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A Presidente do TJE, Climeniè Pontes, com o Governador e a Coordenadora do Encontro 
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Encontro avalia co juntur 
atual do Poder Judiciário  

, . - 

Cláudio  Montalvao es- - 
creve sobre os Juiza-
dos Especiais Pág. 11 

OTribunal dejustiça do Estado promoveu 
o 1 Encontro dos Magistrados Paraenses no teatro 
Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, reunin-
do juristas de renome nacional. O evento ofereceu 
uma visão ampla da temática mais discutida na 
atualidade sobre a ciência jurídica, passando pela 
modernização do Judiciário, voltando-se para as 

nonas excluídas e carentes da sociedade, con-
•.rme disse a Presidente da Corte, Climeniê Pon-
tes, em sua avaliação sobre o encontro. "Tantos 
foram os ensinamentos absorvidos que temos cer- 

teza de que saímos mais fortalecidos e encoraja-
dos para lutar em prol de um Judiciário mais atu-
ante", disse ela, salientando que pela avaliação da 
coordenação, o evento foi coroado de êxito. Ela 
reconheceu o esforço da juíza Maria de Nazaré 
Gouveia dos Santos, coordenadora do encontro, 
e à assessora dela, Jeovana Miranda, e agradeceu 
a presença da prata da casa, em especial aos jui-
zes e desembargadores, reafirmando que o Con-
selho de Administração do TJE é o braço direito 
de sua gestão. Encarte especial. 

PROJETO DO TJE VIRA 
MODELO EM S. PAULO 

Pág8 

MORADORES JÁ CONTAM COM 
JUIZADOS ESPECIAIS Pág 6 

FORUM DISTRITAL É REFORMA- 
DO E AMPLIADO Pág 7 

CONVÉNIO VAI GARANTIR A 
CONSTRUÇÃO DO FORUM Pág 7 
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Parceria vai garantir ônibus 
e barco para Juizados Especiais 

Técnicos da Fundação Banco do Brasil comunicaram aprovação do projeto. 
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Editorial 
Empenhada em possibi-

litar os instrumentos neces-
sários para aprimorar a 

prestação jurisdicional a par-
tir da troca de experiênci-
as entre os operadores do 
Direito e ainda passar a lim-

po a estrutura organizacio-
nal existente, que padece 

especialmente pela falta de 
pessoal, e a imperiosa ne-
cessidade de apresentar so-
luções rápidas aos litígios, 

mesmo dispondo de uma le-

3is1ação considerada inade-
quada, procrastinatória e 
desatualizada, a chefe do Po-
der Judiciário do Estado foi 

motivada a promover o Pri-
meiro Encontro da Magistra-
tura Paraense, reunindo além 

de 'uizes e desembargado-
res, integrantes do Ministé-
rio Público, advogados e es-
tudantes de direito. 

Por três dias, mais de 
200 pessoas estiveram reu-
nidas no teatro Maria Syl-

via Nunes, da Estação das 
Docas, complexo turístico 
de Belém, para debater te-

, -nas apresentados por ma-

gistrados e juristas renoma-
dos sobre execução penal, 
medidas sócio-educativas 
previstas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, 
tutela antecipada, políticas 

públicas do Ministério da 
Justiça, reforma do Judiciá-
rio, Código Civil, o Judiciá-
rio e a comunidade, entre 
outros. 

O momento, no Judici-
ário do Estado, é de pro-
funda reflexão e de ação 
também. O compromisso 
de estimular e alavancar 

projetos voltados para a 
construção de cidadania, 
indo ao encontro da comu-

nidade para levar a tutela 
jurisdicional a pessoas que  

padecem de exclusão soci-
al ou em risco de exclusão, 
têm norteado as ações de 

magistrados do Pará e de 
diversos estados da Federa-
ção. 

A realidade vivida pelos 

que fazem a Justiça e o per-
manente debate dessa rea-
lidade tem ensejado a pro-
cura por novas fórmulas de 
atuação visando resgatar a 
credibilidade, respeito e 

prestígio que o Poder Judi-

ciário é merecedor dentro 
de um sistema democráti-

co de direito, por se tratar, 
sobretudo, de um dos pila-
res que sustentam a estru-
tura do Estado. 

O compromisso de tra-

balhar em prol de um Judi-
ciário solidário, cidadão, for-

te e descompromissado 
está consolidado na atuação 
da atual gestão capitaneada 
pela desembargadora Cli-
meniè de Araújo Pontes 

Ao assumir o cargo, a ma-
gistrada definiu as metas 
para o biênio e de forma 
compartilhada dividiu com 

colegas de desembargo res-
ponsabilidades. Esses magis-
trados, mesmo assoberba-

dos de processos para jul-

gar, vêm reunindo-se com 
juizes e a comunidade em 
comarcas pólos para sentir, 
de perto, como está o fun-

cionamento da Justiça no 
local e avaliar como esta se 
projeta no meio social e o 
que fazer para torná-la mais 

eficaz e a serviço do cida-
dão 

O resultado dessa linha 
de administração já pode 
ser percebido em diversas 
ações de juizes e outro be-

nefícios levados aos jurisdi-

cionados em pouco mais de 
nove meses de atuação. 

A Presidente da Corte, Climeniè 
Pontes, recebeu em seu gabinete, na 
manhã do dia IS deste mês, técnicos 
da Fundação Banco do Brasil. Eles 
vieram comunicar que o Conselho 
Curador da entidade aprovou pro-
jeto visando impulsionar nos Tribu-
nais de Justiça a implantação de 
Juizados Especiais Itinerantes. O ob-
jetivo é beneficiar pessoas excluídas 
socialmente ou em risco de exclu-
são. Segundo informações da analis-
ta Marta Cristina Krueger, a entida-
de vai propor a todos os tribunais 
estaduais parcerias voltadas para a 
promoção de cidadania. 

No TJE do Pará, a Fundação vai 
disponibilizar recursos para que o 

A nova diretoria de Adesg 
(Associação dos Diplomados da 
Escola Superior de Guerra) es-
teve na manhã do dia 14 deste 
mês em visita à Presidente da 
Corte, desembargadora Clime- 
niè de Araújo Pontes, para divul-
gar a entidade e convidar a ma-
gistrada para a VIII Convenção 
que será realizada nos dias 
12,13 e I4de novembro próxi-
mo, no Rio de Janeiro, e ainda 
apresentar os objetivos e servi-
ços prestados. 

Criada pelos diplomados da 
ESG (Escola Superior de Guer-
ra), da turma de I950e51,a 
Adesg surgiu da necessidade de 
difundir e multiplicar os conhe-
cimentos adquiridos na ESG pelo 
militares a civis no âmbito de 
política estratégica. A associa-
ção atua sem fins lucrativos e 
possui 70 mil pessoas, entre os 
quais coronéis, generais, briga- 

Judiciário adquira mais um ônibus 
para os serviços dos Juizados Espe-
ciais Itinerante e mais um barco para 
atendimento aos ribeirinhos em lo-
calidades que ainda não dispõem dos 
serviços daJustiça. 

A Presidente Climeniè informou 
a Krueger os planos e metas de sua 
gestão voltados para a construção 
de cidadania que já está sendo im-
plantados pelos juizes nas respecti-
vas comarcas do interior do Estado. 
Ela considera a parceira uma alter-
nativa para alavancar a meta já 
traçada que esbarra na limitação dos 
recursos financeiros estabelecidos na 
LDO -Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias. 

deiros, almirantes e civis. 
Com delegacias em cada es-

tado da Federação, a Adesg so-
brevive das contribuições arre-
cadadas por conta dos ciclos de 
estudos e palestras sobre políti-
ca estratégica, promovidos pela 
entidade, direcionados às autori-
dades e pessoas graduadas. 

A delegacia da Adesg no Pará 
foi instalada em 1975 e nesses úl-
timos 36 anos já realizou 14 cur-
sos de política estratégia com a 
participação de 1. 133 pessoas. 
A nova diretoria que assumiu a 
delegacia regional em 5 de se-
tembro deste ano, para o biênio 
2001/ 2002, é conduzida pelo 
economista Augusto Duarte. 
Além do delegado regional, tam-
bém estiveram com a Presidente 
do TJE o coronel Roberto Silva 
da Cruz, assessor especial e Lio-
mar Souza Gomes da Silva, as-
sessor jurídico da entidade. 

Diretoria da Adesg visita 

Presidente do TJE 
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CURTAS 
Advogados de pistoleiro 
apelam contra condenação 
Os advogados de Péricles Ribeiro, condenado a 30 anos de 

prisão pelo assassinato do deputado estadual João, Batista, em 
dezembro de 1988, fizeram um apelo contra a condenação. O 
assessor Jurídico da Secretaria Geral do Tribunal, Otávio Marce-
lino Maciel, disse que a apelação foi protocolada em 11 de outu-
bro último, dia em que foi distribuída à 2 Câmara Criminal 
Isolada, O relator é o desembargador Werther Coelho. A Anis-
tia Internacional pediu à presidente do TJE, Climeniè Pontes, 
que o apelo seja encaminhado em prazo razoável para que a 
condenação seja mantida ou se faça novo processo. 

Chá solidário pai- 
-arrecadar f'undos ao Provit 
O Programa de Apoio e Proteção à Testemunhas, Vítimas e 

Familiares de Vítimas Ameaçadas (Provita) promoveu no último 
dia 1 1 um chá solidário com objetivo de arrecadar recursos para 
aplicação dos serviços desenvolvidos pela entidade. O evento 
foi realizado na casa de recepções Chantilly. 

A Presidente do TJE, desembargadora Climeniè Pontes, foi 
representada na ocasião pelo desembargador aposentado Otá-
vio Marcelino Maciel. Os integrantes do Provita fizeram uma 
homenagem à presidente do Judiciário. 

Jusúça Itinerante 
em Novo Repartimeni 
A população de Novo Repartimento começou a ser atendi-

da desde o último dia 17, pelo programa "Juizados Especiais 
Itinerantes", do Tribunal de Justiça do Estado, para a solução de 
demandas de natureza cível, cujo valor da causa não ultrapasse 
40 salários mínimos, e penal - para pequenos delitos, cujas pe-
nas são de até um ano de reclusão - além de expedir certidões 
de nascimento e realizar casamentos comunitários. O ônibus do 
programa vai ficar naquele município até o dia 30 deste mês no 
horário de8às 18h. 

Funcionários da Secretaria Especial de Promoção Social do 
Governo do Estado também acompanharam o programa para 
prestar atendimento social aos moradores. A Justiça Itinerante 
conta além do juiz, com secretário, conciliador e oficial de Jus-
tiça. Os procedimentos da Justiça Especial são feitos no mesmo 
dia e a custo zero para os reclamantes. 

Casamentos comunitários 
rn distritos 

As inscrições para os casamentos comunitários, previstos para 
serem realizados em dezembro deste ano, começaram desde o 
dia 10  de outubro e se estendem até 19 de novembro, no horá-
rio de 8 às 1 3horas, de segunda a sexta-feira, no fórum cível de 
Belém e varas distritais de Icoaraci e Mosqueiro. Esta será a 
segunda lornada de casamentos comunitários que o Poder Judi-
ciário vai realizar sem qualquer ônus para os casais. A primeira 
aconteceu em junho deste ano. 

Em Belém, o fórum cível funciona no Palácio da Justiça, sala 
245, localizado na Praça Felipe Patroni S/N. O fórum distrital 
de Mosqueiro funciona na rua 15 de Novembro, 23 (4' rua da 
vila), em frente à Agência Distrital e o de Icoaraci está localiza-
dona Rua 2 de Dezembro, 1187. 

A legalização das uniões faz parte do programa de promoção 
da cidadania implementado pela presidente do TJE, Climeniè 
Pontes para atender pessoas carentes. O benefício é resultado 
de parceria entre Judiciário e Cartórios de Registro Civil de 
Belém, Mosqueiro e lcoaraci. 

AGENDA DA PRESIDENTE 
A Presidente do TJE, Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes, agradece 

os convites e visitas recebidas neste mês de Outubro. São os seguintes 

- CONVITES RECEBIDOS: 
01 - Recepção em Comemoração à Independência do Brasil, pro-

moção do Instituto dos Magistrados do Brasil Rio de Janeiro 
02 - Seminário "Perspectivas do Direito Público no Novo Milê-

nio", promoção do Instituto dos Advogados do Pará 
7'  Teleconferência "Aspectos Econômicos da Segurança e Saúde 

no Trabalho", promoção da FUNDACENTRO 
03 - Realização da FACIPA - Feira da Solidariedade de Parauapebas 
Missa e Café da Manhã em homenagem ao natalício da 

Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza, Vice-Presiden- 
te 

Cerimônia de Posse do Doutor Luis Acácio Centeno Cordeiro, no 
cargo de Diretor Executivo da FADESP 

04 - Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do PROVITA 
Lançamento do livro 'Lendas da Amazônia", de autoria da escri-

tora paraense Zeneida Lima, promoção do Governo do Estado do 
Pará 

Cerimônia em Comemoração ao Dia Pan Americano do Represen-
tante Comercial, promoção da Associação Comercial do Pará 

05 - Sessão Solene em Comemoração aos lO anos de Tribunal d 
Justiça do Estado do Amapá 
Cerimônia de Inauguração da UHE Luis Eduardo Magalhães - Lajeado 
Palmas - Tocantins 

Cerimônia de Inauguração da UNIMED-Doca 
08 - 1 Fórum de Segurança, Justiça e Cidadânia Redenção-Pa 
09 - Sessão Solene de Abertura da 1 Jornada de Direito Tributário 

do Pará 
lO - III Seminário de Previdência: Consolidando o Regime Próprio 

de Previdência de Belém, promoção da Prefeitura Municipal de Belém 
Sessão em Homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, promoção da 
Câmara Municipal de Belém 

1 1- Sessão Especial em Homenagem ,a Nossa Senhora de Nazaré, 
promoção da Assembléia Legislativa do Estado do Pará 
Abertura e Conferências do Congresso da Cidade, promoção da Pre- 
feitura Municipal de Belém 

Cerimônia de Inauguração do Centro Juvenil Masculino da Funda- 
ção da Criança e do Adolescente do Pará 
Missa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, na Agência Círio, da 
Caixa Econômica Federal 

12 - Cerimônia de Inauguração da 2 a Etapa de Terminal de Passa- 
geiros do Aeroporto Internacional de Belém 
Abertura dos Festejos do Círio 2001 

15 - Solenidade Comemorativa ao Transcurso do 1100 Aniversá 
rio do Tribunal de Justiça do Estado do Paraíba 

17 - Cerimônia de Assinatura do Decreto que Reduz a Base de 
Cálculo do ICMS, no fornecimento de Refeições, promoção do Gover-
no do Estado do Pará 

Abertura da Exposição "Bonecos do Japão", promoção do Gover-
no do Estado do Pará e Consulado Geral do Japão 

18 - Coquetel de Inauguração da Nova Sede da Associação Co-
mercial de Ananindeua 

19 - Sessão Solene de Posse da Juíza Togada Doutora Maria Luisa 
Nobre de Brito, no Tribunal Regional do Trabalho da 8  Região 

II - EVENTOS PROMOVIDOS PELO TJE - PA. 

02 - Missa de Encerramento da Peregrinação de Nossa Senhora 
de Nazaré, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará Igreja de São João 
Café da Manhã oferecido pelo encerramento da peregrinação de Nossa 
Senhora de Nazaré Salão do Tribunal do Júri 

05 - Cerimônia de Instalação do Juizado Especial Cível e Criminal 
da Vara Distrital de Mosqueiro 
09 - Sessão Solene de Abertura do 1 ENCONTRO ESTADUAL DA 
MAGISTRATURA PARAENSE Teatro Maria Silvia Nunes Estação das 
Docas 

16 - Cerimônia de Instalação das Novas Varas Privativas de Car-
tas Precatórias Cíveis e Criminais, na Comarca da Capital 

30 - Sessão Solene de Posse da Juíza Marta Inês Antunes Jadão, no 
cargo de Desembargadora do Tribunal 

Fonte: Paulo Ledo - Assess. do Cerimonial e Relações Sociais 
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Marta Inês assume 
o desembargo 

A juíza Marta Inês Antunes 
Jadão, da 14a Vara Cível da Ca-

pital, vai ser empossada no car-

go de desembargadora no pró-

ximo dia 30 de outubro às 18 

horas, no plenário Osvaldo Po-

jucan Tavares, no Palácio dajus-

tiça. Ela foi eleita por antigüi-

dade no último dia 3 de outu-

bro por maioria pelo Pleno do 

Tribunal de justiça. 

, Ela vai ocupar a vaga deixa-

pelo desembargador Otá-

vio Marcelino Maciel, que se 

aposentou em setembro por 

alcançar a idade limite para 

prestação de serviço público 

(70 anos). O Pleno que esco- 

lheu Marta Inês foi formado 

por 29 dos 30 desembarga- 

dores, incluindo Benedito Al-

varenga, que está de licença 
médica. 

Marta Inês, que deverá 

compor a 2a Câmara Criminal 

Isolada, afirmou que não tem 

predileção por área de atuação 

e que tem convicção de que o 

volume de trabalho que a es-

pera é grande, devido à eleva-

da demanda processual que dá 

entrada diariamente no Tribu-
nal. 

A juíza eleita conta 35 anos 

de serviço público, iniciando 

como professora primária. Ela 

prestou concurso público em 

1969 para escrivã de justiça, 

sendo nomeada para atuar na 

repartição criminal. Naquele 

ano ela foi designada para as-

sumir a Pretoria do então Ter-

mo judiciário (hoje comarca) 

de São Domingos do Capim, 

que era de responsabilidade da 

comarca de São Miguel do  

Guamá. 

Marta Inês se 

tornou juíza de di-

reito em 1979,   

através de concur-

so público, e foi no-

meada para a co-

marca de Altamira, 

onde permaneceu 
até 1982,   quando 

foi removida por 1 
merecimento para a Capital. 

Em Belém ela assumiu a 14 

Vara Cível, permanecendo até 

ser eleita desembargadora. 

Em sua carreira, Marta Inês 

lamenta nunca ter atuado em 

vara de infância e juventude. Ela 

disse que consegue se realizar 

ajudando pessoas a solucionar 

seus problemas em relação à 

justiça e ressaltou que vai con-

tinuar trabalhando com o mes- 

4 
Marta Inês: dedicação 

à magistratura 

mo amor e dedicação à magis-

tratura, já que para ela o Direi-

to é um legado hereditário. O 
pai dela, Mariano Antunes de 

Souza foi juiz de Direito por 

vários anos, mas não chegou 

ao desembargo por não con-

tar com a simpatia do então 

governador Magalhães Barata, 

que era quem nomeava os de-

sembargadores na época. 

Projeto objetiva eficácia do 

Estatuto da Criança e do Adolescente 
- 'As juízas Rubilene Rosário 

Bahia, da Comarca de Baião, e 

Kátia Parente Sena, de Moca-

juba, estão desenvolvendo em 

suas respectivas jurisdições o 

projeto 'Conhecer para cons-

truir", sobre o papel da justi-

ça para eficácia do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Um 

dos objetivos é garantir à cri-

ança e ao adolescente o direi-
to à educação, visando o ple-

no desenvolvimento de sua 

pessoa, preparo para o exer-

cício da cidadania e qualificação 

para o trabalho. 

Outro objetivo é desenvol-

ver um programa de trabalho 

para esclarecer as crianças e 

adolescentes, bem como os 

seus pais ou responsáveis so-
bre os direitos e deveres pre-

vistos no Estatuto, a fim de  

auxiliar no processo de cons-

trução de uma sociedade mais 
digna e justa, além de fomen-

tar o processo de reflexão, a 

consciência crítica da realida-

de na qual estão inseridas, au-

xiliando assim o seu grupo fa-
miliar. 

As duas juízas esperam ter 

como resultado um maior co-

nhecimento por parte do pú-

blico alvo do Estatuto e a cons-

cientização dos pais ou respon-

sáveis do seu papel orientador 

dos menores. A metodologia 

do projeto prevê palestras aos 

pais e menores, com técnicas 

de visualização e perguntas, 

além de seminários com os di-

retores de escola e professo-

res e com membros de enti-

dades que lutam pelo direitos 

das crianças e adolescentes. 

Juíza Rubelene Bahia 
fala sobre o papel da 
família diante do 
Estatuto 

No início de se-

tembro, a juíza Ru-

bilene Bahia reali-

zou uma palestra 
no Colégio jarbas 

Passarinho sobre o 

tema "O papel da 

família diante do 

Estatuto da Crian-

ça e do Adolescen-
te", já como parte 
do projeto. Os 

promotores de justiça de Baião 

e Mocajuba estão atuando 

como colaboradores, assim  

como diretores e professores 

de escolas, as duas prefeitu-

ras e entidades de defesa dos 
menores. 
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A Presidente Climeniè discursa durante 
a instalação dos Juízados Especiais 

O juiz Maírton Carneiro levou a comitiva 
para conhecer as instalações do fórum distrital 

O diretor do fórum criminal, Ronaldo Vali 
recebe a primeira carta precatóri 

Moradores de Mosqueiro já 
contam com Juizados Especiais 

Os moradores da ilha do 
Mosqueiro, distrito de Belém, já 
contam com os serviços dos 
Juizados Especiais, que funcionam 
no mesmo prédio do fórum 
distrital. A sessão de instalação, 
realizada na manhã do dia lO 
deste mês, foi presidida pela 
desembargadora Climeniè Pon-
tes e contou com a participação 
da coordenadora geral dos JE, 
desembargadora Carmencin Ca-
valcante, além de juizes, promo-
tores, defensores públicos e re-
presentantes do executivo esta-
dual e municipal. 

O juiz Maírton Carneiro, ti-
tular da vara distrital, foi desig-
nado para responder pelos 
Juizados, criados para resolver 
com simplicidade, informalidade 
e agilidade conflitos de interesse 
cujo valor da causa é de até 40 
salários mínimos e, em matéria 
criminal, para pequenos delitos. 
Durante a instalação todos foram 
unânimes em afirmar que os 
J uizados vêm para desafogar a 
Justiça e de forma eficaz garan-
tir o acesso aos serviços a todas 
as camadas da população. 

A Presidente da Corte, du-
rante pronunciamento, pediu aos 
magistrados e funcionários de 
apoio que dispensem ao máximo 

as formalidades. "A Amazônia 
tem um juiz para cada 25 mil ha-
bitantes, portanto, é preciso pri-
mar pela rapidez e simplicidade", 
ensinou. A desembargadora dis-
se ainda que sua administração tra-
balha para dotar os Juizados de jui-
zes titulares e melhorar as condi-
ções de trabalho para que não haja 
demora na solução das causas. 

Neste primeiro ano à frente 
do Judiciário do Estado, Climeniè 
Pontes já instalou Juizados em 
Abaetetuba, Marabá, Santarém e 
Salinópolis. 

O procurador-geral da 
Defensoria Pública, ítalo Mác 
Ia, representou o governador do 
Estado, Almir Gabriel, na sessão 
de instalação. Ao se manifestar, 
Mácula elogiou a administração da 
desembargadora Clemeniè, res-
saltando que os Juizados, ao re-
solver com celeridade os confli-
tos de interesse, contribuem para 
aumentar a auto-estima dos ci-
dadãos. 

Maírton Carneiro também se 
manifestou, dando conta da gran-
de demanda processual. Segun-
do o juiz, são realizadas cerca de 
lO audiências por dia. O fórum 
distrital está localizado na rua 15 
de Novembro, em frente à agên-
cia distrital. 

Desembargadora instala varas precatórias 
Em solenidade simples, 

ocorrida no salão do Tribunal 

do Júri na manhã do último dia 

15 deste mês, a Presidente da 

Corte, Climeniè Pontes, insta-

lou duas varas, sedo uma cível 

e a outra criminal específicas 

para o cumprimento de cartas 

precatórias. Até então as deci-

sões judiciais que chegavam 

precisavam passar pelo setor 

de distribuição do protocolo 

geral da Casa e eram distribuí-

da eletronicamente aos juizes 

dos fóruns cível e criminal que 

davam o encaminhamento de-

vido. 

Participaram da instalação, 

além da Presidente, a desem-

bargadora Osmarina Nery, 

Corregedora Geral de justiça;  

Aloysío Campos, procurador 

do Estado, os juizes Ronaldo 

ValIe e Dahil Paraense de Sou-

sa, diretores respectivamente 

dos fóruns cível e criminal, e o 

advogado Carlos Figueiredo, 

representante da OAB-Pará. 

Com a instalação das varas, 

o cumprimento das decisões 

ganhará agilidade e vai também 

desafogar as demais que trata-

vam da matéria. Nos próximos 

dias a Presidente deverá desig-

nar os juizes que vão respon-

der pelas novas varas. Duran-

te a solenidade de instalação, 

ela informou que deverá tam-

bém nos próximos quatro 

meses instalar mais duas varas 

de assistência judiciária para 

atender as ações ajuizadas pela  

população carente economica-

mente. 

A instalação das varas está 

respaldada em provimento ex- 

pedido pela Corregedoria Ge-

ral e resolução do TJE, assina-

da pelo colegiado de desem-

bargadores. 
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Concluída a reforma do fórum de licoaraci 

lote 

Magistrados acompanharam a Desembargadora Climeniè na solenidade de entrega do fórum de Icoaraci 

Após passar por reforma com-

pleta e ampliação, foi entregue 

à população local o fórum 

"Pretor Eduardo Tavares Cardo-

so", do distrito de Icoaraci, no 

último 28 de setembro. Até en-

tão os serviços da Justiça esta-

vam sendo prestados em um pré-

dio alugado na rua 2 de Novem-

bro, bairro central. Uma comiti-

va de desembargadores, tendo à 

frente a Presidente da Corte, 

Climeniè Pontes, se deslocou até 

a Vila Sorriso para a solenidade 

de entrega das melhorias. 

A necessidade de reforma foi 

apresentada pela juíza Ezilda 

Pastaria ao então Presidente 

Alberto Maia, que autorizou 

as melhorias nas instalações, no 

ano passado. O custo total foi 

orçado em R$125 mil. A área de 

231 m2. foi reformada e amplia-

da em mais 125m2. O fórum de 

Icoaraci conta agora com uma 

cela e mais um bloco de salas, 

somando aos dois que já existi-

am. 

Durante discurso, a juíza do 

distrito, Ezilda Pastaria, pediu ao 

Tribunal para instalar mais varas, 

argumentando que as duas exis-

tentes são insuficientes para su-

prir a demanda. A juíza informou  

que Icoaraci conta com quase 

300 mil habitantes. 

A Presidente Climeniè adian-

tou em seu pronunciamento que 

até o final deste ano o TJE vai 

promover um concurso público 

para luizes, oferecendo 25 vagas 

e no próximo ano mais 25 novas  

vagas. Ela disse ainda que no mo-

mento não será possível resolver 

a carência de juizes e o distrito 

deverá esperar mais um pouco. 

As juízas Dahil Paraense, dire-

tora do fórum cível, e Ezilda 

Pastaria, titular da vara distrital, 

descerraram a placa inaugural, sob  

os acordes do Hino Nacional. Na 

comitiva estavam os 

desembargadores Felício Pontes, 

Geraldo Lima, Otávio Maciel, 

Heralda Rendeiro, José Maia e o 

procurador de Justiça Antônio 

Medeiros, entre outras autorida-

des. 

onvênio vai garantir a construção 
do fórum de Santa Luzia 

Foi firmado, na manhã do úl-

timo dia 19, no gabinete da Pre-
sidente do TJE, um convênio 
para construção do fórum da co-

marca de Santa Luzia do Pará. O 

documento foi assinado pela de-

sembargadora Climeniè Pontes 
e pelo prefeito daquele municí-

pio, Raimundo Nonato Vieira da 

Costa (PSDB). Haroldo Pontes e 
Leônidas Gonçalves secretários 
de Administração e Planejamen-

todo TJE, testemunharam a par-
ceria. 

Prevista para começar dia lO 
de novembro próximo, a cons-
trução será executada em 150 
dias, conforme previsto no con-

vênio. A obra foi orçada em 
R$239 mil, sendo que 29% des-

se total ficará por conta da pre-
feitura e o restante por conta do  

TJ E. 

Santa Luzia está subordinada 
à jurisdição de Ourém, municí-
pio vizinho. De acordo com o 

prefeito Raimundo Costa, a ins-

talação da comarca com funcio-
namento do fórum é uma das 
principais reivindicações dos mo-

radores, que enfrentam cerca de 
40 km de estrada de chão para 

chegar até Ourém e ter acesso 
aos serviços da Justiça. "Os mo-
radores vinham sempre comigo 

reclamar pelo fórum, porque não 

existe transporte regular até 
Ourém", disse. Ele também in-

formou que destinou um prédio 
para o funcionamento do cartó-
rio eleitoral. 

Mas a preocupação de Rai-
mundo Vieira "é por atos violen-

tos que possam acontecer e não  

ter nenhuma autoridade na ci-
dade". Ele disse ainda que há 

cerca de cinco meses é que foi 

nomeado um delegado de polí-
cia. Atualmente, o município dis-
põe de 43 escolas - com 1.320 
bolsas a estudantes carentes pelo 

programa do governo federal. 
Mas em termos de saúde, os 
moradores contam somente com  

quatro postos de atendimento 
em todo o município. 

Santa Maria já conta com 21 
mil habitantes, mas apenas oito 
mil estão na zona urbana. A base 

econômica do município está na 
agricultura, sendo a mandioca 
para a produção de farinha e a 

banana, as culturas de maior des-
taque. 

Momento da Assinatura do convênio 
entre TJE e prefeitura do município 



Funcionários que exercem 
cargos de chefia participaram 
de curso promovido pelo 
TJE. A iniciativa foi 
da coordenadoria 
de Recursos Humanos 

Desembargadores do TJE 
assistiram palestra sobre 
a Lei de Responsábilidade 
Fiscal no auditório da 
Procuradoria-Geral do Estado 
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Projeto do Tribunal de Justiça 
serve de modelo para São

, 

 Paulo 
A Fundação Estadual do 

Bem-estar do menor (Febem) 

de São Paulo vai adotar como 

modelo o trabalho de recupe-
ração de adolescentes infrato-

res através de medida socio-

educativa de liberdade assisti-
da adotado no Pará. Segundo 

o desembargador Paulo Frota, 

que exerce a função de con-

sultor voluntário da Febem 
paulista, o modelo paraense é 

iniciativa do Tribunal de Justiça 

e vem sendo aplicado junta-

mente com a sociedade civil, 
através das Universidades da 

Amazônia (Unama), do Estado 

do Pará (Uepa), Fundação da 
Criança e do Adolescente do 
Pará (Funcap) e Centro Espíri-

ta Ivon Costa. 
O Programa de Liberdade 

Assistida Comunitária (LAC) 

está sendo aplicado no Pará 

desde 1996. Assim que um 
adolescente é sentenciado, 
dependendo do tipo de deli-

to, o juiz pode aplicar uma das 

medidas sócio-educativas pre-
vistas no Estatuto da Criança e 
do Adolescente: obrigação de 

reparar o dano, prestação de 

serviço comunitário, liberdade 
assistida, inserção em regime 
de semi-liberdade, internação  

em estabelecimento educacio-
nal, além de encaminhamentos 
aos pais ou responsáveis me-

diante termo de responsabili-
dade. 

Após a implantação do LAC 
no Pará, a média de internação 

de adolescentes diminuiu con-
sideravelmente, apresentando 
melhores resultados no traba-
lho de recuperação de infrato-

res. De acordo com Paulo Fro-

ta, a média de reincidência de 
menores infratores é de 6%.  

Cada adolescente infrator é 
acompanhado por um orienta-

dor, o que aumenta as possibi-
lidades de recuperação, além 

do que trabalha-se junto à fa-
mília, no sentido de reestrutu-

rá-la. 

O modelo paraense do 
LAC foi apresentado por Pau-
lo Frota e o reitor da Unama, 

Edson Franco, ao presidente 

da Febem paulista e a 66 rei-
tores e representantes das uni-
versidades de São Paulo recen- 

temente. Os dois falaram so-
bre a experiência adquirida no 

Pará e como o LAC vem se 

desenvolvendo. Ao final, seis 
universidades assinaram o con-

vênio com a Febem e as ou-
tras 60 ficaram de assinar pos-

teriormente. O passo seguin-

te será a realização de um cur-
so intensivo aos juizes da 
fância e Juventude do Judic.... 

rio de São Paulo sobre a apli-

cação de medidas socio-edu-
cativas. 



Juiza Clarice de Andrade dá informações 
ao cidadão sobre como proceder juridicamente 

Servidoras do Eicaniinharam várias pessoas 
interessadas em conseguir documentos 
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O Tribunal de Justiça do Estado 
participou do Programa Ação Glo-
bal 2001, realizado em Belém no 
último dia 28 de setembro, através 
da 24a  Vara Cível, quando deu ori-
entação jurídica para adultos e ado-
lescentes para retirada de docu-
mentos e sobre outros assuntos en-
volvendo interesses da família. 

O projeto, realizado no Parque 
de Exposições do Entroncamento, 
é uma parceria Rede Globo e Sesi, 
com apoio do Governo do Estado, 
e ofereceu, além de orientação jurí-
dica, informações sobre saúde, edu-
cação, cidadania e lazer, entre ou- 

servidos de utilidade pública. 
A juíza Clarice Maria de 

Andrade, titular da 24' Vara Cível, 
deu orientações técnicas e apoio 
aos técnicos que ficaram no estande 
do TJE atendendo a população. Se-
gundo a assessora jurídica do 
Juizado da Infância e Juventude da 
24 a Vara Cível, Wanda Villacorta, 
as pessoas que lá estiveram esta-
vam interessadas em receber ori-
entações sobre atos praticados por 
adolescentes em conflito com a lei, 
além de encaminhamentos para a 
retirada de documentos. 

Ajuíza Clarice salientou que 
também foi grande a procura de 
pessoas que queriam orientações 
sobre reconhecimento de paterni-
dade, auxílio natalidade, legalização 
d" guarda de crianças e alimentos. 

A Presidente do Tribunal dejus-
tiça do Estado (Ti E), desembarga-
dora Climeniè Bernadete de Araú-
jo Pontes, recebeu do Grupo João 
Canuto, com sede no Rio de Janeiro, 
memorial assinado por 102 pessoas 
requerendo que acate requerimento 
do Ministério Público para que o jul-
gamento dos mandantes do assassi-
nato de João Canuto se realize em 
Belém. Na avaliação da entidade, a 
comarca de Rio Maria não oferece 
condições para o julgamento do 
caso, que teve inclusive repercussão 
internacional. 

O desembargador aposentado 
Otávio Marcelino Maciel informou 
que o pedido de desaforamento 
requerido pelo Ministério Público 
foi protocolado no Tribunal no últi-
mo dia 21 de setembro e distribuí- 

do às Câmaras Criminais Reunidas 
no mesmo dia. O relator é o de-
sembargador Werther Coelho. Os 
próximos passos serão o pedido de 
informações ao juiz, consulta à de-
fesae ao procurador-geral deJusti-
ça sobre o pedido, além do julga-
mento pelas Câmaras. 

Segundo Maciel, em princípio o 
réu deve ser julgado no local onde 
o crime foi cometido. "O desafora-
mento só se justifica uma vez pro-
vado e caracterizado que exista na 
comarca um clima de paixão exal-
tada dirigida contra o réu, com o 
propósito deliberado de condená-
lo ou absolvê-lo", explicou ele. 

O desaforamento deve ser sem-
pre para a comarca mais próxima, 
salvo impossibilidade ou a incidên-
cia de fatores desaconselháveis. 

Ótavio Maciel: desaforamento 
deve ser para comarca 

mais próxima 

Ementa do Superior Tribunal deJus-
tiça (STF) diz que "Em caso de de-
saforamento, a exclusão das co-
marcas mais próximas deve ser jus-
tificada". 

Rafael Lobato 
é pronunciado 

•orIxiÍdio. 
O juiz Cláudio Montalvão 

das Neves, da 2a  Vara Pe-

nal, pronunciou, por homi-

cídio doloso, o réu Rafael 

Lobato Cândido da Silva, de 

25 anos, acusado de provo-

car a morte no trânsito dos 

jovens César Augusto Mar-

cião Klautau e Yuri Pará da 

Silva, ao dirigir uma cami-

nhonete S- lO perigosamen-

te. Um outro rapaz ficou fe-

rido no acidente. Se não 

houver recurso da defesa, 

o acusado será julgado em 

dezembro. 

Rafael é acusado de diri-

gir em alta velocidade, avan-

çar sinais vermelhos, até 

bater na lateral do Fíat Sie-

na em que os três jovens 

trafegavam, no cruzamento 

da avenida Governador José 

Malcher com a travessa 9 

de janeiro, no dia 31 de ou-

tubro de 1999. O caso fi-

cou conhecido nacionalmen-

te e chegou a ser exibido no 

programa "Linha Direta", da 

Rede Globo. 

Caso seja condenado 

pelo Tribunal do Júri, Rafael 

pode pegar de 6 a 20 anos 

de cadeia. Ele foi pronunci-

ado pelo juiz Cláudio Mon-

talvão das Neves com base 

no artigo 408 do Código de 

Processo Penal, bem como 

nas sanções punitivas do ar-

tigo 12 1, "caput", combina-

do com o artigo 18, 1, (ho-

micídio com dolo eventual 

- quando o acusado assume 

o risco de produzir o resul-

tado). Ele teve a prisão pre-

ventiva decretada pelo juí-

zo da 2' Vara, mas o Supre-

mo Tribunal Federal (STF) 
a revogou. 

Cláudio Montalvão, em 

sua pronúncia, afirma que 

não dúvida da materialidade 

do delito, conforme cons-

tatação dos laudos de exa-

mes necroscópicos, e que 

os indícios de autoria do 

delito são contra o denun-

ciado. 

Tribunal de Justiça 
participa da Ação Global 

,11 

Laso Canuto: entidade 
quer julgamento em Belém 



Magistrados e servidort.  
participaram da missa em 

ação de graça pelo aniver-

sário da vice-presidente do 
TJE, desembargadora Maria 

de Nazaré Brabo de Souza, 
no Tribunal do Júri, no últi-
mo dia 3 de outubro. 

A policial militar Maria 

Cristina Monteiro da Silva, 
lotada na 18' Vara Criminal, 
foi promovida para 2° sar-

gento da PM. Ela foi home-

nageada em cerimônia reali-
zada no Tribunal do júri por 
iniciativa do coronel Uchôa. 
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Tribunal e Ministério Público firmam 
convênio 

O TJE assinou convênio 
com o Ministério Público do 
Estado para execução do pro-
grama "O Ministério Público e 
a Comunidade", no último dia 
25 de setembro, durante aber-
tura do Simpósio de Ciência 
Criminal promovido por aque-
le órgão. O prazo de vigência 
do convênio vai se estender 
até janeiro de 2003. 

O programa consiste no 
deslocamento de juizes e pro-
motores com amplas atribui-
ções para solucionar conflitos 
de caráter contencioso e vo-
luntário, facilitando de manei-
ra articulada, sistêmica e gra-
tuita, o acesso da população, 
principalmente os mais caren-
tes, contribuindo para o des-
congestionamento dos Juiza-
dos Especiais e da Justiça Co-
mum, fortalecendo o exercício 
da cidadania e melhorando a 
qualidade de vida da popula-
ção, de acordo com informa-
ções de Ubiragilda Pimentel, 
procuradora de Justiça e uma 
das coordenadoras da ação. 

Os moradores de Ananin-
deua foram atendidos pelo 
programa no primeiro semes-
tre deste ano. A ação foi reali-
zada de 16 a 26 deste mês, das 
15h às 20h, com exceção dos 
sábados e domingos, no Cen-
tro Social Urbano da Maram-
baia, Conjunto Cohab, Gleba 1 
Travessa WE-02. 

Os serviços que estão sen-
do prestados são de defesa de 
interesses coletivos, como saú-
de, educação, meio ambiente, 
segurança, defesa da criança e 
do adolescente, defesa do con-
sumidor e da segurança do tra-
balhador, defesa do idoso e 
dos portadores de deficiência, 
processo penal, abuso de au-
toridade e prisão ilegal, pensão 
alimentícia e interdição, sepa-
ração judicial, divórcio, guar-
da, adoção, investigação de 
paternidade, certidão de nas-
cimento fora do prazo, orien-
tação previdenciária, emissão 
dos documentos de nascimen-
to, identidade, trabalho e pre-
vidência social. 

para solucionar conflitos 

Desembargadora Climeniè Pontes e o procurador-geral de justiça, Geraldo Rocha, assinam o convênio. 



Desembargadoras recebem 
comendas da Aeronáutica 

A Presidente do Tribunal com o Governador e o Comandante do lO  Comar 

OsJuí zes no 

dia- a-dia 

viven ciam 

e constatam ser 

uma realidade a 

lentidão para o 

término de um 

processo. 
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u ma das críticas mais 

contundentes com relação ao 

Poder Judiciário de nosso 

País, é a morosidade na pres-

tação jurisdicional. 

Sem dúvida alguma, os crí-

ticos em parte estão com a 

razão: o nosso ordenamento 

jurídico está totalmente ultra-

passado, e só como exem-

plo podemos 

;'ocar o nos- 

Código Pe-

nal que é data-

do de 1940, 

época da má-

quina de es-

crever e já es-

tamos na era 

da Internet. 

Os Juízes 

no dia-a-dia 

vivenciam e 

constatam ser 

uma realidade 

a lentidão para o término de 

um processo. Sabemos sim, 

as várias causas desta moro- 

Tade, faltam Juízes, servido-

res, aliás, estes hoje estão de-

sestimulados com a remune-

ração, pois, há mais de sete 

(7). anos estão sem reajuste 

salarial. Entretanto, a nosso 

ver o problema maior da mo-

rosidade é a legislação pro-

cessual com excessos de for-

malismos e de recursos. 

A Constituição Federal de 

1988, no artigo 98, inciso 1, 

ao criar os Juizados Especi-

ais, "providos por Juízes to-

gados, ou togados e leigos, 

competentes para a concilia-

ção e julgamento de causas 

cíveis de menor complexida-

de e infrações penais de me-

nor potencial ofensivo, medi-

ante procedimento oral e su-

maríssimo, permitidos nas 

Cláudio Montalvão das Neves 
juiz de Direito da 2° Vara Penal 

hipóteses previstas em lei, a 

transação e o julgamento de 

recursos por Turma de juizes 

de 1° Grau. Tal disposição 

constitucional, foi regulamen-

tada pela Lei no 9.099/95, que 

disciplina e regula o ordena-

mento constitucional ineren-

tes aos Juizados Especiais Cí-

veis e Criminais, revogando 

a Lei n° 7.244/ 

84, que tratava 

dos Juizados 

de Pequenas 

Causas. 

A Lei no 

9.099/95 veio 

para amenizar a 

vida dos nos-

sos jurisdicio-

nados, e desa-

fogar as Varas 

Cíveis e Crimi-

nais (juízes Sin- 

gulares), ob-

servados os critérios da ora- 

lidade, simplicidade, informa-

lidade, economia processual 

e celeridade, buscando, sem-

pre que possível, a concilia-

ção ou a transação, confor-

me determina o Art. 2° da 

declinada lei. 

Portanto, a Lei supra re-

ferida elimina os formalismos 

e os excessos de recursos, 

cabendo da decisão do juizo 

Monocrático dos Juizados 

Especiais, apenas o Recurso 

para a Câmara Recursal, con-

soante o Art. 41 da mencio-

nada lei. 

Como se vê, a lei trouxe 

benefício para o cidadão como 

também para o PoderJudiciá-

rio, pois, está atacando o âma-

go da morosidade nos julga-

mentos de competência da Lei 

dos Juizados Especiais.  

tica Brasileira que tenham 
prestado notáveis serviços ao 
País ou se hajam distinguido no 
exercício de sua profissão, 
segundo informações da asses-
soria de comunicação social. A 
assessoria informou ainda que 
a honraria pode ser outorgada 
também a civis brasileiros ou 
estrangeiros como forma de 
reconhecer relevantes servi-
ços à instituição. 

Na Ordem do Dia, um pou-
co da história da aviação numa 
abordagem reflexiva acerca da 
segurança nacional e ao bem-
estar do povo, tendo como 
referencial o recente atentado 
terrorista contra os EUA. 
"Passados exatos cem anos, a 
humanidade vê assombrada 
um importante símbolo da ar-
quitetura mundial padecer, ví-
tima de inescrupulosa e repu-
diante distorção do invento de 
Santos Dumont", dizia o texto 
da Ordem do Dia. 

OS JUIZADOS ESPECIAIS 
CÍVEIS E CRIMINAIS 

As presidentes do Tribunal 
de Justiça do Estado e Tribunal 
Regional Eleitoral, desembarga-
doras Climeniè Bernadette de 
Araújo Pontes e Yvonne Santi-
ago Marinho, foram agraciadas 
no grau de comendador com 
a medalha "Ordem do Mérito 
Aeronáutico", conferida pelo 
comandante do 1° Comando 
Aéreo Regional, Carlos Augus-
to Velioso, durante solenidade 
alusiva ao Dia do Aviador e da 
Força Aérea Brasileira. Na 
mesma solenidade também re-
ceberam a comenda, Ítalo For-
tes Avena, comandante da 8' 
Região Militar e Geraldo Araú-
jo, superintendente regional da 
Polícia Federal. As duas magis-
tradas, após receber as co-
mendas, disseram-se honradas 
com a outorga conferida. 

A honraria foi criada pelo 
decreto-lei n°5961 de 
01.11.1943 destinada a pre-
miar os militares da Aeronáu- 

Almir e Climeniè assistem demonstração de pára-quedismo 
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Os dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado parabenizam 
os aniversariantes de novembro. São os seguintes: 

01 Joaquim Benigno de Brito Nunes 

Josias da Conceição Cordeiro 
Lourdes de Fátima Rodrigues Barbagelala 

Margarete Maria de Jesus 
02 César Augusto Dias Lobo Júnior 

Helber Fábio de Souza Quadros 
Maria Darlice Monteiro Nunes 
Orlando Pereira 
Rosita do Socorro Ribeiro Marques 

03 Adalberto Tavares Gouvea 

Adriana de Nazaré de Nascimento Frazão 

Alonso Mariath Guimarães 
Humberto de Castro - Desembargador 

Maria Djanira Caldas de Souza 

Maria do Perpétuo Socorro S. Medeiros 

Mário Hiroshi Kobayashi 

Patrícia Miranda Menezes 

04 Leonel Almeida Magalhães 

Lissandra Mana Aragão Klautau 

Maria Goretti de Mendonça Rocha 

Mana José de Campos Lameira 

Nieda Bezerra de Almeida 

05 Ângela Maria de Vilhena Martins 

Cleber Cardoso da Costa 

Lana Sylvia Regis de Sousa Moraes 

Leidiana Braga da Silva 

Mana do Socorro Comes de Azevedo 

Ronaldo Rangel de Andrade 

Rosalina Farias da Costa Brito 

06 Alverina Rodrigues Ferreira 

Edith Ribeiro Dias - Juíza 

Enivaldo da Gama Ferreira - Juiz 

Evandro Teixeira de Azevedo Júnior 

Fabrícia Rodrigues Barradas Soares 

José Anivaldo Rosendo da Silva 

Kédima Pacifico Lira - Juíza 

Rosely Conceição Souza 

07 Cláudia Zahia Ahud de Carvalho 

Josilda de Almeida Ribeiro 

Raimundo Nonato da Silva Meneses 

Ruth Helena das Dores Silva 

08 Geraldo Cunha da Luz - juiz 
Gilvana Ribeiro Freitas 

Hilbert Lima Vieira 

José Maria Pontes de Araújo 

09 Álvaro José Norat de Vasconcelos - Juiz 
Ana Lúcia Aquino Barbosa 

José Carlos Guimarães Silva 
José Lauro da Costa Filho 
Leocádia Noleto da Costa  

Mana de Nazaré Costa de Andrade 

Michelly Furtado de Lima 
Reinaldo Carvalho Lima 
Teodoro Pedro de Souza 

10 Antônio Carlos Silva dos Santos 
llza Rodrigues Pereira 
Italaira Bittencourt Rodrigues - Juíza 
José Maria Pereira 
Xarmine Barreiros Alves 
Lucmeide do Socorro Sales; Pena 
Luiz Carlos Nunes Lopes 
Marco Antônio Tobias de Almeida 
Orisvaldo dos Santos Gomos 

11 Antônio Elder Maurício Corrêa 

Antônio Nery de Souza Júnior 
Antônio Neusivaldo de Lima Magalhães 

Jahir Galvão de Lima - Pretor 

José Maria Teixeira do Rosário - Juiz 
Josias Alvos da Silva 
Mana Célia de Figueiredo 
Pedro Pinheiro Sotero - Juiz 
Raimundo Adalto Alves Martins 
Sebastião Rubens da Silva Pontes 
Sherlley Macias Primo 
12 Alcindo de Souza 
Ana Graziela de Oliveira Losada 
Maria de Jesus Pinto Ferreira 

Renato Diogo Roldão do Nascimento 
13 José Luiz Brasil de Salge 
Laércio Borges da Silva 
Márcia Lúcia Nunes Marinho 

Maria de Nazaré Rendeiro Saleme 
Patrícia Anunciação das Chagas 
Sidney Abdon Guedes 
14 Ângela Maria Donatelli 
Augusto César Borralho Ferreira 
Heralda Dalcinda Blanco Rendeiro - 
Desembargadora 
Hilanei Silva Rabelo 

Maria Aparecida Pereira de Brito 
Terezinha Moraes Gueiros 

• Zenilda Pereira Leite 
15 Carlos Magalhães Comes 

• Cícero Rodrigues 

Eliana Santos Trindade 

• Gonçalo Monteiro 
Guilherme Augusto Souza Moura 

• Kátia Mana Leão Amorim 

Orlando José Pereira Paixão 

• 16 Eva Maria Pinto da Silva - Juíza  

Hamilton Pinheiro de Araújo 
• Maysa Carvalho Cavalcante 

Sandra Mana Losada Maia Rodrigues 

• Teima Sueli Souza do Rêgo 

17 José Roberto Maia Gordo 
• Luís Celso Acácio Barbosa 

Paulo José Ferreira da Silva 
• Ruy Celso Ferreira Moura 

• __ 18 Cana Blanco Rendeiro Marfins 

Marco Antônio Lobo Castelo Branco - Juiz 

• Maria de Fátima da Silva 

19 
Antônio Jalino Valente Cota 

Francisca Manito de Lima 
• Manoel Leandro Pamphiio 

Maria das Graças Garcia Chermont 
• Maysa Barbalho Machado 

20 Antônio Marcos de Sarges Ribeiro 
• Catarina do Socorro Marques da Costa 

Celina Carmen Vidigai Carvalho 
• Eliana Pacheco de O Cortês - Pretora 

Rex Maria Ribeiro Vieira 
• 21 Carlos Roberto da Silva Barbosa 

Celiana de Nazaré Pinheiro de Meio 
• Dilair Maia Rodrigues 

Guilherme Augusto Brabo Lopes 

• Ivan Almeida Sanches 
• Jaime Marcos Vaz A dos Santos 
• Jairo Lopes Coelho 

João Afonso de Souza Monarcha 
• Leonete Carvalho Ferreira Mendes 

Maria do Socorro Cardoso Neves 

Maria Veras Alves de Campos 
Mary Conceição Lima Frazão 
Paulo Roberto Pequeno de Paiva 
Sidália Souza do Amaral 
Silvio Roberto Souza da Silva 
22 Antônio Pinto Lisboa 

José Elias Rufino de Matos 
Marcos Antônio Sarmento Pinheiro 
Wendell Carvalho de Sousa Lima 
23 Ana Lúcia Aquino da Silva 
Antônio Fausto Martins Nunes 
Doralice Teles de Menezes 
Ellen Christiane Bemerguy Peixoto - Juíza 
Eneida Daisy Chermont B. Pampolha 
Evilásio José Mendes Costa 
João Luiz Moraes Pires 

Márcio Joaquim Moreira dos Santos  

Sanny Castelo Branco de Souza 
• 24 Antônio Magalhães da Silva Filho 

Augusto João Alamar 
• Joana Amaral do Rosário 

Josette de Jesus Lassance Maya 
• Maria Firmina Souza Freitas 

Moacyr Ribeiro Santiago 

• Pedro Almeida da Silva Júnior 
Tila Maria Raimunda Anos de Souza 

• 25 Carlos Eduardo Vasconcelos Conor 
Jair Nery Júnior 

• Juliomar Nunes Lemos 
Paulo Henrique da Silva Rodrigues 

• Roberto Andres Jtzcovich - Juiz 
26 Alexandre Henrique da Fonseca Neto 
Antônio Ailton Benone Sabbá 
Chiara Brandão Góes 

Gláucia Regina Centeno Cordeiro 
Iracélia Carvalho de Araújo 

• João Xavier Pantoja 
José Marques da Silva Filho 

• Júlio César Nascimento de Souza 
Luzia do Socorro Silva dos Santos - Juíza 

• Maria das Graças Soares Belo 
Reinaldo Virgens da Silva 

• Rita Cecilia Viana de Souza 
Ronaldo do Socorro Leão Nazaré 

• 27 Fabíola Bestene de Oliveira 
Hamilton Barbosa Imbiriba 

• Maria das Graças da Costa Martins 
Maria de Lourdes Reis 

• Orivaldo Bararuá Solano 

Raimunda Costa das Mercês 

• 28 Crisálida Pantoja Soares 
Leonardo de Noronha Tavares - Juiz 

• Rogério Sousa Silva 
29 Diogenes da Silva Carvalho 

• João Batista da Silva Imbiriba 
Lázaro Pereira do Carmo 

• Maria de Fátima da Silva Chagas 
Maria de Nazaré Costa da Silva 

• Tibiriça Santa Brígida Cunha Filho 
30 Álvaro Augusto de Castro Simões 

• André Saraiva da Silva 
Maria das Graças Corrêa e Silva 

• Roberto Gonçalves de Moura - Juiz 
Ruth Nazaré de Couto Gulão - Juíza 

• Vânia Ribeiro de Andrade 

Datas comemo 
1- Dia de 7bdos os 5am 
2- Dia de Finados 
05- Dia da Ciência, Dia 
15- Anlv. da Proclama ç 
19- Dia da Bandeira Na 
21- Dia Nacional da Ho 
22-Dia do Músico Ex.1 v.8, niOl. out. 2001 TJE-PA BC 
25- Dia Mundial do doador de sangue 
28- Dia do Soldado Desconhecido 
29- Dia do Migrante 

do Mês 
r sobre a paz. É necessário pensar 
pacificação, exteriorizando-a de tal 

estabeleça onde estejas onde estejas e 
com que te encantes." 

Joanna de Ángelis 
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Cerimônia de abertura: evento reuniu magistrados, advogados, estudantes e promotores. 
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TJE realiza 10  Encontro 
dos Magistrados Paraenses 
A si 

redente do Tribunal de Justiça do 
Estado, desembargadora Climeniè 
Bernadete de Araújo Pontes, abriu 

no início da noite do último dia 9, no teatro 
Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, o 
1 Encontro da Magistratura Paraense, que 
teve como objetivo estreitar os laços de com-

'heirismo dos magistrados, bem como 

'r esentar as novas tendências do Judiciário 
no seu aspecto institucional e da evolução 
do Direito positivo. 

O governador Almir Gabriel apresentou 
o painel inicial falando sobre "O Judiciário na 
Visão do Executivo", em que aproveitou para 
fazer um balanço de sua administração à fren-
te do Estado nos últimos sete anos. 

O evento foi coordenado pela juízas Na-
zaré Gouveia dos Santos, titular da Vara de 
Execuções Penais, e Marinês Arraes, da 
mesma Vara, e se estendeu por três dias, 
com conferências e painéis apresentados por 
juristas de renome nacional como Maurício 
Kuehne, Zeno Veloso e os ministros Fran-
cisco Peçanha, César Asfor Rocha, Antônio 
de Pádua Ribeiro e Laurita Hilário Vaz, am-
bos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
entre outros. 

Em seu pronunciamento de abertura, a 
i-residente do TJE lembrou que a notícia do 
início da guerra levou-a a constatar que o 
Poder Judiciário não pode alhear-se à ori-
gem e dimensão dessa tragédia de propor-
ções incalculáveis que ceifará muitas vidas e 
desejou "que cesse a guerra e se instaure a 
paz". 

"A verdade é que se nossa visão do mun-
do fosse pequena, certamente nada tería-
mos a dizer", salientou ela, acrescentando 
que "se formos além desse limites, conclui-
remos como Fritjot Capra: "que o mundo 
não é uma coleção de objetos isolados, mas 
uma rede de fenômenos cujas essências ne-
cessariamente se conectam e se fazem de-
pendentes uma das outras, formando uma 
espécie de teia, no contexto da qual o ho-
mem é apenas um fio". 

Segundo a desembargadora Climeniè, um 
encontro de magistrados sem ônus para o 
Judiciário é uma iniciati útuo congraçamen-
to, intercâmbio de conhecimentos, troca de 
experiências e aprimoramento de novos 
métodos capazes de alavancar a jurisdição, 
torna rido-a mais célere e menos onerosa, já 
em franca expansão em quase todos os Es- 

tados da Federação. 
Ela lembrou das metas de trabalho tra-

çadas no início de sua gestão para combater, 
em curto tempo, os problemas que mais afli-
gem o Judiciário e jurisdicionados, destacan-
do as reuniões promovidas em comarcas pólo 
com maior estrutura para acolher as demais 
circunvizinhas e ouvir de juizes, advogados, 
autoridades locais e a comunidade, as pro-
postas de melhor funcionamento e atuação 
da Justiça. 

A Presidente do TJE também destacou a 
deficiente estrutura organizacional do Tribu-
nal, que forçado pela falta de pessoal, recor-
re ao apoio das prefeituras locais para a ces-
são de servidores, que muitas das vezes não 
dispõem de qualificação para o exercício das 
atividades. Por fim, ela disse que o TJE está 
partindo para a busca de um Judiciário au-
têntico, forte e equilibrado. E citou os pro-
jetos implementados nesses oito meses de 
atuação, que comprovam que na informali-
dade a jurisdição realiza-se de modo prático, 
simples, ágil e a custo zero. 

Por sua vez, o governador Almir Gabriel, 
depois de fazer uma explanação sobre sua 
administração, quando ressaltou o desenvol-
vimento contínuo e acelerado do Estado nos 
últimos sete anos, fez uma análise de como 
o Executivo está observando o Judiciário e  

sugeriu que o Código de Processo seja revis-
to para evitar as instâncias recursais quase 
infinitas. Almir fez uma analogia da saúde com 
a Justiça, pedindo que os desembargadores 
fizessem uma visão epidemiológica do Judi-
ciário para saber quantos produziram e quan-
tos ficaram de fora dessa produção para di-
agnosticar e agilizar o Poder. 

Ele também pediu maior incentivo aos 
Juizados de Pequenas Causas e a aplicação 
de mais penas alternativas para reabilitação 
dos condenados, citando o Centro de Inter-
nação e Atendimento ao Menor, elogiando o 
trabalho do desembargador Paulo Frota. 

O governador criticou a Justiça "por cer-
tas condenações e certos precatórios", lem-
brando uma indenização que o Estado teve 
de pagar a um ex-funcionário da Santa Casa 
de Misericórdia, neste caso pela Justiça do 
Trabalho. 

Almir também criticou a aplicação do 
Código Ambiental, "que por várias vezes foi 
aplicado para embargar obras estaduais" e 
disse que o lema de seu governo é desenvol-
ver sem devastar. Ele lembrou as adminis-
trações passadas dos desembargadores Ma-
noel Christo Alves, Romão Amoedo, José 
Maia e elogiou a desembargadora Climeniè, 
destacando que Executivo e Judiciário estão 
construindo a verdadeira democracia e o 
desenvolvimento do Estado. 



Maurício Kuehne 

Encarte Especial 

A aplicação da pena e a forma de execução 
foi o tema do painel apresentado por Maurício 
Kuehne ex-promotor e professor da Faculdade 
de Direito de Curitiba, no segundo dia do 1 En-
contro da Magistratura Paraense. 

O dispositivo legal do princípio da individu-
alização da pena que precisa ser observado pe-
los juizes na aplicação das penas foi amplamente 
discorrido por Kuehne. Para ele, o juiz tem que 
considerar vários aspectos do homem conde-
nado, que são a personalidade, o antecedente 
criminal e a conduta social. 'Esses elementos 
vão oferecer os indicadores para o juiz saber se 
aquele homem merece uma pena maior ou me-
nor", disse. 

Kuehne explicou que quando o juiz não dis-
põe de uma estrutura que possibilite a análise 
técnica dos aspectos subjetivos que têm de ser 
observados, é necessário que o magistrado pro-
cure dentro do processo elementos que o reme-
tam a esse diagnóstico, como interrogatório 
para verificar o grau de periculosidade do indi-
víduo, por exemplo. O conferencista defende a 
criação pelo poder público de um setor com 
profissionais habilitados para a análise desses 
elementos 

As penalidades aplicadas são: regime fecha-
do para apenados acima de oito anos; semi-aber-
to para penas de quatro a oito anos, sendo que 
até quatro anos o condenado pode cumprir em 
regime aberto ou na casa do albergado, infor- 

O Programa de Apoio a Vítimas, Testemu-
nhas e Familiares de Vítimas - Provita, foi o as-
sunto do segundo painel apresentado pelo ad-
vogado Marcelo Freitas, presidente da SDDH - 
Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Hu-
manos e integrante do conselho deliberativo do 
Provita. 

Criado através da lei federal de n°9.807/99 
e lei estadual de n° 6.325/200, o Provita come-
çou a funcionar em 1996 no Estado de Pernam-
buco, tendo sido executado pelo gabinete de 
Assistência jurídica ás Organizações Populares 
(Gajop), cujo modelo de programa foi encam-
pado pelo Ministério da justiça. 

No Pará, o Provita está em funcionamento 
desde setembro de 1999. 

O advogado apresentou de uma forma geral 
os objetivos e importância do programa no to-
cante a proteção e apoio á testemunhas e famili-
ares para combater a impunidade. 

Marcelo Freitas explicou que o programa 
pode ser solicitado pelo próprio interessado ou 
Ministério Público, judiciário, delegacias e enti-
dades de defesa dos direitos humanos. 

O organismo conta com um conselho deli-
berativo, formado por 23 representantes de en-
tidades e mais 25 pessoas entre funcionários e 
voluntários. "O programa já está consolidado  

mou Kuehne. 
Quando o réu re-
cebe quatro anos 
de reclusão, o 
Juiz pode aplicar 
as penas alterna-
tivas desde que o 
crime não tenha 
sido praticado com violência, ressaltou ele. 

O conferencista informou ainda que entre as 
alternativas estão a multa que é recolhida para o 
sistema carcerário; a prestação pecuniária, re-
vertida a favor da vítima; a limitação de fim de 
semana; as interdições de direito, quando um 
sujeito embriagado comete um crime no trânsi-
to e tem retida a carteira por um determinado 
período ou quando um médico pratica um cri-
me no exercício da profissão e é afastado tem-
porariamente das atividades. Ele explicou que o 
juiz não precisa mandar o sujeito para a cadeia, 
mas pode fazer com que ele cumpra a pena de 
prestação de serviço á comunidade. 

Extra-oficialmente, Kuehne informou que a 
reincidência de apenados que voltam a delinqüir 
atinge 80% e o perfil da maioria é de semi-
analfabetos e sem profissão definida. A situação 
sob a ótica do jurista é que "o trabalho é de 
formiguinha e só daqui a uns 30 ou 40 anos é que 
poderemos contabilizar os resultados", disse. 

Para o momento, Kuehne afirma que é ne-
cessária a atuação do conselho da comunidade. 

Freitas (com Maciel): Provita atende 46 pessoas 

no Pará e vem combatendo a impunidade e lutan-
do pela defesa dos direitos humanos e da demo-
cracia", informou Freitas. Ele disse ainda que o 
programa já está instalado em lO estados da Fe-
dei-ação. 

Além do combate à impunidade e à violência 
no País, o Provita garante ainda a integridade físi-
ca e psicológica das testemunhas e vítimas, ofere-
cendo atendimento de assistência social, médica e 
psicológica; ajuda financeira para garantir a sub-
sistência individual e familiar e transferência de re-
sidência ou acomodação provisória. No Estado 
do Pará, o programa atende 46 pessoas. 

PROFESSOR DA PUC 
ABORDA TUTELA 
ANTECIPADA 

A aplicação da 
tutela antecipada 
foi o tema aborda-
do pelo professor 
e doutor pela Pon-
tifícia Universidade 
Católica de São 
Paulo (PUC), Cás-
sio Scarpinella Bu-
eno. Ele esclareceu 
que a tutela anteci- 
pada, instrumento Cássio Scarpinella 

jurídico introduzido no Código de Processo 
Civil (CPC) em dezembro de 1994, é a ten-
tativa de realização do direito material quan-
do presentes os pressupostos legais. 

"A grande dificuldade que a doutrina e a 
jurisprudência têm enfrentado é verific? 
quais as formas que realmente podem st 
empregadas para que o autor da ação rece-
ba desde já  bem da vida violado ou amea-
çado pelo réu", argumentou Scarpinella. 

tutela antecipada pode ser pedida tendo 
como objetivo a urgência da prestação juris-
dicional em favor do autor, ou quando hou-
ver abuso do direito de defesa ou manifesto 
proposto protelatório do réu (intenção de 
ganhar tempo ou atrasar o processo). Ela foi 
introduzida através do artigo 273 do CPC. 

Para o professor Scarpinella, a grande di-
ficuldade de aplicação pelos juizes da tutela 
antecipada são os limites da ação, incluindo 
a questão de se saber se ela realmente pode 
dar ao autor, desde já, o bem da vida recla-
mado. "São as dúvidas doutrinárias e juris-
prudenciais", resumiu, salientando que mui-
tas vezes os autores das ações combinam os 
artigos 273 com o 461 (obrigação de fazer e 
não fazer) para que seja executada. 

"A tutela antecipada não é só para asse 
gurar uma execução futura, mas para execu-
tar desde já o direito do bem da vida", disse 
ele, explicando que, no caso, a prisão caute-
lar é um conteúdo antecipatório da sanção. 

Para obter a tutela antecipada, segundo 
o professor, a melhor maneira é conseguir 
provas verossimeis, principalmente docu-
mentais, para o autor provar ao juiz que tem 
direito. Ele define a medida jurídica como 
um jogo de xadrez: "E preciso eliminar as 
condições de movimento do réu até o xeque 
mate". 

Outro detalhe apontado pelo professor 
Scarpinella é que a tutela antecipada pode 
ser suspensa ou revogada a qualquer tempo 
pelo mesmo juiz que a concedeu. "Não é que 
juiz julgue duas vezes, mas ele pode suspen-
der ou revogar a medida por convencimento 
posterior", assinalou. 

Conforme Scarpinella, o maior mérito da 
tutela antecipada é ter acordado a comuni-
dade jurídica para o debate. Na visão dele, 
no Brasil ninguém acata ordem judicial. 

"Precisamos mudar a mentalidade e re-
pensar os modelos institucionais para que o 
juiz possa mandar a parte que perdeu cum-
prir a sentença e esta cumpra. Aí teremos 
desempenhado nosso papel". 

Professor fala sobre 
execução penal 

Painel mostra atuaçãc 
Çdo Provita no Para 
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O Processo Civil na visão do STJ 
O Superior Tribunal de Jus-

tiça (STJ) tem disciplinado as 
normas processuais como ins-
trumento de se fazer justiça, 
deixando de lado as filigranas 
estéreis, dispensando o forma-
lismo exacerbado no decorrer 
do processo e estabelecendo 
regras de conduta em juízo, 
objetivando assegurar a igual-
dade das partes em litígio. Foi 
o que informou o ministro 
César Asfor Rocha, presiden-
te da 4a  turma julgadora da-
quela Corte, ao apresentar o 
painel "O Processo Civil na vi-
são do STJ". 

Oriundo da OAB do Cea-
rá, aos 53 anos e quase lO no 

- j,  Asfor Rocha também é membro do 
Lonselho Nacional da Justiça Federal. Di-
ante de uma atenta platéia de estudantes 
de Direito, magistrados , advogados e pro-
motores de Justiça, o ministro defendeu o 
estabelecimento de normas em juízo, "por 
mais que possa haver diferença de ordem 
social, econômica e cultural entre os litigan- 

O ministro defendeu ainda 
que os integrantes do Judiciário 
"têm de ter uma visão de facili-
tar sempre o acesso aos jurisdi-
cionados, prestigiando os juiza-
dos Especiais de Pequenas Cau-
sas e a Defensoria Pública, por-
que é onde os menos favoreci-
dos vão buscar sua defesa". Ele 
também destacou a importân-
cia dos órgãos de defesa do con-
sumidor e o Ministério Público 
quando promove as ações cole-
tivas. 

Sobre o novo Código de 
Processo Civil, que falta ainda 
ser promulgado, o ministro con-
siderou que "se compararmos 
o velho com o novo, vamos en-

contrar novidades". Ele explicou que muita 
matéria que não constava no novo já estava 
contemplada em outras leis e algumas já eram 
tratadas na jurisprudência, mas adiantou que 
não houve uma visão prospectiva contemplando 
assuntos como clonagem, comercio eletrôni-
co e relação de homossexuais, entre outros 
que serão tratados em legislação específica. 

Asfor Rocha: STJ tem minimizado utilização de recursos como meio procrastinatório 

tes", para acelerar os processos. 
Ele salientou que o STJ tem minimizado 

a utilização de recursos como meio procras-
tinatório das decisões, usando-os apenas como 
regras de conduta, na busca incessante da 
verdade real e não apenas processual, fazen-
do uma releitura da lei diante dos fatos soci-
ais hoje existentes. 

Vice-presidente da AMB 
critica reforma do Judici ário 

O vice-presidente da Associação dos 
Magistrados do Brasil (AMB), desembarga-
dor do Rio Grande do Sul Cláudio Baldino 
Maciel, criticou a reforma do Poder Judiciá- 

que está tramitando no Congresso Naci-
onal, no segundo dia do 1 Encontro da Ma-
gistratura Paraense. Ele abordou o tema "A 
AMB e a reforma do Judiciário". 

De acordo com ele, só na Câmara dos 
Deputados a reforma já tramitou 8 ou 9 anos, 
só agora chegou no Senado e se for modifi-
cada vai voltar para a Câmara. "Ela só anda 
quando há interesse do governo federal; 
quando há qualquer outro fato relevante, ela 
pára", considerou Maciel. Segundo o desem-
bargador, a reforma tenta mudar a estrutura 
do Judiciário, "mas o caso não é de crise es-
trutural e sim de funcionalidade, uma vez 
que a legislação é antiquada e faltam instru-
mentos para os juizes prestarem uma juris-
dição mais rápida e isso não está enfocado 
na reforma", apontou. 

Na visão do vice-presidente da AMB, a 
reforma concentra poder nas cúpulas espe-
cialistas do Supremo Tribunal Federal e ver-
ticaliza o Judiciário. "A melhor saída seria 
valorizar os juizes de 2° grau e os Tribunais", 
sugeriu, acrescentando que todo o Código 
de Processo Civil precisa ser reformulado e 
que a face mais difícil do problema é o nú-
mero de recursos exagerados. Para Maciel,  

o juiz de 2° grau não 
decide mais e a refor-
ma deveria inverter 
essa posição. 

"O Código, por ser 
extremamente com-
plexo do ponto de vista 
da utilidade pública, 
permite recursos de-
mais capazes de eterni-
zar um processo quan-
do cai nas mãos de um 
advogado experiente", 
analisou o desembarga-
dor gaúcho, enfatizando 
que "está havendo um 
erro de diagnóstico e 
quando o diagnóstico é Cláudio Ba1d 
errado, a terapia é um fracasso". 

O mais grave, conforme Maciel, é que a 
reforma adotou a súmula impeditiva de recur- 
so. Através dela, somente o STF poderá edi- 
tar súmula vinculante, que dará maior previsi-
bilidade à Justiça. Dessa forma, segundo o de- 
sembargador, cada vez que o Supremo se ma- 
nifestar sobre a constitucionalidade de uma lei, 
a decisão se estenderá para todas as ações em 
trâmite nas instâncias inferiores versando so-
bre a lei apreciada Para ele, esse recurso se-
ria uma contrapartida aos investidores estran-
geiros interessados em negócios no Brasil. "Eles 

no Maciel: novo Código verticaliza o Poder Judiciário 

querem um Judiciário mais dócil e previsível, 
pois querem, antes de entrar no Brasl, saber a 
noção de que tudo vai ser decidido da mesma 
forma. 

Maciel defendeu também a eleiçã6dire-
ta para os órgãos diretivos dos tribunais pe-
los juizes. "Hoje, quem elege é só o Pleno e 
o presidente comanda toda a Justiça", disse, 
justificando que os tribunais precisam de 
poder político para enfrentar o Executivo e 
o Legislativo. O magistrado é candidato à 
presidência da AMB nas próximas eleições 
de 30 de novembro. 
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Ministros criticam excesso 
de processos no STJ 

O número excessivo de 

processos, que acabam tor-

nando o Poder Judiciário mo-

roso, foi a tônica dos deba-

tes dos ministros do Superi-

or Tribunal de Justiça (Si]), 

durante o 1 Encontro da Ma-

gistratura Paraense. Só em 

outubro, o STJ distribuiu aos 

ministros para julgamento 60 

mil processos, o que deu uma 

média de 6 mil processos por 

ministro, afirmou a ministra 

Laurita Hilário Vaz, que em 

três meses e 14 dias no car-
go, recebeu 8.245 processos para julgar. 

Ela abordou o tema "O juiz e a comuni-

dade", defendendo um Judiciário forte. "Um 

Judiciário forte é essencial para a liberdade, 

porque não há Judiciário forte sem liberdade 
e não há liberdade sem Judiciário forte", afir-

mou. A ministra Laurita Vaz lembrou que para 

fazer Justiça é necessário magistrados que 

decidam "eficientemente e no momento 

oportuno". 
Para ela, o juiz precisa saber o que se 

passa entre seus jurisdicionados e deve sem-

pre estar aberto a ouvi-los. "O magistrado 

que não cumprimenta sequer seus funcioná-

rios tem que ser abolido", arrematou. 

O excesso de recursos ao STJ também 

foi ressaltado pelo ministro Francisco Peça-

nha Martins, que abordou o tema "a crise do 

Poder Judiciário e possíveis soluções". Ele 

defendeu a mudança das leis, como o fim 

dos agravos de instrumento, que só fazem 

emperrar os processos.Também questionou 

a validade dos embargos infringentes e dos 
recursos especiais e extraordinários. Na vi-

são dele, o Judiciário não tem perspectivas 

de mudanças enquanto houver o que ele  

denomina de "ioiô do procrastinador": o 

agravo de instrumento. 
Segundo Peçanha Martins, não é a falta 

de bens materiais que emperra o Judiciário. 

"Não é isso que devemos adotar para apla-

car a nossa angústia e o clamor público por 

mais justiça. Nunca teremos uma Justiça efi-

ciente se não tivermos ferramentas neces-

sárias para utilizar no presente e no futuro", 

disse ele, constatando que o Judiciário tem 

uma ferramenta velha e ineficiente, O Có-

digo Civil, lembrou ele, foi herdado da justi-

ça italiana, com ingrediente português. 

O ministro ressaltou que o Código Civil es-

tabelece regras tidas para todos, mas quan-

do regulamentadas favorece o dominante, ou 

seja "favorece as classes dominantes, os em-

presários e fazendeiros e, hoje, o Estado, o 

maior caloteiro". 

Ele também assinalou que no STJ, hoje, 

85% dos recursos são oriundos do Estado, 

enquanto no Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) 90% das ações são postas pelos recla-

mados, as empresas. "E muito mais barato 

sustentar uma causa no TST, onde se paga 

juros de 1,8%, bem menores do que juros  

bancários", criticou. 

Como superar essa si-

tuação? Conforme o minis-

tro, por certo não é como 

se faz atualmente, pois não 

se apaga incêndio trazen-

do água no cesto. "Já jul-

guei 11 mil processos até 

setembro e vou julgar mais 

5 mil até o final do ano. O 

serviço é todo computado-

rizado, mas nossos proble-

mas não acabaram", com-

pletou. 
Outro ministro do STI 

que participou do encontro foi Antônio . 

Pádua Ribeiro. Ele falou sobre o tema "Das 

medidas de urgência e da sua cassação", em 

que destaca que sem as medidas de urgên-

cia ficaria comprometida a efetividade do 

exercício dos poderes jurisdicionais. 

Na avaliação do ministro, o processo, 

como o próprio Direito, está sujeito às agru-

ras do tempo. "O ideal de justiça exige que 

não apenas a decisão da causa, mas que tam-

bém a efetivação dessa decisão, ocorra em 

tempo razoável. Com  esse intento, cumpre 

ao juiz não só declarar a existência do Direi-

to, mas também tornar efetivo o comando 

das normas que o consubstanciam, tarefa 

difícil que exige a remoção de muito óbices, 

de natureza e dimensão variadas, que sur-

gem entre a propositura da ação, o proferi-

mento da decisão e a sua realização práti-

ca", disse ele. 
No encerramento do Encontro, que h. 

promovido pelo Tribunal de Justiça do Esta-

do, a presidente do TJE, desembagadora Cli-

meniè Pontes, depois de ressaltar o sucesso 

do evento, prometeu que ele irá se repetir 

todos os anos. 

O jurista e ex-deputa-

do Zeno Veloso afirmou 

em sua palestra que o novo 

Código de Processo Civil 

deu um "pulo para trás" ao 

tratar sobre o direito da 

companheira ou do com-

panheiro. Hoje, pela legislação em vigor, a com-

panheira e o companheiro têm situação seme-

lhante ao cônjuge sobrevivente, mas com o novo 

Código a posição jurídica deles vai ficar extre-

mamente inferiorizada quanto à posição do côn-

juge. 
"Foi um retrocesso, porque a companheira 

só vai ter direito à herança dos bens decorren-

tes a partir do início da convivência e ainda vai  

ter de dividir com os filhos", explicou. 

Zeno tratou do assunto durante palestra no 1 

Encontro da Magistratura Paraense, no teatro 

Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas. Ele 

falou sobre a ordem da vocação hereditária no 

novo Código Civil, em que ocorreram várias 

mudanças. 
Lembrou também que o novo Código, de-

pois das alterações sofridas no Senado e na Câ-

mara dos Deputados, está passando por uma 

revisão final no Congresso Nacional. Até o final 

de outubro, o jurista acredita que o novo Códi-

go deverá ser sancionado pelo presidente da 

República. 
O novo Código, enfatizou, porém, está "à 

altura do desenvolvimento jurídico brasileiro e  

das aspirações nacionais". Sobre o Código Civil 

ainda em vigor, disse que este beneficia o cônju-

ge sobrevivente, que está em terceiro lugar na 

ordem da vocação hereditária, depois dos des-

cendentes (filhos e netos) e ascendentes (pais e 

avós). Ou seja, se o cônjuge morto não tiver fi-

lhos ou netos, nem país ou avós, o cônjuge so-

brevivente será chamado como herdeiro. 

Pelo novo Código, ainda de acordo com Zeno 

Veloso, o cônjuge sobrevivente vai ter a posição 

melhorada sensivelmente, porque será chama-

do como herdeiro, concorrendo diretamente 

com os descendentes e ascendentes do cônjuge 

morto, além do que continua como terceiro na 

ordem da vocação hereditária. 

CÓDIGO DEU "PULO PARA TRÁS", DIZ ZENO 


