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Pessoas físicas e jurídicas que ainda não judicializaram suas demandas podem 

solicitar a resolução do conflito por meio durante a XV Semana Nacional da 

Conciliação no Pará, que ocorrerá entre 30 de novembro a 4 de dezembro de 

2020. O interesse deve preencher o formulário de solicitação de atendimento 

pré-processual. 

O evento vai ocorrer, prioritariamente, de forma virtual, em função da pandemia 

do novo coronavírus, por meio de tecnologias que permitam a realização de 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HtFvX_XNpUWTOLUB3O_qtdA2BRyyWVNIqYuj3MMnS-ZUOUo0NjVBUllBUjZXRFhXQVNVVks2SUdLRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HtFvX_XNpUWTOLUB3O_qtdA2BRyyWVNIqYuj3MMnS-ZUOUo0NjVBUllBUjZXRFhXQVNVVks2SUdLRy4u


 
CLIPPING DE NOTÍCIAS DO TJPA 

Departamento de Comunicação – Coordenadoria de Imprensa 
(91) 3205-3256/3274 – coordenadoria.imprensa@tjpa.jus.br 

 

audiências on-line. Algumas audiências poderão ser realizadas de forma 

presencial, em casos específicos, adotando as providências e protocolos 

sanitários de prevenção à Covid-19. 

Para os processos já em tramitação, é necessário o peticionamento nos autos, 

solicitando inclusão de pauta no respectivo período. O Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), do Tribunal de 

Justiça do Pará (TJPA), responsável pela coordenação da Semana Nacional de 

Conciliação no Pará, informa que o processo será direcionado para 

agendamento e os advogados devem ficar atentos à data. 

As medidas de prevenção ao novo coronavírus obedecem diretrizes do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) e atos normativos do TJPA para acesso às unidades 

jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário. Entre as medidas, estão, por 

exemplo, o distanciamento mínimo necessário, o uso de máscara, a aferição de 

temperatura e a utilização de álcool 70º. 

Consumidor  

A Semana da Conciliação no Pará incentiva o consumidor a resolver suas 

pendências com empresas sem precisar sair de casa. Para isso, basta acessar 

a plataforma consumidor.gov. A ferramenta do governo federal tem a parceria do 

CNJ e do TJPA, além de outros órgãos, e possibilita a solução de conflitos sem 

a necessidade de judicialização entre o consumidor e o fornecedor ou prestador 

de serviço. 

O Judiciário paraense, por meio do Nupemec, atua na plataforma na gestão das 

parcerias e no levantamento de estatísticas. O acesso à ferramenta está 

disponível no portal do TJPA, e poderá ser acessada a qualquer momento 

mediante login e senha, que é criado pelo próprio consumidor. Os fornecedores 

http://consumidor.gov.br/
https://www.consumidor.gov.br/pages/principal/?1568897284901
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têm prazo de até 15 dias para responder as solicitações endereçadas e o prazo 

para a conclusão das solicitações é de até 30 dias. 

Campanha 

O mote deste ano da Semana Nacional da Conciliação – “Conciliação: menos 

conflito, mais resultado” – deixa claro que o acordo é uma responsabilidade entre 

as partes e o Judiciário cumpre o seu dever de oferecer às partes alternativas de 

solução de conflitos que envolvam a livre negociação, como determina a lei. Os 

juízes de todas as Comarcas devem informar ao Nupemec quantos processos 

foram selecionados para as audiências de conciliação, conforme ato normativo 

a ser publicado pela Presidência do TJPA. 

Em 2019, durante a Semana Nacional de Conciliação, o TJPA realizou o 

atendimento de 11.029 pessoas, com 6.603 audiências agendadas, 5.691 

audiências realizadas e 1.839 acordos. A somatória dos valores foi de R$ 

11.084.834,65. 

A ação tem comissão organizadora coordenada pelo presidente do TJPA, 

desembargador Leonardo de Noronha Tavares. A coordenação conjunta é da 

desembargadora Dahil Paraense, à frente do Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), e da desembargadora Maria 

de Nazaré Gouveia, coordenadora dos Juizados Especais, com auxílio da juíza 

Antonieta Ferrari Mileo, coordenadora de Conciliação e Mediação do TJPA e 

auxiliar da Coordenadoria dos Juizados Especiais. 

 

Fonte: TJPA 

http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1150113-semana-da-conciliacao-inscreve-demandas.xhtml
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Depois de pagar fiança, Domingos Juvenil, de 78 anos, prefeito da cidade de 

Altamira, no sudoeste do Pará, foi libertado na noite de quinta-feira (26). Ele 

havia sido preso na quarta-feira (25) durante a operação Prenúncio, que 

investiga fraudes em licitações no município. 

O prefeito foi liberado do quartel da Polícia Militar depois de pagar fiança às 

justiças Federal e Estadual pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e posse 

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/11/25/prefeito-de-altamira-domingos-juvenil-e-preso-em-operacao-da-pf.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/11/25/prefeito-de-altamira-domingos-juvenil-e-preso-em-operacao-da-pf.ghtml
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de ouro sem documentação. Ele deixou a prisão em uma caminhonete preta, 

sem falar com ninguém. 

Domingos Juvenil foi preso durante a operação realizada pelo Ministério 

Público Estadual, que investiga supostas fraudes em licitações realizadas pela 

Prefeitura de Altamira e flagrou a arma e o ouro na casa do prefeito. 

A estimativa do Ministério Público é de que o esquema, que favorecia uma 

empresa de construção, tenha desviado mais de R$ 10 milhões dos cofres 

públicos. 

A Prefeitura de Altamira informou que Domingos Juvenil vai continuar as 

atividades normais à frente da prefeitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/11/25/pf-investiga-fraudes-em-licitacoes-que-ja-teriam-causado-prejuizo-de-r-10-mi-em-altamira-no-para.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/11/25/pf-investiga-fraudes-em-licitacoes-que-ja-teriam-causado-prejuizo-de-r-10-mi-em-altamira-no-para.ghtml
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Polícia Civil indiciou, na terça-feira (24), a família que controlava o Cartório 

Varão, único de Santana do Araguaia, no sul do Pará, por 593 crimes. De acordo 

com a polícia, a proprietária e os três filhos vão responder por inserção de dados 

falsos, falsidade ideológica, crimes contra a ordem tributária, excessos de 

exação qualificada, associação criminosa, prevaricação e estelionato. 
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Segundo as investigações, foi constatada fraude na prestação de contas da 

Serventia ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. As informações do 

faturamento do cartório foram manipuladas, resultando crime contra a ordem 

tributária. 

Além disso, o estabelecimento não fornecia os valores dos serviços prestados 

aos clientes, não identificando quanto cada operação custava. os investigados 

incluíam, em cima do valor da tabela, a porcentagem de 17,5%, que é o valor 

das taxas judiciárias, pratica proibida pelo Tribunal de Justiça. Apenas um 

determinado usuário comprovou o pagamento de mais de R$278.000,00. 

Investigação 

 

Família é investigada por cobranças abusivas e ilegais em cartório de Santana 

do Araguaia, no Pará. — Foto: Reprodução / Polícia Civil 

A operação "Indignus Notarius" aconteceu no dia 1º de julho, em Santana do 

Araguaia, e prendeu uma pessoa por porte ilegal de arma de fogo e cumpriu 13 

mandados de busca e apreensão no "Cartório Varão" e nas residências dos 

donos do estabelecimento. 

As investigações policiais iniciaram após um cliente relatar à esposa, por telefone 

e em voz alta, em área comum de hotel do município, que estava revoltado com 

a conduta de funcionários do cartório local pela cobrança de R$ 2,4 mil para 

registrar uma Cédula de Crédito Bancário (CDB) no valor aproximado de R$ 117 

mil, referente a produtos agrícolas. 

Operação 

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/07/01/familia-titular-do-cartorio-de-santana-do-araguaia-no-pa-e-investigada-por-cobrancas-abusivas-e-ilegais.ghtml
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A operação teve apoio da 13ª Superintendência Regional da Polícia Civil, Polícia 

Militar e Ministério Público do Pará (MPPA). 

Foram apreendidos documentos, objetos pessoais dos investigados, além de 

três espingardas sem registro, fazendo com que um dos envolvidos fosse preso 

em flagrante. 

A Polícia Civil informou que também representou junto ao TJPA pela instauração 

de procedimento administrativo disciplinar, além de um segundo procedimento 

para apurar prática de atos de improbidade administrativa. 

O MPPA e o Tribunal de Contas do Estado também foram notificados para 

acompanhar as apurações. 
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A Polícia Civil do Pará recapturou esta semana um foragido da Justiça em 

Marabá, no sudeste do Pará. Ele é acusado do crime de latrocínio e a prisão foi 

em flagrante por uso de documento falso, posse ilegal de munição e receptação. 

As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (26). 

O homem foi condenado a 36 anos de prisão pelo crime de latrocínio (roubo 

seguido de morte)a um radialista na cidade de Marabá, no ano de 2008. Em 

razão desse e outros crimes, cumpriu mais de 10 anos de pena em regime 

fechado, progrediu ao regime semiaberto no dia 29/08/2019 e estava foragido do 

Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (CRAMA). 

A ação ocorreu na última terça-feira (24)após troca de informações com a Polícia 

Civil do Maranhão. Confirmado o paradeiro do fugitivo, que estava dentro de um 

imóvel no Bairro Jardim União, equipes policiais foram até o local e fizeram o 

cerco a casa. 

O acusado tentou fugir ao perceber a chegada dos agentes, mas foi contido. 

Durante a ação, o homem usou um documento falso para se identificar. 
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Com ele, foram encontrados vários documentos com o mesmo nome fictício, 

munições de calibre 20 e 28, além de uma algema de patrimônio do Sistema 

Penitenciário do Estado do Maranhão. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido 

à Delegacia de Polícia Civil da Cidade Nova para os procedimentos cabíveis. 
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Após tomar conhecimento de que o juiz titular da 3ª Vara Criminal da Comarca 

de Santarém, oeste do Pará, Gabriel Veloso havia determinado sua prisão, o 

jovem Felipe Bello, que em 2010 se envolveu em um acidente quando 
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participava de uma "racha", matando uma pessoa e ferindo outras quatro, se 

entregou na sede do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), na tarde desta 

quinta-feira (26). 

A prisão de Felipe Bello foi decretada em razão de sentença penal condenatória 

definitiva proferida durante julgamento realizado no dia 6 de setembro de 2014. 

A pena é de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto. 

A defesa de Felipe havia recorrido ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas a 

decisão que saiu neste mês manteve a sentença condenatória do tribunal do júri. 

Susana dos Reis Lima, 20 anos, morreu após ser atropelada por Felipe que 

disputada o racha com Roberto Júnio Mendonça de Oliveira. Ficaram feridas em 

decorrência do atropelamento, Zanara Sousa Silva, Dalila Limeira Araújo, Marlon 

Halley Figueira Pereira e Jairo Luis Vinhote. Todas as vítimas estavam na parada 

de ônibus da localizada na avenida Ruy Barbosa com a Sete de Setembro. 

De acordo com os autos do processo, Felipe já havia cumprido 3 meses e 25 

dias de prisão. 

O delegado Silvio Birro, chefe do NAI, informou que Felipe Bello já foi conduzido 

ao Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura para cumprir sua pena. 

• SANTARÉM 

 

 

 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/cidade/santarem/


 
CLIPPING DE NOTÍCIAS DO TJPA 

Departamento de Comunicação – Coordenadoria de Imprensa 
(91) 3205-3256/3274 – coordenadoria.imprensa@tjpa.jus.br 

 

 

Um médico foi preso nesta quinta-feira dentro de um hospital público onde 

trabalhava em Altamira, sudoeste do Pará. Segundo o Ministério Público do Pará 

(MPPA), Vandré Corrêa havia descumprido medidas cautelares impostas pela 

Justiça. Ele é investigado pela morte da namorada em uma moto aquática no rio 

Xingu. A prisão ocorreu por meio de mandado de prisão expedido pela Justiça.  

Ainda de acordo com o MPPA, o descumprimento das medidas judiciais foi 

informado à polícia por denúncias anônimas. O médico foi detido nesta quinta-
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feira, 26, e levado para a delegacia da cidade, mas ficou preso por apenas 4 

horas. Em depoimento, ele negou o descumprimento das medidas e conseguiu 

o relaxamento da prisão. 

O acidente 

De acordo com as investigações, Vandré Cunha passeava com a 

namoradaVanessa Aguiar, e sofreram um acidente no rio Xingu na noite do dia 

24 de outubro. Vandré foi socorrido e resgatado com ovida, mas Vanessa não 

resistiu e morreu afogada. O corpo da advogada foi encontrado na manhã do dia 

seguinte. 

Sobre a morte da namorada, Vandré disse que ficou 45 minutos à deriva no rio 

Xingu, pedindo socorro, e que a mulher sumiu na água sem ele perceber. 

A Polícia Civil informou que continua investigando o caso.  

Envie denúncias, informações, vídeos e imagens para o Whatsapp do Portal 

Roma News 

 

 

(91) 98469-4559ou clique aqui e fale conosco 

 

 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5591984694559
https://www.romanews.com.br/atendimento/
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O prefeito de Altamira, Domingos Juvenil (MDB), que foi preso na última quarta-

feira, 25, por porte ilegal de ouro e arma de fogo foi solto nesta quinta, 26, no 

município do sudeste paraense. O político teria pago R$ 40 mil reais de fiança 

por posse ilegal e a Justiça aumentou para R$ 350 mil. 

Com isso, o acusado tem dez dias para quitar o débito da fiança. No caso o 

pagamento não seja feito, Juvenil poderá ser preso novamente.  
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O político foi preso na operação Operação Prenúncio do Ministério Público do 

Estado (MPPA), por meio da Promotoria de Justiça de Altamira, e a Polícia 

Federal (PF) destinada a combater fraudes em licitações realizadas pelo 

executivo municipal, que causaram um dano estimado ao erário superior a R$ 

11 milhões. 

O atual prefeito Domingos Juvenil, entre outros agentes públicos, e os sócios da 

empresa Arapujá Construções e Serviços Ltda estão entre os investigados. 

Foram apreendidos na prefeitura, residências de envolvidos e sede da empresa 

documentos, computadores e valores em dinheiro. Somente na residência do 

atual prefeito e na prefeitura foi apreendido o valor de R$ 726.044,00, além de 

um mil dólares, pequenas quantidades de ouro, além de arma de fogo. 

Durante a operação, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) 

e atual prefeito de Altamira, Domingos Juvenil, foi preso em flagrante pela posse 

irregular de arma de fogo e posse de ouro sem registro. Todo o material 

apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal de Altamira. 
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Desde do início de julho deste ano, quando o advogado Giussepp Mendes 

assumiu o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado (Igeprev), já foram 

identificados 110 casos de benefícios fraudados que causaram um rombo de 

cerca de R$ 6,7 milhões aos cofres do Governo. 

Tudo foi encaminhado para a Diretoria Estadual de Combate à Corrupção da 

Polícia Civil do Pará e para o Ministério Público estadual, para as providências 
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cabíveis para a investigação de possível crime previdenciário, falsidade 

ideológica e apropriação indébita. 

O Igeprev, ao tomar conhecimento dos inúmeros casos de fraude previdenciária, 

fez diligências para confirmar o falecimento do segurado e o imediato 

cancelamento do benefício, bem como requereu junto à instituição financeira a 

devolução de valores gerados após o óbito do segurado. “Ocorre que, em muitos 

casos, a instituição financeira não efetuava a devolução de valores por ausência 

de saldo na conta de titularidade do beneficiário (aposentado ou pensionista) já 

falecido. Em seguida a procuradoria jurídica do órgão ingressou com ações 

judiciais visando o ressarcimento do erário”, conta o presidente. 

CENSO 

Para prevenir futuras fraudes, o Igeprev começou esta semana um Censo 

Previdenciário para recadastrar aposentados e pensionista do Estado, civis e 

militares, além de pensionistas do Tribunal de Justiça (TJPA) e da Assembleia 

Legislativa (Alepa). A previsão é que 48 mil beneficiários sejam recenseados. 

O primeiro passo é a realização do agendamento pelo site 

www.igeprev.pa.gov.br para, posteriormente, de forma presencial, na data 

marcada, apresentar a documentação exigida nos locais designados. “Esta 

etapa destina-se a beneficiários residentes nos municípios da Região 

Metropolitana de Belém, incluindo Castanhal. A partir de 11 de janeiro de 2021, 

terá início nova fase para outras 11 cidades”, observa Giussepp Mendes. 

Servidores do órgão orientam sobre o uso de máscara, do álcool gel e o 

distanciamento social, como também sobre a não aglomeração de pessoas. O 
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instituto está cumprindo, rigorosamente, as regras determinadas pelo decreto 

Estadual n° 800/2020, que flexibiliza os serviços durante a pandemia, como 

garantia de um atendimento sem riscos de contaminação pelo novo coronavírus 

Sar-CoV-2. 

O Censo Previdenciário é uma exigência da Lei Federal nº 10.887/2004 e da 

Constituição Federal, visando o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime de 

Previdência dos Servidores Públicos. A não realização poderá ter sérias 

consequências e ocasionar a suspensão e até um possível cancelamento do 

benefício, conforme o Capítulo III, da Instrução Normativa Nº 001, de 08 de 

janeiro de 2020. 

 


