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Ivone Santiago é a nova 
presidenta do TRE 
A desembargadora Ivone Santiago, atual 
presidenta do TRE, toma posse no dia 25 de 
junho e realizará a gestão complementar do 
desembargador Elzamnan Bittencourt, falecido há 
dois meses. Ela adianta que este ano será de 
preparação para as eleições do ano 2000. 

INFORMATIVO TJE 
ÓRGÃO INFORMATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

Nã 

A corregedora Geral 
Nazaré Brabo de Souza, o 

Juiz Constantino Guerreiro, 
auxiliar da corregedoria e 

ajuíza Nazaré Gouveia dos 
Santos, da Vara de 

Execuções Penais, visitam 
os presos do São José 

dando continuidade ao 
mutirão nas casas penais 

acelerar o trabalho de 
execução das penas. 

As Juízos Hera/da Dalcinda Bianco Rendeiro e Sônia Maria 
Macedo Parente são as novas desembargadoras do TJE. 

Pronunciamento do presidente do Tribunal, José Alberto Maio 
e comemorações marcam as boas vindas ao desembargo das 

magistradas. Página 9 

Lúcia C7areifon t Seguin Dias Cruz 
atinge a aposentadoria coznpu]só- 
ria. Pág. 8 

Diversas 22 om enageZ25 inaj'caram 

o aniversário do desembargador 
José Alberto Mala. .Pág. 6 e 7 

Setor odontológico do TJE amplia 
serviços destinados a magistrados 
e servidores. Pág 1  

Representantes do Cónsell2o de 
Defesa da Criança reivindicam ao 
presidente Maia vara especializa-
da em crimes contra crianças e 
adolescentes. Pág. 11 
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Publicações Recebidas na Biblioteca "Des. Antônio Koury" no mês de junho 

INTORMES 

> Encontra-se à disposição dos usu-
ários da Biblioteca, através da 
INTERNET, o Regimento Interno 
do TJE; 

> Serviço de Referência Legislativa 
(SISLEG) mantém atualizadas 
desde 1987 até 1999, Leis, Porta-
rias, Atos Judiciais e Resoluções 
do TJE; 

Assuntos novos sobre doutrina em 
artigos de periódicos, estão à dis-
posição dos usuários via base de 
dados da Biblioteca; 

> Encontra-se também à disposição 
dos nossos usuários, informações 
jurídicas via INTERNET 

PU:L]Xi&ÇÔESi 

A Biblioteca durante ofês de 
maio, recebeu várias publicações 
entre livros, periódicos, folhetos, 
CD-ROM, estando os mesmos à dis-
posição de seus usuários para con-
sulta. 

ARTIGOS DE PERIÓDICOS 

CARDOSO, Hélio Apoliano. União 
estável e suas controvérsias. Re-
pertório IOB de Jurisprudência: 
civil, processual, penal e comer-
cial. P. 229, n. 9, maio de 1999. 

FABRÍCIO, Adroaldo furtado. Al-
guns aspectos atuais do usufruto 
vidual no direito brasileiro. Revis-
ta Forense. v. 95, n. 345, p. 3-13, 
jan./mar. de 1999. 

FARIAS, Luiz A. Gurgel de. O direi-
to adquirido e as emendas consti-
tucionais. Jurisprudência do Su-
premo Tribunal Federal. v. 21, n.  

243, p. 5-17, mar. de 1999. 

MIQUELOTO, Simone. Da vigência 
e da prorrogação dos contratos por 
prazos certos. Informativo Licita-
ções e Contratos. v. 6, n. 63, p. 
363-369, maio de 1999. 

MONTEIRO, Yara D. Police. Efeitos 
da aposentadoria no contrato de 
trabalho do servidor público cele-
tista. Boletim de Direito Adminis-
trativo. v. 15, n. 5, p. 323-326, 
maio de 1999. 

REALE JR., Miguel. A Lei de crimes 
ambientais. Revista Forense 

> Acervo ADCOAS 
> Consulex 
> Juris Síntese 
> Jurisprudência do Direito Ambiental 
> Jurisprudência do STJ E TRF 
> Legislação Federal 
> NJUT - Normas Jurídicas 

LVRO 

BITENCOURT, Cezar R. Manual de 
direito Penal: parte geral. 5.ed. São 
Paulo: RT, 1999. 

DOTI, Renê A. Casos criminais cé-
lebres. 2.ed. São Paulo: RT, 1999. 

JORGE, Flávio C. Apelação Cível: 
teoria geral e admissibilidade. São 
Paulo: RT, 1999. 

MEDAUAR, Odete. Direito Admi-
nistrativo Moderno. 3.ed. São 
Paulo: RT, 1999. 

NALINI, José R. Ética geral e pro-
fissional. 2.ed. São Paulo: RT, 
1999. 

SAMPAIO, José S. Os Prazos no 
Código de Processo Civil. 5.ed. 
São Paulo: RT, 1999. 

PEÈJôDXCOS 

Boletim de Direito Administrativo. 

São Paulo: NDJ. v. 15, n. 5, maio 
de 1999. 

Boletim de Direito Municipal. São 

Paulo: NDJ. v. 15, n. 15, maio de 
1999. 

Coletânea de Jurisprudência e Legis-
lação. São Paulo: LEX. v. 63, mar. 
de 1999. 

Coletânea de Legislação Trabalhista. 
Porto Alegre: Síntese. n. 96, abr. 
de 1999 

Doutrina Adcoas. São Paulo: Es-
nada. v. 2, n. 4, abr. de 1999. 

IOB Comenta. São Paulo: IOB. v. 1, 

n. 21, maio de 1999 

Repertório IOB de Jurisprudência. 

São Paulo: IOB. n. 9, maio de 

1999. 

Revista Brasileira de Ciências Crimi-
nais. São Paulo : RT. v. 7, n. 25, 
jan./mar. 1999. 

Revista de Licitações e Contratos. 

Brasília: Consulex. v. 2, n. 10, abr. 
de 1999. 

Revista de Processo. São Paulo: T. 
v. 24, n. 93, jan./mar. de 199 

Revista dos Tribunais. São Paulo: RT. 

v. 88, n. 762, abr. de 1999. 

Vade Mecum Criminal Atualizável, 
Porto Alegre:. Síntese. n. 44, mar. 
de 1999. 

Fone: (091) 218 2261 

Fone/fax:: (091) 218 2282 
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E-mail: biblioteca@tj.pa.gov.br  
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Cu rtas 
Bingo 

beneficente 

As espo-
sas dos desem-
bargadores 
promoveram 
na tarde do dia 
26 de maio, na 
sede campestre 
da Assembléia 
Paraense, um 
bingo em bene-
fício de insti- 
tuições que aju- 
dam os necessitados. Diversos 
magistrados prestigiaram o even-
to. Os participantes concorreram 
a valiosos prêmios. O corpo de 
dança da Academia "Marcelo 
Thigará" se apresentou e mostrou 
aos presentes, números de dança 
de salão, gafieira, tango, samba e 
outros. Surpreendendo os parti-
cipantes do evento, o dançarino 
Thigará convidou algumas se-
nhoras e moças para dançar. 

Elizabeth Domaso animou 
a festa com diversas brincadeiras. 
As senhoras que estão à frente da 
promoção são: Dolores Losada 
Maia; Marina Amorim; Lourdes 
Palheta Amoêdo; Elizabeth Alva-
renga; Ana Maria Martins, e outras. 

Inaugurações 1 

O presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado, desembargador 
José Alberto Soares Maia e o 
Juíz José Antônio Ferreira Ca-
valcante, diretor do Fórum de 
Breves reinauguraram o Fórum 
denominado "Juiz Pedro dos San-
tos Torres". O evento foi realiza-
do na manhã do dia 23 deste mês, 
naquele município. O Projeto de 
Reforma e ampliação foi executa-
da pela construtora Cedro e super-
visionada pela Coordenação de 
Engenharia do TJE. 

Inauguração II 

No dia 25 próximo, O Pre-
sidente do TJE inaugura, junta- 

mente com o Juiz Ronaldo Vai-
le, Diretor do Fórum Criminal, a 
Central de Mandatos de Prisão e 
a Sala de Armas. Na oportunida-
de serão entregues o novo espaço 
físico de atendimento ao público 
e os terminais de consulta do Fó-
rum Criminal. A cerimônia acon-
tece às 11h00 no Fórum Criminal 
"Anexo São João", localizado no 
largo de São João. 

Novas Dese.znbargadoras 

O Tribunal de Justiça do 
Estado, realiza no próximo dia 24 
a sessão solene de recepção das 
novas desembargadoras dó Tri-
bunal, Heralda Daicinda Bian-
co Rendeiro e Sônia Maria 
Macedo Parente. O evento ini-
cia às 17h:30 horas, no quarto 
andar do Palácio da Justiça, no 
Plenário "Desembargador 
Oswaldo Pojucan Tavares". 

Vacinação 

O Serviço Médico do TJE 
prossegue com a campanha de 
vacinação contra a hepatite B. 
Está marcada para o dia 29 de 
junho a vacinação de funcioná-
rios. Para os dependentes será no 
dia 24 de novembro. Quem já 
tomou a primeira dose pode re-
ceber a segunda. Os que ainda 
não tomaram nenhuma, podem 
iniciar, nessa data, o ciclo das trêz 
vacinas. O Serviço Médico vai 
garantir a aplicação das demais. 

As promotoras do evento receberam flores de Marcelo 
Thigará 
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Audiências 
públicas 
para discutir 
a Reforma do 
judicia -ido 

As propostas para a Reforma do 
Judiciário estão sendo discutidas 
em audências públicas com repre-
sentantes da sociedade civil orga- 

nizada, em diversas capitais do País. As 
propostas foram elaboradas por uma co-
missão mista, formada pela AMB - As-
sociação dos Magistrados do Brasil e 
OAB. A primeira audiência foi realiza-
da no dia 10 de maio. na  Universidade 

Wo Estado do Rio de Janeiro. No Pará, 
foi realizada no dia 31 de maio, no Sa-
lão David Muffarrej, da Universidade da 
Amazônia e contou com a participação 
de magistrados paraenses, advogados, 
sindicalistas e estudantes. 

Entre as principais propostas da 
comissão estão: quarentena de dois anos 
para que o magistrado aposentado possa 
exercer a advocacia no estado onde atu-
ava; extinção dos Tribunais de Alçada; 
pagamento de precatórios em 30 dias; 
extinção da representação classista na 
Justiça do Trabalho; eleição direta - por 
todos os magistrados, para os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente; Criação do 

Sistema de planejamento e administração 
do Judiciário e aparelhamento da 
Defensoria Pública e criação de Juizados 
Especiais nas Justiças Federal e do Tra-
balho. 

Para o Presidente da Associação 
dos Magistrados do Pará, Juiz Cláudio 
Montalvão das Neves, falta interesse e 
vontade política para que efetivamente 
a Reforma do Judiciário saia do papel e 
venha em benefício dos cidadãos, faci-
litando a prestação jurisdicional. A mai-
or crítica contra o Judiciário é a moro-
sidade Mas o excesso de formalismos 
das leis e os vários recursos a disposi-
ção das partes resultam na protelação da 
decisão final. Com  a aprovação da 
súmula vinculante - para uniformizar a 
jurisprudência em determinadas matéri-
as, se aprovadas, será um passo decisivo 
para fazer a justiça que todos nós quere-
mos: célere e equânime. 



A Malásia ,maior produ-
tora mundial de óleo de dendê, é 
uma federação composta por cin-

co Estados. Dois deles tem influência 
portuguesa. 

Os desembargadores Ruthéa Fortes, José Alberto Maia, 
Maria de Nazaré Brabo e Pedro Paulo Martins 

receberam o Embaixador malaio. 

panhia da Corregedoria Geral Maria de 
Nazaré Brabo de Souza e mais os de- 

José Alberto Soares Maia, 
presidente do Tribunal, recebeu o em- 
baixador no dia 21 deste mês, em com- 

Com o objetivo de retomar 
as negociações comerciais inter-
rompidas com a crise asiática e 
reaproximar o e mpresariado bra-
sileiro do malaio, Thanarajasin-
gan, embaixador da Malásia, vi-
sita os Estados do Pará e Ama-
zonas. Além do trabalho diplo-
mático junto ao empresariado lo-
cal, o embaixador visitou as au-
toridades do Judiciário, Execu-
tivo e Legislativo, órgãos de im-
prensa e setores do empresaria-
do. 

sembargadores, Pedro Paulo 
Martins e Rúthea Fortes, no Sa-
lão Nobre do Palácio da Justi-
ça. Depois de 40 minutos de 
conversa, o diplomata foi con-
vidado pelos dirigentes a co-
nhecer o Plenário do Tribunal. 
Ao final do encontro, o embai-
xador recebeu do presidente 
uma coletânea musical do com-
positor e músico, Carlos Go-
mes. 

TJE recebe embaixador malaio 

O Presidente do Tribunal de Justiça, De-
sembargador José Alberto Soares Maia, 
agradece os convites recebidos neste mês 
de junho: 
Dia 01 - Lançamento do livro "Os Direi-
tos Humanos, o Brasil e o Desafio de Um 
Povo". Auditório da UNAMA. 
De 02 a 30 - Programação Alusiva ao 
Aniversário do Ex-Governador Joaquim 
de Magalhães Barata. Promoção da Se-
cretaria de Estado de Cultura. Memorial 
Magalhães Barata. 
Abertura da Mostra Permanente "A Me-
mona de Magalhães Barata. Museu do 
Estado do Pará. 
Dia 04— Coquetel em homenagem ao De-
sembargador José Alberto Soares Maia, 
Presidente, promovido por Assessores e 
Magistrados. Salão Conselheiro Rui Bar-
bosa - Salão Nobre. 
Dia 05 - Aniversário do Desembargador 
José Alberto Soares Maia, Presidente. 
Dia 07 - Inauguração da Agência da Pre-
vidência Social "Belém Nazaré" Av. Na-
zaré. 
Inauguração da Agência da Previdência 
Social "Belém Castanheira". Shopping 
Castanheira 
Dia 08 - Inauguração do Centro de Aten-
dimento ao Cidadão - CAC, do Poder Le-
gislativo Estadual. Assembléia Legislati-
va do Estado. 
Sessão Solene de Abertura do 5° Ciclo In-
ternacional de Conferências: Estado de 
Direito. Promoção da Associação dos Ma-
gistrados da Justiça do Trabalho da 23° 
Região, Curitiba - PR. 
Abertura do 1I Salão Paraense Profissi-
onal de Informática". Promoção do SE-
BRAE, SUCESU-Pa., FIEPA e IDEPAR. 
Auditório Albano Franco. 

Dia 10— Lançamento da Campanha "Éti-
ca na Advocacia", promoção da Ordem 
dos Advogados do Brasil - Seção Pará. 

Auditório da OAB-Pa. 
Reunião da Comissão de Mediação de 
Conflitos Fundiários, promioção da Pro-
curadoria Geral da Defensoria Pública do 
Estado do Pará. Auditório da Defensoria 
Pública. 
Jantar Dançante em comemoração ao na-
talício do Desembargador José Alberto 
Soares Maia, Presidente. Sede Social da 
Assembléia Paraense. 
Dia 11 - Cerimônia Militar em Homena-
gem ao Aniversário da Batalha Naval de Ri-
achuelo. Comando do IV Distrito Naval 
Dia 15—Lançamento do livro "A Utopia 
Política Positivista e Outros Ensaios", de 
autoria do Professor José Carlos Castro. 
Núcleo de Arte da UFPa. 
De 17a 19—XL REUNIÃO DOCOLÉ-
GIO PERMANENTE DE PRESIDEN-
TES DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO 
BRASIL. Belo Horizonte - MG. 
Solenidade de Lançamento da Semana 
Nacional Anti-Drogas. Promoção do Mi-
nistério da Justiça, com o apoio da Presi-
dência da República. Palácio do Planal-
to, Brasília - DF. 
Culto de Abertura das Comemorações 
Alusivas ao 88 Anos da Assembléia de 
Deus no Brasil. 
Dia 19 - Solenidade de Transmissão de 
Cargos na Grande Loja Oriente do Esta-
do do Pará. 
Dia 21 - Abertura da Semana Paraense 
de prevenção e Combate ao Uso de Dro-
gas. Promoção da Secretaria Executiva de 
Justiça. 
Sessão Solene em Comemoração ao Dia 
Nacional das Academias de Letras. Ple-
nário da Acadêmia Paraense de Letras 
Dia 22 - Solenidade de Inauguração das 
Dependências do Tribunal do Júri "Dou-
tor Aldebaro Klautau", promoção da Uni-
versidade Federal do Pará. 
Dia 23 - Lançamento da Peça Teatral 

"Pássaro da Terra", de autoria do Profes-
sor João de Jesus Paes Loureiro". Parque 
da Residência. 
Dia 24— Sessão Especial em Homenagem 
do Dia Internacional de Combate ao Uso 
de Drogas, promoção da Assembléia Le-
gislativa do Estado. Plenário da Assem-
bléia Legislativa do Estado 
Dia 30 - Sessão Solene de Posses dos 
Novos Ministros do Superior Tribunal de 
Justiça. Brasília - DF. 
II— VISITAS RECEBIDAS PELO PRE-
SIDENTE 
Dia 21 - Visita Oficial do Senhor S. THA-
NARAJASINGAM, Embaixador Extra-
ordinário e Plenipotenciário da MaIáia 
no Brasil. Salão Nobre Conselheiro Rui 
Barbosa. 
III - EVENTOS PROMOVIDOS PELA 
PRESIDÊNCIA DO TJE. 
Dia 10— Ato de Posse das Juízas HERAL-
DA DALCINDA BLANCO RENDEIRO 
e SÔNIA MARIA DE MACEDO PAREN-
TE, no cargo de Desembargadoras deste 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Sa-
lão Nobre Conselheiro Rui Barbosa. 
Dia 23— Cerimônia de Reinauguração do 
Fórum Juiz Pedro dos Santos Torres, da 
Comarca de Breves. Breves - Pa. 
Dia 24 - Sessão Solene de Recepção das 
Novas Desembargadoras 1-IERALDA 
DALCINDA BLANCO RENDEIRO e 
SÔNIA MARIA DE MACEDO PAREN-
TE. Plenário Desembargador Oswaldo 
Pojucan Tavares 
Dia 25 -Cerimônia de Entrega de Diver-
sas Melhorias realizadas no Fórum São 
João (Fórum Criminal). 
Visitação ao canteiro de obras do novo 
prédio Sede do TJE. 

'Agenda do Presidente 

E PAULO DE MENDONÇA LÉDO 

Assessor Chefe do CerimoniaL 



Desa. Ivone Santiago Marinho torna posse 
na presidência do Eleitoral 

A desembargadora 
Yvonne Santiago 
Marinho foi confirmada, 
através de eleição secreta 
ocorrida na sessão dos 
membros do Colegiado 
do Tribunal Regional 
Eleitoral, realizada no 
início deste mês, como a 
nova Presidenta do TRE, 
tendo como Vice-
Presidente e Corregedor 
Geral Eleitoral o 
desembargador João 

iberto Casteilo Branco 
de Paiva. Yvonne estava 
no exercício da 
presidência do TRE 
desde o falecimento do 
desembargador Elzaman 
da Conceição Bitencourt, ocorrido 
no dia 24 de abril, que era o 
presidente da instituição. Elzaman 
foi escolhido para dirigir o Tribunal 
Eleitoral durante o biênio 1998/ 
2000, estando à frente do cargo 
apenas um ano e dois meses, 
falecendo no exercício da função. 
Os novos dirigentes do TRE foram 
escolhidos por maioria de votos, já 

dos cinco membros efetivos do 
TRE, apenas um votou nulo. A 
decisão da desembargadora em ter 
realizado no início do mês a eleição 
foi em respeito ao luto de 30 dias do 
falecimento do ex-presidente 
Elzaman. 

Yvonne vai realizar a gestão 
complementar do desembargador 
Elzaman, pelo período de 10 meses, 
completando o mandato de seu 
antecessor. Além de complementar 
a gestão, a desembargadora, 
possivelmente, deverá ser 
reconduzida ao mesmo cargo por 
mais um biênio, já que o Regimento 
Interno do TRE permite esse tipo de 
procedimento. 

O termo de posse de Yvonne 
corno presidente do TRE acontece 
no dia 25 deste mês, no salão nobre 
do TRE, às 17h30 e vai reunir 
personalidades do meio judiciário,  

além de autoridades políticas do 
Estado. Ao todo serão cerca de 150 
convidados. Para os cargos de Vice-
Presidente e Corregedor Geral 
eleitoral, que até então era 
desempenhado pela 
desembargadora Yvonne, tomará 
posse o desembargador João 
Alberto Casteilo Branco de Paiva, 
que era o primeiro suplente do 
Eleitoral. 

De acordo com a nova 
presidenta, não há planos nem 
diretrizes de trabalho, mas adiantou 
que este ano será de preparação 
para as eleições municipais que 
ocorrerá no próximo ano. Em 
Belém os trabalhos eleitorais serão 
dirigidos pelo juiz Rômulo Nunes, 
que está à frente da 1'  Zona 
Eleitoral. A desembargadora 
acredita que não encontrará muitas 
dificuldades frente ao Eleitoral, mas 
preocupa-se com o baixo orçamento 
que é direcionado ao TRE. Ela 
ressaltou que este será um dos 
ternas a ser tratado no congresso de 
Presidentes de Tribunais Eleitorais 
do Brasil, que acontece de 19 a 21 
de agosto deste ano, em Curitiba. 
Além da questão orçamentária, os 
presidentes deverão discutir sobre 
outras necessidades inerentes ao  

bom funcionamento de 
um tribunal eleitoral. A 
desembargadora afirmou 
que a sua grande 
preocupação é com seu 
próprio compromisso, em 
julgar à luz da legislação, 
os processos que são 
distribuídos à ela. 

Atualmente a 
composição do TRE é 
formada pelos 
desembargadores Yvonne 
e Paiva, pelos juízes 
Ronaldo Vaile e Paulo 
Frota, e pelo juiz federal 
Rubens Roilo. Além de 
dois juristas da Ordem 
dos Advogados do Brasil, 
seccional Pará, que são 

Almerindo Trindade e Clélia Maria 
Conde da Silva. Obedecendo ao 
Regimento Interno do TRE, figuram 
como suplentes do Eleitoral os 
desembargadores Felício de Araújo 
Pontes e Albanira Bemerguy. 

Yvonne Santiago tem mais de 
37 anos de magistratura e iniciou a 
carreira como pretora do Termo 
Judiciário do município de Mojii, em 
1962. Após concurso público, 
assumiu a comarca de Vizeu como 
juíza de direito em 1965. Em 1966 foi 
removida para a comarca de Mojú, 
onde permaneceu até 1979, quando 
foi promovida para a comarca da 
Capital obedecendo a critério de 
antiguidade. Na capital, Yvonne 
desenvolveu atividades tanto na área 
penal como na cível, inclusive sendo 
designada pela presidência do 
Tribunal para responder pela direção 
do Fórum Criminal até o retorno do 
titular. A subida ao desembargo 
aconteceu em 1995, quando foi 
escolhida pelo Colegiado de 
Desembargadores pelo critério de 
merecimento na vaga decorrente da 
alteração da composição do número 
de desembargadores feita via emenda 
constitucional, passando de 21 para 
27 membros no Colegiado de 
Desembargadores. 



Desembargadora Maria Lúcia Gomes dos Santos saúdo em nome dos 
desembargadores o aniversariante, no salão nobre do Palácio. 

Vários mag i strados e advogados participaram do 
homenagem da sede do AR 

Mário Losada Maia foi o escolhido, entre os 
paro fazer o homenagem ao pai. 

filhos, 

Desembargadores reunid 

A desem 

O Presidente do Tribunal de Jus-
tiça do Estado desembargador José Al-
berto Soares Maia recebeu diversas 
homenagens, pela passagem de seu 
aniversário, transcorrido no dia qua-
tro, cinco e onze deste mês. As home-
nagens vieram de familiares, magistra-
dos, assessores e amigos do Desem-
bargador. 

No dia quatro, no final do ex-
pediente, o Presidente foi homenage-
ado com um coquetel oferecido por 
assessores e familiares no Salão No-
bre do Palácio da Justiça. O aniversa-
riante recebeu calorosos cumprimen-
tos dos colegas desembargadores, as-
sessores, funcionários e advogados no 
Salão Nobre do Palácio da Justiça. A 
desembargadora Maria Lúcia Gomes 
dos Santos, na ocasião, falou em nome 
dos presentes, ressaltando as qualida-
des do magistrado. "Sempre o admi-
rei pelas suas qualidades intelectuais 
e morais: a inteligência, o estudo, a 
honradez, a dignidade e principalmen-
te a fidelidade aos amigos. Agora o 
admiro mais ainda pela postura digna 
com que vem enfrentando essa tem-
pestade, monstruosa e confusa com 
que se abateu sobre todos nós da Jus-
tiça do Pará. Receba, Sr. Presidente, 
nossa solidariedade e o calor de nossa 
amizade, que, certamente, lhe dará as 
forças necessárias para vencer, de ca-
beça erguida, como até hoje tem ven-
cido e não esqueça que estamos com 
Vossa Excelência. Somos seus ami-
gos", finalizou desejando votos de fe-
licidade, saúde, prosperidade e a pro-
teção de Deus, ao aniversariante e fa-
mília. 

O Desembargador Benedito de 
Miranda Alvarenga também se mani-
festou na abertura do coquetel e falou  

da competência e pro-
fissionalismo do Presi-
dente José Alberto 
Maia e de sua atuação 
anterior, quando inte-
grava o Ministério Pú-
blico do Estado. Visi-
velmente emocionado 
o Presidente Maia não 
fez nenhum pronuncia-
mente, agradeceu ape-
nas a homenagem rece-
bida. 

No sábado, às 
11horas, um grupo de 
amigos, do convívio social do Presi-
dente, mandou celebrar uma missa em 
ação de graças pela passagem de seu 
aniversário. A missa foi celebrada na 
capela do Pão de Santo Antônio. O 
evento religioso contou com a parti-
cipação de um pouco mais de cem 
pessoas. Na ocasião netos, filhos, gen-
ros e noras do aniversariante oferta-
ram-lhe flores, pães e uvas no momen-

to da eucaristia. A 
missa totalmente 
direcionada para os 
valores morais e fa-
miliares, foi cele-
brada pelo padre 

Jantar 
dançante 

A desembar-
gadora Carmencin 
Cavalcante organi-
zou um jantar de 
adesão na sede so- 

cial da Assembléia Paraense, em mais 
uma homenagem ao Presidente Maia. 
O jantar dançante foi realizado no dia 
10 e contou com a participação de di-
versos magistrados, funcionários, 
procuradores, advogados e militares. 
A banda Sayonara fêz a animação da 
festa. Em dado momento, um dos in-
tegrantes da banda cumprimentou o 
aniversariante e resolveu surpreendê-
lo tocando o Hino do Paissandú Sport 
Club, seu time preferido. 

Durante o evento, a desembar-
gadora Carmencin Cavalcante fez um 
breve discurso elogiando a atuação do 
Presidente e destacando sua atuação 
enquanto membro do Egrégio Tribu-
na] e a frente da Corregedoria Geral 
de Justiça, Vice-Presidência e atual-
mente na Presidência. 

Pela família do homenageado 
coube ao engenheiro Márcio Losada 
- também emocionado, fazer a home-
nagem ao pai. Em breves palavras, 
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ra •encin Cava/cante 
dançante, na sede social 
bléia Paraense. 

sgatou a infância modesta, 
dantil e acadêmica do Pai. 
ente sua união com Dolo-
e companheira de todas as 
quem teve seus cinco fi-

vida profissional, inicila-
o pretor do termo Judiciá-
ia e logo depois a carreira 

ério Público, foram ressal- 

rcio, lembrou ainda, os re-
a mãe Dolores sobre as di-
enfrentadas para o desem-
funções, tanto na pretoria 

S p Lonas pelas quais 
ou. om  poucos recursos 
mas mantendo a dignida-

dade e franqueza no trato 
ssoas, "marcas indeléveis 
ráter", destacou. Márcio 
ambém que após anos na 
o MP, inicialmente como 
e posteriormente promovi-
rador, mesmo sem ter sido 
rn lista tríplice para preen-
ga no desembargado, em 
seu trabalho reconhecido 
bros do Tribunal de Justi-

legeram. A harmonia e ca-
stentes entre a esposa, fi-
s, genros e netos ficaram 
dos nas palavra do filho 

ante o jantar vários convi- 
seus pares, aproveitaram 

aído ambiente e aproveita-
versos rftmos do Sayonara 
d e caíram no samba, pago-
merengue etc. 

s homenageiam José Maia 
A íntegra da manifestação do Pároco Sílvio Copetti CSsR 

"Permita-me, senhor Presidente, que 
este octogenário sacerdote desta Paróquia de 
Nossa Mãe Santíssirna do Perpétuo Socorro, 
no epílogo do sua missionária caminhada, hoje 
alimentando-se exclusivamente do Santíssimo 
Sacramento, assim o trate, fraternalmente, nes-
sa conversa informal que ora mantenho com o 
dileto irmão através destas mal traçadas linhas, 
para levar-lhe urna mensagem de coragem, de 
altruísmo, de perseverança, de fé, pelas coisas 
negativas, tristes e desoladoras por que vem 
passando no presente momento, envolvendo 
um outro magistrado desse Poder Judiciário, 
conforme amplamente divulgado na imprensa 
escrita, falada e televisada de nossa terra, o que 
me tem sido dado acompanhar, com inegável 
e profunda melancolia. 

Apresso-me, antecipadamente, em con-
fessar-lhe, com pureza de alma, que a iniciati-
va de tão nobre gesto não foi exclusividade 
minha, mas também de um grupo de jovens e 
virtuosas senhoras que frequentam esta Paró-
quia, muitas delas mães de médico, engenhei-
ro, advogado e empresário de renomes, e por-
tanto com sua vida definida e situação finan-
ceira estabilizada, as quais, desinteressadamen-
te, visando apenas ao bem-estar do prezado 
irmão e com ele se solidarizar, por conhece-
rem-no em sua irrepreensível integridade mo-
ral e profissional, que põe acima de qualquer 
suspeita, ao que me alio, têm, com certa frequ-
ência, orado em grupo por sua pessoa e famí-
lia em face das tribulações por que vem pas-
sando ultimamente, e em razão do que, a pedi-
do das mesmas, iremos rezar uma novena, nesta 
Paróquia, às terças-feiras. ás 18:00 horas, a 
partir do dia 25.05.99. 

E o mínimo que crisãrnente nos é pos-
sível fazerem solidadriedade ao querido irmão, 
nesses momentos difíceis que vive por ter sido 
ultrajado em sua honra, através de um irrefle-
tido ato de uma sua colega de magistratura, 
completamente anti-ético, buscando estarda-
lhaçadamente a imprensa para dar vasão a um 
injustificável inconformismo em defesa do fi-
lho, motorista desse Tribunal, que, segundo ela, 
estaria sendo preterido cru termos salariais, não 
medindo esforços para tanto, quando, pela in-
discutível cultura que possui, poderia ter agi-
do com a reserva necessária e a humildade que 
deve pregar todo magistrado, para reivindicar 
o que entendesse justo. 

Acho que neste mundo poucos são os 
que têm humildade para assim agir, razão por 
que muitas vidas rangem e ficam endurecidos 
no viver de cada dia reclamando, por isso, um 
pouco do óleo da consideração, da delicadeza, 
da bondade, da brandura, da urbanidade, do 
apreço, porque nada com elas vai bem. 

Apesar de não conhece-lo pessoalmente, 
o que não me impede de dizer que o admiro pe-
las boas informações que tenho a respeito do seu 
excelente caráter, da sua inegável competência e 
da sua elevada formação moral, e mais ainda ago-
ra pela sua invejável e elogiável postura demons-
trada diante dos desprezíveis e infundados açoi-
te à sua honra, advindos de quem tinha o direito 
de respeitá-lo, não só pela sua condição de man-
datário máximo do Poder Judiciário do Pará, 
como até mesmo por urna questão de coleguis-
mo, tais predicados, por isso, vêem-se agora ple-
na e induvidosamente confirmados aos nossos 
olhos, nunca inegável demonstração de que o 
prezado irmão, longe de ser o que contra si foi 
vociferado, das infâmias que lhe foram assaca-
das, pertence a uma linhagem que a muitos inco-
moda assazmente e que com certezajamais per-
mitiria que fosse ter urna conduta contrária às 
normas que regem o seu mister ou às leis do país. 

Mesmo que motivos tivesse, corno os ti-
nha. com  toda razão, para antepor-se, de pron-
to, e de forma enérgica, a tão mesquinha e im-
perdoável conduta, o estimado irmão soube 
manter a serenidade e o equilíbrio emocional 
necessários não descendo de seu pedestal para 
se ver nivelado ao seu agressor, preferindo sa-
biamente que a Justiça, representada por seus 
próprios pares, assumisse o seu papel. Daí, mais 
urna vez, o motivo de minha admiração pelo 
nobre irmão por tê-lo à frente do órgão maior 
do Judiciário, ocupando orgulhosamente a pre-
sidência do mesmo, e onde os problemas, iwe-
vitáveis, mas sobretudo a sua espiritualidade, 
mas que nem por isso deixam de ter solução. 

Sei perfeitamente que o caro irmão está 
muito magoado por essas amarguras que mo-
mentaneamente vivência, mas não se deixe 
abater por isso, não esmoreça nunca, pois a 
verdade sempre acaba imperando porque ela é 
radiosa, ela é ofuscante, ela é radiante, resis-
tindo a tudo e a todos, não podendo por isso 
ser escondida por muito tempo, e logo tudo é 
devidamente esclarecido. 

E esta, meu distinto irmão, a mensagem 
que eu queria lhe transmitir. Se alcancei meu 
objetivo, não sei, só Deus saberá me dizer isso, 
através do seu comportamento. Mas de uma 
coisa tenho certeza. Fui espontâneo e sincero 
nos meus dizeres. Gostaria de lhe dizer mais 
coisas, mais palavras de otimismo, de esperan-
ça, mas os meus 87 anos de idade já começam 
a reclamar pois o cansaço já torna conta deste 
velho pároco, não permitindo mais delongas. 
Por isso, aqui despeço-me, esperando, sem pre-
juízos, sem excessos. Que Deus o abençoe, 
eternamente"! 

Atenciosamente 

Padre Sílvio Copetti CSsR 



Lúcia Seguin: uma vida dedicada à Magistratura 
A sessão do dia 28 de maio, da 3 

Câmara Criminal Isolada do Tribunal de 
Justiça, foi a última participada pela De-
sembargadora Lúcia Clareifont Seguin 
Dias Cruz. Nessa data, a magistrada al-
cançou a idade limite de permanência no 
serviço público, contando mais de 35 anos 
de atividades. Mesmo sem estar incluídos 
na pauta da sessão, a magistrada levou à 
apreciação dos demais integrantes do ór-
gão, os dois últimos processos que lhes 
foram distribuídos. 

Nascida em Mocajuba e criada em 
Belém, Lúcia Clairefont dedicou toda a 
sua vida aos estudos. Seus pais, Francis-
co Seguin Dias, espanhol naturalizado 
brasileiro e Alcina de Clareifonf descen-
dente de franceses, sempre procuraram in-
centivá-la 

Seu currículo escolar registra o pri-
meiro lugar em quase todas as etapas. O 
curso primário foi no Grupo Escolar José 
Veríssimo, iniciado aos sete anos de ida-
de "sempre passava em primeiro lugar, 
todos os anos. Depois fez o exame de 
admissão para o curso ginasial no Colé-
gio Progresso Paraense e também obteve 
o primeiro lugar. O curso clássico foi con-
cluído no Colégio Estadual "Pães de Car-
valho" - que correspondia ao segundo 
grau. O curso de Direito foi realizado ain-
da na antiga faculdade de direito, hoje 
sede da OAB-Pará. Na faculdade os pro-
fessores que mais marcaram a vida aca-
dêmica foram: Otávio Mendonça; Clóvis 
Meira; Orlando Bittar; Maurício Cordo-
vil. Sempre conquistando o primeiro lu-
gar em quase todas as disciplinas, a de-
dicada estudante entrava pela madruga-
da debruçada sobre os livros. "A minha 
vida era só para os estudos. Naquela épo-
ca não havia televisão e pouco ouvia a 
programação das rádios", lembra. No 
Colégio "Paes de Carvalho" Lúcia Cla-
reifont conheceu Reinaldo Cruz com 
quem casou em 1953, após dez anos de 
namoro. Da união nasceram os cinco fi-
lhos, hoje já adultos e graduados. 

Ao concluir o bacharelado, Lúcia 
Seguin abriu um escritório de advocacia, 
em sociedade com o irmão, paralelamente 
à atividade que já exercia, como funcioná-
ria do antigo IAPC - Instituto de Aposen-
tadoria e Pensões dos Comerciários. No 
lAPC alcançou o cargo de procuradora, ati-
vidade que exerceu por seis meses. Logo 
depois prestou concurso público para o car-
go de professora da Universidade Federal 
do Pará e simultaneamente para juíza de 
direito, sendo aprovada nos dois certames. 
Optou inicialmente pela magistratura e só 
assumiu o cargo de Professora da UFPA 
quando foi promovida, pelo Tribunal, para 
atuar na capital. Até então, Lúcia Dias Cruz 
já contava com o serviço. 

A primeira nomeação foi para co-
marca de Baião e ela afirma que não sen- 

Desa. Lúcia Clareifont Dias julgou seus 
últimos processo, no dia em que atingiu 

sua aposentadoria. 

tiu grandes dificuldades em proferir suas 
sentenças. "O então escrivão do único car-
tório da comarca, o Brasil, era competen-
te e bastante organizado, o que me permi-
tiu pesquisar jurisprudências em proces-
sos anteriores. Da mesma forma contava 
a competência do Promotor Público com 
quem trocava idéias e opiniões", lembra. 

A relação dessa magistrada com os 
jurisdicionados das Comarcas por onde 
passou foi de fraterna convivência. "a 
maioria dos casos conseguia resolver pa-
cificamentc, sem a necessidade de ingres-
sar com processo", ela conta que chama-
va as partes e fazia a conciliação A única 
dificuldade foi o deslocamento para o 
município, pois tinha que enfrentar o pre-
cário e deficiente transporte que havia. 

De 70 a 76 respondeu pela comar-
ca de Igarapé Açú, bem mais próxima 
da capital, a um pouco mais de 100 qui-
lômetros, o acesso a esse município foi 
bem mais fácil. 

Com a promoção para a capital a 
magistrada assumiu também a cadeira de 
Direito Previdenciário para os estudan-
tes do curso de Serviço Social, e mais 
tarde, paralelamente, ministrou a mesma 
disciplina para os estudantes do curso de 
Direito. 

A atividade de professora univer-
sitária foi considerada para Clareifont 
Cruz uma experiência enriquecedora 
mesmo diante de todas as dificuldades 
enfrentadas. Ela conta que tinha que mi-
nistrar as aulas em salas completamente 
abarrotadas de alunos. "Em cada turma 
haviam 60 estudantes enquanto que o 
número ideal seria de 30 alunos por tur-
ma, para um bom aprendizado", opina a 
ex-docente da UFPA. 

No Fórum da capital atuou na área 
penal e posteriormente na área cível. Mas 
foi o trabalho nas varas penais que mais 
lhe gratificou "na área penal a gente tem 
mais contato com o ser humano e já na 
cível o contato é mais restrito", explicou. 
Na l  Vara Cível, onde trabalhou por vá-
rios anos, conquistou amizades mantidas  

até hoje, como a do escrivão Moacyr San-
tiago e sua mulher Stael. Para o escrivão, 
Lúcia Seguim Dias "sempre exerceu o 
cargo com absoluta correção demonstran-
do louváveis qualidades de espírito. Ati-
va, proba, honrada, leal e cortês. Mere-
cedora do cargo.." elogia Santiago. 

A promoção ao desembargo veio 
por merecimento depois de 26 anos na ma-
gistratura. O trabalho, embora bem mais 
complexo, uma vez que tinha que rever as 
decisões proferidas em primeiro grau, foi 
assessorada pelo bacharel Leonan Cruz. 
Hoje se orgulha de ter permanecido até o 
último dia em que esteve na ativa, dia de 
seu aniversário 28 de maio. Outro motivo 
de orgulho dessa magistrada é o fato de 
não ter deixado nenhum processo para re-
distribuição. 

Homenagem 
Concorrida e contando com a par-

ticipação de desembargadores, juízes, fun-
cionários da casa e advogados a desem-
bargadora Lúcia Clareifont Seguin Dias 
Cruz deixou, no dia 28 de maio, o Tribu-
nal de Justiça do Estado por ter atingido a 
idade limite de permanência no serviço 
público. Mas vai contribuir ainda com seu 
trabalho, junto a Comissão de Jurisprudên-
cia e Revista do TJE, em caráter voluntá-
rio. Os funcionários do gabinete da desem-
bargadora organizaram uma festa de ade-
são que marcou a data. A festa homena-
gem foi realizada no final do expediente 
da última sessão da qual a desembargado-
ra participou, no salão nobre "Rui Barbo-
sa" do Palácio da Justiça. 

"Vamos sentir muito sua falta 
de seu trabalho, sobretudo junto ao 
gão no qual integrava e sempre dando 
conta dos processos à ela distribuídos" 
declarou o Presidente José Alberto Soa-
res Maia que é Contrário à fixação em lei, 
da idade limite de permanência no servi-
ço público. 

Comungando com a mesma opinião 
do Presidente José Maia o desembargador 
Benedito Alvarenga entende que a apo-
sentadoria compulsória é um "capitio de 
minutio - redução da capacidade de tra-
balho da pessoa em razão de imposição 
legal, quando ainda há muito a dar de si". 
Alvarenga disse que "a aposentadoria da 
desembargadora Lúcia Seguin representa 
um misto de tristeza e alegria. Tristeza por 
não mais poder contar com a sua partici-
pação junto a 3  Câmara Criminal Isola-
da. Lúcia Clareifont Seguim Dias Cruz, 
Jaime Rocha e eu inauguramos, em no-
vembro de 95, e alegria por ver a desem-
bargadora Seguin Dias Cruz atingir a ida-
de limite no serviço público, ativa com 
plena lucidez, julgando todos os feitos que 
lhe foram distribuídos, sem deixá-los ao 
novo desembargador que irá sucedê-Ia" 
concluiu o magistrado. 



0 presidente Maia cumprimenta a nova desembargadora Hera Ida 
Blanco e Sônia Parente. 

Novo Almoxarifado 
Uma cerimômia simples marcou a 

entrega da reforma e adptação do novo 
almoxarifado do TJE. O evento foi 
realizado no dia 26 de maio e contou com a 
presença de vários magistrados, secretários 
administrativo e de planejamento, diretores 
e funcionários da casa. Na oportunidade, o 
Presidente José Alberto Soares Maia fez um 
breve pronunciamento e ressaltou que o 
prédio foi adquirido na administração do 
desembargador Romão Amoêdo (biênio 87/ 
98). A execução da obra, supervisionada 
pela Coordenação de Engenharia do TJE foi 
realizada em 60 dias. 

Novas desembargadoras no colegiado do T  JE 
As Juízas He-

ralda Dalcinda Bian-
co Rendeiro e Sônia 
Maria Macedo Paren-
te foram empossadas 
desembargadoras do 
Tribunal de Justiça do 
Estado, em sessão re-
alizada às 12h00, do 
dia 10 deste mês, no 
Salão nobre do Palá-
cio da Justiça. As duas 
magistradas foram es-
colhidas, em sessão 
plenária realizada no 

a nove, pelos cnté- 
os de antiguidade e 

de merecimento respectivamente. 
A sessão de posse foi presidida 

pelo desembargador José Alberto Soa-
res Maia, Presidente do Tribunal de Jus-
tiça e Secretariada por Gengis Freire - 
Secretário Geral do Tribunal, que fez a 
leitura dos termos de posse. Com  exce-
ção de Wilson Marques dos Santos e 
Izabel Benone, que se encontram licen-
ciados e fora do Estado, os demais de-
sembargadores que compõem o cole-
giaclo, se fizeram presentes à sessão, 
além de juizes, advogados, familiares 
das empossadas e funcionários do TJE. 

A primeira a fazer o juramento •ssinar o termo de posse foi Hera]-
da Rendeiro, que falou em nome das 
empossadas. Visivelmente emociona- 

da, a magistrada, de improviso fez um 
breve discurso agradecendo a Deus e 
aos colegas que as elegeram. "Nós 
temos que agradecer sobretudo a 
Deus porque foi ele que iluminou os 
colegas magistrados que nos elege-
ram e nós só temos a agradecer. Acre-
dito que essas são também as pala-
vras da colega" ressaltou a empossa. 

Também de improviso e em 
breves palavras, o Presidente José Al-
berto Maia fez um pronunciamento 
desejando às novas desembargadoras 
as boas vindas ao desembargo e des-
tacou que "foi desejo das colegas to-
marem posse hoje, haja vista, que as 
magistradas já vinham atuando no 
Tribunal e a posse foi para que os tra- 

balhos não sofram solu-
ção de continuidade", 
concluiu. 

Solenidade 
Comemorativa 

A solenidade co-
memorativa de recepção 
das novas desembargado-
ras será realizada no dia 
24 próximo, no plenário 
"Des. Oswaldo Pojucan 
Tavares", na presença do 
colegiado de desembarga-
dores, juízes, integrantes 
do Ministério Público, 
funcionários da casa, ad-
vogados e autoridades 

dos Poderes Legislativo e Judiciário. A 
desembargadora Carmencm Cavalcan-
te - a mais nova no desembargo, fará a 
saudação às duas magistradas, em nome 
do colegiado. Os representantes do Mi-
nistério Público do Estado e da OAB-
Pará vão poder também saudar as no-
vas desembargadoras. 

A banda de música do Polícia 
Militar já está acionada para execu-
tar os hinos do Brasil e do Pará, no 
início e encerramento da solenidade. 
O Coral "Des. Delival Nobre" inte-
grado, em sua maioria, por funcioná-
rios do TJE, homenageará as nagis-
tradas com diversas composições de 
MPB. O evento será finalizado com 
um coquetel servido aos presentes. 



A médica Ivone Rodrigues esclarece aos servidores os perigos 
do sol. 

Cuidados com a pele no verão 
Os cuidados com a 

pele durante o período de 
estiagem, considerado ve-
rão nesta região, foi tema 
de palestra proferida pela 
pediatra Ivone Oliveira, 
no mini auditório do Palá-
cio da Justiça, às 10h00, 
do dia I6 deste mês. Amé-
dica em sua palestra falou 
sobre os males causados 
pela excessiva exposição 
ao sol. Ela forneceu tam-
bém dicas sobre os cuida-
dos para proteção e saúde 
da pele. A palestra faz par-
te do programa de medici-
na preventiva que vem sendo desen-
volvido pelo equipe do serviço mé-
dico do Tribunal. 

Apesar do tema ser bastante di-
vulgado pelos veículos de comunica-
ção, no dia 16, mais de 20 pessoas as-
sistiram a palestra, no mini-auditório do 
Palácio de Justiça. 

Ivone mostrou num primeiro 
momento as várias designações das ra-
diações solares e formas mais indica- 

da para evitá-las como o fator de pro-
teção solar,encontrado em alguns bron-
zedores. O horário, em que a exposi-
ção da pele à radiação ultravioleta (en-
tre 10 e 16h) é mais nocivo, também 
foi apresentado como causa de vários 
problemas, como o câncer. 

A alta incidência de câncer de pele 
no Brasil foi um dos pontos mais impor-
tantes abordados pela palestrante. 

Para isso,ela alertou aos presen- 

tes sobre os cuidados com 
o bronzeamento artificial 
e com a radiação ultaravi-
oleta, devido suas conse-
qüências com a avanço da 
idade. Dicas sobre o ves-
tuário a ser usado pelos ve-
ranistas nos próximos dois 
meses e informações sobre 
os tipos de pele mais afe-
tados pela irradiação 
solar,além de fotoproteto-
res químicos e físicos fo-
ram esclarecidos. 

Nos últimos cinco 
anos, a incidência de 
Câncer de Pele em Belém 

aumentou muito, mesmo com ampla d 
vulgação de órgãos públicos nas pra-
as, nos hospitais, nas escolas e em lu-
gares de livre acesso das pessoas. Se-
gundo a pediatra,o brasileiro não está 
acostumado a ler,ouvir e se informar e 
este seria o motivo dessse aumento de 
tal incidência. Ela ainda afirma que a 
Sesma e Sespa, responsáveis pela saú-
de pública, costumam fazer sua parte 
nas campanhas de prevenção. 

Serviço Odontológico Inaugura Atendimento Especializado 
A prevenção e tratamento do 

sangramento gengival, a partir do iní-
cio do mês de julho, já podem ser tra-
tados no posto do serviço odontoló-
gico do TJE. A nova modalidade, da 
área de Periodontia, representa um 
avanço no atendimento aos servido-
res e seus dependentes. Do diagnósti-
co da doença gengival até o planeja-
mento e execução cirúrgica podem ser 
realizados pela equipe, formada por 
cinco odontólogos do Tribunal. 

Os serviços serão executados por 
Ságio Brabo e Francisco Lisboa, cirur-
giões-dentistas. Os dois, tem especia-
lidade em periodontia pela Associação 
Brasileira de Odontologia. 

Ságio Brabo explicou que: "inici-
almente serão dois dias por semana para 
atendimento de pacientes periodontais. 
Haverá um dia, da semana, exclusiva-
mente para execução das cirurgias". A 
expectativa é que haja uma grande pro-
cura pelo serviço. Os odontólogos acre-
ditam que com o serviço "aumentará e 
muito a qualidade de saúde bucal dos 
funcionários e de seus dependentes, prin- 

cipalmente se levarmos em consideração 
os altos custos desses procedimentos 
quando executados a nível de consultó-
rio particular", observou o dentista. 

Ságio Brabo e um dos convida-
dos para ministrar conferência na "1 Se-
mana de Saúde do Judiciário", onde 
abordará sobre o tema "Saúde Bucal no 
Adulto" enfatiza que as doenças gengi-
vais, de acordo com dados recente da 
American Dental Association (ADA) 
em seu último relatório, atinge 90% da 
população do globo, independente de 
faixa etária, que são as principais cau-
sas de perda a médio e longo prazo dos 
dentes. Ele ainda conclui. "A nossa in-
tenção é agir em todas as fases do Tra-
tamento, ou seja, diagnóstico, preven-
ção, tratamento não cirúrgico e cirúrgi-
co da doença. O que certamente trará 
para nós e para os nossos pacientes um 
controle efetivo para cada caso", disse. 

O sangramento gengival é o pri-
meiro sinal de anormalidade. Quando 
diagnosticado e tratado em tempo há-
bil, consegue-se resultados expressivos, 
haja vista, que a doença periodontal não  

consegue avançar para o osso evitando, 
desta forma, perda nas estruturas de su-
porte dos dentes. De fato, a doença pe-
riodontal, ou gengival, é uma doença 
progressão lenta, geralmente o pacien-
te não sente dor, mas percebe que exis-
te algo de errado com seus dentes, por-
que toda vez, ao escovar os mesmos 
ocorre sangramento, ou quando da uti-
lização do fio dental. Em alguns casos 
acompanhado por halitose (mal hálito) 
e, à medida que progride, mobilidade 
do dente. 

Controle de placa bacteriana, 
método correto de escovação, uso 
obrigatório de fio dental, consultas pe-
riódicas ao consultório, podem ajudar 
a minimizar a doença. Porém, fatores 
como o hábito de fumar, predisposi-
ções hereditárias bem como o stress 
do dia-a-dia, facilitam rapidamente a 
instalação da mesma. 

Na verdade os bons resultados 
consegue-se através de um controle ri-
goroso de cada paciente ao longo dos 
anos para que a doença não progrida 
para um quadro irreparável. 



Serwnário para aplicação do ECA nas escolas 
"O Estatuto da Criança e do 

Adolescente na escola: Instrumento de 
Conquista da Cidadania" é o tema de 
seminário promovido pela Universida-
de Federal do Pará, através do Centro 
de Educação Núcleo Pedagógico In-
tegrado e Tribunal de Justiça do Esta-
do, através da 24 Vara da Infância e 
da Juventude. Destinado aos educado-
res da rede Municipal e Estadual de 
ensino e outras instituições, o evento 
foi realizado nos dias 16 e 17 deste 
mês. Com  o apoio da Secretaria Esta-
dual de Trabalho e Promoção Social 
(Seteps) e Fundação da Criança e do 

S
adolescente do Pará (Funcap) a inici-
ativa faz parte do projeto "Trabalhan-
do a Cidadania". O projeto objetiva 
propiciar alternativas capazes de sen-
sibilizar o discente a utilizar os direi- 

tos e deveres, previstos no ECA, na 
escola, e demais espaços públicos, para 
o exercício pleno da cidadania. 

O Juiz Paulo Frota e Silva, ti-
tular da 24  Vara realizou a palestra 
de abertura com o tema "A Teoria da 
Proteção Integral". No mesmo dia, o 
palestrante Roberto Souza, Coorde-
nador das Promotorias de Justiça da 
Infância e Juventude de Belém, falou 
sobre "Os direitos Fundamentais da 
Criança e do Adolescente" e Maurí-
cio Almeida Guerreiro, Promotor de 
Justiça intermediou os debates. 

A mostra das atividades reali-
zadas por instituições que trabalham 
com crianças e adolescentes fez par-
te da programação do seminário. A 
exposição contou com a participação: 
da Data - Divisão de Atendimento ao  

Adolescente; Graça Cunha - Promo-
toria de Justiça da Infância e da Ju-
ventude de Belém; Luiz Dantas, in-
tegrante do Conselho Tutelar 4— 10; 
da CIOP - Companhia Independente 
de Policiamento Escolar; e Funcap. 

No segundo dia os temas abor-
dados foram: "Procedimentos no 
Atendimento de Crianças e Adoles-
centes Envolvidas em Ato Infracional 
e Situação de Risco", com Liane Cai-
valho, Assistente Social; "Ética, Edu-
cação e Não à Violência", com a so-
cióloga Kátia Mendonça. O evento 
foi encerrado com a realização da ofi-
cina "Escola - Espaço de Relações", 
cujos facilitadores foram os assitentes 
sociais: Bethânia Sales; Joana Rebe-
lo; Liana Carvalho; Luciana Leão e 
Luciano Negrão. 

Criação de vara especializada em crimes contra crianças 
A proposta de cri-

ação de uma vara espe-
cializada para julgar os 
processos criminais, cu-
jas vítimas são crianças 
e adolescentes, foi in-
cluída no projeto de lei 
de reforma e atualiza-
ção do novo Código de 

krganização Judiciária 
enviado à Assembléia 
Legislativa pelo TJE, 
em setembro do ano 
passado. A inclusão da 
proposta foi feita pelo 
Ministério Público do 
Estado, através da Promotora de Jus-
tiça e Coordenadora da Comissão de 
Segurança e Justiça do Plano de 
Combate ao Abuso, Maus-Tratos e 
Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, Maria do Socorro Car-
valho Mendo, durante audiência com 
o Presidente do TJE. desembargador 
José Alberto Soares Maia, na manhã 
do dia 7 de junho. Também partici-
param da audiência: o Juiz Paulo 
Frota e Silva, titular da 24  Vara da 
Infância e Juventude; Lúcia Miran-
da, do Conselho Tutelar; e Marcel 
Hazeu, sociólogo, pesquisador do 
Centro de Defesa da Criança e Ado-
lescente - EMAUS. 

do o grande volume de 
ações que sobrecarre-
gam as varas penais, 
ocasionando uma signi-
ficativa demora no jul-
gamento dos proces-
sos", justificou Maria 
do Socorro Mendo. 

O desemlgador 
José Alberto Maia foi 
favorável ao pleito e in-
formou ao grupo que "o 
Tribunal tem uma co-
missão composta por 
desembargadores - que 
tem à frente a Vice-Pre-

sidenta do TJE, Climenié Bernadette 
de Araújo Pontes, para reexaminar o 
projeto do novo Código, o pleito será 
apresentado à comissão para estudos. 
Também enviamos a reivindicação de 
criação de uma vara especializada para 
julgar os crimes praticados contra 
mulheres" concluiu o Presidente Maia, 
referindo-se a reivindicação formula-
da pelo movimento de mulheres. 

A cópia do projeto de lei do 
novo Código de Organização Judici-
ária - contendo as emendas propos-
tas por setores da sociedade civil, está 
sendo reexaminada pela comissão de 
desembargadores do Tribunal para 
posterior retorno ao Legislativo. 

Presidente Maia recebe os representantes do Conselho de Defeso da 
Criança e do Adolescente, no gabinente de despachos. 

A promotora informou que a 
criação da vara especializada faz parte 
de um conjunto de ações programa-
das para o "Plano do Município de 
Belém" coordenado pelo Conselho 
Municipal de Defesa da Criança e do 
Adolescente. O conselho é formado 
por diversas entidades governamen-
tais e não governamentais que atuam 
no combate à violência contra crian-
ças e adolescentes. "Uma das ações é 
a criação de vara especializada, ten-
do em vista, que o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente - ECA prevê tra-
tamento prioritário em todas as ações 
do Poder Público e da sociedade ci-
vil organizada. Também consideran- 
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Mensagem 
Oh!, como é agradável para irmãos reunidos viverem juntos. Como um óleo suave derramado sobre a fronte 

que desce para a barba, a barba de Aarão, para correr em seguida até a orla de seu manto. Como o orvalho de 
Hernmon, que desce pela colina de Sião; pois ali derrama o Senhor a Vida e uma bênção eterna". Salmo 132 

Os dirigentes do Tribunal de Justiça parabenizam os aniversariantes de julho São os seguintes: 
Benedito Bentes Lobo 
Eladio da Silva Amaral 
Gilda Cristina Pereira Furtado 
Ivoneide Campos Barbosa 

11 - Darlene Salgado Santa Brigida 
Florinda Dias Riker - Juíza 
Haroldo José Araújo de Figueiredo 
João Carlos Veloso Rodrigues 
Luiz Antônio dos Santos Angelim 
Maria Raimunda Silva Von Paungarten 
Olga Lalor Corrêa 
Oneide Lima de Almeida Barata 

12 - Carlos André Abud Saliba 
Eurídice de Oliveira Costa 
Jadson Roberto Quemel 

13— Ana Lúcia Monteiro de Souza 
Ana Selma Silva Timóteo - Juíza 
José Gilmo Lobato Pantoja 
Maria de Fátima Martins Cunha 
Zuleide Pimentel Leite - Pretora 

14 - Anna Ramos de Barros 
Beatriz Érica Pan ato 
Gilberto Nazareno de Oliveira Moura 
Maria Leonor Rosa da Silva 

15 - Célia Angélica Dias Lobo Santos 
Eva do Amara! Coelho - Juíza 
Jonas Cordeiro Viana 
Luiz de Gonzaga Siqueira Silva 
Maria do Carmo Lobato Rossy 

16 - Carmelino Soares das Dores - Pretor 
Elzemir Cecim Abraão 
Fernando do Carmo Silva Miranda 
Gilson do Carmo Castelo dos Reis 
Haroldo de Araújo Pontes 
João Ronaldo da Silva Sá 
Ronald Batista 

17 - Ana Mary Lima Jassé 
Egídio Rodrigues de Abreu 
José Ricardo Matos dos Santos 
Luiz Guilherme M Leitão 
Williams da Silva Tavares 

18 - Anildo Saboia Dos Santos 
Berenice Ribeiro de Oliveira 
Francisco Marinho Andrade 
Nilo dos Santos Rocha 
Paulo Ronaldo Silva dos Santos 

19 - Albino de Abreu Nogueira Filho 
Arlete Barbosa Guimarães 
Lídia Dias Fernandes - Desembargadora 
Mauro Roberto Souza da Silva 
Vicente de Paula Santiago 

20— Ana Maria Trindade Tavares 
Antônio Carlos de Souza Castro 
Armando Duarte Mesquita Júnior 
Cristovam Marruaz da Silva 
Daniela Xavier Hanaque 
Edite da Costa Pantoja - Juíza 
Fábio Ricardo Corrêa Saavedra 
Myriam Viegas Carvalho 

21 - Fernando N27ar Alves Ferrira 

341.3 

Título: Infonnativo TJPA. 

01 - Jarina de Nazaré Silva Mourão 
Regina Lúcia Silva Gomes 
Sebastião Dias Castelo 

02 - Carmencin Marques Cavalcante - 
Desembargadora 
Edilma Dias Barbosa 
Elian Maria Silva de Freitas 
Keione Sastre da Conceição 
Marneide Trindade Pereira Merabet - 
Juíza 
Nilda Maria da Costa Quaresma 
Renildo Alves dos Santos 
Waldomira Corrêa de Miranda 
Waldomiro Caldas Rolim 

03 - Lidiana Brabo Batista 
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos 
Santos - Juíza 
Raimundo Ari Maia Pereira 

04 - Ana Cristina Nunes do Nascimento 
Deuzadete Ferreira da Silva 
Evandro dos Anjos Santos 
Marúcia de Fátima Guimarães Moraes 
Raimundo Duarte Rodrigues 

05 - Ana Tereza Sereni Murrieta - Juíza 
Cláudio José Nunes Pimentel 
Edmundo Rodrigues Cal 
Elba Caceila Alves de Souza 
Fabrício Martins Góes 
João Carlos Sarmanho 
José Ciébio da Silva 
José Ditoso de Moura 
Raimundo Rodrigues Ferreira 
Ronaldo Soares Lobo 
Valdeide Sousa Mota 
Valdir Raimundo Marques 
Valdirene do Socorro da Silva Campos 

06 - Andréa Luisa Ribeira da Fonseca 
Evangel Santana 
Luís Fernando dos Reis Queiroz 
Manuel Pedro Carvalho de Oliveira - 
Pretor 
Márcia Cristina Calil.Gonçalves 
Maria Nilzareth da Silva Costa 
Maria Zuila Gomes de Azevedo 
Marilene do Socorro Furtado Cravo 
Teodoro de Souza Júnior 

07 - Carlos Fernandes Rendeiro 
Erasmo Rodrigues Demétrio 
José Antônio dos Santos 
Katia Esmelinda Aragão Lima 
Rubem Pereira Santos 
Teima de Fátima Bittencourt Sales 
Zilda Maria Azevedo Rodrigues 

08 - Antônio Guilherme Evanovicth Santos 
José Maria da Silva Souza 
José Nilton da Silva Araújo 
Paula Martins Bacim 
Ubiracy da Rocha Sidrim 

09 - Antônio Francisco Tenório Magalhães 
Maria Aparecida da Silva Farias 
Maria Vitória Torres do Carrr  N Cham 
Sebastião Martins Ferreira - 1 

10 Américo Hortêncio da Cruz 
Antônio Manoel G Barros Lo 

Datas comemorativas c 
2 - Dia dos Bombeiros 
19 - Dia da Caridade e do Fi. 
20 - Dia do Amigo 
25 - Dia do Motorista 

Dia do Escritor 
26— Dia da Avó 
28 - Dia do Agricultor  

Maria Madalena Cavalcante Nascimento 
Marmnalva Aires de Souza 
Raimundo Luís Meio do Nascimento 
Ságio Alfredo Brabo de Araújo 
Therezinha Martins Fonseca - Juíza 

23 - Almiro Carvalho de Oliveira 
Amélia Beleza da Ponte e Souza 
Lilian Lobato Pereira 
Luciana Caldas da Silva 
Maria das Graças Oliveira Dainasceno 
Moysés Raimundo Pinho de Azevedo 
Gama 
Olivar Franco 
Rita Maria Pimentel do Amara! 
Willanea Raimunda da Silva e Silva 

24 - Creusa Henriques Brito 
Elizabeth Maifei Silva 
Francisco Ronaldo de Araújo 
José Gomes Filho 
Luciane Pacheco de Oliveira Cortes 
Sônia Maria Ferreira Guimarães 

25 - Maria de Jesus Silva Lima 
Maria Santana Tavares Rebelo - Juíza 
Maria Solange Marques Jussara 
Osmar Vieira da Costa Júnior 1 

Paulo Pacheco Gusmão 
Sandra de Nazaré Barbosa da Costa 
Silvaria Maria Mendes de Farias 
- Ana Beatriz Marques Viana 26 
Ana do Socorro Oliveira de Jesus 
Ana Fátima de Almeida Maia 
Carmem Silva Dias Jatene 
Gengis Freire de Souza 
Luiz Cláudio Alves 
Maria Eunice Figueiredo Landy Modesto 
Maria Ivete Rocha Ramos 
Nazareno de Jesus P da Costa 
- Antônio Sérgio Barbosa de Sousa 27 
Cristóvão Amara! Nunes 
Jucelia de Fátima Padilha 
Manoel Moura Monteiro Nunes 
- Antonieta da Rosa Lima Machado 28 
Edynaido Nunes Rodrigues 
Elyenne Soares Figueira 
Fernanda Moreira Sousa

0 Helena Percila de A Dornelles - Juíza 
Marilena Nascimento Pinho 
Mauro do Socorro Alencar Cruz 
Raimundo Rubens de Souza 
Roseane de Souza Pinho 
Tito Froes de Oliveira 

29 - Ana Laura Cordeiro 
Antônio Nazaré Nunes da Costa 
Edneia Oliveira Tavares - Juíza 
José Antônio Moreira de Oliveira 
Maria do Carmo Sarmento de Araújo 
Juíza 
Teodora Teles Menezes 
- Afonso José Lobo Pinheiro 30 
Alcemir de Oliveira Farias 
A - r arla  Murrieta Palmeira de Oliveira 

de Jesus Soares Rosa 
e Ribeiro Coutinho 
na de Souza Pompeu 
Elane Carvalho Pedrosa 
eu Peres Gusmão 
rizola Duarte de Oliveira - Juiz 
do Céu Maciel Coutinho - Juíza 
i de Nazaré Sena Simões Peixoto 


