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Eronides Primo é 
eleito desembargador 

O juiz Eronides Souza Primo, titular da 8a  

/ara Penal da capital, foi eleito pelo Tribunal 
de Justiça do Estado para ocupar a vaga dei-
xada pelo desembargador Paulo Sérgio Fro-
ta, que faleceu no último dia IS de dezem-
bro. O critério foi de merecimento. 

A eleição, por maioria, ocorreu durante 
sessão plenária realizada dia 6 de fevereiro. 
Ele será empossado no cargo de desembar-
gador no próximo dia 15 de março. 

Aos 63 anos e 31 dedicados à magistratu-
ra paraense, Eronides Primo começou a car-
reira em março de 1970, quando ingressou 
como pretor do distrito de São João do Ara-
guaia, ocupando o cargo durante oito anos. 
Nesse período, o magistrado respondeu tam-
bém por Marabá em razão do afastamento da 
então juíza titular. 

Por aprovação em concurso público reali-
zado em 1982, foi nomeado para assumir a 
titularidade da comarca de Conceição do Ara-
guaia, cuja jurisdição envolvia ainda os muni-
cípios de Redenção, Xinguara, Rio Maria e São 
João do Araguaia. 

A promoção para a capital aconteceu em 
1991, onde respondeu como juiz auxiliar da 

Vara da Infância e Juventude. Após oito me-
ses assumiu a 18  a   Vara Penal. 

No biénio 1998/1999 atuou como juiz 
auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça. Em 
novembro do ano passado foi convocado 
para atuar na 3' Câmara Criminal Isolada e 
Reunidas. 
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Eldorado dos Carajás 

juiza marca 
Começa no próximo dia 8 de 

abril a primeira das três sessões 
de júri popular que levará ao ban-
co de réus 149 policiais militares 
acusados pela morte de 19 tra-
balhadores rurais sem terra, du-
rante um protesto do MST, na cur-
va do 'S', no município de Eldo-
rado dos Carajás. O confronto en-
tre policiais e trabalhadores liga-
dos ao MST ocorreu dia 17 de 
abril de 1996. 

A juíza Eva do Amaral Coe-
lho, titular da a  Vara Penal, vai 
presidir as sessões de julgamen-
to e contará com o auxílio do juiz 
Roberto Moura para os procedi-
mentos administrativos. O gran-
de júri será realizado no Tribunal 
do Júri do Palácio da Justiça, anti-
ga sede do TJE, localizado na Ci-
dade Velha. 

Na primeira sessão serão jul-
gados o coronel Mário Colares 
Pantoja, na época comandante da 
Polícia Militar, o major José Ma-
ria Pereira de Oliveira e o capi-
tão Raimundo José Almendra La-
meira, que comandaram a tropa 
na tarde de 17 de abril daquele 
ano. O coronel será defendido 
pelo advogado Américo Leal, o 
major pelo advogado Jânio Siquei-
ra e o capitão pelo advogado Ro-
berto Lauria. 

julgamento 
Na segunda sessão, marcada 

para IS de abril, serão julgados 
17 policiais militares, sendo 12 
sargentos, 4 tenentes e 1 cabo. 
Na defesa deles atuará o advoga-
do Luiz Abdoral Lopes. E na ter-
ceira sessão, marcada para 22 de 
abril, será a vez de 129 PMs, sen-
do IS cabos, 108 soldados e 6 
sargentos. Atuarão na defesa os 
advogados Eloisa Helena da Sil-
va Savano, Paulo Ronaldo Albu-
querque e Ocione Ferreira. 

Ao marcar a data, a juíza con-
siderou que "o feito criminal en-
contra-se devidamente saneado e 
preparado para o julgamento e 
que os recursos decorrentes da 
anulação do primeiro júri não 
possuem efeito suspensivo". 

De acordo com a juíza, foram 
esgotados todos os prazos para 
requerimento de diligências pe-
las partes, até porque a perícia 
requerida pelo Orgão Ministerial 
na fita com a gravação das ima-
gens sobre o episódio já foi efeti-
vada, não havendo manifestação 
das partes em relação a sua con-
clusão. 

A íntegra do despacho da 
magistrada está no site www. 
tj.pa.gov.br  no link "Acompanhe 
o Andamento do Processo de El-
dorado dos Carajás". 

Des. Benedito Alvarenga 
assume a Corregedoria 

O desembargador Benedito de 
Miranda Alvarenga, eleito correge-
dor geral do Tribunal de Justiça do 
Estado para o biênio 2001/2002, 
só assumiu efetivamente o cargo no 
último dia 2 de janeiro, já que esta-
va afastado por motivo de doença. 
A função estava sendo ocupada in-
terinamente pela desembargadora 
Osmarina Nery. 

Ele disse que está desenvolven-
do um trabalho de acordo com o 
que vinha sendo feito pela doutora 
Osmarina Nery, a quem elogiou 
pela atuação brilhante durante qua-
se um ano no cargo. 

"Vejo a Corregedoria Geral do 
Tribunal de Justiça como um dos 
órgãos que mais estão em contato 
contínuo com os membros da ins-
tituição, pois é um órgão de orien-
tação e como tal tem conseguido 
desenvolver o trabalho", enfatizou 
ele, acrescentando que a função pri-
mordial da Corregedoria é orien-
tar e prevenir os magistrados e 
apenas por exceção praticar atos 
de punição. 

Desembargador Benedito 
Alvarenga 

O corregedor geral salientou 
que em janeiro houve um movi-
mento muito grande de decisões e 
reclamações e pedidos de provi-
dências de ordem administrativa. 
"Espero que nos meses que faltam 
para concluir o meu mandato pos-
sa corresponder a essa escolha que 
meus pares fizeram de meu nome e 
às expectativas de magistrados, de 
modo geral", declarou. 

O desembargador Alvarenga 
trabalha com uma equipe de 12 as-
sessores jurídicos. 
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Editorial 
Importantes decisões marcam 

o começo do Ano Judiciário 
O início do Ano Judiciário foi marcado por acontecimentos 

e decisões de grande importância para o desenvolvimento das 

atividades judicantes, entre os quais reportamos a escolha do 

novo desembargador na vaga deixada com o falecimento do 

desembargador Paulo Sérgio Frota e Silva. Ela será preenchida 

no próximo dia IS de março, com a posse do juiz Eronides 

Souza Primo, escolhido pela maioria dos votos. Outra decisão 

importante foi a realização da sessão solene do Tribunal alusiva 

aos 128 anos de Instalação do Tribunal de justiça, na comarca 
de Santarém, com a participação de quase dois terços do colé-

gio de desembargadores e a presença do ministro Vicente Leal 
de Araújo, do STJ. 

No tocante às questões agrárias, registramos a nomeação 

do desembargador Otávio Marcelino Maciel para o cargo de 

ouvidor agrário estadual, pela Presidente Climeniè Bernadette 

Pontes, para acompanhar o andamento de processos que en-
volvam a matéria. Com  a nomeação, o magistrado tem procu-
rado facilitar ao máximo o acesso às informações e repassar á 

mídia para conhecimento da sociedade em geral, todos os con-

flitos dessa natureza e ainda mediar junto as partes, propondo 

soluções. Também reportamos nesta edição a assinatura de 

convênio entre o TJE e a Prefeitura de Jacareacanga para 
construção do fórum daquela comarca. 

Na programação da Presidência do TJE, dando prossegui-
mento às ações de cidadania - marca registrada da atual gestão 
- está programada a instalação, para o dia 23 de março, de 

mais um posto avançado para expedição de certidões de nasci-

mento na maternidade do Hospital da Venerável Ordem Ter-

ceira, em parceria com o titular do Cartório de Registros, a 

exemplo do posto avançado instalado no ano passado no Hos-

pital da Santa Casa de Misericórdia do Pará, que será reporta-

do na próxima edição. Em se tratando de promoção de cidada-

nia, vale conferir nesta edição as diversas homenagens que se-

tores da sociedade estão realizando em memória do desem-
bargador Paulo Sérgio Frota e Silva. 

No âmbito da justiça de primeiro grau, destacamos a defi-

nição das datas das sessões que levarão ao banco dos réus 149 

policiais militares acusados pelas mortes de 19 trabalhadores 

rurais sem terra, durante um conflito no município de Eldora-

do dos Carajás, há seis anos. A juíza Eva do Amaral, que presi-

de o feito, marcou para os dias 8, 15 e 22 de abril as três 

sessões de júri popular. A direção do Tribunal vai transmitir os 

trabalhos do júri em tempo real, via Internet. 

Vale destacar a preocupação dos dirigentes em atender as 
necessidades do funcionalismo para aprimorar e melhorar as 

condições de trabalho para o bom e fiel desempenho das ativi-

dades de apoio. Nesse sentido, a direção tem ouvido as reivin-

dicações e procurado atender, dentro das possibilidades orça-

mentárias disponíveis. A recente reunião que aconteceu na 

comarca de Santarém, entre o Secretário de Administração e 

funcionários daquela distante comarca, que conversaram e dis-

cutiram pleitos específicos e de interesse do funcionalismo do 

judiciário em geral, comprova a qualidade de gerenciamento 
no trato da coisa pública. 



AGENDA DA PRESIDENTE 
A Presidente do TJE, Desci. Climenié 8ernadette de Araújo Pontes, agradece 
os convites e visitas recebidas neste mês de fevereiro. São os seguintes: 

- CONVITES RECEBIDOS: 

Servidores da comarca de 
Santarém se reúnem com 

Secretário de Administração 

Em Santarém, o secretário de Administração se 

D
reúne com os servidores Lio judiciário local 

ezoito funcionários do fá-
rum de Santarém se reuniram 
com o secretário de Administra-
ção do Judiciário, Haroldo Pon-

tes, na noite do último dia 15, 
no Amazon Park Hotel. Na pau-
ta da reunião, solicitada pelo de-
legado sindical da comarca, João 
Dudimar de Azevedo Paxiéba, 
constava as reivindicações da 
categoria, como plano de saúde; 
reinquadramento salarial dos es-

crivães; concessão de vale-ali-
mentação; instalação dejuizados 
Especiais Criminais nas Faculda-
des Integradas do Tapajós, en-
tre outras mais específicas. 

Além de Dudimar, quase to-
dos os servidores presentes se 
manifestaram e o secretário não 
deixou de responder a nenhu-

ma das indagações apresentadas. 
Sobre as reivindicações que con-
templam toda a categoria, Ha-
roldo prestou os seguintes escla-
recimentos: quanto ao plano de 
saúde, a direção já autorizou a 
Comissão Permanente de Lici-
tação para iniciar os procedimen-
tos junto as empresas que pres-

tam serviço de assistência mé-
dica e firmar o convênio com o 
Judiciário e oferecer o serviço 

aos funcionários; o reinquadra-
mento salarial de escrivães de 
segunda entrância que recebem 
como se estivessem na primei-

ra, já está sendo providenciado 
e em breve o problema vai ser  

solucionado. Sobre vale-alimen-
tação pleiteado, ainda este se-
mestre será definido se vai ser 
concedido ou não o benefício. 
Sobre reposição salarial, ele in-

formou que não depende unica-
mente do Judiciário e que exis-
te uma planilha elaborada pelos 
técnicos da Casa demonstrando 
que não há perdas. 

Para os funcionários Fátima 
Bentes, Eliene, Sebastião, Sônia, 

Moisés e Eduardo, "essas reuni-
ões são extremamente provei-
tosas, uma vez que se faz ne-
cessária a aproximação entre fun-

cionários e a direção do Tribu-
nal, e foi relevante a atitude do 
secretário, que de forma recep-
tiva esclareceu as nossas dúvi-

das". Ao final da reunião, Du-

dimar disse que está observan-
do a preocupação da atual ad-
ministração do TJE em procurar 
solucionar todos os pleitos do 
funcionalismo do judiciário, dan-
do sempre uma resposta aos 
questionamentos, colocando 
sempre de forma clara e trans-

parente, explicando o porquê do 
não atendimento aos pleitos re-
lacionados à questão salarial. 
Dudimar observou ainda a fran-

queza e o nível de educação e 
respeito com todos os funcioná-
rios e afirmou que isso "só faz 
aumentar a admiração pelo tra-

balho e forma de gerenciamen-
to da atual administração". 
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01 - Sessão Solene de Posse dos Novos Dirigentes do Tribunal de 
justiça do Estado da Bahia. 
Sessão Solene de Posse dos Novos Dirigentes do Tribunal de justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul. 
Sessão Solene de Posse dos Novos Dirigentes do Tribunal de justiça do 
Estado de Pernambuco 
04 - Sessão Solene de Posse do Desembargador Júlio Aurélio Moreira 
Coutinho, no cargo de Vice Presidente do Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado da Paraíba. 
05 - Cerimônia de Posse da Nova Diretoria da Associação dos Magis-
trados do Estado do Rio de Janeiro 
Lançamento da Série: 'PARA PRESERVAR", promoção da Secretaria 
de Cultura do Estado. 
06 - Cerimônia de Instalação do Ano Judiciário e Posse Solene dos 
Membros do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justi-
ça do Estado de São Paulo. 
14- Solenidade de Abertura do 1 SEMINÁRIO MUNICIPAL DA REDE 
DE ABRIGOS DE BELÉM, promovido pela Prefeitura Municipal de 
Belém. 
15 - Cerimônia de Assinatura de Convênio entre o Governo do Estado 
do Pará e o Ministério da Integração Nacional, tendo em vista o Proje-
to da Alça Viária. 
18 - Cerimônia de Inauguração do Sistema Integrado de Ensino do 
Pará - SIEPA, da Associação Maçônica Educacional. 
19 - Solenidade de Entrega do Diploma e Colar do Mérito Acadêmico 
Honoria Causa, ao Ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, outorgado pela Acadêmia 
Paulista de Magistrados. 
21 - Abertura do Fórum de Entidades Gestoras do PROVITA 
Lançamento do Livro "A Trajetória Tecnológica dos Produtos Naturais 
e Biotecnológicos". 
27 - Palestra: O FACTORING COMO PARCEITO DA PEQUENA E 
MÉDIA EMPRESA, promoção da Associação Nacional de Factoring. 
28 - Sessão Solene de Conclusão do "X CURSO DE PREPARAÇAO A 
CARREIRA DA MAGISTRATURA', promoção da Escola Superior da 
Magistratura do Estado do Pará. 

II— EVENTOS PROMOVIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO PARÁ, ORGANIZADOS E EXECUTADOS 
PELA ASSESSORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES SOCIAIS 

01 - Cerimônia de Instalação do Ano Judiciário. Local: Plenário De-
sembargador Oswaldo Pojucan Tavares 
15 - Missa em Ação de Graças pelo Transcurso do 1 28° Aniversário 
de Instalação do Tribunal de justiça do Estado do Pará. Local: Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição Celebrante: Padre Valdir Serra - 
Comarca de Santarém. 

Cerimônia de Reinauguração e Ampliação do Fórum Desembargador 
Ernesto Adolfo de Vasconcelos Cheves - Comarca de Santarém. 

Sessão Solene em Comemoração ao 1 28° Aniversário de Instalação 
do Tribunal de Justiça do Estado e em homenagem aos cartorários: 
João de Souza Alho, Maria do Carmo Vieira e Sebastião Sirotheau. 

Palestra "NOVO MODELO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA', proferida 
pela Professor Edmundo Oliveira. Comarca de Santarém. 

No período de 21 à 24, a Desembargadora CLIMENIÈ PONTES, 
Presidente, participou do '54° ENCONTRO DO COLÉGIO PERMA-
NENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL, 
promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, 
em Campo Grande. 

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



Momento da assinatura do convênio para a construção do fórum de Jacareacanga 
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otávio Maciel é nomeado 
ouvidor agrário do Pará 

O desembargador aposen 
tado Otávio Marcelino Maciel 
foi nomeado no último dia 4 de 
fevereiro, pela Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado, 
desembargadora Climeniè Pon-
tes, para o cargo de ouvidor 
agrário estadual. A Ouvidoria 
Agrária foi criada pela Lei n° 
6.437, de 9 de janeiro de 2002, 
do TJE, com a finalidade de 
apurar situações e desenvolver 
ações objetivando a solução rá-
pida de conflitos, direta ou in-
diretamente ligados ao ambien-
te e as relações sociais no meio 
rural. 

Otávio Maciel é segundo 
vice-presidente do Conselho 
Estadual de Entorpecentes e 
representa o Judiciário nos se-
guintes organismos: Comissão  

de Mediação de Conflitos Fun-
diários; Grupo Especial sobre 
Assassinatos no Campo; Pro-
grama de Apoio e Proteção à 
Testemunhas, Vítimas e Famili-
ares de Vítimas Ameaçadas, e 
Conselho Municipal de Defesa 
dos Direitos Humanos. 

De acordo com a Lei 6.437, 
a Ouvidoria será dirigida por um 
magistrado de livre nomeação e 
exoneração pelo Presidente do 
TJE e funcionará, em nível de-
partamental, vinculado à Presi-
dência do Tribunal. 

São atribuições da Ouvido-
ria elaborar e coordenar uma 
política estadual de prevenção 
de conflitos agrários, em par-
ceria com o Incra, prefeituras, 
Ministério Público, OAB e so-
ciedade civil organizada; desen- 

volver ações coordenadas ob-
jetivando prevenir e reduzir a 
violência no campo; articular 
com o Ministério Público me-
didas que agilizem a prestação 
jurisdicional nos conflitos agrá-
rios; procurar, através de con-
ciliação, meios alternativos vi-
sando a solução das pendênci-
as agrárias, acompanhando 
também os conflitos de natu-
reza fundiária; procurar solu-
cionar extra-judicialmente to-
dos os conflitos agrários sub-
metidos a sua apreciação, agin-
do preventivamente junto aos 
envolvidos; diagnosticar a en-
tidade dos conflitos agrários, 
propondo soluções alternativas 
de caráter preventivo, visando 
minimizar as situações de con-
flitos; propiciar condições ide- 

Desembargador Otávio Maciel: 

primeiro ouvidor agrário do Estado 

ais para que o trabalho rural 
seja dotado de instrumentos ca-
pazes de promover a defesa de 
seus direitos, conforme está 

assegurado na Constituições 
Federal, e exigir o respeito às 
leis e aos direitos individuais de 
todos os envolvidos nos con-
flitos fundiários, sem qualquer 
discriminação. 

Parceria entre TJ e Prefeitura vai garantir 
a instalação da comarca de Jacareacanga 

A Presidente do TJE, desem 
bargadora Climeniè Pontes, as-
sinou na manhã do dia 5 deste 
mês um convênio com a Pre-
feitura de Jacareacanga objeti-
vando a construção do fórum 
e instalação da comarca que 
até então está sob a jurisdição 
da comarca de Itaituba. O con- 

io foi orçado em R$. 
.5L4.995,40 cabendo ao Judi-
ciário arcar com 80% desse 
total. O prazo para execução 
da obra é de 180 dias a contar 
da data de publicação no Diá-
rio da Justiça. O prefeito do 
município, Eduardo Azevedo, 
compareceu para a assinatura 
do convênio acompanhado do 
presidente da Câmara Munici-
pal, vereador Carlos Augusto 
Veiga e do secretário de Agri-
cultura, Hélio Miranda de Car-
valho. O secretário de Admi-
nistração do Tribunal, Haroldo 
Pontes, também presente, es-
tima que até junho a comarca 
possa ser instalada. 

"Diminuir as distâncias. Es-
tamos distante de Itaituba a 
400km e temos ainda no mu-
nicípio localidades mais distan-
tes da sede, onde as questões  

são resolvidas. Sai muito caro 
para o município, pois esta-
mos isolados há três anos por 
falta de manutenção da rodo-
via Transamazônica. O único 
meio de transporte viável é o 
aéreo e somente a empresa 
Perita faz essa linha de forma 
irregular, três vezes por sema- 

na", disse Eduardo Azevedo. 
Localizado no sudoeste do 

Pará, o município conta com 
25 mil habitantes, sendo 40% 
formado por descendentes de 
índios Mundurucus, que con-
tam com três representantes 
na Câmara e mais o vice-pre-
feito Isaias Crexi que é tam- 

bém Mundurucus. No municí-
pio estão localizadas 103 aldei-
as indígenas dentro de uma re-
serva com dois milhões e ses-
senta mil hectares. A extração 
de ouro foi o principal susten-
táculo econômico de Jacarea-
canga que já começa a investir 
mais na agricultura. 



A comarca de Santarém recebe, pela primeira vez, o Pleno do Tribunal de justiça do Estado 
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Tribunal reinaugura o pre( 
erca de 300 pessoas com-

pareceram, no último dia 15, à ce-

rimônia de reinauguração do pré-
dio do fórum 'Ernesto Adolfo de 

Vasconcelos Chaves", da comarca 

de Santarém, município localizado 
no oeste do Pará, e à solenidade 

alusiva aos 128 anos de instalação 

do Tribunal de Justiça do Estado, 

transcorrido nó último dia 3 deste 
mês. O evento iniciou com uma 

missa em ação de graças celebra-

da pelo padre Valdir Serra, na Igre-

ja Matriz. Logo após foi reinaugu-
rado o prédio, com o hasteamento 

das bandeiras do Brasil, do Pará e 

do município, sob os acordes do 

Hino Nacional. Na oportunidade, 

a Presidente da Corte, desembar-

gadora Climeniè Bernadete de Ara-

újo Pontes, realizou uma sessão ple-

nária com a participação de dois 
terços do colegiado de desembar-

gadores, resgatando o aniversário 

de instalação do Tribunal. 

Participaram da sessão come-

morativa os desembargadores 
Manoel de Christo Alves, ex-presi-

dente e Otávio Marcelino Maciel, 

ouvidor agrário estadual, além do 

ministro Vicente Leal de Araújo, re-

presentando o Presidente do Supe-

rior Tribunal de Justiça, ministro 

Paulo Roberto Saraiva da Costa 

Leite, e o desembargador Carmo 
Antônio de Souza, presidente do TJ 
do Amapá. Também participaram 

várias autoridades locais e do Es-

tado, como o procurador-geral do 
Ministério Público, Geraldo de 

Mendonça Rocha, o presidente da 

OAB-Pará, Ophir CavalcanteJúni-

or, e Aloísio Campos, procurador  

do Estado, que representou o go-

vernador Almir Gabriel. 

Com mais de 262 mil habitan-
tes, a comarca de Santarém conta 

com um prédio ampliado em cer-

cade 1.550 m2, com 3.424 m2 de 

área construída, com rampas espe-

ciais e plataforma para o acesso de 
portadores de deficiência física. As 

obras foram iniciadas em julho de 

2000, durante a presidência do de-

sembargador José Alberto Soares 
Maia e somadas à aquisição de equi-

pamentos e mobiliário custaram 

cerca de dois milhões de reais. A 

empresa vencedora da licitação foi 
a Injepel Engenharia Ltda. O novo 

prédio tem capacidade para abri-

gar 13 varas com salas para as ati- 

vidades auxiliares e de apoio, como 

auditório, gabinetes para promoto-

res e advogados e um amplo salão 
para as sessões de júri popular, além 

de garagem para mais de 15 veícu-

los. O prédio também ganhou so-

norização e climatização em 90%, 
além de uma agência bancária para 

facilitar o pagamento das taxas pro-

cessuais e a informatização de to-

dos os setores, via satélite. A juíza 
Luana Santalices, titular da 2a  vara 
cível da comarca, está a frente da 

direção do Fórum. "Estamos fazen-

do o que podemos para melhorar 

e aprimorar nossas atividades, em 

todo o Estado. Este é o maior fó-

rum de segunda entrância e o pró-

ximo deverá ser o de Marabá", in- 

formou a Presidente do TJE à im-

prensa local. 

Sessão solene marca 
OS 128 anos de instalação 

do Tribunal de Justiça 

Durante o pronunciamento de 

abertura da sessão solene, a desem-

bargadora Climeniè Pontes desta-
cou a importância da participação 

da maioria dos integrantes do Tri-

bunal, ressaltando que os dois e'd 

tos comemorativos - a reinaugura-

ção do prédio e os 128 anos de ins-
talação do Tribunal - "traduzem o 

desejo do órgão máximo do Poder 

judiciário deste Estado de comparti- 

A Desembargadora Clemeniè Pontes 
presidiu a mesa oficial da sessão 

Laurimar Leal, artista plástico santareno, homenageou 
as juízas da comarca com escultura da 'Deusa da justiça' 



Novo Modelo de Justiça Restauratíva 

Operadores do Direito e estudantes assistem 
a palestra do jurista Edmundo Oliveira 

Valorizando o artesanato local, magistrados 
Visitam a Fundação Dica Frazão 
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io do fórum de Santarém 
lhar este momento impar com as 
autoridades locais ejurisdicionados", 

destacando o marco histórico para 
ojudiciário em comemorar pela pri-
meira vez o aniversário de instala-

ção do Tribuna] de justiça. "Estamos 
empenhados em manter o equilíbrio, 
dissipando as diferenças, legando ao 

nosso povo sofrido a certeza de que 

ajustíça estará sempre ao seu alcan-
ce", disse a Presidente. A desembar-
gadora ressaltou as belezas naturais 
da região, banhada pelo Tapajós e 
dos projetos que estão sendo leva-
dos a cabo pelos juizes da comarca 
junto a comunidade santarena. 

A tônica dos discursos, durante 
a sessão solene no salão do Tribu-

aI do júri da comarca, foi sobre a 
importância dos dois eventos e a 
necessidade de aparelhar e aprimo-
rar cada vez mais a máquina judici-
ária para benefício de todos. Os dis-
curso partiram dos representantes 
do MP da OAB-Pará, do STJ, e da 
Diretoria do Fórum de Santarém. 

O desembargador Milton Au-
gusto de Brito Nobre falou em 
nome do Tribunal, resgatando a tra-
jetória da estrutura judiciária des-
de a época do Brasil colonial, pas-
sando para República Velha até os 
dias atuais. Segundo os registros 
históricos, a primeira denominação 
foi "Tribunal de Relação de Belém", 

com jurisdição na Província do 
Pará, que compreendia os atuais es-
tados do Amapá e do Amazonas, 

alo Decreto Legislativo n.2.342, 
de 1873. Em seguida foi denomi-
nado Superior Tribunal de justiça e 
mais na frente recebeu as denomi-

nações de Corte de Apelação (de 
1937 a 1945) e Tribunal de Apela- 

ção até 1945, quando finalmente 
passou a chamar-se Tribunal dejus-

tiça do Estado. 
Sobre o fórum "Desembarga-

dor Ernesto Adolpho de Vascon-
celos Chaves", o orador oficial res-
gatou "ajusta homenagem a um dos 
mais destacados vultos do Poder 

judiciário Estadual e do ensino jurí-
dicoem nossa terra, já que foi, além 
de magistrado brilhante, fundador 
da nossa Faculdade de Direito do 
Largo da Trindade, hoje Centro de 
Ciências jurídicas da Universidade 
Federal do Pará, que completa no 
próximo mês de abril o seu primei-
ro centenário". 

O desembargador Milton No-
bre prosseguiu a oratória citando 
trechos do discurso do primeiro 
presidente, desembargador Erma-
no Couto, que diz respeito a im-
portância da Corte e ao mesmo 
tempo da independência do Judici-
ário. Ele concluiu que embora te-
nham avançado muito com a Cons-

tituição de 1988, ainda não foi al-
cançada a solução apropriada no 
âmbito dos Estados, o que consi-
derou um dos grandes obstáculos 
à eficiência da justiça Brasileira. 

Ao final da sessão foi apresen-
tado o Hino de Santarém e um gru-
po de estudantes da Escola de Mú-
sica Wilson Fonseca, formado por 

crianças e adolescentes, homena-
geou os presentes com uma apre-
sentação de música popular. Na 
oportunidade foram homenagea-
dos com plaquetas de honra ao 
mérito pelos bons serviços presta-
dos na comarca os cartorários João 
de Souza Alho, Carmelita Bentes e 
Sebastião Nogueira Sirotheau. 

O "Novo Modelo de justiça 
Restaurativa" foi o tema da pa-
lestra do jurista sênior Edmundo 
Oliveira, realizada na tarde do 
dia 15, no auditório do Amazon 
Park Hotel, encerrando a progra-
mação da solenidade comemo-
rativa promovida pelo TJE, em 
Santarém. Um público formado 
por estudantes, advogados pro-
motores e procuradores dajus-
tiça Federal e do Estado, além 
de magistrados, acompanharam 
atentamente a explanação do pa-
lestrante seguida de concorrido 
debate. 

Inicialmente, Edmundo Oli-
veira abordou a democratização 
do acesso à jurisdição internaci-
onal, que passa necessariamente 
por um processo de articulação 
do Poder judiciário nacional di-
ante da nova realidade de prote-
ção dos direitos humanos. Se-
gundo o palestrante, "estão com-
preendidos aí, tudo o que se dis-
ser a respeito às liberdades fun-
damentais hoje reconhecidas no 
mundo globalizado, como prer-
rogativas que extravasam os li-
mites do ordenamento jurídico 
do Estado, pela força da Decla-
racão Universal dos Direitos do 
Homem e do Pacto Internacio-
nal dos Direitos Civis e Político". 

Para melhor ilustrar o novo 
modelo, Edmundo Oliveira citou 
a recém-criada Ouvidoria Agrá-
ria do Estado e comentou que a 
existente no Canada está dentro 
da Ouvidoria de Proteção aos 
Direitos Humanos, como um  

componente do direito humanitá-
rio. O palestrante informou que 
os dirigente do judiciário canaden-
se têm partido para financiamen-
tos de planos de ação pelo BIRD 
(Banco Mundial) e BID (Banco In-
teramericano de Desenvolvimen-
to) e outras instituições financei-
ras de fomento. 

O programa de justiça Restau-
rativa é uma estratégia de admi-
nistração simplificada de justiça, 
implantada no Canadá a partir de 
1999, a qual caminha paralela-
mente à atuação da justiça forma]. 
Edmundo Oliveira explicou que o 
lema é: "justiça para qualidade de 
vida. Não é a justiça ir à comuni-
dade mas a comunidade integra-
da na Justiça". O alvo é para infra-
ções, conflitos ou questões de pe-
queno ou médio poder ofensivo 
que podem ser solucionados 
numa linha alternativa de atuação 
direta do Poder Judiciário junto à 
Comunidade. A palestra integral 
do Professor Edmundo Oliveira 
pode ser conferida no site: 
www.tj.pa.gov.br, link Imprensa. 

Edmundo Oliveira é detentor 
de diversos títulos, entre os quais 
estão o grau de doutor com pós-
doutorado em Direito Penal pela 
Universidade de Paris e professor 
pesquisador da Universidade de 
Miami - Flórida (EUA), além de 
membro da Fundação Internacio-
nal Penal e Penitenciária, da As-
sembléia Geral da ONU, com sede 
em Berna na Suíça e vice-presi-
dente para a América Latina da 
Sociedade Internacional de Crimi-
nologia sediada em Paris, França. 



Rômulo Nunes 
Desembargador, Mestre em Direito 

e Professor Adjunto da Unama 

A Imprensa e o ju 
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iciario 

E
nquanto os Poderes Executi 

vo e Legislativo se avizinha 

vam da população, por de-

penderem da vontade popular, e 

isso era bom para os seus manda-

tários, é fora de dúvida, que o Ju-

diciário, ao longo do tempo, dis-

tanciou-se, colocando em torno de 

si uma espécie de couraça a prote-

ger-lhe dos debates e discussões 

acerca de suas atividades. Esse iso-

lamento voluntário, repercutiu e 

repercute ainda nos dias atuais quan-

do se pretende desnudar o Judiciá-

rio, mostrando o que vem fazendo 

em benefício da população que na 

verdade é o seu alvo. E preciso, 

pois, eliminar o arraigado entendi-

mento de que ojudiciário deve man-

ter-se eqüidistante dos fatos, na con-

dição de mero observador. 

As dificuldades são imensas 

quando se procura redesenhar um 

novo judiciário, com um perfil mo-

derno, voltado para o reconheci-

mento da cidadania, aproximando-

o da população, buscando afastar 

os anos de estagnação aos quais se 

submeteu. De outro modo, tenho 

a convicção de que o juiz moder-

no não se horroriza em prestar  

corretas informações sobre a tra-

mitação de algum processo sob a 

sua direção, pois, a prestação ju-

risdicional, em última análise, tam-

bém é serviço público. Não se diga 

que ao juiz é defeso informar, vez 

que a regra da LOMAM, em seu 

art.36, III, proíbe tão somente a 

emissão de opinião sobre determi-

nada causa, o que é bem diferente. 

Aliás, melhor prestar uma correta 

informação do que ser deformada 

por quem não tinha condições de 

informar. 

Como se percebe, essa comu-

nicação entre o judiciário e o cida-

dão é relevante, porque propor-

cionará que se conheça o resulta-

do de um processo de repercus-

são, como por exemplo, a conde-

nação recente dos dirigentes do 

Banco Nacional, numa demonstra-

ção de que houve pronta resposta 

do Poder competente. O que pre-

tendo deixar nítido, é que a popu-

lação precisa saber que o Judiciá-

rio trabalha, que resolve os litígi-

os, mesmo que esteja congestio-

nado de processos; que a justiça 

itinerante é uma realidade; e que 

também quer discutir seus proble- 

mas, auxiliando de alguma forma 

com projetos sociais, como ajus-

tiça na Praça, desenvolvido por 

nosso Tribunal. 

E nesse aspecto que a impren-

sa exerce um papel primordial de 

aproximação com a população, ti-

rando o judiciário do imobilismo 

que secularmente se manteve. Isso, 

entretanto, não é tarefa fácil. Não 

basta apenas noticiar algumas de-

cisões de seus integrantes, como a 

concessão de liminar sobre deter-

minado assunto de interesse geral, 

ou a condenação de um réu impor-

tante ou de um simples "ladrão de 

galinha". Ao revés, é indispensá-

vel estabelecer um novo canal de 

comunicação com a população, a 

fim de proporcionar uma maior 

discussão de suas atividades com a 

comunidade, esclarecendo, por 

exemplo, as causas do emperra-

mento da máquina judiciária. Em 

outros termos: o judiciário precisa 

ser mais conhecido, dizer o que faz 

e o que pretende fazer em prol do 

cidadão; que sendo um dos Pode-

res da República, também é, indu-

vidosamente, um dos pilares da 

democracia; que não teme aque- 

INFORMATIVO DO TJE FEV/2002 

es que o detratam, porque cum-

pre a sua finalidade constitucional. 

Em suma, não teme ficar frente a 

frente e nem discutir suas mazelas 

aos olhos da população. 

Na verdade, esse é o obstácu-

lo que o judiciário enfrenta para co-

municar-se com o cidadão. Como 

resolver? Evidente que o Judiciá-

rio não deve se propagandear, nurr 

trabalho de marketing, como st 

estivesse a vender um produto ao 

grande público, até porque não 

existe verba para publicidade. Res-

ta, então, estruturar uma Assesso-

ria de Comunicação Social, com 

condições de exercer certa influ-

ência junto a imprensa, para publi-

car e divulgar notícias com esse 

desiderato. Creio, pois, que usu-

fruindo da influência da imprensa, 

esse seria o começo para diminuir 

a distância ainda existente entre o 

judiciário e o cidadão. 

Regime de Previdência do Estado do Pará 
No Diário Oficial do Estado, 

edição n° 029631 do dia 05 do 

corrente, foi publicada a Lei Com-
plementar n° 039, que institui o 
Regime de Previdência dos Servi-
dores do Estado do Pará. 

Os segurados e seus depen-
dentes tem garantido através da 
presente lei seus direitos e benefí-
cios. 

Para o segurado: 
- Aposentadoria por invalidez per- 
manente; 
- Aposentadoria compulsória por 
implemento de idade; 
- Aposentadoria compulsória por 
tempo de contribuição; 
- Reforma e reserva remunerada; 

Para os dependentes- 
- Pensão por morte do segurado; 
- Pensão por ausência do segura-
do; 

Quanto aos beneficios de au-
xilio doença, salário maternidade,  

auxílo-reclusão e salário família per-

manecerão sendo administrados e 
custeados diretamente pelo Estado, 
suas autarquias e fundações e de-
mais entidades sob seu controle di-

reto e indireto, não se regendo ou 
alterando pelo advento da citada 
lei de reorganização previdenciá-
ria. 

A qualidade de dependente, ne-
cessita de inscrição do beneficiário 

no Regime de Previdência assim 
estabelecido: 

"Art. 60- Consideram-se depen-
dentes dos Segurados, para fins do 

Regime de Previdência que trata a 
presente Lei: 

- o cônjuge, a companheira ou 
companheiro, na constância do ca-
samento ou da união estável, res-
pectivamente; 

II filhos solteiros não emenci-
pados, de qualquer condição, me-
nores de 21 anos; 

III - filhos maiores inválidos ou 

absolutamente incapazes, solteiros  

e desde que a invalidez ou incapa-
cidade anteceda o fato gerador do 
benefício e não percebam benefí-
cio previdenciário federal, estadu-
al ou municipal como segurado. 

IV - filhos até 24 anos de idade 
que estejam cursando o estabeleci-
mento de ensino superior oficial ou 
reconhecido, nas hipóteses previs-
tas no art. 9° da Lei Federal n° 

5.692, de II de agosto de 1971, 
desde que solteiros e mediante a 
comprovação semestral, da matrí-
cula e frequência regular em curso 
de nível superior ou a sujeição a 
ensino especial. 

V - os pais, desde que não per-
cebam renda própria superior a 
dois salários mínimos; 

VI — o enteado, desde que com-

provadamente esteja sob depen-
dência econômica do segurado, 
não seja credor de alimentos e nem 

receba benefício previdenciário do 
Estado ou de qualquer outro regi-
me federal ou municipal; 

Maria José de Campos Lameira 
Chefe da Divisão de 

Administração de Pessoal 

VII - o menor tutelado, desde 
que comprovadamente resida com 
o segurado e deste dependa eco-
nomicamente, não sendo ainda cre-
dor de alimentos e nem possua ren-
da para o próprio sustento, inclusi-
ve de seus genitores ou decorrente 

da percepção de outro benefício 
previdenciário pago pelos cofres 
públicos". 



A juíza Andréa Miralha ouviu o 'sim' dos 47 casais que oficializaram a união em Ipixuna 

Muitos casais levaram os filhos para o casamento comunitário 
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Juíza oficializa união 
de 47 casais em —1pixuna 

juíza Andréa Lopes Miralha, 

titular da comarca de Auro 
ra do Pará, oficializou a união 

de 47 casais na cidade de Ipuxuna, 

distante 250 km de Belém. A sole-

nidade, inédita no município, acon-
teceu no dia 25 de janeiro passa-

do, às 11 h, no prédio da Ação So-

cial da cidade. A mesa oficial do 
evento foi composta pela Presiden-

te do Tribunal de justiça do Estado, 

desembargadora Climeniè Berna-

dette de Araújo Pontes: pelo de-

'mbargador Felício Pontes; pelo 
'idor agrário do Pará, desem-

bargador Otávio Marcelino Maci-

el; pela defensora pública Nilce So-

dor; pelo presidente da Câmara 
Municipal, Lúcio Tavares e pelo 

prefeito de Ipixuna, José Orlando 

Freire. 

A desembargadora Climeniè 

Pontes abriu a cerimônia, dizendo 
estar contente em participar de 

mais uma ação que possibilita le-

var a justiça até a comunidade. A 

magistrada discorreu sobre a im-

portância da legalização do casa-
mento para a sociedade e decla-

rou que, quando era juíza da Vara 

de Família, função que exerceu por 

17 anos, "era grande a satisfação 
de dizer que uma união estava le- 

zada". A desembargadora res-

saltou que a atual gestão do Tribu-
nal de Justiça é voltada para a co-

munidade. E que levar cidadania ao 

povo "não é somente realizar ca-

samentos comunitários, mas sim,  

deslocou para Ipixuna. A magistra-
da também falou sobre a impor-

tância do casamento, dizendo que 

a instituição "não é ultrapassada, é 

sim feita de pequenas entregas, 
construção não de uma, mas de 

várias vidas". E logo após, a juíza 

chamou os casais para os declarar 

casados. 
Os nubentes Manoel Raimundo 

Cardoso e Maria Ferreira de Sou-

za, que viviam maritalmente há 8 

anos, souberam que haveria casa-

mento comunitário através do car-

tório da comarca, informaram-se 

e sem nenhum ônus conseguiram 

"realizar o sonho do casamento". 

já para o casal Waldenir Xavier da 
Silva e Antônia Regina Borges, oca-

sarnento comunitário foi uma opor-

tunidade única, porque "nem todo 

mundo tem condições de casar. 

Vontade agente tinha, mas  nossa 

situação financeira não permitia". 

A cerimônia dos casamentos 

comunitários foi encerrada pela 

desembargadora Climeniè Pontes, 

que entregou a certidão de casa-

mento para o casal José Osvaldo 

Ferreira e Isabel Cristina Costa. O 

prefeito da cidade, José Orlando  

Freire, declarou que para o muni-

cípio de Ipixuna foi uma honra re-

ceber a Presidente do Tribunal de 

justiça  agradeceu ao PoderJudi-

ciário pela realização dos casamen-

tos comunitários. Ao final, ele ofe-

receu aos nubentes um coquetel. 

O município de Ipixuna, locali-

zada a nordeste do Estado, foi 

emancipado em 13 de dezembro 
de 1991 e tem uma população de 

25.135 habitantes, sendo que 

S. 128 moradores residem na área 
urbana. 

Segundo informações da Prefei-
tura, com 97 escolas, entre o ensi-

no fundamental e o médio, a todas 

as crianças do município é garanti-
do o acesso à educação. A saúde é 

outro ponto assistido no município. 

A população que busca um dos 6 

postos de saúde não compra me-

dicamentos, pois todos os remé-

dio são doados para a população 

pelo poder público. 

A economia do município é ba-

seada na agropecuária. Os princi-

pais produtos agrícolas são o ar-

roz, mandioca e milho. Na pecuá-

ria, o bovino nelore é o principal 

rebanho do município. 

aproximar cada vez mais o Poder 

judiciário das pessoas carentes". 
Em seguida, ajuíza Andréa Mi-

ralha agradeceu a presença da pre-

sidente do TJE e dos demais desem-

bargadores na solenidade e agra-
deceu também ao prefeito do mu-

nicípio, que através de convênio, 

apoiou a realização do evento. An-

dréa Miralha se disse satisfeita em 

oficializar as 47 uniões e salientou 

que foi a primeira vez que o fórum 

da comarca de Aurora do Pará se 



Este é o primeiro pronunciamento que a 
Magistrada titular da 26'. VARA CÍVEL buscou, 
em RESPOSTA ao solerte episódio que se viu 
envolvida no passado 05. 12.01., quando acintosa-
mente foi acusada, por parlamentares paraenses, de 
denegrir o PODER LEGISLATIVO, ao afixar 
aviso na anti-sala de seu gabinete de trabalho 
com os seguintes dizeres: 

"NÃO ATENDEMOS VENDEDORES" 
"PEDINTES EM BUSCA DE AUXILIO FI-

NANCEIRO, DIRIJAM-SE AO C.A.C.- CENTRO 
DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO- ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA". 

E, se o faço somente neste ato, é porque ne-
cessitei buscar desde a data de lO. 12.0 1, e não 
obtive "DIREITO DE RESPOSTA" no jornal "O 
Liberal", que veiculou notícias capciosas, que não 
condizem com a verdade dos fatos e maculam o 
nome da Magistrada, bem corno o PODER que 
representa. Apenas, aquele órgão de Impren-
sa maquiou a seu talante, a peça encaminha-
da, e firmada por esta Magistrada. 

Assim, entendendo que a CARTA MAIOR 
de nosso País, é um organismo vivo, e aberto ao 
tempo, há de moldar-se ao fluxo dos acontecimen-
tos, sendo esse também, o papel do Judiciário 
democrático que no Estado do Pará, é repre-
sentado por Desembargadores e Juízes Inde-
pendentes, compromissados com a justa apli-
cação da lei e do direito; permanentes colabo-
radores na redução das desigualdades sociais, 
quando uníssonos, compartilhamos da adminis-
tração da DD. Presidente, EXMA. SRA. DES. 
CLIMENIE BERNADETTE DE ARAUJO PON-
TES, ao concedermos cidadania a quem não a pos-
suia; ao celebramos centenas de casamentos comu-
nitários com a finalidade de fortalecer a família - cé-
lula máter da sociedade; ao efetivarmos mutirões 
nas casas penais; ao levarmos de carro e/ou barco a 
justiça Itinerante aos mais distantes rincões deste 
Estado; e dentro desse contexto, ao indicarmos 
o C.A.C.- CENTRO DE ATENDIMENTO AO 
CIDADÃO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, às 
pessoas que nos procuram para pedir auxilio finan-
ceiro; tal qual indicamos à DEFENSORIA PU-
BLICA; o MINISTÉRIO PUBLICO e/ou a FA-
ZENDA PUBLICA, a elevado número de pessoas 
que, necessitados de apoio jurídico, adentram nos-
sos gabinetes em busca de orientação; sendo 
que os integrantes dos órgãos acima referenci-
ados, também refinados no uso cotidiano da 
tribuna, jamais consideraram desrespeitoso e/ 
ou desarmônico o ato desta Magistrada. E que 
nós Juízes; Defensores Públicos; Advogados 
Militantes; Membros do Ministério Público e/ 
ou Procuradores dos órgãos Fazendários, co-
nhecemos de fundo o desespero do carente de 
baixíssima e/ou de nenhuma rentabilidade, que 
CITADO para responder a uma demanda judicial, 
corre e recorre ao"TEMPLO SEM PORTAS", ao 
"TEMPLO ACOLHEDOR" - AO PODER JUDI-
CIÁRIO. 

O ACINTE se deu, em data de 05.12.01., 
quando esta Magistrada executava suas tare-
fas no TJE, e ao receber um profissional do di-
reto, esse, identificou-se como Assessor da As-
sembléia Legislativa, e assim se pronunciou: 

"O PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA EM ACIRRADISSIMAS DISCUSSÕES 
EXIGE QUE A SENHORA SE DEFENDA!..." 
"A SENHORA ESTÁ DENEGRINDO O PODER 
LEGISLATIVO, COM A PLACA QUE AFIXOU  

EM SUA PORTA'..... 
"EXIGIMOS QUE A SENHORA SE DEFEN-

DA!..." 
"OS PARLAMENTARES ESTÃO LÁ, OCUPAM 
A TRIBUNA, E DISCUTEM ACIRRADAMEN-
TE SOBRE A PLACA, QUE EM SUA PORTA, 
É OFENSIVA AO PODER LEGISLATIVO" ... "A 
IMPRENSA TAMBÉM ESTÁ LÁ; A SENHORA 
TEM QUE SE DEFENDER!!!" [TRECHOS DA 
IMPOSIÇÃO DAQUELE QUE APRESENTOU 
CREDENCIAL COMO ASSESSOR JURÍDICO 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA; lIMO. SR. 
DR. LAURÊNIO ROCHA]. 

Ouvindo o referenciado profissional, e com a 
respeitabilidade que emprego a todas as pessoas 
respondi que nenhuma ofensa ao Poder teria 
eu praticado ao afixar tal aviso, e ponderei: 

"ACREDITO VIVENCIAR UM ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITOS, ENTENDO 
QUE A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA AINDA 
É A CASA DO POVO, E SENDO A CASA DO 
POVO, TAMBÉM É A MINHA CASA, PARA O 
QUAL SEMPRE ME PAUTEI COM O RESPEI-
TO MERECIDO A TODOS OS QUE ALI EXE-
CUTAM SUAS TAREFAS"..." E, EXISTINDO 
UM CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDA-
DÃO, É PARA AQUELE CENTRO QUE O AVI-
SO ESTÁ DIRECIONADO"... [Grifei] 

Incrédula indaguei: "E ESSA A PAUTA DOS 
TRABALHOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA, COM TANTA CRIANÇA SE ALIMENTAN-
DO DO LIXAO da periferia? E 
LAMENTÁVEL ... ;PASSAR BEM, DOUTOR 
LAURÊNIO, EU ESTOU SENTENCIANDO 
UM MANDADO DE SEGURANÇA, DENTRE 
OS DOZE MIL PROCESSOS QUE ENCON-
TRAM-SE SOB MINHA RESPONSABILIDA-
DE E JURISDIÇÃO." 

Ato continuo, um expressivo número de pes-
soas estranhas ao meio forense, acercaram meu 
ambiente de trabalho: e de forma abusiva per-
guntavam "CADE A PLACA; ONDE ESTA A 
PLACA?".... Triplicou o número de pedintes, 
numa ação provocadora. 

De imediato, comuniquei o fato a DD. Pre-
sidente do Egrégio Tribunal de Justiça deste 
Estado, solicitando providências para a requi-
sição da gravação [fita], e notas taquigráficas 
dos trabalhos desenvolvidos no plenário daque-
le órgão. DEFERIDO o pleito da requisitante, 
por UNANIMIDADE em Sessão que reuniu o 
PLENO do TJ.E., ENTENDERAM os EXMOS. 
SRS. DESEMBARGADORES, por requisitar, ao 
prazo de quarenta e Oito horas, a gravação e 
notas taquigráficas, em comento. Ainda não 
conheci de seu conteúdo, até a presente data. 

Extraordinariamente pitoresco, prosseguiu 
o episódio, com outra conotação sensacionalís-
tica: "CARTAZ QUE IRRITOU DEPUTADOS E 
RETIRADO DO GABINETE DE JUÍZA - A DETER-
MINAÇÃO PARTIU DA PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO", e 
mais "MAGISTRADA PREFERE O SILENCIO". 
Nessa veiculação conhecemos da ação do Exmo. 
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, que 
POR VIA TELEFÔNICA diz ter contactado com 
a EXMA. SRA. PRESIDENTE DO óRGÃO AO 
QUAL PERTENÇO, e mais adiante declara "DE-
PUTADOS DERAM O CASO COMO ENCERRA-
DO" fato que ensejou os ofícios que encaminha-
mos ao DD. CONSELHOS DA MAGISTRATURA, 
e demais órgãos hierárquicos, comunicando  
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que NAO RECEBE-
MOS NENHUM 
ORDENAMENTO  
PARA RETIRAR O 
AVISO; NÃO ESTA-
MOS ACUADOS E/ 
OU ATEMORIZA-
DOS, esclarecendo 
sobre a iniciativa 
de todas as providências, posto que o NOME 
da MAGISTRADA "BEM INCOMENSURÁVEL", 
construído com honradez, dignidade e honorabili-
dade, assim como o PODER QUE REPRESENTA, 
não serão recompostos por simples entrevista fir-
mada pelo Exmo. Sr. Presidente do Poder Legislati-
vo que como o senhor das intempéries passa a or-
denar: "RELAMPEJE-SE"; "TROVEJE-SE"; DE-SE AS 
TREVAS", depois: "DE-SE O CASO COMO EN-
CERRADO". 

O PODERJUDICIÁRIO COMO UM TODO e a 
MAGISTRADA merecem esclarecimentos sobre os 
fatos, principalmente pela soma de prejuízos e abalo 
moral experimentados desde a época do soler" 
episódio que os envolveu. Assim, ajuizamos 
TERPELAÇAO JUDICIAL, contra o Exmo. Sr. Pre-
sidente da Assembléia Legislativa deste Estado. 

E diante a fúria vulcânica contra o AVISO que 
indica oC.A.0 - CENTRO DE ATENDIMENTO AO 
CIDADAO, para aqueles que nos procuram, para 
a solução de outros assuntos que se distanciam 
da esfera jurídica, fica a indagação desta Magistrada: 

"O CORPO LEGISLATIVO, DEVE OU NÃO 
MOLDAR-SE AO FLUXO DAS IDÉIAS, IDEAIS E 
OPINIÕES SOCIAIS PARA O ALCANCE DA VON-
TADE COMUM"? 

"SE DELIMITANDO SUA ATUAÇÃO, E POR 
CONSEGUINTE, DEIXANDO DE COMPARTI-
LHAR DA VIDA EM SOCIEDADE, NÃO ESTARÁ A 
ABRIR GUARDA DE SIGNIFICATIVA PARCELA DE 
SEU PODER, AFASTANDO-SE DA FUNÇÃO DE LE-
GISFERAR"? 

"SEM CONHECER DAS REIVINDICAÇÕES DO 
POVO; SEM CONHECER DAS ASPIRAÇÕES P0-
PULARES, COMO LEGISFERAR?" 

"NÃO É DO ESPERNEIO POPULAR, QUE SI,)" 
GEM AS LEIS?" 

"NÃO SÃO OS PARLAMENTARES, O LEGÍTI-
MO 'CORPO" REPRESENTATIVO DO POVO QUE 
OS ELEGEU?". 

"NÃO ESTÃO OS SENHORES PARLAMENTA-
RES, COMPROMISSADOS COM A CONSTITUIÇÃO 
DO BRASIL E DO PARÁ, PARA DESEMPENHAR 
COM DEDICAÇÃO O MANDATO QUE LHES FOI 
CONFIADO, PARA PROMOVER O "BEM GERAL' 
DO ESTADO E DO POVO PARAENSE"? [JURAMEN-
TO - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL —ARTIGO 3°, § 
3°]. 

E finalizando, aclaro: O PODER JUDICIÁRIO 
EXERCE SUA SOBERANIA, de forma harmônica, a p 
li c a n do a LEI, para o fortalecimento da Sociedade 
em que vivemos. Se peiados, rejeitamos determi-
nantemente AS AMARRAS, porque nossa INDEPEN-
DÊNCIA é garantia aos Princípios consagrados 
pela Constituição de nosso País, em prol de nossos 
urisdicionados. Declarar que resolveu o caso, "VIA 
TELEFÔNICA', é jocoso, traduz intencionalmente 
AFRONTA; VILIPENDIO ao nome da Magistrada e 
ao PODER que representamos. SOBERANIA SE 
EXERCE; NÃO SE NEGOCIA. EXIGIMOS RES-
PEITO! 

*JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 26. 
VARA CÍVEL 

JUÍZA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES* 

o 
, 

AFRONTA AO JUDICIARIO 



Representante da Associação dos Docentes da UFPA entrega 
buquê de rosas a Teima Frota, viúva de Paulo Frota 
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Crias do Curro Velho 
homenageia Paulo Frota 

árias homenagens ao desembargador 
Paulo Frota, falecido em 15 de dezembro últi-
mo, foram prestadas por diversos setores da 
sociedade paraense. Uma das mais emocionan-
tes foi feita pelo Grêmio Recreativo e Escola 
de Samba "Crias do Curro Velho", que desfi-
lou pelas ruas do Telégrafo apresentando o 
samba "Crias à luz do dia". Uma das alas ho-
menageou o desembargador, cujo retrato foi 
exposto no carro-som, com a frase "Crias à luz 
do dia, dito e feito doutor Paulo". 

O desfile da escola foi no último dia 2 de 
fevereiro (sábado), saindo da Praça Brasil pela 
avenida Senador Lemos, em direção ao Curro 
\lho, na rua Djalma Dutra. A viúva Teima Fro- 

2 os filhos aguardaram a chegada da escola 
ao lado do governador Almir Gabriel e da su-
perintendente da Fundação Curro Velho, Dma 
Oliveira, em um palanque montado no pátio 
da instituição. 

A escola mostra todos os anos nas ruas do 
Telégrafo o que as crianças e adolescentes 
aprendem durante as oficinas da Fundação. E 
uma forma também de prestar contas à comu-
nidade do aprendizado na instituição. De acor-
do com a direção, a mostra carnavalesca re-
presentou o resgate dos velhos carnavais e a 
homenagem a Paulo Frota foi por causa do 
grande trabalho que desenvolveu em defesa 
das crianças e adolescentes, reconhecido no 
Brasil e no exterior. "Como juiz e desembar-
gador, Paulo Frota esteve sempre presente, 
chamando a atenção e dando exemplo de res-
peito à cidadania, lutando para a garantia dos 
direitos da criança e do adolescente", desta-
cou a direção do Curro Velho no panfleto dis-
tribuído à população. 

Este ano, a escola levou para a avenida 266 
crianças e adolescentes. A comissão de frente 
representou os animais que emitem energias, 
como peixes e aves. O carro abre-alas repre-
sentou os jogos e brincadeiras. A primeira ala,  

com 25 crianças traduziu a energia mal utiliza-
da da criança e do adolescente, chamando aten-
ção para o trabalho infantil, enquanto a segun-
da ala apresentou o contrário: a boa utilização 
das energias, identificadas pelo esporte, educa-
ção, arte e lazer. 

O segundo carro apresentou a boneca Bar-
bie, também alertando para o trabalho infantil, 
e o primeiro casal de mestre-sala e porta-ban-
deira fez referência à dama e o vagabundo. A 
bateria, composta por 110 brincantes, arran-
cou aplausos de populares por sua competên-
cia. Em seguida, a escola apresentou a ala das 
passistas, com 25 membros, o segundo casal 
de mestre-sala e porta-bandeira, a ala das bai-
anas, a ala dos 70 e o carro do sol. 

O desembargador Paulo Frota tam-
bém foi lembrado durante uma palestra sobre vi-
olência e criminalidade, promovida pela Associ-
ação dos Docentes da Universidade Federal do 
Pará (Adufpa). A viúva Teima Frota recebeu um 
buquê de rosas durante o evento. Uma das coor-
denadoras do debate, Fátima Ataíde, do Serviço 
Social da UFPA, fez um dis-
curso sobre a carreira de Pau-
lo Frota, destacando o com-
promisso dele com a infância 
e a adolescência. E lembrou 
que o desembargador gosta-
va de dizer que quanto mais 
ficava decepcionado com a 
realidade do país, em especi-
al da infância e adolescência, 
mais desafiado se sentia para 
continuar lutando pelos direi-
tos dessas pessoas. 

Para aten-
der crianças e adolescentes 
que se encontram em situa-
ção de risco e homenagear 
o desembargador Paulo 
Frota, a Prefeitura de Ana- 

nindeua inaugurou, no último dia lO  de feve-
reiro, o Complexo de Atendimento à Família 
de Ananindeua 'Desembargador Paulo Sérgio 
Frota e Silva' - CAFA. 

O evento foi prestigiado por diversas au-
toridades dos Poderes constituídos. A Presi-
dente de Tribunal de justiça do Estado, desem-
bargadora Ciimeniè Bernadette de Araújo Pon-
tes, foi representada pelo Ouvidor Agrário do 
Pará, Otávio Marcelino Maciel. A placa inau-
gural do prédio foi descerrada pela viúva do 
desembargador, Dra. Teima Frota e pela Se-
cretária Municipal do Trabalho e Cidadania, 
Lenice da Silva Antunes. 

Com uma área construída de 3.000m2, o 
CAFA vai atender inicialmente 48 crianças e 
adolescentes. No complexo haverá a implan-
tação de outros projetos, como o de Liberda-
de Assistida, o de Medidas Alternativas e por 
fim, o projeto de profissionalização dos adoles-
centes atendidos. "Eu me sinto muito grata pela 
homenagem. O CAFA tem tudo a ver com o 
Paulo, tanto no serviço quanto na humanização 
do espaço" declarou Teima Frota durante a inau-
guração. 

O prefeito Manoel Pioneiro falou sobre a 
importância do local para o município e disse 
que "Ananindeua já pode dar assistência digna 
às suas crianças". Ele agradeceu à Secretaria de 
Proteção Social, que cedeu o terreno para a 
construção do complexo e aos familiares de 
Paulo Frota. "Aonde Paulo Frota estiver vai 
estar abençoando esse trabalho", ressaltou. 

A juíza da Vara da Infância e juventude de 
Ananindeua, Elvira Taveira, disseque o 'Com-
plexo desembargador Paulo Sérgio Frota e Sil-
va' é um projeto voltado à criança cidadã. A 
magistrada declarou que é preciso investir na 
criança, porque "se você não quer um margi-
nal no futuro, tem que investir na criança hoje". 

O CAFA tem um quadro de 20 profissio-
nais que atuarão nas áreas de psicologia, peda-
gogia, educação, nutrição entre outros, o que 
garantirá à criança e seus familiares uma orien-
tação psico-social específica para a solução dos 
conflitos que estejam colocando a criança em 
situação de risco. 

Crianças da Fundação desfilam pelas ruas do Telégrafo: homenagem a Paulo Frota 
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03 - Dia do Meteorologista 

05 - Dia do Filatelista 
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Título: Informativo TiPA. 

Ex.I v.8, ri. 10--), fev. 2002 TiE-PA BC 

Os dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado parabenizam 
os aniversariantes de Março de 2002. São os seguintes: 

01 Adaifredo Figueiredo Rosa 
Eulália dos Passos Guimarães 
Jade dos Santos Freitas 

Maria Célia de Castro 

Rogério Costa Luz 
Wilson Mauro Marinho Velasco 
02- Bazifio de Paula Rodrigues - Pretor 
Dailson Paixão da Silva 
Osvaldo Navegante Pinheiro Filho 

03 - Emani Borralho Ferreira 

Laudomho Corrêa de Souza 
Manoel do Carmo Ferreira Pinheiro 
Maria Raimunda Neves de Jesus 
Rosa Maria Marajó Sena 

Sérgio Augusto Andrade de Lima -Juiz 

Silvia Maria Fadul Bastos 
Werhane de Fátima Nabiça Coelho Marques 
(4- Adelaide Lúcia Auzier de Mendonça 

Ana Maria Castelo Branco de Carvalho 
Ana Paula Alves Martins 

Antônio César Batista da Cunha 
Casemiro de Quadros Peinado 
Edilson Ferreira Paiva de Souza 
Eugênio Thadeu de Andrade Lobo 
José Mana de Oliveira Enedino 
Madel Gonçalves de Moraes 

Mas-a. Augusta Prestes da Motta 
Maria do Carmo Moraes Cardoso 

Maria Iraides Dias da Costa 

Nádia Maria Cais de Albuquerque 
Orlando Gemaque da Silva 

Ozéas Nascimento da Silva 

5- Benedita Vieira Machado 
Celeste Ângela. Dias Lobo 
Daniefle de Cássia Silveira Buhrnheim -Juíza 
Getúlio da Costa Rodrigues 

JacyOneide Sá da Silva 

Maria Ivone Sanches Lourinho 
6- Antônio Lima da Silva 
Eiic Aguiar Peixoto -Juiz 

Iracema Carvalho Araújo da Silva 
Isis Gomes Vieira 

Odete da Silva Carvalho -Juíza 

Suayden Fernandes da Silva -Juíza 

Walter Dias Santiago 

7- Adriano Souto Oliveira 
FJisalie Lima Mendes -Juíza 
Jacivaldo Benedito P do Amaral 
João de Deus Marques 

João Dudimar de Azevedo Paxiuba 

Manoel da Luz de Quadros 

Maria de Nazaré Maciel da Silva 
8- Leandro Ponte Sotias Peixoto  

Maria José Damasceno 

Orlando Guimarães Araújo 
Sidney César de Sotias Gonçalves 
Silvio Augusto Sarmanho 

Thaís Helena Pereira Carvalho Cruz 
9- Ana Romana Tavares de Jesus 
Carlos Alberto Barbosa Baena 

Dircileia Mourão Costa 

EzildaPastana Mutran -Juíza 

Latim José Coelho Queiroz 

Marco Farag 

MariaJosé Corrêa Ferreira -Juíza 
Natércia Navegantes de Oliveira -Juíza 
Rosa Neuma Bezerra Gomes 

10- Benedito Lisboa Teixeira 

Débora Moraes Gomes 
Iran da Silva Gomes 
Janaina Wilza Lobo Saraiva 

João Mendes Gemaque Neto 
Lauro Pereira dos Santos 
Maria José da Costa Rocha 
Paulo Sérgio Tavares de Moraes 

Selma do Socorro Mendes de Farias 
11 - Adilson Martins da Fonseca 
Ecivaldo da Gama Ferreira 
Jorgma Gaby 

Káiia Silene Brito de Souza 

Manoel Raimundo Oliveira dos Santos 

Miguel Júnior dos Santos Costa 
Nivaldo Maria da Costa Saraiva 
Taliene Magno Moraes 
Vera Lúcia Peres Lima 
12 - Genáno Vieira Lima 

José Orlando de Paula Arrifano -Juiz 
José Torquato Araújo de Alencar - Juiz 
Luís Carlos Bittencourt Ramos 

Maria de Fátima Guimarães Ayres 
Maria Elizabeth Muniz Zemero 

Rias Márcia Gama Pacheco 

Wilton de Freitas Lobato 

13- Michelie Nunes Pereira 
1 - Alexandre Câmara Sarmanho 

Antonia Rodrigues Viana 

Jorge Batista Júnior 

Maria do Carmo Cardoso Pimentel 

Odihelio Carlos José Borges da Silva 
Rinaldo Monteiro Freire 
Sebastião Pinheiro Pantoja 
Simone Batista Campos 
15- Israelita Ferraz dos Santos 

Lauri Ferreira Ribeiro 

Luís Carlos Celso Portugal 
Manoel Messias Teixeira  

Mana do Céu Frazão Alves 

Raimundo Ferreira da Silva 
16 - Albarina Câmara Sarmanho 

Augusto César da Luz Cavalcante -Juiz 
Glaydson dos Santos Santana 
Jorge Amiraldo Martins Marques 

Magna Margarelh de Andrade Pinheiro 
Mana do Socorro Reis Guerreiro 
Paulo Pereira Menezes 
Valter Siqueira do Monte 

17- Adelaide Conceição de Maria  Marinho 
José Carlos de Mendonça Nunes 
José Waldir Alves Rodrigues; 

Luís Manoel Saraiva Neto 

Maria do Perpétuo Socorro de O Ferreira 
MelquÍades Soares dos Santos 
Miguel de Oliveira Marinho Júnior 
Raimunda do Carmo G. Noronha - Desembar- 
gadora 

18- Elda Maria de Souza Gonçalves 
Gleide Pereira de Moura -Juíza 
Milton Farias 

Samuel Leobino Dantas de Oliveira 
19 - JoséLuizPaixão Farias 

ManaJosé Monteiro Sampaio 
Rubilene Silva Rosário Bahia - Juíza 
Sebastião Paixão Farias 

20- Almir de Lima Pereira - Desembargador 
Anide Pacheco Diniz 

Flávio de Lima Cordeiro 

Ivete Santana de Carvalho Costa 
José Alberto Maifei e Silva 
José Nazaré dos Santos 

Rômulo Marcelo Ferreira Nunes 
Ubiraci Borborema Maia 
21 - Antônio Adamor Bastos de Carvalho 

Leila Maria de Meio Ramos 
Manoel Bento Barbosa Miranda 
Marco Antônio de Alencar Cruz 
Maria José Neves Moura 

Nelson Montalvão das Neves 
Paulo Sérgio Frota e Silva Júnior 
Simone do Socorro Figueiredo Gomes 
Yvonne Santiago Marinho - Desembargadora 
22- Antônio Maria Sarmento Pinto 
Domingos da Rocha Comes 
Fernando Malvão de Moraes Filho 
Manoel Comes do Rosário 

Normando do Carmo Borges - Juiz 
23 - Ellen Januário de Oliveira 
Geraldo Piedade Farias 

Manoel da Paixão Pereira Nunes 
Maria de Fátima Pinheiro Pantoja  

Mauro André Palheta Amoedo 
Raimundo Florentino Ramos 
24 - Ana Cecilia Pina Lassance de Carvalho 
Eduardo José Falesi do Nascimento 

Hideraldo Vicente Martins Castro 
João de Mendonça Alho 
Nazareno Gil de Jesus 

25 - Domingos Alves Baia 
Eliete Pinheiro dos Santos 
lrenilza Rebelo Ferreira 

Jorge Antônio C de Carvalho 
José Maria de Freitas Torres 
Marcos Antônio Brito Maués -Juiz 
Maria Anunciação de Moraes Braga 
Oldemar Coelho 

Otávio Augusto C de Almeida 
Raimundo dos Santos Ferreira 
Zilma Cordeiro Ferreira 
26- Armando Braulio Paul da Silva - Juiz 
Claiidete Nunes Pinheiro 
José Ailjalma Rodrigues Demétrio 
José Edilson de Oliveira 

José Roberto Pinheiro Charone Júnior 

Lindernberg Monteiro dos Santos 

Maria Emilia Cabral Abreu Vouzela Maia 
27 - Aldenor Pereira Nunes 
Alfredo Domingues dos Santos Filho 
Ana Regina Guimarães Azevedo 
Djalma Pinheiro de Souza 
George Hamilton Figueiredo Lopes 
Georgina Pereira dos Santos 
Leonildes Macedo Silva-Juiz 
Maria de Fátima Oliveira Teixeira 
Tobias Antônio Fernandes Vidal 
Vera Lúcia Azevedo Sarmento 
28- Alex Mota Noronha 
Antônio Alcione de Almeida 
Antônio Benedito Rufino dos Santos 
Maria Terezinha Viegas de Barros 
Renato José Duarte SJimnior 
29- Antônio Comes Mendes 
Carlos Alberto Silva  Silva 
Emanoel Camarão Queiroz 
Fernando Augusto C de Macedo 
Rafael Vieira da Costa Filho 
30-José Francisco Lima de Oliveira 
Manoel Fernandes; da Costa 
Maria Izabel de O. Benone - Desembargadora 
31- Elas Manés Pinheiro 
Eva Andersen Pinheiro 
Flávia Moreira Fonseca 
Más-do Santos Barata 
Maria de Lourdes Sastre da Conceição 
Nailor Afonso Taborda 

significa somente ter 
24817 una!, mas também 
20364 e seus direitos, bem 

to exercê-lo' 

Paulo Sérgio Frota e Silva, 
desembargador do TJE-Pará, 
falecido em 15.12.01 


