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desembargadora Maria 
de Nazareth Brabo de 
Souza recebeu na ma-

nhã do último dia 13 de mar-
ço, no salão nobre do prédio 
sede da TJE, os dirigentes do 
Tribunal Regional Eleitoral, de-
sembargadores Albanira Lo-
bato Bemerguy e Rmulo 
José Ferreira Nunes. A fren-
te da presidência e vice-pre-
sidência/corregedoria da Jus-
tiça Eleitoral, desde o dia 21 
de fevereiro último, os diri-
gentes estão realizando visi-
tas oficiais às autoridades 
constituídas, representantes 
das forças armadas e dirigen-
tes de órgãos públicos. O 
objetivo é estreitar os laços 
institucionais e encontrar so-
luções para administrar as di-
ficuldades inerentes às ativi-
dades, com vistas às eleições 

municipais de outubro do pró-
ximo ano. 

"Nossas propostas de tra-
balho estão sendo bem acolhi-
das e com essas visitas esta-
mos tendo o respaldo que pre-
cisamos", disse Albanira Be-
merguy. Ela informou ainda 
que se sente muito feliz por-
que vai administrar, conjunta-
mente com a justiça comum, 
as dificuldades também en-
frentadas pela justiça Eleitoral. 

A magistrada já esteve com 
o governador do Estado, Simão 
Robson Jatene e com o vice-al-
mirante do IV Distrito Naval, 
José Antônio de Castro Leal. As 
visitas oficiais dos dirigentes do 
TRE estão sendo realizadas na 
companhia do diretor geral da-
quele órgão, Leônidas Gonçal-
ves e da chefe de gabinete Cla-
ra Nery. 
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Cditorial 
A magistratura está enlutada 

Esta edição registra, além de Outros assuntos, a repercus-
são no Judiciário do Estado de um grave e lamentável episó-
dio: o assassinato de um juiz de direito, do Estado de São 
Paulo. Antônio José Machado Dias, 48, foi morto por ter 
cumprido a lei. O magistrado que como todo julgador não 
se deixou intimidar com o crime organizado teve a vida bru-
talmente interrompida. A dor dos familiares e amigos do 
magistrado se soma aos sentimentos de revolta e indigna-
ção da sociedade, pelo aumento da violência e criminalida-
de que ameaça a todos que defendem a democracia e o Es-
tado de direito. 

A presidente do TJE-Pará, desembargadora Maria de Na-
zareth Brabo de Souza, no primeiro dia útil após o trágico 
contecimento, enviou ofício ao Chefe do Judiciário de São 

Paulo,onde expressou o sentimento de pesar e lamentou a 
perda do julgador estendendo aos familiares do juiz Macha-
do. A dirigente manifestou o apoio incondicional ao Judiciário 
paulistano em quaisquer iniciativas que visem coibir a violên-
cia contra magistrados. No mesmo dia, desembargadores e 
juizes também se manifestaram para expressar a revolta pela 
morte do juiz e apoio no combate à violência e ao crime 
organizado, que assola o País. 

Outro episódio também lamentável e extremamente gra-
ve abalou o mundo e deixou a todos perplexos. O ataque ao 
Iraque deflagrado pelo governo norte-americano, com apoio 
de mais dois países, para derrubar o regime de Saddan Hus-
sein, Chefe do Governo iraquiano, mostrou ao mundo o ca-
ráter belicoso do dirigente de uma superpotência, que sob o 
manto do desarmamento inicia uma guerra de proporções 
imprevisíveis. 

O início dos bombardeios em alvos na capital iraquiana, 
em o referedum do Conselho de Segurança da Organização 

das Nações Unidas, foi de uma violência a toda prova contra 
a humanidade. O Poder Judiciário se une ao governo brasilei-
ro e às instituições democraticamente constituídas que se 
manifestaram pela defesa do direito internacional vigente e à 
Organização das Nações Unidas, enquanto foro legítimo para 
zelar pela Paz mundial. 

Os ataques desferidos ao país de Saddam Hussein nos úl-
timos dez dias, colocaram em xeque a ONU. E ao mesmo 
tempo em que o mundo assiste aterrorizado à ofensiva ame-
ricana, os brasileiros também aterrorizados testemunham as 
ações criminosas de grupos e facções, que tentam intimidar 
e transformar em reféns dignos representantes dos poderes 
constituídos, que são os principais alvos das organizações 
criminosas. 

Não podemos esmorecer com esses tristes fatos, ao con-
trário, precisamos estar atentos e trabalhar com mais dedi-
cação e eficácia. Precisamos também nos unir numa corren-
te de fé e esperança pedindo ao Pai Celestial pelo restabele-
cimento da Paz Mundial. Da mesma forma precisamos rogar 
a Deus para que o nosso presidente da República encontre 

alternativas que impeçam as ações de bandos criminosos em 
nosso País. 

u 
Chefe do Judiciário recebe 

dirigentes da Justiça Eleitoral 

OAB homenageia a Mulher 
A Ordem dos 

Advogados, seção 
Pará realizou uma 
cerimônia para 
marcar o Dia In-
ternacional da 
Mulher transcor-
rido no último dia 
8 de março. Du-
rante a cerimônia a 
entidade homena-
geou a desembarga-
dora Albanira Loba-
to Bemerguy. A 
magistrada foi agra-
ciada com a meda-
lha do mérito 'He-
lena Valdez'. 
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Mais 18 bacharéis, aprovados no último concurso público 
para juizes substitutos tomam posse às 17h30 do próximo 
dia 28 de março. Como é de praxe, o chefe da Assessoria de 
Cerimonial, Paulo Lédo reuniu os emposandos no plenário 
adjunto da Corte, para tratar dos últimos preparativos do 
cerimonial de posse. Tomam posse: Carlos Magno Gomes 
de Oliveira; Cristiano Magalhães Gomes; Charles Claudino 
Fernandes; Danielie Karen da Silveira Araújo; Danielly Modesto 
de Lima; Emerson Benjamim Pereira de Carvalho;Elano 
Demetrio Ximenes; Everaldo Pantoja Silva; Fábia Mussi de 
Oliveira Lima; Gabriel Costa Ribeiro; Hélio Pinheiro Pinto; 
Jonas da Conceição Silva; João Ronaldo Corrêa Mártires; 
Osmar José Miranda Cherpinski; Tarcila Maria Souza de 
Campos; Thiago Tapajós Gonçalves ; Walterncir Alves 
Gonçalves; Helena de Oliveira Manfroi. 

O Presidente da Comissão de Representantes do Colégio 
de Notários do Brasil - seção Pará, Reginaldo Cunha esteve 
em visita à Chefe do Judiciário do Estado para comunicar 
oficialmente que assumiu a presidência daquele colégio no 
último 13 de março. Ele deverá cumprir um mandato tam-
pão até outubro deste ano, em substituição ao presidente 
anterior, Zeno Veloso. 

Por solicitação do juiz João Augusto Oliveira Júnior, o fó-
rum da comarca vai passar por uma vistoria técnica. O obje-
tivo é adequar às instalações do prédio às normas de segu-
rança contra incêndio e situações de pânico. O major bom-
beiro Fernando Miranda, da Assessoria Militar do Tribunal 
está à frente do trabalho. Ele deverá se deslocar até a comar-
ca no próximo dia 26 de março. 

AGENDA DA PRESIDENTE 
A Presidente do TJE, beta. Maria de Nazareth Brabo de Souza, 

agradece os convites e visitas recebidas neste mês de março: 

Presidente da Comissão de Representantes do Colégio de 

Notários do Brasil - seção Pará, Reginaldo Cunha 

CONVITES RECEBIDOS 

06 - Sessão Solene em Comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher, Promoção da Assembléia Legislativa do Estado do Pará 

Sessão Solene de Posse do Desembargadora Gilberto Pinhei-
ro, na Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá 

lO - Sessão Solene Alusiva ao Dia Estadual de Combate ao 
Câncer. Promoção da Secretaria Especial de Estado de Proteção 
Social. 

Sessão Solene em Comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher. Promoção da Câmara Municipal de Belém 

11 - Coquetel de Despedida do Senhor Tetsuo Miura, Côf 
sul Geral do Japão 

Solenidade de Posse da Nova Diretoria do Sindepa - Sindica-
to do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo 

12 - Sessão Especial para debater o processo de Municipaliza-
ção da saúde. Promoção da Câmara Municipal de Belém 

14 - Apresentação do Projeto "Fórum Paraense de Desen-
volvimento: 50 Anos de Mineração na Amazônia". Promoção da 
Associação Comercial do Pará 

IS - Inauguração do Complexo Escola Circo "Mano Silva", da 
Prefeitura Municipal de Belém 

17 - Sessão Solene de Posse do Doutor Francisco Barbosa de 
Oliveira, no Cargo de Procurador Geral de Justiça 

19 - Sessão Solene em homenagem ao doutor Waldemar Zve 
ter. promovida pelo Superior Tribunal de Justiça 

Lançamento do livro "Comentários A Legislação Ambiental", 
de autoria de Edna Célia Loureiro. Promoção da Secretaria Exe-
cutiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - Sectam. 

21 - Reunião sobre Segurança no Arquipélago do Marajó. Pro-
moção da Secretaria Executiva de Segurança Pública 

Formatura da Substituição da Bandeira Nacional. Promoção 
do Comando da 8 a Região Militar 

VISITAS RECEBIDAS 

FSt4 rr 
Com uma carga horária de 30 horas-aula, a ESM - Escola 

Superior da Magistratura prepara os novos juizes para 
assumirem a condução das atividades administrativas junto 
aos fóruns. O curso de adequação à Estrutura e ao 
Funcionamento do Poder Judiciário é uma das principais 
atividades da ESM, destinada a capacitar os bacharéis 
classificados, logo após a nomeação pela presidência do TJ. 
O curso de preparação à carreira é também outro importante 
atividade acadêmica e aberto aos graduados em direito de 
um modo em geral. Esses cursos reúnem diversos expoentes 
da magistratura e juristas de outros setores da sociedade, 
que ministram aulas e conferências. 

13 - Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy, Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral. 

Presidente da Comissão de Representantes do Colégio 

de Notários do Brasil - seção Pará, Reginaldo Cunha. 

14 - Desembargador Gercino Silva, Ouvidor Agrário Nado-
nal. 

25 - Procurador Geral de Justiça do Estado Visita, Francisco 
Barbosa. 

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



As procuradoras que concorreram à vaga no desembargo 

Yvette Pinheiro: a nova integrante do TJE 

0 magistrado durante posse no TRE 
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Novas desembargadoras vão tomar 
posse no Tribunal de Justiça do Estado 
A

juíza de direito titular da 
19' Vara Cível da Capital, 
Yvette Lúcia Pinheiro, foi 
eleita na sessão extraordi-

nária do Tribunal Pleno, no último 
dia 12 de março, para ocupar a 
vaga no Tribunal de Justiça do Esta-
do deixada com a aposentadoria 
da desembargadora Ana Teresa 
Murrieta. A magistrada foi escolhi-
da pelo critério de antiguidade, em 
escrutínio secreto obtendo a mai-
oria dos votos. 

Na mesma sessão os desem-
bargadores escolheram, os nomes 
de três procuradoras —de uma lis-
ta sêxtupla enviada pelo Ministé- 

o Público, para preenchimento da  

vaga deixada com a aposentadoria 
do desembargador Felício Pontes - 
que atingiu a idade limite de perma-
nência no serviço público. As pro-
curadoras Luzia Nadja Nascimen-
to, Vânia Silveira e Vânia Fortes fo-
ram as mais votadas. Compete ago-
ra ao governador definir o repre-
sentante do órgão ministerial que 
deverá tomar assento no colegiado 
do Tribunal de Justiça do Estado. 

Existe ainda mais uma vaga a ser 
preenchida pela Ordem dos Advo-
gados do Brasil, seção Pará. Ela foi 
deixada com a aposentadoria do de-
sembargador João Alberto Paiva, 
que atingiu também a idade limite 
de permanência no serviço público.  

Até o fechamento desta edi-
ção, em 24 de março, a enti-
dade ainda não havia concluí-
doo processo de escolha para 
definição da lista sêxtupla 
para enviar ao TJ com os no-
mes dos advogados que dis-
putarão a vaga. 

Solenidade de posse 

Os novos desembargado-
res tomam posse no próximo 
dia 9 de abril juntamente com 
o juiz de direito Enivaldo 
Gama, já eleito em sessão an-
terior, pelo critério de mereci-
mento, para ocupar a vaga dei-
xada com a aposentadoria do. 
desembargador Jaime Rocha, 
que atingiu a idade limite de 
permanência no serviço públi-
co. 

A mais nova desembarga-
dora, da carreira da magistratura, 
graduou-se Bacharel em Direito na 
turma de 1960. Yvette Pinheiro 
exerceu a advocacia durante 10 
anos. Posteriormente ingressou na 
magistratura em 1971 exercendo a 
função de pretora nos termos judi-
ciários de Jacundá, Bonito e São 
Francisco do Pará. Em 1980 em vir-
tude de aprovação em concurso pú-
blico foi nomeada juíza de direito, 
atuando por dois anos na comarca  

de Cametá. Posteriormente foi remo-

vida para a comarca Santarém, onde 

permaneceu por mais um ano e em 
Castanhal, mais um ano e meio. Em 
dezembro de 1987, pelo critério de 

merecimento foi promovida para a 
comarca de capital atuando como ju-
íza substituta. Na terceira entrância a 
magistrada foi titular da 1 1a  Vara Pe-

nal, depois 8' e atualmente ocupa a 
titulariade da 19' Vara Cível. 

Novo membro toma 
posse no Tribunal Eleitoral 

juiz de direito da 2 
Vara Penal da Capital, 
Cláudio Montalvão das 
Neves tomou posse 

como membro efetivo do Tri-
bunal Regional Eleitoral, na 
manhã do último dia 1 1 de 
março. A presidente da Cor-
te, desembargadora Albanira 
Lobato Bemerguy, após o ce-
rimonial previsto, declarou o 
juiz empossado e convidou o 
magistrado para tomar assen-
to na Corte. Durante a soleni-
dade, o juiz José Ricardo Fer-
reira Nunes e o procurador 
federal Ubiratan Cazetta se 
manifestaram para saudar e 
dar as boas vindas ao novo 
membro. Com  votos de pleno 
sucesso, a desembargadora 
Bemerguy encerrou as mani- 

festações cumprimentando a 
todos e em especial aos familia-
res do magistrado. 

Escolhido pela presidência da 
Casa para saudar e dar as boas vin-
das ao novo integrante, o juiz José 
Ricardo Nunes destacou as quali-
dades do novo integrante e o amor 
aos estudos, exercendo por mais 
de quinze anos a função de vende-
dor autônomo até concluir o curso 
de direito em 1977. O orador lem-
brou que depois de formado, Mon-
talvão atuou por oito anos na ad-
vocacia criminal. 

O ingresso de Cláudio Montal-
vão na magistratura ocorreu em 
1985,   por aprovação em concur-
so público para o cargo de juiz, atu-
ando inicialmente na comarca de 
Chaves, posteriormente Paragomi-
nas, Santarém e Capanema. A pro- 

moção à terceira entrância acon-
teceu há dez anos com a nomea-
ção para responder pelo Fórum 
distrital de Icoaraci e posterior-
mente foi removido para a 2' vara 
Penal, onde permane-
ce até hoje. 

O procurador fe-
deral, Ubiratan Ca-
zetta, em nome do 
Ministério Público 
também saúdou o 
novo integrante para 
desejar-lhe "um pro-
fícuo trabalho nes-
ses dois anos que se 
seguem". Ele disse 
que Montalvão quan-
do integrou a Corte 
Eleitoral enquanto su-
plente, já havia dado  

provas de sua capacidade e estilo. 
Ele disse ainda que, "na condição 
de membro efetivo apenas lhe con-
fere então a possibilidade de estar 
sempre conosco". 



A foto oficial da visita a OAB - Seção Pará 

Alem dos oficiais da PM, os desembargadores foram recepcionados pelo 
Secretário Especial de Defesa Social do Estado 
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Dirigentes da Justiça reafirmam acordos de 
Parcp,rJa e cooperação técnica -entre Órgãos, 

1 

as visitas feitas pela 

Presidente do TJE, de-

sembargadora Maria 
de Nazareth Brabo de Souza, 

no último dia 21, a represen-

tantes da Ordem dos Advoga-

dos e ao Comando da Policia 

Militar do Estado foi reafirma-
do o compromisso dos dirigen-

tes de trabalhar em parceria, 

com vistas a aprimorar a ativi-

dade jurisdicional, no Estado. 

AOAB-Pará foi a primeira a re-

ceber a visita da Chefe do Poder, 

em sua sede, no antigo casarão do 

Largo da Trindade, onde funcionava 

a faculdade de Direito, hoje no 

Campus Universitário localizado no 

bairro do Guamá, em Belém. O Vice 

Presidente, Milton Nobre e as Cor-

regedoras de Justiça da Capital e 

do Interior, Yvone Santiago Mari-

nho e Carmencin Marques Caval-

cante, também participaram da 

visita. Além do presidente da enti-

dade Ophir Cavalcante Júnior, ou-

tros advogados, integrantes do 

conselho da Ordem, também re-

ceberam os dirigentes. 

Durante a conversa, a presi-

dente Nazaréth Brabo de Souza in-

formou aos advogados que estuda  

um projeto que pre-

vê a adoção de pos-

tos avançados - a 
exemplo dos drive 

thru, para facilitar a 

entrada automática 

de peças processuais 

visando à descentra-

lização do protoco-

lo, no fórum da capi-

tal. A presidente do 

Tribunal ficou tam-

bém de estudar a rei-

vindicação da OAB, 

de instalação de um 

posto avançado, na 

própria sede da enti-

dade. 

Outro assunto 

também tratado foi 

sobre custas processuais. Na opor-

tunidade, ficou acertada a forma-

ção de uma comissão, composta 

por representantes do Judiciário e 

OAB, para elaboração de um pro-

jeto de lei, a ser enviado ao Poder 

Legislativo sobre custas. O desem-

bargador Milton Nobre lembrou 

que desde 1997, as custas judiciais 

não sofreram reajuste algum. Por 

fim, o Vice Presidente solicitou aos 

representantes da Ordem que re- 

comendem aos demais advoga-
dos para que não utilizem os be-

nefícios da assistência judiciária 

quando não se tratar de serviços 

gratuitos prestados por advoga-

dos às pessoas necessitadas. 

Para o presidente da entidade, 

a visita demonstra o compromis-

so dos dirigentes com a Justiça e 

afirmou que, "tudo o que for feito 

no sentido de aprimorar a Justiça, 

em nome da sociedade contará  

com o apoio da Ordem do Advo-

gados". Além de Ophir Cavalcan-

teJúnior também receberam os de-

sembargadores os advogados: José 

Ronaldo Vieira, secretário geral da 

entidade; Edílson Dantas integran-

te da comissão de exames; Marial-

va Sena Santo - --retária adjunta; 

Carlos Souza, presidente da Caixa 

de Assistência dos Advogados do 

Pará; Francisco Brasil, conselheiro. 

Secretário de Defesa Social e Comandante da PM 
receberam os dirigentes da Justiça 

C
Comandante da Poli- 

cia Militar do Estado, 

Coronel João Paulo 
Vieira da Silva recebeu a visi-

ta protocolar da desembarga-

dora Maria de Nazareth Bra-

bo de Souza acompanhada 
pelos desembargadores Milton 

Nobre, Yvone Marinho e Car-
mencin Cavalcante. Também 

recepcionou os desembarga-

dores, o Secretário de Defe-

sa Social, Manoel Santino Jú-

nior e todos os oficiais que in-

tegram o staf da Corapora-
ção. 

O coronel, ao dar as boas vin-
das aos dirigentes da Justiça expli-

cou que fez questão de convidar o 

Secretário de Defesa Social para 

também recepcionar os desembar- 

gadores. Atualmente,o sistema de 

Segurança Pública do Estado é com-

posto por 12 órgãos entre os quais: a 

PM: Polícia Civil: Susipe e outros. O 

comandante da PM informou que a  

instituição está empenhada em mos-

trar à sociedade uma polícia cidadã. 

"Além da missão constitucional de 

reprimir a violência e criminalidade, 

a PM tem um novo desafio que é o  

compromisso social no combate à 

pobreza e desigualdades sociais', 
disse. Esse trabalho, segundo ex-
plicou o comandante é feito no dia-
a-dia, recebendo e ouvindo as pes-
soas da comunidade e procurando 
dar solução aos problemas apre-
sentados. 

Manoel Santino informou à 
presidente que quer formular uma 
política de Segurança Pública no 
Estado com a participação da so-
ciedade civil organizada, "Hoje 
incluímos até 3 Conselho de Con-
flitos Fundiários e também o Ou-

vidor Agrário Estaduar, disse o 
Secretário. Entre as propostas de 

trabalho da Secretaria está o au-
mento no contigente de policiais, 

atualmente formada por oito mil 

homens mas, a necessidade é de 
pelo menos 16 mil. 



No Grupo RBA, os diretores Camilo Centeno e Jader Filho 
recepcionaram os visitantes 

Os dirigentes do Judiciário durante a visita às ORM 

Diretoria da Amepa com desembargadores 
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Presidente do Ti visita veículos de comunicação 
A presidente do TJ, desem-

bargadora Maria de Naza-
reth Brabo de Souza visi-

tou no último dia 24 de fevereiro, 
dirigentes de veículos de comuni-
cação. O Vice-Presidente, Milton 
Nobre e as Corregedoras dejusti-
ça, Yvonne Santiago Marinho e 
Carmencin Cavalcante, participa-
ram das visitas protocolares. O 
objetivo foi fortalecer os laços de 
amizade e respeito entre os diri-
gentes. As visitas serviram também 
para ratificar o propósito dos diri-
gentes de trabalhar em parceria 
com a mídia, visando dar cada vez 
mais transparência às decisões da 
Justiça do Estado. 

Inicialmente, os desembarga-
dores visitaram os dirigentes do 
rupo RBA - Rede Brasil Amazô-- .t de Comunicação, no prédio 

onde funciona o parque gráfico, lo-
calizado na Avenida Gaspar Viana, 
área comercial de Belém. O dire-
tor geral da RBA, Camilo Centeno 
e o diretor executivo do jornal 
"Diário do Pará", Jáder Barbalho 
Filho receberam os visitantes. O 
diretor jurídico da Rede, Edson 
Dantas, também recepcionou os 
desembargadores. Eles conversa-
ram cerca de uma hora e os diri-
gentes da RBA se colocaram a dis-
posição dos desembargadores 
para divulgação das ações que os 
dirigentes vão implementar ao lon-
go do biênio. 

No mesmo dia os desembar-
gadores visitaram as ORM - Orga-
nização Rômulo Maiorana. O Vice-

esidente da empresa, Rômulo 

C
om o cerimonial militar 
destinado aos chefes de 
poderes constituídos, o 
comandante da 8a  Re-

gião Militar, general ítalo For-
tes Avena, recebeu a visita de 
cortesia da Presidente do TJE. 
Além da desembargadora Ma-
ria de Nazareth Brabo de Sou-
za, também participaram da vi-
sita o Vice-Presidente, Milton 
Nobre e as Corregedoras de 
Justiça, Yvone Santiago e Car-
mencin Cavalcante. O General 
Italo Avena após recepcionar os 
desembargadores apresentou 
dois oficiais, bacharéis em direi-
to que atuam naquele coman-
do. Os tenentes Marcos Prado 
e Fabiane Pita acompanham jun-
to aos tribunais militares os pro-
cessos de interesse do Exército. 

Maiorana Júnior, acompanhado 
pelos diretores Edson Salame e 
Fernando Nascimento recebeu os 
dirigentes do Judiciário, no prédio 
onde funciona o jornal 'O Liberal'. 

Os visitantes conversaram com 
o comandante da 8' Região sobre 
a carreira da magistratura. Recen-
temente, a corporação perdeu um 
oficial para o Judiciário do Estado. 
O ex-militar Antônio Carlos de 
Souza Moitta Koury é neto de de-
sembargador e atu-
almente, juiz substi-
tuto empossado no 
último dia 6 de de-
zembro. Ele foi clas-
sificado no último 
concurso público 
para juizes substitu-
tos. A visita serviu 
para fortalecer os 
laços de harmonia 
e cooperação entre 
o Poder Judicário e 
o Comando Militar 
da Amazônia.  

disse que vai colaborar com a gestão 
e que os dirigentes podem contar 
com os veículos de comunicação - 
que integram a organização, para di-
vulgar os assuntos de interesse da so- 

Após a visita ao Comando da 
Amazônia, os dirigentes estiveram 
na Associação dos Magistrados do 
Estado do Pará (Amepa). Na entida-
de, os desembargadores foram re-
cepcionados pelos magistrados que 
integram a diretoria da entidade. 

LESM 

L [11iS1dcS 
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capacitação e aper- 
feiçoamento de ser- 
vidores e magistra-

dos em todo o Estado foi 
o assunto principal apre-
sentado pela presidente 
do TJE, Nazareth Brabo 
de Souza durante a visita 
protocolar à desembarga-
dora Sônia Maria de Ma-
cedo Parente, diretora da 
Escola Superior da Magis-
tratura (ESM). A coorde-
nadora geral da ESM, Eva 
Andersen também recep-
cionou a Chefe do Judiciá-
rio, na visita protocolar 
realizada na manhã do dia 
27 de fevereiro. 

A desembargadora Sônia 
Parente e coordenadora Eva 
Andersen disseram ter ficado 
honradas com a visita. "E a 
primeira vez que a Chefe do 
Poder realiza visita protoco-
lar à Instituição", ressaltou a 
coordenadora. A dirigente re-
cebeu o relatório das ativida-
des da ESM, do biênio anteri-
or. Além do relatório a desem-
bargadora também recebeu a 
programação acadêmica do 
ano, onde consta o projeto de 
interiorização pedagógica que 
visa treinar e capacitar ser-
ventuários da justiça de co-
marcas do interior, para o 
apoio aos serviços prestados 
pelos juizes. 

A ESM deverá prpmover 
também eventos direcionados 
aos magistrados para atualiza-
ção da LEP - Lei de Execu-
ção Penal e palestras sobre o 
Provita - Programa de Apoio 
às Vítimas e Testemunhas 
Ameaçadas. 

Na oportunidade, Rômulo Filho ciedade e da justiça do Estado. 

Comandante da 8a Região Militar da Amazônia 
recebe desembargadores 



Visitas protocolares 
encerram com bênçãos 
do 

b 

Eleitoral 

Col égio de Presidentes 

de Tribunais Eleitorais 

Albanira Bemerguy e diretores do Colégio de Presidentes de TRE's 
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Visitas à Assembléia Legislativa e ao TRT 

Acompanhada pelas desem-
bargadoras Yvonne Santiago e 
Carmencin Cavalcante, a chefe do 
Judiciário do Estado, Desa. Maria 
de Nazaré esteve com o Presiden-
te da AL, deputado Mário Couto, 
no início da tarde do dia 28 de  

fevereiro. A visita ao chefe do Legis-

lativo teve como objetivo fortalecer 
os laços entre os poderes. Na opor-
tunidade a Chefe do Judiciário soli-
citou do deputado celeridade na 
apreciação dos projetos doJudiciá-
rio, que tramitam naquela Casa. 

No Tribunal do Trabalho da 8 
Região os dirigentes dajustiça fo-

ram recebidos pelo juiz togado 

Georgenor de Souza Franco, Pre-
sidente; Luiz Albano Mendonça de 
Lima, Vice-Presidente e ainda pe- 

los juizes Lygia Simão Luz Olivei-
ra. Durante a visita transcorrida no 
último dia 27 de fevereiro, os n 
gistrados conversaram sobre o 
projeto de lei que trata sobre a ju-
risdição trabalhista na comarca de 
Tomé-Açu. 

A Presidente do Tribunal 

Regional Eleitoral, desembar-

gadoraAlbanira Lobato Bemer-

guy integra a nova diretoria 

executiva do Colégio de Presi-

dente de Tribunais Regionais 

Eleitorais. Ela foi escolhida no 

encontro realizado em São Pau-

lo, no período de 20 a 22 de 

março. Na nova composição da 

Com as bênçãos do Arce-

bispo Metropolitano de Be-

lém, Dom Vicente Zico, a 

presidente do Tribunal de 

Justiça, desembargadora Ma-
ria de Nazareth Brabo de 

Souza encerrou no último 

dia lO de março, a agenda de 

visitas protocolares feitas 

aos demais chefes dos pode-

res constituídos do estado e 

município, dirigentes de ór-

gãos públicos e instituições. 

Acompanhada pelas desem-

bargaras Yvonne Santiago Mari-

nho e Carmencin Cavalcante, 

corregedoras de Justiça da área 

metropolitana de Belém e do 

Interior, a dirigente do Judiciá-

rio do Estado foi recebida por 

Dom Zico na sede da arquidio-

cese. Elas conversaram com o 

sacerdote por cerca de uma 

hora e na oportunidade recebe-

ram às benções e votos de uma 

promissora gestão.  

diretoria estão: na presidência, 

Des. José Mário Antônio Cor-

dinale - SP; na vice-presidência 

o Des. João Batista Machado - 
P1; lO  secretário, Des. Valter de 

Oliveira - RO; 2° Secretário, Des. 

Fernando Luiz Ximenes Rolha - 

CE; lO Vogal, Desa. Albanira Lo-

bato Bemerguy; 2° Vogal, Des. 

Manoel dos Santos, RN. 



A presidente do TJ e os representantes da Fetagri 

A criação da vara tem como objetivo coibir a violência contra a integridade 
física e moral da mulher 
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Dirigente recebe representantes da 1 'taqri 
A entidade quer instalação de mais varas agrárias 

Apresidente do TjE-

Pará, desembargado-

ra Maria de Nazareth 
Brabo de Souza recebeu em 
audiência, na manhã do últi-
mo dia 17, representantes da 

Fetagri - Federação dos Tra-
balhadores na Agricultura 

dos Estados do Pará e Ama-

pá. O objetivo da audiência 
foi tratar dos casos de assas-
sinatos no campo, em espe-

cial, o do sindicalista Barto-
lomeu Morais da Silva, mais 
conhecido por Brasília. O cri-

me ocorreu na madrugada do 

a 22 de julho do ano pas-
sado, no distrito de Castelo 

dos Sonhos - antiga área de 
garimpo, localizado no mu-
nicípio de Altamira, sudoes-

te do Estado. 

Durante a audiência os re-

presentantes da Fetagri solici-
taram à desembargadora a ins-

talação de mais Varas Agrárias 

Minerarias e Ambientais. A de-

sembargadora Brabo de Souza 

informou que já reuniu com os  

ouvidores agrários nacional e 

estadual para viabilizar a insta-

lação da terceira que terá como 

sede o município de Castanhal. 

Ela informou ainda que está em 

estudos a instalação de outras, 

dentre as dez já criadas pela lei 

complementar de n° 014/1993. 

O Judiciário vai propor um 

aditivo ao convênio já existen-

te com o INCRA visando a  

instalação das varas específicas 

para processar e julgar crimes 

motivados por questões agrári-
as, minerarias e ambientais. 

Durante a audiência, os re-

presentantes da Fetagri entre-

garam um documento onde afir-

mam reconhecer que o Poder 

Judiciário paraense, "nos últi-

mos anos assumiu a louvável ini-

ciativa de dar seguimento aos  

processos que apuram esses cri-

mes, chegando a julgar os res-

ponsáveis por alguns deles". Se-

gundo a Federação, dos 570 as-

sassinatos ocorridos de 1983 a 

novembro de 2002 apenas 168 

foram objeto de inquérito poli-

cial. O que representa 29,47% 

dos casos denunciados. Dentre 

esses, 100 foram apresentados 

ao Judiciário. 

A dirigente forneceu alguns 

documentos e publicações dan-

do conta das competências e 

jurisdições das duas varas ins-

taladas. A desembargadora se 

colocou à disposição dos repre-

sentantes da Fetagri para con-

versar e buscar alternativas que 

solucionem o problema da vio-

lência no campo. Participaram 

da audiência: Baltazar Tavares 

Sobrinho, assessor jurídico; Gi-

rolamo Domenico Treccani, 

consultor e mestre em direito 

Agrário; e Manoel Imbiriba Sar-

mento, secretário de política 

agrária da Fetagri. 

T3E estuda criação de varas 
para crimes contra a mulher 

Corregedora de Justiça 
da área Metropolitana 

de Belém, desembar-
gadora Yvonne Santiago Mari-
nho, estuda a viabilidade técni-
co-jurídica de criação de varas 
específicas para tratar de crimes 
praticados contra a integridade 
física e psicológica da mulher. A 
reivindicação foi apresentada à 
desembargadora Yvonne Mari-
nho por uma comissão de repre-
sentantes de entidades popula-
res que atuam em defesa dos di-
reitos da mulher, durante audi-
ência realizada no último dia 13 
de março. Para a criação da 
vara, o judiciário deverá trans-
formar a proposta em projeto 
de lei e enviar ao Legislativo do 
Estado, para votação. 

Antes de reunir com a Correge-
dora, a comissão esteve com o vice-
presidente, Des. Milton Augusto de 
Brito Nobre que se manifestou fa-
vorável à proposição, desde que  

fosse criada mais de uma vara. Para 
as lideranças, a proposta visa coi-
bir a violência praticada contra a 
mulher. Segundo dados das entida-
des, a cada cinco segundos uma 
mulher é agredida por homens, no 
Brasil. As ocorrências registradas, 
segundo elas, representam apenas 
10% das agressões. Em muitos ca-
sos, as vítimas não denunciam por 
dependerem economicamente dos 
agressores. 

A desembargadora Yvonne 
Marinho disse reconhecer o au-
mento da violência contra mulhe-
res e que nem todos os casos são 
denunciados. Ela disse que a idéia 
é válida e vai estudar a matéria. A 
magistrada solicitou os dados so-
bre os casos de violência estuda-
dos pelas entidades e se colocou à 
disposição das representantes para 
que acompanhem o pleito junto à 
Corregedoria. "Vamos procurar 
fazer um trabalho sério, em con- 

junto e com fundamentos legais for-
tes", informou. 

Participaram da audiência: a 
advogada Emerlinda Mello Garcia, 
do Conselho Municipal da Condi-
ção Feminina; Graça Costa, Fórum 
de Mulheres; Antonia Salgado, Mo- 

vimento de Mulheres do Tapanã; 
Lúcia Miranda, Movimento e Arti-
culação de Mulheres do Estado do 
Pará; Jane Nepomuceno, União 

Brasileira de Mulheres; Corina Ser-
ra, Centro de Defesa e Estudos do 
Negro do Pará. 
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Violência, até quando? 

G
uerra. Guerra. Guerra. É 
a palavra-chave, a mola 

mestra destes últimos dias. 

Tão distante e tão perto a podero-

sa Babilônia de outrora. E ao mes-

mo tempo penso na diferença nes-

tes dias, em que a guerra reinante 

em nosso país resulta na morte de 

um Magistrado, por vingança e pla-

neja-se exterminar tantos outros. 

Quanta insegurança, quanto medo 

nas grandes cidades, tantos jovens 

se degradando à custa de uns pou-

cos miliardários, enfim, à custa da 

desgraça alheia. Lá como cá, tan-

tos jovens com futuro promissor, 

tolhidos no que há de mais belo e 

valioso, a própria vida. 

De que valeram os esforços dos 

líderes religiosos do mundo, a pe-

dir demência para que vidas sejam 

poupadas após tantos ataques e 

com um futuro incerto? Será que 

valeu a pena? 

Quanta violência! Onde ficaram 

os direitos humanos? Aliás, embo-

ra de origem recente, tal expres-

são pode em sua idéia básica re-

montar à John Locke, filósofo do 

século XVII, às concepções gregas 

da lei natural. Na realidade foi Ele- 

anor Roosevelt na década de 1940, 

que promoveu o emprego da ex-

pressão "direitos humanos" ao 

descobrir, no decorrer do seu tra-

balho nas Nações Unidas, que os 

direitos dos homens não eram en- 

tendidos em algumas partes do 

mundo, como incluindo os direitos 

das mulheres. Em época remota 

haviam eles mesmos substituídos 

a denominação original "direitos 

naturais", em parte talvez porque 

o conceito de lei natural com o qual 

o conceito dos direitos naturais es-

taria intimamente ligado, tornara-

se objeto de controvérsia. 

De outra banda, a Carta de Di-

reitos, BilI of Rights, promulgada  

pelo parlamento inglês em 1689, 

destinava-se a converter aqueles di-

reitos naturais em direitos positi-

vos e acrescia aos primeiros o di-

reito de qualquer pessoa, acusada 

de delito criminal ter um julgamen- 

to justo e público por 

um corpo de jurados e 

bania as finanças exor-

bitantes e as punições 

fora do comum. Gran-

des foram as teorias 

de Locke e o exemplo 

da Carta de Direitos, 

que na Virginia, em 

1776, foi aprovada 

por uma convenção 

representativa e que 

em seu primeiro arti-

go acrescentou a felicidade aos três 

direitos de Locke. 

Pois bem, diante de tudo per-

guntamo-nos: como pode agora no 

limiar do século XXI assistirmos a 

uma guerra cruel e que não sabe-

mos que rumo irá tomar, onde as 

armas mais modernas acrescidas às 

de caráter biológico nos devem fa-

zer repensar nos valores que se 

perdem a cada dia. 

Nós, magistrados que lutamos 

no dia-a-dia, muitas vezes enterra-

do nossos sonhos e esperanças, es-

peramos com certeza de que o 

conflito tornado em guerra entre o 

Iraque e os Estados Unidos chegue 

a um consenso onde possam pre-

valecer se não a harmonia, pelo me-

nos o bom senso. 

Izabel Benone é desembarga-

dom do TJE-Pará, mestre em Direito 

Comparado pela Universidade de 

San ford. EUA. Escreve semanalmen-

te em jornal local. 

Nós, magistrados que lutamos 
no dia-a-dia, muitas vezes 

enterrando nossos sonhos e 
esperanças, esperamos com certeza 

de que o conflito tornado em 
guerra entre o Iraque e os Estados 

Unidos chegue a um consenso onde 
possam prevalecer senão a 

harmonia, pelo menos o bom 
senso. 

Justiça Itinerante atende a população de Marabá  1 
No município a equipe registrou a maior demanda nos últimos três anos 

erca de oitocentos ca- 
sais do município de 

Marabá, sul do Estado 
vão oficializar as respectivas 
uniões nos casamentos comu-
nitários promovidos pelo Judi-
ciário do Estado. O evento, 
que transcorre no próximo dia 
25 de março, encerra as ati-
vidades dos Juizados Especiais 
e Justiça Itinerantes, naquele 
município. A coordenadora 
geral, desembargadora Mar-
ta Inês Jadão vai se deslocar 
até o município para a ceri-
mônia de encerramento, que 
contará com a participação de 
diversas autoridades locais. 

Informações da equipe dos 

trabalhos itinerantes dão conta  

que a procura é a maior já regis-

trada desde o inicio do projeto, há 

três anos. A operação objetiva le-
var à comunidade mais carente, o 

atendimento jurisdicional de forma 

célere, gratuita e informal. O aten-

dimento está sendo realizado em 
duas unidades móveis, estaciona-

das no centro urbano de Marabá. 

Os juizes Eucila Maués, Marcos 

Alan Gomes, Heloísa Helena Gato, 

Rosana Lúcia de Canela Bastos e 
Kátia Parente Sena - acompanha-

dos por promotores de justiça e 

por servidores do Judiciário, tra-

balham na ação. 
Aos Juizados Especiais compe-

te conciliar, processar e julgar as 

ações na área cível - àquelas cujo 

valor não ultrapassa 60 salários  

mínimos. Na penal, compete aos 

Juizados conciliar e julgar delitos de 

pequeno potencial ofensivo. Quan-
to à Justiça itinerante o atendimen-

to é do tipo: justificação judicial e 

expedição de registro civil de nas-

cimento; atestado de óbito; ações 
de separação e divórcios consen-

suais; retificações de certidões; 

pensão alimentícia consensual e ain-

da, celebração de casamentos co-
munitários sem ônus para os casais 

de baixa renda. 

Bujaru tu ehcimhi 
m a au fter 

A atividade itinerante iniciou no 

último dia 17 de fevereiro, na co- 

marca de Bujaru, a 70 quilôme-

tros da capital. Na oportunida-

de, 50 casais puderam legalizar 

as uniões durante cerimônia co-

letiva. Foi a primeira jornada de 

casamentos comunitários promo-

vidos pela atual gestora, desembar-
gadora Maria de Nazareth Brabo 

de Souza. 

O juiz titular da comarca, Edil-

son Furtado Vieira e a pretora Eu-

dia Maués Corrêa dos Santos com 

a equipe de apoio trabalharam nas 

soluções dos conflitos de interes-

ses de 5 lO moradores daquele 

município, que integra a primeira 

Região Judiciária do Estado e pos-

sui uma população com mais de 

21 mil habitantes, segundo o últi-

mo censo realizado pelo IBGE. 
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reagem com manifestações de pesar 
pela morte de juiz e apoio ao combate ao crime organizado 

assassinato do juiz das 
Execuções Penais de 

São Paulo, Antônio José 
Machado Dias, ocorrido no início 
da noite do último dia 14 de mar-
ço, sexta-feira, no município de 
Presidente Prudente, no instan-
te em que o magistrado saia do 
Fórum, causou indignação na ma-
gistratura paraense que reagiu 
com manifestações de pesar pelo 
brutal assassinato e apoio na luta 
contra o crime organizado. 

A primeira a reagir foi a Chefe 
do Judiciário do Estado, Maria de 
Nazareth Brabo de Souza. A diri-
ger)te determinou, de imediato,o 

o de ofício no início da manhã 
do dia 17, transmitindo ao Presi-
dente de Tribunal de Justiça de São 
Paulo, desembargador Sérgio Au-
gusto Migro Conceição, votos de 
pesar e repuL2 'iue a violência co-
metida contra o juiz causou à ma-
gistratura paraense. 

No documento, a dirigente in-
formou que o assassinato do Juiz 
"enlutou não apenas o PoderJudi-
ciário deste estado, mas, todo o  

território nacional". A magistrada 
manifestou o "apoio incondicional 
deste Tribunal de Justiça em qual-
quer iniciativa que vise coibir a vi-
olência contra magistrados, para 
que o Poder Judiciário não fique 
privado de magistrados dignos, 
competentes e probos, como é o 
caso presente, o qual teve sua bri-
lhante trajetória precocemente in-
terrompida apenas por dedicar-se 

com afinco e responsabilidade à 
aplicação da lei e distribuição da 
Justiça", ressaltou. Ela solicitou ao 
dirigente do TJ/SP que transmita 

aos familiares do juiz, vítima do 
crime organizado, as condolênci-
as dos colegas paraenses. 

O presidente das Câmaras Cri-
minais Reunidas do TJ do Pará, Des. 
Milton Augusto da Silva Nobre, 
também enviará oficio de repúdio 
e pesar ao TJ de São Paulo, pelo 
assassinato do Juiz Antônio José 

Machado Dias. A proposta partiu 
da desembargadora Climeniè Ber-
nadette de Araújo Pontes, ex-pre-
sidente do TJ e atualmente inte-
grante do órgão, na sessão ordiná- 

ria de julgamento realizada na ma-
nhã do mesmo dia. 

No início dos trabalhos da reu-
nião periódica da 2a  Vara do Tribu-
nal do Júri, transcorrida no último 
dia 17 de março, o juiz Cláudio 
Montalvão da Neves - titular da se-
gunda vara penal, também se mani-
festou sobre o assassinato do juiz 
Machado Dias. Ele determinou o 
envio de ofícios de pesar ao Minis-
tério daJustiça, à presidência do TJE 
de São Paulo, à Associação dos 
Magistrados Brasileiros e aos fami-
liares do colega assassinado. 

Na mesma reunião, o promo-
tor de justiça, Edson Augusto de 
Souza pediu um minuto de silêncio, 
que foi acompanhado pelo defen-
sor Humberto Feio Boulhosa e de-

ferido pelo presidente do júri. 
Montalvão entende que a morte do 
colega, vai servir de marco no com-
bate ao crime organizado e à vio-
lência que assola o País. Ele ava- 

liou que, "os agentes do Estado 

não irão se intimidar no desempe-

nho de seu mister, mas, assegurar e 

fortalecer o exercício do Estado de 

Direito". Segundo Cláudio Montal-

vão, o fato trágico que enlutou oJu-

diciário brasileiro configura clara-

mente uma violência contra as insti-

tuições democraticamente constitu-
ídas, no País. 

dí MJiJtratIos 
aio 1r Pwa 

A presidente da Amepa - As-
sociação dos Magistrados Esta-

do do Pará, desembargadora Ra-
imunda do Carmo Gomes Noro-

nha remeteu aos familiares do 

juiz Machado Dias manifestações 

de pesar pela perda do juiz e in-

dignação pelo brutal assassinato. 

A presidente da entidade, em 

nome de toda a diretoria, enviou 

correspondência à presidência do 

TJ-SP e à Associação dos Magis-

trados paulistas. 

Mais um magistrado foi vítima de ação criminosa 
Desta vez o alvo foi a magistratura do Espírito Santo 

S
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N o momento em que 
esta edição estava 
sendo finalizada, no 

dia 24, a imprensa noticiou 
mais um ataque de grupos 
criminosos. Desta vez, a ví-
tima foi o jovem juiz Alexan-
dre de Castro Filho, 32, com 
cinco anos na carreira na 
magistratura. O crime ocor-

reu durante o dia, em via pú-
blica. O juiz atuava na titu-
laridade da Vara de Execu-
ções Penais do município de 
Vila Velha-ES. A presidente 

do TJ, desembargadora Ma-
ria de Nazareth Brabo de 
Souza também determinou 
o envio de ofício de pesar e 
declarou o apoio incondici-
onal ao dirigente daquele 
Tribunal nas ações voltadas 
ao combate do crime orga-
nizado. 

O presidente do TJ- ES, Ale-
mer Ferraz Maulim em entre-
vista à imprensa, avaliou a ação 
criminosa como uma tentativa 
de intimidar a magistratura. Ele 
disse também ter solicitado ime-
diata providência ao Poder Exe-
cutivo responsável pela seguran-
ça pública. Enquanto o corpo do 
juiz era velado no Fórum de Vila 
Velha, milhares de pessoas saí-
ram às ruas em passeata para 
protestar contra a violência e cri-
minalidade que cresce a cada dia 
naquele Estado e exigir provi-
dências urgentes do poder pú-
blico. 

O presidente da República 
Luiz Inácio Lula da Silva em en-
trevista à imprensa declarou 
guerra contra a criminalidade e 
disse que "nós vamos ganhar a 
guerra contra o crime organi-
zado neste País" afirmou. 

A V de Execuções Penais,  

como o próprio nome já aponta 
é responsável pela execução e 
administração do cumprimento 
das penas. De acordo com o or-
denamento jurídico vigente, após 
receber sentença condenatória, 
o indivíduo passa a responder 
pelo processo de cumprimento 
da pena, prevista na LEP - Lei 
de Execuções Penais. E forma-
do outro processo que acompa-
nha o dia-a-dia do condenado. A 
legislação brasileira prevê uma 
série de benefícios que podem 
ser aplicados em cada caso, 
como: redução da sentença, li-
vramento condicional, passagem 
de um regime fechado para o 
semi-aberto ou o aberto, paga-
mento de pena alternativa pe-
cuniária, entre outros. Os con-
denados por crimes hediondos 
não são beneficiados com penas 
alternativas. 

Na estrutura do Judiciário do 

Pará, a Vara de Execuções Pe-
nais tem jurisdição em todo o 
Estado. Na capital existe ainda 
uma vara específica para apli-
cação das Penas Alternativas. 
Nos municípios de Santarém, 
localizado na região do Tapajós 
e em Ananindeua - na região 
metropolitana, foram criadas 
Centrais de Penas Alternativas. 
A criação dessas centrais aten-
de às diretrizes do Ministério 
da Jutiça voltadas à aplicação 
da lei no tocante à ressociali-
zação dos apenados. 
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91 lara Lopes de Barros 
José Maria Silva 
Maria de Fátima Leão Lima 
Sandra Maria da Silva Alves 
Severo Alves do Carmo 

02 - Antônio Heleno Passos Araújo 
Arlete Lúcia da Costa Spinoza 
Enio Torres Rodrigues 
Francisco Pereira de Meio 
George Elias Alves Reis 
Maria Luisa Pinheiro Soares 
Robson Francisco da Costa Cunha 

0$ - Carlos Vinícius Blanco Rendeiro 
liza Benedita Paiva Meio 
Leide Mary do Carmo Ribeiro 
Maria de Lourdes Guerreiro Bastos 
Patrícia Nogueira Chamma 
Rubem Martins Paixão 

04 - Carmen O de C Carvalho - Juíza 
João Maria dos Santos 
Kátia Patrícia Brasil da Silva 
Raimundo Viana Perdigão 
Silvia de Nazaré Nóvoa dos 5 V Azevedo 
Washington da Silva Frazão 

05 - Douglas Pantoja Pauxis 
Eduardo Augusto Cruz Vale 
Fernando Allan de Souza 
Manoel Corrêa Gonçalves 
Maria do Livramento V Guerreiro 
Maria Lúcia Lobato Ferreira 
Paulo Elmer Motta Gueiros Júnior 
Ricardo Salame Guimarães - Juiz 
Roberto Lobo Saleme 
Ronaldo Luiz Tavares Pampolha 
Sônia Mara Albuquerque de Cristo 

06 - Ana Maria Ferreira Rêgo Nunes 
Francisco José da Silveira Chas - Juiz 
João de Deus Rodrigues Lobato 
Maria do Socorro Cardoso Bitencourt 
Maria Luiza Souza Silva 

07 - Gilce Rodrigues Batista 
Helton Scylias Magalhães de Lima 
Lílian Nunes e Nunes 
Maria Cândida Gomes Noronha 
Maria Thelma Ponte de Souza - Pretora 

08 - Antônio Maria Franco Costa 
Dagoberto Maia de Carvalho 
Eliana Maria de Oliveira Gemaque 
lacy Sant Anna Moura 
Paula Portugal Vieira da Costa 

Raimundo Teixeira Filho 
Sarah Castelo B M Rodrigues - Juíza 

09 - Adalberto Magalhães M da Silva Jr 
Carlos José Matos Pamphilio 
Humberto de Castro Júnior 
Luís Antônio Gomes Carvalheira 
Maria Tereza da Silva dos Anjos 
Mariza Sueli Palheta Amoedo 
Nadja Nara Cobra Meda - Juíza 
Paulo de Mendonça Ledo 
Sileymão Carvalho Varão 
Teresinha Nunes Moura - Juíza 

10 - Armando de Freitas Meirelles 
Francisco de Lima Batista 
Hariey Wanzeller Couto da Rocha 
Iriei de Brito Batista 
Maria do Socorro Sidrim dos Santos 
Maria Joracy Ladislau Alves 
Mary Arme Lima Frazão 
Wilson dos Santos Marques 

II - João Bosco Albuquerque Rodrigues 
João Lourenco Maia da Silva - Juiz 
Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - 
Desembargadora 
Miguel Francisco Pinheiro Alves 
Thaís Moraes Cardoso 
Vera Lúcia Mendonça Faria 

12 - Aluísio da Costa 
Aucimário Ribeiro dos Santos 
Charley Cardoso da Silva 
Francisco de Paula 8 de Sá 
Maria Francisca Fortunato da Silva 
Mariza Lima Munhoz 
Paulo Cezar Lima Fernandes 
Sidney Floracy Sant Ana da Silva - Juíza 

13 - Arnaldo da Silva Santos 
Áurea Maria de Oliveira Rodrigues 
Glória de Fátima Sales de Lima 
José Luiz de Araújo Fernandes 
Raimundo Norberto Lameira 

14 - Juramir Barbosa de Oliveira - Juiz 
Kátia Mello de Moraes Rêgo 
Márcia Valéria Leite Mendes 

15 - Adamir Monteiro de Souza 
Ademar Calumby Filho - Pretor 
Carlos Augusto Barbosa 
Gutemberg Fonseca Taveira 
Hélio Bronze de Abreu 
Inez Siqueira Santiago 
Maria Aldecina Rodrigues Marques 

25 - Fernando Câmara Leão 
Manoel Saraiva Monteiro 
Margareth Elieres Nascimento 
Newton Ricardo Lima de Oliveira 

26 
- Arlindo Corrêa Silva 

Delício Nascimento da Silva 
Rozinete de Almeida Neves 

o 

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

16 - Alcy de Jesus Nery Pinheiro 
Climenie Bernadette de Araújo Pontes - 
Desembargadora/Presidente 
Clotilde Tolentino de Anchieta 
Emanuel Jorge O de Almeida 
Gláucia Araújo Bittencourt 
José Alexandre da Silva 
Miguel da Costa Júnior 
Raimundo Nazaré Benício Dias 
Rita Manuela de Macedo Parente 

17 - Ana Cláudia Cal Monteiro 
Augusto Carlos Corrêa Cunha - Juiz 
lolete Cardoso Pinheiro Silva 
Ivanete Silva de Vilhena 
Lana Mírtes Fernandes de F Teixeira 
Laura Maria Coelho Queiroz Bastos 
Luzia Julia Soares Rosa 
Maria de Nazaré V Araújo Rocha - Pretor 
Maria Elvira Costa da Silva 
Rosângela da Conceição Ribeiro Marques 
Solange Maria Carneiro Matos 

18 - Elvira Olimpia Teixeira 
João de Deus Cardoso 
José Nazareno Oliveira da Silva 
Maria das Graças R Saavedra 
Otávio Lopes da Cruz Filho 
Roberto Cezar Oliveira Monteiro - Juiz 
Terezinha Daiva dos Reis Pereira 

19 - Carlos Gondin Tourinho Braga 
Sheila Tatiana de Oliveira Vieira 

20 - Carlos Alberto da T de Souza 
Edilberto José Mauro 
Heliana Freire Ferreira Figueira 
Luiz Santiago Ribeiro Alves Filho 
Maria Suely Rodrigues de Priva 
Raimundo Macedo Filho 

21 - Carlos Guimarães Flugge 
Maria Leida Martins Barros 
Mônica Maués Naif Daibes - Juíza 
Patrícia Rodrigues Lage 

22 - Gracilda Leão dos Santos 
Marina Kaled Moreira 
Rosa Helena Pereira Pinto de Souza 
Sebastião Ferreira de Oliveira 
Shirley Macklane Rodrigues de Oliveira 
Vanda Maria Pereira dos Santos 

23 - Antônio Jorge da Silva Costa 
Danielle Ribeiro da Fonseca 
Georgina Taveira dos Santos Barbosa 
Giovana de Cássia S de Oliveira - Juíza  

Jorge do Carmo Amaral 
Jorge Raimundo Evanovich dos Santos 
Jorgina Ascencao da Costa Teles 
Mary Wakimoto Fonseca 
Renata Valéria Pinto Cardoso 

24 - Adrienne Macedo Alvarenga Van 
Wijk - Juíza 
Ana Patrícia Nunes Alves - Juíza 
Célia Regina de Lima Pinheiro 
Elizabete Reboucas Barbosa 
Irineu Rabelo Vilela 
José Ayres do Amaral 
Maria Benedita Corrêa Fonseca 
Penha do Socorro Miranda de Avelar 

27 - Benedito Chagas Bentes 
Clicia Maria de Borborema Rebello 
Elizete Ferreira da Cunha 
Francisca Grandes Moura de Azevedo 
Jofre Ferreira 
José Rosa Pereira 
Kátia Maria Franco Bastos 
Manoel Moura Monteiro Nunes 
Maria Lúcia Jares Pereira - Pretora 
Rui Jorge Gomes 

28 - Adauto Sampaio Lima 
Adria Coelho Bassalo 
Francisco S Vasconcelos da Costa - Juiz 

Jocileia de Castro Cruz 
Laura Pereira Nunes 
Lúcia de Fátima Lobo da Silva 
Lucimar Sá Alves de Souza 
Luís Bernardo S G de Oliveira - Juiz 
Maurício Wagner Aquino Fontenelie 

29 - Amadeu José da Silva Matos 
Antônio Carlos Pinagé da Silva 
José Ribamar Rodrigues do Carmo 
Maria Stelia Castro Peixoto - Pretora 
Priscilia Vidigal Soares 
Raimundo Nogueira da Luz 

30 - Adalberto Silva dos Santos 
Maria Leonor Dias Garcia 
Silvia Gomes Noronha 
Sofia Gama Tavares. 

01 - Dia de Todos os Sai 

18 - Paixão de Cristo 

19— Dia do Indio 1IIIiWuhIlIllIHLll 

20— Páscoa
\.l v.9.n.Il8. mar. 2)03 TJE-PA BC 

21 —Tiradentes 

22 - Descobrimento do Brasil 

Datas do in \.( nua. 341.3 

íLo: Informativo TiPA. 
m do inês 

2484 e seu reinado termina. 
20364 

reinado começa." 

Soren Kierkegaard 


