
Leia Ainda 
Visita 
Desembargadores receberam o mi-
nistro Márcio Thomaz Bastos que es-
teve no Estado em comitiva com se-
cretários e assessores, para tratar junto 
às autoridades constituídas, do comba-

te à violência e conflitos fundiários. 

Convênio 
Tribunal vai receber adolescentes 
atendidos pela Funcap para trabalhar 
em caráter de bolsa-estágio. A medi-
da permite a capacitação e ingresso de 

jovens no mercado de trabalho. 

Comarcas 
Em Marabá dezenas de juizes parti-
ciparam de curso de atualização em 
Direito Agro-Ambiental e trocaram 
experiências com procurador do 
meio ambiente do Paraná. Em Santa 
Izabel a juíza vai destinas oito dias ex-
clusivos para atender a comunidade 
que precisa de documentos diversos. 

 

A sessão de 
julgamento da acusada 

no caso de emasculações 

e mortes de crianças é o 
mais longo da história. 

Usando o direito a 

ampla defesa advogado 
requereu a leitura de 

152 peças processuais. 

 

  

Dia da Justiça 
O Dia da Justiça será comemorado com Missa em Ação de Gra-

ças às 9h desta sexta-feira (05/12) no auditório "Agnano Monteiro 

Lopes", no prédio do Forum Cível e às 10:30h a presidente da casa 

inaugura a galeria dos membros da Corte. 
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Tribunal de Justiça 
com mais dois novos 
desembargadores 

Os desembargares Maria Rita Xavier e Raimundo Holianda Reis 

tomaram posse em ato administrativo no salão nobre da Corte 
nas presenças de desembargadores, juizes, funcionários e fami-
liares dos empossados. Pág. 9 

Preo 
Os dois primeiros pregões realiza-
dos pelo TJE geraram uma econo-
mia de mais de 25% sobre o custo 
total dos equipamentos adquiridos 

e agilização nos procedimentos. 

Pág.1 

Mutirão 
Juizes da capital estão em seccionais 

urbanas analisando processos e verifi-

cando a situação de cada preso. A ação 

está possibilitando traçar um diagnós-

tico da situação dos presos de justiça 

Pág. 7 
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Começa a contagem 
regressiva para o 

próximo ano 
Começou a contagem regressiva para o final de mais um 

ano e começo de um novo. Importantes decisões de gestão e no 
âmbito judicial foram tomadas ao longo dos meses. Entre os acon-
tecimentos que marcaram a gestão, pode-se destacar a utiliza-
ção da modalidade de pregão nas licitações, determinada pela 
gestora Maria de Nazareth Brabo de Souza, visando reduzir tem-
po e custo na aquisição de equipamentos necessários aos traba-
lhos da Justiça. 

Outro avanço da gestão, em termos estruturais, foi a re-
cente nomeação de 126 aprovados nos dois últimos concursos 
público realizado ano passado. Desses, 69 passaram a compor o 
quadro de servidores exclusivos dos Juizados Especiais Cível, 
Criminal, do Consumidor e de Acidentes de Trânsito. Todos re-
ceberam treinamento pela Escola Superior da Magistratura, an-
tes de assumirem as funções. São investimentos importantes vi-
sando oferecer à população uma justiça aparelhada e célere. 

No âmbito judicial o apoio da dirigente do Poder, para a 
realização de julgamentos pelo tribunal do júri, de crimes de gran-
de repercussão e interesse social, foi de suma importância, ten-
do em vista o custo e todo o aparato necessário para que os 
trabalhos fluam, dentro da normalidade e legalidade. 

O primeiro, realizado em maio deste ano, levou ao banco 
de réus, dois dos cinco acusados pelo assassinato do ex-sindica-
lista João Canuto, três estão foragidos. Os fazendeiros Adilson 
Cardoso Laranjeira e Vantuir Gonçalves de Paula, acusados de 
mandantes foram condenados a 19 anos de prisão, após dois dias 
de sessão, presidida pelo juiz Roberto Moura. Acompanharam os 
trabalhos representantes de entidades nacionais e internacio-
nais que atuam na defesa dos Direitos Humanos. 

Desde agosto até a presente data, outro julgamento popu-
lar de crimes praticados contra crianças está sendo levado a cabo. 
Este caso envolve rituais macabros de sacrifício humano, segun-
do inquérito policial e denúncia oferecida pela promotoria. 

O juiz Ronaldo ValIe da 1 Sa  Vara do Tribunal do Júri da Ca-
pital preside o processo, desaforado da jurisdição do crime. O 
magistrado já realizou três sessões. A primeira transcorreu nos 
dias 27, 28 e 29 de agosto, a segunda nos dias 02, 03 e 04 de 
setembro e a penúltima 08, 09 e lO do mesmo mês (o júri foi 
desmembrado em quatro sessões). Os quatro réus foram con-
denados a penas que variam de 32 a 75 anos de prisão. Um ex-
policial militar, um comerciante e dois médicos estão aguardando 
os recursos de apelação da sentença, recolhidos na penitenciária. 

A última sessão de julgamento do caso já dura treze dias. 
No banco de réus está Valentina de Andrade, 72 anos. Ela en-
frenta a acusação de ter sido a mentora intelectual dos crimes de 
homicídio e emasculação de três crianças e tentativa de assassi-
nato em mais duas, no município de Altamira, cerca de 700 quilô-
metros de Belém. O crime ocorreu entre os anos 89 a 93. A 
repercussão do caso pode ser constatada através da vitrine da 
home page do TJE (www.tj.pa.gov.br). O caso está sendo veicula-
do on une com as notícias produzidas diretamente do salão do 
tribunal do júri, através da jornalista responsável pela Assessoria 
de Imprensa do TJE. 

A preocupação com o sofrimento dos familiares das víti-
mas fatais e as lesões irreversíveis provocadas nas que sobrevive-
ram por parte dos dirigentes da justiça somado ao empenho da 
Polícia Federal, para localização dos envolvidos, trouxe celerida-
de no julgamento dos crimes ocorridos há cerca de 13 anos. 

Magistrados participam da reunião com o Ministro da Justiça no 
salão nobre do TJE 

Desembargadores do 
Tribunal da Justiça re 
ceberam na manhã do 

último dia lO de novembro, 
no salão nobre da Corte, o mi-
nistro Márcio Thomaz Bastos 
em visita ao Estado. Acompa-
nhado de comitiva o titular da 
pasta reuniu com os chefes 
dos poderes além de repre-
sentantes da sociedade orga-
nizada. O assunto tratado nas 
reuniões foi o problema da vi-
olência no Estado. Participa-
ram da comitiva os titulares 
da Secretaria Especial de Di-
reitos Humanos, Procurado-
ria Geral da República, Secre-
taria Nacional de justiça, Di-
retoria da Polícia Federal, e 
outros dirigentes de órgãos 
vinculados ao Ministério. 

Desde o começo da noite 
anterior em Belém, a comitiva 
reuniu durante o dia com as prin-
cipais autoridades constituídas do 
Estado. O objetivo dos visitantes 
pelas declarações prestadas à 
imprensa local, foi deslanchar um 
programa de enfrentamento para 

Homenagem 

 

do Hemopa 

Desa. Maria de Nazareth recebe das mãos do diretor do Hemopa 
o diploma de colaboradora da instituição 

Cditorial 

combater crimes ambientais no 
Pará, conflitos de terras entre 
outros. 

A presidente do TJE, de-
sembargadora Maria de Nazare-
th Brabo de Souza recebeu o 
ministro Márcio Thomaz Bastos 
acompanhada por quase todos os 
desembargadores da Corte. A 
presidente da casa conversou 
sobre a recente parceria estabe-
lecida com o Ibama, que terá nos 
processos uma tarja verde para 
indicar que se trata de matéria 
sobre questão ambiental. 

O vice-presidente do TJE, 
Milton Nobre aproveitou a oca-
sião para pedir agilidade na tra-
mitação da renovação do convê-
nio firmado com o Ministério, para 
funcionamento da Central de Pe-
nas Alternativas de acordo com a 
LEP - Lei de Execução Penal. 

Em todo o Estado são mais 
de 500 apenados atendidos por 
três centrais instaladas em todo 
o Estado: Belém, Ananindeua e 
Santarém. O ministro prometeu 
acelerar a tramitação da renova-
ção da parceira. 



Relator da ONU é recebido por 
desembargadores do Tribunal 

Dirigentes e desembar-
gadores do TJE receberam no 

salão nobre da corte a visita 

de Jean Miguel Petit, relator 

especial da Organização das 

Nações Unidas (ONU), que 

esteve em comitiva no Esta-

do, no último dia 06 de no-

vembro. Acompanhado tam-

bém de assessores da Secre-

taria Nacional de Direitos Hu-

manos do Governo Federal. O 

visitante que atua no comba-

te a exploração infanto-juve-

ínil reuniu com chefes dos po-

deres constituído e dirigentes 

de outros órgãos ligados ajus-

tiça. O objetivo da visita foi 

obter informações sobre as 

ações desenvolvidas pelas en-

tidades públicas no combate 

aos abusos cometidos contra 

crianças e adolescentes e ve-

rificar como a ONU poderia 

ajudar nas ações. 

O presidente em exercício, 

Milton Nobre informou ao visi- 

tante que no âmbito do Judiciário 

os problemas sociais estão sendo 

enfrentados com ações integradas 

a outros órgãos. Ele disse ainda que 

não se resolve problema social com 

decretos: "são necessárias ações 

conjuntas desenvolvidas com a par-

ticipação da sociedade". 

O dirigente informou que 

o Judiciário paraense vem melho-

rando sua estrutura, com aumen-

to do número de juizes, alcançando  

a média nacional que é de um juiz para 

cada grupo de 24 mil habitantes. 

Com relação ao tráfico de 

crianças, Milton Nobre explicou 

que, devido a extensão litorânea 

do Pará, fica difícil obter o regis-

tro real do problema. Mas, a di- 

ficuldade é enfrentada com ajuda 

da Polícia Federal em conjunto com 

o Juizado da Infância e Adolescên- 

cia através dos postos de serviço 24 

horas, no aeroporto internacional, 

terminal rodoviário e fluvial. 

Outra medida preventiva, 

com relação à situação de risco 

pessoal e social de crianças e jo-

vens, são as rondas noturnas re-

alizadas em locais públicos e ca-

sas noturnas. Na capital, o Juiza-

do conta com 180 comissários 

voluntários. Quando encontram 

crianças e adolescentes em locais 

de risco são encaminhados à fa-

milía por psicólogos e assistente 

sociais, ou encaminhados a Fun-

dação Papa João XXIII. Quando 

é confirma denúncia de prostitui-

ção a casa noturna é autuada e o 

proprietário pode ir preso. 

A fiscalização também atin-

ge bancas de revista para coibir 

pornografia infantil. Em Belém 

são seis processos contra bancas 

que foram flagradas vendendo 

publicações contendo pornogra-

fia. Com  relação a crime virtual, 

por falta de legislação específica, 

ainda não foi desenvolvida nenhu-

ma ação nesse sentido. 

Titulo  Cidadão de São Miguel do Guamá 

A desa. Maria de Nazareth Brabo e o médico Américo Souza, 
marido da magistrada, receberam o título de Cidadão de São 

Miguel do Guamá da Câmara Municipal. Os juizes Antônio 
Cavalcante e Silvana Maria da Silva também foram agraciados. 

Ao lado dos homenageados estão a presidente da Câmara 
Municipal e dois vereadores da cidade 
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AGENDA DA PRESIDENTE 
A presidente do TJE, Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza, 

agradece os convites e visitas recebidas em novembro 

03 - lO Seminário Cearense das Funções Essenciais à justiça - "Uma Nova Concepção", 
promoção da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará. 
04 - Solenidade Comemorativa ao 10  Aniversário de Criação da Assessoria Militar do TJE-
Pa. - Instalação dojuizado Especial Itinerante Marítimo 'Baía de Todos os Santos", promoção 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
05 a 09 - XVII Semana Paraense de Informática e Telecomunicação -SEPAI 
05 - Sessão Solene de Outorga de Títulos Honoríficos, Comendas e Medalhas à diversas 
personalidades do Estado, promoção da Câmara Municipal de Belém.- Apresentação de 
artistas amazônicos, em saudação aos participantes do XXVI Encontro do Colégio de 
Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, promoção do Tribunal Regional Eleitoral. 
Cerimônia de Lançamento do CD duplo -A Música e o Pará - V. 8 " PONTO DE 
SANTO" Solenidade de Colação de grau dos Diplomandos em gestão de Negócios 
Imobiliários do CESUPA, 
06 - Lançamento do livro "Ensaios sobre Direito Constitucional -. Estudos em Homenagem 
a Orlando Bitar", promoção do CESUPA. 
07 - Inauguração da Sede da Associação Nova Mulher, promoção da Superintendência do 
Sistema Penal.(convite recebido no dia 07111 - 6° feira) - Cerimônia de outorga do Título 
Honorífico de Cidadã Guamaense à Presidente TJE. Promoção da Câmara Municipal de 
São Miguel do Guamá.- Reunião Extraordinária do Pleno da Câmara de Fiscalização e 
Promoção do Trabalho Rural, promoção da Delegacia Regional do Trabalho.- Solenidade 
de Posse da Diretoria da Sub- Comissão das Mulheres de Carreira jurídica de Castanhal - 

PA 
08- Abertura do VIII Seminário de Segurança de Vôo, promoção do 10  Serviço Regional de 

Aviação Civil - SERAC- 1 
lO - Posse Novo Superintendente da Polícia Federal 
II - 1 Seminário Passando a limpo a Revenda de Combustíveis- Ministério Público-Sessão 
Especial com a presença do Ministro da justiça Márcio Thomaz Bastos - Assembléia 
Legislativa -Solenidade de Abertura do XIII Congresso Nacional de Delegados de Policia 
de Carreira. 
12 - Lançamento da Revista justiça & História, volume 3 e do livro História de Vida - 
Representação do judiciário, volume 3. TJE/RS - 
Programação CRIANÇA: DIREITO DE SONHAR -Lançamento dos Livros: Município Feliz 
e Crianças não Trabalham - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, UNAMA, Fundação 
ORSA e Fórum Estadual de Educação Infantil - Reunião junto o Sindicato dos Médicos e a 
Comunidade da Vila da Barca. 
13 - Lançamento do livro "Ideal e Luz" promoção da Editora Brasiliense e Editora Cidade 
Nova.- Homenagem ao Empresário 2003 FACIAPA, e à, Mulher Empreendedora 2003 - 
Assinatura de Convênios com Associações Quilombolas e Indígenas. Palácio dos Despachos 
14 - Visita ao município de lgarapé-Miri - Projeto "Andando pelo Pará"- O Liberal-
Lançamento da Campanha pela Erradicação do Trabalho Escravo no Estado do Pará - ADA 

- Lançamento "50 Anos de Mineração na Amazônia" - Associação Comercial de Pará. 
13 à IS - XV Congresso nacional da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. 
João Pessoa - Paraíba 
IS - Abertura da 6° Exposição de Controle de Qualidade da ALBRAS. 
Ii - Sessão Especial sobre o tema, "Planos de Saúde, Regulamentações e Ações", promoção 
da Assembléia Legislativa do Estado do Pará.- Cerimônia de Assinatura de Convênios com 
Prefeituras do Estado - SESPA- Palestra " Direito Econômico e Decisão: A Defesa do 
Consumidor - Dr. Paulo de Tarso Ribeiro, evento coordenado pelo CESUPA. - Solenidade 
de Entrega do Prêmio Nacional da Qualidade —2003, promoção da Fundação para o Prémio 
Nacional da Qualidade. São Paulo - SR-Entrega 1 0  Certificado do Curso de Serigrafia que 
faz parte do Projeto "Caminhos Alternativos". Local: Copala. 
18 - Solenidade de Posse da Desembargadora Denise Martins Arruda, no cargo de Ministro 
do Superior Tribunal de justiça. Brasília - DE- Cerimônia de Abertura da V Feira de 
Imóveis da Ademi-Pa, no Teatro Maria Sylvia Nunes - Estação das Docas. -Abertura VI 
Encontro Nacional do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica. 
19 - Formatura Alusiva ao Dia da Bandeira-8°RM - 60 Anos da Independência do Líbano. 
20 - Posse Doutora Tânia Garcia de Freitas Borges-Cargo de Desembargador —TJEIMS 

21 - Reunião Extraordinária do Pleno da Câmara de Fiscalização e Promoção do Trabalho 
Rural, com pauta: Informes e encaminhamentos para lançamento da Campanha de 
Erradicação do Trabalho Escravo. - Cerimônia de Posse dos Conselheiros e Conselheiras 
da Cidade e Distritais que será realizada no Palácio Antônio Lemos. - Sessão Solene de 
lançamento do "Novo Regimento Interno do TJD/FPF" e descerramento da placa na sala 
"Des.Humberto de Castro". - Homenagem ao Jovem Empresário 2003, Sr. Giuliano Silva 
Morais do CCAA. - Salão Nobre da ACR 
22 - II Congresso Eucarístico Diocesano, promoção da Diocese de Bragança. 
23 - Cerimônia de Inauguração- Conjunto Residencial Tenoné II 
24 - Cerimônia de Entrega de Veículos da Ares da Defesa Social, para as Polícias Civil e 
Militar e Secretária de justiça.- Seminário Desenvolvimento Sustentável - Conceito e 
Preconceitos" 
25 - Solenidade Comemorativa aos 25 anos do Hemopa e ao Dia Mundial do Doador 
Voluntário de Sangue. - Dia Internacional de Combate a Violência a Mulher - Palácio 
Cabanagem. - Encontro de Autoridades na Programação do Lançamento de Erradicação 
do Trabalho Escravo - Lançamento da Campanha de Erradicação do Trabalho Escravo - 
Cerimônia de Abertura do XI Encontro do Ministério Público Estadual, em Salinas 
26 a 28 - "VIII Encontro Nacional de Tribunais do júri". Macapá - AP 
27 - Solenidade Cívico-Militar alusiva ao "Dia do Bombeiro Paraense", e Comemoração 
1 2 1 '  Aniversário da Corporação. 
VISITAS RECEBIDAS: 
06 - Senhor JUAN MIGUEL PETIT, Relator Especial das Nações Unidas, recebido pelo 
Des. Milton Nobre 
lO - Dr. Márcio Thomas Bastos. Ministro de Estado da justiça e comitiva 
EVENTOS PROMOVIDOS PELA PRESIDENCIA: 
13- Assinatura de Convênio entre o TJE, Secretaria Especial de Proteção Social e Funcap_ 
objetivando a cooperação no trabalho de assistência sócio-educativa. 
14- Posse dos novos Desembargadores Dr. RAIMUNDO HOLANDA e Dra. MARIA RITA 
LIMA XAVIER 
IS a 23- Curso de Atualização em Direito Agro Ambiental em Marabá - coordenado pela 
Escola da Magistratura 

Observações: 
- No período de 21 a 22 de novembro a Presidente participou do Encontro Nacional 
sobre Administração judiciãria, evento promovido pelo Supremo Tribunal Federal (Brasília 
—DF). 
- No período de 27 a 29 de novembro a Presidente participou do 630  Encontro do Colégio 
Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - São Paulo -SP 

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



Valéria Pires Franco e a desa. Maria de Nazareth Brabo firmam 
compromisso de ressocialização de adolescentes 

Magistrados, técnicos da FUNCAP e autoridades civis e militares 
participaram da solenidade 
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Tribunal dá oportunidades a 
jovens atendidos pela Funcap 

O Tribunal de justiça 

do Estado é mais um par-

ceiro do 'Programa de 

Educação e Capacitação 
pelo Trabalho a Adolescen-

te', da Secretaria Especial 

de Proteção Social do Es-

tado. A parceria abre as 

portas do mercado de tra-

balho a doze adolescentes, 
atendidos pela Funcap - 

Fundação da Criança e do 

*dolescente do Estado - 

que prestarão tarefas a di-

versos setores da Justiça 

do Estado. 

No convênio de coope-

ração, firmado no último dia 

12 de novembro entre a pre-

sidente do TJE, desembarga-

dora Maria de Nazareth Bra-

bo de Souza, com a titular da 

Secretaria de Promoção So-

cial, Valéria Pires Franco e a 

dirigente da Funcap, Rosa 

Chama, ficou estabelecido 

que o Judiciário receberá os 

adolescentes que já cumpriram 

medida sócio-educativas. Eles 

erão lotados em setores ad-

ministrativo da Casa, em cará-

ter de bolsistas estagiários. 

O estágio terá duração 

de 12 meses. Ao fim desse  

período, outros adolescentes 

ocuparão as vagas. Eles cum-

prirão uma jornada semanal 

de 20 horas de estagio e a 

assiduidade à escola será con-

trolada pelo pessoal da Fun- 

cap, que fará também reuni-

ões periódicas com os mes-

mos. Eles receberão por 

mês, SO% do salário mínimo 
vigente e mais os vales- trans-

porte para garantir o deslo- 

camento ao trabalho. 

Na solenidade de assina-

tura estavam presentes diri-

gentes do TJE e da Secretaria 

Executiva, desembargadores, 

juizes e técnicos da justiça e 

dos órgãos públicos que atu-

am nessa área. A vice-gover-

nadora e também titular da 

Secretaria de Promoção Soci-

al, durante a oficialização da 

parceria agradeceu à presiden-

te do TJE por ter respondido 

imediatamente à parceria, possi-

bilitando oportunidades aos jo-

vens, no mercado de trabalho. 

A dirigente do Judiciário 

do Estado, ao se manifestar, 

destacou a importância da me-

dida, que visa a promoção e 

inserção social dos adolescen-

tes, de acordo com o ECA - 

Estatuto da Criança e do Ado-

lescente. A desembargadora 

lembrou o colega já falecido, 

desembargador Paulo Frota 

que sempre se empenhou para 

cumprir o ECA, principalmen-

te quando atuou na Vara da In-

fânciaejuventude. O magistra-

do, já falecido, procurou todas as 

alternativas possíveis, que viabi-

lizassem a aplicação das medi-

das sócio educativas. 

Magistrados do TJE receberão o Boletim do STJ 
Os desembargadores apro-

varam por unanimidade dos vo-
tos, firmar um convênio de coo-
peração com o Superior Tribunal 
de Justiça para fornecimento do 
Boletim produzido por aquela 
Corte. O ministro Nilson Naves 
e a desembargadora Maria de 
Nazareth Brabo, presidentes do 
STJ e TJE, assinam o documento 
de acordo com o contido no Ato  

n. 23, de 20 de fevereiro de 2003 do 
presidente do STJ. A vigência do 
convênio é por tempo indetermina-
do, podendo ser rediscutido caso as 
duas Cortes necessitem. 

Elaborado sob a direção do minis-
tro Sávio Figueiredo Teixeira, o Bole-
tim - contendo as principais decisões ju-
diciais da Corte, será enviado por meio 
eletrônico ou postal ao TJE possibilitan-
doa divulgação das decisões. As partes vão ca- 

dastrare manter atualizados os endereços. 
OTJE do Pará usará suas pró-

prias ferramentas como computa-

dores e linhas de comunicação e de-

verá fornecer os endereços postais 
para ser remetida a publicação, pro-
mover o autocadatramento eletrô-
nico e reproduzir, quando não hou-

ver o acesso por meio eletrônico, 
número suficiente, para atender os 
magistrados da Casa. 
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A diretora da ESM desa. Sónia Parente discursa na 
abertura do Curso 
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Juizes participam do curso de 
atualização em Direito Agro-Ambiental 

O Tribunal de Justiça do 

Estado promoveu de 19 a 23 

de novembro,'o Curso de Atu-

alização em Direito Agro-Am-

biental, com a participação de 

39 juizes. O evento sediado 

em Marabá, no salão de reu-

niões do Hotel Vale do Tocan-

tins, foi coordenado pela ESM 

- Escola Superior da Magistra-

tura. Entre os palestrantes 

estavam o ouvidor agrário na-

cional Gersino Silva e Sanit CIa-

ir Honorato dos Santos, procu-

rador de justiça e membro da 

coordenadoria de Meio Ambi-

ente do Paraná. 

A desembargadora Sônia 

Parente, diretora de ensino da es-

cola, na palestra de abertura do 

curso informou que Marabá foi 

A juíza Alda Gessyane 
Monteiro de Souza Tuma ti-
tular da 3a  Vara Cível e Penal, 
da Comarca de Sta. Izabel do 
Pará, realiza de 4 a 1 1 de de-
zembro uma ação destinada 
a atendimento da comunida-
de. "Será um mutirão deno-
minado 'justiça e Comunida-
de', em que estaremos aten-
dendo as pessoas carentes 
do município, que precisam 
dos serviços da justiça", infor-
mou a juíza Gessyane. Ela ex-
plicou que o serviço é desti-
nado a pessoas com idade 
acima de doze anos, morado-
res da comarca. As ativida-
des serão realizadas em par-
ceria com representantes do 
Ministério Público, da Defen-
soria Pública e dos responsá-
veis pelos Cartórios de Regis-
tro Civil. 

Na ação, a magistrada 
vai fornecer registros de nas-
cimento e óbito fora do pra-
zo, retificações de documen-
tos, legitimação de paterni-
dade, separação judicial e di-
vórcio consensuais. A magis-
trada vai também legalizar  

estrategicamente escolhida para 

sediar o encontro devido ao vo-

lume de acontecimentos envol-

vendo a questão agrária na região 

e pela estrutura em termos de 

hotéis. A diretora acredita que o 

curso é uma resposta à socieda-

de, de que a justiça está vigilante 

quanto à questão. Ela informou 

que houve um grande empenho 

da presidente do TJE, desembar-

gadora Maria de Nazareth Brabo 

de Souza, para trazer palestran-

tes de Brasília e do Paraná. 

A dirigente da ESM falou da 

preocupação da presidência do 

Poder em possibilitar aos juizes 

as ferramentas necessárias para 

responderem com celeridade às 

questões que envolvem os con-

flitos agrários e mortes freqüen- 

uniões estáveis de casais de 
baixa renda. 

A preocupação da ma-
gistrada é atender com bre- 
vidade e sem formalismos "o 
expressivo número de pesso-
as interessadas nesses pedi-
dos. Ela explicou que são 
muitos que ingressam no fó-
rum, de pessoas com baixo 
poder aquisitivo, através da 
única defensora pública, que 
atua na comarca. De acordo 
com a juíza, a iniciativa é tam-
bém "considerando que este 
juízo da 3a  Vara, nem sempre 
pode dar celeridade a esses 
feitos, face o grande número 
de processos cíveis e crimi-
nais em tramitação", infor-
mou. 

O atendimento será no 
prórpio fórum da comarca 
de, no horário de expedien-
te, de 08h às 14h. Os interes-
sados deverão comparecer, 
acompanhados de duas tes-
temunhas e trazer a docu-
mentação que possuir. Mas, 
a magistrada deverá atender 
somente casos que não este-
jam em tramitação. 

Juíza de Santa Izabel promove ação 

para moradores carentes do município 

tes no campo. "É mais do que ur-

gente que se promova esses en-

contros. Estou satisfeita com a 

presença de juizes de todas as 

regiões do Pará". 

"O juiz não tem meios para 

dar um pronto atendimento a 

quem chega procurando justiça. 

Isso aqui é uma imensidão ver-

de, em que às vezes não se sabe 

onde está incrustada a área, se é 

da união, se está junto de um 

manacial ou se há um rio. E a jus-

tiça tem que se ater a todos es-

ses itens e pressupostos", decla-

rou Sônia Parente, durante a pa-

lestra de abertura do curso. 

O ouvidor Agrário Nacio-

nal, Gercino José da Silva Filho, 

um dos palestrantes, discorreu 

sobre a Ouvidoria e a busca pela 

paz no campo. Ele ouviu recla-

mações dos juizes de que o IN-

CRA não estaria respondendo as 

requisições feitas pela Justiça. O 

ouvidor disse que deverá atuar 

junto ao Instituto para muda 

esse quadro. 

O procurador de Justiça e 

membro da coordenadoria do 

Meio Ambiente do Paraná, Saint 

Clair Honorato dos Santos, ana-

lisou os efeitos jurídicos da pro-

teção ao meio ambiente. Ele ci-

tou a experiência ambiental do 

Paraná que no processo de ex-

pansão agrícola naquele Estado 

gerou alguns desequilíbrios, 

como a redução de áreas de flo-

resta nativa "entre 5% a 10%". 

Ele disse ainda que a forma irra-

cional de ocupação do solo, aca-

ba com a vitalidade dos terrenos e 

exige do estado investimentos com 

adubação. Ele conclui afirmand 

que, "não se quer deixar ninguém 

na miséria ou impedir que o cida-

dão possa explorar a sua terra, o 

que gostaríamos é que se fizesse 

uma exploração racional e que não 

se repita os erros cometidos no sul 

do País", disse o procurador. 

Os participantes do curso em Marabá 



O primeiro dia de mutirão na seccional da Cremação foi acompanhado por autoridades do 
Judiciário e Ministério Público 

Técnicos do TJE analisam documentos das 

empresas que se habilitaram para a concorrência 
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Ação integradr` vai aliviar a situação 
nas delegacias e casas penais 

Está sendo realizada uma ação in-

tegrada entre Judiciário e Executivo, nas 
seccionais urbanas (delegacias) e casas 

penais, para verificar a situação dos pre-

sos provisórios, desde o dia 18 de novem-

bro. Os juízes Edith Ribeiro Dias, Pedro 
Sotero e Everaldo Ferreira foram desig-

nados pela presidente da Casa, para atu-

arem na ação. O trabalho conta com a 
participação de promotores de justiça, 

defensores públicos e funcionários da Se-

cretaria do Fórum Criminal. 
A ação integrada e avançada foi acor-

dada durante reunião realizada no último dia 

12 de novembro, no gabinete da Presidente 

do TJE. Presentes à reunião: a desembarga-

dora Maria de Nazareth Brabo de Souza, o 

vice-presidente Milton Nobre, as corregedo-

ras de Justiça, Yvonne Santiago Marinho e Car-

mencin Cavalcante, Secretario de Defesa So-

cial, Manoel Santino Júnior além de represen-

tantes do Ministério Público do Estado, da 

Defensoria Pública, da Superintendência do 

Sistema Penal e Delegado Geral, além de ou-

tros dirigentes dos órgãos ligados ao sistema 

de Segurança Penal do Estado. 

A desembargadora Maria de Nazaré 

Brabo de Souza informou que será montada 

uma estrutura razoável para as atividades do 

mutirão. As desembargadoras Yvonne Santi-

ago Marinho e Carmencin Cavalcante, cor-

regedoras da capital e do interior indicaram 

os juizes, que contaram com servidores do  

Fórum Criminal, para as atividades de apoio, 

como a expedição de certidões de primarie-

dade ou outra documentação judicial neces-

sária. 

As seccionais estão superlotadas e se-

gundo informações da polícia o total de pre-

sos provisórios ultrapassa dois mil. A situa-

ção é a seguinte: Cremação está com 162 

presos; São Brás com 155. O mutirão vai atin- 

gir também as delegacias da Cidade Nova, 

Sacramenta, Vai de Cãs, Marambaia, Telégra-

fo, Icoaraci. Pelos dados levantados no fi-

nal de outubro, pela Superintendência do 

Sistema Penal: são 808 presos provisórios 

nas delegacias e seccionais e mais 1.935 

em casas penais, que totaliza 2.744. A po-

pulação carcerária de condenados é de 

1.914. 

Pregão reduz em 25% os gastos do TJE 
O Tribunal de justiça conseguiu 

reduzir 25% sobre o valor orçado em 
R$ 1.816.000 (um milhão, oitocentos 
e deseseis mil) para compra de equi-
pamentos de informática utilizando a 
modalidade de pregão na licitação, re-
alizada no último dia 13 de novembro. 

Pelo valor global orçado, a outra mo-
dalidade que poderia ser empregada seria a 
de concorrência pública, mas, no mínimo, le-
varia cinco meses para conclusão. Em ape-
nas doze horas de pregão, em razão do deta-
lhamento técnico dos equipamentos licitados, 
foi fechada a compra com as empresas Mi-

crocom, Datenair, CDI Brasil e Luni-
cecel, que saíram vencedoras dentre 
as 25 participantes. Elas vão fornecer 
428 computadores, 200 impressoras 
a laser e 14 notebooks. 

Este é o segundo pregão reali-
zado pelo Judiciário. No primeiro, re-
alizado no dia anterior, foram adquiri-
dos 400 nobreaks, com uma redução 
de 26% do valor orçado. A modali-
dade de pregão foi adotada cerca de 
quatro meses, por determinação da 
presidente da Casa, desembargadora 
Maria de Nazareth Brabo de Souza,  

"buscando dar celeridade nas aquisições 
das ferramentas de trabalho da justiça e 
também para redução dos custos, o que 
estamos conseguindo, aliados à capacita-
ção técnica dos servidores da Secretaria 
de Administração, que estão à frente dos 
certames", explicou a secretária de admi-
nistração do TJE, Maria do Céu Cunha. 

A sessão pública foi aberta às 9h, no 
auditório do Fórum Cível da capital, pela 
pregoeira Selma Pedrosa. No apoio dos 
trabalhos estavam técnicos da Casa, além 
do pregoeiro e secretário de informática 
do Senado, Guilherme Ferreira da Costa 
e Paulo César Rego. Eles informaram que 
em Brasília o primeiro órgão a adotar a 
modalidade, de pregão nas licitações, foi 
a Câmara Federal. "O Senado está fazen-
do pregão há poucos meses e temos con-
seguido reduzir bastante o custo total das 
aquisições". 
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Q
índice de crimi-

nalidade no nos 

so país é alar-

mante, os jornais televi-

sivos, em horário nobre, 

as notícias veiculadas são 

quase todas referentes a 

crimes de todas as espé-

cies. 

O crime organizado 

sempre surge com desta-

que, em detrimento do erá-

rio público e das instituições. 

Os autores são pessoas de 

todas as camadas sociais, já 

figuram integrantes dos po-

deres constituídos da repú-

blica, funcionários públicos, 

policiais, empresários, artis-

tas, etc. Entretanto, a minha 

preocupação maior é com 

relação aos crimes dolosos 

contra a vida, que diaria-

mente ocupam lugar de re-

alce na mídia, senão Veja-

mos: precisamente, no dia 

18/11/2003,0 jornal O Libe-

ral circulou com a seguinte 

manchete: "Quatro mortos 

em quatro horas no Domin-

go" - "Violência - Homicí-

dios cometidos na Terra Fir-

me, Outeiro, Sacramente e 

Pedreira - sem solução". 

Como se vê, quatro 

homicídios ocorreram em 

quatro horas e a polícia não 

conseguiu prender nenhum 

dos acusados em flagrante, 

posto que, aquela encontra-

se desestruturada e desapa-

relhada, e não acompanha a 

velocidade dos cometimen-

tos dos crimes, especial-

mente contra a vida, o mai-

or bem que o homem tem. 

Ademais, também tomei co-

nhecimento pela imprensa 

que brevemente será criada 

uma delegacia especializada 

Juiz de Direito titular da 2' 

de homicídios, esta será 

bem vinda, mas, além de 

toda a estrutura que deve 

ter uma seccional especi-

alizada, os policiais devem 

estar motivados para a sua 

verdadeira função que é de 

investigação. 

Todavia, se a polícia 

conseguir instaurar o Inqué-

rito Policial, que em mais de 

90 % em nosso país não são 

concluídos, teremos várias 

dificuldades até levar o acu-

sado a ser julgado perante o 

seu Juiz natural. 

Os procedimentos 

com relação aos crimes do 

Tribunal do Júri são comple-

xos, temos a primeira fase, 

a investigatória, esta realiza-

da na polícia, após, o "sumá-

rio de culpa" da denúncia a 

pronúncia perante o Juiz de 

direito e, a última fase, a ple-

nária junto ao Conselho de 

Sentença. O Juiz ao receber 

a denúncia atualmente admi-

te implicitamente a existên-

cia da materialidade e de in-

dícios de que o réu seja seu 

autor, art. 4 1 do Código de 

Processo Penal. Realiza-se 

toda uma instrução proces-

sual, interrogando o denun-

ciado, fase da defesa prévia, 

oitiva de testemunhas arro-

ladas na denúncia e na defe-

sa, alegações finais, e ao con-

cluir pela sentença de Pro-

núncia, Art. 408 do Código 

de Processo Penal, reconhe-

ce explicitamente os mes-

mos requisitos da denúncia, 

ou seja, a materialidade e os 

indícios de que o réu seja o 

seu autor. Constata-se facil-

mente que o "sumário de 

culpa" não é necessário para 

submeter o acusado ao jul- 

Vara do Tribunal doJurí da Capital 

gamento popular, porque 

todos estes atos serão repe-

tidos em Plenário, só serve 

para procrastinar a presta-

ção jurisdicional, com a de-

mora entre a data do fato e 

o julgamento, com o passar 

dos anos, já não são locali-

zadas as testemunhas e com 

isso a instrução perante os 

membros da sociedade, que 

tem a competência efetiva-

mente de julgar, assegurada 

pela nossa Constituição Fe-

deral no art. 50,  Inc. 

XXXVIII, será prejudicada, 

levando ao descrédito aJus-

tiça pela própria morosida-

de na conclusão do proces-

so, ainda, dando ensejo a 

sensação de impunidade. 

Como é a minha con-

cepção para o melhor anda-

mento dos processos relati-

vos aos crimes dolosos con-

tra a vida: o Juiz ao receber 

a Denúncia designa dia e 

hora para submeter o acu-

sado ao Júri Popular, conce-

dendo à defesa prazo para 

requerer diligências e arro-

lar testemunhas para serem 

ouvidas em Plenário, o de-

vido processo legal será re-

alizado na sua plenitude pe-

rante o Conselho de Senten-

ça, com o contraditório, com 

a ampla defesa, o acusado será 

interrogado, inquiridas as tes-

temunhas e os debates. 

Com a eliminação da 

fase judicial, o acusado será 

julgado em tempo exíguo, na 

presença dos verdadeiros 

juizes que irão decidir pela 

absolvição ou condenação, 

são aqueles que prestam o 

juramento para julgar com 

imparcialidade e de acordo 

com a consciência e os dita- 

mes da justiça, art. 464 do 

Código de Processo Penal. 

Com o julgamento cé-

lere, o acusado passará me-

nor tempo no cárcere, 

como preso provisório, se 

for condenado, terá trata-

mento com base na Lei de 

Execuções Penais, e a pro-

gressão dos regimes, se ab-

solvido, conseguirá o alme-

jado Alvará de Soltura. 

Entendo que só com 

ousadia e coragem se faz a 

verdadeira e necessária re-

forma na legislação proces-

sual penal, para agilizar o an-

damento dos processos, e as-

sim, combater em parte a pre-

falada morosidade da justiça. 

E oportuno ressaltar 

que já elaborei minuta de an-

teprojeto de lei para mudan-

ça na nossa Legislação Pro-

cessual Penal, com relação 

ao processo dos crimes da 

competência do Júri, enca-

minhada à AMB e se apro-

vada será enviada ao Con-

gresso Nacional. 

Sem dúvida alguma, a 

sociedade exige reforma já 

na Legislação Processual Pe-

nal, sobretudo, no capítulo 

destinado aos crimes do Tri-

bunal do Júri, para ser bani-

do do ordenamento jurídi-

co, o "sumário de culpa", 

fase que vai da Denúncia à 

Pronúncia, por ser um ver-

dadeiro óbice na prestação 

jurisdicional. 

Ousar para agilizar 
CLAUDIO MONTALVÃO NEVES 



Desembargadores são declarados empossados pela presidente 
do TJE, desa. Maria de Nazareth B. de Souza 

Após a solenidade de posse, os novos desembargadores 
recebem os cumprimentos de parentes e amigos 
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DESEMBARGO 

 

   

   

Juízes tomaram posse no 
desembargo em ato administrativo 

Na presença de di-
versos colegas da 
magistratura, os 

juizes Maria Rita Xavier 
e Raimundo Holanda Reis 
passaram a integrar o co-
legiado de desembarga-

dores do TJE. Os novos 
integrantes tomaram 

posse no desembargo em 
ato administrativo reali-

zado no salão nobre do 
TJE, às 12h do último dia 
13 de novembro. 

Ao se manifestarem, eles agra-

deceram os votos recebidos para a 

acolha de seus nomes e afirmaram 

que vieram para somar. Maria Rita 

considerou uma glória integrar a mais 

alta Corte de Justiça do Estado. Ela 
disse ter vindo de uma família de ori-

gem humilde. "Quero agradecer essa 

vitória primeiramente a Deus e depois 

aos meus pais, filhos e meus colegas 

de trabalho", disse emocionada. Rai-

mundo Holanda também agradeceu a 

mãe, a esposa e familiares presentes 

o ato e disse que fará tudo para en-

grandecer o Tribunal de Justiça. 

A presidente da Casa, desem-

bargadora Maria de Nazareth Brabo 

de Souza declarou os juizes empos-

sados após os dois prestarem o jura-
mento de cumprir e fazer 

cumprir a Constituição e as 

demais leis. Em seguida assi-

naram o termo de afirmação 

e posse. O procurador do 

Estado, Ophir Cavalcante re-

presentou o governador do 

Estado e o advogado Jorge 

Borba, da OAB-Pará. Com-

pareceram além dos magis-

trados, familiares dos novos 
desembargadores e funcio-

nários do Fórum Cível. No fi-

nal, foi servido um coquetel aos  

as vezes, bem antes. Essa é 

uma dificuldade que vivemos 

todos os dias e particularmen-

te nós da área penal, que li-

damos com a liberdade das 

pessoas", destacou. Ele sau-

dou os novos integrantes do 

colegiado que chegaram com 

um discurso de união, que 

fortalece a democracia. 

A vagas decorreram das 
aposentadorias compulsórias 

de ex-integrantes do IJE 

Os juizes Raimundo Holanda 

Reis que atuava na lOaVara  Penal e 

Rita Xavier da 3' Vara da Infância e 

Juventude foram escolhidos para pre-

enchimento de vagas no TJE, duran-

te sessão extraordinária do Tribunal 

Pleno, (que reúne a totalidade dos 

desembargadores), realizada no úl-

timo dia 15 de outubro. 

A escolha de uma das vagas obe-

deceu o critério de merecimento e 

concorreram os dez juizes mais anti-

gos (que integram um quinto dos 49 

lotados na capital). Todos os juizes re-

ceberam votos, nos três escrutínios re-

alizados. O juiz Raimundo Holanda foi 

o mais votado, obtendo 21 votos. 

Aescolha da vaga pelo critério de 

antigüidade foi mais simples e os 

desembargadores votaram sim 

ou não, referendando o nome 

da juíza Maria Rita Xavier. 

As vagas decorreram 

das aposentadorias compul-

sórias dos desembargadores, 

que alcançaram a idade limi-

te de permanência no servi-

ço público. Izabel Vidal Ne-

greiros Leão, que completou 

70 anos dia 10 de setembro 

e Werther Bendito Coelho, 

no dia 23, do mesmo mês. 

presentes. 

A desembargadora Maria de 

Nazareth Brabo de Souza disse ser 

grande a satisfação em receber os 

dois novos membros e afirmou ter a 

certeza de que muito vão contribuir 

para aplicar a justiça, de forma isenta 

e sem manchas. 

Convidado pela presidente para 
se manifestar, o vice-presidente de-

sembargador Milton Nobre falou 
que o Judiciário está vivendo um mo-
mento muito difícil. Ele caracterizou 
o Judiciário como um poder recata-

do, que não faz propaganda e que 
decide sobre fatos do passado. Ele 
disse, ainda, que as decisões sempre 
irá desagradar alguém. "Nós decidi-

mos fatos que já aconteceram antes, 



Os funcionários no momento que recebiam as portarias das mãos 
dos técnicos do setor de RH 
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Servidores aprovados no último 
concurso foram empossado tt  

Os funcionários do Judi-

ciário foram presenteados, no 

Dia do Funcionário Público, 

pela presidente da Casa, de-

sembargadora Maria de Na-

zareth Brabo de Souza com 

a apresentação do cantor e 
compositor Paraense Nilson 

Chaves. Desembargadores e 

juizes também comparece-

ram. A festa foi também para 

saudar e dar as boas vindas ao 

aprovados no último concur-

so público, empossados no úl-

timo dia 31 de novembro. 

O artista paraense Nilson 

Chaves mostrou um pouco do 

seu repertório, cuja temática des-

taca as riquezas naturais da Ama-

zônia e o orgulho que o artista 

tem pelas coisas da terra. Ao se 

despedir o artista paraense agra-

deceu à dirigente do TJE pelo 

convite e a amiga Teima Frota, 

viúva do desembargador Paulo 

Frota, amigo pessoal do cantor. 

Na ocasião, o artista lembrou do 

magistrado e disse, "sempre que 

posso gosto de agradecer e ofe-

recer momentos como este, ao 

meu amigo e irmão que está lá  

em cima, torcendo por nós, Pau-

lo Frota". 

Aprovados em concurso são 
empossados na comemoração ao 

Pia do Funcionário 

Dos 126 aprovados e em-

possados, em dois concursos re-

alizados no ano passado, 69 de-

les passam a ocupar funções nos 

Juizados Especiais, Cível, Crimi-

nal, do Trânsito e do Consumi-

dor. A sessão de posse foi presi- 

dida pela desembargadora Naza-

reth Brabo, que declarou aberta 

a sessão de posse e concedeu a 

palavra à coordenadora geral dos 

Juizados Especiais, desembarga-

dora Marta Inês Lima. A desem-

bargadora saudou os emposan-

dos que naquela data ingressaram 

nos quadros da justiça, e aos de-

mais servidores da Casa. 

No discurso de improviso, 

a coordenadora falou sobre a éti-

ca no trabalho, a qual considera 

a maior virtude do ser humano. 

Ela também aconselhou aos no- 

vos servidores que procurassem 

trabalhar com honestidade, de-

dicação e urbanismo, pois quem 

procura os serviços da justiça está 

precisando de ajuda e precisa en-

contrar essa ajuda. "Aquele brasi-

leiro que bate na porta da justiça 

precisa saber que quem está ali, 

está para servi-lo", enfatizou. 

A presidente da Casa disse 

que não poderia encerrar esta 

sessão sem deixar uma mensa-

gem aos que estão ingressando no 

judiciário, na família do judiciário, que 

trabalhem com amor e dedicação e 

tratem bem aos que procuram a jus-

tiça". A presidente do TJE lembro 

do começo de sua trajetória najusti-

ça, passando cerca de 13 anos em 

comarcas do interior, onde revelou 

ter aprendido muito. 
Também compuseram a 

mesa oficial da cerimônia de Pos-

se as desembargadora correge-

dora de justiça da região metro-

politana Yvonne Santiago Mari-

nho e Carmencin Cavalcante, o 

vice-presidente em exercício 

Geraldo Lima e a procuradora de 

justiça Edna Guilhermina. 

Assessoria Militar comemora um ano de atividades 
Orientações básicas de como lidar 

com equipamentos eletro eletrônicos para 
prevenir e principalmente saber como agir 
diante de um incêndio foi o tema da pales-
tra que marcou o primeiro aniversário de 
criação da Assessoria Militar do TJE, trans- 
corrido no último dia de novembro. 

Durante a semana os militares que atuam 
na Assessoria participaram de torneios de 
tiro ao alvo e futebol com o corpo da Guar-
dajudiciária. O objetivo foi interação e con-
graçamento entre militares e servidores da 
justiça. A presidente da Casa compareceu 
aos torneios e fez entrega de troféus aos 
que se destacaram nas modalidades. 

Aberta a todos os servidores dojudi-
ciário, a palestra foi proferida pelo major 
bombeiro Fernando Rodrigues. O enfoque 
foi a prevenção contra incêndio e pânico. 
Ele discorreu inicialmente sobre a forma-
ção e os benefícios advindos com a desco-
berta do fogo. Em seguida o palestrante 
mostrou através do data show como se dá 
o triângulo do fogo e como fazer para evi-
tar sua propagação, quando está numa fase 
inicial. O major bombeiro recomendou que 
os procedimentos iniciais podem ser feitos,  

mas, o Corpo de Bombeiros deverá ser imedi-
atamente acionado, pois a fumaça é extrema-
mente tóxica e pode levar a pessoa exposta ao 
óbito ou outras complicações no aparelho res-
piratório. Os bombeiros possuem máscaras 
protetoras contra os gazes tóxicos além do trei-
namento especializado. 

Ele tentou resumir as 150 páginas conti-
das na norma da ABNT, que estabelece critéri-
os para construção de prédios públicos e gran-
des edifícios. Entre os quais estão: rota de fuga 
ou saídas de emergência, com caminhos contí-
nuos devidamente protegidos, com portas, cor-
redores, halls, escadas, rampas ou outros dis-
positivos de saída. Segundo o palestrante as 
pessoas precisam observar bem essas rotas ao 
dar entrada num hotel ou num Centro de Con- 
venções e verificar se existem luninárias de 
emergência, escadas com fitas ante derrapante 
e placas de sinalização, pois na grande maioria 
dos incêndios a energia é a primeira a ser afeta- 

da. 
O bombeiro mostrou os agentes extin-

tores específicos que contém gás carbônico ou 
pó químico. Os não específicos são: água, pano, 
areia, pedaço de madeira, e classificou os in-
cêndios em A, B e C. Os de classe A, englobam 

Os primeiros colocados receberam 
diploma da presidente do TJE, '-lesa. 

Maria de Nazareth Brabo 

99% dos casos e ocorrem em materiais só-
lidos como madeira, pedaço de papel, plás-

tico, tecido. já na classe B ocorrem em ma-
teriais líquidos e gazes inflamáveis. Os da 
classe C ocorrem nos materiais elétricos 
como ventiladores, quadro de força e para 

cada classe de sinistro deverá ser usado um 
tipo de extintor, devendo também ser ob-
servada a extensão do sinistro, para definir 

o jato e a quantidade do agente de extin-

ção. 



Juiz Ronaldo Vaile acompanha a leitura das peças 
solicitadas pela defesa, em um dos julgamentos mais 

longos da história do Pará 
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Policia] condenado 

pelo assassinato do 

taxista lsaac vai 

recorrer em Liberdade 
O policial militar Leonardo San-

tiago Gibson Alves condenado a 15 

anos e meio, por co-autoria pelo as-
sassinato do taxista Luiz lsaac da Cos-

ta Nascimento vai poder apelar da sen-
tença condenatória em liberdade. O 

habeas-corpus foi concedido pela de-

sembargadora Raimunda do Carmo 

Noronha, relatora do recurso impetra-

do pelo advogado Roberto Lauria, de-
fensor do réu. Os demais integrantes 
das Câmaras Criminais Reunidas acom-

panharam o voto da relatora, na ses-
são realizada no último dia 17 de no-
vembro. 

A desembargadora informou que 
não entrou no mérito do crime e 

acompanhou o entendimento dos tri-
bunais superiores. "Sendo primário, ter 

bons antecedentes e não ter causado 

nenhum embaraço à instrução proces-

sual, pode o réu apelar em liberdade, 
de acordo com o artigo 594, do códi-

go de Processo Penal", explicou a re-
latora. A julgadora também se baseou 

nos termos da sentença que diz que o 

réu é primário, sempre compareceu às 

audiências e em nenhum momento 

causou embaraço á instrução proces-
sual. 

O defensor de Gibson, informou 

que o recurso de apelação da senten-

ça condenatória será ajuizada, perante 

o Tribunal, após o julgamento dos de-
mais acusados: o cabo Mário Pam pIo-

na da Silva e o soldado Samuel Assun-

ção Neto. Eles serão levado a júri po-

pular em data a ser definida pela juíza, 

no primeiro semestre, do próximo 
ano. 

O capitão Emanuel Lopes Lima, 
acusado pela promotoria de ser o man-
dante do crime, foi o primeiro a sentar 
no banco de réus. Ele foi condenado a 
27 anos de prisão, na sessão realizada 
nos dias 24 e 25 de junho. A prisão dos 
acusados foi decretada pela juíza Alda 
Gessyane Tuma, da Vara Penal da Co-
marca de Santa Izabel do Pará, jurisdi-
ção do crime. Após proferir as senten-
ças, a magistrada determinou o reco-
lhimento dos réus à penitenciaria de 
Americano, localizada no município. 

O juiz Ronaldo Vaile, 
titular da 15a  Vara Penal da 
capital iniciou no último dia 
19 de novembro o início dos 
trabalhos da última sessão 
de júri popular do caso de 
emasculação e morte, de 
três crianças e tentativa de 
assassinato em mais duas, 
no município de Altamira. 
Está no Banco de réus Valen-
tina de Andrade, acusada 
pela promotoria de ser a 
mentora intelectual dos cri-
mes. A sessão até a presente 
data, (02/ 1 2) ainda não tem 
previsão de encerramento. 

No primeiro dia o juiz instalou a sessão 
com a realização do pregão do júri (que con-
siste na qualificação do crime, chamada das 
partes e das testemunhas de acusação e defe-
sa). Em seguida fez o sorteio dos jurados para 
formação do Conselho de Sentença. 

Na defesa da acusada está atuando o 
advogado da OAB-PR, Cláudio Daliedone 
Júnior com o assistente Caio de Matheus. 
Na acusação está atuando a promotora 
Rosana Cordovil, titular da 3' promotoria 
de tribunal do júri e o assitente acusatório 
Clodomir Araújo, contratado por organis-
mos não governamental que atuam na de-
fesa do direito da criança. 

Os jurados sorteados que foram acei-
tos pelas partes, para compor o Conselho 
de Sentença, são: Maria Emília Ferreira da 
Silva; Odília Milhomen de Azevedo; Betânia 
Maria Amorím Danin Costa; Rosilene Ferrei-
ra Carneiro; Gil Lean Silva Borges; Suely Ne-
nes Pereira; José Júlio Nascimento Rodrigues. 

Quando iuterrotjada a ré nenti 
voumentomonto a autoria dos crünes 

O juiz Ronaldo Valie, ao iniciar o in-
terrogatório de Valentina, autorizou que a 
mesma respondesse às perguntas sentada 
"em respeito a sua idade" disse o Juiz. Ela 
negou a participação nos crimes e disse ain-
da não conhecer nenhum dos acusados. A 

acusada não soube informar o período, mas, 
informou que seu primeiro marido se fixou na 

cidade de Altamira, à época início da Transama-
zônica onde instalou um posto de gasolina. A ré 
disse que não havia condições de hospedagem 
na região e por isso viajava, esporadicamente, 
até o município, residindo no Paraná. 

No interrogatório a acusada disse que 
ficou sabendo que seu nome havia sido ci- 

tado como participante nos crimes ocorridos 
em Altamira. 'Soube que fui citada e enei meus 
advogados para ver do que se tratava, foi assim 
que fiquei sabendo dos crimes, dr.", declarou. 

Valentina disse não recordar quantas 
vezes esteve em Altamira "mas, foi pouquís-
simas vezes", enfatizou. Disse que em uma 
das vezes que esteve em Altamira foi acom-
panhada de um grupo de pessoas, com um 
argentino, com quem estava vivendo, para co-
nhecer os rios e peixes da região. Disse, ain-
da, que, embora semi-analfabeta, sempre dis-
cutia filosofia e ufologia com os amigos. 

Ao final do interrogatório a acusada ju-
rou inocência: "sempre fui e sempre serei ino-
cente". Ela disse que nunca cometeu nenhum 
ato de violência e não mata nem uma galinha. 
"Eu chamo o meu vizinho e dou um dinheiri-
nho a ele, para matar, quando preciso". 

Leitura do peças causa 
pruIouamonto da sessão 

Nos dias que seguiram foram lidas di-

versas peças. A promotoria e assistente acu-

satório solicitou 34 peças para serem lidas. 
Tratam-se de depoimentos de familiares das 
vítimas, de testemunhas decisões judiciais 
tomadas no decorrer do caso durante in-
quérito policial e em juízo. 

O defensor indicou 152 itens de lei-
turas para apresentar aos jurados, em ple-

nário (cada item pode representar de 200 
a 2 folhas de textos). Poucos dias antes de 
começar a sessão ele pediu juntada de 43 

volumes de cópias de processos de crimes 
similares, que tramitaram no Paraná e no Ma-

ranhão. A sessão está sendo realizada desde 
o dia 19 de novembro e até o fechamento 

desta edição, o defensor não informou o to-

tal de leituras que precisam ser feitas. 

Júri popular de Valentina 
de Andrade já dura treze dias 
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Os dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado parabenizam 
os aniversariantes de dezembro de 2003. São os seguintes: 

01 - BENEDITO CELIO MACHADO VIANA 
EDGAR LOBATO DE ALMEIDA 
GERSON COSTA COEDOVIL 
HELENA MARIA TAVARES BARROS 
JAYLINNE GASPAR PIRES DE MEDEIROS 
LEONOR MARIA GOMES FERREIRA GAYA 
MARCIO FARIAS LOBATO 
MARTA JANETE CAVALCANTE MAIA 
RAIMUNDO OLAVO DA SILVA ARAUJO 
SILVIA DAMASCENO MONTEIRO 

2- CRISTINA PASSARELLI PIMENTEL 
FRANKLINJONES VIEIRA DA SILVA 
JOCILENE PANTOJA SOARES ALHO 
MARGARETE RENTES PONTES DE OLIVEIRA 
MARIA DO CARMO BENTES VIEIRA 
MARIA SILVERIA DA COSTA PESSOA 
NATALIA FERNANDA GOMES 
VALTER MENDES FERREIRAJR 
VOLMAR RODRIGUES DOS SANTOS 

3- ALVARO LUIZ TAVARES DE CHRISTO 
ALVES 
APOLO FRANCO NOVAES DOS SANTOS 
CLAUDIA RIBEIRO DE SOUZA 
EDILBERTO ORLANDO SILVA DAS NEVES 
ELCIENE PINTO GAMA MARTINS 
FRANCISCO XAVIER FERREIRA DE BRITO 
FRANCISCO XAVIER MARQUES DA CRUZ 
IACY SALGADO VIEIRA DOS SANTOS 
MARIA HELENA COUCEIRO SIMOES 
MARILIA LOURIDO DOS SANTOS 
REGINA KACIANE DA COSTA BORGES 

4- CARLOS ODOMARIO DE ALMEIDA FEIO 
ELEONORA PEREIRA TAVARES 
GERALDO DE MORAES CORREA LIMA 
GERALDO SANTANA DOS SANTOS FILHO 
GONCALO MARQUES BRAGA 
GRACA MARIA DE CARVALHO NOBRE 
HELDER DE OLIVEIRA FERREIRA 
IRINEU GOMES DE CASTRO 
LECIO ADAMOR GOMES DE CARVALHO 
LUIS MIGUEL NEGRAO MACHADO 
MARIA BARBARA OLIVEIRA RIO BRANCO 
MARIA DA GRACA DE CARVALHO NOBRE 
MARIA LAISE NOBRE FERREIRA 
MONICA DO SOCORRO NEVES DE ALMEIDA 
RENATO LOBO 
RONALDO DOUGLAS PENA GONCALVES 

05 - ELIANE RODRIGUES DIAS 
IRACEMA DOS REIS SOUZA 

06- AMADEU FARIAS SANTIAGO 
ANTONIA EUNICE ANDRADE VIANA 
CARLOS LINDEMBERGUE LIMA 
ELIANA CONCEICAO VASQUES DAS PEREIRA 
FRANCIEL DA CONCEICAO FERREIRA 
LIZETE MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA 
MARIA VIRGINIA VIDIGAL MAIA 
MARIO CLAUDIO TAVARES 
PAULO ANDREY CARVALHO ALMEIDA 
PAULO SERGIO GOMES DA SILVA 
RICARDO RONDINELLE DA SILVA BRUNO 

07-ADALBERTO AMBROSIO DE SOUZA 
CARLOS ALBERTO SILVA DA COSTA  

CLAUDIO HUET BACELLAR 
• GEMINIANO PIEDADE FARIAS 
• LAURICELIO CAVALCANTE DE ARAUJO 
• MANOEL DE CAMPOS FAVACHO 
• PEPE HUBERT PRICIEN LARRAT 
• ROSANA ALVES DA SILVA 

• 8- ALCIVANDRO CONCEICAO LINHARES 
• FRANCO 
• CLARICE MARIA DE ANDRADE 
• FRANCISCO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 
• JULIETA DO SOCORRO NASCIMENTO PAIVA 
• MANOEL CORREA DOS REIS 
• MARIA DA CONCEICAO NEGREIROS 
• MARY DA SILVA VIEIRA 
• ORLANDO CONCEICAO SILVA DE OLIVEIRA 
• SILVIA CONCEICAO DO AMARAL ROCHA 
• SILVIO CEZAR DOS SANTOS MARIA 
• WAGNER RIBEIRO DA SILVA 

• 9- ALCINA LUCIA SANTOS GONCALVES 
• ANDRE SOUZA DE FIGUEIREDO 

ELIZANGELA DOS SANTOS DELGADO 
• IONE MISSAE DA SILVA NAIÇAMURA 
• JOSE AMADEU DE OLIVEIRA FILHO 
• LUCIANA ALBUQUERQUE LIMA 
• MARILIAJANETE SILVA PINTO 
• SIMONE MARIA SANTIAGO AMARAL 

10- ADMIL SALGADO VIEIRA 
ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA 
BENEDITO MATOS AMARAL 
CELI REGINA CASTRO DA COSTA 
EMILIA BELEM PEREIRA 
MARCIO AUGUSTO LOSADA MAIA 
MARIA SONIA DE LIMA FRAZAO 
RUBENS LIMA FARIAS 
WAGNER LUIZ BARROS DA CUNHA 

11 - AMILSON MARTINS DA ROSA 
ANA CAROLINA MOTA DE MACEDO 
ANDREA MIRALHA VASQUEZ 
DANIELLE PANTOJA OLIVEIRA 
JURANIIIR GONCALVES MONTEIRO 
LEO VULCAO LEAO 
MAX GEORGE MACIEL DINIZ 
OZIEL DOS SANTOS DA SILVA 
VILENE ADRIANA SOUTO OLIVEIRA 

12 - EDENILSON DA SILVA BRADO 
JOSE LUIZ FRANCISCO PACHECO 
LUIZ GASPAR VILELA MACHADO 
RAIMUNDA NONATA ARAUJO MOREIRA SILVA 
RMMUNDO CORREA DE ALMEIDA NETO 
RUI ALBERTO PEIXOTO VASCONCELOS 
WILSON ARAUJO BARROS 

13 - IUMIE SHINKAI 
LUIS CARLOS COELHO DE OLIVEIRA 
LUZENILDA CARVALHO GATO 
OSICLER SOUZA DA SILVEIRAJUNIOR 
PEROLA PACIFICO DA COSTA 
14- ANGELA MARIA SOUZA BARROS 
DIONISIO DE MELO SOARES 
EDMILSON DE SOUZA VIANA 
ELIZANGELA DO SOCORRO LOBO DE 
MENEZES 
VICENTE LUCIO DA SILVA DOS REIS 

IS- ARTHUR CLAUDIO DE MELLO RAMOS 
BRUNO BECXEMBAUER SANCHES 
GERALDO JOSE GUIMARAES AMORIM 
JOAO ALBERTO ALVES PANTOJA 
LEONEIDE RODRIGUES BARACHO 
RENATA MARIA DE FIGUEIREDO LUZ 
VALTER ABDON 

16- ALEX FABIANY SILVA CARVALHO 
ANA LUCIA SENTES LYNCH 
BRUNO DE CASTRO GARCIA ORTIZ 
IVAN CARVALHO MORAES 
JAILSON DE JESUS SOARES TAVARES 

17 - EDILENA RIBEIRO DA COSTA 
ELIETE VITORIANO COSTA 
MANOEL FLEXA PEREIRAJUNIOR 
MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE 
MARIA DIVA BARATA DAR BASTOS 
RAIMUNDO NONATO ALVES FAVACHO 
ROUDINA REGINA DAVID DE OLIVEIRA 
TANIA MARIA FAVACHO DA COSTA 

18- ANNA IZABEL E SILVA SANTOS 
CAIO ROGERIO DA COSTA BRANDAO 
DARIA PINHEIRO COSTA GONCALVES 
ELIVANIA ROBERTA DE AGUIAR 
IRLANDA MARIA 5 DA SILVA 
JOSE BONFIM D APARECIDA 
MARCILIA BITTENCOURT LIMA 
MARTA SILVIA PALHETA AMOEDO SOUZA 
MIGUEL GOULART CORREA 
MYRIAM DE SELEM MELLO ROCHA 
RIANE CONCEICAO FERREIRA FREITAS 
RUTF.A NAZARE VALENTE C FORTES 
SELECINA DA SILVA HENRIQUE 
TERRY TENNER FELEOL MARQUES 

19- ANA CLAUDOMIRA FRANCO 
CASSIO RUBEM SANTOS REGATEIRO 
CONCEICAO DO SOCORRO DE MELO PEREIRA 
DEIZI LORENA VALENTE DO C. NASCIMENTO 
EDMAR SILVA PEREIRA 
ISAAC SACRAMENTO DA SILVA 
MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS VASCONCE- 
LOS 
MARISTELA RUFINO DE LIMA 
PAULO CESAR PEDREIRA AMORIM 
PAULO SERGIO DE LIMA PINHEIRO 
WALTER FERREIRA OLIVIA 

20- CARLOS GUILHERME LAVOR MOREIRA 
EMMANUEL WILLIAM EVANGELISTA 
RONALDO MARQUES VALLE 

21 - ALESSANDRA OLIVEIRA DAMASCENO 
CRISTIANA GUERRA MATOS 
EDUARDO TOME SANTOS SILVA 
JAIR GUIMARAES FILHO 
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE 
SANDRO HAMILTON FIGUEIREDO SRUR 
SANTOS 
WALDEVINO FRANKLIN SERRAO DA CRUZ 

22 - ENILDA DE CAMPOS ALMEIDA 
FRANCISCO EVANGELISTA DE MELO 
RUBENS LEANDRO FREIRE DE SOUZA  

SAMANTA EDRINE DO ROSARIO DE SOUSA 

23-ANA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS 
ANA PAULA PINTO RAIOL 
CLEBER WILSON BRAGA DE ARAUJO 
ELIETE CONTENTE BARBOSA 
JOSEFA OLIVEIRA DO NASCIMENTO FERREIRA 
NADIR DOS SANTOS LIMA 

24- AGENOR OLIVEIRA DE SOUZA 
CHRISTIANOJOAO PINHEIRO TAVARES 
CLARISSA DA SILVA RECIO 
CRISTIANO TEIXEIRA LIMA 
MANOEL LOPES DACOSTA 
MARIA BEATRIZ CARNEIRO LIMA 
MARIA NATALICE FELIPE MONTEIRO 
PEDRO HENRYQUE PAES LOUREIRO 
TARCILA MARIA SOUZA DE CAMPOS 

25- ANTONIO MARCELINO LOURIDO DE SOUZA 
CRISTOVAO DE JESUS CORREA 
DULCERENE DE JESUS MAIA PARAENSE 
ELIAS DANTAS DE OLIVEIRA 
JAIME DOS SANTOS ROCHA 
JOANICE FERREIRA MOURA 
JOSE NAZARENO RUFINO DE MATOS 
LUCIDIO ALVES BAIA 
NATALINO DE JESUS COSTA NOGUEIRAJR 
NORMA TEREZINHA GOMES FURTADO SELEM 
ROMA KEIKO KOBAYASHI 
SANDRA DE JESUS SANTIAGO CARDOSO 

26 - MARIA SOARES PALHETA SANTOS 
MAURO AUGUSTO FERREIRA DA FONSECA 
ROSA MARIA RODRIGUES MONTEIRO 
SELENE CUNHA BARRETO LOPES DE ALMEIDA 

27 - HAEDO DE OLIVEIRA SOUSA 
JOAO EVANGELISTA DE JESUS E SOUZA 
MARYJANE MOREIRA DA SILVA 
NAZARE HONORIA LIRA DE ABREU PASSOS 
RENATA SILVA SOARES 
VERA DO SOCORRO VIEIRA COSTA 

28- DORILENE PASSOS PINHEIRO 
FRANK NELSON DOS SANTOS CUNHA 
GENILDO SOUZA MIRANDA 
JANILDES VIDAL MIRANDA 
JOAO LEITAO TEIXEIRA 
VICENTE DE PAULO CANELLAS CABRAL 

29- ALUIZIO LIMA NORONHAJUNIOR 
DANIEL VIANA DE OLIVEIRA 
EFIGENIO PEREIRA REIS JUNIOR 
LEILA MARIA LISBOA DA SILVA MENEZES 
MARIA CLARA DE MENDONCA ALHO IMBIII1 
MARICELIA DE OLIVEIRA BARATA 

30- ANA CRISTINA DA SILVA SA TEIXEIRA 
ANDREA BODOWSKY 
ANGELA MARIA CORREA 
ANNA MARIA ALVES MARTINS 
ANTONIO FERNANDO ALVES GUIMARAES 
SERGIO AUGUSTO LIMA DE ALMEIDA 

• 31 - ANA LAURA CALIL ARAUJO PANTOJA 
• ARY CESAR COELHO LUZ SILVA 
• SHERIDA KEILA PACHECO TEIXEIRA 
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Datas comemorati N.Cham. 341.3 

01 - Dia de Comabete à AIDS /1 Di 
Título: Informativo TiPA. 

02 - Dia do reçiações Públicas 
08 - Dia da Imaculada Conceição / 
Justiça 
10 - Dia Nacional dos Direitos Hun 
13 - Dia do Marinheiro Ex. 1 v. 10, n. 126. nov. 2003 

16 - Dia do Reservista 
24 - Dia do órfão 
25 - Natal 
28 - Dia da matinha Mercante 

n ao mes 
1 A 

nais bem partilhada 
24848 qual pensa estar tão 
20364

mesmo os que são 
.tentar em qualquer A BC 

outra coisa não costumam desejar tê-lo 
mais do que o tem'. 

Descartes 

Ti E- 

1 


