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Capa: Colegiado de Desembargadores do TWA em sessão histórica do Pleno em San-
tarém, a primeira realizada fora da Comarca de Belém 

Editorial 

unho de 2011 entrou para a história 
do Judiciário estadual. Pela primeira 
vez, em 137 anos da instituição, uma 

sessão do Pleno do Tribunal de Justiça, 
que reúne o Colegiado de Desembargado-
res, foi realizada em uma Comarca do in-
terior. A reunião histórica em Santarém foi 
realizada no dia 22 de junho, integrando a 
programação dos 350 anos de fundação do 
Município santareno, conhecido como a 
Pérola do Tapajós. A Comarca é a segunda 
maior do Estado, e conta com 14 Varas e 
Juizados, dentre elas as restritivas da Infân-
cia e Juventude, de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, e do Tribunal do 
Júri. Ajunsdição da Comarca se estende ao 
município de Belterra, com atendimento de 
cerca de 350 mil habitantes. 

Além da presidente, vários desembarga-
dores se manifestaram na sessão histórica, 
destacando os mais diferenciados aspec-
tos regionais. Para os desembargadores a 
própria história da Comarca demonstra o 
importante papel de magistrados e demais 
operadores do Direito no fortalecimento da 
Justiça na região, e que a realização da 22 
Sessão Ordinária do Pleno em Santarém 
proporcionar significativa contribuição. 

Resultado do esforço conjunto do Judi-
ciário, sobretudo dos magistrados e servi-
dores atuantes na 1' Vara de Execuções 
Penais de Belém, são os números divulga-
dos pela presidente do TWA, juntamente 
com a ministra Eliana Calmon, corregedo-
ra Nacional de Justiça, relativos ao projeto  

piloto "Judiciário em Dia". O quantitati-
vo processual em trâmite foi reduzido em 
mais de 50% na Vara, baixando de 16 mil 
para 7 mil as ações penais em tramitação. 
O resultado foi considerado extraordinário 
e o sucesso da iniciativa será levado para 
todo o país, conforme anunciou a minis-
tra. A divulgação foi feita durante os tra-
balhos do Programa de Implantação de 
Gestão para Funcionamento das Varas 
Criminais e de Execuções Penais, promo-
vido pelo TWA e que reuniu cerca de 350 
magistrados e diretores de secretaria de 
todo o Pará no período de 31 de maio a 3 
de junho, em Belém. 

Outro destaque deste mês de junho fo-
ram as celebrações do Judiciário estadual 
pelo Dia Mundial do Meio Ambiente. Em 
praça pública, a presidente abriu as ativida-
des da III Semana do Meio Ambiente do 
TWA, organizada pelo Programa Agenda 
Socioamhiental da instituição, e informou 
que o Judiciário já tomou uma série de 
providências e medidas inclusas na Agen-
da e que já vem rendendo bons frutos em 
favor do meio ambiente. Dentre elas está a 
publicação do Diário de Justiça exclusiva-
mente de forma digital, poupando árvores 
em favor da humanidade. Outras medidas 
já adotadas também foram a utilização 
de papel reciclado, substituição dos copos 
descartáveis e o avanço do Processo Judi-
cial Digital. A presidente destacou que "o 
Judiciário está fazendo a sua parte na bus-
ca de um mundo melhor e mais verde". 
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Presidente Raimunda Noronha recepcionou os servidores lembrando-os da missão do Judiciário de bem atender aos jurisdicionados 

Judiciário paraense empossou 
33 novos servidores concursados 

Moais  33 candidatos aprova-
dos no concurso públiço n° 
2/2009, do Tribunal de Jus-

tiça do Estado do Pará, foram empos-
sados nos cargos de analista judiciário e 
auxiliar judiciário. A cerimônia de posse 
ocorreu no último dia 13 de junho, na 
Sala de Reuniões do TJPA, com a presen-
ça da desembargadora Raimunda Gomes 
Noronha, presidente do Judiciário para-
ense, que saudou os novos funcionários, 
os qwtis assumirão vagas em Belém e em 
Comarcas integrantes de Pólos Judiciá-
rios como Castanhal, Capanema e Santa-
rém. Desde fevereiro deste ano, quando a 
desembargadora Raimunda tomou posse 
na Presidência do TJPA (contando com 
os atuais 33), já foram empossados 167 
servidores, distribuídos em diversas Co-
marcas do Estado. 

A presidente ressaltou que apesar da 
simplicidade, a cerimônia de posse tem 
um "significado extraordinário para o 
Poder Judiciário e para a sociedade pa- 

raense como um todo", considerando 
a carência de pessoal. "Reafirmo mi-
nha grande satisfação em recebê-los e 
empossá-los. Parabenizo-os pela vitória 
alcançada, desejando, contudo, lembrá-
-los que ao assumirem suas novas fun-
ções no Poder Judiciário devem ter em 
mente as grandes responsabilidades 
que delas advém. Primeiramente, não 
esqueçam jamais que são servidores de 
um Poder que tem a precípua missão de 
bem atender os jurisdicionados, aque-
les que nos pagam os salários, que são 
todos os contribuintes. Ao povo se des-
tinha o nosso trabalho e quem nos pro-
cura merece um tratamento respeitoso e 
educado". 

Dirigindo-se aos novos servidores, a 
presidente os incentivou a serem o dife-
rencial. "Não queiram se acomodar nas 
sedutoras seguranças jurídicas dos servi-
dores concursados. Façam do desempe-
nho de suas missões um exercício diário 
de condutas exemplares que os tornem  

diferentes e, por isso mesmo, se tornem 
referência para os demais". 

Após a saudação da presidente, os no-
vos servidores assistiram a palestra "O 
Poder Judiciário e sua Estrutura", minis-
trada pelo juiz Marco Antonio Castelo 
Branco, titular da 2 Vara de Fazenda Pú-
blica de Belém. Na sequência, a secretá-
ria de Gestão de Pessoas, Alice Loureiro, 
repassou em palestra "Informações sobre 
Gestão de Pessoas". 

A programação para os novos servido-
res também abrangeu treinamento sobre 
o Sistema LIBRA, de gestão processual, 
na Escola Superior da Magistratura, e 
sobre o Sistema de Acompanhamento 
Processual (SAP XXI), na Secretaria de 
Informática, na sede do TJPA, além de 
atividades com o objetivo de conhecer o 
fluxo e rotinas das unidades de trabalho 
dos fóruns Cível e Criminal. Também 
no mês de junho, outros 61 aprovados 
no concurso 02/2009 foram convocados 
para assumirem cargos no Judiciário. 
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Reunião foi coordenada pelo juiz auxiliar da Presidência do TJPA, Sílvio Cezar Maria 

Grupo Gestor Pacto pela Justiça realizou 
primeira reunião de trabalho 

Q
Grupo Gestor Pacto pela Jus-
tiça promoveu, no dia 9 de 
junho, a sua primeira reunião 

de trabalho, realizada na Sala dos Ju-
ízes Auxiliares da Presidência do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará. O Pacto pela 
Justiça foi firmado em abril deste ano pelos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
e pelo Ministério Público Estadual e Defen-
soria Pública Estadual, com o objetivo de 
desenvolver ações conjuntas entre as institui-
ções que compõem o Sistema de Justiça de 
forma a proporcionar as condições capazes 
de mapear as questões que entravam a dese-
jável celeridade processual. 

Na primeira reunião, coordenada pelo 
juiz auxiliar da Presidência do TJPA, Silvio 
César dos Santos Maria, cada instituição 
pontuou as dificuldades que vem enfren-
tando para o bom desenvolvimento dos 
seus trabalhos, para a busca de resoluções. 
Na ocasião, a Defensoria Pública anun-
ciou que deverão ser empossados ainda 
neste mês de junho mais 30 defensores 
públicos, visando o melhor atendimento 
aos junsdicionados em todo o Estado. Os 
representantes das instituições participan-
tes renovaram o propósito de integração 
para o bem comum da sociedade. 

Participaram da reunião a promoto- 

ra de Justiça Maria Luiza Pinheiro, pelo 
Ministério Público; o defensor público 
Bruno Braga Cavalcante, pela Defenso-
ria Pública; Francisco Robério Pinheiro, 
pela Superintendência do Sistema Peni-
tenciário; Sebastião Piani Godinho, pela 
Assembléia Legislativa do Pará; Antônio  

Vaz de Castro Júnior, pelo Centro de Pe-
rícias Científicas Renato Chaves; Mário 
José Bastos e Sinêlio de Menezes Filho, 
pela Secretária de Segurança Pública do 
Estado; e os delegados João Bosco Rodri-
gues Júnior e lone Coelho Pereira, pela 
Delegacia Geral da Polícia Civil. 

Coordenação Estratégica orienta sobre 
a elaboração do Plano Plurianual do Judiciário 

A Coordenação de Gestão Estraté-
gica do Judiciário estadual promoveu, 
reunião de trabalho com os magistrados 
e servidores gestores de projetos estraté-
gicos do Poder no último dia 16 de ju-
nho. O objetivo foi esclarecer a forma de 
construção, elaboração e detalhamento 
dos projetos que serão encaminhados 
à análise para consolidação e compati-
bilização com a proposta para o Plano 
Plurianual da instituição, previsto para 
o período de 2012 a 2015, O PPA será 
estruturado em consonância com o Pla-
nejamento Estratégico do TJPA. 

Dentre os projetos estratégicos inclu-
sos no PPA estão a padronização dos 
procedimentos judiciais; a Expansão 
da lnfraestrutura Judiciária; a Susten-
tabiidade dis Ações da Agenda Socio-
ambiental; Conciliando com a Justiça; 
Justiça Ribeirinha; Justiça e Cidadania; 
Parceiros da Justiça; Padronização das 
Edificações; Juizado Especial Digital; 
Libra; Central de Serviços; Expansão 
dos Pólos Avançados de Suporte ao 
Usuário; Gestão e Monitoramento do 
Planejamento Estratégico; Banco de 
Boas Práticas de Gestão do TJPA; e Ca- 

pacitação de Magistrados e Servidores. 
De acordo com o coordenador de ges-

tão estratégica, Antonio Cláudio Reis, a 
discussão para elaboração e definição do 
PPA é de grande importância consideran-
do que "o Plano apresenta todas as ações 
orçamentárias que serão executadas pelo 
órgão, e se constitui em uma peça de co-
municação importante na medida em 
que apresenta à sociedade os principais 
objetivos e metas do Poder Judiciano". 
Integram ainda a coordenação estratégica 
as analistas judiciárias Neliane Colares e 
Lene Farinha. 
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Juíza Kátia Sena coordenou os trabalhos na reunião que discutiu a criação 

Seminário sobre conciliação e mediação 
busca a estruturação de política nacional 

Adesembargadora Raimunda 
Gomes Noronha, presiden-
te do Tribunal de Justiça do 

Pai*, participou do seminário "Conciliação 
e Mediação: Estrutura da Política Judiciária 
Nacional", organizado pelo Conselho 
Nacional de Justiça. Além de magis-
trados e gestores de tribunais de todo 
o País, o evento também teve como 
público alvo representantes de insti-
tuições como o Ministério da Justiça 
e entidades como Federação Brasilei-
ra dos Bancos (Febraban), Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e 
presidentes de grandes empresas nacio-
nais. O seminário foi realizado em São 
Paulo, no dia 28 de junho. 

Oevento foi aberto pelo presidente do 
CNJ e do Supremo Tribunal Federal (S 11'), 
ministro Ce7.r Peluso, e consiste no esfor-
ço realizado pelo CNJ para disseminar, no 
âmbito do Judiciário brasileiro, a cultura da 
pacificação de conflitos por meio da amplia-
ção do mimem de conciliadores e núcleos 
técnicos nos Estados - estimulando, dessa 
forma, a criação de mais campanhas e muti-
rões de conciliação. 

Após a abertura oficial, a programação 
teve sequencia com apalestTa da Mista por  -
tuguesa Paula Costa e Silva e de debates dos 
ex-presidentes do STF e do CNJ, ministros 
Gilmar Mendes e Ellen Gracie. Outros pai-
néis programados discutiram a resolução  

alternativa de disputas - que é observada no 
modelo americano de pacificação de confli-
tos, a estruturação da política judiciária na-
cional - de solução consensual de conflitos 
de interesses - e técnicas de mediação obser-
vadas no Judiciário brasileiro. 

Os trabalhos contaram com palestras e 
debates de magistrados e especialistas na 
área, como o juiz auxiliar do CNJ José 
Guilherme Werner, Rachei Anne Wohl, 
Kazuo Watanabe, Ada Pelegrini, Andre  

Gomma, Valéria Lagrasta, Adriana Sena 
e Mariella Ferraz, bem como a juíza e ex-
-conselheira do Conselho Andrea Pachá. 
Presidirão mesas de discussão, também, a 
corregedora nacional de justiça, ministra 
Eliana Calmon e os conselheiros Jorge 
Hélio Chaves de Oliveira e Paulo Tam-
burini. A cerimônia de encerramento será 
coordenada pela conselheira Morgana 
Richa, atual coordenadora do movimento 
pela conciliação do CNJ. 

TJPA disponibiliza link especial com 
informações sobre precatórios 

O Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará lançou no dia 8 de junho, mais 
um serviço aos jurisdicionados, dis-
ponibilizado no Portai do Judiciá-
rio, em link específico, com infor-
mações gerais sobre precatórios. O 
jurisdicionado poderá ter informa-
ções sobre a organização de precató-
rios na Justiça, listas de precatórios 
(prioritárias e cronológicas) referen-
tes ao Estado do Pará, Município de  

Belém e Municípios do Interior, le-
gislação, além de modelos de oficio 
de requisição e de pedido de prefe-
rência online. 

O serviço é mais uma ferramenta 
disponibiizada pelo TWA objetivando 
dar maior transparência na gestão dos 
precatórios, facilitando o acesso das 
informações e prestando contas dos pa-
gamentos de precatórios efetuados. A 
tramitação e execução dos precatórios  

protocolizados no TIPA é realizada 
pela Central de Conciliação de Precató-
rios, com o juiz auxiliar de conciliação, 
Charles Menezes, e Coordenadoria de 
Precatórios, que tem a frente a analista 
Lia Raquel Baptista. 

O novo serviço traz informações que 
permitem o acompanhamento dos cre-
dores e beneficiários às listas de paga-
mentos de precatórios e valores deposi-
tados pelo entes devedores. 
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Encontro Jurídico 2011 da ESM encerrou c 
de debates sobre questões ambie 

Conselheiro Milton Nobre 

Gisele Góes 

Fernando Scaif  

Escola Superior da Magistratura 
LA do Pará encerrou, no dia 8 de ju-

o, os trabalhos do 1 Encontro 
Jurídico 2011, que disponibilizou aos ma-
gistrados e servidores do Judiciário, bem 
como aos demais operadores do direito 
e comunidade acadêmica, em palestras, 
a abordagem de temas atuais, com ques-
tões desafiadoras, perspectivas e reflexões 
propostas. Para a organização do evento, 
a excelência das palestras e dos palestran-
tes foi determinante para o sucesso do 1 
Encontro Jurídico de 2011. Cerca de 200 
pessoas participaram do evento. 

De acordo com o diretor da ESM, de-
sembargador Rômulo Nunes, o objetivo 
do encontro foi promover a constante 
atualização de conhecimentos enfo-
cando, sobretudo, nas problemáticas e 
realidades regionais. O desembargador 
ressaltou o papel da Escola enquanto 
instituição de construção de pensamen-
tos e debates, com promoção de cur-
sos, seminários e encontros. A direção 
da Escola já começa a trabalhar para a 
realização do próximo Encontro "que 
deverá ser tão significativo quanto este 
primeiro, sempre em busca de aprimo-
rar o conhecimento e de contribuir para 
a excelência do Judiciário Paraense". 

No primeiro dia de trabalhos, o profes- 

sor José Godofredo dos Santos falou so-
bre as "Questões Urbano-Ambientais na 
Região Metropolitana de Belém: os desa-
fios à concretização do direito à cidade". 
Em seguida, o coordenador de Cursos à 
Distância do Conselho Nacional de Justi-
ça, Diogo Ferreira, abordou o tema "Edu-
cação à Distância e Corporativa no Poder 
Judiciário", ressaltando a importância da 
tecnologia para a distribuição do conhe-
cimento. A terceira palestra do primeiro 
dia de atividades, com a professora Maria 
Cristina César de Oliveira, trouxe a debate 
o "Processo Licitatório como Instrumen-
to de Proteção Ambiental". 

O conselheiro Milton Nobre, do Con-
selho Nacional de Justiça e integrante do 
Colegiado do TIPA, abriu os trabalhos no 
segundo dia do Encontro, falando sobre 
a "Reengenharia do Poder Judiciário", 
com alternativas factíveis e desafios que 
se consiróem a partir de constatações de 
que o Sistema Judiciário precisa ser rede-
senhado. Na sequência, o professor Fer-
nando Scaff discorreu sobre a "Reforma 
Tributária". Após, a professora Gisele 
Góes abordou o "Processo Civil Coope-
rativo". Finalizando os trabalhos, o pro-
fessor Cláudio de Brito Filho tratou do 
tema "Justiça Distributiva, Igualdade de 
Recursos e Ação Afirmativa". 

Juíza Kátia Sena coordenou os trabalhos na reunião que discutiu a criação 

6 INFORMATIVO TJPA JUN 2011 



Maria Cristina Oliveira 

Diogo Ferreira 

om promoção 
mais

1 

José Godofredo dos Santos 

Ministro da Justiça, Eduardo Cardozo, integrou comitiva recebida no Tribunal 

Presidente do TiPA 
recebeu representantes da 
Operação Defesa da Vida 

A presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado, desembargadora Raimunda 
Gomes Noronha, recebeu em reunião 
no último dia 9 de junho, no Salão 
Nobre do edificio sede do Judiciário, 
várias autoridades federais e estaduais, 
dentre elas o ministro da Justiça José 
Eduardo Cardozo; o diretor de Defesa 
da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República, Fernando 
Matos; o juiz auxiliar do Conselho 
Nacional de Justiça, Márcio Fraga; e 
9 presidente da Fundação Nacional do 
Indio (FUNAI), Márcio Meira. A co-
mitiva esteve em visita ao Pará e outros 
dois Estados do Norte (Amazonas e 
Rondônia) na missão Operação Defesa 
da Vida, e requereu o apoio do Judici-
ário estadual na busca pela paz social 
no campo. 

Acompanharam a presidente Rai-
munda Noronha na reunião a desem-
b,rgadora Albanira Bemerguy, que 
estava no exercício da Vice-Presidência 
do TJPA; a desembargadora Dahil 
Paraense de Souza, corregedora das 
Comarcas da Região Metropolitana 
de Belém; juizes auxiliares da Corre-
gedoria da RMB, Lúcio Guerreiro e 
Luana Santalices; e ajuíza auxiliar da 
Corregedoria do Interior, Kátia Paren-
te Sena, representando a corregedora 
do Interior, desembargadora Maria de 
Nazaré Gouveia dos Santos, que se  

encontrava em atividades institucio-
nais no interior do Estado, juntamente 
com o juiz auxiliar Cristiano Arantes. 
A juíza Kátia também integra o Co-
mitê Executivo do Fórum Nacional 
para Monitoramento e Resolução de 
Conflitos Fundiários Rurais e Urba-
nos do CNJ. Também participaram da 
reunião os procuradores da República 
Ubiratan Cazetta e Alan Mansur, o 
procurador Geral de Justiça, Antônio 
Barleta de Almeida; o procurador de 
Justiça Adélio Mendes; o promotor de 
Justiça Aldir Viana; e o defensor públi-
co geral da Defensoria Pública do Pará, 
Antônio Cardoso. 

Durante a reunião, a presidente do 
TWA afirmou que o Judiciário estadu-
al já vem realizando, desde 2005, um 
trabalho de monitoramento de proces-
sos fundiários através do Comitê de 
Monitoramento de Ações decorrentes 
de Conflitos Fundiários. Ressaltou 
que o Judiciário está à disposição para 
colaborar no que for possível, ressal-
tando o saldo positivo da reunião com 
as demais autoridades, que visitaram 
também o Poder Executivo do Pará. A 
Operação Defesa da Vida objetiva pre-
venir e investigar homicídios e crimes 
conexos de repercussão decorrentes do 
contexto fundiário, além de outros cri-
mes praticados contra ambientalistas e 
trabalhadores. 
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Justiça Militar comemora 61 anos 
de instalação no Pará 

om a realização do 2° Simpósio de 
Direito Militar, o Tribunal de Jus- 
. 

 do Estado do Pará e a Justiça 
Militar estadual, comemoram o aniversá-
rio de 61 anos de instalação dessa Justiça 
especializada no Pará, que transcorreu no 
dia 27 de junho. O evento foi aberto pela 
presidente do TWA, desembargadora 
Raimunda Gomes Noronha, e pelo juiz 
auditor Militar, José Roberto Mala Be-
zerra Júnior. Autoridades civis e militares 
prestigiaram a abertura dos trabalhos, que 
tiveram sequencia com a palestra magna 
"Os desafios do Direito Penal Militar na 
atualidade", apresentada pela ministra do 
Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth 
Teixeira Rocha. O evento ocorreu no au-
ditório Desembargador Agnano Lopes, no 
Fórum Cível de Belém e contou também 
com a presença do presidente do Tribunal 
de Justiça Militar de São Paulo, Clóvis 
Santinon. 

Na ocasião, a piesidente Raimunda No-
ronha foi homenageada pela Associação  

dos Magistrados das Justiças Militares 
Estaduais (AMAJIvIE), com o "Colar do 
Mérito Judiciário das Justiças Militares 
Estaduais", pelos relevantes serviços pres- 

tados a essa justiça especializada. A magis-
trada agradeceu o deferimento, afirman-
do que honrará a concessão recebida. A 
presidente deu as boas vindas a todos os 

Desembargadora Raimunda Noronha recebeu condecoração da AMAJME 

Palestra sobre os desafios do Direito Penal Militar na atualidade, apresentada pela ministra do STM Maria Elizabeth Rocha, abriu o 20  
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participantes e ressaltou a importância da 
Justiça Militar, órgão da garantia máxima 
da preservação de valores essenciais para 
manutenção da ordem e civilidade como a 
hierarquia e a disciplina. "A Justiça Militar 
deve ser motivo de orgulho e não pode ser 
desconhecida pelos profissionais do Di-
reito, como lamentavelmente vem sendo. 
Pesquisas revelam que 60% dos magistra-
dos não conhecem o funcionamento desta 
justiça especializada, cuja tarefa é julgar 
crimes militares e ações civis contra atos 
disciplinares". 

Saudando o público, o juiz auditor José 
Roberto Maia Bezerra Júnior, titular da 
JM do Pará há 20 anos, afirmou que a 
JME "atravessou todos esses anos acom-
panhando as transformações sociais, sem-
pre buscando a eficiência e a modernida-
de, colaborando com os anseios de nossa 
sociedade por uma Justiça mais célere, de 
pronta resposta aos desejos inatos de todo 
ser humano por segurança jurídica frente 
ao direito violado". O juiz aproveitou a 
oportunidade para informar que o Judici-
ário está ultimando as providências neces-
sárias para, a partir de julho deste ano, re-
gistrar as audiências em mídia digital. "Na 
JME, os 'termos de declarações' digitados 
em papel pertencerão ao passado". Ele 
agradeceu ainda a presidente Raimunda  

Noronha "pela compreensão e empenho 
pessoal para que a certidão negativa de an-
tecedentes criminais fornecida pela JME 
fosse também d1sponibili7Ma no endereço 
eletrônico do TWA, atendendo ao anseio 
de milhares de militares e civis que, pelaju-
risdição deste foro especial abranger todo o 
Estado do Pará, muitas vezes tinham que 
se deslocar de sua cidade para esta capital, 
somente com o intuito de requerer os cha-
mados antecedentes criminais". 

O magistrado destacou ainda que é 
importante ressaltar "que a JIVIE tem re-
levante missão na garantia da qualidade 
dos serviços prestados pela Policia Militar 
e Corpo de Bombeiros Militar, coibindo 
abusos, desvios ou excessos de comporta-
mento, atuando diretamente para que seja 
mantida, na força de segurança e entre os 
bombeiros militares, a hierarquia e a disci-
plina, elementos basilares dessas institui-
ções. Assim, a JM é a Justiça que forja a 
disciplina! E é necessário que assim seja, 
pois tem como seu jurisdicionado direto o 
braço armado do Estado". 

Ressalta ainda o juiz auditor que a JM 
não interfere diretamente na gestão da Po-
lida Militar ou do Corpo de Bombeiros, 
porém, com a aplicação da lei penal mi-
litar controla o poder de policia exercido 
pelo militar em sua missão de proteger a  

sociedade. "Temos certeza que a crimina-
lidade no meio policial militar não deve ser 
apenas reprimida, mas prevenida através 
da aplicação de medidas efk'a7es e tempes-
tivas para que os efeitos da aplicação da lei 
sejam de imediato observados pelos cida-
dãos. Assim, a Justiça Militar existe para 
assegurar à sociedade a qualidade e segu-
rança dos serviços prestados pelos militares 
aos cidadãos, observando como condição 
básica o respeito à dignidade da pessoa e ao 
seu patrimônio", concluiu. 

Os participantes do simpósio também 
assistiram as palestras do presidente do Tri-
bunal de Justiça Militar de Minas Gerais, 
juiz Jadir Silva, que falou sobre os trabalhos 
e composição da JM mineira, e do procu-
rador do Estado do Pará, José Henrique 
Mouta Araújo, que abordou "O Mandado 
de Segurança e o controle dos Atos Admi-
nistrativos". A Justiça Militar no Pará, foi 
criada através da Lei n°326, de 27 de junho 
de 1950. Tem por competência processar e 
julgar os milicianos do Estado, nos crimes 
militares definidos no Código Penal Mili-
tar e as ações judiciais contra atos discipli-
nares militares, excluindo-se a competência 
do júri popular quando a vítima for civil. A 
JME, sediada em Belém na avenida 16 de 
Novembro, 486, tem jurisdição extensiva a 
todo o território paraense. 

Simpósio que marcou a comemoração dos 61 anos de instalação da Justiça Militar, à frente o juiz auditor José Roberto Maia Bezerra 
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Autoridades municipais prestigiaram a sessão histórica em Santarém 

Sessão do Pleno em Santarém marcou 
aniversário de 350 anos do Município 

Q
descerramento de urna placa 
comemorativa, no Salão do 
Júri da Comarca de Santarém, 

no último dia 22 de junho, deu início às 
homenagens do Tribunal de Justiça do 
Pará (TJPA) aos 350 anos do Município 
de Santarém. Em seguida, num mo-
mento histórico do Judiciário estadual, 
a presidente do TJPA, desembargadora 
Raimunda Gomes Noronha, iniciou a 
22 a Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, 
que contou com a participação de 16 
desembargadores. A sessão inédita foi 
acompanhada por diversas autoridades, 
como a prefeita de Santarém, Maria 
do Carmo Martins Lima; o diretor do 
Fórum de Santarém, Paulo Pereira da 
Silva Evangelista; e o presidente da As-
sociação dos Magistrados do Estado do 
Pará (AMEPA), Heyder Ferreira. 

Esta foi a primeira vez que uma reu- razão da sessão especial, vários mem- Albanira Bemerguy, no exercício da 
mão do Colegiado de Desembargadores bros do Pleno se manifestaram em ho- Vice-Presidência, lembrou da história 
ocorreu fora da Comarca de Belém. Em menagem à cidade. A desembargadora da Comarca, destacando o papel de 

DesemIrgadores rcsaltaram os aspxtos polílico, econômico e social do Município que abriga a segunda maiorComaaudo Estado 
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Fórum de Santarém abriga 14 Varas e Juizados Especiais 

magistrados e operadores de Direito no 
fortalecimento da Justiça na região. Já 
o desembargador Rômulo Ferreira Nu-
nes, disse que a homenagem era "justa e 
merecida". O magistrado destacou, em 
seu discurso, os aspectos políticos, eco-
nômicos e culturais da região, ressaltan-
do que a realização da sessão em Santa-
rém, "assegura acesso pleno da Justiça 
ao jurisdicionado". 

Em seguida, o desembargador Cláu-
dio Montalvão fez uma avaliação do 
crescimento da Comarca recordando 
que, na época em que atou na cidade 
(1988/1991), Santarém possuía poucas 
Varas, e hoje conta com 14, entre cíveis 
e criminais. No mesmo sentido se mani-
festou o desembargador José Maria Tei-
xeira do Rosário, que também já atuou 
na Comarca. "Todos os colegas que 
passaram por aqui perceberam o cres-
cimento da cidade. Houve aumento de 
demanda e o Judiciário correspondeu a 
ela", disse. 

A desembargadora Nazaré Saavedra 
também parabenizou a cidade, desta-
cando a instalação da Vara de Com-
bate a Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher em Santarém. Por sua 
vez, a desembargadora Diracy Nunes 
lembrou que, quando foi magistrada na 
Comarca, no ano de 1982, Santarém já 
era conhecida como "Metrópole do Ta-
pajós". A magistrada parabenizou todas 
as pessoas que contribuíram para o cres-
cimento da cidade. 

Ao se manifestar, o procurador de 
justiça, Jorge Rocha Mendonça, repre-
sentando o Ministério Público, parabe-
nizou o Tribunal de Justiça pela sessão 
histórica e fez questão de lembrar os 
nomes de pessoas que fortaleceram o 
trabalho da Justiça na cidade, entre eles 
o desembargador Ricardo Nunes. Por 
último, a presidente do TJPA agradeceu 
aos membros do Tribunal, magistrados, 
funcionários e a todos que contribuíram 
para que a sessão do Pleno pudesse ser 
realizada neste dia. A magistrada tam-
bém pontuou aspectos históricos e cul-
turais de Santarém, se referindo a cidade 
como a "Síntese Poética da Amazônia". 

Na sessão, os desembargadores apro-
varam, à unanimidade, a alteração no 
artigo 1° da Resolução 21/1994, para 
autorizar a publicação de quatro edições 
da Série Perfil dos Magistrados. O Pleno 
também aprovou o Plano de Obras do 
TJPA até o ano de 2014. 

Medalha comemorativa - A desem-
bargadora Raimunda Gomes Noronha 
foi uma das 130 personalidades home-
nageadas pela Prefeitura de Santarém 
com a medalha comemorativa do ani-
versário de 350 anos da cidade. A pre-
sidente integrou a mesa da cerimônia, 
que além da prefeita de Santarém, Ma-
ria do Carmo Martins Lima; foi com-
posta pelo Governador do Pará, Simão 
Jatene; e o presidente da Assembléia 
Legislativa do Pará, Manoel Pioneiro; o 
procurador geral do Ministério Público 
do Pará, Antônio Eduardo Barleta; e 
o presidente da Câmara de Vereadores 
de Santarém, José Maria Tapajós. Fo-
ram homenageadas com as medalhas, 
personalidades de destaque no Estado, 
representantes de instituições, órgãos e 
entidades. 

No dia 21 de junho, a presidente do 
TJPA foi uma das convidadas na cerimô-
nia, realizada na sede da Associação Co-
mercial e Empresarial de Santarém (Con-
sep), que marcou a assinatura de decretos 
e termos de compromisso entre o Gover-
no Estadual e várias instituições, entre 
elas a Universidade Federal do Oeste do  

Pará (Ufopa) e o Instituto de Desenvolvi-
mento Florestal do Pará (Ideflor), com o 
objetivo de desenvolver ações sustentáveis 
no Pará. Na mesma ocasião, o município 
de Santarém aderiu ao programa Municí-
pios Verdes, que visa diminuir o desma-
tamento na região, associado a práticas 
econômicas baseadas em novos modelos 
de sustentabilidade. 

Histórico - A Comarca de Santarém, 
que tem como diretor do Fórum o juiz 
Paulo Pereira da Silva Evangelista, é a 
segunda maior do Estado, com 14 Va-
ras Judiciárias e Varas de Juizados, 
dentre elas as restritiva da Infância e 
Juventude, de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, e do Tribu-
nal do Júri. A jurisdição da Comarca 
se estende ao município de Belterra, 
com atendimento de cerca de 350 mil 
habitantes. A Comarca foi instalada 
há 178 anos como então Comarca do 
Baixo-Amazonas que abrangia, no 
início, oito vilas na região e tinha como 
sede o Termo Judiciário de Santarém, 
criado à mesma época, em sessão do 
Conselho do Governo da Província do 
Grão-Pará, em 14 de maio de 1833. 
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Evento foi abato pela riesidente Rairaiaidalloniiue pelas deseinbaqadoras conzgeduas Dahil Paraense e Maiia deNaté Gouveia 

Programa de Gestão vai elaborar manual de 
gerenciamento de rotinas criminais 

Cca 

de 350 magistrados e direto-
res de secretaria da' Varas Crimi-
nais das 108 Comarcas do Estado 

participaram, no período de 31 de maio a 
3 de junho do "Programa de Implantação 
de Gestão para Funcionamento das Va-
ras Criminais e de Execuções Penais". A 
desembargadora Raimunda Gomes No-
ronha, presidente do TJPA, abriu oficial-
mente o evento e saudou os participantes, 
ressaltando a importância dos trabalhos, 
que dá continuidade ao curso "Gestão 
de Processos - Gerenciamento de Ro-
tinas", realizando em outubro de 2010. 
O objetivo foi capacitar os participantes, 
por meio de oficinas e palestras, para o 
desenvolvimento de rotinas de trabalho 
padroniza das, a fim de otimizar resulta-
dos no Judiciário, tornando os trâmites 
processuais mais céleres. A iniciativa se 
fez necessária após estudo de um grupo 
de trabalho do CNJ, que mapeou em todo 
o país, por meio dos mutirões carcerários 
e inspeções rfali7adas pela Corregedoria 
Nacional, os problemas estruturais mais 
comuns dessas Varas. 

Além da presidente Raimunda Noro-
nha, estavam presentes o conselheiro do 
CNJ Walter Nunes, que ministrou a aula  

inaugural do Programa; as corregedoras 
de Justiça do TiPA, desembargadoras 
Dahii Paraense (das Comarcas da Região 
Metropolitana de Belém), e Maria de Na-
zaré Gouveia (das Comarcas do Interior); 
o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional 
de Justiça, Júlio César Meio; os juizes au-
xiliares da Presidência do TIPA Andréa 
Cristine Ribeiro e Silvio Cézar Maria; os 
juizes auxiliares das Corregedorias Lu-
ana Santalices, Kátia Sena, Lúcio Guer-
reiro e Cristiano Arantes; o juiz Charles 
Menezes, bem como o juiz Líbio Moura, 
vice-presidente da Associação dos Magis-
trados do Estado do Pará. 

Na abertura, a desembaigadom presiden-
te falou sobre o Planejamento Estratégico 
do Judiciário paraense, aprovado em 2009, 
e sobre os trabalhos desenvolvidos para o 
cumprimento da Meta 5 do CNJ, que visa a 
"implantação da padronização dos procedi-
mentos judiciais e de rotinas de trabalho das 
Secretarias Judiciárias de 1° graus Cíveis e 
Criminais, Secretaria de Juizados Especiais, 
Secretarias de 2° Graus Cíveis e Criminais e 
Secretaria Judiciária". 

A desembargadora destacou ainda 
em relação ao Programa que "embora 
não se trate, efetivamente de um curso  

de capacitação ou de atualização, a tro-
ca de experiências, de idéias, de práticas, 
permitirá que se estabeleça um consenso 
inovador para a elaboração dos Manuais 
de Rotina". Ressaltou ainda que a palavra 
inovação tem sido saudada como a pala-
vra-chave do Planejamento Estratégico, 
"sobretudo se dela se originarem novas 
práticas reveladoras de uma imagem da 
Justiça fortemente comprometida com 
os princípios da celeridade, da transpa-
rência, da economicidade, que permitam 
ao cidadão identificar os novos tempos 
que bafejam nossos fóruns". A presiden-
te pediu que, nas oficinas de trabalho, os 
participantes "percam eventual timidez e 
compartilhem com os demais suas píú-
prias experiências, críticas, sugestões, sem 
prejulgamento de suas observações, cien-, 
tes de que, muitas vezes, de uma pequena 
idéia nascem soluções otlmi7adoras para 
grandes problemas". 

As desembargadoras corregedoras 
também se manifestaram ressaltando a 
importância do evento. "A presença dos 
senhores é de suma importância na rea-
lização desse projeto, propiciando a todos 
a ampla discussão sobre as rotinas das 
serventias criminais, mediante a troca de 

12 INFORMATIVOTJPA . JUN 2011 



Conselheiro Walter Nunes abordou o Plano de Gestão para as Varas de Execução Penal 

experiências obtidas no dia a dia, o que 
muito contribuirá para o resultado desse 
projeto. O Manual de Rotinas Criminais, 
após a sua conclusão, deve ser tido como 
o 'livro de cabeceira' dos senhores dire-
tores de secretaria e magistrados", disse 
a desembargadora Dahil paraense. Já a 
desembargadora Nazaré Gouveia, afir-
mou que "o gerenciamento de rotinas de 
uma secretaria configura, atualmente, a 
ferramenta mais poderosa posta à dispo-
sição dos juizes e respectivos diretores, 
haja vista que permite a identificação dos 
problemas, o tempo de execução de cada 
atividade, evita os retrabalhos ou aqueles 
trabalhos dobrados e permite o acompa-
nhamento do desempenho na execução 
de cada processo de trabalho". 

Nos quatro dias de trabalhos, foram mi-
nistradas oficinas e palestras, sendo os parti-
cipantes divididos em quatro turmas. As ofi-
cinas abordaram os temas Fase Processual, 
Inquérito, Execução e Audiência. Também 
houve capacitação para uso dos programas 
LIBRA (Sistema de Gestão de Processos 
Judiciais) e SISPE (Sistema de Acompa-
nhamento de Presos Provisórios e Apena-
dos), além de informações sobre "Processo 
Penal" e "Motivação". Juntamente com 
a corregedora das Comarcas da Região 
Metropolitana de Belém, desembargadora 
Dahil Paraense, e com o apoio dos juízes au-
xiliares das Corregedorias da RMB, Luana 
Santalices, e do Interior, Cristiano Atuntes,  

a desembargadora Nazaré Gouveia esteve à 
frente da coordenação do Programa. 

Aula inaugural - No evento, o conse-
lheiro WaiterNunes abordou o tema "Pia-
no de Gestão paras as Varas Criminais e 
de Execução Penal", elaborado pelo gru-
po de trabalho, formado pelo conselheiro 
e uma equipe de sete juizes estaduais e 
federais. Prevê medidas a serem adotadas 
para a melhoria da prestação jurisdicional 
na área processual penal, bem como pia-
no para estrutura fisica e pessoal da Vara 
Criminal, plano na área de tecnologia da 
informação; e a elaboração de propostas 
de alterações legislativas em matéria pro-
cessual penal. A criação do Plano de Ges-
tão para Varas Criminais e de Execução  

Penal e do Manual Prático de Rotinas das 
Varas Criminais foi urna das iniciativas do 
Ano da Justiça Criminal, definido pelos 
presidentes dos 91 tribunais durante o 30  

Encontro Nacional do Judiciário. 
O magistrado parabenizou o Judiciá-

rio paraense e todos os envolvidos na or-
ganização do Programa em Belém, pela 
iniciativa de difundir o Plano de Gestão 
e incentivar a discussão crítica quanto ao 
conteúdo para aprimorar a prestação ju-
risdicional criminal. O conselheiro tam-
bém elogiou a participação dos magistra-
dos e diretores de secretaria e ressaltou a 
importância das escolas da magistratura 
para a discussão do tema, aprimorando e 
capacitando o público alvo. 

Programa voltado para as Varas Criminais e de Execuções Penais reuniu cerca de 350 juizes e diretores de secretaria em Belém 
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Pará foi pioneiro no Mutirão Judiciário em Dia, que será levado a outros Tribunais 

Mutirão reduz de 16 mil para 7 mil volume 
processual na 1 a  Vara de Execuções Penais 

A:d
C
ora 
inistra Eliana Calmon, correge- 

nacional de Justiça do CNJ, 
ompanhada da presidente do 

TWA, desembargadora Raimunda Noro-
nha, apresentaram, no dia 2 de junho, o 
resultado final do projeto piloto "Judiciário 
em Dia". Em quatro meses de trabalho na 
ia Vara de Execuções Penais, à frente aju-
iza Maria de Fátima Alves da Silva, o nú-
mero de processos em trâmite foi reduzido 
de 16 mil para 7 mil. O sucesso da iniciati-
va será levado para todo o país. 

O projeto foi lançado em fevereiro des-
te ano, com o Pará sendo o Estado piloto 
no esforço nacional na organização e agi-
1izaço da aplicação dos beneficios da lei 
de execução penal. O Projeto "Mutirão 
Judiciário em Dia" surgiu de uma iniciati-
va conjunta do TIPA, com a colaboração 
dos TJs de Santa Catarina e de Goiás. A 
ministra Eliana Calmon parabenizou a 
presidente do TWA pela iniciativa de pe-
dir auxílio à Corregedoria Nacional. "O 
Tribunal superou nossas expectativas. Foi 
um trabalho de reconstrução e precisamos 
demolir muitas coisas", afirmou. 

Em seu discurso a corregedora lembrou 
da resistência de magistrados e servidores 
quando a meta foi estipulada e que agora 
estava entregando a Vara saneada como 
havia prometido há quatro meses. "Nós 
precisamos de trabalho, mas acreditando 
que ele tenha um final feliz", conclamou.  

Também é responsável pela execução do 
projeto no Pará, a desembargadora Dahil 
Paraense de Souza, corregedora daç Co-
marcas da Região Metropolitana, com 
o apoio dos juizes corregedores Luana 
Santalices e Lúcio Guerreiro, assessores 
e servidores do Poder Judiciário. Em seu 
discurso, a corregedora agradeceu a todas 
as pessoas envolvidas, no projeto. 

A magistrada falou sobre os esforços 
do Judiciário para corresponder às ex-
pectativas de seus jurisdicionados. "To-
dos sabemos que nem sempre tais respos-
tas rápidas e eficazes se tomam possíveis, 
porque não raro os obstáculos e dificul- 

dades transcendem o nosso âmbito fun-
cional e as ações que nos competem, e 
nisso se apresenta significativa uma qua-
se inesgotável possibilidade de recursos 
e manobras que as leis permitem e, por 
isso, reclamam revisões, reformas e re-
ajustes para que se adequem aos novos 
tempos e melhor correspondam aos an-
seios dos jurisdicionados". 

A presidente do TWA fez um breve ba-
lanço da atuação do CNJ desde sua criação. 
Para a magistrada, o árgão conseguiu dar 
muitas respostas aos brasileiros que tanto as 
almejavam. A desembargadora agradeceu a 
todos os envolvidos no projeto, em especial, 

Ministra Eliana Calmon parabenizou o esforço concentrado do Judiciário através da equipe da 1" Vara, à frente ajuíza Maria de Fátim 
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CNJ debate o encarceramento 
feminino no Brasil 

à corregedora nacional de Justiça. "Os resul-
tados representam o esforço extra de magis-
trados e servidores. O trabalho agora flumi 
melhor depois dessas mudanças". 

Ajiií72 coordenadora do projeto, Fátima 
Silva, apresentou os resultados obtidos. Entre 
os procedimentos realizados para o sanea-
mento da Vara, foi implementada a redução 
do tempo de julgamento dos incidentes e a 
ordenação para reduzir substancialmente 
o número de processos de execução, princi-
palmente pela eliminação de duplicidades 
"O prqjeto possibilitou a mudança de para-
digmas na Vara de Execução Penal", revelou 
a magistrada. Entre as maiores mudanças, 
a magistrada citou a criação do setor de ge-
renciamento do "Cálculo de liquidação de 
Pena", que resume avida carcerária do preso. 

Nestes 105 dias do "Mutirão Judiciário 
em Dia", a equipe da la  Vara deExecuções 
Penais ainda promoveu, entre medidas ju-
diciais e administrativas, a identificação 
de 16 mil processos, a triagem e juntada 
de mais de 6 mil, encaminhou mil guias 
de execuções penais, estruturou o setor de 
cálculos, proferiu 4.824 provimentos entre 
sentenças, decisões de encaminhamento e 
despachos, além de realizar 106 audiências 
e arquivar 503 processos, Também houve 
reorganização fisica da secretaria, com a 
adequação das rotinas, integração dos sis-
temas e treinamentos dos servidores 

Presentes no evento o juiz auxiliar da 
corregedoria do CNJ, Júlio César Meio; a 
corregedora das Comarcas: do Interior do 
TWA, desembargadora Maria de Naza-
ré Gouveia; a vice-presidente do TRT 8 ,  
Suzy Elizabeth Koury; o procurador de 
Justiça, Adélio dos Santos; e o defensorpú-
blico José Adaumir da Silva. 

Com o objetivo de discutir as par-
ticularidades das mulheres no con-
texto prisional, o Conselho Nacio-
nal de Justiça realizou, no dia 29 de 
junho, através do seu Departamento 
de Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário e do Sistema de 
Medidas Socioeducativas (DMF), o 
Encontro Nacional do Encarcera-
mento Feminino. O Tribunal de Jus-
tiça do Pará esteve presente aos tra-
balhos com a desembargadora Maria 
de Nazaré Saavedra Guimarães, 
coordenadora do Grupo Interinsti-
tucional de Trabalho e Prevenção 
à Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, representando a 
presidente do TJPA, desembarga-
dora Raimunda Gomes Noronha. 
O evento foi realizado no Auditório 
Externo do Superior Tribunal de 
Justiça, em Brasília. 

Dentre os temas debatidos, foram 
abordados a realidade atual intramu-
ros, as regras da ONU para a segre-
gação feminina (regras de Bangkok), 
a saúde das mulheres nos presídios 
e a realidade de mães e crianças 
presas. Conforme a organização do 
evento, o envolvimento da mulher 
em atos delituosos importa compre-
ender os desdobramentos conjun-
turais vinculados à prática dessas 
condutas. O número de mulheres en- 

carceradas no país vem aumentando 
significativamente nos últimos anos. 
No entanto, o tema muitas vezes é 
relegado a um segundo plano. Res-
salta ainda que a legislação penal 
e de execução penal, em geral, são 
omissas em relação às diferenças de 
gênero, favorecendo uma situação 
de desvalorização da mulher dentro 
do contexto penitenciário, que, de 
modo geral, foi previsto apenas para 
homens, sem atentar para caracte-
rísticas especiais, que vão desde as 
circunstâncias da prática de certos 
delitos, como no caso do tráfico de 
drogas, por exemplo, a situações en-
volvendo mães presas e seus filhos. 

Infância Roubada - A 3a  Vara Cri-
minal da Comarca de Abaetetuba, 
através do Juiz Titular Deomar Pinho 
Barroso, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, lançou, no 
dia 16 de junho, a Revista " Inocência 
Roubada". A publicação, de acordo 
com o juiz, integra um conjunto de 
iniciativas para o fortalecimento da 
rede de combate ao abuso e explora-
ção sexual de crianças e adolescentes 
no Município, e foi elaborada por uma 
equipe multidisciplinar, com o intuito 
de atender o publico infanto-juvenil, 
abordando o tema de forma lúdica e 
com uma linguagem acessível a este 
publico específico. 

 

Desembargadora Nazaré Saavedra coordena Grupo Interinstitucional no Pará 

 

o empenho da presidente Raimunda Noronha 
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Judiciário comemorou Dia do Meio 
Ambiente com ação em praça pú blica 

Q
Dia Mundial do Meio Ambien-
te, transcorrido no dia 5 de ju-
nho, foi comemorado pelo Ju-

diciário estadual com a abertura da ifi 
Semana do Meio Ambiente do Tribunal 
de Justiça do Para, que neste ano, teve como 
tema "Preservando as florestas, preserva-
mos a vida". A abertura foi feita na Praça 
Batista Campos, centro de Belém, pela 
presidente do TWA, desembargadora Rai-
munda Gomes Noronha, e pela juíza Maria 
Vitória Tons do Carmo, presidente da Co-
missão do Programa Agenda Socioambien-
tal do TWA e titular da Vara de Juizados 
Especiais Criminal do Meio Ambiente de 
Belém. Participaram da programação cerca 
de 200 magistrados e servidores do Judici-
ário, bem como populares que visitavam 
a Praça Batista Campos. As magistradas 
comemoraram também a coleta de nove 
toneladas de papel, que serão encaminha-
das para associações de catadores de papel. 

A Semana do Meio Ambiente foi rea- 

lizada pelo terceiro ano consecutivo, e re-
flete a preocupação do Judiciário com a 
questão ambiental. Conforme a presiden-
te Raimunda Noronha, "a sociedade vive 
o despertar de uma consciência de que 
devemos proteger o meio ambiente com 
a adoção de ações que busquem evitar a 
deterioração da natureza, preservando-
-a para as gerações futuras. Daí porque o 
TWA, há três anos, vem somando a essa 
corrente, com um programa socioambien-
tal permanente e com pleno êxito". 

A magistrada ressaltou que o Judiciário 
já tomou uma série de providências e me-
didas inclusas na Agenda Socioambiental 
que vem rendendo bons frutos em favor 
do meio ambiente. Dentre elas está a pu-
blicação do Diário de Justiça, que deixou 
de circular na forma de papel e, há mais 
de um ano, passou a ser editado de forma 
eletrônica, disponibilizado diariamente 
no Portal do Judiciário. Com  essa medi-
da, milhares de árvores foram poupadas.  

Outras medidas adotadas pelo Judiciário 
foram a utilização de papel recidado, bem 
como o avanço do Processo Judicial Digital, 
atualmente instalado em diversas unidades 
judiciárias, que elimina o uso do papel, com 
a tramitação processual realizada de forma 
exclusivamente  eletrônica. "O Judiciário 
está fazendo a sua parte na busca de um 
mundo melhor e mais verde", ressaltou a 
presidente Raimunda Noronha. 

De acordo com ajuíza Vitória do Car-
mo, a ação na Praça Batista Campos 
contou com a parceria de diversos ór-
gãos como a Universidade Federal Rural 
da Amazônia (UFRA), Museu Emílio 
Goeldi, Delegacia do Meio Ambiente 
(DEMA), Batalhão de Polícia Ambiental 
(BPA), Secretarias Municipal e Estadual 
de Meio Ambiente, Secretaria Munici-
pal de Economia, EMBRAPA e Sistema 
Faepa/Senar. Além de minioficinas e 
exposições de produtos feitos com mate-
rial reciclado com participação dos perso- 

Agenda Socioambiental do TWA, lançada há três anos, vem rendendo frutos no Judiciário, com preservação do meio ambiente 
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nagens do grupo teatral do Projeto 
Curupira, o público teve à dispo-
sição orientação sobre poluição 
sonora, lixo e controle ambien-
tal, campanha de Saúde Animal, 
orientação e educação ambiental 
no combate aos maus tratos ani-
mais, além de uma feira de produ-
tos orgânicos e distribuição de mu-
das de espécies como Pau Brasil, 
Ipê, Açai e Ingá. A Associação 
dos Magistrados do Pará também 
participou dos trabalhos. 

Ao longo da semana a programa-
ção foi desenvolvida nos fóruns Cri-
minal e Civel de Belém, no edificio-
-sede do TWA e nas Comarcas de 
Ananindeua e Marituba, onde fo-
ram implementadas a coleta seleti-
va e conscientização sobre o uso efi-
ciente dos materiais de expediente. 

Altaniira - Já na Comarca de Ai-
tamira, os juízes da Vara Agrária e 
do Juizado de Crimes Ambientais 
Márcio Teixeira Bittencourt e Luis 
Trindade Júnior re1i7aram, nos 
dias 3 e 4, a primeira etapa do Proje-
to "Ribeirinho Cidadão: a busca da 
inclusão social na Terra do Meio". 
As ações desenvolvidas em parce-
ria com órgãos públicos levou aten-
dimento para dezenas de moradores 
daquela área., distante cerca de mil 
quilômetros da capital. Além da pres-
tação de serviços jurisdicionais, orien-
tação jurídica, de cidadania e médico, 
os juizes promoveram a Semana Na-
cional do Meio Ambiente em Alta-
mira, como Projeto Rio Limpo Povo 
Sadio. As Associações dos Ribeiri-
nhos também foram contempla-
das com materiais que vieram das 
transações penais feitas pelo Juiza-
do Ambiental, para construção de 
galpões e escolas. As comunidades 
beneficiadas foram as do Riozinho 
do Anfrísio, Rio Iriri e Rio Xingu, 
representando um público alvo de 
mais de 300 ribeirinhos. 

Caminhada - Servidores da Jus-
tiça do Estado em conjunto com 
os da Justiça do Trabalho, tendo 
à frente o presidente do órgão, de-
sembargador José Maria Quadros 
de Alencar, encerraram a ifi Se-
mana do Meio Ambiente do TWA 
com uma caminhada ecológica no 
Parque Ambiental de Belém. Os 
servidores percorreram pouco mais  

de dois quilômetros, acompanha-
dos dos militares do Batalhão de 
Policiamento Ambiental do Exérci-
to, que atua no interior do Parque. 

O local foi o escolhido para o en-
cerramento da ifi Semana do Meio 
Ambiente do TWA por se tratar de 
uma área de preservação mantida 
pela Secretaria Executiva de Ciên-
cia, Tecnologia e Meio Ambiente 
(Sectam), com o apoio do BPA - 
Batalhão de Policiamento Ambien-
tal do Exército. Nele estão espécies 
diversificadas da flora e fauna, e a 
Estação de Tratamento de Agua 
do Utinga (COSANPA), que capta 
água dos Lagos Bolonha (menor) e 
Agua Preta (maior) para abastecer 
as residências de Belém. 

Doação - A programação come-
morativa da ifi Semana do Meio 
Ambiente do TWA abrangeu tam-
bém a doação de dois conjuntos de 
lixeiras e o plantio de mudas, bene-
ficiando a Escola Estadual Cordei-
ro de Farias. Estiveram a frente do 
evento, a presidente da Comissão 
do Programa Agenda Socioam-
biental do TWA e titular da Vara 
de Juizados Especiais Criminal do 
Meio Ambiente de Belém, Maria 
Vitória Tons do Carmo; além da 
j11{71 auxiliar da presidência, Andréa 
Cristine Comia Ribeiro; o assessor 
da Vara do Meio Ambiente, Enio 
Rebouças; e os técnicos da Coor-
denadoria de Gestão Estratégica, 
Cláudio Reis e Neiane Colares. 

Também compareceram às ativi-
dades, professores e alunos da esco-
la, incluindo a coordenadora peda-
gógica, Edenilza Almeida. Após a 
fixação da placa de inauguração do 
pomar, os alunos receberam dois 
conjuntos de lixeiras (oito unida-
des) para coleta de lixo seletivo e 
placas sinalizadoras e educativas. 
Os alunos participaram, em segui-
da, do plantio de cerca de 15 mu-
das, entre elas, as de cupuaçu, jam-
bo, banana e ingá. As miids foram 
doadas pela Embrapa, a pedido do 
TWA. A juíza Mana Vitória expli-
cou que a escola foi escolhida não 
só pela proximidade com a sede do 
Tribunal, mas por disponibilizar de 
área para o plantio de mudas e por 
já desenvolver projeto na área do 
meio ambiente. 

Programação da Semana contou com distribuição... 

.de mudas da flora regional na praça e caminhada... 

...ecológica no Parque Ambiental. Em Altamira.. 

..foi realizado o projeto "Rio limpo. Povo Sadio. 
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O arquivo já reune vinte anos de menória do Judiciário 

Arquivo Geral comemora 20 anos 
guardando a memória do Poder Judiciário 

C
om a solenidade comemora-
tiva aos 20 anos de instalação 
do Arquivo Geral do Tribunal 

de Justiça do Pará, que disponibilizou 
informações das novas regras para 
descarte ambientalmente correto de 
documentos, o Poder Judiciário deu 
sequencia à programação alusiva à ifi 
Semana do Meio Ambiente do TWA. 
A presidente do TWA, desembargadora 
Raimunda Noronha, falou sobre o simbo-
lismo da data comemorativa aos 20 anos 
do Arquivo, ressaltando o Programa de 
Gestão de Documentos, que visa reduzir 
seletivamente as proporções manipuláveis 
de documentos de forma a conservar per-
manentemente os que têm um valor futu-
ro, sem menosprezar a integridade subs-
tantiva da massa documental para efeitos 
de pesquisa. 

"Imaginem documentos produzidos 
há várias década sobre todas as atividades 
promovidas pelo nosso Tribunal de Justiça. 
Imaginem, também, que cada um desses 
documentos necessita ser catalogado e iden-
tificado, uma vez que os volumes documen-
tais crescem em progressão geométrica e é 
necessário que se estabeleçam parâmetros;  

para sua administração. Esta atividade vem 
a ser uma das muitas atribuições do Arquivo 
Geral. Portanto, aos que cuidam para que 
esse património seja devidamente preserva-
do, o meu particular agradecimento e sin-
ceras felicitações", disse a desembargadora 
presidente. 

Também se manifestaram na cerimônia o 
secretário de Administração do TWA, An-
tonio Brito, e o chefe da Divisão de Docu-
mentos e Arquivo do TWA, Paulo Roberto 
Pana. O secretário de Administração falou 
da importância da unidade para a memória 
do Judiciário e do processo de digitali7ação 
do Arquivo e as vantagens advindas com 
a mudança, uma das premissas da gestão 
do TWA em conformidade com o Con-
selho Nacional de Justiça. Atualmente, o 
Judiciário do Pará conta com mais de dois 
milhões de documentos em seu arquivo, já 
tendo digita117ados peças importantes como 
o inventário do intendente Antônio Lemos, 
o incêndio criminoso da Igreja de Nazaré e 
o processo criminal relativo ao assassinato 
de Severa Romana, todos processos cente-
nários de relevante importância para a me-
mória histórica do Estado. 

Paiva, por sua vez, ressaltou que ao lon- 

go dos 20 anos, o Arquivo Geral vem cum-
prindo suas finalidades institucionais de 
recolhei; preservar e dar a devida proteção 
aos documentos. Destacou ainda que o se-
tor vem dando cumprimento à Resolução 
011/2010-GP/TJPA, "quanto ao envio, 
recebimento, guarda, conservação e elimi-
nação de acordo com os códigos de classi-
ficação e com a tabela de temporalidade de 
documentos". Paiva ressaltou também que 
a memória da Justiça paraense permanece 
viva nos documentos do Arquivo Geral, 
subsidiando pesquisas acadêrnienç através 
de convênio com o Centro de Memória da 
Universidade Federal do Pará. 

Ainda na programação, as analistas do 
TWA Márcia Gouveia e Leiliane Rabelo 
expuseram detalhadamente o Programa de 
Gestão de Documentos. O Arquivo Geral 
do TJPA foi criado em 5 de junho de 1991, 
por meio da Resolução 09/1991, na gestão 
do Desembargador Nelson Silvestre Rodri-
gues Amorim. O objetivo da medida foi 
criar um espaço para administrar a docu-
mentação produzida e recebida pelo Judici-
ário Paraense. 

Na ocasião, a desembargadora presidente 
concedeu medalha 
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Desembargadoras Raimunda Noronha e Maria Rita com membros da equipe vencedora 

Alimentos arrecadados começaam a ser distribuídos nas entidades cadastradas 

Gincana Parceiros de Justiça e Solidariedade 
angaria toneladas de alimentos para doação 

Em ação que mobilizou magistra-
dos e servidores, o Tribunal de 
Justiça do Estado realizou a se-

gunda edição da Gincana Parceiros de 
Justiça e Solidariedade, que visa a inte-
gração funcional com auxilio ao próxi-
mo. A mobilização arrecadou toneladas 
de alimentos não perecíveis, além de mi-
lhares de unidades de material de higiene 
e limpeza e de lençóis, toalhas, fraldas 
descartáveis, dentre outros produtos. 
Todo o material será doado à entidades 
filantrópicas cadastradas no Judiciário. 

A gincana, que teve a duração de um 
mês, encerrou no dia 10 de junho, com 
uma festa solidária para apresentação 
e cumprimento das tarefas culturais e 
anúncio da equipe vencedora, que foi 
a Equipe Azul, formada pela Coorde-
nadoria dos Juizados Especiais, Escola 
Superior da Magistratura, Ouvidoria 
Agrária e Casa de Justiça e Cidadania, 
que somou 7.300 pontos. A presidente 
do TIPA, desembargadora Raimunda 
Gomes Noronha, e a corregedora das 
Comarcas da Região Metropolitana de 
Belém, lJahil Paraense, bem como a 
coordenada da gincana, desembarga-
dora Maria Rita Xavier, destacaram a 
importância da participação de todos 
na ação de solidariedade, incentivando 
o espírito de cooperação e valorizando 
as ações sociais, correspondendo a mais 
um elo na forte corrente de integração, 
motivação e cooperação, tanto entre os 
colegas de trabalho como na atenção e 
ajuda ao próximo. 

A gincana foi dividida em três etapas 
do evento, com a realização de tarefas so-
lidárias, tarefas culturais e tarefas do dia 
(prendas, apresentar atrações artísticas e 
números de dança, além de apresentar 
casal caracterizado de baiana e malandro 
carioca). Além da equipe Azul, participa-
ram as equipes Vermelha (corresponde 
ao edificio-sede do TWA), Amarela (Fó-
rum Criminal, Serviço Médico e Odon-
tológico), Verde (Fórum Cível e Arquivo 
Público) e Laranja (Icoaraci, Mosqueiro, 
Benevides, Marituba e Justiça Militar). 

A equipe vencedora da primeira etapa 
foi anunciada pela presidente Raimunda  

Noronha, durante a abertura da III Se-
mana do Meio Ambiente do TWA, na 
praça Batista Campos, no último dia 5. 
Na tarefa social de arrecadação de papel 
para reciclagem, foram arrecadadas nove  

toneladas do material, sendo que a equi-
pe vermelha coletou 4,7 toneladas, segui-
da da equipe Azul, com 2,4 toneladas. O 
papel arrecadado será doado a associa-
ções de catadores. 
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Vm passeio fotográfico 
pela sede do 
Poder Judiciário 
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