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A Vara Agrária da comarca de Marabá, no sudeste paraense, homologou acordo 

inédito de conciliação em processo agrário de reintegração de posse da Fazenda 

Santa Clara, na zona rural da cidade, na quarta-feira (16/12). Após sete horas 

de audiência, as partes chegaram ao consenso da destinação de cerca de 630 

hectares de área da fazenda para o benefício de até 120 famílias, que poderão 

gerar renda para a subsistência no sistema de agricultura familiar. A conciliação 
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agrária presidida pelo juiz titular Amarildo Mazutti pôs fim a parte do litígio em 

andamento desde 2016. 

Com aproximadamente 2,3 mil hectares, a Fazenda Santa Clara estava em 

conflito judicial. Os ocupantes foram retirados da área em duas oportunidades 

por meio de reintegração de posse. Além disso, denúncias de utilização de 

milícias rurais, conflitos internos entre os ocupantes e clima de tensão constante 

na região cercaram a disputa entre as partes. A área da fazenda é de terras 

públicas estaduais ainda não regularizadas. Os descendentes do autor da ação 

judicial continuaram na detenção da área, que foi ocupada há mais de quatro 

anos. 

O juiz agrário Amarildo Mazutti explicou que a audiência de conciliação foi 

realizada a pedido das partes na Câmara Municipal de Parauapebas (PA), pois 

a área fica no limite das cidades. “O processo estava na fase de alegações finais, 

com os ocupantes fora da área litigiosa por força de liminar. Mesmo assim, 

insistimos na conciliação, que restou frutífera.” 

O magistrado da 3ª Região Agrária, sediada em Marabá, destacou que a 

conciliação teve a participação ativa do governo do Pará, por meio do Instituto 

de Terras do Pará (Iterpa), no qual o ouvidor agrário Tiago Ferreira reafirmou o 

compromisso institucional com a realização de políticas públicas de 

assentamento de agricultores sem-terra. “O Iterpa auxiliará nos trabalhos de 

medição, apoio institucional e regularização fundiária àqueles que apresentarem 

os requisitos legais e futura criação de assentamento rural.” 

Mazutti ressaltou que as Varas Agrárias do Judiciário paraense, pela sua 

natureza conciliatória, se esforçam ao máximo para cumprir uma das missões 

institucionais mais importantes do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), que é a 
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cultura da paz e da resolução pacífica dos conflitos, “Nisso todas as regiões 

agrárias têm obtido resultados extremamente satisfatórios.” 

No acordo, foram destinados 130 alqueires de terra, aproximadamente 630 

hectares, para o benefício de 120 famílias. O restante da área da Fazenda Santa 

Clara seguirá os trâmites de regularização aos atuais detentores. “Ressalto que 

a participação do Iterpa foi de extrema relevância para a formalização do acordo, 

quando demonstrou interesse em prestar auxílio efetivo no processo de 

regularização, que encerrou pacificamente quase cinco anos de graves conflitos 

agrários”, acrescentou o magistrado. 

Para a realização da audiência, foram obedecidas as recomendações e os 

protocolos sanitários de atenção à saúde em prevenção ao contágio da Covid-

19 dos órgãos governamentais, do TJPA e do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), como a reduzida capacidade de lotação do plenário legislativo de 500 

para 200 lugares sentados, o distanciamento social e o uso de máscara facial. 

Estiveram presente, também, os advogados das partes, Wesley Rodrigues 

Costa Barreto, Melquiseque Quintanilha, Sebastião Bandeira e o defensor 

público agrário da 3ª Região, Rodrigo Cerqueira de Miranda, que assistiu aos 

requeridos no processo. 

Fonte: TJPA 

 

 

 

http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1160126-acordo-inedito-concilia-conflito-agrario.xhtml
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Uma operação realizada na manhã de hoje, 18, prendeu o empresário e 

presidente do Conselho Regional de Farmácia, Daniel Jackson Pinheiro Costa, 

acusado intermediar a compra fraudulenta álcool gel pelo Governo do Estado. A 

Justiça também determinou que o ex-secretário de saúde Alberto Beltrame, use 

tornozeleira eletrônica de monitoramento entre outras medidas que impedem a 

interferência do ex-gestor na investigação. Beltrame é apontado como chefe do 

esquema criminoso.     
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Denominada de "Álcool 70%", nesta fase, o Ministério Público investiga fraude 

na dispensa de licitação nº 2020/229598, referente à aquisição de 159.400 

frascos de 500ml de álcool gel, pela absurda quantia de R$ 2.869.200,00. A 

empresa citada para compra, Dispará Hospitalar Comercial e Serviços LTDA, 

jamais produziu ou comercializou a substância. 

A investigação confirma que a empresacontratada para fornecer o produto, por 

intermediação de Daniel Jackson, foi orientada apenas apara emitir nota fiscal, 

enquanto a mercadoria foi adquirida de terceiros, por valores muito inferiores. 

De acordo com o MP, as provas colhidas durante a investigação apontam para 

uma organização criminosa chefiada pelo ex-Secretário de Saúde Alberto 

Beltrame e formada ainda por Peter Cassol Silveira, Cíntia de Santana Andrade 

Teixeira, Daniel Jackson Pinheiro Costa, Luiz Felipe Fernandes, Francisco 

Leandro Rodrigues Rocha, Débora Pinheiro Mesquita, Carlos Eduardo de Sousa 

Lima e Cláudia Cristina Silva Machado 

A operação cumpriu mandados de busca e apreensão, prisão preventiva 

expedidos pela Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado em 

Belém, São Paulo e Porto Alegre. 

O empresário e Presidente do Conselho Regional de Farmácia, Daniel Jackson 

Pinheiro Costa, foi preso preventivamente em sua residência. Alberto Beltrame, 

teve decretado, além de ordem de proibição de acesso ou frequência à sede da 

Sespa e de qualquer estabelecimento das empresas investigadas ou envolvidas 

nas investigações, proibição de ausentar-se da comarca onde reside, 

recolhimento domiciliar no período noturno, suspensão do exercício de função 

pública pelo período de um ano e monitoração eletrônica por tornozeleira 

eletrônica. A mesma medida foi estabelecida para Peter Cassol Silveira, Cíntia 

de Santana Andrade Teixeira, Luiz Felipe Fernandes, Francisco Leandro 

Rodrigues Rocha e Cláudia Cristina Silva Machado. 
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Foram apreendidos diversos aparelhos de telefones celulares, notebooks, 

documentos, notas fiscais e tablets. 

A operação Transparência foi coordenada pelo Ministério Público do Estado do 

Pará, com apoio das polícias civil e militar. 
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Após a Justiça do Pará proibir a realização de qualquer tipo de evento público 

ou privado no município de Salinópolis, nordeste paraense, com a finalidade de 

evitar aglomerações por conta da pandemia do novo coronavírus, trabalhadores, 

ambulantes, empresários e comerciantes decidiram realizar uma manifestação 

pacífica, nesta sexta-feira, 18.  

https://www.romanews.com.br/cidade/contrariando-decisao-do-stf-juiz-antonio-carlos-koury-proibe-eventos/103077/
https://www.romanews.com.br/cidade/contrariando-decisao-do-stf-juiz-antonio-carlos-koury-proibe-eventos/103077/
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A decisão sobre a proibição dos eventos no município foi anunciada na 

última  segunda-feira, 14, pelo juiz Antonio Carlos Koury e, pegou todos de 

surpresa, uma vez que, segundo eles, "todas as medidas de distanciamento 

social são cumpridas". 

De acordo com os idealizadores do protesto, com a proibição dos eventos em 

Salinas (como é conhecido o município), através de um decreto "sem 

embasamento", milhares de turistas estão cancelando reservas em hotéis, 

passagens aéreas e mudando suas opções de destino. " 

Como ficará a economia do município? O Juiz vai receber seu 13º salário, e os 

trabalhadores, ambulantes, empresários e comerciantes que dependem do 

turismo ficarão com a cidade deserta?", destaca um dos idealizadores que não 

quis se identificar. 

A manifestação está sendo organizada através de uma rede social e, segundo 

os envolvidos, será pacífica. 
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O Ministério Público do Estado do Pará iniciou um processo judicial contra a 

Prefeitura de Altamira para que a administração municipal pague os salários 

atrasados de servidores temporários da área da educação. A Ação Civil Pública 

foi ajuizada nesta quarta, 16, pelo promotor de Justiça Daniel Braga Bona, após 

receber denúncias de que os servidores temporários da Secretaria Municipal de 

Educação (Semed) não receberam o pagamento do mês de novembro. 
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A Promotoria requer também o pagamento do salário de dezembro para todos 

os servidores do município, efetivos e temporários, sob pena de multa diária de 

R$1mil por trabalhador. O MP pede ainda o uso exclusivo das verbas do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb) para normalizar o pagamento dos 

trabalhadores da Semed. Até a regularização completa, o dinheiro do Fundo 

deve ser bloqueado para outros usos.  

A Ação foi ajuizada após o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública 

do Pará (SINTEPP) informar ao MPPA sobre a falta do pagamento do salário de 

novembro dos servidores temporários da Semed. A Promotoria recebeu também 

denúncias informais de trabalhadores de outras pastas que também não 

receberam a remuneração daquele mês. 

Para o promotor, o caso necessita de uma solução rápida, pois o atraso prejudica 

o financeiro das famílias dos trabalhadores, principalmente neste momento 

conturbado devido à covid-19 e as festas de fim de ano. “Estamos vivenciando 

a pandemia do coronavírus, sendo inaceitável que os servidores da educação, 

que estão em isolamento social, fiquem com salários atrasados num momento 

tão delicado da vida nacional”, declara. 

No texto da ACP,  Daniel Bona explica que não há motivos para o atraso, pois o 

município recebeu este ano quase R$50 milhões só de Compensação Financeira 

de Recursos Hídricos, conhecido popularmente como Royalties. Para o 

promotor, “a matemática de gestão do Prefeito Domingos Juvenil é simples de 

ser detalhada: muito dinheiro e péssima administração”, afirma Bona.  

Além dos pedidos liminares, a Promotoria requer ainda que, em caso de 

descumprimento, o prefeito Domingos Juvenil e o secretário de administração 
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sejam multados em até 20% do valor da causa por ato atentatório à dignidade 

da Justiça.  

Antes do processo judicial começar, a secretária de educação foi convocada 

para prestar esclarecimentos. Na reunião presencial, feita nesta terça, 15, o 

representante da Semed disse apenas que foi adiantado o pagamento do décimo 

terceiro para todos os servidores, mas, quanto ao salário de novembro, somente 

os concursados receberam o ordenado. 

Fonte: Ascom/MPPA 
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Um homem acusado de estuprar mulheres internadas em um centro de 

reabilitação de Mosqueiro, distrito de Belém, foi preso pela Polícia Civil do Pará 

na manhã da última quarta-feira, 16. A ação é resultado da Operação 

Terapêutica. 

Foi cumprido o mandado de prisão temporária contra Alex Sadala Mendes, que 

trabalhava como monitor no local quando cometeu os crimes. 
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A investigação começou após denúncias de que no centro de reabilitação 

mulheres eram mantidas em cárcere privado. Segundo o relato das vitimas, o 

Alex se aproveitava de sua condição hierárquica e da impossibilidade de reação 

das internadas e sem contato com familiares, para praticar o abuso sexual contra 

elas.  

Durante a operação, várias provas foram coletadas e a prisão foi decretada pelo 

Juiz local. Após a ação, o centro de reabilitação fechado. 
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O ex-secretário estadual da saúde do Pará, Alberto Beltrame, e outras cinco 

pessoas são alvo da terceira fase da operação Transparência, denominada 

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/08/01/alberto-beltrame-e-exonerado-da-pasta-da-saude-no-para-apos-um-mes-licenciado-do-cargo.ghtml
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"Álcool 70%", deflagrada nesta sexta-feira (18) pelo Ministério Público do Pará. 

A investigação é sobre suspeita de fraude em licitação, lavagem de dinheiro e 

corrupção na compra irregular de álcool em gel por parte da Secretaria de Estado 

de Saúde (Sespa). 

A operação cumpriu mandados de busca e apreensão, prisão preventiva 

expedidos pela Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado, que 

foram executados em endereços localizados em Belém, São Paulo e Porto 

Alegre, com apoio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime 

Organizado (GAECOS) dos Ministério Públicos de São Paulo e do Rio Grande 

do Sul, e também das polícias civis e militares dos estados. 

O empresário e presidente do Conselho Regional de Farmácia, Daniel Jackson 

Pinheiro Costa, foi preso preventivamente em sua residência. Ele é apontado 

como a pessoa que contratou a empresa para emitir nota fiscal da compra de 

álcool em gel. 

Além da prisão de Jackson, Alberto Beltrame e os demais suspeitos de 

participação na organização criminosa foram impedidos de frequentar a 

Secretaria de Saúde do Pará ou qualquer outro local investigado. Eles também 

foram proibidos de deixar a comarca onde vivem sem autorização da Justiça por 

um ano e devem ser monitorados com tornozeleira eletrônica. 

A Sespa afirma que apoia as ações dos órgãos fiscalizadores e está à disposição 

da Justiça para quaisquer esclarecimentos. O G1 tenta contato com os 

investigados. 

Organização criminosa na pandemia 
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Nesta terceira fase da operação, o MPPA investiga fraude na dispensa de 

licitação nº 2020/229598, especificamente quanto a aquisição de 159.400 

frascos de 500 ml de álcool gel, pela absurda quantia de R$ 2.869.200,00. 

Segundo o MP, a empresa contratada, DISPARÁ HOSPITALAR COMERCIAL E 

SERVIÇOS LTDA, jamais produziu ou comercializou a substância. 

Ainda segundo as investigações, Beltrame chefiava uma organização criminosa 

que “transformou a Sespa em um balcão de negócios, deixando a população 

paraense à mercê do vírus COVID-19”, relata o MPPA. 

A Dispará está colaborando com as investigações, e segundo o Ministério 

Público, afirmou que foi contratada por intermédio de Daniel Jackson, para emitir 

notas fiscais que justificassem o preço elevado do álcool, enquanto a mercadoria 

era comprada de outros fornecedores por valores abaixo do declarado. 
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Liminar concedida pelo juiz Claytoney Passos, da 6ª Vara Cível e Empresarial 

de Santarém, oeste do Pará, em Ação Civil Pública movida pela Promotoria de 

Justiça de Santarém, determina a imediata suspensão da eficácia do art. 4º do 

Decreto Municipal nº 366/2020 da Prefeitura, para não realização de festas, 

shows, eventos comerciais e similares, incluindo aglomeração em postos de 

conveniência de postos de combustíveis, na zona urbana, Alter do Chão e praias. 
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A proibição vale para todo e qualquer evento comercial e similar, independente 

do quantitativo mínimo de pessoas, que de acordo com o decreto municipal 

publicado na quarta-feira (16), podia ser de 50% da capacidade máxima da 

lotação do estabelecimento, não ultrapassando o quantitativo de 300 pessoas. 

A liminar estabelece para o caso de descumprimento da determinação judicial, 

multa no valor R$ 100 mil por festa ou evento realizado. 

O Decreto nº 366/2020, assinado pelo prefeito Nélio Aguiar (DEM) já havia 

cancelado a realização do Natal em Santarém, assim como, os eventos e 

festejos realizados pela Prefeitura, que tradicionalmente ocorreriam nesse 

período. Também havia cancelado a tradicional queima de fogos que acontecia 

na virada do ano, na Orla da frente da cidade e na vila balneária de Alter do 

Chão, com a finalidade de evitar aglomerações. No entanto, autorizava a 

realização de festas, shows, eventos comerciais e similares. 

O decreto proíbe, no entanto, a utilização de pista de dança ou similar, devendo 

os responsáveis pelo evento/festa, obrigatoriamente, alocar os frequentadores 

em espaço delimitado (lounge) ou mesas, para pessoas da mesma família ou 

com convívio social pré-estabelecido, limitada ao número de 10 pessoas por 

lounge e 4 pessoas por mesa, observando o distanciamento mínimo com os 

demais, sem prejuízo das medidas sanitárias. 

O juiz Claytoney Passos determinou ao município de Santarém que apresente 

critérios técnicos para precisar a limitação segura de pessoas dentro de todo e 

qualquer evento, que não resulte em risco de contaminação pela Covid-19. 

Licenças e fiscalização 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/12/16/decreto-cancela-eventos-publicos-de-fim-de-ano-em-santarem-mas-autoriza-festas-particulares.ghtml
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Na liminar, o juiz Claytoney Passos também determinou ao município de 

Santarém, por meio dos órgãos competentes, e ao Estado do Pará, via Delegacia 

de Polícia Administrativa (DPA) e Corpo de Bombeiros Militar, cada um dentro 

de suas atribuições, mas todos em comum objetivo, não licenciar ou autorizar 

shows e eventos que causem aglomeração em Santarém e adotem medidas 

concretas de fiscalização para impedir a realização no município de eventos que 

causem aglomeração de pessoas, enquanto persistirem as restrições previstas 

no Decreto Estadual 800/2020 (vide item 11 do anexo V). 

Quanto à fiscalização, determinou que Município e Estado atuem de forma 

conjunta em fiscalização junto aos estabelecimentos que sejam flagrados 

promovendo festas, shows ou similares em desacordo com a determinação 

legal, inclusive em portos e locais onde atracam embarcações, considerando a 

ampla divulgação de festas oriundas de outros municípios com destino a 

Santarém. 

 

 

 

 

 

 

 


