
A equipe dos Juizados Especiais e Justiça itinerantes encerra o biênio atendendo 
moradores do bairro do Bengui e adjacências. Ao final da operação, 142 casais 

aproveitaram a oportunidade para oficializar as uniões estáveis. 
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O momento da transmissão da 

presidência da Corte à Desa. 

Maria de Nazareth Brabo de Souza. 

Foram nomeados juizes substitutos aprovados no último concurso público. Pág II

coe 

Justiça ffinerante beneficiou 
os moradores do Benqui 

[eia Ainda 
Agrário: 
A juíza Márcia Murrieta vai 
responder pela segunda Vara Agrária 
Mineraria e Ambiental do Estado, 
sediada em Altamira. Pág. 6 

Instalação: 
Mais três municípios do Estado já 
contam com as comarcas instaladas. 
Agora, o Judiciário possui 101 
comarcas. Pág. 5 

Recursos Humanos: 
O Sigespe - Sistema de Gestão de 
Pessoas é implantado no 
Departamento de Pessoal do 
Judiciário. Pág. 4 

Obras: 
As reformas e ampliações em fóruns 
do interior foram concluídas e os 
prédios entregue aos juizes e 
jurisdicionados. Pág. 6 e 7 

Livros: 
Desa. Maria Lúcia Marcos dos Santos 
lançou livro de crônicas na APL e 
o Juiz Marcus Alan Gomes lança 
dissertação de mestrado sobre 
Culpabilidade e Transação Penal nos 
Juizados Especiais. Pág. 10 
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Editorial 
1 

O Começo de nova gestão 
O Ano Judiciário começa com nova gestora à frente do 

Judiciário, para o biênio iniciado no último dia 3 de feverei-

ro. A desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza, 

ao receber a presidência do Poder, transmitido pela ante-

cessora, em sessão plenária do Tribunal, anunciou que vai 

gerir o Poder Judiciário envidando todos os esforços para 

levar a justiça aos mais carentes e sedentos de justiça. 

Dos 37 anos dedicados à magistratura - dez atuando em 

comarcas do interior do Estado - a nova Presidente assume 

a cúpula do Poder consciente dos problemas e desafios que 

'- terá que enfrentar. Para a magistrada, o maior deles é a mul-

tidão que ainda não tem noção de seus direitos de cidadão. 

E nesse sentido a magistrada anunciou que conta com os 

colegas desembargadores Milton Nobre, Yvone Santiago 

Marinho e Carmencin Cavalcante, empossados respectiva-

mente na Vice-Presidência e nas Corregedorias de Justiça 

da região metropolitana e do interior e dos demais pares da 

Corte. A reportagem completa sobre a posse está no ca-

derno especial, encartado nesta edição. 

Antes da transmissão do cargo à sucessora, a desembar-

gadora Climeniè Bernadette Pontes fez uma breve retros-

pectiva da gestão e comemorou os resultados obtidos nas 

ações realizadas em parceira com outros órgãos públicos e 

entidades visando a promoção e ampliação do exercício da 

cidadania e a facilitação do acesso ao cidadão, principalmen-

te os mais carentes, do aparelho judicial. 

Na oportunidade, a magistrada lançou o 'Relatório do 

Biênio', distribuído aos desembargadores e demais autori-

dades presentes à sessão. No documento, previsto no Re-

gimento interno da Casa, a ex-presidente presta contas dos 

investimentos realizados, nas áreas jurídico-social e jurisdi-

cional. Coordenado por técnicos da Casa, o relatório apre-

senta, também, o demonstrativo orçamentário e financeiro 

das obras de construção e de reformas nos fóruns da capi-

tal e nas comarcas do interior do Estado; a aquisição de 

equipamentos e mobiliário necessários. O movimento pro-

cessual do Tribunal e dos fóruns cível e criminal da capital e 

das comarcas do Interior, outro assunto também, contem-

plado no documento. 

Também reportado nesta edição, a solenidade de posse 

da segunda turma de juizes substitutos, no último dia 30. 

Somando aos já empossados da primeira turma totalizam, 

60 novos operadores do direito que passam a compor a 

magistratura paraense, reduzindo a proporção de habitantes 

por juiz, existente no Estado. 

Desembargadores receberam 
visitas de cortesia 

O presidente do TCM em visita protocolar ao TJE 

O Presidente do TCM - Tribu-  ga e Milton Augusto de Brito Nobre, 
nal de Contas dos Municípios, no salão nobre do prédio sede doTJ. 
Aloysio Chaves esteve em visita Acompanhado do jurista Zeno 
protocolar aos dirigentes do Po-  Veloso e do assessor Ricardo Sou-
der Judiciário, na manhã do último za, Aloysio Chaves conversou com 
dia 22 de janeiro. Os visitantes fo-  os desembargadores por quase uma 
ram recebidos pela Presidente Cli- hora sobre assuntos jurídicos diver- 
meniè Pontes e ainda pelos desem-  sos, entre os quais, a trajetória do 
bargadores Maria de Nazareth avô que integrou a magistratura pa-
Brabo de Souza, Benedito Alvaren- raense. 

Banco do Brasil 

Dirigentes do Banco do Brasil judiciais, pois evita atritos sobre 
visitaram a desembargadora Cli- custas entre cartorários e advoga-
meniè Pontes, no mesmo dia da vi-  dos". 
sita protocolar do presidente do Antônio Cezário Webster An- 
TCM, para cumprimentá-la pelas driotti, gerente da agência do setor 
ações realizadas nos dois últimos público e Valmir Pedro Rossi da su- 
anos, na presidência do Judiciário perintendência regional do Pará, 
do Estado. Para o assessor jurídi- também, participaram da visita. Os 
co do BB, Aramis Sá de Andrade, dirigentes do Banco foram parcei-
a gestão da magistrada foi marca-  ros do Judiciário em duas ações do 
da por decisões importantes que projeto 'Justiça na Praça' -  com um 
possibilitaram a ampliação da ci-  estande do BB para emissão de CPF 
dadania. Na esfera judicial, o ad- e na aquisição parcial de um dos 
vogado destacou "a instituição do três ônibus para as atividades da 
selo para atos dos cartórios extra Justiça Itinerante. 

Liga de Mulheres eleitoras 
do Brasil presta homenagem 
A presidente da Libra - Liga 

das Mulheres Eleitoras, Lucy Go-
rayeb Mourão conferiu na manhã 
do último dia 24 de janeiro, uma 
plaqueta para marcar a gestão da 
Desa. Climeniè Pontes à frente do 
Judiciário do Estado, nos dois últi-
mo anos. Na plaqueta, a Libra 'pa-
rabeniza Vossa Excelência pela 
profícua administração à frente do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará tornando um marco na histó-
ria desse Poder'. A advogada Go-
rayeb entregou a honraria, no ga-
binete de despachos da dirigente. 



AGENDA DA PRESIDENTE 
APresidente do TJE, Desa. Climeniê Bernodette de Araújo Pontes, 

agradece os convites e visitas recebidas neste mês de janeiro: 

- EVENTOS PLANEJADOS, ORGANIZADOS E EXECUTADOS PELA 
ASSESSORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES SOCIAIS. 
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Judiciá rio cria 
sistema próprio para 

a gestão de RH 
Data Evento 
10 - Cerimônia de Inauguração do Fórum Desembargador Moacir Gui- 
marães Moraes, da Comarca de Mocajuba 
Entrega da Reforma e Ampliação do Fórum Desembargador Calistrato 
Alves de Mattos, da Comarca de Baião. 
13 - Cerimônia de Inauguração do Fórum Juiz Abel Augusto de Vascon-
celos Chaves, da Comarca de Medicilândia. 
Cerimônia de Inauguração do Fórum Desembargador Silvio Hall de Mou-
ra e da Residência Oficial, Comarca de Uruará. 
14 - Sessão de Instalação da Vara Agrária na Comarca de Altamira. 
17 - Cerimônia de Entrega da Reforma e Ampliação do Fórum Desembar-
gador Antônio Holanda Chacon, da Comarca de Portei. 
18 - Cerimônia de Inauguração do Fórum Desembargador Manoel Buar-
que da Rocha Pedregulho e Sessão de Instalação da Comarca de San-
tarém Novo. 
20 - Cerimônia de Inauguração do Fórum Juiz Miguel Antunes Carneiro e 
Sessão de Instalação da Comarca de São Geraldo do Araguaia. 
21- Cerimônia de Inauguração do Novo Fórum Desembargador Ignácio 
de Souza Moitta, da Comarca de Barcarena. 
23 - Cerimônia de Inauguração do Fórum Juiz Walter Nunes de Figueire-
do e Sessão de Instalação da Comarca de Santa Luzia do Pará. 
24 - Inauguração do Novas Instalações do Serviço Médico-Odontológico 
do TJE-Pa. 
Inauguração/Implantação do Centro de Atendimento ao Público - CAP, 
do TJE-Pa. 
Cerimônia de Inauguração do Novo Departamento de Informática do 
TJE-Pa. 
Cerimônia de Inauguração do Auditório do TJE-Pa. 
Lançamento do Livro "CULPABILIDADE E TRANSAÇÃO PENAL NOS 
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS", de autoria do Juiz Marcus Alan de 
Meio Gomes, da 50  Vara da Comarca de Marabá. 
25 - Inauguração do Juizado Especial no Bairro do Jurunas 
30 - Sessão Solene de Posse dos Novos Juizes Substitutos do TJE-Pa. 

- CONVITES RECEBIDOS PELA PRESIDÊNCIA DO TJE-PA. 
Data Evento 
07 - Solenidade de Transmissão do Cargo de Delegado Geral de Polícia 
Civil, ao Doutor Luiz Fernandes Rocha. 
08 - Solenidade de Passagem de Comando da Policia Militar do Pará, ao 
Coronel PM João Paulo Vieira da Silva. 
09 - Sessão Solene de Posse do Doutor Luiz Ismaelino Valentes, no 
cargo de Corregedor Geral do Ministério Público do Estado do Pará. 
10 . Transmissão da Direção do Hospital Naval de Belém, ao Capitão de' 
mar e Guerra Jupiracy Gomes Damasceno. 
15 - Cerimônia de Lançamento da Novo CERPA 
Cerimônia de Posse dos Novos Dirigentes do Tribunal de Contas dos 
Municípios. 
17 - Abertura do Congresso da Cidade. Promoção da Prefeitura Munici- 
pal de Belém. 
Cerimônia de Inauguração das Novas Instalações do Banco do Brasil - 
Agência Senador Lemos. 
20 - Sessão Solene de Abertura do 29  Fórum Municipal de Juizes. Promo- 
ção do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
23 - Missa em Ação de Graças dos Colandos dos Cursos da Universida- 
de da Amazônia - UNAMA 
Sessão Solene de Encerramento da 14' Legislatura e Entrega da Co- 
manda Mérito Cabanagem. Promoção da Assembléia Legislativa do Es- 
tado.. 
Colação de Grau da UNAMA. 
Colação de Grau da UNAMA 
24 - Colação de Grau da UNAMA 
Solenidade de Inauguração do Fórum Criminal da Comarca da Capital da 
Comarca de João Pessoa - PB. 
25 - Colação de Grau da UNAMA 
Colação de Grau da UNAMA 

- VISITA DE CORTESIA 
22 - Doutor Aloysio Augusto Lopes Chaves, Presidente do Tribunal de 
Contas dos Municípios. 

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

 

Técnicos da Cespe-Unb apresentaram o Sigespe 
aos desembargadores do TI 

No final da última ses-

são ordinária da Câ-

mara de Férias, rea-

lizada no dia 29 de janeiro, 

a desembargadora Climeniè 

Bernadette Pontes, apre-

sentou aos desembargado-

res, o Sigespe - Sistema de 

Gestão de Pessoas do TJE 

do Pará. Os trabalhos de 

elaboração do programa, 

produzido especialmente 

para atender a administra-

ção de pessoal dos quadros 

de servidores da Justiça, fo-

ram iniciados há seis meses. 

De iniciativa da Desa. Alba-
nira Bemerguy, à frente da 

área de RH do Conselho de 

Administração do Judiciá-

rio, o Sigespe foi elaborado 

em conjunto com os secre-

tários de Administração, 

Haroldo Pontes e de Plane-

jamento, Leôn idas Gonçal-

ves e ainda servidores téc-

nicos, Neliane Colares, Ma-

ria José Lameira e Michel 

Hansson, que atuam nas áre-

as de Administração e de In-

formática do TJE. 

A equipe recebeu consulto-

ria de técnicos da Cespe-UnB. 

Entre as vantagens tecnológi-

cas do Sigespe está o controle 

da legalidade nos dados funci-

onais através da parametriza-

ção da folha de pagamento, 

cujo suporte obedece, rigoro- 

 

samente, a legislação pertinen-

te. Ricardo Souza, um dos con-

sultores técnicos, explicou que 

caso alguém acesse o sistema 

para auferir algum benefício sem 

o amparo legal, o sistema vai blo-

quear, automaticamente, a alte-

ração dos dados. A outra vanta-

gem é que os servidores não pre-

cisarão mais requerer benefíci-

os como adicionais por tempo de 

serviço. O Sisgepe, com base nos 

dados cadastrais, incluirá auto-

maticamente as vantagens pre-

vistas em lei. 

Os servidores vão poder 

consultar a legislação pertinen-

te via Internet pelo rhlex-tj.pa  

e através da lntranet com os 

recursos de segurança de ope-

ração, por meio do registro de 

usuários. Elaborado no ambien-

te Windows, o programa ofe-

rece uma interface bem dinâ-

mica e didática, proporciona-

do o manuseio fácil até para 

usuários menos experientes em 

informática. 

O Sistema mostra dados ca-

dastrais dos funcionários, fotos, 

tempo de serviço e também 

acesso ao contra cheque. To-

dos os servidores já estão ca-

dastrados no Sigespe. As 

equipes dos setores de RH e 

de Informática estão à frente 

dos trabalhos que vão se 

estender por mais três meses 

para implantação definitiva. 



Os munícipes de Santarém Novo formam fila para assinar no livro de Atas 

São Geraldo do Araguaia foi 
a segunda comarca instalada 

Moradores de Santa Luzia do 
Pará já contam com comarca 
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O Pará tem mais três comarcas 
Uma comitiva do Judiciá-

rio, liderada pela Desa. 
Climeniè Pontes, deslo-

cou-se até o município de San-
tarém Novo, no último dia 19, 
para a sessão de instalação da 
comarca e inauguração do pré-
dio do fórum daquele município, 
construído em parceria com a 
prefeitura local. Cerca de 100 
pessoas, entre autoridades e 
moradores, prestigiaram a ce-
rimônia. 

O fórum "Des. Manoel Buarque 
da Rocha Pedregulho" foi inaugu-
rado com o descerramento da fita 
pelo ex-presidente do TJE, Des. 
Manoel de Christo Alves e pela juí-
za Ana Lucia Linch, que responde 

comarca. O presidente da Cá- 
.ra Municipal, Denis Nordeste 

Correia e o prefeito. Sei Ohaze des-
cerraram a placa inaugural. O pré-
dio tem área construída de 319,  
50m2. A obra foi orçada em R$ 
169. 197, 60 e a Coordenadoria de 
Engenharia e Manutenção do TJE, su-
pervisionou a construção. 

A sessão de instalação da co-
marca foi aberta no salão do júri. 
Presidida pela desembargadora 
Climeniè Pontes, a mesa oficial foi 
composta pelo presidente do Tri-
bunal Regional Eleitoral, Des. Felí-
cio Pontes; pelo ouvidor agrário  

estadual, Otávio Maciel; pelo se-
cretário especial de Defesa Social, 
Manoel Santino; pelo prefeito Sei 
Ohaze; pelo presidente da Câma-
ra Municipal, vereador Denis Nor-
deste Correia; pela juíza Ana Lucia 
Linch; pelo promotor público, Jes-
sinaldo Aragão; pela defensora pú-
blica, Helizete dos Santos Olivei-
ra; pelo ex-presidente do TJ, Des. 
Manoel de Christo Alves e por 
Celina Buarque Franco, represen-
tado a família do desembargador 
homenageado, Manoel Buarque 
Pedregulho. 

Ao discursar, Celina Franco re-
latou a carreira de Manoel Pedregu-
lho na magistratura paraense e agra-
deceu a homenagem. 

O secretário especial de Defe-
sa Social, Manoel Santino, decla-
rou que com a instalação da co-
marca, o município passa a contar 
com os representantes dos três 
poderes constituídos, finalizou en-
fatizando que o fórum "não é só o 
templo de justiça, mas também o 
lugar onde a cidadania terá a sua 
plenitude". 

O Vereador Denis Nordeste  

Correia falou que a instalação da 
comarca foi a maior obra já reali-
zada no município. "Hoje, em San-
tarém Novo, acaba um problema 
antigo. Vamos ter o juiz, promo-
tor e defensor público para que 
os problemas da comunidade se-
jam resolvidos aqui, dentro do 
município", ressaltou. 

O prefeito Sei Ohaze falou das 
dificuldades que a população en-
frentava ao procurar os serviços do 
Judiciário e agradeceu à presidente 
do TJ "por implantar essa coisa tão 
valiosa para os munícipes, que é a 
nossa comarca". 

A Chefe do Poder judiciário, du-
rante o seu pronunciamento, falou 
sobre as dificuldades da prefeitura 
local em concluir o prédio, "mas te-
mos a satisfação de deixar a justiça, 
aqui instalada". A magistrada pediu 
à população que cobre um bom aten-
dimento, pois "o dever de todo ma-
gistrado é prestar jurisdição e essa, 
tem que ser muito bem prestada". 

Climeniè Pontes pediu ainda, 
que comunidade que guarde o fó-
rum, pois "aqui nesta Casa terá sem-
pre alguém para atendê-los". Ao fi-
nal, entregou a portaria de nomea-
ção da juíza Ana Lúcia Bentes Lyn-
ch, titular de Castanhal, para res-
ponder pela comarca, cumulativa-
mente. 



Fórum "Des. Ignacio de Souza Moitta" da comarca de Barcarena Fórum "Des. Antônio de Holanda Chacon" da comarca de Portei 
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C
om sede em Altamira 
e jurisdição em mais 
de 25 municípios, co-
meçou a funcionar a 

segunda Vara Agrária Minerária 
e Ambiental do Estado. A soleni-
dade de instalação aconteceu na 
manhã, do último dia 14 de ja-
neiro, em sessão solene presidi-
da pela desembargadora Clime-
niè Pontes, O convênio firmado 
entre o Judiciário e INCRA pos-
sibilitou a instalação de duas das 
dez varas criadas através, da lei 
complementar de número 14, 
de 17 de novembro de 1993.A 
primeira, sediada em Marabá, 
foi instalada em 6 de junho do 
ano passado e abrange 39 mu-
nicípios. 

Márcia Murrieta, juíza titular da 
vara daquela comarca, vai res-

ponder também pela vara agrária  

até designação do juiz titular, pelo 
TJ. Presentes na instalação, o ouvi-
dor agrário estadual, Otávio Mar-
celino Maciel; o prefeito de Altami-
ra, Domingos Juvenil; o vereador 
oel Mendes, representando o pre-
sidente da mesa diretora da Câma-
ra Municipal de Vereadores de AI-
tamira e ainda, promotores, defen-
sores públicos, advogados que atu-
am na região: empresários e servi-
dores do fórum local. 

No pronunciamento da presi-
dente Climeniè, e nas demais mani-
festações das autoridades presen-
tes ao evento, foi discorrida a im-
portância das varas, que têm as se-
des em municípios palcos de gran-
des conflitos agrários e minerários. 
Outro destaque nos discursos foi a 
preocupação da atual gestora em 
proporcionar uma prestação judi-
cial mais eficaz e atenta ás necessi- 

dades dos jurisdicionados. 
O município de Altamira, loca-

lizado no oeste do estado, faz par-
te da 17  Região judiciária do Esta-
do e possui uma área 181 .445,9 
km2. De acordo como último cen-
so demográfico, realizado em 
2000, a população já ultrapassa os 
77 mil habitantes que estão distri-
buídos nas áreas urbanas e em mais 
36 distritos e vilas. 

Providas por juizes de segunda 
entrância e formação especializada 
nos ramos agrário, minerário e am-
biental, ressalvada a competência da 
Justiça Federal, compete aos juizes 
das varas especiais, processar e jul-
gar as causas relacionadas ao Esta-
tuto da Terra e Códigos Florestal, de 
Mineração, Águas, Caça e pesca e 
legislações complementares. Tam-
bém compete ao juiz a responsabili-
dade de processar e julgar as causas 

Juiza Márcia Murrieta responderá 
pela vara agrária de Altamira 

relativas ao meio ambiente e a políti-
ca agrícola, agrária, fundiária, mine-
rária e ambiental; aos registros pú-
blicos, no que se referirem as áreas 
rurais; ao crédito, à tributação e à 
previdência rurais. 

Os delitos de motivação preL 
minantemente agrários, minerário e 
ambiental serão, também, processa-
dos e julgados pelas varas. Os juizes 
podem, ainda, instruir e presidir ses-
sões de júri popular, tanto na comar-
ca que está sediada quanto em outra 
que faça parte da jurisdição, como 
informou Otávio Maciel. 

Judiciário do Estado já conta com duas 
varas especiais para julgar ações sobre 

conflitos agrários, minerários e ambientais 

Obras de reformas e ampliações foram concluídas 

A
presidente do TJ, 
Desa. Climeniè Pon-
tes, no último mês de 
sua gestão, cumpriu 

uma extensa agenda de inau-
gurações e entregas de refor-
mas de fóruns pelo interior do 
Estado, beneficiando 6 comar-
cas. 

Baião - A jornada iniciou dia 
lO último, pela comarca de Baião. 
Acompanhada por uma comitiva 
de desembargadores, a dirigente 
entregou, reformado e ampliado, 
o fórum "Des. Calistrato Alves de  

Matos", aos jurisdicionados daque-
le município. O prédio de Baião foi 
construído em dez meses e custou 
aoJudiciário, o valor de R$ 243.391, 
37. 

Mocajuba - Ainda no dia lO, a 
Chefe do Judiciário entregou à po-
pulação da comarca de Mocajuba, 
a reforma e ampliação do fórum, 
denominado "Des. Moacyr Guima-
rães Coury". Com 325, 49 m2  de 
área construída, a obra foi execu-
tada pela Selecto Engenharia, no 
prazo de 250 dias, sob a supervi-
são da Coordenadoria de Enge- 

nharia do TJ. 
Medicilândia - No dia 13 de 

laneiro, Climenié Pontes entregou, 
aos jurisdicionados da comarca de 
Medicilância, o novo fórum "Juiz 
Abel Augusto de Vasconcelos Cha-
ves". Moradores e autoridades lo-
cais assistiram a cerimônia. A mesa 
oficial do evento foi composta pela 
presidente Climeniè Pontes; pelo 
juiz da comarca, Silvio Cezar dos 
Santos: pelo prefeito, Nilson Cava-
lheiro Samuelson; pelo presidente 
da Câmara Municipal, André José 
dos Santos e pela defensora públi- 

ca, Elza Fernandes Benevides. 
O evento iniciou com o hastea-

mento dos pavilhões Nacional, do 
Estado e do município. Em segui-
da, servidores e o juiz titular da 
comarca, Sílvio Cezar dos Santos 
Maria descerraram a placa do 
fórum e, a fita inaugural foi des-
cerrada por serventuários e mo-
radores. Logo após, a religiosa 
Maria Fritzen fez a benção do 
novo prédio. A obra, com 471. 
49 m2 de área construída, foi rea-
lizada no prazo de dez meses pela 
construtora Hamad. 



Desa. Climeniè Pontes recebe o título de 'Cidadã portelense' 

INFORMATIVO DO TJE • JAN/2003 

  

u COMARCAS 

 

    

    

    

Seis municípios foram beneficiados 
com reformas e ampliações 

Discerramento da fita inaugural do fórum de Portei Autoridades e moradores visitam as novas instalações de Portei 

Uruará - A sede da comarca 
de Uruará, após conclusão das 
obras de reforma e ampliação, 
foi inaugurada pela presidente 
Climeniè Pontes. Na oportuni-
dade, a dirigente também inau-
gurou a residência oficial do juiz 
da comarca. A solenidade, trans-
corrida na tarde de 13 de janei-
ro, contou com a participação de 
autoridades do município e mo-
radores. O fórum recebeu o 
nome de 'Des. Sílvio Hall de 
Moura'. 

O padre Cabral abençoou as 
novas instalções. A mesa oficial, 
presidida pela Desa. Climeniè 
Pontes, foi composta pelo pre- 

o de Uruará, Antônio Matias 
o; pelo presidente da Câma-

ra de Vereadores, Ademir La-
vandoski; pelo juiz, Francisco 
Roberto de Souza; pela tabeliâ 
do cartório extrajudicial, Ivone 
Rodrigues e por Altair Khun, 
representante da OAB. Após 
pronunciamentos, a presidente do 

TJE inaugurou a residência oficial 
do juiz na comarca de Uruará. 

Portei - A presidente Climeniè 
Pontes entregou a reforma e am-
pliação do fórum "Des. Antônio 
Holanda Chacon", da comarca de 
Portei. A cerimônia aconteceu no 
dia 17 de janeiro, contou com as 
presenças do Presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral, Felício Pon-
tes; do Secretário de Administra-
ção do Judiciário, Haroldo de Ara-
újo Pontes; de autoridades locais 
e de muncípes. A obra, no valor 
de R$ 246.929.49, foi realizada 
pela Injepel Engenharia e super-
visionada pela Coordenadoria de  

Engenharia do TJE. 

Na ocasião, os desembarga-
dores Felício e Climeniè Pon-
tes e ainda, o Secretário de Ad-
minstração do TJ, Haroldo Pon-
tes, receberam da Câmara de 
Vereadores, o título de cidadãos 
portelenses. 

Barcarena - No dia último 
23, o prédio do fórum da co-
marca de Barcarena, denomina-
do "Des. lgnácio de Souza da 
Moitta" foi inaugurado. A ceri-
mônia foi prestigiada por magis-
trados, representantes do Mi-
nistério Público e autoridades 
locais, além de servidores da 
comarca. A solenidade iniciou 
com o hasteamento dos pavi-
lhões do Brasil, do Pará e de 
Barcarena sob os acordes do 
Hino Nacional executado pela 
orquestra 'Ministério do Lou-
vor', da Assembléia de Deus, 
sob a regência do maestro Jo-
sué Lopes. 

A fita inaugural do prédio foi 
descerrada pelo juiz titular da co-
marca, Carlos Alberto Flexa de 
Oliveira e pelas desembargado-
ras Sônia Maria de Macedo Pa-
rente e Yvonne Santiago Marinho. 
A placa inaugural foi descerrada 
pelas servidoras Marilene do So-
corro Furtado e Maria de Jesus 
Maciel Silva. O pároco do muni-
cípio abençoou a instalação. Com  
739,62 m2 de área construída, as 
obras foram concluídas em dez 
meses. Executada pela Aspechto 
Engenharia sob a supervisão da 
Coordenadoria de Engenharia do 
TJ. O investimento foi de R$ 382. 
357,00. 

Compuseram a mesa oficial, 
a presidente do TJ, Climeniè 
Pontes; o procurador Geral do 
Estado, Geraldo Rocha; as de-
sembargadoras, Sônia Maria de 
Macedo Parente e Yvonne San-
tiago Marinho; o juiz, Carlos Al-
berto Flexa; o prefeito, Laurival  

Magno Cunha; o presidente da 
Câmara municipal, vereador Luis 
da Costa Leão e a deputada es-
tadual, Ana Cunha. 

O Procurador Geral de Justi-
ça, Geraldo Rocha parabenizou a 
direção doJudiciário estadual "por 
mais este benefício que está sen-
do entregue hoje, aos jurisdicio-
nados de Barcarena", declarou. 

Ao discursar, o prefeito 
Laurival Cunha desejou que o 
novo prédio seja o abrigo se-
guro da Justiça no município e 
que a "população tenha a res-
posta para as suas questões de 
maneira pacífica e mais equili-
brada possível", comentou. 
Laurival Cunha falou ainda que 
o novo fórum vem ao encon-
tro das necessidades da popu-
lação de Barcarena. Ele infor-
mou ainda, que a atuação do 
juiz Carlos Alberto Flexa, há 17 
anos na comarca "mesmo sem 
o fórum, nunca deixou de dar 
atendimento à população". 

A presidente Climeniè Pon-
tes, no pronunciamento, lem-
brou que a direção do TJ estava 
inaugurando, pela segunda vez, 
o fórum em Barcarena e citou o 
incidente ocorrido em 2000, que 
no período eleitoral, grupos po-
líticos incendiaram o prédio. A 
magistrada comentou que o or-
çamento do Judiciário encontrou 
dificuldades para construir o 
novo fórum. Ela informou ain-
da, que o prédio foi erguido com 
sacrifício e pediu aos munícipes, 
que zelassem pelo novo fórum. 
Após os discursos foi servido um 
coquetel aos presentes. 
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Adhemar Carrera de Vasconcelios 
Ao uesembargador Chr,sfo 

A primeira vez que vi 
Adhemar Carrera de 
Vasconcelios foi numa 

parada de ônibus. Morava, eu, 
nesse tempo, bem à entrada 
do bairro da Cremação, onde, 
numa estalagem, ele se loca-
lizava entre infinidade de li-
vros. Cerca de 1, 80 m. de al-
tura, pele branca e rosada, fi-
sionomia fina sobre robustez 
saudável, era, no entanto, fi-
gura altamente curiosa, que 
se apresentava em chocante 
contraste com a maneira de 
trajar. Paletó e gravata bas-
tante surrados, altamente 
desgastados pelo uso, sapato 
velhos e deformados, cabelos 
em desalinho, barba por fazer, 
eu jamais poderia imaginar 
que ali estaria uma das mais 
importantes criaturas que 
conheci. 

Depois encontrei-o na Facul-
dade de Direito, no terceiro 
ano; fui, portanto, seu calouro, 
mas ele me salvou de um trote 
terrível, quando iam jogar piche 
na minha cabeça. Era já entra-
do em anos, muito deslocado de 
nossa geração e assim não tole-
rava aquelas brincadeiras extra-
vagantes da turma mais jovem. 
Foi quando tive oportunidade de 
conviver com ele mais intima-
mente e posso dizer que foi a 
mais extraordinária cultura hu-
manística que já conheci. Falava 
várias línguas, inclusive o grego; 
nunca vi ninguém tanto como 
ele conhecer mitologia; convi-
via com os clássicos, dissertava 
literatura universal; não se limi-
tava a superfície de nada, ia em 
tudo em profundidade, a sua 
sabedoria era algo notável. 

Contava-se que no curso ves-
tibular espantou os examinadores. 
O mais interessante é que não se 
sabia de onde aquele homem ti- 
nha vindo, aparecera como que 
por encanto, alguns diziam que ele 
era do Rio Grande do Sul, um 
gaúcho ilustre, mas de misteriosa 
vida; o certo é que no vestibular 
o seu desempenho foi tão notá- 
vel, que provocou este dialogo 
entre dois participantes da banca 
examinadora. 

- Afinal de contas, quem é este 
sujeito que fala de Cícero com 
tanta naturalidade? 

- Este eu posso dizer, porque 
o conheço: ele sabe mais que nos 
dois reunidos. 

O segundo examinador era ilus-
tre professor que o acolhera em 
seu colégio, onde ele se apresen-
tara capaz de lecionar,com desen-
voltura, quase todas as matérias do 
curso. 

Porém o que mais nele des-
pertava admiração não era ape-
nas a cultura extraordinária: ha-
via nele, o caráter, o espírito, a 
dignidade. Tudo isso pareciam 
nele indeformáveis. Ele deveria 
ser, em tudo, de uma grandeza 
única. Tinha horror a hipocrisia, 
apresentava profunda repugnân-
cia pela mentira, pela covardia e 
pelo bajulamento. Condenava os 
homens públicos que traiam seus 
compromissos com o povo e se 
apresentavam infiéis aos princípios da 
coerência e da honradez. Certa vez 
apareceu na faculdade fazendo ver-
dadeiro comício contra um deputa-
do que, para dar a vitória ao seu par-
tido numa questão parlamentar, re-
solvera votar em seu próprio nome. 
Isso para ele seria total desmoraliza-
ção. "Não seria um homem, seria 
postula", dizia ele com a sua ênfase. 

Um fato, no entanto, terrível, de-
veria lhe acontecer depois, no fim 
do curso acadêmico. Terrível e pito-
resco, dir-se-ia melhor. Parece que 
a própria vida ensina os homens. A 
sua turma resolveu homenageá-lo 
com o seu nome para orador. Mas o 
diabo é que, como sempre aconte-
ce nessas ocasiões, apareceu um ou-
tro grupo, também forte, que resol-
veu escolher o nome de outro cole-
ga, também, bastante valoroso. Con-
sideravam Adhemar nome excelen-
te, mas não ideal para representar, 
com a autenticidade, uma geração 
que dele, de certo modo, estava dis-
tanciada pela idade. Criou-se, então, 
acirrada disputa intestina no seio da 
turma; ouve espécie de vale-tudo em 
torno da escolha do orador, ficando 
decidido, em reunião preparatória, 
que a escolha deveria ser em desco-
berto e por ordem alfabética. Feito 
o balanço, os partidários de Adhe- 
mar verificaram que iriam ter vitória 
tranqüila, porém por diferença míni- 
ma, sem contar com o voto de Adhe-
mar, desde que, certo se estava que 
ele votaria em branco. 

No dia da votação, por cúmulo 
do a7ar, um dos partidários deAdhe- 
mar adoeceu gravemente e não pode 
sair de casa. Estava assim perdida a 
parada, porque ninguém poderia 
imaginar que o nosso herói pudesse 
votar nele mesmo. A turma do dei-
xa disso, então, entrou em ação. Pro- 

curou Adhemar e o colocou a par 
da de terrível situação. A reação dele 
foi imediata. Preferiria renunciar a 
candidatura e se retirar imediata-
mente, para nem mesmo partici-
par da sessão de eleição. Foi um cus-
to enorme leva-lo para a reunião e 
maior ainda foi para convence-lo, 
pelo menos, a participar da eleição. 
Fizeram-lhe ver que ele estava com-
prometido com um considerável 
contigente de sua turma, constituí-
do de uma plêiade de jovens que 
acreditaram nele e que, por causa 
de seu egoísmo, estava na iminên-
cia de assistir a derrocada de sua 
mais sagrada aspiração. Colocaram-
no em brios. Adhemar ficara, en-
tão, num torniquete, num beco sem 
saída. Quando começou a reunião, 
a expectativa era geral, ninguém 
poderia imaginar como aquele ho-
mem extraordinário sairia daquela 
situação. 

Aberta a sessão, pediu, ele, logo, 
a palavra, grande orador que era, e 
no meio de vibrantes manifestações 
verbais, propôs que os candidatos 
fossem os últimos a votar. Sua pro-
posta, no entanto, não foi aceita pelo 
candidato adversário que, nominal-
mente, iria ser um dos últimos a 
votar, e tudo indicando que iria vo-
tar nele mesmo. 

A maneira de sufrágio já havia 
sido decida anteriormente; qualquer 
proposta nesse sentido, era maté-
ria vencida e não poderia 
ser levada em consideração. Para 
cumulo da ironia, Adhemar em fun-
ção do seu nome, deveria ser o pri-
meiro a votar. Um professor presi-
dia a sessão; quando seu nome foi 
chamado a expectativa foi geral, a 
emoção tomou conta de todos. Ele 
se levantou e começou a falar mais 
ou menos assim: 

- A coerência sempre foi, na 
minha vida, mais que uma nota, é 
uma espécie de religião. 

Lutei aqui por uma concilia- 
ção, mas ela não foi possível, gra-
ças ao comportamento intransi- 
gente de meu adversário, que 
demonstra claramente pretender 
votar em si próprio. O caso dele 
é conquistar a vitória, seja a que 
preço for. Considero isso uma in-
dignidade, por que o impasse cri- 
ado deveria merecer solução de- 
cente. Mas, como isso não ocor-
reu, verifica-se que se pretende 
praticar uma safadeza. E como 
para rebater uma safadeza so-
mente outra safadeza, estou re-
solvido, voto Adhemar Carrera de  

Vasconceilos. 
Foi um delírio, uma ovação, na-

quele momento ele tinha sido eleito 
orador de sua turma 

Quando se formou resolveu in-
gressar na magistratura, submeten-
do-se a concurso, sendo nomeado 
juiz de direito da Comarca de Balão, 
onde passou a residir, poucas vezes 
vindo acapital. Um dia, numa de suas 
poucas viagens a Belém, no navio, 
foi abordado com uma proposta de-
sonesta por um ïndividuo que tinha 
pendente uma questão. Levantou-
se, pegou o homem e ia joga-lo no 
mar; foi muito difícil dominar a sua 
fúria Dizem que ele, gritava 

- Um homem se prende ou 
fuzila Um canalha, no entanto, jo-
gasse no mar. 

Certa manhã, soube que ele 
estava muito doente, internando 
no Hospital dos Servidores. Para 
lá me dirigi. Encontrei-o sozinho, 
com aquela mesma solidão que o 
acompanhara a vida toda. Estava 
quase agonizante, mas ainda me 
reconheceu e trocamos algumas 
palavras. 

Fiquei olhando, dolorosamen-
te, o fim daquele homem que na 
vida havia sido, meu colega, meu 
amigo e meu mestre, e me lem-
brei, não sei porque, do derradei-
ro episódio da vida de Sócrates, 
que ele mesmo certa vez me re-
latara. 

Sócrates bebia cicuta. Platão, 
seu discípulo querido, foi auto-
zado a se aproximar do mest 
que já se encontrava totalmente 
dominado pelo terrível veneno. 
Platão, pensando em conforta-lo, 
diz-lhe: - Mestre, o que nos dói 
é saber, é ter certeza, que o se-
nhor morre inocente. Nesse 
momento parece que uma força 
incomum se apodera do mestre 
moribundo, ele levantara a ca-
beça, enfrentando o firme olhar 
de comisseração de Platão e lhe 
diz: - Platão, tu querias então 
que eu morresse culpado!? 

O Dr. Adhemar Carrera 
de Vasconceilos foi uma das 
mais brilhantes figuras da 
nossa magistratura e relem-
bra-lo é um dever de todos 
nós, pois muito cedo desa-
pareceu, para tristeza dos 
que o conheceram e ama-
ram. Texto extraído do livro 
"Chão sem asfalto" do advo-
gado e escritor, Leonam Cruz. 



Juizados Especiais e do Consumidor 
vão funcionar no bairro tio Jurunas 

No prédio funcionará os Juizados Especiais Civel, Criminal, 
e do Consumidor, da Cidade Velha 

Os casamentos comunitários dos moradores do Bengüi foram realiza-
dos na Escola de Ensino Fundamental 'Maestro Waldemar Henrique.' 
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Justiça Itinerante presta serviços no Bengüi 
s Juizados Especiais e 

Justiça Itinerantes 
prestaram atendi-

mento judicial aos morado-
res do bairro do Bengui e ad-

jacências, no período de IS a 

29 de janeiro, de 8h30 às 

19h. Exceto nos sábados e 

domingos, a equipe de servi-

dores e mais dois juizes, 
acompanhados de promotor 

de justiça, estiveram a dispo-

sição dos jurisdicionados 
para solucionar na esfera cí-

vel, os conflitos que envol-

vem até 60 salários mínimos 

e na criminal, infrações de 

pequeno potencial ofensivo, 
'-m de outras questões de 

ureza consensual, como: 

separações e divórcios, cer-

tidões de nascimento dentro 
e fora do prazo, pensão ali-

mentícia e casamentos comu-
nitários. 

A Coordenadora Geral dosJui-

zados Especiais, desembargadora 

Carmencin Cavalcante registrou 

32.775 atendimentos nas ações dos 

Juizados Especiais e Justiça Itineran-

tes, em 25 localidades, além de pro-

mover à custo zero, para os nuben-

tes de baixa renda, casamentos co-

munitários. A oficialização das uni-

ões é sempre realizada a cada en-

cerramento de trabalho. 

Nesta última operação do bi-

ênio, a ação envolveu duas uni-

dades móveis que ficaram esta-

cionados àAv. Tenente Silva Bri-

to com a Rodovia dos Trabalha-

dores. As juízas Eucila Maués e 

Nadja Nara Cobra Meda estive-

ram à frente dos trabalhos. Elas 

também oficializaram a união dos 

42 casais habilitados nos casa-

mentos comunitários. 

Nas ações itinerantes, exatos 

2.421 casais aproveitaram a oca-
sião para legalizar a união civil. 

A Presidente do TJ, Clime-

nié Pontes, inaugurou no dia 
25 último, o prédio onde irá 

funcionar os Juizados Especiais 

da Cidade Velha. Localizado 
na Av. Roberto Camelier 570, 

o prédio vai abrigar os Juiza-

dos Especiais A elaboração 

do Sigespe foi da Cidade 

Velha e do Consumidor. A 
vice-presidente, Desa. Maria 

de Nazareth Brabo de Sou-

za; a Coordenadora Geral dos 
Juizados Especiais, desembar-
gadora Carmencin Cavalcante; 

a Diretora do Fórum Civil da 

capital, juíza Dahil Paraense e 

servidores técnicos do Judiciá-
rio, participaram do evento. 

A placa inaugural do prédio 

foi descerrada pelas desembar-

gadoras Clieminié Pontes, Maria  

de Nazareth Brabo de Souza e 

Carmencin Cavalcante. Os funci-

onários da Coordenadoria dos 

Juizados Especiais, José Alírio Ta-

vares e Ana Teresa Pinheiro, des-

cerraram a fita inaugural. 

Segundo informações do 
engenheiro José Luiz Araújo, da 

Coordenação de Engenharia, a 

casa foi adquirida com recur-

sos próprios do Judiciário e o 

investimento na reforma e am-

pliação foi de R$ 173. 831,11. 

Executada no prazo de três 

meses, o prédio passou por 

obras no telhado; construção 

de banheiros públicos; pintu-

ra; instalação da rede lógica e 

eletrônica; substitução das ins-

talações elétricas e hidraúlicas; 

troca de revestimentos, entre 

outras. 

Mutirão no Juizado Especial do consumidor antecipa audiências 
Em quinze dias de trabalhos, 

a equipe do Juizado Especial do 
consumidor realizou um mutirão 
objetivando antecipar as audiên-
cias de conciliação que estavam, 
inicialmente, marcadas para os 
ms de fevereiro a outubro des-
te ano. Uma unidade móvel dos 
Juizados Especiais itinerantes foi 
estacionado na Praça da Bandei-
ra, área do centro comercial de 
Belém para os trabalhos do mu-
tirão. 

A equipe formada por cinco 
conciliadores, dois juizes e funcio-
nários de apoio conseguiu remar-
car quase todas as audiências. "As  

demais não realizadas se deveu, na 
maioria dos casos, por desinteres-
se da parte ou por conta da parte 
reclamada estar sediada fora do 
Estado" informou adesembargado-
ra Carmencin Cavalcante. 

Os juizes Mairton Carneiro e 
Heloísa Helena Gato estiveram à 
frente dos trabalhos. Entre os con-
ciliadores estava o assessor jurí-
dico da Coordenadoria dos Jui-
zados Especiais José Maria Gui-
marães. Eles registraram 164 au-
diências com 78 acordos homo-
logados e 86 sentenças proferi-
das após as audiências de instru-
ção e julgamento. 



Desa. Mária Lúcia dos Santos durante a sessão de autográfos 

O juiz Marcos Alan acompanhado pelas desembargadoras 
Climeniè Pontes e Maria de Nazareth Brabo 
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A desembargadora Lúcia Marcos dos Santos 

desembargadora Ma-
ria Lúcia Marcos dos 

1 % Santos, lançou na noi- 
te do dia 2 de dezembro últi-
mo, na Academia Paraense de 
Letras, o livro de crônicas in-
titulado 'Simplesmente...'. Na 
oportunidade diversos magis-
trados e imortais da Academia 
puderam cumprimentar a au-
tora pelo trabalho. O livro re-
úne crônicas escritas nos últi-
mos cinco anos, pela desem-
bargadora aposentada a pou-
co mais de um ano. Entre elas, 
uma em que descreve a inicia-
ção com moderna ferramenta 
de trabalho, o computador, 
publicado originalmente em 
jornal local. 

O presidente da Academia, 
Almir de Lima Pereira, ex-cole-
ga de desembargo, saudou a au- 

tora. Mas, foi o discurso oficial pelo 
lançamento delegado ao membro 
da Academia, o imortal Leonam 
Cruz. Emocionado Leonam lem-
brou dos laços de amizade que o 
unia a autora e mais especialmen-
te ao pai da magistrada, também 
escritor e poeta, Luís Teixeira 
Gomes, ou Jaques Flores, pseu-
dônimo que usava. 

Leonam, antes de saudar e pa-
rabenizar a verve poética da au-
tora, fez uma reclamação: "uma 
das crônicas de Maria Lúcia que 
gostei muito e toda vez que leio 
me faz chorar, não está publicada 
neste livro, por quê?". E comple-
mentou justificando a reclamação, 
"quero chorar mais Maria Lúcia". 

Diversos imortais da APL, ad-
vogados e magistrados compare-
ceram ao evento. Entre as au-
toridades presentes, a desem- 

bargadora Maria Nazareth Bra-
bo de Souza, Vice-Presidente do 
TJE, acompanhada do marido, o 
médico Américo Souza. Eles en-
frentaram a fila que se formou, 
por alguns minutos, para rece-
berem o autógrafo da cronista. 

A produção literária da 
sembargadora foi editada pela 
Ética. São trinta crônicas em 58 
páginas que resgatam alguns as-
pectos do cotidiano da vida do 
povo paraense. O livro está dis-
ponível nas livrarias jinking. 

lança livro de crônicas 

O juiz Marcus Alan lança livro sobre culpabilidade 
e transação penal nos juizados especiais 

Q
juiz de direito Mar-
cus Alan de Meio 
Gomes lançou, no úl-

timo dia 24 de janeiro, o livro 
intitulado 'Culpabilidade e 
Transação Penal nos juizados 
Especiais Criminais'. A obra é 
fruto da dissertação de mes-
trado defendida na Pontifícia 
Universidade Católica de São 
Paulo, em setembro de 2001. 
O iaçamento aconteceu no 
auditório 'Des. Agnano Mon-
teiro Lopes', recém inaugura-
do, no 40  andar do antigo pré-
dio sede do Tribunal e atual 
Fórum Cível da capital. Cer-
ca de 300 pessoas compare-
ceram ao lançamento. 

No livro, o juiz faz uma análise 
da culpabilidade no campo do Di-
reito Penal. O tema traz várias 
inquietações aos juristas e sempre 
foi merecedor de discussões e 
debates, no campo da ciência ju-
rídica penal. O assunto é tratado 
com enfoque científico, sob a óti-
ca da Constituição Federal, "sem 

esquecer a análise das modernas ten-
dências doutrinárias que vêem nos 
mecanismos consensuais, a solução 
para os problemas sociais e institu-
cionais gerados pela criminalidade de 
menor potencial ofensivo", informou 
o autor. 

Graduado em Direito pela Uni- 

versidade Federal do Pará, em 1995, 
Marcos Alan ingressou na magistra-
tura estadual em 1996. Foi titular da 
Comarca de Porto de Moz, perma-
necendo por 8 meses. Passou ainda 
pelas Comarcas de 14Jtamira, Sena-
dor José Porfirio e Medicilándia, de 
onde foi removido para Dom Eliseu, 

posteriormente Baião. Atualmen-
te, o juiz é titular da 5 a  Vara da 
comarca de Marabá e responde, 
cumulativamente, pela Vara, Agr 
ria, Mineraria e Ambiental sed 
da naquela comarca. 

Alcançou o título de Mestre 
em Direito Penal em setembro 
de 2001. Freqüentou os Cursos 
de Postgrodo em Derecho da Uni-
versidade de Salamanca, na Espa-
nha. Publicou "A prisão provisó-
ria: aspectos constitucionais e in-
fra-institucionais", capítulo da obra 
"Tratado Temático de Processo 
Penal", coordenada pelo Profes-
sor Marco Naônio Marques daSil-
va e publicada pela Editorajuarez 
de Oliveira. Foi professor na Uni-
versidade Bandeirante de São Pau-
lo UNIBAN, nasdisciplinas de 
Direito Penal e Introdução ao Es-
tudo do Direito. 

O livro 'Culpabilidade e Transa-
ção Penal nos Juizados Especiais 
Criminais' pode ser adquirido nas 
livrarias Acadêmica; Ponto e Vír-
gula; e Tupi. 
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Judiciá rio do Estado tem 
mais 30 juizes substitutos 

Os novos integrantes da 
fissional deve constituir escudo in-
vulnerável às paixões e aos inte-
resses pessoais". 

O Presidente da OAB do Pará, 
Ophyr Cavalcante Júnior, disse fa-
zer questão de saudar os novos jui-
zes por compreender que esse é um 
momento importantíssimo na vida 
de quem, abrindo mão da riqueza e 
da tranqüilidade, irá se dedicar à cau-
sa daqueles que recorrem aoJudici-
ário como a última - e infalível, trin-
cheira para corrigir injustiças de que 

Desembargadores - 

são auraclados 
com medalha do 

ais de 300 pessoas com- 
pareceram a sessão so- 
lene de posse de 30 

juizes substitutos do Judiciário do 
Pará, realizada no último dia 30, 
no auditório recém inaugurado, 
denominado 'Des. Agnano Mon-
teiro Lopes', no antigo Palácio 
da Justiça. E a segunda turma 
de juizes substitutos que tomam 
posse. Na primeira foram em-
possados 29 juizes, no dia 6 de 
dezembro passado. As duas tur-
ms de bacharéis foram apro- 

.s no último concurso públi-
crealizado pelo TJE. A organi-
zação, elaboração de provas e 
correção do certame ficou a 
cargo da Cespe-UnB. 

O evento foi presidido pela de-
sembargadora Climenié Pontes nas 
presenças de desembargadores da 
Corte, representantes do Poder 
Executivo do Estado e do Municí-
pio, do Ministério Público, OAB 
Seção Pará, entre outras autorida-
des militares, dirigentes de diver-
sos órgãos públicos convidados, 
servidores do Judiciário e familia-
res dos novos juizes. A execução 
do Hino Nacional Brasileiro, pelo 
Coral 'Des. Delival Nobre', segui-
da pelo pronunciamento de aber-
turada Presidente doTJE, marcou 
o início de posse. 

O juramento de 'cumprir e fa- 
cumprir a Constituição Fede-

ral e a deste estado, as leis e as de-
cisões dos Tribunais, honrar a clas-
se a que pertencem e exercer com 
dignidade o cargo' foi feito pela ju-
íza, Edna Maria de Moura Palha 
acompanhada pelos demais juizes. 
A secretária da sessão Laura Amo-
rim fez a leitura do termo de afir-
mação e posse. Logo após, os jui-
zes substitutos receberam as res-
pectivas portarias. 

A saudação de boas vindas aos 
novos magistrados foi feita pela ju-
íza Nazaré Gouveia dos Santos que 
recordou a emoção sentida há 26 
anos, quando, também coletiva-
mente tomou posse no cargo de 
juíza de direito. 

No discurso, a magistrada des-
tacou "a honestidade, em seus ma-
tizes mais diversos é postulado bá-
sico do sacerdócio que é a judica-
tura, não apenas porque a imparci-
alidade constitui um dos princípios 
basilares do justo processo de jus-
tiça, mas porque a probidade pro- 

Antes do início da sessão 
de posse dos trinta juizes, a 
Presidente Climeniè Pontes 
conferiu medalhas do méri-
to 'Desembargador Herma-
no Rodrigues do Couto', a 
desembargadores e ao secre-
tário de planejamento, Leôni-
das Gonçalves, pela competên-
cia e dedicação no desempe-
nho das atividades no Poder 
Judiciário. A medalha institui-
da objetiva "galardoar perso-
nalidades que tenham contri-
buído, direta ou indiretamen-
te, para o engrandecimento 
do Estado do Pará e particu-
larmente do Poder judiciário",  

magistratura do Pará 
são vítimas. Ophir Cavalcante disse, 
ainda que, "esse compromisso é so-
lene, sagrado e está acima de interes-
ses pessoais'. E continuou a oratória 
discorrendo sobre a importância do 
cargo para edificação de uma socie-
dade mais democrática. Ele também 
falou sobre as dificuldades que os 
novos magistrados irão enfrentar na 
interior do Estado. 

O orador oficial da turma Fran-
cisco Gil Barbosa, 38, foi vice-pre-
feito do município de Altos, Piauí. 

segundo a resolução de n° 04/92, 
assinada pelo integrantes do ór-
gão Especial do TJE. 

Os agraciados foram: José Alber-
to Soares Maia; Maria de Nazareth 
Brabo de Souza; Albanira Lobato 
Bernerguy: Benedito de Miranda  

Por influência de familiares, que 
atuam na magistratura daquele es-
tado, o novo juiz resolveu seguir a 
carreira. Ele falou do compromisso 
de promover a prestação jurisdicio-
nal no estado. Francisco Gil lembrou 
que segundo dados do STF,o Pará é 
o estado brasileiro que tem o maior 
déficit de juiz por habitante, cerca 
de 37.080 pessoas por cargo provi-
do de juiz. 'Agora esta relação cairá 
para 26.807. Ainda não é  ideal, mas 
apresenta uma significativa melho-
ra", analisou. 

Francisco Gil elogiou a desem-
bargadora Maria de Nazareth Bra-
bo, pela isenção na presidência da 
comissão do concurso e citou ain-
da, os avanços obtidos nos últimos 
dois anos, no Judiciário como: a ins-
talação de novas comarcas e va-
ras; a instituição do selo de segu-
rança; a implantação da Unaj - Uni-
dade de Arrecadação Judiciária. 

O magistrado enfatizou a ne-
cessidade da permanente atuali-
zação profissional e citando Ro-
ckfeller: 'todo direito envolve 
uma responsabilidade; toda opor-
tunidade uma obrigação; toda 
posse, um dever', concluiu o dis-
curso. 

Alvarenga; Carmencin Caval-
cante: Milton Augusto de Brito 
Nobre; Rômulo José Ferreira 
Nunes; Marta Inês AntunesJadão; 
Raimunda do Carmo Gomes 
Noronha e o secretário de pla-
nejamento, Leônidas Gonçalves. 

Os desembargadores agraciados com o mérito 
'Hermano Rodrigues do Couto' 



22- Antônio do Costa Quaresma 
Edmilson Marques Pereira 29- Antônio Fábio Corrêa da Silva 
José Luís Soares Maio Antônio Hilário Pereira da Costa 
Olivia de Fátima Souza Barbosa 

9.m do mês 
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magistrado deve ser dotado de 

asa, onde irá encontrar asfontes 

ao próximo. 

Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, 

juíza titular da 8' Vara Penal 
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Os dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado parabenizam 

os aniversariantes de Fevereiro de 2003. São os seguintes: 

08- Ana Regina Azevedo da Silva 
Lourivaldo Francês 

Maria Luzia de Araújo Silva 
Nilton Silva Vinholte 
Sandra Helena Melo de Souza 

09 - Benedito Oeiras Alves 

10 - Amilcar Câmara Leão 
Carlos Rodrigues Matos 
Juliana Silva do Espírito Santo 
Krishna Fukusima 5 de MC Cavalcante 
Luís Ercilio do Carmo Faria 
Maria da Glória Ferreiro Ribeiro 
Renato NunesVahle 
Santana Lourdes Ferreiro Sarrazin 

1 - João Augusto Figueiredo de O Júnior - Juiz 
Márcio Carmo de Sá 
Maria Nidia Gomes Domingues 
Milton Gilberto Carvalho Farias 
Rosa Maria Pereira Brita 
Vicente Rodrigues Cordeiro 
Zilda Ferreira uns 

2 - Benedito Botelha 
Harivaldo da Cruz Cardoso 
Maria de Fátima Ribeiro da Costa 
Maria Teresa Corrêa Russi 
Somuel Guimarães Ferreiro 
Tânia Regina de Souza Lopes 

3 - Antônio Álvaro Garcia Brita 
Antônio Coelho de Souza Neto 
Aniene do Socorro Gomes do Nascimento 
Cecilia dos Santos Carneiro - Juízo 
Ediieide Nazaré Câmara de Oliveira 
Ercio Afonso Lobato Bemerguy 
Guisela Haase de Mirando - Juíza 
Irisneide Santana 
Miguel Abreu Duarte 
Monica Araújo Mirando 
Raimundo Nonato de Jesus Souza Júnior 
Rase Mary Sailes de Araújo Pinto 

1 Adriana Laura Gonçalves Pereira 
Maria de Fátima lazameth Diniz 
Petrus Carvalho Frota e Silva 
Ronaldo da Silva Araújo 

15 - Alberto Plácido PC Júnior 
Deuzarino Rodrigues Moura 
[li Francisco de Souza 

Datas do m (hamn. 34f.3 
1 itulo: Informativo TiPA. 

Sylmara Symme Limo de Almeida 
Vera Araújo de Souza -Juíza 

ló - Carlos Felipe Moraes de Souza 
Evany Torres Ferreiro 

l/ - Alcir da Silva Lobato 
Antonia Matos de Souza 
Burlo Donato Cardoso Batista 
Dourivol Damasceno de Lima 
Joana Benedita da Cruz Magalhães 
Jonia Maiza Bentas do Silva 
José Damasceno Nabiça 
José Gomas do Nascimento 
Mário Antônio Gonçalves de Carvalho 
Rosa Maria Carvalho da Gama 
Sidney Augusto da Silva Garcez 

10 - Dercina Pereira Salgado 
Evelise Lassance Alencar Wanderiey 
Luciana Nascimento Pinto 

9- Álvaro Magno Ribeiro 
Carlos Roberto Nascimento Souza 
Francisco Luciano Silva Fonseca 
José Carlos Pinage da Silva 
José Pereira Monteiro 
Morgui Gaspar Bitiencouri - Juíza 
Maria una Fiexa Martins Frazão 
Silenira Viana Duarte 
Silvana Lúcia de Souza Allen 

20- Francisco Roberto Macedo de Souza - Juiz 
Lúcia Barreto Guerreiro - Juiz 
Miracy Gonçalves Pereira 
Olintho Toscano Vasconcelos 
Sidney Celeiro Marques Moia 

21 - Andréa Luiza Rodrigues Santos Silva 
Andressa Beltão Guimarães 
Antônio Leonardo Oliveira Mota 
Bernadeth Pinheiro das Chagas 
Cláudia Gisele Martins Moura 
Edgard Ferreiro da Silva 
Maria Aparecida de Oliveira Lobo 
Nilce Pereira Rabelo 
Vicente Rodrigues Filho 
Waidimir Pureza de Carvalho  

Raimundo Nonato dos Santos Silva 
Rodolfo Henrique Podilha 
Synval de Castro Júnior 

23 - Alda Santos 
Benilson Mouro de Souza Costa 
Edinaido José de Meio Fernandes 
Maria Benício Rodrigues 
Maria Salomé Souza Novues 
Mariaiba de Oliveira Duarte 
Manilene Marques Gonçalves 

21 Gecila Amoedada Cunha 
Josias Fonseca Gouveia 
Maria Vanda Barros da Silvo Uma Valente -Juíza 
Mário Alfredo Souza Solano 
Raimundo Sérgio Chaves Sampaio 
Reginaldo da Consolação Monteiro - Prei 
Romualdo Savedra Guimarães 

15 Ana Maria do Socorro Magno Cunha 
Célia Ribeiro Limo 
Cezar de Souza Roldão 
Fernando Bronches Farias 
Glaucyllene de Oliveira M Parizotto 
Jurandir Nascimento 
Maria Julieta Barra Valente 
Nelson Silvestre Marques Amorim 
Osvaldo Moreira da Silva 
Rosa de Ataide Pinheiro 

26- Enedino Maria Bentas Martins 
José Edilson Pontes Ferreiro 
Kátia Maria Pinto Parente 
Paulo Fonteles Falcão 
Terezinha Piedade Farias Sancheu 
Waldete Silva de Souza 

27- Alberto Carlos da Silveira 
José Wanderley Farias 
Luiz Eduardo Cobra Meda 
Paulo Fundes dos Santos Lobato 
Raimundo dos Santos 
Raquel de Almeida Lins Leal 

28 - Carlos Alberto de Oliveira Souza 
ivan Barreto 
Maria das Graças Corrêa Lapas Lameira 
Stael Célia Brasil Santiago 

01- Aldo Araújo Garcia 
Diracy Nunes Alves - Juíza 
Jair Francisco Vieira Aguirra 
Marize Suely Manito Lima 

02 - Anete de Oliveira Almeida 
Jeovana Rodrigues Mirando 
João Moreira Mirando 
Jobervul Wilson da Silva Leal 
Maria da Purificação de Paula Maciel 
Maria Gorete Henrique da Silva 
Maria Ivone Freitas de Oliveira 

0 Ana Augusta Frazão Montoril 
Braz Wagner Amoras Alvas 
Cláudio de Barros Peixoto 
Dalmério Mandes Dias 
Guilherme da Silva Santos 
Lindalva ltaparica de Oliveira 
Ruymunda de Liege de A Pantola 

04- Augusto Nazareno Gonçalves da Silva Jr 
Bianor Caetano Monteiro 
Haroldo Luiz Santos do Carmo 
Manoel Maria Barros Costa - Juiz 
Márcia do Socorro de Sousa Vasconcelos 
Maria Helena Araújo Barros 
Raimundo Arcanjo Brandão Corrêa 

Ja von Nono Leão 
José Maria Pereira Campos e Silva - Juiz 
Luiz Trindade Júnior 
Raimundo Mdv Figueiredo 
Rosana Mirando Soles 
Sérgio Mercês da Silva 
Viviane Monteiro Fernandes Augusto - Juíza 

06- Dulcinéa da Silva Freitas 
José Augusto Fonseca Borgas 
José Roberto dos Santos Diniz 
Leopoldino Europa Carneiro 
Silvia Margareth Freire Farias 
Ulisses Lima Goiabeira 
Vivaldo Leal da Costa 

01- João Mirolha Pereira - Pretor 
José Motins Santana Dias - Juiz 
Magno Guedes Chagas - Juiz 
Manha Aguiar Lorenzoni 
Nelione das Graças Pereira Colares 
Pedro Paulo Martins Júnior 
Suramo das Graças Vital da Silva 
Viviane de Alcântara Alvas de Meio 

02 - Dia do Agente Fisca' 
03 - Aniversário do Tribu 

Abertura do Ano Judio 
05 - Dia do Datiloscopist 
07 - Dia Nacional do Gr, 

- 

11 - Dia do Zelador 
16 - Dia do Repórter 

II 
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Novos  d à frente 
do Judiciário do Estado 

Os Oito desembargadores empossados passaram a compor 
o Conselho da Magistratura, nos próximos dois anos 

quatro dirigentes, passaram a com-

por o Conselho da Magistratura. Os 

desembargadores foram eleitos, em 

escrutínio secreto, na sessão plená-

ria transcorrida no dia 1 1 de de-

zembro último, para o biênio Fev. 

2003 a janeiro de 2005. 

No pronunciamento de posse, 

a nova gestora agradeceu aos cole-

gas de desembargo a confiança de- 

desembargadora Maria 
de Nazaré Brabo de 

Souza foi empossada no 

cargo de Presidente do TJE, às 

18h do último 03, marcando a 

ertura do Ano Judiciário. A 
.agistrada assume a chefia Po-

der contando 37 anos de atua-

ção na carreira da magistratu-

ra. A solenidade foi realizada no 
plenário sênior, 'Oswaldo Poju-

can Tavares', do prédio sede do 

Tribunal de justiça do Estado. 

Antes da sessão de posse, de-
sembargadores e convidados 

participaram da Missa em Ação 

de Graças, celebrada pelo pa-

dre José Gonçalo, na Catedral 

Metropolitana de Belém (Igre-
ja da Sé). Sob a regência do ma-
estro João Bosco de Castro, o 

coral 'Des. Delival Nobre' for-

mado por servidores da Casa 
participou da Missa e também 

da sessão, com apresentação de - ças musicais, para homena- 

ar a nova dirigente. 
A mesa oficial foi composta pela 

desembargadora Clrmeniè Pontes 

tendo a direita, o chefe do Poder 

Executivo, Simão Jatene e a esquer-

da, o deputado Mário Couto, chefe 

do Legislativo. A primeira manifes-

tação foi da desembargadora Clime-

niè Pontes que lançou oficialmente o 

Relatório de Atividades do Biênio, 

dando conta dos investimentos 

realizados e dos resultados obti-

dos. A magistrada após transmi-

tir o cargo à nova presidente, en-

tregou a condução da sessão ple-

nária do Tribunal. Os represen-

tantes do Ministério Público e da 

OAB participaram da solenidade 

e manifestaram-se para saudar os 

novos dirigentes. 

Já investida no cargo de presi-

dente, a desembargadora Brabo de 

Souza deu posse ao desembarga-

dor Milton Augusto de Brito No-

bre, no cargo de Vice-Presidente e  

positada para dirigir a Corte. Os 

agradecimentos foram estendidos 

também aos familiares, assessores, 

funcionários e serventuários dajusti-

ça sempre presentes nos momentos 

atribunlados. A desembargadora 

Maria de Nazareth Brabo, também, 

fez um reconhecimento especial à 

administração da desembargadora 

Climeniè Pontes, que se esforçou 

para que o tempo exíguo "não ven-

cesse o seu ideal de levar a justiça 

aos mais carentes", disse. E conti-

nuou, o pronunciamento anuncian-

do fique certa senhora desembar-

gadora, que daremos continuidade 

ao trabalho profícuo que iniciou, en-

vidando todos os esforços nesse 

sentido. Nós magistrados, já estamos 

coriscientizados de que a justiça deve 

ir ao encontro dos cidadãos, em es-

pecial dos mais humildes e sedentos 

de justiça", assegurou. A solenidade 

foi encerrada com a apresentação do 

coral Delival Nobre' e o coquetel 

da solenidade foi servido aos pre-

sentes, no palácio Lauro Sodré, Mu-

seu do Estado. 

Os novos chefes dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo compuseram a mesa oficial da solenidade 
às desembargadoras Yvonne Santi-

ago Marinho e Carmencin Caval-

cante, nas Corregedorias de Justiça 

da Área Metropolitana e do Interi-

or, respectivamente. 

Também foram empossados, 

os desembargadores Benedito de 

Miranda Alvarenga, Heralda Dai-

cinda Rendeiro, Marta Inês Jadão e 

Therezinha Fonseca, que junto aos 
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Pronunciamento de Posse da Presidente do TJE, 
Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza. 

gradecendo a Deus 
pela trajetória de mi- 
nha carreira, que hoje 

culmina com o investimento no 
honroso cargo de Presidente 
deste Egrégio Tribunal, peço ao 
mesmo Pai Celestial, sabedoria, 
discernimento e serenidade 
para desempenhar dignamente 
esta nova missão com que fui 
distinguida. 

Agradeço também aos meus 
familiares, meus pais, em especial 
a minha querida mãe Antônia, pois 
com apenas nove anos de idade, 
órfã de pai, foi ela, com suas preci-
osas lições de vida, que me orien-
tou ao longo do tempo em que ti-
vemos a graça de conviver juntas, 
contribuindo para a formação de 
meu caráter. Sua partida ocorreu 
no dia 27 de dezembro do ano de 
2001, já tendo completado um ano 
de falecimento. Hoje, se ainda esti-
vesse conosco, completaria no 
próximo dia 06, noventa e quatro 
anos. Sinto profundamente sua au-
sência, entretanto, resta-me sem-
pre rememorar os momentos feli-
zes de uma convivência marcada 
pelo amor e respeito mútuo. 

Agradeço ao meu esposo, 
Américo; ao filho Américo Júnior e 
esposa Maysa; a minha filhinha e 
anjo da guarda Mônica; as entea-
das Ana e Helena; a filha do cora-
ção Keila; aos meus irmãos: aos tios 
José Carvalho e Francisca, a eter-
na gratidão; e ao povo de minha 
inesquecível Muaná, que sempre 
representou um estímulo forte na 
busca de meus ideais. 

Faço também um agradecimen-
to de coração a todos os colegas 
desembargadores que me honra-
ram com sua confiança para dirigir 
esta Corte de Justiça para o próxi-
mo biênio. Estendo este agradeci-
mento aosJuízes, assessores, funci-
onários, serventuários e aos ami-
gos que sempre se fizeram presen-
tes em meus momentos alegres ou 
atribulados. A todos quero assegu-
rar meu empenho férreo, diligente, 
diuturno, afim de não decepcioná-
los. 

Um reconhecimento especial à 
administração da desembargado-
ra Climeniè Bernadette de Araújo 
Pontes, magistrada de escol, que 
se esforçou para que o tempo exí-
guo do dois anos que hoje se en-
cerra, não vencesse o seu ideal de 
levar a justiça aos mais carentes. 
Fique certa Senhora Desembarga- 

dora, que dare-
mos continuida-
de ao trabalho 
profícuo que ini-
ciou, envidando 
todos os esfor-
ços nesse senti-
do. Nós, Magis-
trados, já estamos 
conscientizados 
de que a justiça 
deve ir ao encon-
tro dos cidadãos, 
em especial dos 
mais humildes e 
sedentos de justi-
ça. 

Agradeço as 
palavras bondo-
sas e amigas 
com que fui saudada nesta sessão 
pela eminente colega Climeniè Ber-
nadette de Araújo Pontes, pelo Ilus-
tre Procurador de Justiça, Dr. Ge-
raldo de Mendonça Rocha, e pelo 
ínclito Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seção do 
Estado do Pará, Dr. Ophir Filguei-
ras Cavalcanti 
Júnior. Tocaram-
me, sensibiliza-
ram-me e ficarão 
gravadas no meu 
coração. 

Por ser este 
momento alta-
mente significati-
voe porgostar de 
partilharás coisas 
que acontecem 
em minha vida é 
que peço permis-
são para contar, 
resumidamente, 
minha trajetória 
que hoje alcança 
a posse na presidência desta Augus-
ta Casa de Justiça. 

Nasci em uma cidade marajoa-
ra, no dia 03 de outubro de 1937, 
da qual muito me orgulho e ora re-
verencio, minha Muaná! Sempre 
aberta a receber as pessoas que 
desejam conhecer e desfrutar de 
suas belezas naturais e hospitali-
dade de seu povo simples. Duran-
te quase dez anos lá viveu e exer-
ceu o seu mister a Desembargado-
ra e ex-presidente desta Corte, 
Lydia Dias Fernandes, cujo exem-
plo é o testemunho de uma magis-
trada honrada e competente, na 
qual sempre procurei me espelhar 
no curso de minha carreira como 
magistrada. 

Meu primei-
ro cargo foi de 
Pretora no en-
tão, Termo Judi-
ciário de Boni-
to, lá fiquei du-
rante dois anos. 
As precarieda-
des existentes 
foram supera-
das pelo cari-
nho com que 
aquele povo hu-
milde me trata-
va. Lembranças 
que estão guar-
dadas na mente 
e no coração. 

Passado o 
interstício de 

dois anos, exigido por lei, me sub-
meti ao concurso para ingressar na 
carreira. Aprovada, comecei a pe-
regrinar nas Comarcas do Interior, 
como é natural e normal, para 
quem optou pela Magistratura. Fui 
juíza em várias comarcas: Tucuruí; 
Curuçá; São Miguel do Guamá, 

onde permaneci 
pelo período de 
dez anos, e que 
à época, fui pri-
vilegiada, pois 
nesses dez anos, 
tive a felicidade 
de construir mi-
nha família, e 
meu esposo 
acompanhou-
me em minhas 
andanças, exer-
cendo sua pro-
fissão de médico 
na Comarca de 
São Miguel do 
Guamá. Nos fins 

de semana, percorríamos juntos as 
chamadas colônias, onde Américo 
prestava assistência médica àquela 
gente simples e carente de recursos 
financeiros, mais rica em solidarie-
dade e porque não dizer, em amor 
ao próximo. 

Vivi momentos felizes sim, que 
me ajudaram a superar as dificul-
dades que todo magistrado enfren-
ta no exercício de sua função. O 
calor humano que recebia de meus 
jurisdicionados recarregava-me as 
energias e eu fazia de cada dia, um 
dia novo e criativo. Novo para ter 
mais entusiasmo, para dar soluções 
às situações críticas e difíceis; e cri-
ativo, para ajudar as pessoas que 
viviam ao meu lado. E foi assim, Se- 

nhores e Senhoras, que meus filhos 
Américo Júnior e Mônica tiveram 
seus primeiros anos de vida, des-
frutando das coisas singelas, porém 
significativas, que apenas as cida-
des pequenas podem proporcionar 
e que tanto gosto, afinal de contas 
fazem parte de minha origem. 

De tudo isso, ficou a lição de 
que nenhum de nós, pode omitir-
sede prestar sua colaboração e seu 
esforço, por menor que seja, ao 
bem comum. E com este propósi-
to que assumo a Presidência desta 
Excelsa Corte de Justiça; imbuída 
das melhores intenções para ç 
responder a confiança que rec_ 
de meus ilustres Pares. Tudo farei 
para a elevação e distribuição cor-
reta da Justiça. 

Nesse mister é necessário e 
importante a colaboração dos seg-
mentos envolvidos na prestação 
jurisdicional: magistrados, procu-
radores, promotores, advogados, 
defensores, funcionários, serventu-
ários e o próprio povo. Unindo 
nossos esforços, enfrentaremos as 
dificuldades, que certamente se tor-
narão menores e, então haveremos 
de ter uma justiça paraense respei-
tada, forte e independente. 

Senhores e Senhoras, temos 
consciência de que o grande pro-
blema que a maioria das pessoas 
enfrenta neste país é a luta pela so-
brevivência, pois convivemos com 
a presença e o desenvolvimentc 
novas tecnologias, ao lado de ui-
multidão  que ainda não tem noção 
de seus direitos. A justiça irmana, 
desde que torne efetiva a proteção 
dos direitos individuais e coletivos, 
universalizando sua capacidade de 
atender a todos com presteza. 

Nesse desafio, dos muitos que 
tenho enfrentado na vida, em espe-
cial na carreira de Magistrada, sei 
que não estou sozinha, pois os no-
bres colegas, que também foram 
eleitos para dirigir esta Corte, têm 
qualidades morais, cultura jurídica 
e vasta experiência, predicados, 
que os credenciam para cumpri-
mento de tão elevado mister. Além 
do mais, a fé que sempre norteou 
nossa vida, nos leva a invocar as 
luzes do alto para que os caminhos 
sejam clareados na medida certa e 
precisa. Que a fraternidade seja o 
elo que una o nosso trabalho.para 
que eventuais problmas, interros 
ou externos, não enfraqueça nossa 
obstinação de bem servir a justiça 
de nosso Estado. 

Assistimos, por ocasião da 

eleição e posse do novo 

Presidente da República, 

que o Brasil anseia por 

mudanças. A reforma 

do Judiciário é um 

reclamo justo e inadiável 

da sociedade para valorizar 

o homem como cidadão 

perante o Estado. 
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Em homenagem a nova gestora, o coral do 'Des. Delival Nobre' 
apresentou, também, o Hino de Muaná 
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Assistimos, por ocasião da 
eleição e posse do novo Presi-
dente da República, que o Brasil 
anseia por mudanças. A reforma 
do Judiciário é um reclamo justo 
e inadiável da sociedade para va-
lorizar o homem como cidadão 
perante o Estado. 

Entretanto, se é verdade que 
o poder Judiciário não tem sido 
poupado de críticas em função 
dos crônicos problemas estrutu-
rais e operacionais que apresen-
ta, também é procedente o pen-
samento exposto pelo eminente 
Ministro Andrade Patterson, Ex-
Presidente do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça, aposentado 
- i dezembro de 2000, ao defen-
..r a reforma do Judiciário: 

"Nossa instituição carece de 
aperfeiçoamento. Para isso que-
remos reformas urgentes, mas 
não reformas para oprimi-Ia, 
para colocá-la em segundo pla-
no, para desqualificá-la. Pleite-
amos reformas que propiciem 
condições de melhoria de seus 
serviços, de sorte a atender, 
convenientemente, às necessi-
dades de seus jurisdicionados. 
Queremos e defendemos a par-
ticipação direta e efetiva nas dis-
cussões de todos os assuntos que 
nos digam respeito; participação 
ampla, não restrita a uma mi-
núscula parcela do Judiciário". 

As críticas objetivas, de boa fé, 
a respeito da crise judiciária, que 
não é exclusividade brasileira ou 
latino-americana, não nos intimidam 
ou contrariam, entretanto, o que 
causa preocupação, como disse o 
eminente Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, Sepúlveda Pertence, 
com a autoridade de membro de  

comove o incansável trabalho dos 
juízes lotados, por exemplo, em 
nossa imensa região amazônica, 
os quais para levar justiça aos ci-
dadãos, enfrentam situações e 
transportes precários e, não pou-
cas vezes, navegam horas de bar-
co para chegar as distantes co-
marcas ribeirinhas. 

Temos consciência de que o 
Poder judiciário lida com dificul-
dades diversas. A morosidade é 
freqüentemente apontada como a 
principal causa de sua crise de 
credibilidade. Não se nega que há 
muito por fazer no âmbito inter-
no, mas há fatores externos que 
não podem ser relevados ou des-
prezados. 

E bom lembrar que a revitaliza-
ção da ordem jurídica brasileira, 
com o advento da Constituição Fe-
deral de 1988, fez com que as pes-
soas procurassem mais o Judiciá-
rio. A excessiva litigiosidade da ad-
ministração pública em todos os 
seus níveis e as seqüelas de planos 
econômicos equivocados, deram 
origem a que os Juízos e Tribunais 
se abarrotassem de processos. 
Urge, pois, que se intensifiquem os 
trabalhos de reformado Judiciário 
e das leis processuais. 

Rogo à Virgem de Nazaré, que 
a nós, magistrados, jamais falte a 
coragem e obstinação para reno-
var, dia a dia, a luta interminável 
para impulsionar processos, re-
solver incidentes, presidir audiên-
cias, proferir decisões para o 
bom andamento da atividade ju-
dicante, ainda que com as imper-
feições decorrentes de nossa con-
dição humana. 

O Brasil precisa que o Poder 
Judiciário seja eficiente, ágio e aces-
sível a todos, sem privilegiar quem 
quer que seja. E importante que 
cada um de nós, no alcance de suas 
atribuições, cumpra o seu dever. 
Que tenha presente não haver so-
ciedade verdadeiramente organiza-
da sem justiça, e que da dignidade 
do magistrado depende a dignida-
de da justiça. 

Nosso desafio é lutar cada vez 
mais pelo aprimoramento instituci-
onal e a melhoria da prestação ju-
risdicional. Por certo não haverá 
estado democrático de direito sem 
a existência de um Judiciário forte e 
independente, rápido e eficaz, atu-
ante e efetivo. Temos consciência 
de que assim procedendo, estare-
mos contribuindo, de maneira sig-
nificativa, para redução das atávi-
cas desigualdades sociais existen-
tes no País, o fortalecimento d4s 
instituições e o triunfo do bem co-
mum. 

Muito obrigada a todos. 

nossa mais elevada Corte de Justi-
ça, "é certa tendência que se 
avoluma, de converter a de-
manda da superação das ca-
rências da máquina da Justiça, 
em supostas evidências de des-
moralização geral e indiscrimi-
nada da Magistratura e das 

instituições judiciárias, o que 
acarreta abalos de difícil con-
tenção nos alicerces da cren-
ça imprescindível na viabilida-
de da Democracia". 

As carências do Judiciário en-
contram sempre forte ressonân-
cia na mídia, entretanto, pouco 
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PLíruj do; novos dirigence,  oiruo 

A Presidente Maria de Na-

zaré Brabo de Souza, natural de 

Muaná-Pará, recebeu o grau em 

bacharela em Direito pela UFPA 

- Universidade Federal do Pará 

em 1965. A trajetória na ma-

gistratura começou, em janei-

ro de 1966, com a nomeação 

junto a pretoria do então ter-

mo Judiciário de Bonito, juris-

dição da comarca de São Mi-

guel do Guamá. 

Em 1969, por aprovação em 

concurso público, foi nomeada ju-

íza da comarca de Tucuruí. Pos-

teriormente, atuou nas comarcas 

de São Miguel do Guamá e Curu-

ça. Em 1978, foi promovida juíza 

da 5a  Vara da comarca da capital e 

posteriormente, respondeu pe-
l as l5a, 3  a  e 16 a Varas Cíves. 

Atuou na Justiça Eleitoral, 

primeiramente, como juíza pre-

sidente da 1a  Zona Eleitoral e 

posteriormente, alcançou a pre-

sidência daquela Corte Regional 

Eleitoral. A magistrada integrou 

ainda, o Conselho de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Humana, re-

presentando o Poder Judiciário, 

em 1991. Foi eleita para com-

por o Conselho da Magistratura 

no biênio 1993/1994. A magis-

trada ocupou o cargo de direto-

ra de ensino da ESM - Escola Su-

perior da Magistratura, em 1993. 

Assumiu a Vice —Presidência, 

Corregedoria Geral e a Presidên-

cia do Tribunal Regional Eleitoral 

nos períodos respectivos: 1993 a 

1994; 1994 a 1997. Nesses últi-

mos quatro anos, a magistrada foi 

eleita para ocupar o cargo de Cor- 

regedora Geral de Justiça e a Vice-

Presidente do TJE. 

Vice-Presidente - Milton Au-

gusto de Brito Nobre assumiu o 

desembargo do TJE-Pará, em de-

zembro de 1999, como represen-

tante da OAB-Pará por dispositivo 

constitucional. Na Corte de Justiça 

do Estado, o magistrado integrou o 

órgão Especial, o Conselho Superi-

or da Magistratura e já presidiu a 

Terceira Câmara Criminal Isolada. 

Nos últimos dois anos atuou como 

coordenador de Orçamento e Fun-

do de Reaparelhamento do Conse-

lho de Administração do Judiciário. 

Foi eleito Vice-Presidente do TJE, 

para o biênio fev.2003 a jan.2005 

Milton Nobre foi professor titu-

lar de Direito Comercial do antigo 

CESEF atual Universidade da Ama-

zônia - UNAMA e professor adjun-

to IV de Direito Comercial da Uni-

versidade Federal do Pará, onde in-

gressou por concurso público em 

1972. 

Ex-presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Seção do 

Pará e ex-presidente do Instituto 

dos Advogados do Pará - IAP Foi 

conselheiro federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, biênios 87/ 

89; 89/91: 96/98. Integra diversas 

instituições científicas dentre as 

quais se destacam: a Internado-

nal Fiscal Association - IFA, o Ins-

tituto dos Advogados Brasileiros e 

a Academia Paraense de Letras 

Jurídicas, onde exerce o cargo de 

vice-presidente. Milton Nobre 

ocupa a cadeira n° 21, que tem 

como patrono Inglês de Souza. 

Corregedora de Justiça da 

Região Metropolitana - Yvo-

ne Santiago Marinho 

Magistrada de Carreira, Yvo-

ne Santiago iniciou a carreira na 

magistratura como pretora do 

termo de Moju, hoje comarca, 

em março de 1962. Por apro-

vação em concurso público foi 

nomeada para exercer o cargo 

de juíza de Viseu, em feverei-

ro de 1966. Atuou como juíza 

de direito da comarca de Moju, 

promovida pelo critério de an-

tigwdade. Na capital atuou nas 
1 aa 3a 4  8 e 15'  Varas 

Penais. Na capital, a magistra-

da exerceu, em diversas 

ocasiões,o cargo de Diretora do 

Fórum Criminal. 

Pelo critério de merecimen-

to, Yvonne Marinho foi escolhi-

da para compor o Tribunal, em 

setembro de 1995, na vaga de-

corrente da alteração no núme-

ro de desembargadores que 

compõe o TJE, através de Emen-

da Constitucional. 

No Tribunal Regional Eleito-

ral, a magistrada foi escolhida 

para ocupar a Vice-Presidência e 

Corregedoria Eleitoral no perío-

do de 1998 a 2000. Com  o fale-

cimento do desembargador Elza-

man da Conceição Bittencourt, 

em junho de 1999, a magistrada 

assumiu a presidência daquela 

Corte, terminando o mandato 

tampão. Foi eleita para ocupar a 

Presidência do Eleitoral para no 

biênio 2000 a 2002. 

Em sessão plenária realiza-

da, no último dia 1I de dezem- 

bro, o colegiado de desembar-

gadores elegeu a magistrada para 

exercer o cargo de Corregedora 

Geral de Justiça da Região Me-

tropolitana de Belém. 

Corregedora de justiça do 

Interior - Carmencin Mar-

ques Cavalcante 

Concluiu o bacharelado em 

Direito em 1963. Atuou no ma-

gistério como professora de 

contabilidade pública e bancá-

ria do antigo Instituto Paraer 

se. A carreira na magistratu 

começou com a nomeação em 

março de 1965 como pretora 

do então, termo judiciário de 

Paragominas, hoje comarca de 

2° entrância, tendo atuado no 

cargo até aprovação em con-

curso público. 

Foi nomeada para o cargo 

de juíza de direito em 1969, 

para atuar na comarca de Afuá, 

posteriormente, foi removida, 

a pedido, para as comarcas de 

Balão e Curuçá. Promovida 

para a terceira entrância, pe-

diu remoção para a comarca da 

capital em 1982. Na capital foi 

titular da 7'  Vara Penal e na 3' 

Cível da Infância e Juventude 

até 1999 quando conquistou" 

cargo de desembargadora 

TJ E. 

Nos últimos dois anos, a 

magistrada integrou o Conse-

lho de Administração do judi-

ciário, à frente da coordenado-

ria dos Juizados Especiais, onde 

desenvolveu o projeto de jus-

tiça Itinerante. 


