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Editorial 
Importantes decisões de gestão 
marcam o começo do semestre 

Este último semestre iniciou com grandes decisões nos 
âmbitos administrativo e judicial, que já vinham sendo 
costuradas desde o início da gestão, pelos 
desembargadores Albanira Lobato Bemerguy e Milton 
Augusto de Brito Nobre - que participam da gestão com-
partilhada da Presidente Climeniè de Araújo Pontes, e 
encampadas pelo "staif" administrativo do Poder. Esta 
edição do Informativo do TJE traz o registro desses even-
tos, que vão marcar a história do judiciário paraense. 

No âmbito administrativo destacamos o projeto de moderni-
zação na área de recursos humanos. Trata-se do início da coleta 
de informações para criação de um banco de dados cadastrais do 
funcionalismo do TJE, iniciado em 19 de agosto com término 
previsto para 20 de setembro. Doze agentes vão fazer a coleta 
'conferência dos dados cadastrais em cada local de trabalho. A 

criação do Banco de dados atende a necessidade de moderniza-
ção da gestão do funcionalismo e coloca em prática uma das 
metas de trabalho do plano de gestão da dirigente, que é a im-
plantação do Plano de Carreira Cargos e Salários dos servidores 
do Judiciário do Estado. 

Outra grande decisão que vai dar um significativo incremen-
to nos recursos auferidos pelo Fundo de Reaparelhamento do 
Judiciário (FRJ), também reportado nesta edição, é a implanta-
ção de um novo sistema informatizado para arrecadação das cus-
tas judiciais. A nova sistemática permitirá total transparência nos 
recursos arrecadados pelos cartórios e controle total sobre os 
repasses ao FRJ. A decisão possibilitará investimentos importan-
tes na infra-estrutura do Poder, resultando em mais melhorias 
na prestação jurisdicional. 

Mas a tutela judicial é incessante. A equipe que trabalha no 
projeto "Justiça Itinerante" não pára. De 13 a 24 de agosto o 
projeto atendeu moradores de Rondon do Pará e atualmente 
está em Nova Ipixuna, onde permanecerá até o dia 4 de setem- 

Ç wo. Nos últimos três meses (maio, junho e julho) esteve em seis 
municípios do sul e sudeste do Estado e o atendimento foi am-
plo. Além das ações de competência dos Juizados Especiais, ou-
tros serviços também foram prestados e quase lO mil pessoas 
foram atendidas. 

A cada município que a Justiça Itinerante visita são promovi-
dos casamentos comunitários a custo zero para os jurisdicionados 
de baixa renda. Mais de 600 casais aproveitaram a oportunidade 
para legalizar as uniões, nas localidades visitadas. 

Nas comarcas, os juizes se mobilizam em parceria com a 
comunidade e promovem encontros e seminários para discutir e 
encontrar soluções para os problemas enfrentados no âmbito 
judicial. Reportamos os seminários realizados em Marabá e 
Santarém: no primeiro o público alvo foram os operadores de 
direito e no outro, conselheiros tutelares e demais representan-. 
tes da comunidade que atuam na área da infância e juventude, 
entre outras ações também importantes para a promoção da 
cidadania, aqui reportadas. 

Boa leitura. 

Novo sistema vai garantir maior 
controle e transparência na 

arrecadação de custas judiciais 

Consultor explica o funcionamento do sistema aos desembargadores 

Q
Tribunal de Justiça do 

Estado vai colocar 
em funcionamento, a 

partir do próximo dia 2 de se-

tembro, um novo sistema de 

arrecadação de custas judiciais 
que vai evitar evasões e per-

mitir um monitoramento cons-

tante dos valores recolhidos 

em favor da Justiça. O novo 

sistema, totalmente informati-

zado, vai eliminar a atual guia 

de recolhimento e instituir um 

selo de fiscalização dos atos 

notariais e de cartórios extra-

judiciais. A nova sistemática de 

arrecadação foi apresentada 

aos desembargadores no últi-

mo dia 14 de agosto, após ses-

são do Pleno do TJE, pelos 

consultores Adauto Viccari Jú-

nior e Ricardo Lentz, de Flori-

anópolis-SC. Eles detalharam 
como funcionará o sistema e 

de que forma o recolhimento 

das custas será fiscalizado. 

O desembargador Milton 

Nobre, coordenador de Orça-

mento e Fundo de Reaparelha-

mento do Conselho de Admi-

nistração do Judiciário, infor-

mou que as atuais guias de re-

colhimento não obedecem as 

normas necessárias e serão 

substituídas por boletos ban-
cários, pagos em bancos ou 

casas lotéricas e depois repas-

sados os valores à conta única 

do Banpará. 

O sistema já foi implantado 

em outros Estados do Brasil e 

tem apresentado resultados 

animadores, ressaltou Milton 

Nobre. De acordo com o de-

sembargador, atualmente o Tri-

bunal de Justiça do Rio de Janei-

ro, que implantou o novo siste-

ma de arrecadação, dispõe e 

controla R$ 600 milhões, rece-

bendo verba do Poder Executi-

vo apenas para cumprir a folha 
de pagamento. 

Com o novo sistema, a Se-

cretaria de Finanças e setores 

autorizados pelo Tribunal de 
Justiça poderão verificar diari-

amente a movimentação de re-

colhimento e depósitos judici-
ais e os repasses ao Fundo de 

Reaparelhamento do Judiciário 

(FRJ). Conforme os consulto-

res, o sistema atual de reco-

lhimento de custas judiciais não 

é seguro e permite até que o 

dinheiro vá para outras contas, 

pois a guia não traz impressa o 

número da conta do FRJ. 

Assim, muitos cartórios fazem 

a cobrança da forma que 

querem. 

Além de permitir novos in-

vestimentos no Poder Judiciário, 

o novo sistema vai mostrar a 

transparência que a sociedade 

exige sobre a movimentação dos 

recursos. Para se ter uma idéia 

de como o TJE enfrenta 

dificuldades atualmente nessa 

área, metade dos cerca de 700 

cartórios do Estado dificultaram 

o repasse de informações sobre 
o quanto arrecadam por ano. 



uíza Nazaré Gouveia fala sobre a importância 
do núcleo de apoio ao CEPA. 
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uè i ova Comenda 
A Câmara Municipal de Belém aprovou no último dia 24 de julho, 

por unanimidade, a Comenda Des. Paulo Frota. De autoria do Vere-

ador Paulinho Fonteiles, do PCdoB, a honraria é destinada a pessoas 

que estão engajadas na defesa do ECA - Estatuto da Criança e do 

Adolescente, assim como no combate à marginalização e aos abusos 

sofridos por jovens. Aprovado como resolução n°072, de julho 2002, 

a Comenda será entregue no Plenário da Câmara Municipal de Belém, 

sempre no dia 15 de dezembro, data de falecimento do desembargador. 

J u"' 

A presidente do TJ, Desa. Climeniè Pontes, receberá da Fundação 

Banco do Brasil, um ônibus zero km destinado aoJuizado Itinerante. O 

Superintendente estadual do Banco do Brasil, Valmir Pedro Rossi, fará 

a entrega do automóvel ao Tribunal de Justiça, prevista para o final 

desse mês. O ônibus é resultado da assinatura de convênio entre TJE 

e a Fundação Banco do Brasil, que aconteceu no dia 28 de fevereiro. 

O Juizado Itinerante é um serviço que objetiva conceder ao cidadão, 

de forma célere, informal e gratuita, o acesso à justiça. 

Ananindeua e Marituba têm núcleo 

Com o objetivo de descentralizar o atendimento, além de agilizar 
a execução e administração das penas e medidas alternativas, foi ins-
talado um núcleo de apoio da CEPA (Central de Penas e Medidas 
Alternativas do Pará), vinculada à 8 a  Vara de Execuções Penais, no 
prédio do Ministério Público da comarca de Arianindeua. A fita inau-
gural do núcleo foi descerrada pela presidente do Tribunal de Justiça, 
Desa. Climeniè de Araújo Pontes e pela juíza responsável pela CEPA, 
Maria de Nazaré Gouveia. A cerimônia aconteceu na manhã do último 
dia 23, com a presença de autoridades civis, militares e funcionários 
do Judiciário e Ministério Público. 

O núcleo de apoio vai prestar atendimento aos apenados com um 
corpo técnico formado por dois psicólogos, dois assistentes sociais e 
um advogado sob a coordenação da juíza titular da 8° Vara de Execu-
ções Penais - sediada na capital, mas com jurisdição em todo o Esta-
do. O núcleo vai trabalhar os processos de apenados das comarcas 
de Ananindeua e Marituba, no horário de 8 às 14 horas. 

Segundo ajuíza Maria de Nazaré Gouveia, o núcleo de Ananindeua 
vai assistir, inicialmente, 80 apenados mas esse numero deverá au-
mentar tendo em vista que os juizes vão se interessar mais em aplicar 
as penas e medidas alternativas, porque com o núcleo próximo aos 
apenados vai facilitar a monitoração desses apenados. Atualmente a 
Central de Execuções Penais é responsável por 192 processos de 
apenados só na capital do Estado. 

AGENDA DA PRESIDENTE 
A Presidente do TJE, Desa. Climeniè 8ernadette de Araújo Pontes, agradece 

os convites e visitas recebidas neste mês de agosto. São os seguintes: 

CONVITES RECEBIDOS: 

2- Aula Inaugural dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis. Direito e 
Engenharia Civil da Faculdade Ideal 

Solenidade de Inauguração da TV justiça, promoção do Supremo Tribunal Federal 
Brasília - DE 
3- Solenidade de Abertura do II jogos Interativos do judiciário Cearense, promo-
ção do TJE do Ceará Fortaleza - CE. 
06-Reunião Sobre a Reintegração de Posse da Gleba Carlos Mariguela Caso 
Aurá. Gabinete do Governador do Estado do Pará 
Abertura do Seminário "ADA-MISSÃO INSTITUCIONAL E POSSIBILIDADES 
DE ATUAÇÃO" 
Visita à Alça Viária 

08-Comemorações Alusivas aos 25 Anos da Sociedade Paraense de Defesa dos 
Direitos Humanos 
Abertura Oficial do Seminário Sobre Desigualdades Regionais Nos Programas dos 
Presidenciáveis 

Solenidade de Abertura da 1° jornada de Estudos jurídicos da Seção judiciária do 
Estado do Pará 

09-Solenidade de Posse dos Novos Dirigentes da Associação do Ministério Público 
do Estado do Pará 
Sessão Solene de Posse do Procurador de justiça, Samoel Martins Evangelista, no 
cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Rio Branco - 

AC 
14- Assembléia Geral do Fórum Paraense pela Radicação do Trabalho Infantil e 
Proteção do Trabalho do Adolescente. Promoção do Ministério Público do Traba-
lho - 8 Região 
Lançamento do Projeto "OAB VAI A ESCOLA' 
1° Reunião Ordinária da Associação Cristã Feminina 
15-Sessão de Leilão, promoção da Agência Nacional de Enérgia Elétrica - ANEEL 
Inauguração do Edifício Sede da Procuradoria Geral da República Brasília - DE 
Abertura da Exposição da Artista Plástica Diná Oliveira 
16-Abertura do 3° Encontro Estadual do Comércio de Mateiral de Construção. 
Promoção da FIEPA 

Cerimônia de Abertura da XV jornada Norte Nordeste de Radiologia. IV Jornada 
Paraense de Radiologia, 1 jornada de Ultrasonografia Norte e IV Jornada Norte 
dos Técnicos em Radio-lmaginologia. 
17- Cerimônia de Entrega da Medalha da Ordem do Mérito Comunitário jornalis-
ta Romulo Maiorana 
IS-Café da Manhã, pelo aniversário de nascimento do Doutor Almir Gabriel, 
Governador do Estado do Pará 
Inauguração da Ponte "Presidente Fernando Henrique Cardoso", da Alça Viária 
20- Missa em Ação de Graças dos Cursos Superiores de Formação Específica da 
UNAMA 

Cerimônia de Posse da Diretora do Fórum de Entidades Empresariais do Pará 
21- Sessão Especial da Câmara Municipal de Belém, para discutir a "Área de Livre 
Comércio" - ALCA. 
22- Sessão Solene de Posse do Dr. Alinaldo Faria de Souza, no cargo de 
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo Vitória - ES. 
23- Dia do Soldado 
Sessão Solene de Outorga do Título de Cidadão Paraibano ao Ministro Vicente 
Leal de Araújo, do STJ 

Concerto Sinfônico pelo Dia do Soldado 
28-Jantar em Comemoração aos 35 Anos da Companhia das Docas do Pará 
30-Inauguração Oficial da TV UNAMA 

EVENTOS PROMOVIDOS PELA PRESIDÊNCIA, ORGANIZADOS 
PELA ASSESSORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES SOCIAIS. 

02- Cerimônia de Casamentos Comunitários, na Comarca de Conceição do 
Araguaia Sede Campestre da AABB 
Ii- Cerimônia de Inauguração do Prédio e Sessão de Instalação do Juizado Espe-
cial Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia 
19- Abertura da Coleta de Informações dos Magistrados e Servidores do TJE-Pa. 
20- Abertura Oficial da IV Semana da Saúde do Poder Judiciário Paraense 
22- Encerramento da IV Semana da Saúde do Poder judiciário Paraense 
23- Instalação do Núcleo de Apoio da Central de Penas e Medidas Alternativas 

No período de 29 a 31 deste mês, a Presidente do Tribunal, Desembargadora 
Climeniè Pontes estará participando do 57° ENCONTRO DO COLÉGIO PER-
MANENTE DE PRESIDENTES E TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL, no Rio 
de janeiro - RJ. 

Belém, Pa. agosto de 2002. 

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



A desembargadora Climeniè Pontes prestou homenagem ao desembargador Oswaldo Pojucan Tavares. 

Milton Nobre falou sobre a teoria da empresa e o novo Código Civil 
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Palestra marca o 175° aniversário 
dos cursos jurídicos no Brasil 

Q
Tribunal de Justiça do 
Estado comemorou o 
1750 aniversário da 

instituição dos cursos jurídi-
cos no Brasil, transcorrido no 
dia 11 de agosto. A data foi 
marcada com a palestra 'A te-
oria da Empresa e o novo Có-
digo Civil' proferida pelo Des. 
Milton Augusto de Brito No-
bre e com os lançamentos do 
9° volume da série "Perfil dos 
Magistrado do Tribunal de jus-
tiça do Pará", do volume (n° 
15) do Ementário e do livro 
que registra a instalação da 
primeira Vara Agrária do 

tado. 
A solenidade que aconteceu 

no dia 12 desse mês, no plená-
rio 'Oswaldo Pojucan Tavares', 
foi presidida pela Presidente do 
Poder judiciário. desembargado-
ra Climeniè Bernadette de Ara-
újo Pontes e contou com a pre-
sença do Procurador Geral do 
Estado, Aloysio Campos, repre-
sentando o governador Almir 
Gabriel, autoridades civis, mili-
tares, magistrados, funcionários 
do TJ e estudantes de Direito. 

O Hino do Estado do Pará, 
executado pelo coral do TJE, 
'Des. Delival de Souza Nobre', 
sob a regência do maestro João 
Bosco da Silva Castro, abriu a 
cerimônia. Em seguida, a desem- 

Milton Nobre, ressaltando que 
"o tema é atualíssimo e, segun-
do o autor, ainda não devida-
mente explorado". A presiden-
te agradeceu ao palestrante 
pela "oportunidade de apresen-
tar tão profundo trabalho e que 
se revela da mais alta valia, pro-
piciando aos operadores do di-
reito uma visão global das ma-
térias civil e mercantil na nova 
ordem jurídica". 

Em seguida, o desembarga-
dor Milton Nobre iniciou sua ex-
planação, agradecendo o convi-
te da presidente para se rego-
zijar à data da instalação dos cur-
sos jurídicos no Brasil. Ele disse 
que a escolha do tema foi por 
entender "que é a mais notória 
e principal novidade introduzida 
pelo legislador de 2002". Logo 
após, o magistrado iniciou sua 
palestra, que, editada em livro, 
estará à disposição do público a 
partir do dia 10  de setembro, na 
biblioteca do TJE "Des Antonio 
Koury". 

Após a palestra, a presiden-
te Climeniè Pontes agradeceu 
ao desembargador Milton Nobre 
por discorrer não sobre a histó-
ria dos 175 anos da instituição  

dos cursos jurídicos, mas sobre a 
realidade do Direito que vivemos. 
Em seguida, a desembargadora 
lançou o 90  volume da série "Perfil 
dos Magistrados do Tribunal de 
justiça do Estado do Pará, 
homenagem póstuma ao 
desembargador Oswaldo Pojucan 
Tavares, ex-presidente do Tribunal 
de justiça e falecido em 1991. 

Segundo Climeniè Pontes, o 
des. Oswaldo Pojucan foi "homem 
ilustre, probo, jurista e humanista". 
Ela completou dizendo que "com 
o homenageado muito aprendemos, 
pois para ele, a magistratura era sa-
cerdócio". A desembargadora pres-
tou homenagem à família, presente 
a solenidade, e entregou um 
exemplar do livro ao juiz Leonardo 
Tavares, filho do magistrado. 

Na oportunidade, ainda foi lan-
çada a revista do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, n°86— que con-
tém legislação, doutrina e jurispru-
dência do TJE, a publicação do n° 
IS do Ementário e do livro da ins-
talação da Vara Agrária, em Marabá. 
O encerramento da solenidade se 
deu com a execução do Hino 
Nacional, pelo coral do TJE. Logo 
após foi oferecido um coquetel aos 
presentes. 

bargadora Climeniè Pontes, em 
seu pronunciamento, lembrou 
que como no ano passado, o 
Tribunal de Justiça marcou a data 
com uma palestra proferida por 
um de seus ilustres membros. O 
convidado na ocasião foi o Des. 
Rômulo Nunes. 

A magistrada apresentou o 
conferencista, desembargador 



A presidente do TJE ressaltou a importância da família para o fortalecimento da sociedade. 
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Justiça Itinerante atende quase 
uase dez mil pessoas 

de seis municípios 

das regiões do sul e 

sudeste do Estado fo-

ram atendidas pela justiça 

Itinerante nesses últimos 3 

meses. A comarca de Concei-

ção do Araguaia foi a última 

a ser visitada e 698 casais de 
baixa renda participaram dos 

casamentos comunitários 

que foram realizados pela 

Justiça itinerante, a custo 

zero para os nubentes. 

Com a parceria do Ministé-

rio Público do Estado, Defen-

soria Pública e ainda as prefei-

turas e cartórios extrajudiciais 

das localidades, seis juizes e uma 

equipe de apoio formada por cin-

co servidores, entre auxiliares e 

técnicos, trabalharam no ônibus 

adaptado. A jornada foi de maio 

a julho e atingiu os municípios 

de Canaã dos Carajás, Jacundá, 

Bom Jesus do Tocantins, Abel 

Figueiredo, Goianésia e Concei-

ção do Araguaia. Atualmente, o 

ônibus e a equipe da Justiça es-

tão em Rondon do Pará, com o 

mesmo objetivo. 

Durante as ações nos muni-

cípios, foram arrecadados 

R$.3.595, em alimentos da ces-

ta básica, fruto de penas alter-

nativas pecuniárias aplicadas em 

infrações penais. As cestas foram 

doadas às entidades assistenci-

ais dos respectivos municípios 

incluindo APAE e abrigo de ido-

sos. 

Trabalho dos Juizados 

continua no Interior 

Em Conceição do Araguaia, 

94 casais aproveitaram a opor-

tunidade para legalizar as uniões. 

Os nubentes, a maioria trabalha-

dores assalariados rurais, elogia-

ram a iniciativa da justiça e rei-

vindicaram a manutenção dessas 

ações, pois segundo eles ajudam 

muito as famílias que não podem 

pagar o valor cobrado pelos car-

tórios, para legalizar a união. 

Alguns casais vestidos a rigor  

(com o tradicional traje de noi-

va), acompanhados de familiares 

e amigos esperavam a vez para 

dizer o sim', perante os juizes 

Elder Lisboa Ferreira, Manoel 

Maria Barros e Eloisa Gato, os 

dois primeiros juizes da comar-

ca de Conceição do Araguaia. Os 

casais foram chamados nominal-

mente e formaram blocos de 

três. 

Ao se pronunciar na cerimô-

nia, a presidente do TJE, Clime-

niè Pontes, ressaltou a impor-

tância da família para o fortale-

cimento da sociedade e disse 

que o relacionamento entre o 

casal precisa ser pautado no res-

peito mútuo, com tolerância e 

amor. 

A desembargadora Carmen-

cin Marques Cavalcante, coor-

denadora geral dos Juizados Es-

peciais, responsável pela viabili-

zação das ações da Justiça Itine-

rante, também se manifestou e 

falou da satisfação que sente ao 

visitar os municípios paraenses, 

alguns já conhecidos quando atu-

ava como juíza. A desembarga-

dora falou que o funcionamento 

dos Juizados Especiais Itineran-

tes, na sede do município de 

Conceição do Araguaia, consti-

tuía uma exceção, uma vez que  

a comarca já está instalada há 

vários anos. 

Ela explicou que a permanên-

cia do ônibus para o trabalho da 

Justiça itinerante foi motivado 

pelo grande movimento forense 

e também pela carência dos ju-

risdicionados, aliado ao fato de 

não ter sido, ainda, instalados os 

Juizados Especiais no Município. 

Ela informou que, somente na-

quele município, segundo os da-

dos quantitativos do assessor da 

coordenadoria, José Alírio Tava-

res, foram computados 835 

atendimentos. 

Juizados Especiais em 

Conceição do Araguaia 

Em uma residência térrea, 

localizada ao lado do prédio do 

Fórum da Comarca de Concei-

ção do Araguaia, a presidente 

Climeniè Bernadette de Araújo 

Pontes instalou os Juizados Es-

peciais Cível e Criminal. Cria-

dos para resolver conflitos de pe-

quena complexidade no cível e 

no crime para infrações de pe-

queno potencial ofensivo, o ór-

gão é considerado a justiça da 

modernidade por ter caracterís-

ticas como informalidade, sim-

plicidade e agilidade nas decisões. 

A cerimônia contou com a 

participação dos desembargado-

res Felício Pontes, Eronides Sou-

za Primo e Carmencin Cavalcan-

te. O atendimento será de 16h 

às 20h e os dois juizes Elder Lis-

boa Ferreira e Manoel Maria 

Barros Costa vão responder pe-

los Juizados Cível e Criminal res-

pectivamente. Na ocasião os 

dois magistrados receberam as 

portarias com as designações para 

os cargos. Também receberam 

as portarias os funcionários que 

fazem parte da equipe de apc 

dos Juizados. 

A solenidade de instalação 

iniciou com o hasteamento das 

Bandeiras do Brasil e do Pará, 

pelas autoridades do Judiciário e 

a do município pelo advogado 

presidente da sub-seção da OAB, 

Alberto Maranhão Lima, tam-

bém procurador do município. 

Em seguida a placa alusiva ao 

evento foi descerrada pela de-

sembargadora Carmencin e pelo 

juiz Manoel Maria. Os desembar-

gadores Felício Pontes e Eroni-

des Primo descerraram a fita 

inaugural dos juizados. O bispo 

Pedro José Conti abençoou as 

novas instalações e rogou aos 

juizes que trabalhassem com Je-

sus no coração. 



Desembargadora Carmencin entrega portaria à funcionária dos Juizado Itinerante de Conceição do Araguaia. 

Desembargadores Felício Pontes e Eronides Primo descerram a fita inaugural do Juizados de Conceição do Araguaia. 

Juizes atendem 
moradores da 

earur 
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CIDADANIA 

em seis muniaípios 

O Projeto Justiça na 

Roça', criado para aten-

der moradores das áre-

as rurais da jurisdição da 

comarca de Conceição 

do Araguaia, esteve fun-

cionando no período de 

17a21 de abril, na loca-

lidade de Floresta do 

Araguaia. Os juizes da 

comarca, Elder Lisboa 

da Costa e Manoel Ma-

ria Barros, atenderam 

nos cinco dias 8.622 pes-

soas. 

A iniciativa do juiz Ma-

noel Maria e encampada 

pelo juiz Elder Lisboa, di-

retor do Fórum, conta com 

a parceria da Promotoria 

de Justiça do Estado, da 

prefeitura e câmara muni-

cipal de Floresta do Ara-

guaia, OAB-sub-seção de 

Conceição do Araguaia, Su-

perintendência Regional do 

Incra de Conceição do Ara-

guaia, Prefeitura de Reden-

ção, 7° BPM do Pará, De-

legacia Regional do Trabalho 

e Cartório do Único Ofício. 

Dentre os serviços rea-

lizados, os mais solicitados 

foram feitos pelo cartório 

extrajudicial, com 1.069 

atendimentos, o cartório 

Judicial com 1. 103, o car-

tório eleitoral com 1.229 e 

a Delegacia Regional do Tra-

balho, com 639 pessoas 

atendidas. 

Na oportunidade, as autori-
dades presentes se manifestaram 
para destacar a importância da 
instalação e parabenizar a chefe 
do Poder Judiciário pela dinâmi-
ca gestão. 

O Juiz Elder Lisboa falou da 
necessidade dos munícipes de 
contar com os juizados instala-
dos. O advogado Alberto Lima 
também se manifestou parares-
saltar a importância da instala-
ção e agradecer à desembarga- 

dora Climeniè Pontes pelo tra-

balho que vem realizando no 
âmbito judicial. 

A desembargadora Climeniè 
Pontes ressaltou a colaboração 
da desembargadora Carmencin 
que, segundo ela, tem sido seu 
braço direito, nessa missão de 
distribuir justiça. Ela aproveitou 
para pedir ao Bispo que rezasse 
por todo o estado, e também 
pelos juizes. Se dirigindo à pla-
téia, a desembargadora falou 

que o Judiciário se preocupa com 
os jurisdicionados. 'Quando não 
forem bem atendidos podem fa-
zer reclamações por escrito que 
estas não serão ignoradas pelajus-
tiça", alertou. A presidente con-
cluiu fazendo um apelo a Deus 
para que cresça a consciência em 
cada um e que cresça também o 
respeito entre as pessoas, que a 
justiça seja sempre para o bem e 
que haja convivência pacífica en-
tre as pessoas. 
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Seminário discute o sistema 
de administração da justiça juvenil 

Um seminário para deba-
ter a integração do sistema de 
administração da justiça juve-
nil e a criação de um Centro 
Integrado de Atendimento ao 
Adolescente (CIAA), em San-
tarém, foi realizado nos dias 17 
e 18 de julho último, no fórum 
daquela cidade, com a partici-
pação de diversos representan-
tes de entidades ligadas à área. 

O evento foi promovido pelo 
Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CED-
CA'PA), com apoio da presidente 
do TJE, Governo do Estado do 
Pará, Ministério da Justiça e Fun-
dação da Criança e do Adolescen-
te do Pará (Funcap). O objetivo 
do seminário foi criar condições 
para a implantação de um CIAA 
em Santarém e discutir medidas 
sócio-educativas de liberdade as-
sistida e prestação de serviço à co-
munidade. 

De acordo com a juíza Clari-
ce Maria de Andrade, juíza auxi-
liar da 24 a Vara Cível da capital, 
o CIAA funciona agregando em 
um mesmo local o Poder Judiciá- 

rio, o Ministério Público, a De-
fensoria Pública, as Polícias Civil 
e Militar e a Funcap para aten-
der crianças e adolescentes em 
conflito com a lei. 

Segundo a juíza, no momen-
to em que o adolescente comete 
um ato infracional e é detido, já 
existe todo um aparato para dar 
uma resposta rápida não só para 
ele como também para a socie-
dade. Em Santarém, o centro 
deverá funcionar em um prédio 
próximo à Superintendência Re-
gional da Polícia Civil. 

Conforme a juíza, a maior 
vantagem do centro integrado é 
a rapidez com que o adolescen-
te é atendido, pois assim que o 
processo entra no Juizado, ele é 
ouvido pelo juiz e já sai sentenci-
ado. Na opinião do coordenador 
do Conselho Tutelar de Santa-
rém, a criação de um centro in-
tegrado é um avanço na melho-
ria do atendimento dos adoles-
centes, que atualmente são leva-
dos para as delegacias, e que 
passarão a ter uma referência no 
atendimento. 

Programa de estágios do Tribunal 
atende universitários de vá rios cursos 

- 

Cerca de 236 universitários, 
de vários cursos, estão atuando 
no TJE, através do programa de 
estágio. Um convênio firmado 
com as Universidades Federal, 
Estadual e particulares, garan-
te 240 vagas a estudantes 
concluintes de vários cursos, in-
teressados em participar do pro-
grama de estágios. A funcioná-
ria Anete Oliveira Almeida, res-
ponsável pelo Serviço de Trei-
namento, subordinado ao De-
partamento de Recursos Huma-
nos, explicou que o programa 
atende a necessidade do órgão 
público em possibilitar aos futu-
ros profissionais aprimorar os 
conhecimentos e adquirir expe-
riência necessária à inserção no 
mercado de trabalho. 

Iniciado em 1994, durante a pre-
sidência da desembargadora Maria 
Lúcia Gomes Marcos dos Santos, atu-
almente aposentada, o programa foi 
incorporado pelos presidentes que a 
sucederam. As vagas são destinadas 
as mais variadas áreas do conheci-
mento, como: Direito, Comunicação 
Social, Serviço Social, Informática,  

Engenharia, Administração e Ciên-
cias Contábeis. O Serviço de Treina-
mento foi criado exclusivamente 
para organizar e selecionar os esta-
giários. Atualmente o setor é respon-
sável também pela capacitação dos 
funcionários da capital e interior. 
Uma equipe formada pelas técnicas 
Sandra Damasceno Reis, Fabíola de 
Oliveira eAna ReginaAzevedo, ten-
do à frente Anete Almeida, se encar-
rega do proce-ssamento das infor-
mações dos estagiários, seleção dos 
currículos e lotação junto as unida-
des doTjE. 

Sandra Damasceno explicou que 
o candidato ao estágio pode fazer a 
solicitação da vaga em qualquer épo-
ca do ano. O atendimento é de acor-
do com a data de solicitação e vagas 
disponíveis. São cerca de dez esta-
giários que ingressam mensalmente 
na Casa, em decorrência de desis-
tências de estudantes, que em geral 
estão se formando. Mas é no início 
do ano que é preenchida a maioria 
das vagas. 

Hoje, a equipe do Serviço de Trei-
namento tem mais de 160 currículos 
para avaliação, sendo que mais de  

50% são estu-
dantes dos cur-
sos de direito. O 
candidato ao 
estágio tem que 
estar matricula-
do em curso que 
de alguma for-
ma tenha identi-
ficação com o 
Tribunal, Infor-
mou Sandra. Ela 
re saltou que os 
estagiários são 
avaliados tri-
mestralmente, 
pelo chefe da se-
ção onde está lotado. 

Para candidatar-se ao programa, 
o estudante precisa estar no penúlti-
mo ano do curso e apresentar a se-
guinte documentação: três cópias da 
carteira de identidade; duas cópias 
do CPF; três fotos 3x4; duas cópias 
do comprovante de residência e uma 
da certidão de nascimento ou casa-
mento. Todas cópias dos documen-
tos precisam ser apresentados com 
os respectivos originais, além do 
comprovante de matrícula, históri- 

co escolar e encaminhamento da ins-
tituição de ensino. A solicitação ao 
programa de estágio é requerida - 

Diretor de Recursos Humanos,Jc 
Carlos Souza do Carmo através do 
protocolo geral. O Estagiário rece-
be uma ajuda de custo de um salário 
mínimo e vales- transporte. Avigên-
cia do estágio é de até 2 anos. Mais 
informações podem ser obtidas no 
Serviço de Treinamento pelo telefo-
ne 218-2398 ou por e-mail: 
treinamentotj.pa.gov.br. 

Equipe de Técnicas do Serviço de Treinamento, 
Fabiola Bestene, Anete Almeida, 

Ana Regina Azevedo e Sandra Reis 

O Tribunal de Justi-
ça do Estado, através da 
Escola Superior da Ma-
gistratura (ESM), iniciou 
o projeto Pedagógico 
de Interiorização com a 
realização do primeiro 
Seminário Jurídico Agrá-
rio, na cidade de Mara-
bá, região Sul do Esta-
do. O evento aconteceu 
no auditório da Sesma, 
no período de 12a 14 
de agosto. Cerca de cem pessoas 
entre profissionais e estudantes 
compareceram nos três dias de 
trabalhos do Seminário. A frente 
do evento o desembargador Otá-
vio Marcelino Maciel e o juiz Mar-
cus Allan Gomes, titular da Vara 
Agrária, Mineraria e Ambiental. 

O projeto Pedagógico da ESM 
- que atende a meta da atual gesto-
ra do Judiciário de aprimorar os 
serviços, objetiva facilitar a atuali-
zação e aperfeiçoamento da comu-
nidade jurídica que atua naquela re-
gião. Léa Ramos, chefe da Divisão 
de Infra-estrutura da Escola infor- 

mou que as temáticas debatidas: 
justiça Agrária, Direito Ambiental e 
Agrário, foram escolhidas em razão 
dos registros de conflitos motiva-
dos por essas questões. Em junho 
deste ano, a presidente do TJE, ins-
talou a primeira vara agrária em 
Marabá, mas com jurisdição em 
mais 38 municípios. 

Segundo informações da comis-
são organizadora, o evento contou 
com o apoio da Vara Agrária de 
Marabá, da coordenação do Curso 
de Direito da UFPa, Prefeitura muni-
cipal e do Superintendente Regional 
do Sul do Pará, Darwin Boenerjr. 

Projeto Pedagógico de Interiorização 
começa com seminário em Marabá 

Magistrados e funcionários com o 
ouvidor agrário Otavio Maciel (centro) 
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Funcionários do TJE recebem treinamento para atuar na coleta de dados 

Modernização do Judiciário na área de 
Recurso Humanos entra na etapa decisiva 

A presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado, 
desembargadora Cli-

meniè Pontes, participou da 
abertura dos trabalhos de mo-
dernização do Judiciário, na área 
de Recursos Humanos, no últi-
mo dia 19 de agosto. Na ocasião 
foi iniciado o treinamento dos téc-
nicos que irão trabalhar no le-
vantamento de dados dos servi-
dores ativos e inativos do Judiciá-
rio. O objetivo é obter um diag-
nóstico completo da situação dos 
servidores em todo o Estado. 

Supervisionado pelo Secretário 
de Administração, Haroldo Pontes, 
o treinamento está sendo coordena-

'pelo Centro de Seleção, Promo-

ao e Eventos (Cespe) da Universi-
dade de Brasília (UNB). A coleta de 
informações dos servidores se dará 
no período de 21 de agosto a 20 de 
setembro deste ano. Logo após a 

solenidade de abertura, realizada no 
salão nobre da Casa, foi servido um 
café da manhã aos presentes. 

Em pronunciamento, a presi-

dente da Corte lembrou que um dos 
vários projetos a serem implemen-

tados na atual gestão é o que trata 
do Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários (PCCS) prometido aos ser-

vidores, diante da constatação de 
que a instituição se ressente na área 
de recursos humanos de um siste-

ma efetivo e seguro que dê a exata 
noção da realidade presente e que 

ranta a transparência das ações 
desenvolvidas no setor. 

A presidente ressaltou que das 
inúmeras visitas às comarcas do in-

terior, o Conselho de Administra-
ção do Poder Judiciário pôde avali-
ar a situação caótica em que elas se 
encontram quanto ao número de 
magistrados e servidores, chegan-

do á conclusão de que muito deve-
ria ser feito, até porque a parte fun-
cional constitui a espinha dorsal da 
instituição. 

Climeniè Pontes assinalou que, 
embora com certo atraso, o TJE não 
perdeu o trem da história. "Custa-
mos, sim, a modernizarmo-nos, to-

davia, resta-nos a satisfação de es-

tarmos á frente com novos ingredi-
entes tecnológicos que resultarão 

em maior comodidade e tranqüili- 

Problemas exigiam 
solução imediata 

A vice-presidente do Tribunal, 
desembargadora Maria de Naza-

reth Brabo de Souza, fez uma rápi-
da abordagem sobre a eficiência da 

atual gestão e das administrações 
anteriores, e passou a palavra para 
a coordenadora de Recursos Hu-

manos do TJE, desembargadora 
Albanira Bemerguy. 

Albanira Bemerguy salientou 
que "após um ano de avaliações, 
incertezas e até mesmo de algumas 
incompreensões perdoáveis, esta-

mos vivenciando, finalmente, a ma-
terialização dos projetos que, atra-
vés da utilização de uma infra-es-

trutura eficiente e alta tecnologia, 
propiciarão ao Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará o cumprimento 
de suas finalidades perante nossos 

jurisdicionados, sob respaldo dos  

requisitos da impessoalidade, mo-
ralidade, publicidade e eficiência 
preconizados pela nossa Consti-

tuição cidadã." 
Ela lembrou que após a realiza-

ção dos encontros regionais de ma-

gistrados, juntamente com os inte-
grantes do Conselho, sentiu a gravi-
dade das dificuldades que exigiam 

solução imediata, "sob pena de mer-
gulharmos em verdadeiro caos." 

Isso porque, de acordo com ela, 
"não podíamos deixar de conside-
rar a extensão territorial de nosso 
Estado, as peculiaridades de nossa 

organização judiciária, tão superada 

diante do clima de globalização que 
nos envolve, além das limitações or-
çamentárias que nos levava a consi-

derar que nos defrontávamos com 
uma missão quase impossível." 

A desembargadora destacou 
ainda a atuação do Centro de Sele-

ção, Promoção e Eventos da Uni-
versidade de Brasilia (Cespe/ 
UNB), que permitiu iniciar a con-
cretização das metas e objetivos. 

Ela assinalou que seria exausti-

vo enumerar os benefícios alcança-
dos peto empenho de todos os par-
ticipantes do Conselho deAdminis-
tração, como também das desem-
bargadoras Carmencin Cavalcante, 

perante os Juizados Especiais, So-
fia Parente, na Escola da Magistra-
tura, e os representantes da Corre-

gedoria de Justiça, e a breve e deci-
siva atuação da desembargadora 
Osmarina Nery, cujos projetos ti-
veram excelente repercussão pe-
rante a comunidade jurídica, bem 

como as experientes sugestões de 

nossos decanos e demais colegas 
magistrados. 

Mesa Oficial 

A mesa oficial, presidida pela 
desembargadora Climeniè Pontes, 
foi composta ainda pela vice-presi-

dente do TJE, Nazareth Brabo; a 
coordenadora de Recursos Huma-
nos do TJE, Albanira Bemerguy; o 

secretário de Administração, Harol-
do Pontes; o secretário de planeja-

mento, Leônidas Gonçalves; o dire-
tor de Recursos Humanos, José Car-
los do Carmo, e o consultor do Ces-
pe/UNB, Antônio Uchoa Pinheiro. 

Levantamento será feito na capital e no interior com Palm Top 

dade dos gestores e usuários dos 
sistemas", salientou ela, acrescen-

tando que há mais de um ano o TJE 
está aguardando a implantação des-
te e de outros projetos agendados. 

Segundo a desembargadora 
Climeniè Pontes, a coleta de infor-

mações revelou a situação funcio-
nal de todas as comarcas, permi-
tindo projetar-se um diagnóstico 

inicial dos recursos humanos dis-
poníveis. Conforme ela explicou, 
agora segue-se a fase principal - 
novas coletas de informações, por-
menorizadas e individualizadas, uti-
lizando-se o aparelho Palm Top, 

que permite o armazenamento de 
informações e, conectado ao com-
putador, transmite eletronicamen-
te os dados, gerando um banco de 

dados atualizados e com precisas 
informações cadastrais sobre o ser-
vidor, de essencial importância 
para a correta implantação do pro-

jeto. 



Fehcio, Climeniè e Haroldo Pontes entregaram as chaves ao padre Brambilla. 

O juiz Max Ney considera que o projeto possibilita uma 
maior proximidade da população com a justiça 
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'rprhp r recebe 
doação do Tribunal de Justiça 
A presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado, desem-
bargadora Climeniè Ber-

nadette de Araújo Pontes, doou uma 
kombi à Creche Sorena. A entrega 
do veículo aconteceu no dia 7 des-
se mês, durante a reunião semanal 
dos casais que, voluntariamente, 
trabalham na instituição. O admi-
nistrador da Ospan (Obras Sociais 
da Paróquia de Nazaré), padre Lu-
ciano Brambilla e a coordenadora 
da creche, Celeste Souza, recebe-
ram a chave e documento do carro 
das mãos da desembargadora Cli-
meniè Pontes. Além da presidente 
do TJ, o evento contou com a parti-
cipação do desembargador Felício 
Pontes, do secretário de adminis-
tração do TJE, Haroldo Pontes e 
de funcionários do TJE. 

Localizada na avenida Genera-
líssimo Deodoro com a Caripunas, 
a creche Sorena assiste 320 crian-
ças, na maioria filhos de emprega-
das domésticas. Com  uma estrutu-
ra escolar normal, a instituição ofe-
rece ás crianças, em treze turmas, 
educação infantil e parte do ensino 
fundamental, até a 4'  série. Funcio-
nando no regime de semi-interna-
to, a entidade garante às crianças, 
além do trabalho psico-pedagógi-
co, recreação e três alimentações  

diárias. A religiosa Elisângela, da 
Congregação Missionárias de San-
ta Terezinha, disse que o veículo 
será de grande utilidade para as ati-
vidades da creche e principalmen-
te para os casos de emergência. Ela 
disse ainda que quando ocorria al-
gum problema com as crianças as 
irmãs buscavam socorro com os 
padres ou com os casais, padri-
nhos da instituição. 'Para as crian-
ças essa doação, graças a Deus, vai 
ajudar muito", garantiu. 

O trabalho social da creche 
Sorena faz parte da Ospan, que é 
mantida pelos padres Barnabitas, 
responsáveis pela Basílica de Nos-
sa Senhora de Nazaré, e segundo 
informações da irmã Celeste Sou-
za, a entidade é ajudada ainda, por 
cerca de vinte casais, dentre os 
quais, "quinze são os mais atuan-
tes". 

Durante o evento, o Padre Lu-
ciano Brambilla, fez alusão ao Dia 
dos Pais e prestou uma homena-
gem dizendo que "ser pai é uma 
graça, no entanto saber ser pai é 
uma graça ainda maior". Na oca-
sião, o grupo de voluntários que 
atuam na Sorena homenageou o 
padre Luciano com a mensagem 
"ser sacerdote é também ser pai". 
Brambilla foi agraciado com o di- 

ploma de "Pai do Ano". Um sor-
teio escolheu João Luis da Cruz 
Dias como pai do ano do grupo de 
apoio da creche Sorena". 

A presidente Climeniè Pontes 
fez questão de dizer aos presentes 
que ao saber, pelo diretor de patri-
mônio da Casa, que no TJ havia car-
ros que poderiam ser alienados, le-
vou a proposta de doação de veí-
culos a duas entidades sociais à 
apreciação do órgão Especial. 
Aprovada a doação, a Sorena re-
cebeu a perua já legalizada junto 
ao Detran e licenciada em nome 
da Creche Sorena. O próximo au- 

tomóvel que TJE doará, está de 
nado a uma instituição localiza 
no bairro do Tapanã. 

O veículo que foi revisado an-
tes da entrega à entidade é uma 
perua do tipo Kombi, do ano de 
97, equipado com ar-condiciona-
do, pneus novos e está em perfei-
tas condições de funcionamento. E 
a segunda doação feita pelos de-
sembargadores do TJE. A primeira 
foi durante a gestão do Des. José 
Alberto Soares Maia, que benefi-
ciou a instituição com a doação de 
seis computadores, além de bebe-
douros e móveis. 

Juizes ampliam ação da justiça em municípios do Baixo Amazonas 
população da comarca 
de Obidos, cuja jurisdi-
ção abrange ainda o 
município de Curuá, foi 
atendida pelo projeto 

'Garantindo a Cidadania'. De ini-
ciativa do juiz Max Ney do Ro-
sário Cabral, o projeto foi en-
campado pela juíza Sílvia Mara 
Bentes de Souza, que também 
responde pela comarca. Os dois 
magistrados realizaram nos me-
ses de dezembro de 2001 e ja-
neiro deste ano, mais uma ação 
do projeto que contabilizou mais 
de 1000 atendimentos judiciais 
a moradores das áreas urbana e 
rural. As localidades contempla-
das foram Obidos, Vila Flexal, 
Repartimento e Curuá. 

"Com a meta da Presidente 
do TJE, de aproximar o cidadão 
carente do Judiciário, tive a idéia 
de levar aos moradores de bair- 

ros periféricos e áreas rurais, de 
forma célere e gratuita, alguns ser-
viços judiciais", explicou o juiz Max 
Ney. Entre os serviços prestados 
estão: registros de nascimento e 
óbito extemporâneo; casamentos; 
retificações em registros de casa-
mentos, nascimento e óbito; reco-
nhecimento de paternidade, e ou-
tros. 

Além do apoio do Tribunal de 
Justiça do Estado, os dois juizes ga-
rantiram a cidadania com a parce-
ria do Ministério Público, Defen-
soria Pública, Cartório Extrajudi-
cial do 2° Ofício da comarca de 
Obidos e o Cartório de Registros 
Públicos de Curuá, das Prefeituras 
e Câmaras municipais de Obidos e 
Curuá e de outros órgãos públicos. 

O projeto foi desenvolvido em 
3 fases, que compreendem divul-
gação, triagem e ajuizamentos das 
ações. O balanço das atividades 

registrou mais de 500 atendimen-
tos judiciais. Para o juiz, o resulta-
do foi gratificante, pois levou à co-
munidade serviços essenciais que 
garantem o exercício da cidadania. 
Max Ney disse ainda que "a ação é 
importante principalmente porque 
dá oportunidade à comunidade de 

conhecer melhor a estrutura do 
Judiciário local, e também possi-
bilita uma maior proximidade da 
população com a justiça" . O 
projeto "Garantindo a Cidada-
nia" deverá atender também a 
comunidade ribeirinha daquela 
comarca, em breve. 



Judiciár  io realiza 

PODEV JUDICIÁRIO 

IV SEMA. DA SAÚDE 
PERíODO: •;€1,  k.  A22/O8/2O 

A desembargadora Climenié Pontes presidiu a mesa oficial de abertura da IV Semana de Saúde do TJE 

Saúde 
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Realizada de 20 a 22 deste 
mês, no auditório do prédio 
sede do Ministério Público do Es-
tado, a IV Semana de Saúde do 
Judiciário contou com a presen-
ça expressiva de servidores e 
magistrados do Judiciário que 
puderam assistir as palestras de 
renomados profissionais da área 
de saúde. 

Paralelamente as palestras, os 
participantes puderam verificar a 
pressão arterial e realizar exame de 
avaliação da massa corporal (exa-
me de bio empedância). A Presiden-
te da Casa, desembargadora Cume-
niè Bemadette de Araújo Pontes, pre-
sidiu a abertura do evento e fez um 
pronunciamento enfatizando a im-
portância das informações que seri-
am repassadas pelos conferencistas. 

O evento teve o apoio da Procu-
radoria Geral do Ministério Público 

Estado, Banpara, Banco do Bra-
., 3anco Real, Sespa, Sesma, Labo-

ratório Pfizer; Massas Ricosa, Aser-
fej e Academia Prof. Alberto Olivei-
ra, que patrocinaram material im-
presso educativo, exames e o coffee 
break para o evento. A Semana de 
Saúde mobilizou as equipes de di-
versas unidades do Judiciário, entre 
as quais da Secretaria de Adminis-
tração, Departamento de Recursos 
Humanos, Divisão de Desenvolvi-
mento de Pessoal, Serviço de Treina-
mento e assessorias de Cerimonial e 
Imprensa, além das equipes de pro-
fissionais dos serviços Médico e 
Odontológico que trouxeram os pa-
lestrantes. 

'Relações familiares e Saúde 
Mental' foi a palestra proferida pela 
assistente social Nazaré Mendonça, 
àfrente do Serviço Social do Fórum 
( ei e professora universitária, que 
marcou a abertura do evento. A pa-
lestrante, inicialmente, fez uma abor-
dagem conceitual sobre família, com 
base em formulações de pensadores 
que se destacaram em diversas áre-
as do saber. A experiência vivencia-
da no Fórum da capital subsidiou a  

explanação da assistente social, que 
a partir de um caso concreto de-
monstrou como as relações familia-
res conflituosas podem resultar em 
graves problemas á saúde mental 
das pessoas. Em seguida, o médico 
Bruno Paes Barreto falou sobre Aler-
gia - doença do mundo atual'. 

O segundo palestrante, Aladim 
Gomes Lameira falou sobre 'Ci-
rurgia para implante dentário', 
apontando as possibilidades exis-
tentes e os avanços ocorridos no 
âmbito cirúrgico. Aladim é cirur-
gião com especialização em im-
plantes. A palestra de Aladim foi 
somada a do também cirurgião 
Bruno Pereira Alves, que falou so-
bre vários tipos de próteses dentá-
rias existentes. Outro assunto, tra-
tado durante o segundo dia do even-
to, foi abordado pelo médico es-
pecialista em geriatria, João Sérgio 
Nascimento. Sob a temática 'Pre-
venir o envelhecimento: um direito 
de todos', o médico falou em linhas 
gerais como as pessoas podem re-
tardar ou acelerar o processo de 
envelhecimento. 

O último dia do evento contou 
com a participação do médico  

José Américo Moraes Souza Júnior, 
especialista em endocrinologia. 'A 
obesidade como enfermidade no 
século XXI', foi abordada pelo jo-
vem médico. Ele falou dos diver-
sos problemas de saúde causados 
pela obesidade e também mostrou 
as formas de tratamento existente. 
Américo Júnior também falou dos 
medicamentos existentes, inibido-
res do apetite, destacando os efei-
tos colaterias. Américo Júnior é fi-
lho do médico da Sespa, Américo 
Souza e da desembargadora Ma-
ria de Nazaré Brabo de Souza, 
Vice-Presidente do TJE, também 
presentes a palestra. 

Outra palestra que despertou 
bastante atenção da platéia de ser-
vidores foi proferida pela médica 
pediatra Maria Ivone Freitas de Oli-
veira. A pediatra integra a equipe 
do Serviço Médico do TJE, e tam-
bém trabalha com crianças e ado-
lescentes assistidos pelo SUS, em 
unidade de saúde pública. 'Drogas 
- como lidamos com esse proble-
ma', foi o tema da palestra de Ma-
ria Ivone. Muitos servidores, com 
os filhos na fase da adolescência 
procuram obter mais informações  

sobre o assunto. 
O professor de Educação Físi-

ca Arari Marques e Silva descon-
traiu o ambiente mostrando algu-
mas técnica de 'Ginástica laboral'. 
O professor primeiro tratou sobre 
a importância da ginástica para 
combater o estresse, ansiedade, se-
dentarismos inimigos da boa saú-
de e qualidade de vida. Ele convi-
dou os servidores a realizar alguns 
exercícios de simples execução. 

A desembargadora Climeniè 
Pontes participou dos exercícios da 
ginástica laboral para relaxamento 
e disse ter sentido os efeitos. Ela 
encerrou a IV Semana de Saúde 
agradecendo a receptividade dos 
funcionários da Casa e destacou a 
importância do evento para garan-
tir qualidade de vida. Ela também 
agradeceu aos palestrantes e ser-
vidores que trabalharam na orga-
nização do evento. Também agra-
deceu a participação de todos e do 
médico Miguel Simas, chefe do Ser-
viço Médico do TJE. 

Serviço: Todas as palestras vão 
ficar a disposição no site de notíci-
as do TJE, www.tj.pa.gov.br, a par-
tir do próximo dia 2 de setembro. 

    

A médica do TJE, Mana Ivone de Oliveira, abordou o problema das drogas. 

 

A vice-presidente do TJE comprimenta o médico palestrante José Américo jr. 



24- Davi Gonçalves Pereira 
EdiffiPugaGarcia 
Francisco Assis Nobre da Cruz 

- Lula Emane Ferreira Ribeiro Malato -Juiz 
• Maria Antonete Machado Tarno 
- Maria de jesus Maciel Silva 

Osmarina Pereira Lima 
Vanessa Silva Alexandre deSouza 

25- Luís Maria de Oliveira 
Raimundo Holanda Reis -Juiz 
Silene Bessa Campelo de Souza Menezes 

26- Delmira Maria Pereira de Souza 
Felicidade de Fátima Cardoso Silva 
Francisco Carlos Mescouto Barros 
João Nazareno Siqueira da Silva 
Lourival Barros Monteiro 
Raimunda do Socorro Soares Rosa 
Valdenira Ferreira da Silva 
Wilson Raiol Pimentel 

27- Erenita Carvalho de Souza 
Fabíolade Freitas Rebelo 
Idamor da Mota - Pretor 
Luís Carlos Silva de Oliveira 
Nuno Maria Cabral de Abreu Vouzela 
Otávio dos Santos Albuquerque -Juiz 
Ruy Afonso Mendes Farias 

28- Antônio Lemos Maia Viana-Juiz 
CarlosJorge Vieira Lopes 
Diana Regina Nobre Corrêa 
Ivanete de Oliveira Florencio 
Marcelo Lima Munhoz 
Maria do Socorro Bastos Bittencourt 
Otávio Marcelino Maciel - Desembargador 
Rosalina Pinto daC Rodrigues Pereira 
Bate Parente Nogueira 

20-Alexandre Comin de Lucena 
Carla Regina Santos Constante 
Cristiano Arantes e Silva -Juiz 
Denise Helena Marques Amorim 
Edmilson Batista da Silva 
Eustáquio Ferreira Lobo 
Jorge do Nascimento Paiva 
Larissa Paredes Cunha 
Maria de Nazaré Pinto da Costa daLuz 
Maria de Nazaré SaavedraGulmarães -Juíza 

21 - Emani Klinger da Silva Santos 
Joaquim Santana da Costa Pantola 
Lucivaldo Rodrigues Moreira 
Maria de Nazaré Souza 
Maria Laudelinada Rocha Barata Oliveira-Juíza 
SandraJoselia Ferreira Raposo 
Sérgio Lula Mendes de Araújo Pinto 

22-Antônio Maria Andrade Costa 
Antônio Sérgio Pinheiro de Oliveira 
Emando Socorro Nascimento Luz 
Lázaro Sebastião Nogueira de Araújo 

02-Dia do Repórter Fotog 
03- Dia do Biólogo 
07 -Aniversário da Proeíai 
09-Dia do Administrado, 

Dia do veterinário 
21- Dia da Imprensa 
25- Dia Nacional do Trânsito 
30-Dia da Secretária 
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ensagem 
omeçou com o modelo de adminis- 

24822 tas à democratização dojudiciário, 

20364 tenções primordiais, objetivando di-
iplantar a curto e médio prazo, a 
rJudiciário do Estado do Pará." 

Desembargadora Climenlè Bernadette de Araújo Pontes 
presidente do TJE 

w 
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Os dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado parabenizam 

os aniversariantes de Setembro de 2002. São os seguintes: 

01 - Antero Von Swartsbach MendesJúnior 
Antônio Carlos de Almeida 
Carlos Egídio Ferreira 
Cora Belém Vieira de Oliveira- Pretora 
Gildes Maria Silveira Uma-Juíza 
Juarez de Souza Silva 
Léo Anderson Gomes de Carvalho 
Mairton Marques Carneiro -Juiz 
Manadas Graças Neves de Freitas 
Mana Olinda Boaventura de Barros 
Marinaldo Lima Barata 
Paulo BailstaDuraes 

2- Auristéla Nazaré Nogueira de São Marcos 
Juscelino Costa Silva 

3- AldoJosé Ferreira Risuenho 
Claudionor da Rocha Santos 
Ivan Duarte Farias 

Naldino Amoras Pereira de Souza 
Paulo Roberto Ferreira Vieira-Juiz 
Wariem Cardoso Rocha 

4- IvonaJdo Brito Rolim 
Maria Nazaré Souzade Barros 

Marli couro de Camargo 
Thamar Maria de Alencar Leite 
Werner Nabiça Coelho 

5- Ademar Dias de Sarges 
Eliana Rita Daher Abufaiad -Juíza 
Glacy Maria Furtado Malato 
Lays GabnellaPedrosaSouza 

Nelson Serrao de Oliveira 
RosorniroFélix Saldanha deVasconcelos 
Samuel Oliveira Ramos 

6- Alfredo Travassos da Rosa Braga 
Lucivaldo dos Santos Cristo 
Márcia Moraes Rabelo 
Marcos Afonso Antunes Lima 
Midas Coelho 
Raimundo Carlos Santos Cristo 
Rosana Maria Souza de Barros 
Zacarias Marques Negrão 

7- Antônio Manoel Tavares da Silva 
Francisca VieiraMaiaDias 
João Gilvandro Miranda 
Laércio Corrêa 
Maria Ivete de Souza Paz 
Walter Nascimento deSouza 

8- Ailani Priscila Araújo Cardoso da Silva 
Carlos Alberto Miranda Gomes -Juiz 
Clôdes Denise Gomes Cavalieiro de Macedo 
Edna Viana dos Santos 
Henrique Alves Ramos 
João Paulo deA Couro Alves -Juiz 
Lula Pereira deJesus 
Margareth dos Santos Nascimento 
Maria da Glória Carvalho Castro 
Maria de Nazaré dos Prazeres Ferreira  

Maria doAmaralTravassos 

Mário Antônio Moraes Machado 
Micheile Conde Vieira 

9- Alexandre Rabelo de Lima 
Altamira Pereira Gonçalves 

Antônio Carlos Freire de Lima 
Aurideiade Sousa Bentes 
Carmen Leão Sanches - Pretora 
Jones Alberto Macedo dos Santos 
Manoel Celzino Ribeiro dos Santos 
Manoel Sérgio Mala 

Maria Irys de Brito Batista -Juíza 
RaimundaDomingas Garcia Batista 
Valéria Medeiros Mendonça -Juíza 

10- Cannem Lúcia de Souza 
Daniela Vasconcelos da Silva 
Isabel Vidal de Negreiros Leão - Desembargadora 
Ivan Marvio Barbosa da Silva 
Lurdenyde Nazaré Ribeiro 
Prócion Barreto da Rocha Klautau Filho -Juiz 
Raimundo Nonato da Conceição 
Regina do Socorro Sarmento Araújo 
Sandra RaimundaDamasceno Reis 
Zeni Gomes Monteiro 

II - Ademar Gomes Evangelista-Juiz 
Aldinéa do Perpétuo Socorro Maciel Costa 
Belísio Aranha Viterbino 

Edson Vieira Farias 
Geraldo César Pereira Lima 
Gilberto Lima Santos 

Gisele Layse Cobra Meda Leite 
José Augusto da Silva Perdigão 
Kálya Cunhada Luz Monteiro 
Maria Amélia Mendes Figueiredo 
Maria Eugênia Oliveira Rio Branco 
MônicaCilene da Cunha Martins 

Sônia. larade Brito Carvalho 

12- Antônio Manito Uma 
Elaine Cardoso Torres 
Grace Kanemitsu Parente 
Guilherme Coelho Martins 
Júlio Airton Ferreira 
Raimundo José Alvarez da Silva 
Samuel de Sales Paiva 

13- Fábio Luiz Santos Wanderley 
Giseile Ribeiro Almeida 
Mônica Raiol de Moraes 
Vanderleyde Oliveira Silva-Juiz 

14- Ângela Maria da Costa Corrêa 
Antonina Catarina Rodrigues Pontes 
EdmiltonSampaio 
Fernando Olinto daSilvaRaiol 
Milson deJesus Santos Lima 
Nádia Cristina da Silva 

Raimunda Zelia Pereira da Silva 

Milene Pinheiro Cruz 
Nereu Coelho Martins 
RaimundaCardoso de Oliveira 
Sebastião Tomas Uma Nerys 

23- Aiivaldo da Silva Pereira 
Hilton Carlos Machado Bessa 
Ucinio José de Souza Ferreira 
Madalena Freitas de Oliveira 
Mana das Graças M Tavares 
Maria de Betânia Paes Rodrigues -Juíza 
Moacir Moreira Lima 
Sarnar Magnolia Femandes dos Passos 
Werther Benedito Coelho - Desembargador 

24- Alacid Neri Tavares 
Conceição Mercês Gusmão  Eca Falcão -Juíza 
Elza Mires da Rocha 
José Carlos Souza do Carmo 
Lailce Ana Marron daSilva -Juíza 
Maria Mercedes da Silva 
Roberto Carvalho Uma 
Sebastião Barbosa Cunha 

25- Alhanira Lobato Benueguy-Desembargadora 

AnaAuroraHurley Martins Maneschy 
EvandroAmorim Lelis 
Gentil Raiol Tavares 
Maria Amada Rodrigues Demétrio 
Maria Ivone Costa de Lemos 

26- Cláudia Tobias Silveira 
DimasTeixeiraCainpelo 

Jane Célia Cruz dos Santos 
José Aldercy Apolinázio de SouzaJúmor 

27- Gabriel Cardoso de Freitas 
Henrique Barros de Melo Alves 
JesomasAlves Paixão 

Léa Ramos da Silva 
Milse Betánia Pedrosa Nogueira 
Valdo Miguel Matos Lobato 

28- Adalzira Ferreira Lima 
Aline Adinia Gil Ferreim 
Arlete Maria Reis Guimarães 
Cezar Augusto de Almeida Leão 
Fátima Maria Buenano Franca 
Gerson Miranda Lopes 
Gilvan Silva Pinheiro 
Maria Antonia Gama de Menezes 

29- Amilcar Roberto B Guimarães -Juiz 
Dons Marly Braga do Carmo 
Hermann Neto Soares 
Miguel Ângelo Novo Simas 
Rui Guilherme Monteiro Damasceno 

30-Adriana Lobato de Miranda 
AntônioJorge Magno Monteiro 
JoséJairon Souza Miranda 
Maria Selma de Carvalho Sanches 
RenatoJoão Barbosa Lima - Pretor 


