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Tribunal instala posto avançado para 
registros de nascimento em maternidade 

A Desa. Albanira Bemerguy é responsável 
pelo projeto de modernização do TJE 

A presidente do TJE, desembargadora Climeniè Pontes, entrega a cer-
tidão de nascimento da recém-nascida Ananda Racheile Campos, a 
primeira a ser expedida no posto da Beneficente Portuguesa. Pág 7 

Usuários da Telemar já têm 
onde pedir informações 
sobre os serviços prestados 
pela empresa. Pág 3 

Juíza de Terra Santa 
discute segurança pública 
com autoridades do 
município. Pág 6 

Certificação eletrônica de 
processos é apresentada 
aos desembargadores por 
representante da OAB. Pág 9 

Câmara de Férias aprova 
mutirão judicial em todas 
as comarcas a partir de 
dezembro. Pág 11 

ESM promove cursos em 
agosto e setembro em 
Belém e Marabá. Pág 8 

Modernização 

Tribunal presta 
homenagem ao 
desembargador 
Paulo Frota 

Solução para 
ocupação Carlos 

Marighela depende 
do governador Pã9 11 

Na última reunião com o ouvidor agrário não houve consenso 

Til 
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Após análise e avaliação realizadas nos 

softwares existentes no mercado nacio-

nal específicos para bibliotecas e visitas a 

outros órgãos, os técnicos da Biblioteca 

Des. Antônio Koury optaram pelo pro-

grama Pergamum, que é um sistema in-

formatizado de gerenciamento de Bibli-

oteca, desenvolvido pela Divisão de Pro-

cessamento de Dados da PUC/PR em 

parceria com a Divisão de Biblioteca e 

Documentação da Pontifícia Universida-

de Católica do Rio de Janeiro. 

O sistema contempla as principais fun-

ções de uma biblioteca, funcionando de 

forma integrada, da aquisição ao emprés-

timo, tornando-se um software de ges-

tão de biblioteca. Foram seguidos crité-

rios e metodologia para a escolha, como 

estudos, propostas encaminhadas, expe-

riências acumuladas, e apoio da consul-

toria de técnicos especializados lunumen-

te com a equipe técnica da Biblioteca. 

Este novo sistema irá suprir as necessi-

dades do setor, otimizando os serviços (tec- 

nológico, informacional e recursos huma-

nos) norteado pela política nacional e in-

ternacional de sistemas de informação e 

redes cooperativas de bibliotecas, do pon- 

to de vista das ciências da informação. 

A importância da modernização dos 

serviços de informação está na acelera-

ção dos processos, na agilidade do aten-

dimento às necessidades de informação, 

na qualidade e na eficiência do serviço 

prestado e, finalmente na igualdade de 

condições e benesses em relação aos cen-

tros mais adiantados do Brasil. 

Após muitos anos de reivindicação para 

a compra de um programa desenvolvic' 

por bibliotecários e técnicos de inforr 

tica, finalmente a Biblioteca Des. Antô-

nio Koury conseguiu adquirir um exce-

lente produto, que atenderá com efici-

ência e rapidez os leitores. 
O PERGAMUM atenderá através da 

internet e da intranet (rede de informá-

tica do TJE) todos os setores, da capital e 

do interior do Estado, após o desenvolvi-

mento da home-page da Biblioteca e a 

disponibilização de produtos como: su-

gestão, seleção, aquisição, reclamações, 

empréstimo com uso de leitores óptcos, 

reserva, cobrança, renovações, suspensões 

de publicações, consulta e pesquisa on-

line no acervo de livros, periódicos e ana-

lítica de artigos de periódicos. 
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Cditorial 
Nove anos de 

circulação ininterrupta 

Representantes da Telemar em reunião com desembargadores 

Os usuários dos serviços da 
Telemar já podem protocolar os 
questionamentos sobre os ser-
viços prestados pela empresa no 
prédio central da ECT ( Empre-
sa de Correios e Telégrafos), lo-
calizado na Av. Presidente Var-
gas, Comércio. O atendimento 
inicial aos usuários de Belém co-
meçou a funcionar há um mês, 
devendo se estender pelo inte-
rior do Estado. A informação foi 
prestada pelo gerente jurídico 
regional de Pernambuco da em-
presa de telefonia, Adriano Mar-
celo Baptista, e pelo advogado 
Maurício Almeida, durante au-
diência realizada na tarde de 15 
de julho, no gabinete da Presi-
dente do TJE, desembargadora 
Climeniè Pontes. 

Além da desembargadora 
Climeniè Pontes, estavam tam-
bém presentes os desembarga-
dores Milton Nobre, Albanira 
Bemerguy, Rômulo Nunes, lza-
bel de Oliveira Benone, corre-
gedora de justiça em exercício 
e a juíza Célia Pinheiro, direto-
ra do fórum cível também em 
exercício. A audiência solicitada 
pelos dois advogados da Telemar 
objetivou solicitar à dirigente do 
TJE autorização para que um 
funcionário da empresa perma- 

neça no prédio do juizado Espe-
cial do Consumidor, para buscar 
conciliação às reclamações apre-
sentadas nos juizados especiais 
diariamente. 

Cerca de 120 reclamações 
contra a Telemar são apresenta-
das por mês, só no juizado Espe-
cial do Consumidor. Os usuários 
dos serviços de telefonia da Tele-
mar, após o fechamento dos pos-
tos de atendimento, ocorrido em 
abril do ano passado, ficaram sem 
alternativas para questionamentos 
e/ou informações dos serviços. 
Desde então, as reclamações são 
apresentadas nos juizados especi-
ais, sendo o do Consumidor o mais 
procurado. 

A desembargadora Climenié 
Pontes pediu aos advogados da 
empresa que formalizassem a 
proposta por escrito, para ser es-
tudada. A Presidente informou 
aos advogados da Telemar que a 
preocupação maior do judiciário 
não é a grande demanda de 
ações que chegam nos juízos, 
mas a garantia da prestação, por 
parte da empresa, de um servi-
ço de qualidade destinado à po-
pulação. Até a data de fecha-
mento desta edição, a empresa 
ainda não havia formalizado a 
proposta. 

Foto-legenda 

A presidente do TJE, Climeniè Pontes, foi recebida no 40  Distrito 
Naval, onde participou de almoço a convite do comando 
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Usuários da Telemar podem pedir 
informações no prédio central da ECT 

Este house organ registrou na edição anterior, de número 

109, mês de junho, nove anos de circulação ininterrupta. A pro-

dução mensal deste periódico se deve à percepção administrati-

va comungada à vontade política dos dirigentes em dar transpa-

rência às decisões judiciais e de gestão da cúpula do Poder. Além 

de resgatar um pouco da história do judiciário do Estado do 

Pará, o 'Informativo do TJE' é uma fonte permanente de consul-

ta para advogados, políticos, funcionários da Casa, e outros. 

Apesar da relevância do fato de contar mais um ano de muita 

labuta no trato com a notícia veiculada, tivemos oportunidade 

de comemorar a edição divulgando diversos assuntos de interes-

e geral e não apenas dos que atuam na justiça do Estado, como 

se pratica em qualquer jornal dirigido a um público segmentado. 

Os profissionais que fazem este Informativo do TJE' pude-

ram festejar - e ver publicadas - matérias que reportaram: o 

término das sessões do júri popular do caso Eldorado; a instala-

ção da primeira vara agrária, minerária e ambiental sediada em 

Marabá, no sul do Estado; mais uma jornada de casamentos co-

munitários a custo zero para casais de baixa renda, promovida 

pela gestão, além de outros assuntos também relevantes. 

Algumas matérias divulgadas nesta edição ocorreram no final 

do mês de junho, após a data de fechamento da edição anterior 

(publicada sempre no expediente do jornal) e não entraram por 

falta de espaço. A execução desta publicação é terceirizada e o 

número de páginas está limitado ao que reza o contrato de pres-

tação do serviço com a empresa gráfica vencedora de processo 

licitatório. 

Nesta edição de julho - período de recesso no TJE foi bas-

tante movimentado, especialmente para os dirigentes e demais 

.iesembargadores que participam da Câmara de Férias do Tribu-

nal, procuramos reportar os fatos ocorridos. Apesar das pautas 

das sessões de julgamento estarem recheadas de recursos de 

habeas cor pus, os desembargadores tiveram também que tomar 

decisões de interesse da sociedade em geral. Entre as quais, 

reportamos o grande mutirão que será realizado, neste segundo 

semestre, nas comarcas da capital e interior. 

Nesta penúltima sessão da câmara de férias (24.07), que re-

úne todas as quartas feiras, os desembargadores apreciam rela-

tório da lavra da Vice-Presidente Maria de Nazaré Brabo de 

Souza, sobre fatos ocorridos na comarcas de Cameta e Alme-

rim, envolvendo uma juíza e um juiz. A reportagem sobre o 

assunto deverá ser publicada na próxima edição. 

Outro fato ocorrido neste mês, que também só poderá ser 

noticiado na edição de agosto, com a posição oficial do Tribunal 

de justiça é sobre a divulgação na imprensa do relatório da Co-

missão de Defesa de Direitos da Pessoa Humana do Ministério 

da justiça, sobre o júri popular do caso Eldorado. O documento 

acusando o TJE de 'lavar as mãos' sobre a decisão dos jurados, 

até o presente ainda não chegou à Presidência do TJE, que de-

verá se posicionar sobre o assunto. 
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Solidariedade ao jurist Reale Júnior 
O jurista e ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, que pediu 

demissão após recuo do governo federal pela intervenção no Estado 
do Espírito Santo, continua recebendo manifestações de solidarieda-
de de diversos segmentos da sociedade. Uma dessas veio da Associ-
ação dos Magistrados Brasileiros (AMB), que congrega mais de 15 
mil juizes em todo o país. Em nota pública, assinada pelo presidente 
Cláudio Baldino Maciel, a entidade considerou uma "subordinação 
política do procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, ao pre-

sidente da República, mesmo quando tal circunstância leva a equívo-
cos claramente constatados pela sociedade brasileira". A AM B suge-
re alterações na forma de escolha do procurador-geral e se posiciona 
sobre o foro especial para ex-titulares de cargos políticos relevantes. 

Ocupações de terras 
A situação dos ocupantes das áreas do Aurá, em Belém, e da Agrisal, 

em Salinópolis, está sendo intermediada pelo ouvidor agrário estadu-
al, Otávio Marcelino Maciel. O ouvidor já se reuniu com advogados e 
entidades ligadas às partes envolvidas e até o fechamento desta edi-
ção aguardava a data a ser definida pelo gabinete do governador para 
uma reunião com o Chefe do Executivo a fim de discutir uma solução 

pacífica para o caso do Aurá. 

Fórum de Ananindeua 
A juíza Marguy Gaspar Bittencourt, titular da 6aVara  Penal de 

Ananindeua, que julga crimes contra a vida, contabilizou neste primei-
ro semestre, 17 sessões de júri popular. Sete réus foram absolvidos 
nesse período e lO condenados. A magistrada era juíza de Marabá e 
agora está atuando na comarca de Ananindeua, aproximadamente 30 
km de Belém. 

Tempo para tudo 
O casal de desembargadores do TJE, Felício e Climeniè Pontes, foi 

manchete do semanário católico "Voz de Nazaré", edição de 
12.07.02. Os dois desembargadores, além dos processos judiciais 
que recebem rotineiramente para julgamentos, comandam ainda os 
Tribunais Regional Eleitoral e o de justiça do Estado, respectivamente 
(Felício é vice do TRE). Além de pais e avós dedicados, eles "encon-
tram tempo e templo em suas vidas para viver a fé em comunidade", 

como traduziu o Voz de Nazaré". O jornal católico procurou mos-
trar aos leitores que o católico sempre encontra tempo para Deus e 

os afazeres da vida cotidiana. 

impanha de adoção em Santarém 
A juíza Eliem Bemerguy está ultimando os preparativos de lança-

mento de uma campanha de adoção de crianças. O objetivo, entre 
outros, é conscientizar as mães interessadas em colocar os filhos em 
famílias substitutas de que devem procurar o juizado da Infância e 
juventude para que seja efetuado um cadastro das crianças aptas à 
adoção. A juíza adiantou que a campanha terá duas listas de cadastro: 
uma de pessoas interessadas em adotar e outra das crianças e adoles-
centes aptas para adoção. Os cadastros já existem e os interessados já 
podem se candidatar e fazer a adoção segura e dentro dos critérios 

legais previstos. 

ncamento de livro 
O desembargador e mestre em Direito Penal, Rômulo Nunes, 

lançou no último dia 13 de julho, no plenário do Tribunal Regional 
Eleitoral, mais uma publicação jurídica intitulada "Do Registro de 
Candidatura Interpretado pelo TSE", pela editora Tupy. Os presiden-
tes do TJE e TRE, desembargadores Climeniè de Araújo Pontes e João 
Alberto Paiva, compareceram ao evento, conferindo a obra com a 

respectiva dedicatória do autor. 

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

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

CONVITES RECEBIDOS: 

EVENTO 

01 - Sessão Solene de Posse dos Novos Promotores do Ministério Público do 

Estado do Pará. 

Cerimónia em Comemoração aos 45 Anos da Universidade Federal do Pará - 

UFPa. 

Solenidades Comemorativas aos 110 Anos de Instalação do Tribunal de justiça 

do Estado do Rio Grande do Norte. 

02 - Solenidade de Abertura do Seminário 'O Fisco e a Sociedade - 5 Anos do 

Programa de Modernização da SEFA-Pa. 

Solenidade Cívico Militar Alusiva ao Dia Nacional do Bombeiro. 

03 - Lançamento da Revista "justiça e História', volume 2. do Tribunal de 

justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 

Reinauguração da Praça jornalista Milton Trindade - FUNVERDE. 

04 - Sessão Solene de Posse dos Novos Dirigentes do Tribunal de justiça do 

Estado do Amazonas. 

Recepção em Comemoração ao 226° Aniversário da 

Declaração da Independência dos Estados Unidos da América do Norte. 

05 - Solenidade de Inauguração do Novo Heliporto do Hospital de Aeronáu-

tica de Belém. 

Sessão Solene de Posse dos Novos juizes Togados do Tribunal Regional do 

TrabaLho da 8° Região. 

08 - Cerimónia de Abertura do VI Encontro de Presidentes de Câmaras 

Municipais das Capitais Brasileiras. 

09 - Cerimónia Militar de Passagem do Comando Militar da Amazônia, para 

o General de Exército Antonio Ignácio Domingues. Manaus AM. Apresentação da 

Orquestra Filarmônica do Estado do Amazonas, em comemoração aos 60 Anos 

do BASA. 

lO - Segunda Reunião para a Escolha dos Homenageados com o Prêmio 

"Destaque de Empresas Cidadãs", promoção da Assembléia Legislativa do Estado 

do Pará. 

Transmissão de Cargo do Ministro de Estado da Justiça, para o Doutor Paulo 

de Tarso Ramos Ribeiro. 

II - Cerimônia de Inauguração do Centro Estadual de Usuário do Sistema de 

Vigilância da Amazônia - SIVAM, promoção do Governo do Estado do Pará. 

Cerimônia Militar de Conclusão do Curso de Formação de Oficiais da Marin1  

Mercante - CIABA, Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar: 

14-jogos da Copa dos Campeões. Homenagens aos jogadores Pentacampe-

ões -. Ricardinho e Vampeta. Promoção do Governo do Estado do Pará. 

18 - Almoço, em homenagem ao Ministro de Estado da Fazenda, Doutor 

Pedro Malan, oferecido pelo Governo do Estado. 

Palestra Proferida pelo Ministro de Estado da Fazenda, Doutor Pedro Malan, 

em comemoração aos 60 Anos do BASA. 

19 - Solenidade de 129° Aniversário de Nascimento de Alberto Santos Du-

mont, Patrono da Aviação Brasileira. 

Solenidade de Posse dos Novos juízes do Trabalho Substitutos do Tribunal 

Regional do Trabalho da 8° Região. 

20 - Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia. Ilha do Mosqueiro. 

21 - Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, Ilha de Mosqueiro 

24 - Cerimônia de Entrega de Ambulâncias a Diversos Municípios Paraenses. 

Promoção do Governo do Estado do Pará. 

26 - Formação de Substituição da Bandeira Nacional. Comando da 8° Região 

Militar. 

AUDIÊNCIAS CONCEDIDAS PELA PRESIDÊNCIA 

15 - Diretoria da TELEMAR. 

Doutores Adriano Batista, Diretor Regional, Carlos Batista, Gerente Regional e 

Carlos Caminha, Gerente jurídico. 

Fonte: Paulo Ledo - Assess. do Cerimonial e Relações Sociais 
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Tribunal presta homenagem 
ao desembargador 

prédio da 24  Vara da In 
fância e Juventude, loca 
lizado na avenida Almi-

rante Tamandaré, após a reforma e 

ampliação de suas instalações, foi 

reinaugurado pela Presidente do 
TJE, desembargadora Climeniè 
Bernadette de Araújo Pontes, na 

manhã do último dia 28 de junho. 
Na oportunidade, o prédio recebeu 
a denominação de "Desembarga-

dor Paulo Sérgio Frota e Silva", em 
1-,)menagem ao magistrado, faleci- 

dia IS de dezembro do ano pas-
sado. 

Quando juiz titular da 24a Vara, 

Paulo Frota se notabilizou pelas 
alternativas encontradas para a apli-
cação das medidas sócio-educati-
vasa adolescentes em conflito com 
a lei, previstas no ECA - Estatuto 

Um ato religioso marcou a solenidade de reinauguiração do prédio 

da Criança e do Adolescente, O 

Trabalho rendeu ao juiz Frota di-
versos prêmios nacionais e interna-
cionais. Além de magistrados, fa-

miliares do homenageado, advoga-

dose diversos funcionários doju-
diciário compareceram à cerimô-
nia. Também estiveram presentes 

representantes do Unicef, de con-

selhos tutelares e de outras institui-
ções que trabalham com crianças e 
adolescentes. 

A cerimônia foi iniciada com o 

descerramento da placa de reinau-

guração pela juíza titular da Vara, 
acyra Moraes Rabelo. Em seguida, 

o pároco da Catedral de Belém, 
José Gonçalo Vieira, benzeu as ins- 

talações e o quadro com o retrato 

de Paulo Frota. O padre pediu aos 
presentes que "cada um possa edi-
ficar uma sociedade mais justa e fra-

terna, dando continuidade ao tra-
balho iniciado pelo saudoso desem-
bargador Frota". 

Durante as manifestações, a Pre-
sidente do TJ E falou da dedicação ao 

trabalho desempenhado por Paulo 

Frota. "Sua conduta era conhecida e 
festejada pela devoção e ardor com 
que abraçou a causa dos adolescen-

tes em conflito com a lei, na lida diá-
ria, com o intuito de salvá-los da 

marginalidade, mostrando-lhes os 
caminhos da recuperação", enfatizou 

a desembargadora Climeniè Pontes. 

Emocionada, Teima Frota, viúva 
do magistrado, agradeceu a home-

nagem. "Estou muito sensibilizada 

pelo carinho e reconhecimento do 
Tribunal de Justiça aos trabalhos fei-

tos por Paulo", disse, ao lado dos 

filhos Paulo Jr, Petrus e Patrícia. 

Na capital são duas as varas (a 
e a 24)  específicas para julgar as 

ações de competência da infância e 
juventude. A 31  trata as ações que 
envolvem situações de riscos pesso-

al e social e a 24a é específica para 
julgar atos infracionais de crianças e 
adolescentes. 

Paulo Frota inaugurou o funcio-
namento da 24a Vara, no prédio que 

agora leva seu nome, em outubro 
de 1994. A frente da vara, o então 

juiz conseguiu envolver diversos 
setores da sociedade, através de 
convênios e parcerias, para implan-
tar programas de LAC - Liberda-
de Assistida Comunitária - previs-
tas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

Paulo Frota também fazia um 
trabalho educativo junto aos ado-
lescentes, prestando informações 

sobre os atos infracionais e as pe-
nalidades previstas na legislação. 

Para conscientizar os jovens das 

penalidades legais em casos de con- 

flito com a lei, Paulo Frota editou o 

"Guia do Internado", publicação 

dirigida aos adolescentes encami-

nhados para internação e distribuí-
do gratuitamente a essa clientela. 

A reaproximação com os fami-

liares dos jovens que, em alguns ca-
sos já haviam perdido o vínculo, era 
uma das alternativas encontradas 

para o processo, "não de ressociali-

zação, porque pressupõe que em um 

momento anterior aquele jovem foi 
socializado, mais o que procuramos 

é socializá-lo e integrá-lo ao núcleo 

familiar e comunitário de origem, e 

esses exercem um papel de fiscaliza-
dor dos atos daquele jovem", dizia o 
então juiz. Em muitos casos, o magis-

trado solicitava vagas para as crian-
ças e adolescentes retornarem aos 
bancos escolares e também a pais 

desempregados, reinserindo-os no 
mercado de trabalho. 

Um grupo de funcionários da 24 
Vara preparou uma canção dedica-

da à memória do magistrado, que 
foi apresentada durante a sessão de 

reinauguração. O coral dos funcio-
nários de Ananindeua também apre-

sentou algumas canções para home-

nagear o desembargador. Ao final 
do evento foi servido um coquetel 
aos presentes. 

A Desa. Climeniè Pontes lembrou as qualidades do homenageado 
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Juíza realiza audiência para discutir 
segurança pública em Terra Santa 

falta de segurança públi-

ca em Terra Santa moti-

vou a juíza Valdeise Ma-

ria Reis Bastos a promover, no 

último dia 25 de abril, uma au-

diência pública no salão do Júri 

do fórum daquela Comarca, lo-

calizada a Oeste do Pará, 890 

km distante de Belém em linha 

reta, com uma população de 

13.913 habitantes. Participaram 

da sessão diversas lideranças co-

munitárias, autoridades locais 

constituídas, civis e militares. Ao 

final da reunião foi acordada a 

adoção de medidas urgentes que 

passariam a ser adotadas desde 

o dia 26 de abril pela Prefeitu-

ra, Câmara, e destacamento da 

Polícia Militar do município. 

A magistrada iniciou a audiên-

cia com a leitura de uma portaria 

que foi discutida e referendada 

pelos presentes. O documento, 

assinado pela juíza, dispõe sobre 

o controle de festas, bailes e con-

gêneres. A magistrada esclareceu 

aos participantes da necessidade 

do cumprimento e manutenção 

das normas estabelecidas, enfa-

tizando a natureza emergencial, 

mas não descartando a possibili-

dade de suas alterações, quando 

for necessário. Todos os presen-

tes concordaram com o teor da 

portaria. 

Ao se manifestar durante a 

audiência, o prefeito do municí-

pio também chamou a atenção 

dos presentes para o grave pro-

blema da falta de segurança pú-

blica verificada no município, res-

saltando que a prefeitura não 

possui a infra-estrutura adequa-

da para oferecer segurança à po-

pulação. Ele elogiou a iniciativa 

e assegurou que a medida conta 

com o apoio do Poder Executi-

vo Municipal no cumprimento 

das normas estabelecidas pela 

representante do Poder Judici-

ário. 

O presidente da Câmara 

lembrou que durante as festas  

religiosas haverá necessidade de 

um número maior do que foi es-

tabelecido pela juíza. A magis-

trada esclareceu que a limitação 
se destina a estabelecimentos 

particulares. Ele também apro-

veitou a oportunidade para de-

nunciar abusos de autoridade 

praticados pelo investigador de 

polícia da cidade. A magistrada 

registrou em ata e informou que 

serão tomadas as providência 

cabíveis. O vereador Januário 

Miranda Lobato pediu a palavra 

para denunciar também abuso 

de autoridade praticado por po-

liciais militares e informou que a 

Câmara Municipal está toman-

do as providências. 

Outro vereador, Raimundo 

Silveira Bezerra Filho,, se mani-

festou para também reclamar da 

violência que se verifica no mu-

nicípio. Da mesma forma, o co-

mandante do destacamento mi-

litar, sargento Sales, ratificou ca-

sos de violência que foram apre-

sentados naquela audiência por 

vereadores e que "devem ser 

tratados nos meios legais com a 

competente representação de 

exame de corpo de delito", se-

gundo ele. Outros vereadores 

também se manifestaram para 

enfatizar a gravidade do proble-

ma. 

A juíza Valdeise Bastos pres-

tou esclarecimentos aos presen-
tes sobre porte ilegal de arma e 

citou a lei que trata do assunto. 

Os procedimentos previstos na 

Lei 9.099/95, dos juizados Espe-

ciais, foram também esclarecidos 

pela titular da vara única da Co-

marca. Cinco representantes 

comunitários destacaram a im-

portância da participação da so-

ciedade para o combate à vio-

lência e à marginalidade. Os re-

presentantes também expuse-

ram as várias atividades que vêm 

sendo realizadas para amparo e 

proteção das crianças e dos ado-

lescentes. 

Entre as medidas adotadas 

para combater a violência está 

a apreciação pelo prefeito do 

requerimento do vereador Ja-

nuário Miranda Lobato, que 

propõe a criação da guarda 

municipal com objetivo de fa-

zer um trabalho de apoio ao da 

Policia Militar. Mas a PM ficou 

de intensificar a ronda diutur-

namente, reforçando-a nos fins 

de semana, em conjunto com 

os comissários da infância e ju-

ventude. O problema da falta 

de viatura para a PM fazer a 

ronda foi solucionado pelo pre-

feito, que disponibilizou uma 

Toyota para a tarefa. 
Outras medidas também 

foram apresentadas na audiên-

cia visando coibir a falta de se-

gurança pública no município. 

O sargento Sales ficou de veri-

ficar a possibilidade de cadas- 

trar os trabalhadores que utili- 

zam armas de fogo como ins-

trumento de trabalho nas ca- 

çadas. As escolas existentes no 

município passaram a ser visi- 

tadas diariamente pelo sargen-
to Sales. Ele comprometeu-se 

em fazer um trabalho preven-

tivo e educativo para conscien-

tizar os alunos da necessidade 

de colaborar, também, com 

segurança pública. 
Mas o combate à violência 

em Terra Santa passa também 

pelo combate à utilização de 

drogas químicas entre os Jo-

vens. Nesse sentido foi inten-

sificada a fiscalização municipal 

nos estabelecimentos comerci-

ais que vendem cola de sapa-

teiro, tynner, e similares. O 

médico Luiz Henrique, da Secre-

tária Municipal de Saúde, em 

parceria com a titular da Secre-

taria de Assistência Social, já ini-

ciou, desde a data da audiência, 

uma ação preventiva e educati-

va junto às escolas. A ação se 

desenvolve a partir de palestras 

esclarecedoras, de acordo com 
a programação da Secretaria de 

Educação, objetivando alertar 

crianças e jovens sobre os peri-

gos do uso de drogas. 

Solução para o combate 
à violência envolve todos 

os moradores 



Juiz Luis Carlos Figueiredo (TJ-PE) descerra placa inaugural, junto com Teima Frota 

O acesso ao posto 

fica ao lado da 
entrada principal 
do hospital 
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Novo posto avançado para a 
emissão de registros de nascimento 

Tribunal procura eliminar a falta de registros no Estado 
e garantir o primeiro documento ao cidadão 

A
Presidente do TJE, de-
sembargadora Climeniè 
de Araújo Pontes, insta-
lou na manhã do último 

dia 25 de junho, mais um posto 
avançado de registro de nasci-
mento do neonato no hospital 
D. Luiz 1°, da Sociedade Bene-
ficente Portuguesa. Os dois pri-
meiros estão instalados nas ma- 

midades dos hospitais da San-
ta Casa e Venerável Ordem Ter-
ceira e já emitiram mais de sete 
mil certidões de nascimento. 

Samuel Campos, pai de 
Ananda Rachelle Campos, foi o 
primeiro a registrar a filha e re-
ceber o documento emitido 
pelo recém-instalado posto. A 
criança, nascida prematuramen-
te no dia 7, ficou sob observa-
ção, mas já apresentava um qua-
dro clínico estável. 

De iniciativa do Judiciário, a 
ação tem a parceria dos dirigen-
tes dos hospitais, do cartório de 
registro civil do 2° ofício, Rede 
Brasil Amazônia de Comunicação 
(RBA) e do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef). Os 
- -stos avançados instalados den- 
i de maternidades - que aten-

dem gestantes seguradas pelo SUS 
- possibilitam o acesso imediato 
ao primeiro documento do cida-
dão, logo ao nascer. 

A meta da atual gestora do 
judiciário é instalar mais postos 
avançados em outras maternida-
des. Nas comarcas do interior, 
os registros são expedidos via 
mutirão para as crianças e atra-
vés das varas de registros públi-
cos às pessoas com mais de 12 
anos de idade. 

A ação faz parte do projeto 
"Cidadania desde o Nascimen-
to" do programa de gestão da 
desembargadora Climenié Pon-
tes, na área de Justiça e Cidada-
nia, e objetiva eliminar um gra-
ve problema considerado pelo 
Unicef, que é a falta de registro 
ou o sub-registro. 

Durante a solenidade de ins-
talação, a presidente do TJE disse  

que "essa preocupação atende 
a um dado obtido pelo Ministé-
rio da Saúde no Brasil, quando 
afirma que em 1996, cerca de 
um milhão de crianças não fo-
ram registradas no primeiro ano 
de vida e nos Estados da Região 
Norte, a situação é mais grave". 

Ela também falou da impor-
tância da campanha realizada por 
entidades governamentais e não-
governamentais desencadeada 
nacionalmente, em 1999, que 
resultou no registro de mais de 
657 mil crianças e também pela 
divulgação da gratuidade do do-
cumento a todas as crianças bra-
sileiras, de acordo com a lei fe-
deral n°9534. 

Apesar da gratu idade legal do 
documento, o Unicef considera 
ainda a situação preocupante e 
aponta em seu relatório anual 
que, "o problema do sub-regis-
tro ainda não foi resolvido e por 
isso o esforço da campanha pode 
ser mantido, pois além de uma 
violação de um importante di-
reito da criança, a falta de regis-
tro dificulta o acesso de meni-
nos e meninas a serviços públi- 

cos de saúde e de educação e 
compromete o planejamento de 
prefeituras e estados e revela, 
ainda, a falta de acesso das fa-
mílias aos cartórios responsáveis 
pelos registros". 

O dirigente da Rede Brasil 
Amazônia de Comunicação 
(RBA), jader Filho, informou 
que, enquanto parceiro, o gru-
po deverá produzir material de 
divulgação, como folderes e car-
tazes, além da veiculação em 
jornais, rádio e televisão não so-
mente sobre o serviço imple-
mentado na maternidade da Be- 

neficente Portuguesa, mas rea-
lizando uma campanha estudaI, 
divulgando a Constituição Fede-
ral e a lei infra-constitucional que 
garantem o direito do registro e 
a expedição da li  via da certi-
dão de nascimento gratuita e ain-
da as punições previstas no arti-
go 32 da Lei Federal 8.935/94, 
além de alertar a população so-
bre como procurar ajuda em caso 
de ser negado este direito. Essa 
ajuda poderá vir de juizes de re-
gistros públicos e da Associação 
dos Notários e Registradores 
(Anoreg). 



Advogado fala aos desembargadores sobre o processo, que será implantado no Tribunal de Justiça em breve 

Violência e criminalidade são 
objetos de pesquisa promovida 

pela magistratura nacional 
A Escola Nacional da Ma-

gistratura (ENM) está proven-

do uma pesquisa entre os ma-

gistrados brasileiros, através 

do Centro de Estudos e Pes-

quisas em Administração 

(Cepa) da Universidade Fede-

ral do Rio Grande do Sul 

(UFRS), sobre violência e cri-

minalidade. "O objetivo é iden-

tificar, no qualificado pensamen-

to daqueles que atuam numa 

das fases do problema, suas cau-

sas e eventuais medidas de to-

das as naturezas que possam 

enfrentar eficazmente a violên-

cia e criminalidade, e a partir 

daí, encaminharemos as suges-

tões à discussão pública e aos 

órgãos competentes", infor-

mou o desembargador Antônio 

Guilherme Tanges Jardim, dire-

tor presidente da ENM, em ofí-

cio enviado à presidente do TJE. 

A pesquisa envolve juizes 

de todos os graus de jurisdição 

e de todos os ramos doJudici-

ário. Com  a pesquisa, a enti-

dade entende estar contribu-

indo de modo efetivo no aper-

feiçoamento da sociedade bra-

sileira e na melhoria da quali-

dade de vida dos brasileiros. 

Para o dirigente da ENM, o 

trabalho só obterá êxito com 

a maciça participação de todos 

os juizes. Maiores informações 

sobre a pesquisa e elementos 

visuais a serem reproduzidos 

poderão ser obtidos no site 

www.amb.com.br/enm  ou 

www.amb.com.br  
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Certificação Fietrôn"ir de processo é 
apresentada aos desembargadores 

Na sessão da Câmara de Féri-
as transcorrida dia 17 de julho, o 
advogado Sérgio Couto, ex-presi-
dente da OAB - Pará e integrante 
do Conselho Federal da Ordem, 
apresentou aos desembargadores 
um software, já adotado no TJE-SP  
para certificação eletrônica de pro-
cessos judiciais. A abordagem do 
advogado aos desembargadores, 
ilustrada através de data show, no 
plenário "Oswaldo Pojucan", ocor-
reu após sessão de julgamentos de 
processos administrativos e judici-
ais, como pedidos de habeas cor-

pus preventivos e liberatórios. 
Sérgio Couto fez uma explana-

ção contextualizada de períodos 
históricos divididos, didaticamen-
te, em seis gerações. O objetivo é a 
implantação jurisdicional ciberné-
tica através da Infra-estrutura de 
Chaves Públicas (lCP), que se tra-
duz em um sistema informatizado 
para certificação de documentos e 
informações judiciais. 

Na oportunidade, o representan-
te do Ministério Público, Raimundo 
de Mendonça Ribeiro Alves, manifes-
tou-se e parabenizou o representan- 

te da OAB solicitando também uma 
palestra igual destinada aos procu-
radores para conhecimento mais 
aprofundado do sistema no ambito 
do Ministério Público. 

A presidente Climeniè Pontes, ao  

final da palestra, parabenizou a enti-
dade e o advogado e comunicou o 
interesse da Corte em implantar o 
sistema. "Coloco à disposição os 
nossos técnicos em informática para, 
numa data a ser combinada, verifi- 

car a possibilidade de implantar em 
minha gestão o programa", disse ela. 
A data que o advogado vai se reunir 
com os técnicos do TJE será combi-
nada após o período de recesso fo-
rense, no início de agosto. 

A Escola Superior da Magistra-
tura (ESM) vai promover em agos-
to deste ano, em Belém, os cursos 

de Redação Forense, Direito Em-
presarial e Sentença Civil, ministra-
dos, respectivamente pelos douto-

res Luiz Euclides, Clóvis Malcher e 

Célia Regina Pinheiro. Para Reda-

ção Forense, as inscrições podem 
ser feitas de 1° a 12 de agosto, en-

quanto para Direito Empresarial, de 

lO a 19 de agosto, e para Sentença 
Civil, de l°a 26 de agosto. 

Para setembro, a ESM vai pro-

mover os cursos Tópicos Atuais do 
Direito Ambiental, Principais As-

pectos do Direito Agrário, Direito 

Penal, Ciclo de Palestras Sobre Di-

reitos e Garantias Fundamentais das 
Crianças e Adolescentes e sua Apli-
cabilidade, e Tópicos Atuais do Di-

reito Administrativo, ministrados 

pelos doutores Ricardo Albuquer-
que, Delmiro dos Santos, Ana Cláu-

dia Pinho, Maurício Guerreiro e 

Mônica Toscano. As inscriçõespara  

os curso vão de 10  de agosto até 2, 
23 e 16 de setembro. 

Em Marabá, no mês de agosto, 
a ESM vai promover o Seminário 

Jurídico Agrário, com a presença da 
desembargadora Sônia Parente, di-
retora geral da Escola, que fará a 

abertura solene. No dia 12 de agos-

to, pela manhã e à tarde, o ouvidor 

agrário estadual, Otávio Maciel, vai 
proferir uma palestra sobre "Ouvi-
dona Agrária, Vara Agrária e Re-
forma Agrária". 

Já no dia 14 de agosto, o doutor 
Delmiro dos Santos vai fazer uma 
palestra sobre "Direito Agrário", e 

no dia 16, o doutor Ricardo Albu-

querque vai falar sobre "Direito 

Ambiental", ambos de manhã e à 
tarde. Informações podem ser ob-

tidas em Belém, na secretaria da 
ESM (Tv. Quintino Bocaiúva, 1388, 

Nazaré, fone 242-5616), e em Ma-
rabá, na Vara Agrária (Folha 26, 

Quadra 07, Lote  16, Nova Mara-

bá, fone 322-4765). 

ESM promove cursos 
em agosto e setembro 



Desembargadora Albanira Bemerguy: enfrentando desafio histórico 

Caso Eldorado : SDDH quer a prisão do coronel antes do julgamento do recurso 
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Projetos para modernização 
do Poder Judici ário do Estado 

p
ara atender as metas de 

aperfeiçoamento e mo-

dernização de sua gestão, 

a Presidente do Tribunal de Jus-

tiça do Estado elaborou uma sé-

rie de projetos, entre os quais: 

a atualização da plataforma de 

Tecnologia da Informação (TI); 

a aquisição de um programa de 

tecnologia avançada para a ges-

tão do Departamento de Recur-

sos Humanos; a elaboração de 

um plano de carreira para os 

rvidores; e a montagem de 

um banco de dados único e atu-

alizado com informações com-

pletas sobre o quadro funcional 
do Judiciário do Estado. 

De acordo com a desembar-

gadora Albanira Lobato Bemer-

guy, coordenadora de Recursos 

Humanos do Conselho de Ad-

ministração do Judiciário, para a 

concretização desses projetos já 

está sendo procedida a coleta 

de informações administrativas 
no sentido de disponibilizar da-

dos cadastrais atualizados que  

subsidiarão a sua implantação. 

A desembargadora destacou 

que o principal objetivo do Tri-

bunal de Justiça na implantação 

desses projetos, além da atuali-

zação dos dados cadastrais dos 

servidores, é padronizar e uni-
ficar essas bases de dados - pro-

porcionando a agilidade e confi-

abilidade nos processos admi-
nistrativos - e também otimizar 
o gerenciamento de pessoal ina-

tivo e pensionistas. 

A desembargadora destacou 

que o TJE se dispõe a enfrentar 

um verdadeiro desafio históri-

co ao articular um plano de car-

gos e salários, afastando as dis-

torções, fortalecendo mecanis-

mos que proporcionem aos ser-

vidores a perspectiva de evolu-

ção nas respectivas carreiras 

com melhorias salariais e, por 

outro lado, objetivando a me-

lhoria dos serviços prestados à 

sociedade através da avaliação 

de desempenho e eficiência do 
servidor. 

f Caso Eldoradu. Assistente acusatório 
Dede a DrÍso do coronel Mario Pantnia 

O advogado Marcelo Freitas, presidente da Socie-
dade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, 
protocolou no Tribunal de Justiça do Estado, no último 
dia l 1 de julho, pedido de prisão para o coronel Mário 
Pantoja, comandante da operação da Polícia Militar 
que resultou na morte de 19 trabalhadores rurais sem-
terra, em Eldorado dos Carajás, no dia 17 de abril de 
1996. Marcelo Freitas foi assistente de acusação no 
júri popular que levou ao banco de réus os policiais 
militares envolvidos nas mortes dos sem-terra. 

Só os dois oficias comandantes das tropas de 
Marabá, Mário Pantoja, e de Parauapebas, major José 
Maria Oliveira, foram condenados a 228 e 158 anos de 
prisão, respectivamente pelos jurados. Os dois oficiais 
estão aguardando em liberdade o julgamento dos re-
cursos de apelação ajuizados, por serem réus primári-
os. A sentença foi proferida pelo juiz presidente do Tri-
bunal do júri, Roberto Moura. O argumento usado por 
Marcelo Freitas é de que os dois não seriam mais pri-
mários, uma vez que foram condenados por crime con-
siderado hediondo e por cada uma das 19 mortes. 



lo 
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WERNER NABIÇA COELHO, 
Bacharel em Direito 

Caro leitor, pasme-se diante do 
que vou falar, mas é a verdade, a tal 
da supressão da noventena, lembra, 
aquele prazo de noventa dias que 
tinha que ser respeitado para que 
valesse o novo imposto do cheque, 
a famigerada CPMF na verdade, na 
verdade vos digo que não foi supri-
mida pela Emenda Constitucional 
n.° 37, de 12/06/2002. 

Oque na verdade a emenda 
constitucional referida fez foi acres- 

centar ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, os 
arts. 84, 85, 86, 87 e 88, sendo que 
o mais importante é o art. 84 que 
prorroga até 31 de dezembro de 
2004 a vigência da Lei n°9.31 I,de 
24 de outubro de 1996, que criou a 
CPMF E você me pergunta: então 
esta é a supressão da noventena? 

Caro leitor, desde que se entra 
em qualquer curso de Direito, pelo 
menos aqui no Brasil, aprendemos 
que a Constituição sempre deve 
prevalecer, e a Constituição de 
1988, que nos rege, determina que 
toda vez que um imposto é modifi-
cado ele deve respeitar a anteriori-
dade, que já foi considerada uma 
garantia constitucional pelo Supre-
mo Tribunal Federal, em 1993, 
quando o IPMF foi derrubado pela 
AD1N939; voltando ao nosso assun-
to podemos dizer que a CPMF nada  

mais é que um tipo de "imposto", é 
uma contribuição social, pois os 
seus recursos "deveriam" ir para 
ações sociais na "saúde", na 'pre-
vidência" e na "erradicação da po-
breza", embora não saibamos de 
quem, se do povo deste lado de 
baixo do poder, ou se daquele do 
lado de lá. 

Ora, a noventena é prevista, 
expressa, de uma vez por todas, na 
própria Constituição, em seu art. 
195, parágrafo 60, ela é uma das 
cláusulas pétreas, pétrea quer di-
zer "de pedra", inquebrável, é a 
pedra angular que o nosso governo 
quer rejeitar, quer quebrar, para 
fazer o Estado de Direito ruir. 

Isto posto, verificamos que a 
Emenda Constitucional n. 37/02, 
que teria suprimido a noventena, 
nada suprimiu, pois não suprimiu o 
art. 195 e seu parágrafo 6°, da CF,  

simplesmente modificou o prazo de 
duração da espoliação da CPMF, 
"eternamente" provisória, para fins 
de 1994, devo ressaltar, que de fato 
foi suprimida a referência expressa 
ao art. 195, parágrafo 6°, mas, em 
direito, também, para bom enten-
dedor meia palavra basta, e se a 
Constituição determina que em sen-
do feita uma modificação na CPMF, 
deve-se respeitar o prazo de no-
venta dias, e, de fato, a EC 37/02 
modificou o prazo, então, é uma 
conclusão lógica, jurídica, real, 
constitucional e incontestável, que 
por mais que a lei do cheque conti-
nue valendo, a cobrança tem que 
ficar suspensa por noventa di 
como manda a Constituição. 

Conclui-se, insofismavelmente, 
portanto, a supressão nada supri-
miu, se há algo sendo suprimido são 
os direitos e garantias individuais. 

Quem suprimiu a noventena? 
Ninguém! 

O ISS sobre ligações telefônicas locais, ou da 
impossibilidade de cobrança do ICMS sobre ligações locais 

O Direito é uma ciência de 

limites, limites jurídicos, forne-

cidos pelo ordenamento jurí-

dico, e, em se tratando de di-

reito público, como é o ramo 

jurídico tributário, leva-se em 

consideração o princípio da le-

galidade que determina que ao 

agente público, inclusive ao Fis-

co, só será permitido o que em 

l ei for expressamente autori-

zado. 

Aires Barreto, define que 

prestação de serviço é o "es-

forço de pessoas desenvolvido 

em favor de outrem, com con-

teúdo econômico, sob regime 

de direito privado, em caráter 

negocial, tendente a produzir 

uma utilidade material ou ima-

terial" (Imposto sobre serviço 

de qualquer natureza, Revista 

de Direito Tributário, vol. 29/30, 

P 188). 

Cabe ressaltar que o art. 

155, II, da CF impõe um prin-

cípio tácito que surge da sim-

ples leitura e rasa interpreta-

ção, que nos remete a um cri-

tério delimitador da incidência 

do ICMS, qual seja, o fato de  

que a prestação do serviço de 

comunicação necessariamente 

se dê no âmbito intermunicipal 

e interestadual, melhor dizendo, 

que a prestação do serviço de 

comunicação circule, extrapole 

o território de uma determina-

da unidade territorial municipal, 

pois os serviços "estritamente lo-

cais (realizados dentro dos limi-

tes territoriais dos Municípios) 

merecem ser objeto de reflexão 

no tocante à possibilidade jurí-

dica de não serem alçados à in-

cidência do ISSC, uma vez que 

estariam submetidos à exclusiva 

competência dos Municípios(...). 

"Embora a CF não tenha feito 

distinção a respeito do âmbito 

do ISSC - ao contrário do 'im-

posto sobre prestações de ser-

viços de transporte interestadual 

e intermunicipal', mediante ex-

clusão implícita das atividades in-

tramunicipais, o que levaria a 

exigir-se o ISSC também nos 

serviços realizados exclusiva-

mente em área municipal - já 

foi ponderado tratar-se de erro 

de técnica legislativa, superável 

por intermédio da interpretação  

sistemática, uma vez que tem 

que ser prestigiado o princípio 

da autonomia municipal (art. 30, 

III, CF), sendo relacionados os 

exemplos de serviços que são 

prestados dentro dos lindes do 

Município"(José Eduardo Soares 

de Meio, loc. cit., p. 105-6). 

Tal conclusão doutrinária é 

confirmada pelos fatos, pois ex-

pressamente esta realidade ju-

rídica está contida em nosso or-

denamento, para efeito exem-

plificativo, vejamos o que ocor-

re em relação à comunicação 

mediante prestação de serviços 

por empresas de telefonia sofre 

a incidência do ICMS, desde que 

não sejam transmunicipais, é o 

que se observa, inclusive, de for-

ma expressa, no Dec.-lei 406/ 

68, que indica entre os serviços 

tributáveis constantes da lista de 

serviços, com redação determi-

nada pela Lei Complementar 56/ 

87, o item 98, que define serem 

as "comunicações telefônicas de 

um para outro aparelho dentro do 

mesmo município" uma hipótese 

de incidência do ISS de compe-

tência do Município. 

CONCLUSÃO 

Caro leitor, ponha-se no lu-
gar de um empresário da comu-
nicação, em particular em rela-

ção aos prestadores de serviços 

de comunicações telefônicas, o 

que será mais interessante, con-
tinuar sofrendo cobrança de 
ICMS quando intermediar liga 

ções locais, ou destinar o ISSC 
(Imposto Sobre Serviços de Co-

municação) para os Municípios, 

numa alíquota sobremaneira in-
ferior. 

Pensemos, inclusive na se-

guinte hipótese: e se o Municí-
pio ainda não exercitou a sua 

competência impositiva previs-
ta na Constituição e no Dec.-lei 

n. 406/68, ou seja, e se o Muiti-

cípio onde se dá a ligação local 
ainda sequer instituiu a sua co-

brança? Então, não será devido 
o ISSC, nem para o Estado, por 

incompetência absoluta, nem 
para o Município em virtude de 

ainda não haver imposto institu-
ído. E se o Município instituir, 

bem, que espere o exercício fis-

cal seguinte, pois aplica-se o prin-
cípio da anterioridade, art. 150, 

II, da CE 



Os advogados dos posseiros 
pediram ao ouvidor agrário que 

continue intermediando a questão 
para uma solução amigável, argu-

mentando que a problema deixou 
de ser uma vontade judicial e pas-

sou aser uma vontade política, sen-

do que o confronto não é a melhor 

saída, uma vez que se trata de seres 
humanos que precisam de um lugar 
para morar. 

No âmbito federal, a represen-
tante da deputada Socorro Gomes 

informou que haverá uma audiên-
cia com o ministro da justiça na ten-

tativa de conseguir verba para a 

desapropriação da área. Até a data 
de fechamento desta edição, Otá-

vio Marcelino Maciel aguardava 
uma vaga na agenda do governa-

dor para tentar encontrar uma so-
lução para o caso. 

Na ultima audiência realizada não houve entendimento entre invasores e proprietários do terreno 

sendo o caso devolvido ao juiz do 
feito (Ananindeua). 

Maciei explicou que o prefeito 

de Ananindeua não demonstrou 
nenhum interesse na desapropria-

ção da área e que o pedido de pror-
rogação do prazo de cumprimen-

to do mandado de desocupação da 

área deveria ser feito pelos repre-
sentantes dos posseiros ao juiz de 
Ananindeua. 
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posseiros querem 
a interferência do governador 

ouvidor agrário estadual, 

Otávio Marcelino Maciel, 

manteve no último dia 26 
de junho uma reunião com advoga-

dos, proprietários e parlamentares 

representantes dos posseiros da ocu-
pação Carlos Marighela, no Aurá, 

para tentar encontrar uma solução 

para o problema, que envolve cerca 
de duas mil famílias de sem-teto. O 

impasse já perdura há alguns meses 

e na última tentativa de desocupa-

ção da área pela Polícia Militar, em 
14 de fevereiro último, houve rea- 

e 84 pessoas saíram feridas. 

Os advogados dos sem-teto 
pediram a Otávio Maciel uma 

prorrogação do prazo para o cum-

primento do mandado judicial de 
desocupação da área e que o ouvi-

dor agrário encaminhasse um ex-

pediente ao governador do Esta-
do, Almir Gabriel, marcando uma 

audiência para tratar do assunto. A 
reunião foi precedida de uma ma-

nifestação dos posseiros na frente 
do prédio do Tribunal de Justiça. 

O ouvidor agrário se prontificou 

a intermediar a questão junto ao go-
vernador e está aguardando uma 

audiência como chefe do Executivo. 

Antes, ele disse que procurou várias 

alternativas pacíficas para a resolu- 

do problema, mas que o prazo 

'a mediação do conflito esgotou, 

Mutira"o em todas as comarcas 
N 

a 1a  sessão de julga- 
mento da Câmara de 
Férias, órgão julgador 

do Tribunal de justiça do Es-

tado (TJE),- foi aprovado, por 
maioria de votos dos desem-

bargadores, um mutirão judi-

cial a ser realizado em dezem-

bro deste ano, em todos as 

comarcas do Estado do Pará. 
A proposta foi apresentada 

pela Ordem dos Advogados 
do Brasil, seção Pará (OAB-

PA), através de oficio dirigi-
do à Presidente do TJE, de-

sembargadora Climeniè de  

Araújo Pontes. Na oportunida-

de, o advogado Mário David Pra-

do Sá falou em nome da classe e 

parabenizou os integrantes da 
Câmara de Férias pela delibera-
ção adotada. 

Em agosto, na primeira ses-

são do Pleno do Tribunal dejus-

tiça do Estado (que reúne a to-

talidade dos desembargadores), 
será formada uma comissão, es-

colhida entre os integrantes, para 

elaboração de um planejamento 

detalhado dos trabalhos sobre 
o mutirão. 

A presidente do TJE, desem- 

bargadora Climeniè de Araujo 

Pontes, deverá expedir ofícios à 
OAB-PA, ao Ministério Público 
Estadual, à Defensoria Pública e 
aos demais órgãos interessados 
para que enviem representantes 
para acompanhar o planejamen-
to e a organização do mutirão. 

Segundo o advogado Már-
cio David Sá, "a proposta apro-

vada pelo Conselho da Ordem 

no dia 26 de maio último, foi 
apresentada nesta gestão pre-

sidida pela desembargadora 
Climeniè Pontes, que tem de-

monstrado vontade política  

em resolver problemas crô-

nicos do judiciário no Esta-

do". Ele explicou que entre 

os problemas considerados 
crônicos, está a defasagem 
de servidores e juizes nas 

comarcas do Estado. 

Márcio David Sá tam-
bém destacou o programa 

"Justiça na Praça", que de 

acordo com ele, "demons-
tra a preocupação da gesto-

ra Climeniè de Araújo Pon-

tes em solucionar proble-
mas constantes e aproximar 

o Poder judiciário do povo". 
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Os dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado parabenizam 

os aniversariantes de Agosto de 2002. São os seguintes: 

Datas d 
04—Dia do Padre 
11 -Dia da Instituiç 
12 —Dia dos Pais e  
13—Dia do Econom 
22— Dia Mundial dc 
23—Dia dos Artista 
25—Dia do Soldado 
27— Dia do Psicólogo 
28— Dia Nacional dos Bancários 
31 - Dia do Nutricionista 

Zulmira Maria da Silva Martins 

09 Daniela Castro dos Reis 
José Batista de Souza Filho 
Paulo Roberto Moreira de Almeida 
Ronaldo Elias Mendes Rocha 
Rosa Lopes da Silva 
Rosilda Maria de Souza Freitas 

10 David Sacramento Ferreira 
F il. on Acunã de Souza 
Edson Manoel Bezerra 
Maristela Cristina de Azevedo Honda 
Muno Neves Seguin Dias 
Olivia dos Santos Gurjão 

11 Antonieta Maria Ferrari Miléo - Juíza 

Clélia Mala - Juíza 
Luís Carlos da Conceição Marinho 
Maria Ivete dos Santos Pantoja 
Wilson Deocleciano Rabeilo 

12 Dahil Paraense de Souza - Juíza 
José Antônio Ferreira Cavalcante - Juíza 
Manoel Pantoja Lobato 
Raimundo do Socorro da Costa Aleijo 

13 Abenor da Silva Matos 
Alcidete Cordovil Pinheiro 
Heleno Humberto Padilha 
Maria de Fátima Ferrar Moyses 
Milene Corrêa de Campos 
Mônica Maciel Soares - Juíza 

14 Cláudio José Quemel 
Isolina de Alencar Pinheiro 
José Valdir Nunes Marques 
Maria das Graças Ferreira de Souza 
Maria de Fátima Beckman da S Monteiro 
- Pretura 
Pedro Pereira Ferreira 
Rosinaldo Branches Lavor. 
Silvana Rocha Motta 

15 José Maria Torres Campos 
Luís Carlos Ferrer 
Luiz Mendes da Silva Filho 
Selma Fonteles Falcão 

16 Antônio Alves Filho 
Edinair Meio Fernandes Leão 
Luiz Carlos Gomes dos Santos Júnior 
Maria de Assunção Monteiro Tavares 
Marinez Catarina V L Cruz Arraes - Juíza 
Paulo Sérgio Barbosa Tavares 
Rubem Sinval da Silva Luz  

17 Constantino Augusto Guerreiro -juiz 
Dilson Ferreira Maia 
Edilson José dos Santos 
Joaquim Gemaque Rodrigues da Silva 
Maria das Graças da Silva Pereira 
Sônia Maria Losada Maia Auad 

18 Christiano Lima dos Santos 
Heloísa Helena Ribeiro Pinheiro 
Tirza Eleonora de Nazaré Benone Sabbá 

19 Alfredo Teles de Menezes 
João Vaz Cardoso 
José Raiol de Almeida 
José Roberto Beserra Maia 
Kátia Regina Pinheiro da Rocha 
Luiz Alberto Lima de Almeida 
Maria Lúcia Vasconcelos Coelho 

20 Eunice Mafra Ramos 
Maria Dinete Lobato Monteiro - Pretora 

Nelcy Maranhão Campos 
Raimundo Daciel Pereira da Silva 
Raimundo João de Noronha Tavares 
Sônia Maria Soares Lassance Maya 

21 Elisia Meio Silva 
Jessé Gomes Gonçalves 
João da Conceição Ferreira 
Lúcia Helena Leitão Leal 
Luís Arthur Pereira 
Manoel de Christo Alves Júnior 
Maria de Lourdes Pereira Leite 
Terezinha Varela de Lima 

22 Albanir Mesquita de Freitas 
Carlos Fernando de Sousa Gonçalves - 
Desembargador 
Juraci de Souza Cordovil 
Maria de Lourdes O Costa - Juíza 
Zigmani Rabelo Batista Júnior 

23 Luiz Afonso dos Santos 
Max Ney do Rosário Cabral - juiz 
Mulier Marques Siqueira 
Rita Helena Barros Fagundes - Juíza 

24 Ana Paula Fadul de Souza 
Antônio Alberto Silva Rodrigues 
Artêmio Soares de Oliveira 
Benezilda Pereira Lima 
Cláudio Moraes dos Santos 
Lourença Lúcia Silva Figueira 
Raimunda Barros Farias 

75 Alexandre Rogério Pereira Lemes 
Anna Bezerra Falcão 

Antônio Gutembleas Passos 
Brígicla Gonçalves dos Santos - Juíza 
Carlos Jorge Mendes de Souza 
José Rogério Scheffer 
Luiza de Souza Maciel 
Maria dos Santos Silva do Vale 
Maria Ruth Alfaia de Menezes 
Soraya Cristina de Miranda Oliveira 
Vera Lúcia Rodrigues de Souza 

26 Ana Cleide do Couto Bentes 
Antônio Augusto da Silva Marója 
Antônio Jorge Alves Cohen 
Helton Tavares Malato 
Una de Sena Rodrigues 
Maria da Glória Mota dos Santos 
Raimundo laci V Pereira - Pretor 
Ronaldo Nazareno da Silva Coelho 
Rosalina Lobato da Silva 
Wilma Almeida Magalhães de Souza 

27 Alan Maurício Ferreira dos Santos  

João Ferreira dos Santos 
José Cerdeira Chaves 
Leonel da Conceição Barbosa Pinheiro 
Maria Célia Santos de Lima 
Nelson Francisco da Costa Araújo 
Paulo Gomes Jussara Júnior -juiz 

28 Marcos Bittencourt Pessoa 
Maria das Dores Guimarães Soares 
Maria do Céu Cabral Duarte - 
Desembargadora 
Maria Madalena Vilela da Silva 
Mário Haroldo de Miranda Ferreira 
Paulo Sérgio Oliveira Alves 
Roberto Cardoso F da Silva - 
Desembargador 

29 José Maria de Jesus Medeiros 
Raimundo Laércio da Trindade Santos 
Rosa Maria Capute Cacela 
Zeifide Ribeiro Batalha 

30 Adriana Cristina Duarte de Souza 
Dora Cristina Barros Costa 
Maria Varlice Marinho Cardoso 
Manelma Ferreira Bonfim - Juíza 
Raimundo Edimilson Tavares 
Rosa Maria Cardoso da Silva 

31 Alberto Moia Mocbel 
Jameson Fernandes Chaves 
Luiz Reginaldo de Oliveira e Silva 
Raimunda da Costa Gomes 
Raimundo Nonato Brito Bentes 
Raimundo Nonato Canto Batista 
Raimundo Nonato do Carmo Pereira 
Vilma Raimunda Lobato Reis 

01 Antônio Jaime Martins Fiomeno 
Magaly Campos Silva 
Mana Cristina Monteiro da Silva 
Paulo Ernesto Pereira de Souza - Juiz 

Pedro Malato dos Reis 

02 Danleile Barros de Silva Cal 
Eliziane de Jesus Lima 
Evaldo Lassance de Carvalho 
Evandro Luiz Balista Salomão 
José Mauro de Carvalho Vianna 
Moisés Amazonas Pontes 
Sandoval Dias Pimentel 

03 Adilson dos Santos Tenório 
Ana Arcelina de Azevedo Simões 
Aristeu Pereira Barros 
Fernando Augusto de C Rodrigues 
Luís dos Reis Martins 
Maria Lídia Marques Vasconcelos 
Maria Lídia Oliveira Pereira 
Ricardo Borges Filho - Desembargador 
Sid Nelcy Alves Teixeira 
Soraya Stélla da Silva Martins 

04 Domingos Almeida Silva 
Edivaldo Saldanha Souza 
Evandro Farias Brabo 
Maria Arlene de Araújo Pereira 

05 Edvaldo Guilherme Brito da Cunha 
Maria de Jesus Carvalho Linhares 
Maria Macedo dos Santos 
Nádia de Moraes Rêgo Carneiro 
Nazaré Mendonça das Neves 
Ronaldo Ferreira Lima 
Swami Assis Santiago Alves 

06 Raimundo Neves Rodrigues 

07 Almira Fonseca de Oliveira - Pretora 
Ana Paula Barbosa de Carvalho 
má Pinheiro Mendes 
Jair Albano Loureiro - Pretor 
José Maria Pereira Guimarães 
Kília Cilene Santos dos Reis 
Maria Luiza Simões dos Santos 
Nair Agripina de M Fernandes 
Raimundo Stélio de Souza Neri 
Rildo do Socorro Baia Camapum 
Sandra M. Ferreira Castelo Branco - Juíza 
Vera Regina Sarmento de Araújo 

08 Manoel Rodrigues Barbosa 
Paulette Inezia Rodrigues Maués 
Sérgio Augusto Lopes Magalhães 
Vanete Pompeu da Silva Sales 


