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Desembargador Almir Pereira ministra aula inaugural 

Q
s 66 classificados no con-
curso público para ser-
ventias de justiça, na 

capital, participaram no dia 18, 
da aula inaugural do curso de 
treinamento para escrivães, es-
creventes e oficiais de justiça pro-
movido pela Escola Superior de 
Magistratura do Estado (ESM). 
A desembargadora Maria de 
Nazaré Brabo de Souza, Presi-
dente do TJE em exercício, este-
ve à frente da mesa de traba-
lhos, ao lado da desembargado-
ra Sônia Maria de Macedo Pa-
rente, Diretora Geral da ESM. 
Deontologia Forense - matéria 
que trata do código de ética que 
a magistratura deve seguir, foi o 
tema da palestra proferida pelo 
desembargador Almir de Lima 
Pereira, ex-presidente do TJ. 
Também presentes à aula, os di-
retores dos fóruns cível e crimi-
nal, juizes Dahil Paraense e Ro-
naldo Valle. 

Treinar os serventuários, orien-
tando-os sobre o processamento de 
ações das varas cíveis e criminais, 
visando a celeridade e eficiência no 
desempenho das funções, pautadas 
num comportamento ético, técnico 

e com responsabilidade foi o objeti-
vo do curso. Os novos serventuários 
da justiça vão cumprir uma carga 
horária total de 25 horas/aula, de 
segunda a sexta. Com  aulas práticas 
e teóricas os novos serventuários são 
obrigados a cumprir, no mínimo 
75% da carga horária total, para 
garantir o certificado de participa-
ção. 

A aula inaugural foi marcada pela 
descontração do palestrante que 
lembrou de experiências vividas ao 
longo da carreira como pretor, pro-
motor, procurador e desembargador 
do TJE, pelo quinto constitucional e 
como conseguiu superar os entraves 
encontrados. Almir Lima alertou os 
serventuários para as propostas de-
sonestas vindas de pessoas interes-
sadas em determinados processos. 
Ressaltando a serenidade, tranqüili-
dade e honestidade nas tarefas que 
serão executadas. As desembarga-
doras Sônia Parente e Nazaré Bra-
bo de Souza reforçaram as informa-
ções de Almir de Lima Pereira. Ao 
final, os novos serventuários ficaram 
à disposição da diretoria da área de 
Recursos Humanos do TJ, para defi-
nição dos respectivos locais de tra-
balho. 

Os novos serventuários do Judiciário do Estado 

TJE INFORMATIVO DO TJE OUT/2002 

Cditorial Classificados em concurso 
público fazem treinamento 

Outubro foi um mês de grandes e significativos avanços 

para o Judiciário paraense. No início do mês, a Fundação 

Banco do Brasil entregou o ônibus adquirido em parceria 

com o TJE para as atividades da Justiça Itinerante. Com  esta 

aquisição e somada a mais dois outros ônibus, comprados 

com recursos exclusivos do Judiciário, o projeto de distri-

buir justiça sobre rodas, passou a dispor de uma frota de 

três ônibus adaptados para levar a prestação judicial aos mais 

distantes e carentes rincões do Estado. A Coordenadoria 

Geral contabilizou a ação desenvolvida em apenas um ôni-

bus, no período de 23 de julho do ano passado a 4 de se-

tembro deste ano, em 19 municípios, mais de 30 mil pesso-

as atendidas. 

Outro signficativo avanço para a atividade judiciária, tam-

bém reportado nesta edição, foi a implantação, dia 12 de 

agosto último, do novo Sistema de Acompanhamento de 

Processos, em primeiro grau, SAP XXI. A comarca que inau-
gurou o novo sistema foi a de Ananindeua, onde tramita um 

volume anual de mais de sete mil processos. Ela figura entre 

as grandes comarcas do Estado, como Marabá, no sul do 

Pará; Santarém, na região oeste; e Castanhal, no nordeste do 

Estado. A escolha se deu ainda em razão da comarca ser 
próxima da capital, o que permite um acesso imediato para 

o apoio técnico, da equipe do Departamento de Informática 

do Judiciário. O novo sistema está sendo implantado paulati-

namente na capital e em seguida nas demais comarcas. 

Destacamos dentre os acontecimentos importantes da 

gestão, transcorridos neste mês de outubro, a realização do 

58° Encontro do Colégio Permanente de Presidente de Tri-

bunais de Justiça do Brasil, que reuniu gestores de todos os 

tribunais de justiça dos estados, quatro ministros do Superi-

or Tribunal de Justiça e ainda o ministro da Justiça, Paulo de 

Tarso Ribeiro. Para a anfitriã do evento, desembargadora 

Climeniè Bernadette de Araújo Pontes, essas reuniões peri-

ódicas permitem uma visão mais aprofundada dos proble-

mas enfrentados pelos gestores e alternativas para superá-

los. A reportagem completa sobre o assunto está nas pági-

nas centrais desta edição. 

Ainda nesta edição, uma entrevista exclusiva, concedida 

pela Presidente da Corte, desembargadora Climeniê 

Bernadette de Araújo Pontes, que entre outros assuntos faz 

um balanço preliminar da gestão compartilhada e reafirma a 

preocupação primeira, da gestão, em possibilitar à sociedade, 

as melhorias reclamadas no âmbito de Judiciário, através de 

uma atuação efetiva, integrada e mais próxima do cidadão. 

Avanços significativos 
do Judiciário 
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AGENDA DA PRESIDENTE 
A Presidente do TJE, Desa. Climeniè Sernodette de Araújo Pontes, 

agradece os convites e visitas recebidas neste mês de outubro: 

Servidores homenageiam a Virgem de Nazaré- 
Servidores do Poder Judiciário promoveram, nas duas semanas 

que antecederam o Círio, a peregrinação da imagem de Nossa Senho-
ra de Nazaré, a padroeira dos paraenses. A imagem percorreu diver-
sos departamentos do Tribunal deJustiça do Estado, quando os funcio-
nários fizeram suas orações e pedidos á Virgem. No dia 3 de outubro 
houve a missa de encerramento da peregrinação, na Igreja de São João 
Batista, em frente ao prédio do TJE. Na oportunidade algumas imagens 
da Santa foram sorteadas aos presentes. 

Justiça e comunidade: a p. :eraa que da certo 
De abril de 2001 a setembro de 2002, as juízas Antonieta Maria 

Ferrari Miléo e Luana de Nazareth Santalices atingiram a marca de 
5.394 feitos sentenciados e devidamente entregues aos jurisdicionados 
da comarca de Santarém, dentro do projeto Justiça e Comunidade, a 
parceria que dá certo. Do total, 1.300 feitos foram de casamentos. Em 
um ano e cinco meses, as duas magistradas realizaram 27 sessões judi-
ciais nas áreas urbana e ribeirinha de Santarém. 

Emasculados: júri será em Belém 
As Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado 

decidiram, na sessão do último dia 7 de outubro, pelo desaforamento 
para Belém do julgamento dos acusados de emascular e assassinar 
crianças, em Altamira. No dia seguinte, a vice-presidente do TJE, de-
sembargadora Maria de Nazaré Brabo, que presidente as Câmaras, 
enviou ofício à juíza Márcia Cristina Leão Murrieta, da 3a  Vara Penal de 
Altamira, comunicando a decisão. A juíza requereu o processo ao car-
tório do fórum local para encaminha-lo á presidente do TJE, desem-
bargadora Climeniè Pontes. 

Presidente da AMB se reune com magistrados 
O desembargador Cláudio Baldino Maciel, presidente da Associa-

ção dos Magistrados Brasileiros (AMB), que congrega mais de IS mil 
magistrados em todo o Brasil, estará em Belém no dia 24 de outubro 
cumprindo agenda de trabalho, visando aproximar as diversas direto-
rias. Ele vai visitar as presidências do Tribunal de justiça do Estado e 
Tribunal Regional do Trabalho. Também vai participar de uma reunião 
com os magistrados de ambos os poderes. Entre os temas a serem 
tratados estão: a reforma do Judiciário, em andamento no Congresso, 
eleições diretas e livres em todos os tribunais e a nomeação pelo novo 
presidente da República de seis novos ministros do Tribunal Superior 
Eleitoral. 

Mais de 8 mil casamentos comunitários 
As inscrições para os casamentos comunitários em Belém, promo-

vidos pelo Tribunal de justiça do Estado a custo zero, começaram no 
último dia lO de setembro e se estenderão até o dia 8 de novembro, na 
antiga sede do Palácio da justiça, na Praça Felipe Patroni, Centro. Até 
a manhã de 21 de outubro, 44 casais já tinham sido inscritos para a 
cerimônia, que será realizada no próximo dia 8 de dezembro, às lO 
horas, no ginásio da Unama, na avenida Alcindo Cacela. As inscrições 
podem ser feitas no horário de 8h30 às 14 horas. 

Em icoaraci, 168 casais já estão inscritos para os casamentos co-
munitários, que serão realizados no dia 6 de dezembro, às lO horas, 
em local a ser confirmado. As inscrições começaram dia 10de setem-
bro e vão até lO de novembro, na Vara Distrital de Icoaraci, na rua 2 de 
Dezembro, 1107, de 8 ás 14 horas. 

já em Mosqueiro, 13 casais já foram inscritos para a cerimônia, que 
será realizada no dia 5 de dezembro, ás lO horas, em local a ser 
definido. As inscrições estão abertas desde lO de setembro e vão até 
14 de novembro e podem ser feitas no cartório de Mosqueiro, locali-
zado na Cray. Carlos Bentes, sem número, na vila, de 8 ás 12h e de IS ás 
18h. Nos sábados, de 8 ás 12h. 

Desde o início de 2001, mais de 8 mil casais já foram beneficiados 
com os casamentos comunitários, a custo zero. Dessa forma, mais de 
16 mil pessoas receberam o documento, legalizando sua situação. 

Convites Recebidos: 
03 - Seminário: 'Lavagem de dinheiro - Prevenção e Combate" 
04 - Sessão Solene de Posse das doutoras Alda Maria de Pinho 

Couto e Graziela Leite Colares, no cargo de juizas togadas do trt 8' 

região 

Sessão Comemorativa do 700  aniversário de criação da OAB-Pa. 

08 - Solenidade de credenciamento dos agentes comunitários de 

justiça e cidadania. Promoção do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios 

- Sessão especial em comemoração ao centenário da presença 

Marista no Pará. Promoção da Câmara Municipal de Belém 

13 - Programação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 

14 - Solenidade de posse do Dr. José Cruz Macedo, no cargo de 

Desembargador do TJE do Distrito Federal e Territórios. 
15 - Lançamento do Programa "Justiça Bairro à Bairro". Promoção 

do TJE Bahia. 

16 - Inauguração das instalações do 2° juizado especial criminal de 

Salvador - Bahia 

17 - Solenidade de outorga dos títulos de doutor Honoris Causa ao 

Prof. Vicente Salles, de Prof. Emérito aos Profs. Joaquim Lemos 

Gomes de Souza e Jesus Maues Pinheiro e de Benemérito ao Advo-

gado João Bosco de Carvalho. Promoção da Unama. 

19 - Solenidade de abertura dos programas de mestrado e doutora-

do do ISEPAM, CAEDRHS, com as Universidades Européias. 

22 - Cerimônia de Lançamento do relatório nacional brasileiro. Pro-

moção do Ministério da justiça. 

23 - Audiência Pública de Instalação do Fórum de Proteção ao Meio 

Ambiente do Trabalho do Estado do Pará. 

Solenidade militar alusiva ao "Dia do Aviador" e ao "Dia da Força 

Aérea Brasileira". Promoção do 1° Comar. 

25 - Formatura de Substituição da Bandeira Nacional. Comando da 

8a RM. 

Eventos promovidos pela Presidência e organizados 
pela assessoria de Cerimonial e Relações Sociais 

No Período de 09 a 13 de Outubro, a Presidência do Tribunal de 

Justiça, promoveu o 58° Encontro do Colégio permanente de Presi-

dentes de Tribunais de Justiça do Brasil", constando de uma ampla 

programação. 

No decorrer da solenidade de abertura, pela primeira vez, fo-

ram outorgadas a medalha do mérito desembargador Hermano 

Rodrigues do Couto, à diversas personalidades, dentre essas:. 

Presidente do Supremo Tribunal, ministro Marco Aurélio Mendes 

de Farias Melo; 

Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Nilson Vital 

Naves; 

Vice-presidente do STJ, Ministro Edson Carvalho Vidigal; 

Ministros do STJ: 

Gilson Langaro Dipp; 

Francisco Peçanha Martins; 

Vicente Leal de Araújo. 

Foram agraciados, também, todos os Presidentes de Tribunais 

de Justiça do Brasil e o Presidente da Comissão Executiva do Colé-

gio Permanente de Presidentes de Tribunais de justiça do Brasil. 

Fonte: Paulo Ledo - A.sess. do Cerimonial e Relações Sociais 
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Tribunal de Justiça do Estado 
sedia Encontro de Presidentes 

 

Momento solene: mesa oficial durante a abertura do evento 

bargadores João Alberto Paiva e 
Felício Pontes, entre outras au-
toridades. 

A solenidade foi iniciada com 

a apresentação dos presidentes 
de TJE's, acompanhados, indivi-
dualmente, de cadetes da Polí-

cia Militar portando a bandeira 
do respectivo Estado. O asses-
sor militar do TJE, Cel. Mário 
Uchôa descreveu a simbologia 

dos pavilhões estaduais. 

O desembargador de Minas 
Gerais, José Fernandes Filho, 
presidente da comissão executi-

va do Colégio de Presidentes, ao 

C om a participação de 
diversos juizes e de-
sembargadores do 

TJE do Pará, foi aberto o 580  
Encontro do Colégio Perma-
nente de Presidentes de Tri-
bunais do Brasil, na noite de 
9 de outubro último. O en-
contro se estendeu até o dia 
13, sendo que nos últimos 
dois dias do evento, os presi-
dentes participaram das festi-
"idades do Círio de Nazaré. 

O Encontro é realizado peri-
odicamente pelos desembarga-
dores presidentes de tribunais, 
visando o intercâmbio informa-

ções e experiências bem sucedi-
das implementadas nos estados. 
Antes de iniciar a solenidade, a 
anfitriã do evento, presidente do 
Tribunal de justiça do Estado, Cli-

meniè Pontes, inaugurou, no hall 

de entrada do prédio sede, a ga-
leria de ex-presidentes. 

Também compareceram ao 
evento os chefes estaduais dos 
poderes Executivo e Legislativo, 
Almir Gabriel e Martinho Car-

mona, além de representantes 
das corporações militares, Car-

los Augusto Leal Veiloso, ítalo 
'rtes Avena, José Antonio Cas- 
o Leal; presidente da OAB-

Pará, Ophir Cavalcante júnior; 

procurador-geral de justiça, Ge-
raldo de Mendonça Rocha, pre-

sidente e vice-presidente do Tri-
bunal Regional Eleitoral, desem- 

se manifestar, enfatizou "o sen-
timento do verdadeiro serviço, 

permeado com a austera certe-
za de que para o homem púbi-
co, o exercício do poder há de 
ser em qualquer época o exer-
cício do dever". 

Em seu discurso, o presiden-

te do Superior Tribunal de Justi-
ça, ministro Nilson Naves, res-
saltou a necessidade de se agili-

zar os trabalhos do Judiciário, o 
combate à criminalidade no país 

e a reforma do Judiciário que tra-
mita no Senado Federal. O mi-

nistro Naves reiterou a disposi-

ção do STJ de continuar o traba-
lho em conjunto com o Colégio 

de Presidentes e declarou que 
"encontrar-me-ão disposto à 

conversação, pois é pelo diálogo 
que encontraremos as soluções 

para os problemas que enfren-
tamos e que, sem dúvida, ven-
ceremos". 

A desembargadora Climeniè 
Pontes lembrou que o encontro 
estava sendo realizado no mesmo 

ano em que o Tribunal completa 
128 anos de instalação do lO  Tri-
bunal de Relação da Província do 
Pará. A magistrada citou que uma 
das preocupações da sua gestão é 

possibilitar o resgate da história do  

Judiciário paraense, assim "pere-

nizando sua memória". 
A desembargadora também 

lembrou os lO anos da criação do 
Colégio de Presidentes, ocorrido 
em outubro de 1992, quando o 
então presidente do TJE de Mi-

nas Gerais, Des. Odyr Porto, pro-

pôs a criação do colégio. "A im-
portância da criação foi a revela-
ção de uma nova face dos Tribu-

nais de Justiça do Brasil que estão 
comprometidos com a magistra-
tura, fonte primeira e razão de 
existir", disse. 

A presidente cumprimentou 
os desembargadores integrantes 

da Executiva do Colégio, que 
"mantêm vivo, firme e forte o 
espírito idealizador de uma plêi-

ade de magistrados que amam a 
justiça e se realizam com o exer-

cício efetivo da jurisdição". 
Ao final da solenidade, os de-

sembargadores e ministros par-

ticipantes do 58° Encontro foram 
agraciados com a medalha do 
mérito "Desembargador Herma-
no Rodrigues do Couto" - pri-
meiro presidente do TJE-Pará. A 
medalha foi instituída para mar-
car a comemoração dos 128 anos 

de instalação do primeiro Tribu-
nal de Relação do Pará. 
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Temas de importância nacional foram discutidos durante o encontro 

Encontro debate situação 
da maqistratura nacional 

   

   

   

   

   

Q
primeiro dia de deba-

tes do 58° Encontro 
teve como principais 

pontos da pauta, a reforma do 

Poder Judiciário e a tentativa 

de reforma da Lei de Respon- 

sabilidade Fiscal para que seja 

possível o aumento dos repas- 

ses dos estados para os tribu- 

nais. O encontro foi aberto na 

noite de quarta-feira (9) e pros- 

seguiu até o dia 13 deste mês. 

Várias emendas à reforma do 

Judiciário foram apresentadas pelo 

Colégio, que também debateu com 

o presidente do Superior Tribunal 

de Justiça, ministro Nilson Naves, 

a reforma regimental do STJ. Os 

membros do Colégio também dis-

cutiram a aposentadoria comple-

mentar no serviço público, os ven-

cimentos dos magistrados e a con-

ta única para depósitos judiciais, a 

fim de organizar o recolhimento de 

taxas para o Fundo de Reaparelha-

mento do Judiciário. 

O coordenador de Orçamento 

e Reaparelhamento do Conselho 

de Administração do judiciário, de-

sembargador Milton Nobre, falou 

aos presentes sobre as medidas que 

o tribunal paraense está tomando 

para organizar o recolhimento dos 

recursos provenientes de taxas ju-

diciais, através da conta única. O 

desembargador Rêmolo Letterie-

lo, do Mato Grosso do Sul, falou 

sobre depósitos judiciais e extra-

judiciais e sobre a instituição de re-

ceita necessária à manutenção da 

Comissão Executiva do Colégio. Já 

os desembargadores Thiago Ribas, 

do Rio de janeiro, e José Fernandes 

Filho, de Minas Gerais, presidente 

do Colégio, falaram sobre o Fundo 

de Previdência. 

Segurança 
Pública 

Um dos convidados a partici-

par do encontro, o ministro dajus-

tiça, Paulo de Tarso Ribeiro, deu 

uma palestra à tarde aos membros 

do Colégio, em que destacou o 

programa para a área de seguran-

ça pública que está sendo elabora-

do pelo governo federal. 

De acordo com o ministro, a 

previsão é de que o programa seja 

concluído até o final deste mês, 

com investimentos de 2,5 bilhões 

de dólares, para intensificar o com-

bate ao crime organizado em todo 

o país. O apoio do Poder judiciá-

rio, segundo o ministro, é funda-

mental para o êxito do projeto, 

bem como a mobilização dos esta-

dos. O ministro participou atenden-

do convite da presidente do TJE/ 

PA, Climeniè Pontes. 

Os depoimentos dos presiden-

tes sobre projetos especiais desen-

volvidos em seus estados encerra-

ram o dia de debates. No dia II, 

os participantes divulgaram a Car-

ta de Belém, com as principais de-

liberações do Encontro. 

Mudança 
Regimental no STJ 
O presidente do Superior Tri-

bunal de justiça (STJ), ministro Nil-

son Naves, um dos participantes do 

581  Encontro do Colégio Perma-

nente de Presidentes de Tribunais 

de Justiça do Brasil, informou que 

está estudando uma proposta de 

reforma institucional na Corte que 

preside, que entre outras coisas vai 

proibir a divulgação de denúncias 

envolvendo pessoas que ocupam 

cargos públicos federais. Essas pes-

soas teriam direito a foro especial. 

Ele lembrou que prefeitos e se- 

cretários têm foro especial, pois só 

podem ser processados pelo Tri- 

bunal de justiça - enquanto que de- 

sembargadores, governadores e 

membros de tribunais de contas, 

pelo STJ, e os parlamentares fede-

rais pelo Supremo Tribunal Fede-

ral - e acrescentou que a proposta 

é no sentido de que se deve prote-

ger a função pública. 

De acordo com o ministro, a 

proposta é para que haja sigilo na 

chamada fase pré-inicial das investi-

gações, quando ainda não há um pa-

recer em definitivo do Ministério 

Público, porque muitas vezes não 

passa dessa fase e a conclusão a que 

se chega é que não há elementos para 

a abertura de inquérito. 

Nilson Naves explicou que essa 

proposta foi apresentada em parte 

pelo Colégio de Presidentes de Tri-

bunais, mas salientou que não foi 

possível alterar o regimento inter-

no do STJ porque, para isso, era 

preciso que dois terços dos mem-

bros do tribunal (22) concordas-

sem, o que não ocorreu. 

"A proposta está em minhas 

mãos para estudo, para um ato pes-

soal meu. Eu preciso ter elementos 

para isso, preciso enquadrá-la juri-

dicamente", disse ele, acrescentan-

do que essa proposta não pode ser 

confundida com a chamada lei da 

mordaça, que se aprovada proibi-

ria o Ministério Público de tornar 

pública as denúncias contra ocu- 

Sobre a reforma do judiciário, 

cuja motivação maior é a morosi-

dade do Poder, ele disse que essa é 

uma preocupação que vem desde 

o início da República, "tanto que 

assim que foi editada a Constitui-

ção de 1891, que foi a primeira da 

República, logo depois já se pedia 

a reforma do Judiciário". 

O ministro enfatizou que eççe 

é um fenômeno tipicamente brasilei-

ro, mas um fenômeno mundial. "Du-

rante uma viagem a Espanha encon-

trei um jornal dedicado às coisas do 

Judiciário e lá se levantava exatamen-

te, o problema da demora dos pro-

cessos'. Segundo ele, uma das causas 

da morosidade é a desproporção 

entre o número de juizes e o número 

de processos. Ele deu como exem-

plo o Tribunal de justiça deSão Pau-

lo, que responde por 38 por cento 

dos processos distribuídos no Brasil 

e o número de juizes fica muito aquém 

desse volume de processos. 

Na visão do ministro Naves, se-

ria preciso criar um número maior 

de vagas para juizes, tornando a car-

reira da magistratura mais atrati' 

"Para isso precisamos mexer n 

vencimentos, porque um juiz não 

pode fazer mais nada a não ser jul-

gar", sustentou. Outro ponto, con-

forme disse, seria o aparelhamento 

dos tribunais. "Nós temos poucos 

estados informatizados, inclusive 

nem o Estado de São Paulo tem a 

justiça informatizada", constatou. 

Nilson Naves disse que a refor-

ma que está no Congresso não trata 

da questão de aumento de verbas 

para os tribunais, porque essa é uma 

questão típica dos estados e não de 

recursos. Dessa forma, de acordo 

com ele, os presidentes dos tribu-

nais, através de esforços próprios, 

estão aparelhando o judiciário, cri-

ando a chamada justiça comunitária 

ou instituindo os juizados Especiais. 

Ele citou como exemplo a gestão da 

presidente doTJE do Pará, Climeniè 

Pontes, que está expandindo o aten-

dimento do Tribunal. 

pantes de cargos públicos. 

Mais luízes 
nos tribunais 
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Postos Avançados serão 
instalados em outros municípios 

A
presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado, de-
sembargadora Climeniê 

Pontes, anunciou, no terceiro 
dia de trabalho do encontro, dia 
11, que o projeto "Cidadania 
desde o nascimento", de expe-
dição de certidões de nascimen-
to a recém-nascidos, já implan-
tado em três maternidades de 

Belém, vai ser expandido para 
outros municípios. 

Segundo a magistrada, a presi-
dência da Eletronorte enviou-lhe 
ofício pedindo que o projeto seja 

endido a todos os municípios que 

,cebem royalties da empresa. A 
Eletronorte se comprometeu a as-
sumir todas as custas, cabendo ao 

Tribunal providenciar o funciona-
mento dos cartórios de ofício. 

O anúncio foi feito após uma 
explanação do cartorário Luiziel 

Guedes, presidente da Associação 
dos Notariais e Registradores (Ano-

reg), sobre o funcionamento dos 
três postos de expedição de certi-
dões nas maternidades da Santa 

Casa, Ordem Terceira e Beneficen-

te Portuguesa. O quarto posto vai 
ser instalado na Maternidade do 

O oficial 

Povo, em breve. 
Luiziel Guedes informou que as 

três maternidades que têm posto 

de expedição de certidões - aten-

dendo na grande maioria os usuári-
os do Sistema único de Saúde (SUS) 

- respondem por quase 45 por cen-
to dos partos na capital. Todas as 

mães já saem com o primeiro do-

cumento dos filhos. Com  a instala-

ção do quarto posto, segundo Lui-
ziel, esse atendimento vai subir para 

quase 55 por cento dos partos em 

Guedes é parceiro na ação 

Belém provenientes do SUS. 

O próximo passo será a interli-
gação dos postos aos cartórios de 
ofício, possibilitando o aumento do 
atendimento para 80 por cento. 

Judiciário e Universidade 
O reitor da Universidade de 

Brasília, Lauro Morhy, participou 
do terceiro dia de trabalho do en-

contro de presidentes de TJE ' 5. Na 

oportunidade, o reitor falou sobre 
a integração da instituição com ór- 

gãos públicos, perfazendo um to-

tal de mais de 2.500 convênios e 
acordos. Ele disse que atualmente, 
a UNB está trabalhando na instala-

ção da Faculdade de Medicina no 
Acre e da Universidade Federal do 
Tocantins, em parceria com o go-
verno federal, além da criação do 

laboratório do futuro Centro de 
Pensamento Estratégico. 

Na visão do reitor, é necessá-

rio que as potencialidades das uni-

versidades sejam desenvolvidas na 
Amazônia, esse grande patrimônio 

do país, para que outros não o fa-

çam, acarretando prejuízos incal-
culáveis, mas ele reconheceu que 
ainda não há apoio suficiente para 

esse trabalho. 
Com relação à parceria com o 

TJE do Pará, o reitor lembrou que 
além de concurso público para jui-
zes, a UNB promoveu treinamentos 

setoriais, coleta de dados de servi-

dores, implantou o sistema de cadas-
tro de folhas de pagamento e o siste-
ma de consulta à legislação de recur-
sos humanos e legislação previden-

ciária, e atualmente, trabalha na ela-
boração do Plano de Cargos e Salá-

rios. 

de registros Luiziel 

Presidentes assinam documento com as deliberações do encontro 
Ao final do encontro, os participantes assinaram a Carta de Belém em 

sue, entre outros pontos, expressaram apreensão com a ausência de um 
plano eficaz de segurança pública nacional. Eis a íntegra do documento: 

OColégio permanente de Presidente de Tribunais de 
Justiça do Brasil reunidos em Belém, vem a público: 

Expressar sua apreensão com a ausência de um eficaz plano 
governamental de segurança pública nacional, com atuação uni-
da e harmônica dos órgãos policiais, capaz de enfrentar com 
eficiência o clima crescente de violência no país; 

Externar sua preocupação com a deficiência do ensino lurí-
dico no brasil, um dos fatores de insucesso de candidatos nos 
concursos para a magistratura, do que resulta o grande número 
de cargos vagos na carreira, em prejuízo da prestação jurisdici-
onal; 

Manifestar seu aplauso à justiça eleitoral pelo êxito dos 
trabalhos realizados nas recentes eleições, e ao povo brasilei-
ro, que acorreu em massa ao pleito, em demonstração de 
civismo e de interesse pelos destinos do país; 

Afirmar que o colégio de presidentes de tribunais de justiça 
continuará a dialogar com os demais poderes da república, 
buscando soluções para o melhor funcionamento das institui-
ções e o aperfeiçoamento do estado democrático de direito. 

Belém, Pará, 11 de outubro de 2002 

Assinam este documento, os desembargadores: 

José Fernandes Filho - Presidente da Comissão Executiva II 
Climeniê Bernadette A. Pontes - TJE-PA 1/ Marcus Faver - TJ E/RJ 1/ 
Carlos Alberto Dultra Cintra - TJE/BA'/ Militão Vasconcelos Gomes 

Oliveira - TJE/MA'/José Napoleão Tavares - TJE/PE //Sérgio Augusto 

Nigro Conceição - TJE/SP /1 José Guido de Andrade - TJE/MG 1/ 
Antônio Bitar Filho TJE/MT /1 José Eugênio Tedesco - TJE/RS /1 
Francisco Haroldo R. Albuquerque - TJE/CE /1 Plínio Leite Fontes - 

TJE/PB // Alemer Ferraz Moulin - TJE/ES /1 João Menezes da Silva - 

TJE/PI // Armando da Costa Ferreira - TJE/RN /1 Antônio Fernando 

A. e Silva - TJE/SC /1 José Fernando Lima Souza - TJE/AL /1 José 

Antônio Andrade Góes - TJE/SE II Marinildes Costeira Mendonça 

Lima - TJE/AM //Vicente Troiano Netto - TJE/PR II Arquilau de Castro 

Meio - TJE/AC //José Augusto de Souza - TJE/MS // Gabriel Marques 

de Carvalho - TJE/RO // Luiz Aparecido Gadotti -TJE/TO /1 Carmo 

Antonio de Souza Filho -TJE/AP /1 Lupercino de Sá Nogueira Filho - 

TJE/RR// Natariel Caetano Fernandes Pinheiro - TJE/DF // Manuel 
Neuzimar Pinheiro- Membro da Comissão Executiva do Col. Pres. 
T.J. do Brasil //José Eduardo Grandi Ribeiro - Membro da Comissão 
Executiva do Col. Pres. TJ Brasil /1 Caio Otávio Regalado de Alencar 

- Membro da Comissão Executiva do Col. Pres. TJ. do Brasil // 
Remolo Letterieio - Membro da Comissão Executiva do Col. Pres. T. 

J. do Brasil /1 Robério Nunes dos Anjos - Membro da Comissão 
Executiva do Col. Pres. TJ. Brasil /1 Thiago Ribas Filho - Membro da 
Comissão Executiva do Col. Pres. TJ. do Brasil 



Arcebispo de Belém Dom Zico, com a desembargadora Climeniè Pontes e diretores do Banco do Brasil 

A procissão fluvial, pela baia do Guajará, também foi 
acompanhada pelos participantes do 58° Encontro 
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do Brasil participam do Círio de Nazaré  

Presidentes de Tribunais de Justiça 

pós a reunião de traba- 
lho no dia II, os parti- 
cipantes do Encontro 

cumpriram uma extensa pro-
gramação para conhecer um 
pouco da cultura paraense e 
principalmente, para testemu-
nhar as homenagens feitas à 
Nossa Senhora de Nazaré. 

Na noite do dia II, os desem-
bargadores presidentes conhece-
ram a culinária regional. Já no sá-
bado pela manhã, participaram da 
procissão fluvial e ficaram maravi-
lhados com o fervor e religiosida-
de do povo. Após o almoço estive-
ram na Basílica de Nazaré, onde 
receberam as benções do arcebis-
po metropolitano, D. Vicente Zico 
e conheceram a imagem da Virgem 
encontrada pelo caboclo Plácido 
no século XVII. A noite, os partici-
pantes do Encontro assistiram a 
passagem da trasladação, quando 
a imagem de Nossa Senhora de Na-
zaré é levada do colégio Gentil Bit-
tencourt até a Sé. 

No domingo, pela manhã, os 
visitantes presenciaram, do prédio 
do Banco da Amazônia (BASA), a 
passagem da procissão do Círio de 
Nossa Senhora de Nazaré - quan-
do a imagem é trazida pelo povo 
da Catedral até a Basílica. O almo-
ço foi no restaurante do hotel Hil-
ton Belém. 

A anfitriã do encontrs 
é bomenageia 

Os participantes do 58° Encon-
tro de Presidentes, durante o jan-
tar promovido pelo Banco do Bra-
sil, na noite de sábado, aproveita-
ram a oportunidade para agrade-
cer e homenagear a presidente do  

Tribunal de justiça do Estado, anfi-
triã do evento. O presidente da co-
missão executiva do Colégio de 

Presidentes, desembargador José 
Fernandes Filho foi o primeiro a se 
manifestar e expressar agradeci-
mentos à desembargadora Clime-
niè Pontes, estendendo ainda as 
homenagens ao desembargador 
Felício Pontes, do TJ do Pará, ma-
rido da anfitriã. 

A presidente do TJE do Ama-
zonas, desembargadora Marinildes 
Costeira de Mendonça Lima, foi a 
escolhida para saudar a anfitriã, em 
nome dos presidentes de TJE's. 
"Embora avessa a discursos, rece-
bi o encargo com relativa ou quase 
nenhuma resistência por ser mu-
lher, magistrada e filha desta região, 
nascida no Estado do Amazonas, 
que tem estreitas afinidades geo-
gráficas, econômicas e culturais  

com o Pará, formando ambos, a 
parte mais expressiva e mais pu-
jante desse imenso ecossistema 
chamado Amazônia", poetizou a 
oradora. 

"Foi extremamente gratifican-
te para todos nós, ver o Poderju-
diciário paraense sob vossa segu-
ra e determinada direção, exerci-
tando uma jurisdição cidadã em to-
dos os rincões deste imenso e gran-
dioso Estado com competência e 
criatividade, levando soluções ju-

rídicas e legais para mais de seis 
milhões de jurisdicionados, parti-
cularmente para as camadas mais 
humildes da população da perife-
ria desta capital e dos beiradões e 
sertões do interior, fazendo com 
que a noção de justiça não seja uma 
simples expressão de retórica, mas 
algo vivo e palpitante cuja morada 
é o coração de todos nós', enfati- 

zou a oradora. 
A magistrada contaminada pelo 

clima da festa cristã, rogou as ben-
ções da virgem de Nazaré e entre-
gou uma pequena lembrança ao ca-
sal Felício e Climeniè Pontes. A 
presidente do Tj do Amazonas, 
confirmou a "prédica popular que 
segundo a qual ao lado de um gran-
de homem caminha uma grande 
mulher". 

O jantar de confraternização 
dos presidentes de TJ, oferecido 
pelo Banco do Brasil, aconteceu 
na sede daquela instituição, loca-
lizada na avenida Presidente V 
gas, trajeto da procissão de tras-
ladação da imagem de Nossa Se-
nhora de Nazaré. No domingo, 
dia 13, aconteceu a grande pro-
cissão do Círio de Nazaré, que 
inicia na Sé e retorna à Basílica 
de Nazaré. 

Na Basílica, o Arcebispo abençoou as réplicas das imagens 
ofertadas pela anfitriã aos participantes do encontro 
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Presidente do Tribunal faz balanço 
da administração compartilhada 

que implantou no Judiciário 

A desembargadora Climeniè Berna-
dette de Araújo Pontes, há 38 anos 
na magistratura e um ano e dez 

meses na presidência do judiciário do Esta-
do, administrando de forma compartilha-
do o Poder, faz um balanço de sua gestão. 
Ela contabiliza diversas conquistas no plano 
de gestão, fruto da administração que im-
plantou, atribuindo o mérito ao esforço, con-
junto e solidário, da equipe de trabalho, mas 
considera que a prestação jurisdicional só 

rgirá um índice satisfatório, a médio pra- 
com os novos incrementos adotados e 

um número maior de serventuários e juizes 
para atender a demanda requerida. 

Informativo do TJE - Qual o balanço que 
a senhora faz deste segundo ano de ges-
tão, administrando de forma compartilha-
da o Poder? 

Desa. Climeniè - Antes de aspirar à Presi-

dência do Tribunal de justiça do Estado, 'á con-
cebia a idéia de uma gestão compartilhada. O 
Poder judiciário não podia parar no tempo, pre-
cisava evoluir, atualizar-se, modernizar-se, para 
cumprir sua função institucional que a Constitui-
ção cidadã lhe delegara. Como magistrada vita-
lícia, pude observar os percalços de tantos pre-
sidentes que desejavam o melhor para o seu 
órgão, mas viam-se a braços, com dificuldades 
de toda sorte, especialmente os escassos recur-
sos orçamentados, que dificultavam o planeja-
mento e concretização de metas. E a considerar 

no Estado Democrático de Direito, incum-
be ao Poder judiciário o relevantíssimo papel de 
grande fórum consagrador dos critérios de in-
terpretação da lei, oferecendo ao Estado e aos 
jurisdicionados o exato sentido desta, fortifiquei 
a idéia do compartilhamento da minha adminis-
tração, para uma atuação efetiva, integrada e 
mais benéfica, com vista a conseguir, no curto 
espaço de dois anos, as melhorias que reclama-
va a sociedade. E hoje, no último quartel de meu 
mandato, os resultados são extremamente be-
néficos e compensadores. E mais, a alegria que 
me contagia, consigna que este modelo de admi-
nistrar permite ao gestor definir, planejar e pri-
orizar metas, concluindo-as no tempo previsto. 

Conjuntamente, debruçamo-nos na implan-
tação dos projetos que elevam a estima, a confi-
ança e o respeito ao Poder judiciário. 

Informativo do TJE - Quais os benefícios 
que esta forma de administrar trouxe ao 
Judiciário? 

Desa. Climeniè - O Poder judiciário como 
concebido hoje, deve encetar metas, com vista 
à conquista da paz social, do bem comum, do 
bom desenvolvimento da atividade judiciária; 
lembrando, sempre, que somos todos partíci-
pes do ideário de bem-estar social. E a socieda- 

de cobra isso a todo instante, como forma de 
minimizar a morosidade, a impunidade, etc. 
Neste contexto, a administração compartilhada 
é salutar e benéfica; atuando em áreas distintas, 
foi possível trabalhar com maior firmeza na con-
secução dos planos traçados, atingindo as me-
tas programadas. Não houve mágica, e sim es-
forço conjunto, solidário, pois só assim o traba-
lho flui e os benefícios são auferidos. 

Informativo do TJE - O judiciário está al-
cançando a meta de levar cidadania aos ju-
risdicionados? 

Desa. Climeniè - Partindo da noção de ci-
dadania concebida universalmente na "Declara-
ção dos Direitos do Homem e do Cidadão", a 
qual retrata, em suma, que todo homem, como 
expressão da espécie, tem direitos inerentes à 
sua natureza humana, que são, porém, exerci-
dos no contexto de cidadania, posso dizer que o 
Judiciário está alcançando a meta prevista de 
levar cidadania aos jurisdicionados. 

Na área jurídico-social, os projetos são visí-
veis. Os magistrados acolheram com satisfação 
a proposição da Presidência de aproximar oju-
diciário da comunidade, fazendo a justiça acon-
tecer no seu seio, levando a certeza de que to-
dos somos soldados e responsáveis pelo mes-
mo ideal, afinados à melodia dos grandes senti-
mentos sociais. Há projetos de repercussão e 
aceitação nessa área, que está em expansão. O 
Juizado Especial Itinerante é prova real do aten-
dimento direto ao cidadão, quer na área jurídi-
ca, quer na área social. 

Informativo do TJE - A justiça Itinerante 
é uma forma de ampliar o raio de ação da 
Justiça? Em que medida? 

Desa. Climeniè - O juizado Especial Itineran-
te a que me reportei no item anterior, é, sem dúvi-
da, a forma mais efetiva de redimensionar a pres-
tação jurisdicional. A extensão territorial do Pará 
impossibilita o atendimento a todo cidadão ca-
rente de justiça. A par disso, o Estado está dividi-
do politicamente em 143 municípios e o Judiciá-
rio, atualmente, possui apenas 97 comarcas insta-
ladas, o que dificulta o atendimento direto dos 
serviços judiciários à população dos municípios 
não sede de comarca. Dessa situação constrange-
dora, surgiu a idéia de aumentar o número de ve-
ículos, adequadamente preparados para os servi-
ços judiciais, que deverá atingir todos os municípi-
os do Estado, em programação contínua, aos cui-
dados da Coordenadora desses juizados, Desem-
bargadora Carmencin Marques Cavalcante. 

Informativo do TJE - Como a senhora ava-
lia o processo de modernização do Judiciá-
rio? Existem metas a alcançar nesse proces-
so? Quais? 

Desa. Climeniè - O processo de moderni-
zação do judiciário há um ano está sendo traba-
lhado, constituindo-se na grande esperança, 
hoje, dos que fazem a justiça acontecer. E im-
possível, no século XXI, conviverá margem dos 
avanços tecnológicos, sem uma resposta ágil e 
precisa ao cidadão. A máquina emperrada e 
obsoleta deverá ceder lugar às novas técnicas, 
que garantam maior rapidez, mais tranqüilida-
de aos seus usuários. E o grande passo a esse 
plano de modernização está conectada a infor-
matização. O Tribunal de justiça do Pará, muito 
em breve, inserir-se-á nesse modelo. As metas 
estão sendo alcançadas; espero, ao final de meu 
mandato, entregar ao meu sucessor, um Judiciá-
rio livre das amarras que o impedem de evoluir, 
facilitando a vida dos operadores do direito, 
podando a democracia, um dos motivos impe-
ditivos de uma prestação jurisdicional efetiva. 

Informativo do TJF - Como a senhora ana-
lisa a prestação jurisdiciond do Estado e quais 
as barreiras ainda existentes para melhorar 
e/ou aprimorar esta prestação? 

Desa. Climeniè - A prestação jurisdicional 
do Estado ainda não atingiu o patamar ideal, são 
poucos os operadores do direito para a deman-
da requerida. No entanto, está melhorando, sim; 
certamente, a médio prazo, com os novos incre-
mentos adotados e maior número de serventuá-
rios e de juízes, chegar-se-á a um índice satisfa-
tório. já estamos a caminho, melhorar é possí-
vel sim, e isso já se pode sentir no judiciário pa-
raense, e aprimorá-la, isto é, torná-la mais céle-
re, vai depender da reforma judiciária, que há 
dez anos tramita no Congresso Nacional. 

Temos consciência de que muito já foi feito, 
mas o ideal só será atingido quando se conseguir 
diminuir o número de habitantes por juiz, que 
hoje está na faixa de 30.000 para 1. 



Ex-presidente José Maia descerra a placa inaugural do 30  ônibus com 

as Desas. Maria Helena Ferreira e Carmencin Cavalcante 

Presidente do TJE fala sobre o projeto "Justiça Itinerante" 
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Justiça Itinerante atendeu 
mais de 

projeto 'Justiça Iti- 

nerante', desenvolvi- 

do pelo Judiciário do 

Estado para levar a prestação 

judicial aos mais distantes 

rincões do Pará, conta agora 

com uma frota de três ôni-

bus. Uma solenidade realiza-

da pelo TJE, na manhã do úl-

timo dia 7 de outubro, mar-

cou a chegada do segundo 

ônibus e a entrega do tercei-

ro, este adquirido em parce-

ria com a Fundação Banco do 

Brasil. Estiveram presentes 

na oportunidade, o superin-

tendente Valmir Rossi e a di-

retora da fundação Heloísa 
Helena de Oliveira, além do 

Arcebispo metropolitano, 

Dom Vicente Zico e diversos 

magistrados. 

Para a presidente do TJE, Cli-

menié Pontes, "a parceria veio em 

boa hora, porque há necessidade 

de expansão desse serviço infor-

mal e simples, que é voltado para 

as pessoas carentes de justiça e 

cidadania e, principalmente, para 

dar maior vazão aos projetos jurí-

dico-sociais do TJE". Adesembar-

gadora Carmencin Cavalcante, 

coordenadora geral dos Juizados 

Especiais e responsável, também, 

pela Justiça Itinerante, informou  

menor complexidade no cível e 

pequenos delitos na área crimi-

nal, além de outros procedimen-

tos judiciais necessários à promo-

ção de cidadania. 

Para as atividades da justiça 

Itinerante, os ônibus precisam 

ser adaptados e equipados com 

computador, impressora, mesa 

para audiências e as ferramen-

tas de trabalho básicas. O ma-

gistrado e promotor de justiça, 

auxiliados por servidores, pres-

tam a tutela jurisdicional que 

compreende atendimento ao 

público, triagem das reclamações 

apresentadas e, dependendo do 

caso, o encaminhamento ao juiz 

para audiência sumária. 

No entanto, a justiça Itineran-

te não se limita apenas às solu-

ções de conflitos de competência 

dos Juizados Especiais e vai mais 

além. São realizados diversos pro-

cedimentos judiciais, alguns des-

tes em parceria com os oficiais dos 

cartórios de registros das locali-

dades, tais como emissão de cer-

tidão de nascimento dentro e fora 

do prazo; certidão de óbito; se- 

parações judiciais e divórcios con-

sensuais; entre outros. 

O Ônibus e a equipe dajusti-

ça permanecem por cerca de 15 

dias em cada localidade. Ao che-

gar no município, os moradores 

são avisados pelos meios de 

municação local, como rádio co-

munitárias, carro som, faixas e 

cartazes em locais públicos. 

Casamentos 
Comunítários 

A Justiça Itinerante também 

promove casamentos comunitá-

rios a custo zero para os nuben-

tes. A cerimônia comunitária 

acontece no dia do encerramen-

to das atividades da Justiça, na 

localidade. 

Os casais de baixa renda, be-

neficiados com a ação aproveitam 

a oportunidade para regularizar a 

situação civil. Muitos motivados 

por questões religiosas e outros 

por entender que a legalização 

fortalece a união e também asse-

gura direitos da família. Nesses 19 

municípios a Justiça Itinerante ofi-

cializou a união de 1.7 10  casais. 

que "o projeto já atendeu mais de 

30 mil pessoas, no período de 23 

de julho do ano passado a 4 de 

setembro deste ano". 

Com apenas um ônibus, o pro-

jeto já percorreu 19 localidades 

de diversos municípios do Esta-

do que ainda não dispõem dejui-

zados Especiais instalados, para 

resolver com celeridade a de-

manda reprimida de ações de 



integrará comarcas do Estado 

Tribunal de Justiça doa Kombi 
à paróquia de São Francisco 

Crianças assistidas pela paróquia participaram da missa 
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Sistema de Automação 

Q
Sistema de Automa-
ção de Processos-
SAPXXI, implanta-

do pela Secretaria de Plane-
jamento, Coordenação e Fi-
nanças em conjunto com o 
Departamento de Informáti-
ca do Tribunal de Justiça do 
Estado, já está funcionando 
em Ananindeua. O objetivo 
do projeto é integrar as in-
formações das Comarcas em 
uma base de dados central, 
na capital, disponibilizando-
as para consultas e emissão 

:ertidões via internet, até 
janeiro de 2003. 

O SAP modelo desenvolvido 
pelo TJE de Rondônia, teve iní-

cio no Pará em 16 de janeiro 
deste ano, através de convênio, 
e após passar por um período de 
teste, foi implantado na comar-
ca de Ananindeua dia 12 de agos-

to último. Em Belém, segundo o 

diretor do Departamento de In-
formática Mário Tavares, o pro-
jeto será implantado até o final 
de outubro. 

O sistema materializa um 

As ações desenvolvidas pelo 

projeto "Infância sem Risco", 

lançado em agosto do ano pas-

sado pelo Juizado e Promotoria 

da Infância e da Juventude de 

Santarém, reduziram em 40 

por cento os índices de prosti-

tuição entre crianças e adoles-

centesde 10  18 anos nas ruas 

e locais públicos daquela cidade. 

A constatação é do Conselho 

Tutelar local. 

De acordo com Francisco Ed-

naldo, membro do Conselho Tute-

lar de Santarém, o resultado se 

deve ao trabalho conjunto de vári-

as entidades que trabalham no pro-

jeto. Ele disse que um dos fatores 

que mais contribuíram para a dimi-

nuição do índice foi a fiscalização 

em clubes e eventos noturnos,  

conjunto de ações do Tribunal no 
sentido de melhorar a qualidade 
dos serviços prestados pelos ser-
ventuários da justiça à comuni-

dade em geral, por intermédio 
da informatização, e vem substi-
tuir o sistema atual, defasado 

tecnologicamente com dificulda-

des crescentes no que diz res-
peito à questão de segurança, 
conectividade, confiabilidade e 

disponibilidade das informações 
em tempo hábil. 

O TJE realizou o estudo da 
melhor alternativa de informati-

zação da atividade-fim do Judici-
ário, inclusive fazendo a visita a 

outros tribunais do país e a for-
necedores privados de softwares, 
avaliando os custos e levando em 
conta as suas peculiaridades. 

Tomando por base o sistema 
SAP2000, cedido pelo Tribunal 
de justiça de Rondônia, oTjE de-

senvolveu o SAP XXI - 10 Grau, 

que contempla a automação das 
tarefas inerentes às atividades da 
justiça em Primeiro Grau e re-
presenta um esforço significati-

vo de modernização tecnológica, 

como a Micarém e o Çairé, em que 

há grande aglomeração de turistas. 

Para ilustrar a constatação, 

Francisco Ednaldo enfatizou que o 

Conselho Tutelar, em conjunto com 

outras entidades, reintegrou 20 

adolescentes à convivência de seus 

familiares, com acompanhamento 

de psicólogos e assistentes sociais. 

A falta de recursos, segundo ele, 

impede a fiscalização de todas as 

denúncias de prostituição infantil. 

As principais denúncias são de 

que os casos ocorrem com maior 

freqüência nas proximidades de 

hotéis e na orla da cidade. O qua-

dro era mais preocupante quando 

adolescentes de Itaituba fugiam para 

Santarém, situação que foi minimi-

zada devido a fiscalização constan- 

te.  

pois permite acesso on-line (via 
internet) aos dados sobre proces-
sos de todas as comarcas em que 

for instalado. 
O SAP garante segurança e 

confiabilidade e representa um 

avanço tecnológico em relação ao 
sistema atual, que não usa ban-

co de dados, nem possui ambi-
ente gráfico, não trata documen-
tos e não facilita o rastreamento 

e auditoria sobre procedimentos 
realizados. Dessa forma, todos 
que necessitarem de serviços do 
Poder judiciário terão um aten-

dimento cada vez mais rápido e 

eficiente. 
O SAP abrange os principais 

procedimentos que compõem o 
sistema judiciário no nível de lO 
Grau, desde o cadastramento e 

Durante as homenagens a 
São Francisco de Assis, no úl-
timo dia 4 de outubro, a pre-
sidente do Tribunal de Justiça 
do Estado, desembargadora 
Climenié Pontes, fez a doação 
de uma Kombi à Paróquia, 
que desenvolve intenso traba-
lho voltado para a comunida-
de do bairro do Tapanã. As 
chaves foram entregues ao 
Arcebispo de Belém, Dom Vi-
cente Zico. 

Conclamada a se manifestar 
após a missa celebrada por Dom 
Zico e pelo pároco Acir Concei-
ção, a presidente do TJE ressal-
tou a satisfação de estar pela pri- 

Mário Tavares, diretor do 
Departamento de Informática 

a distribuição de processos, pas-
sando pelo registro de todos os 
trâmites processuais, compondo 

assim, um banco de dados abran-
gente, que possibilita tratamentos 
diversificados da informação. To-
das as partes envolvidas no pro-

cesso judiciário nesta instância 

podem se beneficiar da rapidez no 
registro, tratamento e acesso às 
informações, sejam advogados, 
serventuários da justiça, magistra-

dos e a população em geral. 

meira vez na comunidade e disse 
que toda repartição pública pre-
cisa se desfazer de objetos de que 
não faz mais uso, mas que ainda 
podem ser usados por terceiros. 
Dessa forma, diante de um pedido 
do padre Acir, a desembargadora 
decidiu doar o veículo à paróquia. 

A presidente lembrou que 
também é devota de São Fran-
cisco. "Hoje estou realizada. 
Acredito que todos nós engaja-
dos podemos fazer muito mais 
pela comunidade", disse. Noúl-
timo mês de agosto, a desembar-
gadora Climeniè doou uma Kom-
bi à creche Serena, que é assisti-
da pela Paróquia de Nazaré. 

Prostituição infantil 
Jiminui em Santarém 



gem do mês 
insinamentos, muitos génios, muitos cientistas, muitos 
jamais se uniram pela PAZ e pela evolução do homem 
empta será DEUS para amenizar as nossas aflições. 
se ~por um percurso de ambições, sedento em ser 

20364 esquecendo que tudo que somos devemos ao nosso PAI 
vesa de flutuar no universo oco, achando que o dinhei-
nosso mundo deve estar voltado para o próximo, bus-

cando através da caridade o verdadeiro motivo para ser feliz. 

Marinez Catarina V•Cruz Arraes 
Juíza de Direito 

24823 
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Os dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado parabenizam 
os aniversariantes de novembro de 2002. São os seguintes: 

01 -Joaquim Benigno de Brito Nunes 
Josias da Conceição Cordeiro 
Lourdes de Fátima Rodrigues Barbagelala 
Margarete Mana de Jesus 

02 - César Augusto Dias LoboJúnior 
Helber Fábio de Souza Quadros 
Mana Darlice Monteiro Nunes 
Orlando Pereira 
Rosita do Socorro Ribeiro Marques 

03 - Adalberto Tavares Gouvêa 
Adriana de Nazaré de Nascimento Frazão 
Alonso Mariath Guimarães 
Humberto de Castro - Desembargador 
Maria DjaniraCaldas de Souza 
Maria do Perpétuo Socorro S. Medeiros 
Mário Hiroshi Kobayashi 
Patrícia Miranda Menezes 

O' -Leonel Almeida Magalhães 
Lissandra Mana Aragão Klautau 
Maria Goretli de Mendonça Rocha 
MariaJosé de Campos Lameira 
Nieda Bezerra de Almeida 

OS Ângela Maria de Vilhena Martins 
Cleber Cardoso da Cosia 
Lana Sylvia Regis de Sousa Moraes 
Leidiana Braga da Silva 
Maria do Socorro Gomes de Azevedo 
Ronaldo Range! de Andrade 
Rosalina Farias da Costa tirito 

6- Alverina Rodrigues Ferreira 
Edith Ribeiro Dias -Juíza 
Enivaldo da Gama Ferreira -Juiz 
Evandro Teixeira de Azevedo júnior 
Fabrícia Rodrigues Barradas Soares 
José Anivaldo Rosendo da Silva 
Kédima Pacifico Lira -Juíza 
Rosely Conceição Souza 

7- CláudiaZaltia Ahud de Carvalho 
Josilda de Almeida Ribeiro 
Raimundo Nonato da Silva Meneses 
Ruth Helena das Dores Silva 

08 - Geraldo Cunha da Luz -Juiz 
Gilvana Ribeiro Freitas 
Hilbert Lima Vieira 
José Maria Pontes de Araújo 

09 - Alvaro José Norat de Vasconcelos -Juiz 
Ana Lúcia Aquino Barbosa 
José Carlos Guimarães Silva 
José Lauro da Cosia Filho  

Leocádialloleto da Cosia 
Maria de Nazaré Cosia de Andrade 
Michelly Furtado de Lima 

- Reinaldo Carvalho Lima 
Teodoro Pedro de Souza 

10-Antônio Carlos Silva dos Santos 
ilza Rodrigues Pereira 
ItaIzira Bittencourt Rodrigues -Juíza 
José Maria Pereira 
Karmine Barreiros Alves 
Lucineide do Socorro Sales Pena 
Luiz Carlos Nunes Lopes 
Marco Antônio Tobias de Almeida 
Orisvaldo dos Santos Gomes 

II -Antônio Elder Maurício Corrêa 
Antônio Nery de Souza júnior 
Antônio Neusivaldo de Lima Magalhães 
Jahir Galvão de Lima - Pretor 
José Maria Teixeira do Rosário -Juiz 
Josias Alves da Silva 
Maria Célia de Figueiredo 
Pedro Pinheiro Sotero -Juiz 
Raimundo Adalio Alves Martins 
Sebastião Rubens da Silva Pontes 
Sherlley Macias Primo 

12 -AlcindodeSouza 
Ana Graziela de Oliveira Losada 
Maria de jesus Pinto Ferreira 
Renato Diogo Roldão do Nascimento 

13 -José Luiz Brasil de Salge 
Laércio Borges da Silva 
Márcia Lúcia Nunes Marinho 
Maria de Nazaré Rendeiro Saleme 
Patrícia Anunciação das Chagas 
Sidney Abdon Guedes 

1 -Ângela Maria Donateili 
Augusto César Borralho Ferreira 
HeraldaDalcinda Blanco Rendeiro - 
Desembargadora 
Hilanei Silva Rabelo 
Maria Aparecida Pereira de Brito 
Terezinha Moraes Gueiros 
Zenilda Pereira Leite 

• 15 Carlos Magalhães Gomes 
Cícero Rodrigues 

• Eliana Santos Trindade 
• Gonçalo Monteiro 

Guilherme Augusto Souza Moura 
Kália Mana Leão Amorim 

- OrlandoJosé Pereira Paixão  

16 -Eva Maria Pinto da Silva -juiza 
Hamilton Pinheiro de Araújo 
Maysa Carvalho Cavalcante 
Sandra Mana Losada Maia Rodrigues 
Telina Sueli Souza do Rêgo 

• 17 -José Roberto Maia Gordo 
Luís Celso Acácio Barbosa 
PauloJosé Ferreira da Silva 

- Ruy Celso Ferreira Moura 

18- Carla Blanco Rendeiro Martins 
Manoel Oliveira de Farias 
Marco Antônio Lobo Castelo Branco -Juiz 
Maria de Fátima da Silva 

19 - Alacid Tavares Monteiro 
Antômojalino Valente Cota 
Francisca Manito de Lima 
Manoel Leandro Pamphilio 
Maria das Graças Garcia Chermont 
MaysaBarbalho Machado 

20- Antônio Marcos de Sarges Ribeiro 
Catarina do Socorro Marques daCosta 
Celina Carmen Vidigal Carvalho 
Eliana Pacheco de O Cortês - Pretura 
Rex Mana Ribeiro Vieira 

2 1 - Carlos Roberto da Silva Barbosa 
Celiana de Nazaré Pinheiro de Meio 
Dilair Maia Rodrigues 
Guilherme Augusto Brabo Lopes 
Ivan Almeida Sanches 
Jaime Marcos Vaz A dos Santos 
Jairo Lopes Coelho 
João Afonso de Souza Monarcha 
Leonete Carvalho Ferreira Mendes 
Maria do Socorro Cardoso Neves 
Maria Veras Alves de Campos 
Mary Conceição LiniaFrazão 
Paulo Roberto Pequeno de Paiva 
Sidália Souza doAmaral 
Silvio Roberto Souza da Silva 

• 22 - Antônio Pinto Lisboa 
José FItas Rufino de Matos 
Marcos Antônio Sarmento Pinheiro 
Wendell Carvalho de Sousa Lima 

23 -Ana Lúcia Aquino da Silva 
- Antônio Fausto Martins Nunes 
- 

 

Doralice Teles de Menezes 
• Ellen Christiane BemerguyPeixoto -Juíza 

Eneida Daisy Chermont Barreira Pampolha 
• Evilásio José Mendes Cosia 

João Luiz Moraes Pires  

Márcio Joaquim Moreira dos Santos 
Sanny Castelo Branco de Souza 

- 24-Antônio Magalhães da Silva Filho 
AugustoJoflo Alamar 

• Joana Amaral do Rosário 
Josetie de jesus Lassance Maya 
Maria Firmina Souza Freitas 
Moacyr Ribeiro Santiago 
Pedro Almeida. daSilva júnior 
Tila Maria Raiznunda Anjos de Souza 

25 - Carlos Eduardo Vasconcelos Conor 
Jair Nery júnior 
Juliomar Nunes Lemos 
Paulo Henrique da Silva Rodrigues 
Roberto Andres ltzcovich -juiz 

26 -Alexandre Henrique da Fonseca Neto 
Antônio Ailton Benone Sabbá 
Chiara Brandão Góes 
Gláucia Regina Centeno Cordeiro 
Iracélia Carvalho de Araújo 
João Xavier Pantoja 
José Marques da Silva Filho 
Júlio César Nascimento de Souza 
Luzia do Socorro Silva dos Santos-Juíza 
Maria das Graças Soares Belo 
Reinaldo Virgens da Silva 
Rita Cecilia Viana de Souza 
Ronaldo do Socorro Leão Nazaré 

2' - Fabíola Bestene de Oliveira 
Hamilton Barbosa Imbiriba 
Maria das Graças da Cosia Martins 
Maria de Lourdes Reis 
Orivaldo BararuáSolano 
Rainiunda Costa das Mercês 

28- Crisálida PantojaSoares 
Leonardo de Noronha Tavares -Juiz 
Rogério Sousa Silva 

29 -Diogenesda Silva Carvalho 
João Baiistada Silva lmbinba 
Lázaro Pereira do Carmo 

- Maria de Fátima da Silva Chagas 

- 
Maria de Nazaré Costa da Silva 
Tibiriça Santa Brígida Cunha Filho 

30- Alvaro Augusto de Castro Simões 
André Saraiva daSilva 
Maria das Graças Corrêa e Silva 
Roberto Gonçalves de Moura-Juiz 
Ruth Nazaré de Couto Gurjão -Juíza 
Vânia Ribeiro de Andrade 

Datas do n 
01 - Dia de Todos os Santo 
02 - Dia dos Finados 
04—Dia do Inventor 
05—Dia da Ciência, Dia d 
15— Proclamação da Repú 
19— Dia da Bandeira Naci, 
21—Dia Nacional da Hom. 
22—Dia do Músico 
25—Dia Mundial do Doador de Sangue 
28—Dia do Soldado Desconhecido 
29—Dia do Migrante 
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