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( Exposição: no Museu Judiciário, 
abordando a violência contra as 
crianças e após, promove concurso 
de redação. Pág. 2 
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Concurso Público: 
TJE promove con-
curso público para 
os cargos de: escri-
vão, escrevente,  

auxiliar administra-
tivo, informática, 
serviços gerais e 
comissário de me-
nores. Pág 4 

Direitos e Deveres: o que você pre- 
cisa saber sobre pedido de férias, 
atualização de dependentes. Pág 5 

Empossados: o 
TJE ganha dez no-
vos juízes substitu-
tos aprovados em 
concurso público. 
Pág 2 

Expansão do Ju-
diciário: novas co- 
marcas serão 
instaladas no inte-
rior do Estado. 
Pág 3 

Novos juízes empossados, no centro a 
Presidente do TJE. 
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EDITORIAL 

O

dia-a-dia nos reserva sempre uma 
nova surpresa, no maioria das 
vezes, aleatória a nós, mas que 
efetivamente nos atinge causan-
do alterações em nossa rotina 
diária. Por que não pararmos e 
começarmos a refletir? Qual a 

minha contribuição para isso? Será que 
posso ajudar? A resposta é simples e 
objetiva, sim, todos nós podemos e de-
vemos de alguma maneira, tentar me-
lhorar nossas vidas. 

Os esforços da atual administração 
do TJE, com certeza, tem produzido 
efeitos positivos na vida de cada um. 
Nossa atual política salarial (inovado-
ra em nosso funcionalismo) já galga po-
sições invejáveis e de ótimo retorno 
para nós. E importante lembrar que a 
participação de cada um, é vital neste 
crescimento. Nossa —Caixa Direta", 
coletará informações, sugestões, críti-
cas, etc. Enfim, um elo de comunica-
ção acessível a todos, ligado aos nossos 
interesses e por conseguinte voltado a 
proporcionarmos cada vez mais, um 
serviço melhor aos nossos usuários e a 
nós mesmos. 

É chegada a hora de decolarmos 
com nosso movimento em prol da qua-
lidade, vale lembrar: - Não façamos 
apenas o necessário, é hora de produ-
zirmos juntos! 

Muitas vezes, vate mais questionar, 
o que é cerro? Em vez de, quem é o cer-
to? Muitos conflitos serão evitados s 
assim agirmos. Inauguramos uma no-
va linguagem, mais acessível, mais ob-
jetiva e esperamos que contribua para 
o nosso crescimento. 

Nossa meta: qualidade 
Retorno: qualidade 



Crianças terão 
espaço no Museu 

Judiciário 
O Museu Judiciário abrirá no 

próximo dia 13, a exposição sobre 
a violência contra as crianças, 
abordando através de painés, foto-
grafias, cartazes, recortes de jor-
nais, depoimentos, a situação das 
crianças no Estado. 

A mostra pretende envolver 
entidades governamentais e não go-
vernamentais, que atuam com 
criança, em especial as de rua. 

O Museu espera atrair, cente-
nas de crianças e adolescentes prin-
cipalmente, estudantes do segundo 
grau, matriculados ou não, que de-
verão buscar na exposição, subsí-
dios para participar do concurso de 
redação, que o Museu promoverá 
nos meados de novembro, dentro 
da temática da exposição. 

O objetivo é trazer os estudan-
tes para o Museu, e também fazer 
com que estes, comecem a pensar 
e escrever sobre os problemas so-
ciais enfrentados por toda a so-
ciedade, 
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Novos Juízes 
empossados 

No plenário Des. Oswaldo Pojucan Ta-
vares, no 4.° andar do palácio da Justiça, 
às 17 horas do dia 10 deste mês, foram em-
possados os dez novos juízes, aprovados em 
concurso público. 

O Coral do TJE deu as boas vindas aos 
novos magistrados com a apresentação de 
três peças. Após a solenidade foi servido um 
coquetel ao presentes. 

Foram estes os magistrados empossa-
dos: Angela Alice Alves Tuma; Antonio Car-
los Teixeira de Oliveira; Carlos Alberto 
Mirando Gomes; Ed?nar Silva Pereira; E/-
der Lisboa Ferreira da Costa; Eva Maria 
Pinto da Silva; Gildes Maria Silveira de Li-
ma,' João Batista do Nascimento; João Lou-
renço Maia da Silva e Lúcia Helena Leitão 
de Andrade. 

) 

Ação Vida 
A Campanha Nacional de Combate à Fome e a Mi-

séria, lançada pelo sociólogo Hebert de Souza, o eti-
nho, está sendo encampada no TJE, desde o dia 31 de 
agosto, pelos servidores Sérgio Toscano e Paula Portu-
gal, que recebem as doações de alimentos não perecí-
veis, em seus locais de trabalho e encaminham às 
entidades. 

As doações recolhidas foram encaminhadas ao cen-
tro espírita "Vinha de Luz" e a creche do "Lar de Ma-
ria", onde são atendidas 120 crianças diariamente. A 
relação dos donativos arrecadados e os recibos de en-
trega, estão afixados nos relógios de ponto do Tribunal. 

A campanha é mensal e no encaminhamento dos do-
nativos, são priorizadas as instituições que fazem tra-
balho de educação e conscientização, a fim de que esse 
quadro de miséria seja uni dia atenuado", conforme es-
clarecimentos dos servidores voluntários da campanha 
contra a fome, no TJE. 



Programa de 
treinamento 
de servidores 

do TJE 
O Tribunal está treinando 

mais de cem servidores, com 
os cursos de "Desempenho 
Profissional e Iniciação à In-
formática", sob a coordenação 
da Escola Superior de Magis-
tratura (ESM) e Departamen-
to de Informática respectiva-
mente. 

O treinamento em infor-
mática está sendo realizado 
em quatro turmas, com a uti-
lização direta pelos servidores, 
dos microcomputadores. 

O curso de Desempenho 
Profissional ministrado pelos 
professores Meirevaldo Paiva 
e Ida Moreira, nas disciplinas: 
Técnica de Redação, Gramáti-
ca e Relações Humanas, será 
levado ainda este ano aos ser-
vidores do interior, inicialmen-
te na região do Baixo Ama-
zonas, com área de concentra-
ção em Santarém e posterior-
mente, em outras regiões do 
Estado. 

TJE instala novas comarcas 
ADMINISTRATIVO 

A Presidência do TJE, juntamente 
com a Corregedoria-Geral está ultiman-
do o processo de instalação de quatro no-
vas Comarcas: Medicilândia; Brasil 
Novo; Rurópolis e Juruti. As Prefeituras 
desses Municípios, contribuíram direta-
mente doando ao Tribunal, os prédios pa-
ra o funcionamento dos Fóruns. 
Brevemente outras quatro Comarcas se-
rão instaladas: Tailândia; Garrafão do 

Sorte; São Geraldo do Araguaia e Bene-
vides. Após o término das obras em cons-
trução nessas localidades, desta forma, o 
TJE cumpre parte da programação que 
consta na proposta aprovada pelo Plená-
rio do Tribunal, na Sessão do dia 16 de 
junho que prevê a instalação de doze Co-
marcas, no interior do Estado do Pará. 

Fóruns em 
construção no 

interior do Estado 

Através do Edital de Tomada de , 
reços, cumprindo prazos licitatórios, 

a Secretaria de Administração deu a lar-
gada para a construção dos novos Fó-
runs e Residência de Juízes, obedecendo 
aos modelos padrões, nos municípios: 
Tailândia, Garrafão do Norte, Altami-
ra, Moju, Tucumã e Cametá. 

Outros investimentos do TJE: aqui-
sição de dois imóveis em São Geraldo 
do Araguaia, um em Salvaterra e a área 
adjacente ao Fórum de Ananindeua, 
contendo prédios para o Fórum, Tribu-
nal do Júri e Depósito Público, totali-
zando 3.700 m2. 



A TJE realiza 
concurso 
público 

A Presidente do Tribunal 
de Justiça, considerando a de-
cisão acatada no Tribunal Ple-
no do dia 1/9, da necessidade de 
realização de concurso público, 
para preenchimento de cargos 
de servidores e também a indi-
cação do Des. Almir de Lima 
Pereira como supervisor (Port. 
0604/93), constitui a comissão 
composta por: Yvone Santiago 
Marinho, Juiza e Diretora do 
Fórum Criminal, (como presi-
dente da comissão), as técnicas 
Célia Angélica Lobo dos San-
tos e Elba Cacela Alves, secre-
tariadas por Maria Goreui 
Monteiro. 

A comissão fez uma reu-
nião preliminar no dia 22, para 
discutir o modo pelo qual será 
viabilizado o concurso, dentro 
dos critérios de: "Praxidade, 
tranquilidade, correição e pro-
bidade" e tudo será discutido 
com os demais desembargado-
res corno declarou o Des. Almir 
Pereira. 

Os formulários para inscri-
ção serão entregues em agências 
bancárias e os candidatos só pre-
cisarão entregar os comprovan-
tes no Tribunal para evitar os 
tumultos e as filas intermi-
náveis. 

Os cargos vagos são: Escri-
vão, Escrevente, Auxiliar Judi-
ciário, Auxiliar de Informática, 
Atendente Judiciário 1, Comis-
sário, Auxiliar de Serviços 
Ge-ra i-,  
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' Curtínhas  
Salários - A Administração do TJE, cumprin-

do a política salarial já aprovada, concederá a todos 
os servidores ativos e inativos, a título de antecipa-
ção salarial no mês de outubro, o percentual equiva-
lente a cem por cento de inflação do mês anterior e 
em novembro, conhecidos os valores do QDQT, pa-
ra o último trimestre do ano, dentro da disponibili-
dade financeira do Tribunal, o reajuste nos salários, 
com a reposição gradual das perdas, após discussão 
com o Sinjep e demais segmentos do Tribunal de 
Justiça. 

Abono - A Presidência do TJE está conce-
dendo a todos os funcionários, a importância de 8 
mil cruzeiros reais, como abono do Círio, para aju-
dar nas despesas de cada funcionário. Embora seja 
pequeno o valor, Certamente servirá para melhorar 
o tradicional almoço do Círio de Nazareth. 

Caixa Direta - Está sendo implantada no TJE, 
a Caixa Direta, inicialmente, no prédio do anexo II, 
logo na entrada, onde os servidores poderão deposi-
tar sugestões, críticas e novas idéias, para a admi-
nistração, não sendo obrigatório a identificação do 
servidor. 

Nada consta - Registramos que a comissão de 
sindicância, nada apurou que desabonasse a atua-
ção do servidor José Luiz Paixão Farias, a frente 
do almoxarifado do TJE. Portanto o dedicado com-
panheiro está de parabéns. 

Programa de Estágio - A repercussão do está-
gio firmado pelo TJE com a UNESPA e UFPA, está 
sendo muito produtivo para ambas as partes conve-
fiadas, tendo os futuros profissionais, oportunidade 
de ampliar seus conhecimentos na prática, dando ain-
da sua parcela de colaboração a este Poder. 

Ministros do STJ no Círio - Os Ministros do 
STJ, Francisco Peçanha e José Carvalho Filho, 
chegarão a Belém, acompanhados de suas respec-
tivas esposas, para as festividades do Círio de Na-
zareth, atendendo ao convite formulado pela Des. 
Maria Lucia, por ocasião de sua visita, naquele 
Tribunal. 

Homenagem - O servidor Luiz Gonzaga Godi-
nho, lotado no Museu Judiciário foi uni dos 32 clas-
sificados no "Arte Pará/93", promovido pela 
fundação Romulo Maiorana, concorrendo com mais 
de 250 trabalhos de todo Brasil e analisado por um 
juri da mais alta competência no assunto, Luizinho 
corno é chamado pelos colegas, conseguiu conven-
cer com seu trabalho e merece parabéns. 



DIREITOS E 1F VERES 

1 

F érias de 
Servidores 

Com fundamento no artigo 90 do Es-
tatuto dos Servidores Públicos do Estado, 
cuja matéria veiculada na edição, Ano 1, 
n? 1 maio/93, do "Informativo do TJE", 
e de conformidade com a portaria 

S82/91-GP, datada de 24 de julho de 1991, 
ssim determina: 

1— Estabelecer os meses de setembro 
e outubro de cada ano, para solicitação de 
férias para o ano seguinte, nos formulários 
já existentes, os quais deverão ser encami-
nhados às Diretorias: Administrativas, Fó-
rum Cível e Criminal. 

2— A concessão dos períodos das fé-
rias obedecerá às conveniências dos reque-
rentes e os interesses da instituição, para 
que não haja solução de continuidade nos 
trabalhos do TJE. 

3— Após estabelecidos os meses de 
concessão das férias, esses períodos só po-
derão ser alterados com antecedência de no 
mínimo, sessenta (60) dias, por parte dos 
interessados, ou quando do interesse do 
TJE por necessidade de serviço; • 4— As férias terão início no primeiro 
ia útil de cada mês. 

AVISO 
As chefias imediatas elaborarão a es-

cala de férias de sua unidade organizacio-
nal; observado o pedido de cada servidor 
e os interesses da administração. 

A escala de férias, será aprovada a ní-
vel da Secretaria de Administração, Dire-
torias dos Fóruns Cível e Criminal e da 
Presidência do Tribunal. 

ATUALIZAÇÃO 
DE 

DEPENDENTES 
O Departamento de Recursos Hu-

manos através da Divisão de Desen-
volvimento de Pessoal está realizando 
o controle dos dependentes dos Servi-
dores, para a utilização dos beneficios 
do Serviço Médico-Odontológico, com 
a distribuição de fichas específicas pa-
ra a atualização de dependentes, jun-
to as Unidades Organizacionais. É 
necessário constar, para preenchimen-
to correto das fichas, as informações 
com a devida documentação: 

1— Cônjuge, filhos e enteados: 
certidões de casamento e de nas-
cimento; 

2— Companheiro (a): carteira de 
Identidade e provas de vida em comum; 

3— Menor sob Guarda ou Tute-
lado: certidão de nascimento, certidão 
judicial de guarda e sustento ou certi-
dão de tutela; 

4— Mãe e/ou Pai: certidão de nas-
cimento do funcionário para compro-
vação da maternidade ou parternidade; 

5— Demais dependentes: certidão 
de nascimento e comprovação de de-
pendência econômica. 

Obs: Trazer duas fotos 3x4, para 
carteira e ficha de cadastro. 

Os critérios mencionados, contri-

buirão para um melhor atendimento e 
organização dos serviços. 

Ofuncionário deverá dirigir-se ao 
Departamento de Recursos Humanos 
para que sejam expedidas suas car-
teiras. 
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ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 
A Administração do TJE parabeniza os aniversariantes 

do mês de outubro, são estes: 

A N 1 VERSAR los 

01— Alexandre Orleans da Silva Comes, Atine Lúcia 

Leão Lobato. Fclipc Amaral dos Santos, Maria de Nazaré 
da Gama Mcicm, Tcrcziha Silva do Nascimento; 02—

Francisco de Oliveira Neto, José de Nazaré Frnces Pan-
toja Laudcgario de Vilhcma Alamar, Paulo Henriqu M. 
Monteiro, Juiz Paulo Roberto Vate Pereira Carneiro. Ro-

salina Lima Lopes. Ubiratam Nazaré da Silva Lima; (i3—
Emilio de Quadros Pcinado, Francisco Cosmo Campos de 
Souza. Manocl Messias de Carvalho, Desembargadora Ma-

ria de Nazaré Brabo de Souza. Miracy Conde, Tc,ezinha 
de Jesus Monteiro Lobato, Desembargador Wilson de Je-
sus Marques da Silva: 04— Cristina Conte da Silva, Etie-

nc Ney de Lima Magalhãcs, Francisca Maria Andrade 
Lobo. Francisco Chagas Oliveira. Maria Francisca Ribei-

ro Favoreto, Mário Henrique dos Santos Castro; OS— Amil-
car Camara Leão Filho, Angelina Rosa Calado Lopes. Edrsa 
Monteiro Farias, Juiz Elder Lisboa Ferreira da Costa, EI-
zcneses Rocha dos Santos. Rosa Maria Ciríaco do Carmo, 
Sandra Sucly Prazeres de Campos. Silvio José Primes Co-

mes: 06— Bruno Galvão dos Santos, Carlos Haroldo Fa-
rias de Souza, Davina dos Santos Castro, Gcnadio Miguel 
Bezerra de Cai-valho, José Artur Rosa Pereira, Pretora Mi,-
ria da P. de O. Abdulmassih, 07— Ivanilson Paulo Cor-
res Raiol. Mário Henrique Tuji Fontenele, Nelson Elias 
de Lima Bitiencouri, Regina Coeli Nunes Tavares, san-

dia de Nazaré Carvalho Rcimâo: 08— Altino Flávio AI-

ves Leal, Juiza Ana de Nazaré Ramos, Antonio Osmar 
Batista de Almeida. Daysc Praciano Pereira, José Clara 

dos Santos. Maria de Fátima Pinto Sotero, Nazaré do So-

corro Conte Fcrrcira: 09— Jamisson Corres de Souza. .1a-
rio Santos, Nazaré Cristina da S. Santiago, Silvia Mara 
Bcnics de Souza: lO— Fernando Sérgio Pantoja Pauxis. 
laceti Lago da Silva Guimarães, José Alírio da Costa Ta-
vares, Severino Torres Leite, Socorro de Nazaré dos San-
tos Reis. Terezinha de Nazaré C. da Costa: li— Ciria 
Nazaré do Socorro B. dos Santos, Dilton José Dias Flexa, 
Juiz Jorge Luis Lisboa Sanches, 12— Adonias Firmino de 
Souza, Antonio Carlos Mouráo Ramalho, Claudemir Di-

ger Tabosa, Edilson Comes Leal. Lourdes Nazaré Fidal-
go Coelho. Juira Luana de Nazareih H Santaliccs Bruto, 

Maria Brandão Chaves, 13— Marcelo Fabio Belém Pereira,  

Maria do Socorro Reuflno Gucdcs, Sousangc do Ainaial 

Reis, Teresa de Oliveira Costa; 14— Benedito Nazareno 
F. da Costa, Maria Gaudencia Souza Nunes, Maria Ma-
dalena Rodrigues Lopes, Maria Rosa Souza Araújo, Ma-

no Sérgio Albuquerque Bastos, Miguel Teles da Conceiçào. 
Paulo Ney Dias da Silva: IS— Des. Adalberto Chaves de 

Carvalho, Benedita Tereza de Jesus Vale Saio, Edvanir Pic-
ia Couteiio. Maria de Nazaré S.P. Andrade, Socorro de 
Nazaré da S. Ribeiro, Teresa de Jesus C. da Silva, Valbc, 

José Alves Fcrrcira: 16— Maria Dulce do Vale Camiis; 

17— Carta Christiane Paraense de Souza, Francisco de Li-
nu Monteiro, Marincide Santos de Oliveira, Mano Anto-

nio Tuji Fontenelle, Raimundo Geraldo P. de Souza. 
Rosane Maria Cordeiro Gaby, Salvelina de Jesus Olivei-
ra. Simbao de hay Galdenso dos Santos; 1*— Benedito Fer-
reira Ramos, Ezio Dias da Costa, José Roberto P. Maia 
B. Júnior, Luis Wanderiey Farias Nunca: 19— Francisco 

de Assis S. Fonseca, José Emanuel Teixeira, Mara Selrna 
Amoedo Moreira, Sérgio Benedito Dias Ncry, Sheila Na-
zaré L. H. Sanialices: 20— Angelina Leal Keuffer. Anto-
nio dos Santos Batista, Pedia Everaldo G de Souza. 
Viccntc Ccliij da Silva Pirncntel; 21— Maria das Graças 
dos S. Almeida; 22— Silson Duarte Gama, Maria Anta' 
nia Pinto Cuns; 23— Juiza Carmem Lúcia Monteiro Fa-
ria, Edson Comes e Silva, Francisco Luduvico da Costa. 
Maria Juliana da Silva Medina, Maria Lúcia Monteiro Sil-
va. Raimundo Farias de Jesus, Raimundo Nazareno San-
tos de Almeida, Rubinelson Dias de Oliveira; 24— Juiz 
Antonio Raphael de Oliva Brandão, Juiza F4na Anjos Nu-
nes. João de Oliveira Pantoja; 26— Maria Dalva Castro 
Pinto. Maria do Socorro Lima. Marinilsa de Oliveira Car-
valho: 27— Artur Eksbao Marinho, Pretora Iriacia Naza-

ré Salgado Frias, Raimundo da Costa Mcirelcs, Sérgio José 
da Costa Coutinho; 2*— Canrobcri Cassiano Figueiredo, 
Lourival Rodrigues de Moura. Maria das Graças dos S. 
Almeida, Maria Felisberta Ferreira Contente; 29— Dulce 
Neide Carneiro Carvalho. Giaucea Helena Silva, José Cos-

mo de Souza, Selma do Socorro Lopes Pedrosa; 30— Car-

los Augusto de Oliveira Vieira; 31— Amiraldo Barbosa 
Pereira, Manoel Pereira Pinto, Juiza Maria Filomena Buar-

que Camacho. Maria Genilda Ferreira Pimentel. 


