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Em Defesa da União da 
Magistratura 

Vice-Presidente do TJE envia oficio ao 
Ministro Mauricio Correa, no qual defende 

a união dos magistrados brasileiros. 

Parceria: Embaixador 

propõe intercâmbio a 

desembargadores da Justiça 

do Estado. 

O advogado João Maroja é o 

mais novo integrante do 

Tribunal de Justiça. Pág. 4 

Convênio- 
Garante a aplicação de 

medidas à adolescentes em 

conflito com a lei. Pág. 5 

Comarcas: 
Camentos Comunitário benefi-

cia 250 casais no município de 

São Francisco do Para 

Fixação de Vencimentos Ameaça 
a Magistratura Brasileira 
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Desa. Nazareth Brabo, Presidente do TJE/PA com dirigentes de Tribunais em Brasilia 

O decano do Tribunal José Maia 
atinge a idade limite de 

permanencia no serviço público 

O magistrado foi homenageado pelos colegas de desembargo com sessão 
extraordiária do Tribunal Pleno seguida de coquetel no salão nobre da Casa 
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Cditorial 
Magistratura Mobilizada 

Acompanha os 
Rumos da Reforma 

Esta edição do 'Informativo do TJE' registra acon-

tecimentos de importância ímpar na história da organi-

zação judiciária do Brasil. O Projeto de Emenda Cons-

titucional que trata da Reforma da Previdência, já apro-
vado na Comissão de Constituição e Justiça e em fase 

de apreciação de mérito na Comissão Especial da Câ-

mara Federal, tem mobilizado setores representativos 

da magistratura nacional. 

No Pará, os magistrados organizaram evento em con-

junto com entidades representativas da Procuradoria 

Federal e Estadual, Ministério Público e Justiça do Tra-

balho. A manifestação, realizada no dia 16 de junho, 

mobilizou a imprensa local e formalizou junto a opinião 

pública posição contrária ao que determina a PECI40. 
O evento foi coordenado pela Associação dos Magis-

trados Brasileiros (AMB), em conjunto com as entida-

des regionais. 

A dirigente do TJE, desembargadora Maria de Na-

zareth Brabo de Souza está acompanhando atentamen-

te os rumos da Reforma da Previdência nas reuniões 

do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunal de 

Justiça do Brasil. Em conjunto com representantes de 

outros tribunais e ministros do Supremo Tribunal Fe-

deral, o Colegiado de dirigentes já analisou e também 

fechou posição sobre o assunto. O registro desses 

acontecimentos estão nas páginas centrais deste house 

organ. 

Também nesta edição, a reportagem da assinatura 

de termo aditivo para dar continuidade ao Sistema In-

tegrado de Gestão, para otimizar a área de Recursos 

Humanos que a Cespe/UnB vem desenvolvendo. O 

novo programa deverá ser concluído em outubro des-

te ano. 

Outros importantes acontecimentos de ordem judi-

cial, que marcaram o mês também estão nesta edição, 

como: a escolha do novo integrante do Tribunal, repre-

sentante da OAB, pelo quinto constitucional; parceria 

com órgãos públicos para viabilizar a aplicação de me-

didas sócio educativas a adolescentes que cometeram 

atos infracionais, entres outros assuntos. Confira. 

Embaixador da Espanha 
no Brasil visita dirigentes 

da Justiça no Estado 

O visitante foi recebido no salão nobre da Corte 

logia. Na oportunidade, o embai-
xador firmou convênio com a 
Universidade da Amazônia (Una-
ma), para intercâmbio de ações 
relativas ao ensino da língua espa-
nhola. Segundo o embaixador, o 
intercâmbio deverá ser proposto 
também à Universidade Federal 
do Pará (UFPA). 

No TJ, o embaixador se colo-
cou a disposição dos desembarga-
dores para estabelecer intercâmbio 
cultural "para reforçamento insti-
tucional e viabilizar cursos e semi-
nários destinados à magistratura 
paraense", informou. 

O presidente em exercício, 
Milton Augusto de Brito Nobre 
manifestou interesse na troca de 
experiências entre os dois siste-
mas judiciários. "O Brasil é uma 
federação muito grande e o Judi-
ciário local tem suas peculiarida-
des", destacou. O desembargador 
informou ao visitante o motivo da 
ausência da desembargadora Ma-
ria de Nazareth Brabo, titular da 
Presidência do TJ. Ele disse que 
antes de viajar a dirigente fez uma 
recomendação especial sobre a 
visita que o representante faria ao 
Judiciário do Estado. 

Miniaturas em cerâmica da 
arte Marajoara foram ofertadas ao 
visitante pelo desembargador Mil-
ton Nobre que recebeu também 

um souvenir de Coderch. 

Q
Presidente do TJ, 
em exercício, de 
sembargador Mil-

ton Augusto de Brito No-
bre recebeu na manhã do úl-
timo dia 5, no salão nobre 
da Corte, o embaixador da 
Espanha no Brasil, José Co-
derch. Acompanhado do 
conselheiro cultural da em-
baixada, Pascual Navarro e 
do cônsul honorário José 
Luiz Terra, o representante 
diplomático também con-
versou com os desembarga-
dores Geraldo Lima, no 
exercício da Vice-Presi-
dência; Ivonne Santiago 
Marinho e Carmencin Ca-
valcante, corregedoras de 
Justiça da Capital e do In-
terior; Isabel Benonne, 
Marta Inês jadão, Luzia 
Nadja Nascimento e Maria 
do Céu Duarte. 

A visita ao Estado objetivou 
transmitir as autoridades locais, 

a intenção da Espanha em fir-
mar parcerias voltadas para o 
ecoturismo, no arquipélago do 
Marajó. Coderch esteve, no dia 
anterior, com o governador Si-
mão Jatene e com os presiden-
tes da Assembléia Legislativa e 
Câmara Municipal, alem de 
reunir com os secretários de 
Cultura e da Ciência e Tecno- 
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CURTAS 
Mutirão de processos de presos de Justiça 
O Tribunal de Justiça está preparando um grande mutirão 

de processos de presos provisórios. A desembargadora Maria 
de Nazareth Brabo de Souza já está estudando a metodologia 
de trabalho em conjunto com a Corregedoria de Justiça e 
Direção do Fórum Criminal, O objetivo é buscar solução para 
o problema da superpolução nas delegacias e seccionais. 

Mutirão no Juizado da Infância e Juventude 
Nos quatro primeiros meses do ano judiciário (que começa no 

primeiro dia útil de fevereiro), a juíza titular da 24  Vara da capital, 
informou que organizou um mutirão visando desafogar a demanda 
de processos. Todos os servidores do juizado colaboraram com as 
atividades de apoio, sem ônus adicional ao erário. 

Nesse período, a magistrada realizou mais de mil e duzen-
tos audiências para conhecimento de processos iniciais, segun-
do registrou do Cartório de Conhecimento. Quase dois mil 
processos, que tramitavam no juizado, foram agilizados com a 
realização de audiências, prolatação de sentenças e despachos 
interlocutórios. 

Reforma da Previdência 1 
A presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora 

Albanira Lobato Bemerguy deverá encaminhar ofício ao presidente 
da AMB- Associação dos Magistrados Brasileiros, Cláudio Baldino 
Maciel parabenizando-o pelo 'Dia Nacional da Mobilização em 
Defesa da Previdência Pública', transcorrido no último dia 16. A 
proposição foi feita pelo juiz Cláudio Augusto Montalvão das Neves, 
durante sessão ordinária administrativa daquele Tribunal. Os demais 
integrantes que compõem o colegiado aprovaram por unanimidade. 

Reforma da Previdência II 
Na manifestação Cláudio Montalvão destacou que os magistrados 

devem "repudiar veementemente as propostas de extinguir a 
integralidade dos vencimentos dos Magistrados, a paridade e a 
taxação sobre os inativos, a favor da irredutibilidade de vencimentos 
que é a garantia maior de independência e probidade do Juiz". 
Presentes na sessão, além da presidente e o autor da proposta o 
desembargador Rômulo Nunes; Gláucio Maciel; Rosileide Filomeno; 
Maria da Conceição Mendes; Almerindo Augusto Trindade; Clélia 
Maria Silva; José Augusto Potiguar. 

João Maroja é o 
novo desembargador 

do TI do Estado 
O Advogado João José da Sil-

va Maroja foi nomeado pelo go-
vernador Simão Jatene, para ocu-
par a vaga, destinada a OAB, pelo 
quinto constitucional, deixada 
com a aposentadoria do desem-
bargador João Alberto Paiva. A 
escolha do novo integrante do 
Tribunal de Justiça do Estado foi 
publicada na edição do dia 09.06, 
do Diário Oficial do Estado. 

A posse do novo desembar-
gador acontece no próximo dia 
26, em sessão extraordinária do 
colegiado do TJE, no plenário 
sênior 'Oswaldo Pojucan Tava-
res'. O desembargador Geraldo 
Lima foi o escolhido para saudar 
o empossando. A reportagem 
completa sobre o evento será 
disponibilizada, inicialmente no 

Juizados Especiais e Justiça itinerantes 
continuam o trabalho nos municípios 

Especiais itinerantes de fevereiro a 
A equipe da Justiça e Juizados de Registro de Nascimento no pra-

zo e acima de 12 anos, Divórcio 
junho deste ano atendeu morado-  Consensual, Alimentos, Conversão 
res dos municípios de Bujaru, Ma-  de Separação em Divórcio, ação 
rabá, Belé (Bairro do Tenoné), Pa- de Justificação Judicial Para Re- 
rauapebas, Eldorado dos Carajás; gistro de Obito, Justificação de 
São João de Pirabas; Rio Maria; São União Estável, ação de Retifica- 
João e São Domingos do Araguaia; ção de Registro Civil, Casamen- 
Xinguara e Itupiranga. tos, Termo Circustanciado de 

As ações contempladas foram: Ocorrência TCO, Justificação de 
Reclamações Cíveis, Reconheci- Concubinato e orientações jurídi- 
mento de Paternidade, Expedição cas em geral. 

enderêço www.tj.pa.gov.br, no 
link da Assessoria de Imprensa 
e na próxima edição deste peri-
ódico. 

João Maroja recebeu o grau 
de Bacharel em Direito em de-
zembro de 1973 pela Universi-
dade Federal do Pará dando iní-
cio a uma carreira profissional, 
com destacada atuação no setor 
público. Aos 58 anos, casado, 
com dois filhos, assessor jurídico 
de várias empresas, o professor 
de Prática Forense da Unama - 
Universidade da Amazônia, tam-
bém atua, voluntariamente, no 
movimento pastoral de Naz? 
ré, como membro da diretori, 
da Festividade de N.S. de Na-
zaré, atividade que permanece-
rá atuando. 

AGENDA DA PRESIDENTE 
A Deso. Maria de Nazareth Brabo de Souza, 

agradece os convites e visitas recebidas neste mês de junho 

01 - II Congresso Político, Social e Econômico das Comunidades da 
Ilha de Fora e Circunvizinhas - Conselho Comunitário da Ilha de Fora 
e Circunvizinhas.Carrossel da Polícia Militar, Apresentação da Cava-
laria da Polícia do Estado do Pará. 
02 - Paletra-debate. Tema: "A Reforma da Previdência" - Turma 
1 ONP 1- Gestão de órgãos Públicos da UNAMA. - Abertura Solene da 
"Simpósio Internacional Combate ao Crime Organizado: Defesa da 
Ordem Democrática". Promoção do Ministério Público da União e do 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Brasília - DE 
03 - Sessão Especial a fim de debater sobre os planos da nova direto-
ria da Companhia das Docas do Pará- CDP - Câmara Municipal de 
Belém- Encontro Amazônico de Direitos Humanos,Coordenação do 
Curso de Direito da UNAMA 
04 - Plantio de 800 mudas de árvores como início do paisagismo da 
"Estrada da Amazônia"- Ação do Projeto "Nova Ceasa'- Sessão Solene de 
Posse do Ministro José de Castro Meira - Superior Tribunal deJustiça 
05 - Posse do Presidente e Vice-Presidente, Ministros Maurício Cor-
rêa e Nelson Jobim, respectivamente - Supremo Tribunal Federal 

Brasília - DE- Coquetel de Lançamento do Círio 2003 - Arquidiocese 
de Belém, Diretoria da Festa. 
06 - Lançamento da Pedra Fundamental do novo complexo do Fórum 
Cível da Capital. Tribunal de Justiça da Paraíba. 
09 - Inauguração da sede do SEBRAE - Pa., Serviço de Apoio às Micros 
e Pequenas Empresas do Pará. -Jantar de Confraternização com a Di-
retoria Nacional do SEBRAE - Governo do Estado. 

VISITA RECEBIDA 
05 - Sr. JOSÉ CODERCH, Embaixador da Espanha no Brasil, recebido 
pelo Des. Milton Nobre, Presidente em exercício. 

EVENTOS PROMOVIDOS 
04 - Homenagem ao Desembargador José Alberto Soares Maia, Ex-
Presidente do TJE - Pará, que se aposentou pela Compulsória. 
13 - Casamentos Comunitários da Comarca de São Francisco do Pará. 
26 - Sessão Solene de Posse do Dr. João Maroja, no cargo de Desem-
bargador. 

Fonte: Paulo Ledo - Assess. do Cerimonial e Relações Sock'; 



A desembargadora Nazareth Brabo de Souza na mesa oficial com a 
secretária de Promoção Social Valéria Franco e a juíza Jacira Rabelo 

Funcap lançou o Centro de 
Prestação de Serviço à Com unidade 

urante o evento, rea- 
lizado no auditório do 
Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CREA), foi lança-
do oficialmente o Centro de 
Prestação de Serviço à Comu-
nidade, vinculado à Funcap, 
responsável pela execução 
dessa medida. Atualmente 30 
jovens cumprem a prestação 
de serviços, sendo seis no De-
partamento Estadual de Trân-
sito (Detran), quatro no 
CREA e os demais em outros 
orgãos. Mais três instituições 
já assinaram parceria, com a 
Funcap: Fundação Curro Ve-
lho, Lar de Maria e Paratur. 

A prestação de serviços con-
siste na realização de tarefas gra-
tuitas de interesse geral. Essas ta-
refas devem ser dadas aos ado-
lescentes conforme suas apti-
dões. A jornada máxima de tra-
balho é de oito horas semanais e 
não pode prejudicar a freqüên- 

14. 

cia escolar ou a rotina normal de 
trabalho. Entre os resultados posi-
tivos está a baixa reincidência en-
tre os adolescentes que cumprem 
esta medida: cerca de 6%. Outro 
aspecto positivo é a proximidade 
do jovem com a família e a comu-
nidade, além da oportunidade de 
vivenciar relações de trabalho e 
adquirir valores como solidarieda-
de, disciplina e respeito. 

"Nosso objetivo é sensibilizar 
outros órgãos, sejam eles públicos 
ou privados, para a efetivação de 
novos convênios", destacou a as-
sistente social Vera Lúcia Souza, 
chefe do Centro de Prestação de 
Serviço à Comunidade. Entre os 
parceiros da Funcap, Vera Lúcia 
destaca o CREA como exemplo de 
êxito do projeto. "A entidade re-
conheceu o valor da medida, que é 
a oportunidade de oferecer aos jo-
vens infratores novas relações in-
terpessoais e a aquisição de novos 
valores, como o respeito, a ética e 
a solidariedade". 

Foi assim para o jovem Je-
remias Rebêlo Maia, 18 anos, 
que prestou serviço como offi-
ce-boy junto ao Detran durante 
seis meses no ano passado. De-
tido por assalto, Jeremias con-
ta que aprendeu muito com a 
prestação de serviço. "Foi bem 
legal, aprendi muita coisa. An-
tes eu não tinha nem diálogo 
com a minha mãe", conta. Alda 
Lúcia, mãe de Jeremias, se mos-
tra satisfeita com a mudança de 
rumo na trajetória do rapaz. 
"Sofri bastante quando ele co-
meteu a infração, mas felizmen-
te meu filho deu a volta por 
cima. Ele amadureceu". Jeremi-
as aproveitou a experiência 
para voltara estudar. "Fiz cur-
sos de mecânica a diesel e tam-
bém os cursos agente jovem e 
cidadania em ação, para apren-
der a falar com as pessoas, tra-
tar todos com educação. Ago-
ra só falta aparecer a chance do 
primeiro emprego". 
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Convênio vai garantir aplicação de medidas 
à  adolescentes em conflito com a lei 

Tribunal de Justiça, atra- 
és da 24a  Vara Cível da 

Infância e da Juventude, 
assinou no último dia lo, de ju-
nho convênios com a Unidade 
de Referência/Reabilitação Físi-
ca (URE) Demétrio Medrado e 
a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (Sema). Realizados 
em parceria com a Fundação 
da Criança e do Adolescente 
(Funcap), esses convênios têm 
como objetivo atender adoles-
centes sentenciados a cumprir 
medida sócio-educativa de pres-
tação de serviços à comunida-
de, garantindo sua promoção 

cial. Cabe ao juizado da In-
fância e Juventude o encaminha-
mento desses adolescentes aos 
órgãos conveniados e também 
a avaliação da medida aplicada. 

A Prestação de Serviços à Co-
munidade é uma medida sócio-edu-
cativa em meio aberto, destinada a 
adolescentes autores de atos infra-
cionais leves, como pichação, fur-
to, roubo, desacato à autoridade e 
dano ao patrimônio. A desembar-
gadora Maria de Nazaré Brabo de 
Souza, presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado, falou sobre a 
importância dessa iniciativa. "Tra-
balhei durante anos na Vara de Fa-
mília e vi muitas separações de pais. 
Uma das coisas mais preocupan-
tes é a orientação dos adolescen-
tes, que precisam de ajuda, com- 

-eensão e atenção", observou. 
A desembargadora lembrou a 

trajetória do desembargador Pau-
lo Frota, que durante anos atuou 
em defesa dos direitos da criança e 
do adolescente. "Estamos colhen-
do os frutos que o Dr. Paulo Frota 
plantou. Da mesma forma, estamos 
plantando a semente do bem para 
que esses jovens encontrem o ca-
minho certo para uma sociedade 
fraterna e unida", afirmou. 

A juíza da 24 Vara da Infância e 
Juventude, Jacira Rabelo, destacou 
que medidas como a liberdade as-
sistida e a prestação de serviços à 
comunidade só podem ser aplicadas 
em casos de infrações leves ou re-
gressão de medida de ato grave. 
"Tenho notado resultados fantásticos 
na prestação de serviços à comuni-
dade. Os jovens conquistam respei- 
to, consideração e sobretudo 
amor", afirmou ela, acrescentando 
que é necessário unir esforços para 
acabar com a demanda de jovens que 
cometeram atos infracionais. 

Na opinião do promotor do 
Ministério Público Firmino Ma-
tos, da Promotoria da Infância e 
Juventude, a adoção da prestação 
de serviços à comunidade é uma 
boa oportunidade para que os 
jovens infratores possam convi-
ver num ambiente de trabalho. "E 

como um primeiro estágio, fun-
damental para o amadurecimen-
to do jovem", assinalou. 

A vice-governadora Valéria 
Pires Franco, secretária especial 
de Proteção Social, também par-
ticipou da assinatura do convê-
nio. Ela destacou a iniciativa como 

um esforço conjunto para o cum-
primento do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. "Estamos usan-
do a lei não como vingança soci-
al, mas para o resgate de uma 
convivência saudável, possibili-
tando a construção de um novo 
projeto de vida". 
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do vencimento da magistratura lir 
proposta do Relator da 

P E C 
- Proposta de 

Emenda Constitucio-
nal n° 40/03, do deputado 
Maurício Rands, já aprovada 
na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação da Câ-
mara dos Deputados, fixan-
do um subteto para o venci-
mento da magistratura, ten-
do como limite o do gover-
nador; é considerada uma 
ameaça à magistratura e a so-
ciedade em geral, de acordo 
com avaliação dos integran-
tes do Colégio de Presiden-
tes de TJ, tomada durante 
reunião transcorrida no últi-
mo dia 05, em Brasília, quan-
do foi discutida a proposta 
que trata da Reforma da Pre-
vidência. 

Fixação de vencimentos ameaça a magistratura brasileira 

nais Superiores". 
De acordo com a avaliação do 

Colégio de Presidentes, o de-
putado Maurício Rands ignorou 
o dispositivo constitucional de-
fendendo o subteto inferior. 'A 
proposta vai assegurar a um juiz 
de Tribunal Regional Federal, em 
início de carreira, uma remunera-
ção superior a de um desembar-
gador, maior autoridade judiciária  

estadual, com reflexos, nos Tribu-
nais Regionais Eleitorais". 

Os desembargadores do Pará 
concordaram com a avaliação e 
deverão empreender esforços 
para, através do Colégio de Pre-
sidentes de Tribunais de Justiça, 
formular sugestões para apresen-
tação de proposta unificada da 
categoria, que será encaminha-
da a Comissão Especial. 

Magistrados firmam posição 
sobre a Reforma da Previdência 

A mesma avaliação foi feita 
pelos desembargadores dojudi-
ciário do Estado após explanação 
da Presidente do TJ, desembar-
gadora Maria de Nazareth Bra-
bo de Souza, durante sessão do 
Tribunal Pleno - formado com a 
totalidade dos desembargadores, 
transcorrida no dia 1 Ide junho. 

A preocupação da categoria, 
com relação a proposta, diz res-
peito ao subsídio da magistratu-
ra. Se for mantido o subteto pro-
posto pelo deputado Rands, um 
juiz de Tribunal Regional Fede-
ral, em início de carreira, terá 
assegurada remuneração superi-
or ao de um desembargador, 
maior autoridade judiciária esta-
dual cujo subsídio está definido 
em lei federal. 

A PEC já seguiu para a Co-
missão Especial - instalada dia 

1 último, sob a presidência do 
deputado Roberto Brant (PFL-
MG), para exame de mérito. Ela 
modifica os artigos 37, 401  421  96 
e 142 da Constituição e ainda o 
artigo 8° da Emenda Constituci-
onal de n° 20, de IS de dezem-
bro de 1998 e dá outras provi-
dências (Reforma da Previdência). 

Na explanação da Presiden-
te do TJ, aos desembargadores 
da Justiça do Estado, ela desta-
cou que "o artigo 93, V, da 
Constituição escalona a remu-
neração da magistratura nacio-
nal, em nível federal e estadual, 
limitando o vencimento de de-
sembargador a 95% do subsídio 
mensal de ministros dos Tribu- 

Reunidos no prédio do Supre-
mo Tribunal Federal, no último 
dia 17, em Brasília os presiden-
tes de Tribunais de Justiça, de 
Alçadas e da AMB - Associação 
dos Magistrados do Brasil, após 
estudos e avaliação das sugestões, 
apresentaram ao ministro Maurí-
cio Corrêa, presidente do STF a 
conclusão de seus trabalhos refe-
rentes à Reforma da Previdência. 

Na oportunidade foram discu-
tidos temas de interesse geral 
como: garantia do direito adquiri-
do; incidência dos tetos remune-
ratórios, isoladamente, sobre a re-
muneração ou subsídio de cargos 
cuja acumulação seja autorizada 
pela Constituição, e não sobre a  

soma das remunerações de car-
gos legalmente acumuláveis; pen-
são por morte equivalente a, no 
mínimo, 70 % dos vencimentos 
ou proventos do servidor; não in-
cidência de contribuição sobre pro-
ventos de aposentadoria e pensões 
por morte. 

Os dirigentes de tribunais, 
em documento assinado por to-
dos os participantes irão se ma-
nifestar sobre a Reforma do Ju-
diciário em outra oportunidade, 
mas desde já se mostram favo-
ráveis a um Conselho Nacional de 
Justiça, integrado exclusivamente 
por membros do Poderjudiciário 
e presidido por ministro do Supre-
mo Tribunal Federal". 

O presidente do STF, Maurício Corrêa ao 
lado da presidente do TJE/PA,desa. Nazareth Brabo 
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Pontos Básicos defendidos para 
a Reforma da Previdência 

1- Preservação da iniciativa do Supremo Tribunal Federal para 
elaboração de Projeto de Lei Complementar que dispunha sobre o 
Estatuto da Magistratura, com instituição de regime previdenciário 
próprio, a exemplo do que acontece com os militares das Forças 
Armadas. 

2- Integralidade dos proventos para a magistratura de hoje e de 
amanhã, condição de sua sobrevivência, ainda que com alteração no 
tempo mínimo de permanência na judicatura (conforme redação atual 
do parágrafo 3°, do Art 40 da Constituição Federal). 

3- Revisão dos valores dos proventos e pensões, na forma prevista 
no arti. 40, parágrafo 8°, da magistratura estadual. 

4- Manutenção do Art. 93, parágrafo V, da Constituição Federal, 
para fixação do sub-teto da magistratura estadual. 

nsidera uma ameaça a fixação 
iitado ao subsídio do governador 

Instalada Comissão Especial 
da Reforma da Previdência 

(Câmara de Deputados - Adriana Romeo/PR) 

A Câmara instalou no último dia 
1 1 .06, a Comissão Especial que vai 
analisar o mérito da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC 40-
03) que trata da Reforma da Previ-
dência. Durante a reunião, foram 
eleitos o presidente da Comissão, 
deputado Roberto Brant (PFL-
MG); o primeiro vice-presidente, 
Qnyx Lorenzoni (PFL-RS); o segun- 

vice-presidente, Ivan Ranzolin 
(PP-SC); e o terceiro vice-presiden-
te, deputado Alberto Goldman 
(PSDB-SP). 

A constitucionalidade da PEC 
foi aprovada na semana passada 
pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e de Redação. 

Muitos dos 38 integrantes da 
Comissão 1á estão com suas emen-
das prontas ou em fase de elabora-
ção. O deputado Jair Bolsonaro 
(PTB-RJ) preparou cinco emendas 
- entre elas, uma que retira do tex-
to do Governo o desconto para 
pensionistas. 

A deputada Jandira Feghali 
CdoB-RJ) adiantou que irá apre-

sentar oito emendas, modifican-
do substancialmente o texto do 
Governo. 

Roberto Brant considera o texto 
do Governo bom, mas defende alte-
rações na proposta, principalmente 

Desde o dia 12 de junho os de-
putados têm o prazo de 10 sessões 
para apresentação de emendas, que 
poderão ser supressivas, modifica-
tivas ou aditivas. Mas, para serem 
apresentadas, as emendas preci-
sam do apoio de 171 parlamenta-
res. A Comissão Especial terá pra-
zo de 40 sessões para analisar o 
mérito da proposta que será vota-
da em dois turnos pelo plenário da 
Câmara. 

O relator, deputado Jose Pimen-
tel (PT-CE), prevê a análise de pelo 
menos 200 emendas de parlamen-
tares à proposta do Governo, mas, 
ainda assim, espera apresentar seu 
relatório dentro do prazo. 

no teto de R$ 2.400,00 para o Regi-
me Geral da Previdência Social. 
"Quanto maior for o teto, maior a 
injustiça, porque a maioria dos bra-
sileiros não tem previdência nenhu-
ma, teto, nem piso". 

Brant também defende a apro-
vação do PLP 9,'99, que implemen-
ta a previdência complementar para 
os servidores públicos. "A proposta 
garante que os planos terão o regi-
me de benefícios definidos, e, além 
disso, impõe uma regra para os es-
tados e municípios. A proposta do 
Governo está imperfeita nesse as-
pecto", ressaltou. 

Presidente do Ti, de 
sembargadora Maria 
de Nazareth Brabo 

de Souza assinou termo adi-
tivo prorrogando em 90 
dias, a vigência do contra-
to firmado com a Fundação 
Universidade de Brasília, 
através do Cespe - Centro 
de Seleções e Promoções de 
Eventos, sem nenhum ônus 
adicional. O contrato de 
prestação de serviço técni-
co, de no 62, realizado no 
ano passado, previa o tér-
mino para 18 de agosto pró-
ximo do desenvolvimento e 
implantação do Sistema Pa-
rametrizado Integrado de 
Cadastro e Folha de Paga-
mento do Poder Judiciário 
e do Sistema Integrado de 
Gestão Administrativa Pro-
gramada. 

O compromisso foi celebra-
do no último dia 17, no gabi-
nete do Reitor daquela insti-
tuição, Lauro Morhy. Nesse 
mesmo dia, a dirigente partici-
pou, na capital federal, de reu-
nião do Colégio de Presiden-
tes de todos os tribunais do  

Brasil, incluindo os superiores, 
para discutir os caminhos da 
Reforma da Previdência que 
tramita na Câmara Federal. 

O termo aditivado, além de 
prorrogar, também alterou o 
cronograma de pagamento da 
última parcela, "que surge 
como decorrência natural da 
prorrogação", como consta no 
contrato ficando a quitação para 
o dia primeiro de outubro pró-
ximo. A instituição se compro-
meteu em dar continuidade e 
apoio técnico-científico para a 
implantação definitiva do novo 
programa de gestão de RH con-
siderada pela dirigente da Jus-
tiça,. área vital de funciona-
mento da máquina. 

Antes da assinatura do 
documento, o staf administra-
tivo do Judiciário reuniu com a 
diretora CrêaAntônia, dirigen-
te do Cespe, para tratar do 
assunto. Para a secretária de 
Administração, Maria do Céu: 
"ficou evidenciada e foi acor-
dada a necessidade de prorro-
gar a vigência do contrato para 
conclusão definitiva dos traba-
lhos", informou. 

Sistema integrado de 
gestão deverá ser concluído 

em outubro próximo 
Modificações Previstas 
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Direito de Convivência que 
garanta ao pai ou à mãe, que 
não tenha a guarda do filho, de 

conviver com ele e participar do seu 
desenvolvimento social, educacional e 
psicológico, começa com a separação 
do casal que passa a viver em casas 
separadas. 

Para amenizar o sofrimento des-
sas crianças é que vem crescendo na 
doutrina os que defendem a modali-
dade da guarda compartilhada, ao in-
vés da guarda exclusiva como ainda 
predomina entre nós. 

Daí porque o tema está chaman-
do tanta atenção dos operadores do 
direito, como também, daqueles que 
tratam diretamente com os proble-
mas decorrentes de filhos de pais se-
parados. 

A título de fundamentação, temos 
alguns dispositivos jurídicos que auto-
rizam a aplicação do modelo comparti-
lhado de guarda de filhos menores. 

Em primeiro lugar temos a Decla-
ração Universal dos Direitos da Crian-
ça, Tratado Internacional do qual o Bra-
sil é signatário, que em seus artigos 9 
e 18, dispõe sobre o Direito de Convi-
vência entre pais e filhos separados e a 
igualdade nas responsabilidade de cri-
ação dos filhos pelos pais. 

O art. 229, da Constituição Fe-
deral, também, permite que se pra-
tique a Gi'rda Compartilhada, quan-
do impõe aos pais o dever de assis-
tir, criar e educar os filhos menores, 
independentemente de conviverem 
ou não no mesmo lar. 

O Estatuto da Criança e do Ado-
lescente reafirma o dispositivo cons-
titucional, em seu artigo 19, decla-
rando que: Toda criança ou adoles-
cente tem o direito a ser criado e edu-
cado no seio da sua família e, excep-
cionalmente, em sua família substi-
tuta, assegurada a convivência famili-
ar e comunitária, em ambiente livre 
da presença de pessoas dependen-
tes de substâncias entorpecentes. 

Ainda consagra o ECA, em seus 
artigos 2 1 e 22, respectivamente, 
que: O pátrio poder será exercido em 
igualdade de condições pelo pai e pela 
mãe, na forma do que dispuser a le-
gislação civil, assegurado a qualquer 
deles o direito de em caso de discor-
dância, recorrer à autoridade judici-
ária competente para a solução da 
divergência; e aos pais incumbe o 
dever de sustento, guarda e educa-
ção dos filhos menores, cabendo-
lhes ainda, no interesse destes, a 
obrigação de cumprir e fazer cum-
prir as determinações judiciais. 

O nosso novel Código Civil não 
tratou da Guarda Compartilhada, mas 
já existe um projeto de lei, desde a 
época da vacância da lei, de autoria do 
Deputado Tilden Santiago, para altera-
ção dos artigos 1.583 e 1.584. 

O projeto define a Guarda Com-
partilhada ou Conjunta como sendo  

o sistema de co-responsabilização do 
dever familiar entre os pais, em caso 
de separação judicial ou divórcio, em 
que os pais partilham igualmente a 
guarda material dos filhos, bem como 
os direitos e deveres emergentes do 
poder familiar. 

Em suas justificativas, o projeto 
discorre que o pai ou a mãe que não 
tem a guarda física não se limita a su-
pervisionar a educação dos filhos, mas 
sim participará efetivamente dela 
como detentor de poder e autoridade 
para decidir diretamente na educação, 
religião, cuidados com a saúde, lazer, 
estudos, enfim, na vida do filho. 

O que a nova proposta traz é uma 
aproximação da relação materna e pa-
terna, visando o bem estar dos filhos, 
com benefícios grandiosos as relações 
familiares, não sobrecarregando ne-
nhum dos pais e evitando ansiedades, 
estresses e desgastes. 

Como se vê, aguarda compartilhada 
é uma modalidade de guarda na qual 
ambos os genitores têm a responsabili-
dade legal sobre os filhos menores e 
compartilham, ao mesmo tempo e na 
mesma intensidade, todas as decisões 
importantes relativas a eles, embora vi-
vam em lares separados. E, portanto, 
esse tipo de guarda um meio capaz de se 
minorar os efeitos ocasionados após a 
separação do casal. 

Nessa linha de raciocínio, a desem-
bargadora carioca, Maria Raimunda Tei-
xeira de Azevedo, ensina que a Guarda 
Compartilhada ou Conjunta é a possi-
bilidade de que filhos de pais separa-
dos continuem assistidos por ambos 
os pais, após a separação, devendo ter 
efetiva e equivalente autoridade legal, 
para tomarem decisões importantes 
quanto ao bem estar de seus filhos, e 
freqüentemente, ter uma paridade 
maior no cuidado a eles, do que a se-
paração de pais com guarda única. 

A Professora Maria Antonieta Pi-
sano Mota, por sua vez afirma que: "A 
guarda compartilhada muitas vezes 
revela o poder de conseguir que os 
pais sejam mais próximos e participa-
tivos da vida dos filhos, do que eram 
antes da separação do casal, validando 
o papel parental de ambos os genito-
res com igualdade de importância e 
relevância, incentivando-os ao envol-
vimento próximo, continuo e estável 
com a vida e o bem estar de sua pro-
le". E complementa, dizendo: "Embo-
ra alguns possam argumentar que o 
pai não está preparado para exercer 
determinadas atividades ou desempe-
nhar determinados papéis estereoti-
picamente ligados à figura feminina, 
pesquisas têm revelado que talvez uma 
das maiores aquisições proporciona-
das pelo exercício da guarda compar-
tilhada é o de facilitar ou possibilitar 
que o pai esteja mais envolvido com 
seu(s) filho(s) em atividades cotidia-
nas, do que antes do divórcio". 

Em nossos Tribunais o tipo de guar- 

da mais comum é a exercida exclusi-
vamente pela mãe e visitas quinze-
nais do pai nos finais de semana al-
ternados. Na prática, isto significa 
que a criança fica privada do contato 
com um dos pais. Talvez em decor-
rência de não existir um estudo mais 
aprofundado acerca do assunto no 
Brasil, é que magistrados, de uma 
maneira geral, ainda favoreçam a cus-
tódia maternal e se oponham à cus-
tódia física conjunta, quando da deci-
são de um litígio que envolva a guar-
da de filhos menores. 

Assim, fácil observar que aqueles 
que atuam na área de família e que 
ainda relutam em aceitar a guarda com-
partilhada, é porque acreditam que a 
custódia conjunta abala a estabilidade 
da vida de uma criança, já que ela osci-
laria entre os dois genitores. A custó-
dia conjunta seria prejudicial porque 
deixaria as crianças expostas as brigas 
sem fim entre os pais. 

O Psicólogo Evandro Luis Silva, 
no atendimento psicológico a crian-
ças, relatou que a grande demanda 
vem de menores filhos de pais sepa-
rados, que chegam ao seu consultó-
rio com sintomas surgidos quando 
da separação dos pais. No entanto, 
afirma que: "é notável que a origem 
desses sintomas não tem ligação dire-
ta com o distrato do casamento, pren-

dendo-se, antes, à falta causada pela 
ausência do pai ou da mãe - o genitor 
que não detém a guarda. Na grande 
maioria dos casos, os sintomas apre-
sentados são: dificuldades cognitivas 
acompanhadas de declínio do rendi-
mento escolar, ansiedade, agressivida-
de e depressão. Não se dando a devida 

importância a esses sintomas, depen-
dendo da idade da criança eles inter-
ferirão no seu processo de estrutura-

ção psíquica. A ausência de um dos 

pais na vida do filho se dá muitas vezes 
em decorrência de uma separação 
malfeita, seguida do estabelecimento 
de uma guarda que de modo algum 
atende às necessidades do menor 

Segundo o ilustre psicólogo, na 
guarda exclusiva, os filhos menores 
sofrem com a ausência de um dos 
pais, podendo apresentar transtor-
nos psíquicos; na guarda comparti-
lhada, com a alternância de casas, tais 
comportamentos não acontecem ou 
são muito reduzidos; as crianças têm 
condições internas para se adapta-
rem as duas casas, realizando uma 
adaptação rápida que não dá lugar a 
nenhum dano psíquico. Finaliza di-
zendo que contato freqüente com 
ambos os pais traria os seguintes be-
nefícios: diminuição de estresse e maior 
produção (escola, trabalho, etc.); me-
lhana na qualidade de vida: menor 
custo num processo judicial, pois com 
um saber estabelecido, evitar-se-ia 
uma quantidade grande de perícias e 
diminuir-se-ia a morosidade do pro-

cesso; diminuição da gravidez na ado- 

Otávio dos Santos Albuquerque 
Juiz de Direito, titular da 

comarca de Rurópolis 

lescência; diminuição do suicídio em 
crianças e adolescentes; diminuição do 
uso de drogas entre crianças e adoles-
centes; diminuição da evasão escolar; 
diminuição de problemas emocionais 
ou comportam entais; diminuição de 
prisões de menores. 

E verdade que não podemos con-
ceber a guarda conjunta, quando os 
pais moram em localidades distan-
tes, pois neste caso, ao nosso ver, a 
criança seria grandemente prejudi-
cada com a alternância, uma vez que 
possuir dois colégios não nos parece 
uma boa saída, além de que a criança 
não criaria vínculos afetivos. 

Para que a criança conheça inti-
mamente seus pais, não bastam al-
gumas horas de visita, mas sim um 
contato íntimo, como passar a noite, 
ser levada aos compromissos, fazer 
as tarefas de aulas, etc. 

Acho pouco provável que alguém 
discorde - mesmos os que não vêem 
com bons olhos a guarda conjuntiva - 
de que existem momentos que são 
únicos e imprescindíveis, como co-
locar seu filho na cama e contar-lhe 
uma história antes de dormir. As vi-
sitas quinzenais não proporcionar 
isso e nem a participação dos pais 
várias atividades dos seus filhos, tal-
vez provocando danos irreparáveis. 

Em todo caso, pelo avanço social 
e tecnológico em que vivemos, onde 
a mulher está conseguindo mais es-
paço no mercado de trabalho, bem 
como pela mudança de comporta-
mento do pai, que atualmente parti-
cipa cada vez mais no crescimento 
de seus filhos, precisamos repensar 
sobra a aplicação guarda exclusiva 
(ora predominante), pois se deve vi-
sar sempre a maior proteção e bem 
estar da criança. 

Ocorre, contudo, que em alguns 
casos o juiz tem que optar pela guar-
da exclusiva quando um dos cônju-
ges apresentar algum distúrbio ou 
vício que possa pôr em risco a vida 
do filho ou, como visto acima, quan-
do os pais residem em cidades dife-
rentes. 

Afinal, a Guarda não pode ser um 
instrumento de vingança ou para 
acerto de contas entre o casal sepa-
rado, deve antes de tudo, visar a boa 
convivência entre os filhos e os pais 
separados. 

Guarda Compartilhada 
Uma modalidade que melhor se adequa a nossa realidade 
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HOMENAGENS 

  

     

Desembargadores se despedem 
do decano do Tribunal de Justiça 

presidente do TJE, de 
sembargadora Maria 
de Nazaré Brabo de 

Souza convocou, no último 
dia 04 deste mês, uma sessão 
extraordinária do Tribunal 
Pleno - com a totalidade dos 
desembargadores, para ho-
menagear o decano do Tribu-
nal que atingiu, no dia seguin-
te ao da sessão, a idade limi-
te de permanência no servi-
ço público. A sessão de des- 

dida do desembargador 
José Alberto Soares Maia foi 
realizada no plenário sênior 
'Oswaldo Pojucan Tavares', 
seguida de coquetel servido 
no salão nobre da Casa. 

Emocionado, o magistrado, ao 
agradecer as homenagens não 
pode conter as lágrimas, quando 
estendeu os agradecimentos aos 
familiares, em especial à esposa 
Dolores e à sua mãe, que assisti-
am a plenária. 

As despedidas ao decano, do 
Tribunal, começaram no início da 
semana do natalício de José Al-
berto Maia e se estenderam por 

toda a semana. A primeira foi 
nrestada pela turma de desem- 

:gadores da Câmara Cível Iso-

lada, da qual o magistrado inte-
grava. Em seguida foi a turma que 
compõe as Câmaras Cíveis Reu-
nidas, marcada com manifesta-

ções dos desembargadores. 
Outra homenagem foi presta-

da ao magistrado, por um grupo 
de assessores técnicos do Tribu-
nal de Justiça, que promoveu um 
jantar de adesão, dia 11 de junho, 
no Restô do Parque da Residência 

A vaga deixada com a apo- 

sentadoria compulsória será pre-
enchida por um integrante do 
Ministério Público do Estado. 

Nomeado pelo governador do 
Estado. O representante do MP 

pelo quinto constitucional sairá 
de uma lista tríplice enviada pelo 
TJE, que escolherá os nomes da 
lista sêxtupla formada pelo colé.-
gio de procuradores do órgão 
Ministerial. 

José Alberto Soares Maia, ba-
charelou-se em Ciências Jurídi-
cas e Sociais pela Universidade 
Federal do Pará, em 1962. Ini-

ciou a carreira na magistratura 
como pretor do termo judiciário 
de Irituia, em setembro de 1963 
e permaneceu no cargo até de-
zembro de 1964, quando resol-
veu seguir carreira no Ministério 

A Grande Loja Maçônica do 
Pará comemorou, no dia 13 de 
maio, 75 anos de atividades no 
Pará. Na cerimônia comemorati-
va algumas personalidades foram 
homenageadas. A desembarga-
dora Maria de Nazareth Brabo 
de Souza e a juíza de direito da 
capital Ednéia Tavares recebe-
ram diplomas e medalhas da 
institução. 

Durante a cerimônia o Grão-
Mestre Alberto Hermes lembrou 
a trajetória da instituição que foi 
constituída pela soma de cinco 
Lojas de Belém, em 28 de julho 
de 1927. O aniversário ganhou 
um carimbo comemorativo dos 
Correios. 

Público do Estado. 
O ingresso no órgão minis-

terial se deu em 24 de dezem-
bro de 1964. Através de decre-
to governamental, José Alberto 
Maia passou a ocupar a promo-
toria da comarca de Nova Tim-

boteua e, dez anos depois, foi 
nomeado para assumir as fun-
ções na 8a Promotoria Pública 
da Capital, onde permaneceu 
até abril de 1977. Logo após as-

sumiu o cargo de Curador Geral 
da a Curadoria de Falências, 

Coube à presidente do Tribu-
nal de Justiça do Pará, desembar-
gadora Maria de Nazareth Brabo 
falar em nome dos homenageados. 
A magistrada declarou estar "sa-
tisfeita por participar de um even-
to como este" e arrancou aplausos 
quando disse que, "apesar da mu-
lher não participar diretamente 
dos trabalhos maçônicos, me 
contenta saber que somos o sa-
crário de todos esses homens 
dignos, honrados, bons e virtuo-
sos que aqui estão". 

No dia  de junho, uma comis-
são da Grande Loja, liderada pelo 
Grão-Mestre Alberto Hermes, es-
teve no gabinete da 26a  Vara Cível, 
no prédio do fórum cível da capi- 

Resíduos e Sucessões do Estado 
do Pará. No cargo, José Maia per-

maneceu por seis anos quando 
foi escolhido para ocupar o car-
go de Procurador de Justiça do 

Estado, sendo nomeado através 
de decreto governamental, da-
tadode 10 de abril de 1984. 

No Tribunal de Justiça do Es-
tado, José Alberto Maia passou a 
compor o colégio de desembar-
gadores, em 12 de março de 

1987. Na mais importante Cor-
te de Justiça do Estado, o de-
sembargador foi eleito, pelos seus 
pares, para ocupar o cargo de 
Corregedor Geral de Justiça, no 
biênio de 1993/ 1994. Cumula-

tivamente às funções no desem-
bargo, José Maia assumiu a Pre-

sidência da Comissão Judiciária de 
Adoção Internacional. 

Durante o biênio 1997/98 
José Maia foi eleito pelo colégio 
de desembargadores para ocupar 
a titularidade da vice-presidên-
cia da Corte. Na gestão seguin-
te (em 1999/2000), o desembar-

gador alcançou a Chefia do Po-
derjudiciário do Estado, também 
eleito pelos pares do Tribunal de 
Justiça. 

tal, para entregar à juíza Ednéia 
Tavares o seu diploma de Gran-
de Benemérita da Ordem, tendo 
em vista a sua ausência na ceri-
mônia motivada por problemas 
de saúde na família. 

A magistrada recebeu a me-
dalha das mãos de Lísio Cape-
la, representante do Grão Mes-
tre Alberto Godim Hermes. 
Também presenciaram a entre-
ga da honraria o delegado do 
Grão Mestre do l 0  Distrito, Rq-
berto Lopes e sua esposa; Mar-
celo Antônio Sousa que presi-
de a Beneficência Maçônica, 
Rodynaldo Maia, Arquiteto da 
Grande Loja e funcionários e do 
cartório. 

A trajetória do 
des. José Maia 

Maçonaria confere medalhas a 
magistradas do Tribunal de Justiça 
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Juiz  de Santarém agiliza  processos penais 
Juiz de São Francisco do Pará 

oficializou a união de 205 casais 

juiz Eric Aguiar Pei- 
xoto, titular da 
4aVara  da comarca 

de Santarém, realizou uma 
ação, em conjunto com o 
promotor de justiça Aldair 
Jorge Viana da Silva (coor-
denador do MP); Claúdio 
Araújo Furtado, defensor 
público e com o presiden-
te da OAB local, Rodolfo 
Hans Geiler objetivando 
agilizar os processos penais, 
em trâmite naquele juízo. 
Na oportunidade, foram 
apreciados os casos em que 
cabiam suspensão condici-
onal do processo e os rela-
tivos aos crimes cuja pena 
é de até 02 anos de prisão, 
por força de portaria con-
junta do TJE n°001/02. 

No último dia 23 de maio, 
foram realizadas audiências, no 
auditório do Fórum Local. To- 

Aconteceu no período de 20 
a 25 de junho, na localidade de 
Nova Esperança, região de San-
ta Maria das Barreiras - jurisdi-
ção da Comarca de Conceição 
do Araguaia -, o atendimento de 
cerca de 6.300 jurisdicionados. 

Segundo o autor do projeto 
que possibilita a prestação jurisdi-
cional a moradores de localidades 
distantes da sede do fórum, juiz 
Manoel Maria B. Costa, o traba-
lho amadureceu "a partir da veri-
ficação 'In loco", por este juízo das 
dificuldades enfrentadas pela po-
pulação da zona rural, para se des-
locar em busca da tutela judicial 
na sede do município". 

A ação acontece de forma 
integrada, através de um siste-

ma de parceira entre os pode-
res Judiciário, Executivo, Legis-
lativo, Ministério Público, IN-
CRA e OAB. Até agora, os ca-

sos de pessoas que demoraram 
mais de um ano para consegui-
rem certidão de nascimento fora 
do prazo, deixando de resgatar 
sua cidadania, são os que repre-

sentam maior dificuldade.  

dos os envolvidos nos crimes 
previstos compareceram. Pos-
teriormente (30.05.03), foram 
realizadas várias audiências pre-

liminares de composição do 
dano ou transação penal, na pre-
sença de todos os acusados e 

vítimas (no caso de lesão cor-
poral culposa no trânsito). Além 
do auditório, três saias do fórum 
ficaram disponíveis para acordos 
entre vítimas e acusados, no to-
cante a lesões no trânsito. 

Nas audiências, foram ob-
servadas a legislação proces-
sual e a lei 9099/95. Os ter-
mos das audiências foram ane-
xados ao respectivo proces-
so para que surtam os efeitos 
legais e jurídicos individualmen-
te por feito. Para outras situa-
ções que possam surgir será 
realizada nova reunião prelimi-
nar, também com a presença 
de todas as partes envolvidas. 

O projeto Justiça na roça 
busca atender a população da 
Zona rural do Município, com-
posta por pequenos agricultores, 

trabalhadores braçais, que so-
brevivem apenas com o que 
plantam para comer. O juiz in-
formou que espera promover a 
democratização e o acesso àJus-
tiça, resgate da cidadania em sua 
plenitude, nos moldes da Cons-
tituição Federal, oportunizar os 

benefícios da prestação Jurisdi-
cional. Com  a ação o juiz espera 
desmistificar a morosidade e one-
rosidade da máquina judicial, 
além de promover o intercâm-
bio entre os operadores do di-
reito e a sociedade civil. 

Na ação são promovidas au-
diências em procedimentos de 
jurisdição voluntária e contenci-
osa, registro de nascimento fora 
do prazo, óbito, casamento, jus-
tificação judicial, separação, di-
vórcio, guarda, tutela, curatela, 
delitos de menor potencial ofen-
sivo, fornecimento da Carteira 
de Trabalho e serviços ineren-
tes do Cartório eleitoral.  

Em junho, no dia 13, 
aconteceu mais um 
Casamento Comuni-

tário. Desta vez, 205 mo-

radores do município de 

São Francisco do Pará dis-
seram "Sim" em cerimô-

nia civil. 

O evento foi realizada no 

ginásio da Escola Raposo Ta-

vares, sob o comando do juiz 

de direito da comarca, Cláu-

dio Mendonça Ferreira de 

Souza, e contou com o apoio 

da Prefeitura e da Câmara 

Municipal. O juiz da comar-

ca de Curralinho, Maurício 

Ponte Ferreira de Souza tam-

bém participou da oficializa-

ção das uniões. 

A desembargadora Heral-

da Dalcindo Blanco Rendei-

ro, representado a Chefe do 

Poder, desembargadora Ma-

ria de Nazareth Brabo de 

Souza presidiu a cerimônia. 

Antes dos casais concluírem a 

união, a magistrada lembrou a 

importância do casamento e 

dos direitos e deveres de cada 

cônjuge. 

Sob a coordenação do 

funcionário da Assessoria de 

Cerimonial doTJ, Emílio Vale 

de Brito, o evento iniciou 

com a identificação e recep- 

ção dos nubentes, convida-

dos e autoridades locais. Em 

seguida, a mesa foi compos-

ta com as autoridades muni-

cipais presentes. 

O prefeito de São Fran-

cisco, Roberto Adail Paes Ro-

drigues acompanhado da 

vice, Dalva Amorim, tam-

bém se manifestaram e dei-

xaram mensagens aos casais. 

Representando o vereador 

Antônio Suas Meio, presiden-

te da Câmara Municipal com-

pareceu o vereador Mano€ 

Crazo. 

Todos os casais recebe-

ram as benções do vigário do 

município, padre David Osó-

rio e do pastor João Cordei-

ro. Formaram o casal mais 

idoso Alvaro Nunes de Ara-

újo (89) e Edite Zeferina do 

Nascimento (84). Juntos há 

mais de 60 anos, eles afirma-

ram que nunca tiveram ou-

tro relacionamento. Regival-

do de Oliveira Amaral e Fran-

cisca Maria de Oliveira for-

maram o casal mais jovem, 

ambos com 18 anos. Para 

marcar a data, a prefêitura 

patrocinou uma grande festa 

na sede do Clube Montene-

gro, com sorteio vários ele-

trodomésticos. 

Juiz de Conceição do Araguaia 
realiza 8a versão de 'Justiça na Roça' 
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Em Defesa da 

vice-presidente do 

Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, 

Des. Milton Nobre, enviou 

ofício ao presidente do Su-
premo Tribunal Federal, Mi-
nistro Maurício José Corrêa, 

em referência ao discurso de 
posse no cargo de presiden-

te do STF. No documento, o 

desembargador paraense dei-

xa clara a confiança deste 
Tribunal na competência do 
Ministro em vencer as adver- 

ades do momento políti-
co vivido pela magistratura 
brasileira. Veja a íntegra do 
texto: 

"Confesso que a atitude de 
Vossa Excelência de não assumir 

em silêncio e de se revelar, pron-

tamente, às autoridades e à so-

ciedade como o condutor maior 

da magistratura nacional, na cru-

zada em prol dos nossos superi-

ores interesses institucionais e 

corporativos, os quais, digo logo 
de passagem, importam final-

mente à democracia, à tranqüi-

lidade e ao bem estar do real de-

tentor do poder, vale dizer, do 
povo brasileiro, em momento ai- 

n chegou a causar-me qual-

quer surpresa, pois conheço Vos-

sa Excelência, de outras bata-

lhas, desde quando dirigiu o Con-
selho Seccional da OAB/DE 

Não posso, todavia, deixar 

sem um registro especial a nota 

maior de sua fala que, no meu 

modo de ver, residiu na convo-

cação imediata de todos os pre-

sidentes de tribunais e de asso-

ciações de magistrados para, sob 

seu comando, reunir com o pro-

pósito de traçar rumos e unifi-

car estratégias, sem o que, cer-

tamente, não haverá nenhuma 

probabilidade de sucesso na de-

fesa das nossas garantias e prer-

rogativas que, se aprovada a PEC 

n. 40/2003, nos termos redigi-

dos na versão da Câmara dos De-

putados, serão irreversivelmen-

te mutiladas. 

Essa iniciativa - devo-lhe 
confessar - ao mesmo tempo em 

que só merece aplauso, trouxe-
me uma grande preocupação 

que, com o único intuito de co-

laborar, certo de que contarei 

com a sua atenciosa leitura, re-

solvi levá-la à 

lembrança 

de Vossa Ex-

celência. 

O Judici-

ário, no Bra-

sil, sempre 

foi um poder 

macunaimi-

camente divi-

dido e (peço 

desculpas 

pela obviedade) poder dividido 

não é poder. Daí porque, em-

bora seja o único poder republi-

cano com organização verticali-

zada nacionalmente, o Judiciário 

sempre conseguiu, de longe, ser 

o mais fraco dos três. 

Quando digo que o Judiciá-

rio é um poder macunaimicamen-

te dividido, quero me referir à 

autofágica divisão interna dos 

seus integrantes que decorre de 

um notório desvio cultural, mas 

que, por isso mesmo, não é su-

perável com facilidade. 

Com efeito, os juízes da jus-

tiça federal comum se acham 

"mais importantes" do que os 

juízes trabalhistas e reproduzem, 

no dia a dia dos seus atos, essa 

mentalidade distorcida e que, 

mesmo não sendo exteriorizada 

de modo claro, cria sérias bar-

reiras à união de todos, ainda 

quando necessária para a defesa 

de interesses institucionais e, 

portanto, comuns. 

Uns e outros, de outra ban-

da, consideram-se, por sua vez, 

"superiores" aos juízes estadu-

ais, esquecendo-se que estes, 

além de possuírem jurisdição 

bem maior do que a de ambos 

somados, são em número tão 

mais elevado que, sem qual-

quer exagero, esse distanci- 

amento termina por reduzir a sig-

nificação política da magistratura. 

Ademais, a divisão, no âmbi-

to interno dos tribunais brasilei-

ros, não é nem menor e, lamen-

tavelmente, nem menos dano-

sa, pois os mais antigos, sempre 

em minoria e reivindicando mai-

ores privilégios, não se unem 

com os mais novos, e os de car-

reira teimam 

em discrimi-

nar os oriun-

dos do quin-

to constituci-

onal, valendo 

ressaltar que, 

neste último 

caso, isto en-

fraquece de-

veras o Poder 

Judiciário, 

uma vez que, 
além de prejudicar a consolida-

ção de um consenso entre a ma-

gistratura e os demais operado-

res do direito que exercem fun-

ções essenciais à administração 

da justiça, vai na contra mão do 

que se constata na composição 

do STF, onde os seus in- 

tegrantes originári- 

os da advocacia 

e do Minis- 

tério Público têm sido historica-

mente maioria. 

Esse rápido e despretensio-

so panorama da desunião inter-

na da magistratura brasileira, 

Senhor Ministro, tem como es-

copo alertá-lo para a imperiosa 

necessidade de transformar a ini-

ciativa de Vossa Excelência, de 

empunhar o bastão condutor na 

luta pelos interesses maiores do 

Judiciário, garantindo a continui-

dade da nossa realidade demo-

crática, também num chama-

mento à superação definitiva dos 

dissensos intestinos da magistra-

tura, sem a qual jamais conse-

guiremos vencer os desafios do 

presente e do futuro, frustran-

do, cada vez mais, os anseios de 

justiça da nação. 

Já se tornaram comuns, no 

nosso país, em horas como esta, 

as tentativas de solapar a credi-

bilidade das lideranças, inclusive 

com notícias divulgadas na im-

prensa a respeito de circunstân-

cias pessoais. Sei que Vossa Ex-

celência está preparado para en-

frentar todas as pressões, po-

rém, quero aproveitar este 

ensejo para antecipar 

a minha solidarie-

dade". 

Des. Milton Nobre 
Faz Coro ao 

Discurso 
do Ministro 

Maurício Corrêa 
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Os dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado parabenizam 
os aniversariantes de Julho. São os seguintes: 

01- ANAJULIA TEIXEIRA MURRIETA 
DANIEL ALVES BRASIL 

JARINA DE NAZARE SILVA MOURAO 
REGINA LUCIA SILVA GOMES 

02-CARMENCIN MARQUES CAVALCANTE 
EDILMA DIAS BARBOSA 
ELIAN MARIA SILVA DE FREITAS 
ELZA RITA LEMOS DA COSTA 
JOSELMA LEMOS GOMES 
KEIONE SASTRE DA COSTA 
MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET 
NILDA MARIA DA COSTA QUARESMA 
RENILDO ALVES DOS SANTOS 
WALDOMIRA CORREA DE MIRANDA 

03-LAILSON FERNANDO GAYAJUNIOR 
LIDIANA BRABO BATISTA CASTRO 
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS 
RAIMUNDO ARI MALA PEREIRA 
SYLVIO FONSECA DE NOVOA 

04- ACLENELMA FERREIRA SOUZA 
ANA ANGELICA ABDULMASSIII OLEGARIO 
ANA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO 
DEUZADETE FERREIRA DA SILVA 
ERIANE ALMEIDA DE SOUZA FRANCO 
EVANDRO DOS ANJOS SANTOS 
LUIZ CARLOS DE MORAES CORREIA LIMA 
MARUCIA DE FATIMA GUIMAJIAES MORAES 
RAIMUNDO DUARTE RODRIGUES 

OS. ANA TEREZA SERENI MURRIETA 
CLEBER NEWUON- VELASCO 
EDMUNDO RODRIGUES CAL 
ELBA CACELLA ALVES DE SOUZA 
FABRICIO MARTINS GOES 
JOAO CARLOS SARMANHO 
JOSE CLEBIO DA SILVA 
JOSE DITOSO DE MOURA 
RAIMUNDO RODRIGUES FERREIRA 
RONALDO SOARES LOBO 
VALDEIDE SOUSA MOTA 
VALDIR RAIMUNDO MARQUES 
VALDIRENE DO SOCORRO DA SILVA CAMPOS 

06. ALDA LEILA SOARES PALHETA 
ANDREA LUISA RIBEIRO DA FONSECA 
ARLEY RIBEIRO DE LIMA 
EVANGEL SANTANA 
IVANIA DA SILVA UCHOA 
LUIS FERNANDO DOS REIS QUEIROZ 
LUIZ FERNANDO MONTEIRO SENA 
MANUEL PEDRO CARVALHO DE OLIVEIRA 
MARCIA CRISTINA CALIL GONCALVES 
MARIA NILZARETH DA SILVA COSTA 
MARIA ZUILA GOMES DE AZEVEDO 
MARILENE DO SOCORRO FURTADO CRAVO 
TEODORO DE SOUZAJUNIOR 

07- ANTONIO CANUTO MONTEIRO 
ANTONIO DO CARMO FREITAS DA SILVA 
CARLOS FERNANDES RENDEIRO 
ELIANA AMOEDO DE SOUZA 
ERASMO RODRIGUES DEMETRIO 
JANE MENDONCA MORAES 
JOSE ANTONIO DOS SANTOS 
KATIA ESMELINDA ARAGAO LIMA 
PABLO DAMASCENO REIS 
RUBEM PEREIRA SANTOS 

TEIMA DE FATIMA BITTENCOURT  SALES  
ZI.DA MARIA AZEVEDO RODRIGUES 

0$- ANA MARCIA NOBRE CARIPUNA 
ANTONIO GUILHERME EVANOVICTH DOS SANTOS 
JOSE MARIA DA SILVA SOUZA 
JOSE NILTON DA SILVA ARAUJO 
KATIA PARENTE SENA 
NIZOMAR MONTEIRO DA COSTA 
RAIMUNDO BESSAJUNIOR 
UBIRACY DA ROCHA SIDRIM 

09- ANTONIO FRANCISCO TENORIO MAGALHAES 
EVELISE DE OLIVEIRA RODRIGUES 
MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS 
MARIA VITORIA TORRES DO CARMO 
SEBASTIAO MARTINS FERREIRA 

0- AMERICO HORTENCIO DA CRUZ 
BENEDITO BENTES LOBO 
ELADIODA SILVA AMARAL 
GILDA CRISTINA PEREIRA FURTADO 
IVONEIDE CAMPOS BARROSA 
JOSE MARONILTON LUIZ DA SILVA 
KAMILA COUTO DE SOUZA CRUZ 

 

II - DARLENE SALGADO SANTA BRIGIDA 
FLORINDA DIAS RIKER 
HAROLDO JOSE ARAUJO DE FIGUEIREDO 
JAIRO BARBOSA FORO 
JOAO CARLOS VELOSO RODRIGUES 
LORENA DE NAZARE MARCAL DE SOUZA 
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS ANGELIM 
MARIA RAIMUNDA SILVA VON PAUNGARTEN 
OLGA LALOR CORREA 
ONEIDE LIMA DE ALMEIDA BARATA 

 

12- CARLOS ANDRE ABUD SALIBA 
EURIDICE DE OLIVEIRA COSTA 
HILMA RODRIGUES DOS SANTOS 
JADSON ROBERTO QUEMEL 

13. ANA LUCIA MONTEIRO DE SOUZA 
ANA SELMA DA SILVA TIMOTEO 
BLENDA LEAL DE ALENCAR 
JOSE GILMO LOBATO PANTOJA 
JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA 
MARIA DE FATIMA MARTINS CUNHA 
ZULEIDE PIMENTEL LEITE 

14- ANNA RAMOS DE BARROS 
BEATRIZ ERICA PANATO 
CLOVENIR AMARAL BANDEIRA 
GILBERTO NAZARENO DE OLIVEIRA MOURA 
MARIA LEONOR ROSA DA SILVA 
ROBERTO DE SOUSA LOPES 

IS- CELIA ANGELICA DIAS LOBO SANTOS 
EVA DO AMARAL COELHO 
JONAS CORDEIRO VIANA 
LUIZ DE GONZAGA SIQUEIRA SILVA 
MARIA DO CARMO LOBATO ROSSY 
MOEMA CAMILA PARENTE NOGUEIRA 

I6-ELZEMIR CECIM ABRAAO 
FERNANDO DO CARMO SILVA MIRANDA 
GILSON DO CARMO CASTELO DOS REIS 
HAROLDO DE ARAUJO PONTES 
JOAO RONALDO DA SILVA SA 
JULIANA MAISA ASSUNCEO ZANDONADI 

RONALD BATISTA 
SILVANAARAUJO CASTRO MENDES 

17- ANA MARY LIMAJASSE 
EGIDIO RODRIGUES DE ABREU 
EMANUELLE CELLY DA SILVA FLEXA 
JOSE RICARDO MATOS DOS SANTOS 
LUIZ GUILHERME MONTEIRO LEITAO 
MARIA VANESSA LOPES DUARTE 
MARLUCE TAVARES DA SILVA 
WILLIAMS DA SILVA TAVARES 

IS- ANDRE DANTAS COELHO 
ANILDO SAIIOIA DOS SANTOS 
BERENICE RIBEIRO DE OLIVEIRA 
FRANCISCO MARINHO ANDRADE 
GILBERTO NOBRE PONTES 
JOS, RAMON BEZERRA TEIXEIRA 
LAUDICEA CRISTINA CHAVES MODESTO 
NILO DOS SANTOS ROCHA 
PAULO RONALDO SILVA DOS SANTOS 
ROSEN1RA COELHO MOREIRA 

19. ALBINO DE ABREU NOGUEIRA FILHO 
ALINE DE OLIVEIRA SILVA 
ANA MIRA VALENTE FERREIRA 
ARLETE BARROSA GUIMARAES 
EVERALDO FEIO PENHA 
LIDIA DIAS FERNANDES 
MAURO ROBERTO SOUZA DA SILVA 
VICENTE DE PAULA SANTIAGO 

20- ANA MARIA TRINDADE TAVARES 
ANTONIO CARLOS DE SOUZA CASTRO 
ARMANDO DUARTE MESQUITAJUNIOR 
CRISTOVAM MARRUAZ DA SILVA 
DANIELA XAVIER HANAQUE 
EDITE DA COSTA PANTOJA 
ELAINE CAROLINE MARTINS DE SALES 
FABIO RICARDO CORREA SAVEDRA 
JOSE MARIA LUSQUINHOS DOS SANTOS 
MYRIAM VIEGAS CARVALHO 
NAZARE FERREIRA DE OLIVEIRA 
VIRRA DO SOCORRO RODRIGUES C. DE A. LINS 

21- AMOS BEZERRA DA SILVA 
ANA CRISTINA CARNEIRO GAYA 
FABIANA CRISTINA MOREIRA VIEIRA 
FERNANDO NAZARE ALVES FERREIRA 
IDIRACI ROMANO DE JESUS 
RAIMUNDA NONATA DE ALBUQUERQUE LAVAREDA 
SANDRA MAGALI PASSOS TONETO 

22- ANDRE SILVA BARBALHO 
JACSIRLEY DA SILVA PORTELA 
JORGE ANTONIO GABY 
MANOEL DE JESUS BATISTA DOS SANTOS 
MARCO A(JRELIO DA SILVA RESQUE 
MARIA MADALENA CAVALCANTE NASCIMENTO 
MARINALVA SOUZA SANTA ROSA 
RAIMUNDO LUIS MELO DO NASCIMENTO 
SAGIO ALFREDO BRABO DE ARAUJO 
THEREZINHA MARTINS DA FONSECA 

23- ALMIRO CARVALHO DE OLIVEIRA 
AMELIA BELEZA DA PONTE E SOUZA 
LILIAN LOBATO PEREIRA 
MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DAMASCENO 
MARILZA DA SILVA VASCONCELOS 
MOYSES RAIMUNDO PINHO DE AZEVEDO GAMA 

OLIVAR FRANCO 
RITA MARIA PIMENTEL DO AMARAL 
TAISSA CORREA ESTRELA 
WILLANEA RAIMUNDA DA SILVA E SILVA 

24- CREUSA HENRIQUES BRITO 
ELZA DE SOUZA SARAIVA 
FRANCISCO RONALDO DE ARAUJO 
JOSE GOMES FILHO 
MARIA DO CARMO SILVA 
SONIA MARIA FERREIRA GUIMARAES 

25- ELIANE MARIA VALE RAMOS 
MARIA DE JESUS SILVA LIMA 
MARIA SANTANATAVARES REBELO 
MARIA SOLANGE MARQUESJUSSAIIA 
PAULO PACHECO GUSMAO 
SANDRA DE NAZARE BARBOSA DA COSTA 
SILVARA MARIA MENDES DE FARIAS 
TEOTONIO CARDOSO TEIXEIRA DE SOUZA 

26- ANA BEATRIZ MARQUES VIANA 
ANA DO SOCORRO OLIVEIRA DE JESUS 
ANA FATIMA DE ALMEIDA MALA 
GENGIS FREIRE DE SOUZA 
KELEN ELEUTERIO RODRIGUES 
MARIA BERNADETE MARQUES DA SILVA 
MARIA EUNICE FIGUEIREDO LANDY MODESTO 
MARIA [VETE ROCHA RAMOS 
NAZARENO DE JESUS PUREZA DA COSTA 

27- ANA CARLA SILVA PEREIRA 
ANTONIO SERGIO BARBOSA DE SOUSA 
CRISTOVAOAMARAL NUNES 
JIJCELIA DE FATIMA PADILHA 

2$- ANTONIETA DA ROSA LIMA MACHADO 
EDYNALDO NUNES RODRIGUES 
IiLYENNE SOARES FIGUEIRA 
HELENA PERCILA DE A DORNELLES 
MARILENA NASCIMENTO PINHO 
MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ 
ROSEANE DE SOUZA PINHO 
TANIA BATISTELLO 
TITO FROES DE OLIVEIRA 

29- ANA LAURA CORDEIRO 
ANTONIO NAZARE NUNES DA COSTA 
AUGUSTO CESAR ALCANTARA DOS REIS 
EDINEA OLIVEIRA TAVARES 
HELDER DE ALBUQUERQUE ANDRADE 
JOSE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA 
MARIA DO CARMO ARAUJO E SILVA 
TE000RA TELES MENEZES 

30- AFONSO JOSE LOBO PINHEIRO 
ALCEMIR DE OLIVEIRA FARIAS 
ANA CARLA MURRIETA PALMEIRA DE OLIVEIRA 
HOMERO LAMARAO NETO 
LILIAN MARIA PEREIRA DOS SANTOS 
MARIO DE JESUS SOARES ROSA 
MARLENE RIBEIRO COUTINHO 
NORMA ALICE DOS SANTOS RENTES 
OSCARINA DE SOUZA POMPEU 

31- ANTONIO EDERALDO VIEIRA DE SOUZA 
CIRINEU PERES GUSMAO 
I)AILSON MARINHO NOGUEIRA 
JOAO BRIZOLA DUARTE DE OLIVEIRA 
MARIA DO CEU MACIEL COUTINHO 
ROSANA DE NAZARE SENA SIMOES PEIXOTO 

Datas do mé 
02- Dia do Bombeiro 
08 - Dia do Panificador 
16- Dia do Comerciante 
19- Dia da Caridade e do 1 
20- Dia do Amigo 
25- Dia do Motorista 
25- Dia do Escritor 
26- Dia da Avó 
28 - Dia do Agricultor 
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,domês 
país não advém de 

24844 os governantes, mas do 

20364 vocado, dos mecanismos 
intia da soberania 

popular e aos atreitos humanos. 

Fábio Konder Comparto 
Doutor em Direito e Prof. da USP 


