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Presidente Nazareth Brabo de Souza 
visita autoridades constituídas do 

Estado e estreito relações institucionais 

No Comando da PM, Nazareth Brabo de Souza foi recebida com honras militares. Pags 5, 6 e 7 

Os desembargadores Aibanira Lobato Bermeguy 
e Rômulo José Ferreira Nunes assumem a 
presidência do Tribunal Regional Eleitoral. 

Momento da posse de Albanira Bermeguy no TRE. Entre as responsabilidades 
está a condução das eleições municipais em todo o Estado. Pag 11 

Ele foi escolhido para ocupar a vaga 

deixada com a aposentadoria do desem-
bargador Jaime Rocha. 

Entrevista: com a Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado, 
Desa. Maria de Nazareth Brabo 
de Souza. Pág 9 

Os artigos: 
sobre livre arbítrio, do juiz Andrez 
Itizcovich, e os conflitos nas inves-
tigações de paternidade da assis-
tente social do Fórum Cível Naza-
ré Mendonça. Pág 8 

Tribunal de justiça vitalicia mais doze 
Juízes em sessão solene. Pág 10 

Aprovados em concurso público 
para serventuário são nomeados. 
Pág 10 

Leiaffinda 



Maria de Nazareth Brabo de Souza 

Presidente 

Milton Augusto de Brito Nobre 

Vice-Presidente 

Yvonne Santiago Marinho 

Corregedora de Justiça 

da Região Metropolitana 

Carmencin Marques Cavalcante 

Corregedora do Interior 

Conselho da Magistratura 

Maria de Nazareth Brabo de Souza 

(Presidente) 

Milton Augusto de Brito Nobre 

Yvonne Santiago Marinho 

Carmencin Marques Cavalcante 

Benedito de Miranda Alvarenga 

Heralda Dalcinda Blanco Rendeiro 

Therezinha Martins da Fonseca 

Marta Inês Antunes Jadão 

Tribunal Pleno Desembargadores 

José Alberto Soares Maia 

Izabel Vida] de Negreiros Leão 

Climeniè Bemadette de Araújo Pontes 

Maria de N37areth Brabo de Souza 

Pedro Paulo Martins 

Werther Benedito Coêlho 

Yvonne Santiago Marinho 

Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes 

Aibarina Lobato Bemerguy 

Benedito de Miranda Alvarenga 

Osmarmna Onadir Sampaio Nery 

Maria Helena Couceiro Simões 

Maria Helena D'Almeida Ferreira 

Maria Izabel de Oliveira Benone 

Carmencin Marques Cavalcante 

Heralda Dalcinda Bianco Rendeiro 

Sônia Maria de Macedo Parente 

Milton Augusto de Brito Nobre 

Geraldo de Moraes Corrêa Uma 

Maria do Céu Cahrai Duarte 

Raimunda do Carmo Gomes Noronha 

Rosa Maria Portugal Gueiros 

Therezinha Martins da Fonseca 

Rômulo José Ferreira Nunes 

Marta Inês Antunes Jadáo 

Eronides Sousa Primo 

Enrvaldo da Gama Ferreira 

U ADMINISTRATIVO 1 INFORMATIVO DO TJE • FEV/2003 

  

 

Livros adquiridos para a biblioteca 
Desembargador Antônio Khoury 

  

  

GONÇALVES, Victor Eduardo Rios.A Der-
rogação da contravenção do art.32 . Revista da 
Escola Paulista da Magistratura,. São Paulo v.2, 
n.5, (iul./dez.1998),  p.72-76, 

1. Contravenção penal 
2. Trânsito 
3. Crime 

CARDOSO NETO, Artur.Parecer sobre o pro-
jeto que altera código penal elaborado pela comissão 
da AMB. Revista da Escola Paulista da Magistratura,. 
São Paulo: v.2, n.5, (jul./dez.1998), p.77-I00, 

1. Código penal Parecer 
2. Projeto de lei Parecer 

MOTTA, Carlos Dias.Alienação do controle 
nas s.a. extinção da oferta pública obrigatória. 
Revista da Escola Paulista da Magistratura,. São 
Paulo: v.2, n.5, (jul./dez.1998), p.126-142, 

1. Sociedade anônima Lei 
2. Acionista 

TOLEDO JR., Flávio C. de.Aumento da des-
pesa com pessoal nos cento e oitenta dias que 
ultimam os mandatos : uma análise sistemática do 
parágrafo único do art.21 da lei de responsabilida-
de fiscal. Boletim de direito municipal,. São Paulo 
v.18, n.lO, (out.,2002), p.741-744, 

1. Responsabilidade administrativa 
2. Poder legislativo 
3. Mandato 
4. Eleição 

BATISTA, Vera Malaguti .0 Tribunal de dro-
gas e o tigre de papel. Cidadania e justiça,. Rio de 
Janeiro : v.5, n. 12, (jul.2002), p. 189-193, 

1. Entorpecente 

SANTOS, Andremára dos.0 Sistema jurisdici-
onal de garantia dos direitos individuais no tratado da 
comunidade européia e a atuação do tribunal de jus-
tiça enquanto veículo de consolidação e nacionaliza-
ção do direito comunitário. Cidadania e justiça,. Rio 
de Janeiro : v.5, n. II, (jul.200 1), p.46-74, 

1. Direitos humanos (Direito internacional pú-
blico) 

2. Globalização da economia 
3. Tribunal 

MELO, Hugo.0 Quinto constitucional e a ain-
depedência da magistratura. Cidadania e justiça,. 
Rio de Janeiro : v.5, n.12, (jul.2002), p. 171-175, 

1. Magistrado 
2. Função jurisdicional 
3. Magistratura 

SANTANA, Izaias José de.Contratação de pes-
soal - atividades esporádicas - ausência dos pressu-
postos constitucionais para a contratação temporá-
ria - considerações. Boletim de direito municipal,. 
São Paulo : v. 18, n.10, (out.,2002), p.745-747, 

1. Prefeitura 
2. Serviços públicos 
3. Contrato 

MATTOS, Liana Portilho.0 Estatuto da ci-
dade e o acesso à Justiça em matéria urbanística. 
Boletim de direito municipal,. São Paulo: v. 18, 
n.10, (out.,2002), p.748-755, 

1. Planejamento urbano 
2. Código civil 
3. Município 

FRANCA FILHO, Marcílio Toscano.As Con-
tribuições previdenciárias após a lei n.9.717/98 - 
alguns reflexos da reforma da previdência no âmbi-
to municipal. Boletim de direito municipal,. São 
Paulo: v.18, n.10, (out.,2002), p.766-773, 

1. Contribuição previdenciária 
2. Previdência social 
3. Município 

RANIERI, Nina Beatriz Stocco.A Organização e 
a avaliação dos cursos e instituições do sistema Fede-
ral de ensino superior: conteúdo e implicações do De-
creto 3.860, de 09.07.2001. Revista de Direito Cons-
titucional e Internacional,. Sao Paulo : v. lO, 

n.39 (abr./jun.,2002), p.145-170, 
1. Ensino superior 
2. Direito constitucional 
3. Política 

SILVA, Fernando Quadros da.A Convenção 
da ONU sobre o direito do mar. Revista CEJ,. 
Brasília : v.4, n.12, (set./dez.2000),p.46-50, 

1. Direito das águas 
2. Agua 
3. Meio ambiente 
4. Direito ambiental 
S. Congresso internacional 

PORTO, Gisele Elias de Lima. Responsabilidade 
pela poluição marinha. Revista CEJ,. Brasília: v.4, 
n. 12, (set./dez.2000), p.5 1 -57, 

1. Água Responsabilidade civil 
2. Direito das águas Responsabilidade civil 
3. Poluição marinha Responsabilidade civil 
4. Degradação ambiental Responsabilidade civil 

NIENCHESKI, Luis Felipe Hax.Recursos vi-
vos do mar e poluição. Revista CEJ,. Brasília: v.4, 
n.12, (set./dez.2000), p.58-62, 

1. Água 
2. Direito das águas 
3. Meio ambiente 
4. Poluição marinha 

GRANZIERA, Maria Luiza Machado.A Co-
brança pelo uso da água. Revista CEJ,. Brasília 
v.4, n.12, (set./dez.2000), p.71-74, 

1. Água Usuário 
2. Meio ambiente 
3. Direito ambiental 
4. Direito das águas 
S. Recursos hidricos Usuário 

COL, Helder Martinez DaI.0 Siginificado da 
expressão "preceito fundamental" no âmbito da 
argüição de descumprimento de preceito funda-
mental prevista no art. 102, § lO, da C.E. Revista 
de Direito Constitucional e Internacional,. Sao Paulo 

v.10, n.39, (abr./jun., 2002), p. 171-188, 
1. Direito constitucional 
2. Argüição de in constitucional idade 
3. Estado de direito 
4. Constituição 

ROSA, Márcio Fernando E lias. Princípios cons-
titucionais na concepção sistêmica do ordenamen-
to jurídico. Revista de Direito Constitucional e In-
ternacional,. Sao Paulo: v. lO, n. 39 (abr./jun., 2002), 
p. 189-208, 

1. Ordenamento jurídico 
2. Princípio constitucional 
3. Direito constitucional 
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Editorial 
Dirigente da Justiça Eleitoral 

do DF visita o TJE 

O visitante foi presenteado com um artesanato paraense 

Q
Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do 
Distrito Federal, Lécio 

Rezende da Silva, visitou no dia 
21,os dirigentes do Tribunal de 
Justiça do Pará. A Presidente 
Maria de Nazareth Brabo; o 
vice-presidente, Des. Milton Au-
gusto Nobre; as corregedoras 
da área metropolitana e do in-
terior, respectivamente, Yvonne 
Santiago e Carmencin Cavalcan-
te; e ainda o ouvidor agrário es-
tadual, Otávio Marcelino Maciel 
e o Vice Presidente e Correge-
dor do TRE do Pará, Des. Ré-
mulo Ferreira Nunes, recepcio-
naram o visitante no salão no-
bre do prédio sede do Judiciá-
rio. O presidente do TRE do Dis-
trito Federal veio à Belém para 
prestigiar a solenidade de pos- 

se, da nova presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral do Pará. 

Com 32 anos de magistratura, o 
desembargador Lécio Rezende as-
sumiu a presidência da Justiça Elei-
toral, em maio do ano passado, para 
o biênio 2003/2004. Além dos tra-
balhos desenvolvidos durante as úl-
timas eleições, o desembargador 
buscou renovar o acervo bibliográ-
fico do TRE. Segundo o magistrado, 
o antigo acervo contabilizava 1.600 
títulos - na maioria periódicos - e 
atualmente "foi ampliado e já con-
tamos com oito mil títulos" garan-
tiu. Com  o objetivo de facilitar a atu-
alização permanente de magistra-
dos e servidores sobre a legislação 
eleitoral, o TRE do Distrito Federal 
interligou a biblioteca com as uni-
versidades do mundo, através da 
rede de computadores, Internet. 

con 
processos 

O diretor do fórum crimi-
nal, juiz Ronaldo Valle, conse-
guiu reaver 35 dos 37 proces-
sos que foram retirados do 
cartório da 12  a   vara penal, há 
três anos, pelo advogado Re-
ginaldo Derse Ferreira. Na 
presença dos dirigentes do Tri-
bunal de Justiça e do Presiden-
te da Ordem dos Advogados 
do Brasil - Seção Pará, Ophir 
Cavalcante Jr, os autos foram 
apresentados no gabinete da 
presidência, no último dia 20. 
O advogado será responsabi-
lizado pelos dois processos 
que não foram encontrados. 

A juíza Rosi Maria Gomes de 
Farias, titular da 12' vara penal, 
já havia solicitado ao defensor, 
através de ofícios, que os autos 
fossem devolvidos para o cartó- 

rio de origem. Sem retorno, a 
magistrada emitiu uma mandado 
judicial de busca e apreensão, no 
final do ano passado. Ao ser infor-
mado do problema, o juiz Ronal-
do Valle pediu ao advogado que, 
acompanhado de um oficial de jus-
tiça, cumprisse a ordem judicial. 
Os 35 processos - dos quais vinte 
por cento são de réus presos - fo-
ram encontrados na residência do 
defensor. 

Segundo o presidente da OAB 
- Seção Pará, Ophir CavalcanteJr, 
Reginaldo Derze deverá enfrentar 
o Conselho de Ética da Ordem e 
a penalidade pode variar entre uma 
advertência; suspensão de trinta a 
sessenta dias; ou até mesmo, a ex-
clusão da Ordem dos Advogados 
do Brasil. 

A nova presidente do Poderjudiciário do Estado, desembar-

gadora Maria de Nazareth Brabo de Souza, iniciou a gestão vi-
sando aprimorar mais a prestação jurisdicional no Estado. Entre 
as prioridades está a agilização da tramitação e julgamento de 
processos dos chamados presos de justiça. Ainda neste semes-
tre será levado a júri popular os acusados de emasculação de 
crianças, em Altamira, já agendado para abril. Além de outros 
também previstos para este semestre como os assassinatos do 
professor Hélio Norman e do sindicalista Canuto. 

Com o objetivo de trabalhar em parceira com os diversos 
etores da sociedade, a dirigente cumpriu uma extensa agenda 
Je visitas protocolares. A visita ao Chefe do Executivo do Es-
tado foi a primeira a ser realizada. Além de outras aos dirigen-
tes de órgãos públicos como tribunais de contas, tribunais regi-
onais e entidades de classes. Acompanhada do Vice-Presiden-
te Milton Nobre e das Corregedoras de justiça Yvone Santiago 
Marinho e Carmencin Cavalcante, a Presidente do TJE estrei-
ta mais as relações institucionais, tão necessárias à realização 
de um trabalho voltado para a eficácia e celeridade da distri-

buição da Justiça no Estado. As visitas já realizadas estão re-
portadas nesta edição. 

Entre as decisões iniciais da gestora visando ampliar o raio de 
ação da prestação jurisdicional, está o funcionamento da Justiça 
e Juizados Especiais Itinerantes em comarcas do Estado sob a 
coordenação geral da desembargadora Marta lnêsJadão. Bujaru 
foi o primeiro município a receber ajustiça Itinerante, com uma 

operação que iniciou dia 17 de fevereiro, último. Os resultados 
serão veiculados no sistema de notícias da home page do Tribunal 
Nww.tj.pa.gov.br) e também na próxima edição do house organ 

• 'Informativo do TJE'. 

Outra importante decisão da gestora foi a nomeação de ser-
ventuários da Justiça de segunda entrância, aprovados no último 
concurso realizado peloJudiciário e executado pela Cespe/UnB, 
também reportado nesta edição. Com  os novos serventuários e 
a convocação de mais vinte bacharéis em direito que serão em-
possados, em breve, no cargo de juiz substituto, a dirigente aten-
de, de imediato, a atividade judicante em comarcas e/ou Juiza-
dos Especiais. 

Nesta edição reportamos ainda a posse dos desembargado-
res Albanira Lobato Bermeguy e Rômulo José Ferreira Nunes, 
nos cargos de Presidente e Vice-Presidente junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral. 

A editoria destaca ainda nesta edição, o artigo do juiz Andres 
ltzcovich, intitulado 'Adão ou Eva?'. Com uma abordagem filosó-

fica sobre a origem do homem, o juiz mostra através da parábola 
do fruto proibido a base do livre arbítrio. Andrés itzcovich é 
titular da comarca de Curionópolis e escreveu o texto em ho-

menagem ao Dia Internacional da Mulher, que transcorre no 
próximo dia 8 de março, e por atuar em um Poder liderado por 
uma mulher e integrado em sua maioria também por mulheres. 

A nova presidente inicia a gestão 
cumprindo agenda protocolar 



Eronides Primo é homenageado co 
medalha de mérito 

Eronides Primo recebendo a autorga de mérito 

O desembargador Eronides outros desembargadores e o Se- 
Sousa Primo foi um dos agracia- cretário de Planejamento dojudi- 
do com a medalha do mérito ciário também foram agraciados. 
Desembargador Hermano Ro- A medalha mérito 'Des. Her- 
drigues do Couto'. A homenagem mano Rodrigues do Couto' foi ins- 
foi realizada pela ex-presidente tituída com a resolução den°04/ 
da Corte, Desa. Climeniê Pontes, 2002 e tem por objetivo 'galar- 
no dia 30 de dezembro passado, doar personalidades que tenham 
no auditório 'Des. Agnano Mon- contribuído, direta ou indireta- 
teiro Lopes', antes da sessão de mente, para o engrandecimento 
posse dos 30 novos juizes substi- do Estado do Pará e particular- 
tutos do Pará. Na oportunidade, mente do Poder Judiciário'. 

Juizados Especi s tem nova coonado 

A desembargadora Marta 
Inês AntunesJadão vai ficará fren-
te da Coordenação Geral dos 
Juizados Especiais, no biênio 
2003/2005. Marta Inês Jadão foi 
empossada no gabinete de des-
pacho da presidente do TJE, no 
ultimo dia 07. Atualmente, na 
capital estão instalados 18 jui-
zados Especiais e mais 24, nos 
municípios do Estado. Os juiza- 

dosEspeciais foram criados para 
resolver de forma rápida e gra-
tuita, conflitos de interesse de até 
60 salários mínimos na área cí-
vel e na penal infrações de me-
nor potencial ofensivo. 

Marta Inês Jadão substitui a 
desembargadora Carmencin Ca-
valcante, recém empossada Cor-
regedora dejustiça do Interior, no 
último dia 03 de fevereiro. 

Ldba flitf)LOS COtflUIllldtIUS 

O juiz Vanderley de Oliveira 

Silva , titular da comarca de Vi-

seu oficializou a união de 75 ca-

sais de baixa renda moradores 

do município de Cachoeira do  

Piriá. A custo zero para os nu-

bentes o evento foi realizado em 

janeiro deste ano. Na foto o juiz 

durante a solenidade de casa-

mentos. 
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AGENDA DA PRESIDENTE 
A Presidente do TJE. Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza, 
agradece os convites e visitas recebidas neste mês de fevereiro: 

EVENTOS PLANEJADOS, ORGANIZADOS E EXECUTADOS 
PELA ASSESSORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES SOCIAIS. 

03 - Missa em Ação de Graças 

Sessão Solene de Posse dos Novos Dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado 

do Pará 

26 - Sessão Solene de Vítaliciamento de Membros do Poder Judiciário do Estado 
do Pará 

CONVITES RECEBIDOS PELA PRESIDÊNCIA DO TJE-PA. 
01 - Sessão Solene de Posse dos Novos Deputados Estaduais da Assembléia 

Legislativa do Estado do Pará e, Eleição da Nova Mesa Diretora da 5° 

Legislatura. 

Cerimônia de Posse dos Novos Senadores da República. 

Sessão Solene de Posse dos Novos Dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado 

do Tocantins 

03 - Cerimônia de Lançamento da nova série de Cartões Telefônicos - TELEMAR. 

Sessão Solene de Posse dos Novos Dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro 

07 - Cerimônia de Inauguração do Edifício Sede do Ministério Público do Estado 
do Pará, no Município de Barcarena. 

lO - Solenidade de Posse dos Novos Procuradores da República 

II Cerimônia de Entrega de Kits de Material Esportivo do Projeto "Pintand, 

a Liberdade". Governo do Estado do Pará e Ministério do Esporte. 

12 - Cerimônia de Inauguração do Fórum da Comarca de São Miguel dos 

Campos. Promoção do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
14 Solenidade de Formação de Cabos do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Pará 

Cerimônia de Assinatura de Renovação do Termo de Adesão do Programa 

"Fabricação de Idolos 2003". Governo do Estado do Pará. 

17 - Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos da Câmara Municipal de Belém. 

Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos Legislativos da Assembléia Legislativa 

do Estado do Pará 

20 - Sessão Solene de Posse do Juiz de Direito Antônio Olímpio Castelo Branco, 

no cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 

Sessão Solene em Homenagem do Ministro William Paterson, do Superior Tribunal 

de Justiçã 

21 - Sessão Solene de Posse dos Novos Dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral 

Sessão Solene de Posse dos Novos Dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado 

do Amapá 

25 - Solenidade Militar de Transmissão do cargo de Comandante do lO  Comando 
Aéreo Regional 

VISITAS PROTOCOLARES REALIZADAS PELOS NOVOS 
DIRIGENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 

13 - Doutor Simão Robison jatene, Governador do Estado do Pará. 

Doutor Edmilson de Brim Rodrigues, Prefeito Municipal de Belém 

14 Doutora Valéria Vinagre Pires Franco, Vice-Governadora do Estado do 

Pará 

Major-Brigadeiro-do-Ar Carlos Augusto Leal Veiloso, Comandante do 1° 

Comando Aéreo Regional 

Vice-Almirante José Antônio de Castro Leal, Comandante do 40  Distrito Naval 

Doutor Rubens Rollo D'Oliveira, Juiz Federal - Diretor do Fóro 

20 - Doutor Geraldo de Mendonça Rocha, Procurador Geral de Justiça 

Conselheiro Lauro de Belém Sabbá, Presidente do Tribunal de Contas do Estado 

Conselheiro Aloysio Augusto Lopes Chaves, Presidente do Tribunal de Contas 

dos Municípios 

21 - Doutor Ophir Cavalcante Júnior, Presidente da OAB-Pa. 

General-de-Divisão ítalo Fortes Avena, Comandante da 8° Região Militar 

Desembargadora Raimunda do Carmo Gomes Noronha, Presidente da 

Associação dos Magistrados do Estado do Pará 

Coronel QOPM João Paulo Vieira da Silva, Comandante Geral da Policia Militar 

do Estado do Pará 

24 - Jornalista Laércio Wilson Barbalho, Diretor Superintendente do Jornal O 

Diário do Pará 

Jornalista Rômulo Maiorana Júnior, Vice-Presidente das Organizações Rômulo 

Maiorana Jornal O Liberal 

27 - Juiz Togado Georgenor de Souza Franco, Presidente do Tribunal Regional do 

Trabalho da 8° Região 

Deputado Estadual Mário Couto Filho, Presidente da Assembléia Legislativa do 

Estado do Pará 

VISITAS RECEBIDAS PELO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 

21 - Calouros do Curso de Direito da Universidade da Amazônia - UNAMA. 

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



0 Des. Enivaldo Gama e sua esposa Maria Santana 

Durante a visita, o governador Simão jatene falou sobre 

os projetos do Executivo para o Estado 

No Palácio Antônio Lemos, Edmilson Rodrigues 
recebeu os desembargadores 

INFORMATIVO DO TJE • FEV/2003 

TJE escolhe novo desembargador 
juiz Enivaldo da Gama 
Ferreira é o mais 
novo integrante do Tri-

bunal de Justiça do Pará. A es-
colha do novo desembargador 
para ocupar a vaga deixada em 
janeiro com a aposentadoria do 
Des. Jaime Rocha, foi realizada 
no dia 12, em sessão extraordi-
nária do Tribunal Pleno (TJE-
Pará). A eleição obedeceu o 
critério de merecimento e a 
votação foi através de escrutí-
nio secreto. Além de Enivaldo 
Ferreira, que obteve 17 votos, 
dentre os 25 dos desembarga-
dores presentes, concorreram 
ainda os juizes: Yvete Pinheiro, 

ana Abulfaiade, Maria Brígi-
la, Maria de Nazaré Gouveia 

os Santos, Cons-tantino Augus- 

to Guerreiro, Raimundo Holan-
da, Maria Angélica Lopes San-
tos e Marneide Merabet. 

O novo integrante do Tribunal, 

que deverá ser empossado nas pró-
ximas semanas, atinge o desembar-
go com 2 1 anos na magistratura. 
Enivaldo Gama Ferreira iniciou a 
carreira como juiz de direito na 
comarca de Conceição do Ara-
guaia, em outubro de 1982.   Nessa 
comarca, o magistrado permane-
ceu por quatro anos. Posterior-
mente foi removido para a comar-
ca de Capanema onde atuou tam-
bém por quatro anos. Em seguida, 
o magistrado foi promovido para 
à terceira entrância, assumindo a 
titularidade da 5' Vara Cível, onde 
atua até hoje. 

Nascido em Muaná - Muni- 

cípio pertencente ao arquipélago 
do Marajó, Enivaldo Gama Ferrei-

ra é casado com a bacharela em 
direito Maria Santana da Luz Fer-
reira, com a qual tem cinco filhos e 

1 netos. Sobre a escolha para ocu-
par a vaga ele declarou que estava 
agradecido e que acredita ter me-
recido os votos. 

Presidente do Judiciário realiza visitas 
protocolares aos 

A Presidente do Tribunal 

de Justiça do Estado, 
Desa. Maria de Naza-

reth Brabo de Souza, realizou 
na manhã do dia 13, visita pro-

tocolar ao chefe do Executivo 

do Estado, Simão Robson iate- 
Também participaram da 

- usita, os desembargadores Mil-

.n Nobre, Vice-Presidente; 

Yvonne Santiago Marinho e 

Carmencin Cavalcante, Corre-
gedoras de Justiça; Marta Inês 

jadão, Coordenadora Geral dos 

Juizados Especiais e Heralda Dai-
cinda Rendeiro, integrante do 

Conselho da Magistratura. As 
visitas protocolares objetivam 

estreitar os laços de harmonia, 

amizade e cooperação entre os 
poderes constituídos. 

O Governador do Estado, 

acompanhado do Secretário Espe-

cial de Defesa Social, Manoel San-

tino júnior, recebeu os desembar-

gadores no gabinete de despachos 

da governadoria. Durante a con-

versa, Simão jatene destacou os 

avanços verificados nos últimos oi-

tos anos no Pará e disse que deve-

rá continuar a política de desenvol-

vimento implementada pelo ante-

cessor, Almir Gabriel. "Estou ten- 

tando aglutinar forças política para 

prosseguir com os projetos. O Exe-

cutivo sozinho não pode fazer mui-

ta coisa, pois o tempo é curtíssi-

mo", disse. A visita se estendeu por 

cerca de meia hora. 

Prefeitura de Belóm 
Após a visita ao governador, os 

dirigentes do judiciário se desloca-

ram até o Palácio Antônio Lemos, 

sede da prefeitura municipal de Be-

lém, onde foram recebidos pelo pre-

feito Edmilson Rodrigues e o asses-

sor parlamentar da prefeitura, o ad-

vogado João Augusto de Oliveira. 

Há seis anos no governo munici-

pal cumprindo o segundo mandato, 

o prefeito Edmilson Rodrigues disse 

se sentir honrado e lisonjeado em 

receber representantes de um poder 

e principalmente por se tratar de um 

Poder que é o sustentáculo da de-

mocracia. Para o prefeito a visita de-

monstra o respeito e amor que os 

dirigentes do Judiciário têm pela ca-

pital do Estado. A conversa durou 

meia hora, aproximadamente. Na 

oportunidade, os visitantes foram 

contemplados com exemplares da 

agenda personalizada 'Belém, cidade 

criança', produzida pela Prefeitura. 



As dirigentes do Judiciário foram recepcionadas 
pelo major brigadeiro-do-ar Carlos Velloso 

Entre os assuntos discutidos, a vice-governadora falou sobre 
um projeto para assistir adolescentes em conflito com a lei 

Procuradores de justiça com os desembargadores 
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Dirigentes do Judiciário visitam 
Vice-Governadora do Pará e o 1 Comar 

A Presidente do TJ, Desa. 

Maria de Nazareth 
Brabo de Souza, visitou 

no último dia 14, a vice-gover-

nadora do Estado, Valéria Pires 

Franco. Participaram da visita, 

as desembargadoras Carmen-

cin Cavalcante e Yvonne Santi-

ago, Corregedoras de justiça; 

e Therezinha Fonseca, inte-

grante do Conselho da Magis-

tratura. A visita protocolar 
aconteceu no Centro Integra-

do do Governo do Estado, local 

onde funcionam sete secretari-

as especiais do Estado. 

A vice-governadora, Valéria Pi-

res Franco—que acumula, também, 

o cargo de secretária especial de 

proteção social - recepcionou as 
desembargadoras com muito cari-

nho e disse estar feliz em receber a 

nova direção do Judiciário paraen-

se. Durante a conversa, Valéria 

Franco declarou que pretende es-

tabelecer uma parceria com o Ju-

diciário para implantar um projeto 

social, que entre os objetivos, visa 

dar aos jovens em conflito com a 

lei, acesso a um programa educa-

cional de capacitação profissional 

garantindo assim, o direito a pro-

teção integral desses adolescentes, 

como está previsto no ECA - Esta- 

tuto da Criança e do Adolescente. 

A presidente do TJ, Maria de 

Nazareth Brabo, convidou Valéria 

Pires Franco para visitar oJudiciá-

rio e assim, estudar a melhor par-

ceria. A vice-governadora disse ter 

"certeza que com sensibilidade va-

mos trabalhar em parceria". 

1 COMAII 
No 1 Comando Aéreo Regional 

da Amazônia, a Presidente do Tri-

bunal de justiça do Estado, Maria 

de Nazareth Brabo, foi receb: 

com honras militares pelo Major 

Brigadeiro-do-Ar, Carlos Leal Ve-

lloso. Também participaram da vi-

sita ao 1 Comar, as desembargado-

ras Therezinha Fonseca, Carmen-

cin Cavalcante e Yvonne Santiago. 

Para Carlos Leal Velloso, a vi-

sitar protocolar é de grande impor-

tância, principalmente, por forta-

lecer os laços de amizade a de co-

operação entre o Poder judiciário 

e as forças armadas. 

O Major- Brigadeiro Carlos Ve-

lloso, que está há um ano e meio à 

frente do 1 Comar, deverá passar o 

cargo para o Brigadeiro-do-Ar, Car-

los Alberto Pires Rolla. O evento será 

no próximo dia 25 de fevereiro às 

9h, na Base Aérea de Belém. 

Visita protocolar ao Ministé rio Pú blico do Estado 

A Chefe do Poder Judi-

ciário, Maria de Na-

zareth Brabo de Sou-

za acompanhada do Vice-

Presidente, Milton Nobre e 

desembargadoras Yvonne 

Santiago Marinho e Carmen-

cin Cavalcante, Corregedo-

ras de justiça da região me-

tropolitana de Belém e do 

interior, esteve na manhã do 

dia 20, em visita protocolar 

ao Procurador Geral do Mi-

nistério Público do Estado, 

Geraldo de Mendonça Rocha. 

Os desembargadores foram 

recepcionados também pelos 

procuradores Luiz lsmaelino Va-

lente, Cláudio Meio e Luzia Nad-

ja Nascimento. A visita se esten- 

deu por quase uma hora e os de-

sembargadores puderam conhe-

cer alguns setores do MP e o ple-

nário daquela Casa. Antes de en-

cerrar a visita ao MP o Vice-Pre-

sidente, Milton Nobre precisou 

se retirar para acelerar alguns jul-

gamentos. As visitas protocolares 

continuaram nos tribunais de con-

tas do Estado e do Município. 

Antes de deixarem o prédio 

do MR as desembargadoras dei-

xaram mensagens no livro de vi-

sitantes ilustres, desejando êxi-

to à administração. Para o pro-

curador geral, a visita dos novos 

dirigentes é motivo de honra e 

satisfação "certo de que o Po-

der judiciário e Ministério Públi-

co caminharão sempre juntos, no 

exercício de prestar a toda a co- 

letividade a devida atuação ju- 

risdicional objetivando alcançar 

o ideal de justiça tão desejado 

por todos os cidadãos brasilei-

ros". 



Juizes da Justiça Federal 
receberam os desembargadores 

dosem municípios pólos. 

O conselheiro Aloísio Chaves 

disse que a visita é importante e que 
o órgão necessita de um entrosa-

mento maior com o TJE. "Necessi- 

No TCE, os conselheiros recepcionaram os visitantes 
tamos sobretudo de ficar a par desse 

processo de modernização e inte-

ragir mais com o TJE, pois as nos-

sas decisões terminam no Judiciá-

rio", informou. 

Dirigentes do Judiciário 
visitam IV Distrito Naval 

No último dia 14, a presi-
dente do TJE, Maria de Naza-
reth Brabo de Souza, esteve 
no IV Distrito Naval. Acom-
panhada pelo Vice-Presiden-
te, Milton Augusto de Brito 
Nobre e as desembargadoras 
Yvonne Santiago Marinho e 
Carmencin Cavalcante, Cor-
regedoras de Justiça e ainda, 
a Desa. Therezinha Martins da 
Fonseca, integrante do Con-
selho da Magistratura. 

O vice-almirante José Antônio 
de Castro Leal recepcionou a diri-
gente com o cerimonial militar es-
pecífico. Eles conversaram por qua- 

se uma hora sobre assuntos di-

versos relacionados a Justiça. 

Ao final do encontro, o co-

mandante do IV Distrito Naval 

disse que a visita da Chefe do 

judiciário aos comandantes das 

forças armadas é necessária. Ele 

entende que as autoridades go-

vernamentais precisam manter 

entendimentos permanentes 

para trabalhar em conjunto, as 

carências do País. O vice-almi-

rante disse também, que o co-

mando dará sempre apoio aoJu-

diciário nas áreas de responsa-

bilidade da Marinha. A toto oficial da visita 
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Conselheiros e auditores receberam os 
desembargadores do Tribunal de Justiça 

o Tribunal de Contas do 

Estado, a comitiva de 
desembargadores do 

TJE foi recebida pelo conselhei-

ro Presidente do órgão, Lauro 

de Belém Sabbá e ainda pelos 

conselheiros Coutinho Jorge, 
vice-presidente; Lourdes Lima; 

Elias Naif Daive e ainda pelo 
auditor, Erlindo Braga e pelo 

procurador Antônio Maria Ca-
valcante. 

Para o conselheiro Lauro Sab-

bá a visita é importante e demons-

r'» a preocupação da Presidente 

JE com a celeridade "que tam-

m queremos nos processos', dis-

se. Ele informou aos desembarga-

dores que em cinco anos o TCE jul-

gou e condenou no valor de dez 

milhões, vários órgãos. Esses recur-

sos serão devolvidos aos cofres do 

Estado através de denúncia apre- 

sentada pelo Ministério Público ao 

Tribunal de Justiça do Estado. O 

TCE fiscaliza e julga, preliminar-

mente as contas do governo e das 
secretarias estaduais. 

No Tribunal de Contas dos 

Municípios, a desembargadora 

Maria de Nazareth Brabo de Sou-

za acompanhada pela desembar-

gadora Carmencin Cavalcante foi 

recebida pelo Presidente Aloísio 

Chaves e ainda pelos conselheiros 

Rosa Hage, Paulo Dourado, Alci-

des Alcântara e Ronaldo Passari-

nho. 

O TCM fiscaliza as contas das 

prefeituras e da câmaras municipais 

dos 143 municípios do estado e as 

aplicação de recursos estaduais e 

federais, através de convênios esta-

belecidos com o TCE e TCU. Além 

da sede localizada na capital, o ór-

gão também possui postos avança- 

Os desembargadores tam-
bém visitaram o prédio - sede 
da justiça Federal. O juiz Rubens 
Rolio D'Oliveira, titular da 3 
Vara Criminal e diretor daquele 
foro, recebeu os dirigentes em 
companhia dos Juizes Herculano 
Martins Nacif, Francisco Garcês, 
Antônio Carlos Almeida Campe-
lo e Glaucio Maciel. 

Para Rubens Rollo D Oliveira, 
os desembargadores, "são verda-
deiros ícones da magistratura para-
ense". O juiz destacou a atuação das 
desembargadoras Nazaré Brabo de 
Souza e Yvone Marinho que chegam 
ao topo da carreira tendo servido o 
Estado há décadas e são referências 
às novas gera-
ções. "E odes-
tino me conce-
deu a honra de 
recebê-las, 
neste fôro", 
ressaltou. 

Rubens D' 
Oliveira atua 
há nove anos 
naJustiça Fede-
ral. Antes de 
iniciar na ma-
gistratura, ele 
trabalhou por 
seis anos no 
Ministério Pú- 

blico federal. Mas o juiz disse que 
desde a época em que era estudan-
te de Direito já ouvia falar das duas 
magistradas. Ele lembrou ainda que 
foi estagiário do desembargador 
Milton Nobre quando o magistra-
do exercia o cargo de consultor 
geral do município, "onde obtive 
muitas lições e ensinamentos jurídi-
cos que até hoje aplico". 

O juiz federal elogiou ainda as 
desembargadoras Therezinha Fon-
seca e Carmencin Cavalcante, que 
também participaram da visita. Ele 
destacou a ajuda prestada por Car-
mencin Cavalcante para viabilizar 
a instalação dos juizados Especiais 
Federais. 
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dvertência. Se o que 
se segue não vier a 
passar de um dispara-

te, o assumimos como tal, por 
entender que, em relação à ver-
dade, intento é condição de 
atingimento. Se, ao revés, 
como cremos, houver nestas li-
nhas qualquer acerto, de logo, 
declinamos o mérito que nos é 
estranho. Pertence, in totum, 
às Dras. Phyllis Trable, Elaine 
Pagels e outros cientistas que 
rumaram por essa vereda. 

As mulheres, de há tempo, car-
regam pecha e culpa da expulsão 
de éden, por haver provado o fru-
to proibido. Somos um tanto in-
créus acerca da legitimidade da 

o se tratar de Justiça 
de Família, chamam 
atenção situações em 

que são negados direitos de 
crianças e adolescentes, quais 
sejam, disputas de guarda em 
que um ou ambos os genito-
res desrespeitam o direito de 
expressão, opinião ou convi-
vência familiar dos filhos; ne-
gação de paternidade e de 
alimentos; exposição de crian-
ças e adolescentes a situações 
de risco e violência de toda 
ordem cometida contra este 
segmento populacional. 

Neste artigo, dentre as situa-
ções aventadas, venho tratar de 
modo particular das questões 
relativas à Investigação de Pater-
nidade, tendo por objetivo pro-
blematizar acerca da temática. 

Essa elaboração resulta de 
um envolvimento na triagem de 
Processos de Investigação de 
Paternidade para o exame de 
D.N.A. de todos as comarcas do 
Interior do Estado e das Varas de 
Assistência judiciária da Comar-
ca da Capital levadas a cabo no 
Setor Social do Fórum Cível. 

Nesse lidar com processos, 
é fácil observar a retaliação so-
frida pela maioria das mães que 
representam seus filhos na busca 
da origem paterna, igualmente, a 
ansiedade dos supostos pais no 
resultado do referido exame seja 
em razão das dificuldades em re-
velar à esposa ou companheira a  

atribuição a elas de tamanho fardo, 
de semelhante cruz. 

Paulo, em carta a Timóteo, pa-
rece sentir distinto: 

"Eu não permito que nenhuma 
mulher ensine ao marido ou tenha 
autoridade sobre ele; ela deve ficar 
em silêncio, pois o primeiro a ser 
criado foi Adão." 

Para vários teólogos, "a histó-
ria do fruto proibido é uma pará-
bola sobre o livre arbítrio, ou seja, 
os seres humanos são responsáveis 
por seus próprios atos." Nesta es-
teira, parece lógico concluir que, da 
primeira parelha humana, a mulher, 
mais do que pela perdição, foi res-
ponsável pela emancipação humana. 

Elaine Pageis, da Universidade 

existência de um filho fora da rela-
ção, ou do simples fato de um filho 
representar despesas a mais com 
assistência e cuidados e, em última 
instância, do vislumbrar de um futu-
ro herdeiro. 

Sem dúvida, das várias questões 
que permeiam a investigação de 
paternidade, o fator econômico não 
pode ser descurado. Afinal, vive-se 
em uma sociedade de lógica capi-
talista, em que qualquer atitude de 
pai, mãe e filhos não podem ser 
desnuda de uma realidade econô-
mico-patrimonial. 

Assim sendo, considerando 
também esse matize, parece de 
bom alvitre trazer à tona algumas 
nuances apreendidas no contexto da 
Investigação de Paternidade, bem 
como fazer um inventário dos com-
portamentos mais comuns apresen-
tados pelos pais. 

As demandas judiciais sobre pa-
ternidade tem uma perspectiva de 
assistência econômica, tanto que as 
petições se dirigem a homens que 
possuem fontes de renda e que na sua 
maioria pertencem às classes média 
e alta, e as mães que demandam, in-
variavelmente retaliadas do ponto de 
vista moral, são taxadas de "interes-
seiras" pelos supostos pais, enquan-
to que os supostos filhos findam sen-
do os mais prejudicados neste pro-
cesso, pois não conhecendo sua ori-
gem paterna, acumulam prejuízos na 
construção de sua identidade. Estes 
indivíduos em desenvolvimento en-
frentam um processo doloroso no ara  

de Princeton, com pena de mes-
tra, leciona que, em antigas comu-
nidades cristãs e judaicas, a cria-
ção era uma parábola da igualda-
de humana (homem e mulher cria-
dos à imagem de Deus). 

Phyllis Trable, por seu turno, 
em fascinante investigação, se so-
corre dos valiosos utensílios da lin-
güística no desvende da questão. 
Para ela, equivocam-se os que pen-
sam que Adão, primeira criatura 
humana era homem. Antão, era 
mulher? Tampouco. 

Adão, do hebraico há-'adam, 
é termo genérico que designa a 
humanidade. Destarte, em Gene-
sis, início do segundo capítulo, 
descreve uma criatura de sexo in-
definido. "Quando deus tira uma 
costela de há-'adam, acontece a 
separação dos sexos, e a mudan-
ça é assinalada por novas pala-
vras; a criatura da qual foi tirada 
a costela, agora é chamada, não 

da descoberta de sua origem pater-
na e da garantia do direito à convi-
vência com o pai, quando para ou-
tra parcela da população infanto-ju-
venil, este reconhecimento paterno 
é algo completamente natural, sen-
do o próprio pai que consta como 
declarante na certidão de nascimen-
to do filho. 

Em regra, nesse processo de 
busca do suposto filho e fuga do su-
posto pai, constrói-se um espaço 
propício a uma verdadeira "guerra" 

( ... ) entre um filho rejeitado, le-

sado, magoado e ressentido, e um 
pai desconfiado que quer vencer o 

inimigo usando de todas as provas e 
recursos possíveis, para mais uma 

vez, tentar renegá-lo. ( ... ) E comum 
o pai ver no filho não reconhecido 

uma pessoa ameaçadora, oportunis-

ta, alguém interessado somente no 

ganho material, que estaria queren-
do lesá-lo e não alguém que tam-

bém busca a validação de sua ori-
gem, da sua existência. (CATAM, 
PINTO E FRANCO, 1998). 

Evoluindo nesta abordagem, 
depreende-se que a demora nos 
procedimentos ou processos de 
Investigação de Paternidade, em 
que pese o investimento da Ges-
tão 2001/2002 do Tribunal dejus-
tiça no aumento no número de exa-
mes de D.N.A. realizados, em con-
vênio com o Laboratório de Ge-
nética da UFPa, ainda se constitui 
numa batalha a ser vencida no 
Pará, igualmente desafiador é a 
garantia do direito á paternidade  

de há- adam, mas de ish (ho-
mem), e a criatura fabricada a 
partir da costela ganha o nome 
de 'ishshah (mulher). 

Ademais, ninguém duvida que 
o Sublime seja capaz de criar dois 
seres simultaneamente. E, no que 
ao mérito das criaturas tange, 
nada mais justo. 

Amiúde, ouvimos que Deus es-
creve certo por linhas tortas. Dis-
sentimos: Deus escreve certo; 
suas linhas, porém, não são tor-
tas; o homem é que pouco se es-
força na intelecção de sua escrita. 

Bibliografia (Trechos entre 
comas, encasados ad litteram). 

CULLEN, Murphy. The worl- 
da according to Eve, 1998. 

As mulheres da Bíblia (artigo). 

Roberto ltzcovich. é juiz de 
Direito titular da comarca de Cii-
rionópolis-Pará. 

de crianças e adolescentes a fim 
de implementar o que apregoa o 
ECA em seu art. 17, sobretudo 
no conteúdo que se refere ao d 
reito à inviolabilidade da integri-
dade física, psíquica e moral da 
parcela infanto-juvenil, contemplan-
do a preservação da imagem, da 
identidade e autonomia 

Em suma, da análise dos ca-
sos de Investigação de Paterni-
dade, pode se inferir que a única 
forma encontrada pela mãe de 
garantir a assistência material do 
filho é comprovando o vínculo 
biológico com o pai, só possível 
com a Investigação de Paternida-
de. Não obstante esta situação, 
para o filho, mais significativo que 
a mantença é a identidade famili-
ar e o laço afetivo com o pai. 
Garantir estes direitos é ainda o 
grande desafio a ser enfrentado 
pelo Poder judiciário e pela soci-
edade. 

Nazaré Mendonça das Neves, 
professora da Unama, é assistente 

social do Fórum Cível! Varas de Fa-
mília. 

Adão ou Eva? 

A guerra no contexto da 
investigação de paternidade 



Empossada no último dia 3 de fevereiro, na presidência do 
TJE, a desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza, 
em entrevista exclusiva, fala das expectativas em relação 

à Reforma do judiciário, em trâmite no Congresso Nacional 
e como vai conduzir a Justiça do Estado, neste biênio. 
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•Informativo do TJE - Na 
sua opinião, qual o papel do Ju-

diciário e de seus integrantes para 
o fortalecimento do regime de-

mocrático de direito? 

•Desa. Ma  de Nazareth - 
'undamental o papel do Judi- 

.rio no fortalecimento do re- 
ne democrático de direito e 

consequentemente na governa-

bilidade do País. Países que ex-

perimentaram outras formas 
que consideram democráticas 

acabam por adotar o estado de 

direito, que tem no Judiciário o 

seu guardião. Não obstante a in-

dependência e harmonia que 
deve existir entre os Poderes, o 

Judiciário representa a garantia 

maior da nossa democracia, gra-
ças à tradicional índole judicia-
rista introduzida em nosso País 

pela Constituição, quando esta-

beleceu em um dos seus artigos 
alie qualquer lesão ao direito in- 

dual é sempre suscetível de 
reciação do Poder Judiciário. 

•Informativo do TJE - 
Quais as principais propostas que 

a senhora gostaria de ver apro-

vadas na Reforma do Judiciário? 

Cite algumas e justifique? 

UDesa. Ma  de Nazareth - 
A reforma do Judiciário, por to-
dos reclamada, tem como pri-

mordial finalidade a brevidade e 

a eficácia da prestação jurisdici-

onal. Para tanto, penso que é 

preciso, antes de tudo rever a 
sistemática dos recursos dispo-

níveis, pondo termo às questões 

que se transformam em litigân-

cia sem fim. De outra parte, para 

enfrentar as dificuldades existen-
tes, é necessário que os operado-

res do direito, Juizes, Advogados, 

Ministério Público, defensores, 

bem como serventuários, funcio- 

nários e o próprio povo, unam es-
forços nesse sentido. 

• Informativo do TJE - 
Quais os planos e metas que nor-

tearão sua gestão à frente do Ju-
diciário do Estado, neste biênio? 

•Desa. Ma de Nazareth - 
No biênio de minha gestão pro-
curarei fortalecer a autonomia 

administrativa e financeira do 
Tribunal, bem como intensificar 

a busca da eficiência do Judiciá-
rio, com menos custo e maior 

brevidade. Otimizar os recursos 

materiais e pessoais disponíveis 

é outro objetivo a perseguir, jun-

tamente com a capacitação e 
aprimoramento dos servidores, 

priorizando a programação esta-
belecida pela Escola Superior da 
Magistratura. E igualmente im-

portante diminuir o déficit de 

juizes, melhorando a relação juiz/ 

habitante. Implantar o novo Pla-
no de Cargos e Salários dos Ser-

vidores e estabelecer parcerias 

para que o Judiciário paraense 

acompanhe as transformações 
sociais. 

•Informativo do TJE - A 
senhora concorda com a asserti-

va de que o Judiciário pode e 

deve ser agente propulsor de ci-

dadania? Como a instituição po-

deria trabalhar nesse sentido? O 
que o jurisdicionado de baixa 

renda pode esperar da gestão? 

•Desa. Ma de Nazareth - 
O Judiciário é o mediador, man-

tenedor e propulsor da cidada-

nia nos diversos aspectos que a 

Constituição consagra. Na pro-
fícua gestão de minha anteces-

sora, a eminente Desembarga-

dora Climeniè Bernadette de 
Araújo Pontes, dentre outras 

realizações, procedeu a instala- 

ção e funcionamento de duas Va-

ras Agrárias, nos municípios de 

Marabá e Altamira, implantan-

do neste Estado, um relevante 

projeto social de cidadania, com 

os casamentos comunitários e a 
instalação de postos avançados 

de registro civil em maternida-

des locais. Assumi o compromis-

so de levar a Justiça ao encontro 

dos cidadãos, em especial dos 

mais humildes e sedentos dejus-
tiça. 

•Informatjvo do TJE - O 
Judiciário está com o número ide-

al de juizes ou precisa de mais 

para atender a contento os ju-
risdicionados em todo o Estado? 

•Desa. Ma de Nazareth - 
O nosso Judiciário necessita de 

um número maior de juizes, tan-

to é verdade que neste ano fo-

ram nomeados oitenta juizes. 
Entretanto, não suprimos ainda 
a real necessidade dos jurisdici-

onados. Espero diminuir esse 

déficit, a fim de que a relação 

Juiz/habitante se aproxime da 
ideal que é de um Juiz para cada 

25.000 habitantes. 

•Informativo do TJE - Se-
gundo dispositivo constitucional 

todo município é sede de comar-
ca, mas o Estado possui 143 

municípios e 101 comarcas ins-
taladas. Há planos de instalação 

de mais comarcas? E quanto as 

oito varas que faltam ser insta-

ladas para processar e julgar con-

flitos agrários minerários e am-
bientais, quais são as possibilida-
des de serem instaladas? 

UDesa. Ma de Nazareth - 
O objetivo prioritário do Poder 

Público é a segurança com justi-
ça. Todo cidadão paga seus im-

postos com esse propósito, logo 

assiste-lhe o direito de dispor de 

autoridades incumbidas de asse-

gurar tais finalidades. Por isso, 

em princípio, faz-se necessário 

que em cada localidade seus 
moradores tenham à sua dispo-
sição, um Agente de Segurança 

e um Magistrado para distribuir 

justiça. As comarcas serão ins-
taladas, por decisão deste Egré-

gio Tribunal, de acordo com os 

dotações orçamentárias disponí-

veis para esse fim. 

•Informativo do TJE - Na 
sua opinião, como a mídia tem se 

comportado no trato com as no-
tícias veiculadas sobre a atuação 

dos magistrados e servidores? 

•Desa. Ma de Nazareth - 
Como já afirmei anteriormente, 

as carências do Judiciário encon-

tram sempre ressonância na mí-
dia, entretanto, pouco comove 

o incansável trabalho dos Magis-

trados, os quais para levar justi-
ça aos cidadãos, enfrentam situ-

ações precárias e, as vezes, inu-
sitadas. 

• Informativo do TJE - 
Que mensagem a senhora quer 
levar aos integrantes do Judiciá-
rio (desembargadores e juizes) e 

aos servidores e serventuários no 
tocante às atividades desempe-
nhadas? 

•Desa. Ma de Nazareth - 
Que é importante a união de 

todos para o aprimoramento ins-

titucional e a melhoria da pres-
tação jurisdicional, a fim de que 

a Justiça paraense seja respeita-

da, forte e independente. 

Esta entrevista foi publica-
da originalmente no site oficial 
do Tribunal de Justiça do Pará - 
www.tj.pa.gov.br. 



Os juizes que conquistaram a vitaliciedade 

OJuiz Constantino Gurerreiro é um dos ministrantes 
do curso destinado aos serventuarios da justiça. 

lo 

   

    

  

COMARCAS INFORMATIVO DO TJE FEV/2003 

Juizes substitutos conquistam a 
prerrogativa da vitaliciedade no cargo 

Em sessão solene realiza-
da no dia 26 no plenário 
'Oswaldo PoVjucan Tava-

res' doze juizes foram vitalicia-
dos. Para alcançar o vitalicia-
mento, o juiz precisa exercer 
por dois a função, sem nenhum 
deslize ou ato que desabone sua 
conduta. De acordo com as 
Constituições Federal e Estadu-
al e ainda a Lei Orgânica da Ma-
gistratura Nacional o processo 
de vitaliciamento é apreciado 
pela Corregedoria Geral de Jus-
tiça e deliberado pelo órgão Es-
pecial, integrado pelos 23 de-
sembargadores mais antigos. A 
sessão que deferiu o processo de 
vitaliciamento dos doze juizes 
transcorreu no último dia 12 des-
te mês, e publicada no Diário 
Oficial da Justiça, dia 24 de fe-
vereiro. 

A solenidade de vitaliciamento 
dos juizes, presidida pela desem-
bargadora Maria de Nazaré Brabo 
de Souza Contou com a participa-
ção do colégio de desembargado-
res e de representantes do Ministé- 

rio Público do Estado e da Ordem 
do Advogados do Brasil, seção 
Pará. Os vital iciandos reafirmaram 
o compromisso de cumprir e fazer 
cumprir as Constituições Federal e 
Estadual e demais legislações. O do-
cumento que confere a prerrogati-
va foi entregue individualmente aos 
juizes. 

Ojuiz Ronaldo ValIe, da 50 

vara penal e diretor do Fórum Cri- 

minal da capital se manifestou para 
saudar os juizes. Valdeise Maria Reis 
Bastos que falou em nome dos vita-
liciados lembrou do momento da 
posse, transcorrida em 2000, dizen-
do que naquele momento todos ali 
estavam alcançando um sonho. Ela 
disse ainda que durante o estágio 
probatório - dois anos no exercício 
da função, os juizes tiveram a di-
mensão do papel social que exerci- 

am. Ajuíza ressaltou que para aten-
der aos anseios da população, mui-
tas vezes, precisam ser conselhei-
ros e pedagogos. 

Para a oradora a prerrogativa 
da vitaliciedade é da maior relevân-
cia pois assegura ao magistrado 
exercer livremente a atividade ju-
risdicional. A juíza falou ainda que: 
"nesses dois anos fomos rigidamen-
te avaliados, não só pelo órgão 
competente, que é a impoluta Cor-
regedoria deste Tribunal, e princi-
palmente pelos jurisdicionados e 
advogados que acompanharam a 
nossa atividade judicante no dia a 
dia forense", destacou. 

Os juizes vitaliciados são: A 
sandra lsadora Vieira Marques, C 
rice Maria de Andrade, Giovana a 
Cássia Santos de Oliveira, Guisela 
Haase de Miranda, Heloísa Helena 
da Silva Gato, Homero Lamarão 
Neto, Reijjane Ferreira de Oliveira, 
Raimundo Rodrigues Santana, Ro-
berto Andrez ltzcovich, Suayden 
Fernandes da Silva, Valdeise Maria 
Reis Bastos, Sílvio César dos San-
tos Maria. 

Presidente do TJE empossa os classificados do 

último concurso público para serventuarloc da Justiça 

Mais cinco classificados 
do último concurso pú-
blico foram nomeados 

para atuarem em comarcas de 
segunda entrância. Os classifi-
cados da terceira entrância já 
estão trabalhando. A presiden-
te do TJE, desembargadora Ma-
ria de Nazaré Brabo de Souza 
está dando posse aos que opta-
ram para exercer as funções em 
comarcas de segunda entrância. 
A posse dos cinco novos serven-
tuários aconteceu no dia lO des-
se mês, no gabinete de despa-
chos da dirigente. Fábio Rangel 
Pereira de Souza foi empossa-
do no cargo de escrivão da co-
marca de Ananindeua; Antônio 
de Souza Viana, no cargo de ofi-
cial de justiça da comarca de 
ltaituba. No cargo de escreven-
te a desembargadora empossou 
os seguinte serventuários: Joni-
valdo de Sousa Sanches para a 
comarca de Obidos; Nivaldo Vi-
dai de Almeida e Gilvaldo Alves 
Pereira para a comarca de 
Ananindeua. 

No último dia 06 de fevereiro 
foram empossados, também no ga-
binete de despachos, três portado-
res de necessidades especiais. Os 
serventuários Mário Oliveira, Flá-
via Teresa Barros e Luciana da Sil-
va vão ocupar os cargos de escri-
vão, escrevente e oficial de justiça 
de segunda entrância, nas comar-
cas de Marabá e Parauapebas. 

Antes de assumirem os cargos, 
os novos servidores participam de 
um curso específico para cada car-
go, ministrado por juizes e serven-
tuários da Capital. Com  uma carga 
de 25 horas/aulas, o curso é execu-
tado pela Escola Superior da Ma-
gistratura e só após concluído é que 
começam a trabalhar nas respecti-
vas comarcas. 

Na oportunidade, a dirige 
parabenizou os novos serventu, - 

os pela aprovação no certame 
disse ter sido uma vitória alcança-
da, num País onde existem milha-
res de desempregados é uma vitó-
ria passar em um concurso como 
esse. A magistrada deu boas vindas 
aos novos serventuários e disse 
que, "vocês agora passam a inte-
grar a família do Judiciário e por-
tanto devem zelar por essa família'. 

No concurso promovido pelo 
Judiciário do Estado e executado 
pela Cespe-UnB, em janeiro de 
2002, foram preenchidas 105 va-
gas para os cargos de serventuá-
rios de justiça, para todo o Esta-
do. Dentre as vagas ofertadas, 
20% foram destinadas aos can-
didatos portadores de necessida-
des especiais. No total, 63 can-
didatos classificados já estão tra-
balhando na terceira entrância 
(capital). E, 45 novos serventuá-
rios participam do curso de ca-
pacitação para assumirem os car-
gos junto às comarcas de segun-
da entrância. 



INFORMATIVO DO TJE • FEV/2003 ELEITORAL 

Des. Fehcio Pontes desejou êxito a 
nova presidécia do TRE 

toma posse na presidência 
do Tribunal Regional Eleitoral 

E m sessão solene realiza-
da no plenário Antônio 
Koury, a desembargado-

ra Albanira Lobato Bemerguy 
tomou posse, na noite do dia 
21, na presidência do Tribunal 
Regional Eleitoral. Na mesma 
sessão também foi empossado 
no cargo de Vice Presidente e 
Corregedor da Justiça Eleito-
ral, o desembargador Rômulo 
Nunes. Os dois desembargado-
res vão cumprir um mandato de 
dois anos, naquele Tribunal. Eles 
já estavam atuando nos cargos 
interinamente, desde a aposen-
tadoria compulsória do então 

sidente João Alberto Paiva, 
corrida no último dia 10  de ja-
iro. Em seu lugar assumiu o 

então Vice-Presidente e Corre-
gedor Eleitoral Felício Pontes, 
que também alcançou a idade 

A Desa. Albanira Bemerguy durante o 
pronunciamento de posse no TRE do Pará 

lização de votos". A desembar- 
gadora disse ainda que é inadiá- 
vel dotar a Justiça Eleitoral de 

melhor estrutura até mesmo para 
valorizar a importância do voto 
numa sociedade democrática. 

esemarifalor aicio 'o s e omenageado 

O Des. Rômulo Nunes, vice-presidente e corregedor 

da Justiça Eleitoral, assina o termo de posse 

r.mite de permanência no ser-
viço público, em 27 de janeiro. 

A Chefe do Judiciário, desem-
bargadora Maria de Nazaré Brabo 
de Souza, a Governadora em exer-
cício, Valéria Pires Franco e o de-
putado André Dias representado o 
presidente da Assembléia Legisla-
tiva e ainda, os integrantes do Tri-
bunal Regional Eleitoral compuse-
ram a mesa oficial dos trabalhos. A 
sessão iniciou com a execução dos 
acordes do Hino do Estado do Pará, 
pela Banda de Música da PM. Em 
seguida, o representante da OAB, 
Ophir Cavalcante Júnior; o juiz Ro-
naldo ValIe e Ubiratan Cazeta, pro-
curador federal, manifestaram-se 
para saudar os empossados. 

Já investida no cargo de Presi-
dente, Albanira Bemerguy fez o pro-
nunciamento oficial, onde expôs al-
guns aspectos da conjuntura social 
e política do País e como é presta-
da a atividade jurisdicional, num 
estado de dimensões continentais. 
"Seus 143 municípios se esparra- 

mam por um território de 1 milhão 
e 200 mil quilômetros quadrados, 
o equivalente a um terço de toda a 
Região Norte do Brasil. O expedi-
ente do Tribunal se desenvolve por 
meio de 88 zonas e 12.406 seções 
que abrigam 3 milhões, 597 mil, 
987 eleitores", lembrou. 

No pronunciamento, a nova 
presidente destacou que dado o 
difícil acesso a muitas regiões e 
municípios do Pará, nem a infor-
matização completa do processo 
eleitoral foi capaz de eliminar es-
sas vicissitudes. "Os rios, muitas 
das vezes, são os caminhos que res-
tam para chegarmos a comunida-
des perdidas nos ermos", enfati-
zou. Para a magistrada que já soma 
mais de 37 anos na carreira, "ca-
beno-nos, nestes dois anos que te-
mos pela frente, adotar medidas 
concretas para reduzir cada vez 
mais esses obstáculos e assim, li-
vrar o Estado das críticas - injus-
tas no seu mérito - de ser sempre 
um dos últimos a anunciar a tota- 

Após a solenidade de posse dos 
novos dirigentes da Justiça Eleito-
ral, o Des. Felício de Araújo Pon-
tes foi homenageado com a aposi-
ção de sua fotografia na galeria de 
ex-presidentes do Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Pará. O desembar-
gador Felício Pontes exerceu os 
cargos de vice-presidente e corre-
gedor da Casa e presidiu o TRE, 
por um mês, quando o Des. João 
Alberto Paiva atingiu a idade limite 
de permanência no serviço públi-
co. Felício Pontes se aposentou 
no dia 27 de janeiro. 

O descerramento da fotogra-
fia foi realizada pela Desa. Cli-
meniè de Araújo Pontes, esposa 
do homenageado e ex-presiden-
te do Tribunal de Justiça do Pará  

e do próprio TRE. O 
Des.Rômulo Nunes, vice-presi-
dente da Casa, disse que a ho-
menagem a Felício Pontes era 
merecida pelos "seus próprios 
méritos pois, sempre foi um juiz 
gentil e dedicado". Ao discur-
sar, Felício Pontes agradeceu a 
homenagem e se declarou hon-
rado por "integrar a galeria de 
ex-presidentes, onde estão no-
mes de grande valor como Ivo-
nne Santiago Marinho, João Al-
berto Castelo Branco e a minha 
Climeniè Pontes". Ao finalizar, Fe-
lício Pontes desejou sorte a dire-
toria recém empossada, "que tem 
pela frente à responsabilidade de 
presidir as eleições municipais do 
próximo ano", encerrou. 



Orlando Guimarães Araújo 
Sidney César de Souza Gonçalves 
Silvio Augusto Sarmanho 
Thaís Helena Pereira Carvalho Cruz 

9- Ana Romana Tavares dejesus 
Carlos Alberto Barbosa Baena 
Dircileia Mourão Costa 
Ezilda Pastaria Mutran -Juíza 
LauroJosé Coelho Queiroz 
Marco Farag 
ManaJosé Corrêa Ferreira -Juíza 
Natércia Navegantes de Oliveira -Juíza 
Rosa Neuma Bezerra Gomes 

10- Benedito Lisboa Teixeira 
Débora Moraes Gomes 
Iran da Silva Gomes 
Janaina Wilza Lobo Saraiva 
João Mendes Gemaque Neto 
Lauro Pereira dos Santos 
ManaJosé da Costa Rocha 
Paulo Sérgio Tavares de Morara 
Selma do Socorro Mendes de Fatias 

11 - Adilson Martins da Fonseca 
Ecivaldo da Gama Ferreira 
JorginaGaby 
XátiaSilene Brito de Souza 
Manoel Raimundo Oliveira dos Santos 
Miguel júnior dos Santos Costa 
Nivaldo Manada Costa Saraiva 
Tatiene Magno Morara 
Vera Lúcia Peres Lima 

12- Genário Vieira Lima 
José Orlando de Paula Arrifano -Juiz 
José Torquato Araújo deAlencar -Juiz 
Luís Carlos Bittencourt Ramos 
Mana de Fátima Guimarães Ayres 
Mana Elizabeth MunizZemero 
Riza Márcia Gama Pacheco 
Wilton de Freitas Lobato 

13- MicheileNunes Pereira 

14-Alexandre Câmara Sarmanho 
Antonia Rodrigues Viana 
Jorge Batista júnior 
Manado Carmo Cardoso Pimentel 
Odihelio CarlosJosé Borges da Silva 
Rinaldo Monteiro Freire 
Sebastião Pinheiro Pantoja 
Simone Batista Campos 

15 - Israelita Ferraz dos Santos 
Laun Ferreira Ribeiro 
Luís Carlos Celso Portugal 
Manoel Messias Teixeira 
Maria do Céu Frazão Alves 
Raimundo Ferreirada Silva 
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SOCIAL INFORMATIVO DO TJEFEV/2003 

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

01 - Adaifredo Figueiredo Rosa 
Eulália dos Passos Guimarães 
Jade dos Santos Freitas 
Marta Célia de Castro 
Rogério Costa Luz 
Wilson Mauro Marinho Velasco 

2- Bazilio de Paula Rodrigues - Pretor 
Dailson Paixão da Silva 
Osvaldo Navegante Pinheiro Filho 

3- Emani Borralho Ferreira 
Laudomiro Corrêa de Souza 
Manoel do Carmo Ferreira Pinheiro 
Maria Raimunda Neves dejesus;  
Rosa Maria Marajó Sena 
Sérgio Augusto Andrade de Lima -Juiz 
Silvia Maria Fadul Bastos 
Werliane de Fátima Nabiça Coelho Marques 

04 - Adelaide Lúcia Auzier de Mendonça 
Ana Maria Castelo Branco de Carvalho 
Ana Paula Alves Martins 
Antônio César Batista da Cunha 
Casemiro de Quadros Peinado 
Edilson Ferreira Paiva deSouza 
Eugênio Thadeu de Andrade Lobo 
José Maria de Oliveira Enedino 
Madel Gonçalves de Moraes 
Mara Augusta Prestes da Mona 
Manado Carmo Moraes Cardoso 
Mana Iraides Dias da Costa 
Nádia Maria Cais de Albuquerque 
Orlando Gemaque da Silva 
Ozéas Nascimento da Silva 

05-Benedita Vieira Machado 
Celeste Angela Dias Lobo 
DanieliedeCássia Silveira Buhrnheim -Juíza 
Getúlio da Costa Rodrigues 
JacyOneide Sáda Silva 
Maria Ivone Sanches Lourinho 

6- Antônio Lima da Silva 
Eric Aguiar Peixoto -Juiz 
Iracema Carvalho Araújo da Silva 
lsis Gomes Vieira 
Odete da Silva Carvalho -Juíza 
Suayden Fernandes da Silva -Juíza 
Walter Dias Santiago 

7- Adriano Souto Oliveira 
Elisabete Lima Mendes -Juíza 
Jacivaldo Benedito P do Amara] 
João de Deus Marques 
João Dudimar de Azevedo Pa,uuba 
Manoel da Luz de Quadros 
Mana de Nazaré Maciel da Silva 

08 - Leandro Ponte Souza Peixoto 
MariaJosé Damasceno 

16- Albaritia Câmara Sarmanho 
Augusto César da Luz Cavalcante -Juiz 
Glaydson dos Santos Santana 
Jorge Amiraldo Martins Marques 
Magna Margareth deAndrade Pinheiro 
Manado Socorro Reis Guerreiro 
Paulo Pereira Menezes 
Valter Siqueira do Monte 

17- Adelaide Conceição de Maria  Marinho 
José Carlos de Mendonça Nunes 
José Waldir Alves Rodrigues 
Luís Manoel Saraiva Neto 
Manado Perpétuo Socorro de O Ferreira 
Melquíades Soares dos Santos 
Miguel de Oliveira MarinhoJúnior 
Raimunda do Carmo Gomes Noronha - 
Desembargadora 

18- Elda Mana de Souza Gonçalves 
Gleide Pereira de Moura -Juíza 
Milton Farias 
Samuel Leobino Dantas de Oliveira 

19- José Luiz Paixão Farias 
MariaJosé Monteiro Sampaio 
Rubilene Silva Rosário Bahia-Juíza 
Sebastião Paixão Fatias 

20- Almirde Lima Pereira- Desembargador 
Anide Pacheco Diniz 
Flávio de Lima Cordeiro 
Ivete Santana de Carvalho Costa 
José Alberto Maifei e Silva 
José Nazaré dos Santos 
Rômulo Marcelo Ferreira Nunes 
Ubiraci Borborema Mala 

21 - Antônio Adamor Bastos de Carvalho 
Leila Maria de Meio Ramos 
Manoel Bento Barbosa Miranda 
Marco Antônio deAlencar Cruz 
MariaJosé Neves Moura 
Nelson Montalvão das Neves 
Paulo Sérgio Frota e SilvaJúnior 
Simone do Socorro Figueiredo Gomes 
Yvonne Santiago Marinho - Desembargadora 

22 - Antônio Maria Sarmento Pinto 
Domingos da Rocha Gemes 
Fernando Mal vão de Morara Filho 
Manoel Gomes do Rosário 
Normando do Carmo Borges -Juiz 

23- EllenJanuáriode Oliveira 
Geraldo Piedade Fatias 
Manoel da Paixão Pereira Nunes 
Maria de Fátima Pinheiro Pantoja 
Mauro André Palheta Amoedo 
Raimundo Florentino Ramos  

24- Ana Cecilia Pina Lassance de Carvalho 
EduardoJosé Falesi do Nascimento 
Hideraldo Vicente Martins Castro 
João de Mendonça Alho 
Nazareno Gil dejesus 

25- Domingos Alves Baia 
Eliete Pinheiro dos Santos 
lrenilza Rebelo Ferreira 
Jorge Antônio C de Carvalho 
José Maria de Freitas Torres 
Marcos Antônio Brito Maués -Juiz 
Maria Anunciação de Morara Braga 
Oldemar Coelho 
Otávio Augusto C de Almeida 
Raimundo dos Santos Ferreira 
Zilma Cordeiro Ferreira 

26 - Armando Braulio Paul da Silva -Juiz 
Claudete Nunca Pinheiro 
José Adja]ma Rodrigues Demétiio 
José Edilson de Oliveira 
José Roberto Pinheiro CharoneJiinior 
Lindemberg Monteiro dos Santos 
Mana Emilia Cabral Abreu Vouzela Maia 

27- Aldenor Pereira Nunca 
Alfredo Domingues dos Santos Filho 
Ana Regina Guimarães Azevedo 
Djalma Pinheiro de Souza 
George Hamilton Figueiredo Lopes 
Georgina Pereira dos Santos 
Leonildes Macedo Silva-Juiz 
Maria de Fátima Oliveira Teixeira 
Tobias Antônio FernandesVidal 
Vera Lúcia Azevedo Sarnento 

28 - Alex Mota Noronha 
Antônio Alcione de Almeida 
Antônio Benedito Rufino dos Santos 
Mana Terezinha Viegas de Barros 
RenatoJosé Duarte SJúnior 

29 - Antônio Gomes Mendes 
Carlos Alberto Silva e Silva 
Emanoel Camarão Queiroz 
Fernando Augusto C de Macedo 
Rafael VieiradaCosta Filho 

30- José Francisco Lima de Oliveira 
Manoel Femandes da Costa 
Maria Izabel de Oliveira Benone - 
Desembargadora 

31 - ElzaMaués Pinheiro 
Eva Andersen Pinheiro 
Flávia Moreira Fonseca 
Márcio Santos Barata 
Maria de Lourdes Sastre da Conceição 
Nailor Afonso Taborda 

Datas do rnê 
02 - Dia do Turismo 

04 - Carnaval 

08 - Dia Internacional da Mulher 

14 - Dia da Poesia 

19 - Dia do Artesão! Dia do func 

21 Dia da Infância / Dia lnternaL, 

22 - Dia Internacional da Água 

23 - Dia da Juventude 

27 - Dia Internacional do Circo 

m do inês 

24840
) de todos para o aprimo- 

20364 a melhoria da prestàção 
ue a Justiça paraense seja 

respeitaua, rorte e inuependente" 

Desa. Maria de Nazaretb Brabo de Souza 
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