletos. 

Concluímos, pois, que as soluções para 
a criminalidade juvenil, mesmo que ainda 
incipientes, se encontram nos instrumentos 
legais disponíveis no Estatuto da Criança e 
do Adolescente - ECA - Lei n°. 8.069/90 
devendo ser implementados os programas 
que visam à aplicação das medidas sócio-
educativas previstas. Incipientes porque 
qualquer medida que vise à reeducação do 
Adolescente e à sua reinserção na socieda-
de bem como no mercado de trabalho, pas-
sa necessariamente pela vontade política na 
construção de uma sociedade mais justa, 
onde a criança e o adolescente possam ter 
acesso à educação, à cultura, ao lazer, à 
habitação, à alimentação, ao trabalho, em 
suma, às políticas sociais em outras pala-
vras, que lhes seja garantido o Direito à Ci-

dadania. 

Que todos os jovens possam sonhar. 

"Nada causa mais horror à Ordem 
do que homens e mulheres que sonham. 

Nós sonhamos..." (Pedro Tierra). 

dance Maria de Andrade é Juíza Auxili-
ar da 24. a  Vara Cível - Centro Integrado de 
Atendimento ao Adolescente - CIAA. 


