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TJPA amplia quadro de servidores com 
nomeação e convocação de concursados 

Presidente do TWA, desembargadora Raimunda Noronha (centro), dá as boas vindas aos novos servidores do Judiciário 

Em 

cerimônia realizada no dia 5 
de abril, o Tribunal de Justiça 
do Pará (TWA) deu posse a 22 

novos servidores do Judiciário paraen-
se, aprovados no concurso público n° 
002/2009 para cargos de níveis médio e 
superior como auxiliares e analistas ju-
diciários. Além da presidente do TWA, 
desembargadora Raimunda Gomes 
Noronha, compuseram a mesa oficial 
na cerimônia o diretor da Escola Supe-
rior da Magistratura do Judiciário do 
Pará, desembargador Rômulo Nunes; 
o coordenador dos Juizados Especiais, 
desembargador Constantino Guerrei-
ro; a secretária de Gestão de Pessoas 
do TWA, Alice Loureiro; o secretário 
de Administração do TWA, Alvaro 
Brito; e o presidente da Associação dos 
Oficiais de Justiça do Pará (Assojupa), 
Edvaldo Lima. 

No Diário da Justiça Eletrônico, edição 
do dia 2 de abril, nova convocação foi pu-
blicada, chamando para assumirem vagas 
no Judiciário 55 candidatos aprovados no 
mesmo concurso público. O objetivo é 
dotar as unidades do Judiciário de servi-
dores, mininilzando a carência funcional 
existente no Judiciário. Os novos convo-
cados, inclusive, integram o cadastro de 
reserva previsto no edital do concurso, 
uma vez que as 236 vagas ofertadas já fo-
ram devidamente preenchidas. 

Saudando os empossados, a presiden-
te lembrou a luta dos candidatos para 
conquistar uma vaga no serviço público 
e destacou que estava apenas concluin-
do o concurso iniciado na gestão do 
desembargador Rômulo Nunes, que a 
antecedeu na Presidência do TWA. A 
magistrada acrescentou ainda, que a 
posse dos candidatos iria trazer melho-
rias nos serviços prestados pelo Poder 
Judiciário. "Essa solenidade tem o sig-
nificado de dar à sociedade a resposta 
que ela nos cobra", enfatizou. A de-
sembargadora lembrou ainda, a impor-
tância de os servidores cumprirem suas 
funções com dignidade, ética e amor a 
causa pública. 

A secretária de Gestão de Pessoas, o 
presidente da Assojupa e o servidor em-
possado, Márcio Campos Barroso Re-
belo, também se manifestaram durante a 
solenidade. A primeira destacou as expec-
tativas do Tribunal em relação aos novos 
servidores. "Todos estávamos esperando 
ansiosamente pelos senhores. Esperamos 
que todos possam contribuir com a me-
lhoria dos serviços do Judiciário". 

O presidente da Assojupa agradeceu 
o empenho da presidente e da secretária 
de gestão em angariar mais verbas junto 
a Assembléia Legislativa do Pará (ALE~  
PA)para aumentar o quadro efetivo de 
servidores. Já o representante dos servi- Com a convocação e nomeação, o Judiciario do 
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Estado amplia o quadro funcional nas Comarcas de Belém e do Interior, dotando as unidades judiciárias de mais recursos humanos 

dores empossados, Márcio Rebelo, pa-
rabenizou o Tribunal pela ação. "E mais 
um passo importante que está sendo dado 
para melhorar os serviços do Judiciário. 
Este ato não muda somente a vida dos 
servidores, mas também de seus 20 fami-
Ii". 

Após o ato solene da posse, os novos 
servidores ouviram a palestra "O Poder 
Judiciário e sua Estrutura", proferida 
pelo juiz Marco Antônio Castelo Bran-
co, titular da 2  Vara da Fazenda Públi-
ca de Belém. Em seguida, foi a vez da 
secretária Alice Loureiro dar informa-
ções gerais sobre o quadro de pessoal do 
Poder Judiciário no Pará. 

Os novos servidores atuarão nas Co-
marcas de Belém (16), Abaetetuba (1), 
Ananindeua (1), Santa Izabel do Pará 
(2), Capanema (1) e Concórdia do Pará 
(1). Dos 22 servidores convocados, 11 
ocuparão cargo de oficial de justiça. 
Os servidores empossados cumpriram 
agenda de treinamento para operar o 
Sistema de Gestão de Processos Judi- 

Desembargador Rõmulo Nunes entrega termo de posse a um dos servidores 
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Encontros regionais tiveram reuniões 
em Barcarena e Parauapebas 

uízes de nove Regiões Judiciárias vol- 
taram a se reunir com a Presidência 
do Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará nos 4° e 5° Encontros Regionais da 
Magistratura, sediados nas Comarcas de 
Barcarena e Parauapebas, respectivamen-
te, nos dias 2 e 29 de abril. Em Barcarena, 
a reunião abrangeu juízes que exercem 
as funções judicantes em Comarcas in-
tegrantes das 3  7a 8  a e 9 Regiões Judi-
ciárias. Já em Parauapebas, o encontro 
congregou magistrados das 10a,  a 12 e 
13 a Regiões Judiciárias, representando as 
regiões sul e sudeste do Pará. 

Além da presidente, participaram dos 
encontros a corregedora de Justiça das 
Comarcas do Interior, desembargadora 
Maria de Nazaré Gouveia, o diretor da 
Escola Superior da Magistratura do Pará 
(ESM-PA), desembargador Rômulo Nu-
nes; os juizes auxiliares da Presidência 
do TWA, Sílvio César Maria e Andréa 
Cristine Ribeiro; a juíza auxiliar da Cor-
regedoria das Comarcas do Interior, Kátia 
Parente; e o presidente da Associação dos 
Magistrados do Pará (AMEPA), Heyder 
Ferreira. Também participaram os secre-
tários do TWA Alvaro Brito (Administra- 

ção), Alice Loureiro (Gestão de Pessoas), 
Suei Azevedo (Planejamento e Controle) 
e Fábio Salame (Informática). 

Nesses encontros a Presidência objetiva 
decidir, com juizes, formas e procedimentos 
para a constante melhoria da atuação de 
cada Comarca e região. Nas ocasiões os ju-
ízes expuseram as necessidades enfrentadas  

no dia-a-dia, como a carência de servidores, 
reparos nos Fóruns e falta de segurança nos 
municípios. A direção do TWA ouve relatos 
e sugestões dos juizes e também orienta so-
bre as determinações e metas estabelecidas 
tanto pelo Conselho quanto no plano de 
ação doTJPA para o biênio 20ll-2012. 

Aproveitando a oportunidade, a piesiden- 

Trabalhos foram coordenados pela presidente do TJPA, desembargadora Raimunda Noronha 

As reuniões em Barcarena e Parauapebas congregaram cerca de 50 magistrados atuantes em diversas Comarcas de oito regiões judiciárias 
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te parabenizou os magistrados e servidores 
que se empenharam no cumprimento da 
Meta 1 de 2010 do CNJ, na qual o Judiciá-
no do Para ficou em primeiro lugar, julgan-
do um número maior do que o de novos 
processos aJ117ad0s em 2010. "Eu apelo 
para que esse empenho continue este ano", 
desejou. Antes de encerrar os encontros, a 
presidente destacou que as últimas conquis-
tas registradas nas Comarcas das regiões são 
resultado do empenho da gestão passada do 
TWA, na qual esteve a frente o desembarga-
dor Rômulo Nunes. 

A série de encontros regionais deverá 
encerrar no próximo dia 20 de maio, em 
Santarém, quando a Presidência reunirá 
os magistrados atuantes nas 14a 15a e 16 

Regiões Judiciárias. Os 1°, 2° e 30  encon-
tros ocorreram, respectivamente, em Ana-
nindeua, Paragominas e Belém. Magistrados apresentaram sugestões para a melhoria da prestação jurisdicional nas Comarcas 

 

Presidentre doTJPA recebeu em audiência 
representantes da Sub-seção da OAB em Parauapebas 

o 

K presidente do ribuxui1 de Jusia 
o Pará (TIPA), desembargadora Rai-
unda Gomes Noronha recebeu em 

udiência, após o encerramento do 50  

ncontro com Magistrados, o presiden-
- e o vice-presidente da sub-seção da 
AB de Parauapebas, respectivamente, 
dernir Donizette Fernandes e Josenil-
o dos Santos Silva. 
Os dirigentes aproveitaram a passa-

da presidente pela região sudeste  

do Pará para reivindicar a transforma-
ção da Comarca de Parauapebas em 
Pólo Judiciário. Além disso, também so-
licitaram a criação de Juizados Especiais 
para tomar os trâmites processuais nas 
Comarcas da região mais céleres. Du-
rante o encontro, os dirigentes, que disse-
ram estar representando os advogados e 
os jurisdicionados da região, ressaltaram 
que é pacífica a relação da OAB Paraua-
pebas com a direção do TIPA. 

Por sua vez, a presidente do Tribunal 
informou que as reivindicações serão 
analisadas e atendidas na medida do 
possível e em acordo com a disponi-
bilidade orçamentária e financeira do 
órgão. A presidente destacou que o que 
puder ser atendido, será providenciado,, 
Antes de encerrar o encontro, a desem-
bargadora lembrou aos dirigentes quø 
as portas do Tribunal estão sempre 
abertas para a OAB. 

Presidente Raimunda Noronha durante audiência com advogados da subseção da OAB em Parauapebas 



Desembargadora Dahil Paraense abriu os trabalhos do Seminário em Barcarena 

Seminários da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude ocorrem em acordo com os Encontros Regionais da Magistratura 

Juízes debatem em seminário políticas 
públicas para a Infância e Juventude 

As 

políticas públicas voltadas 
para a área da infância e ju-
ventude do Estado foram o 

tema do Seminário Regional da Co-
ordenadoria Estadual da Infância e 
Juventude do Tribunal de Justiça do 
Pará (CEIJ), realizado nos dia 1° e 
29 de abril, respectivamente em Bar-
carena e Parauapebas. O evento, que 
tem por objetivo divulgar e orientar 
sobre temas referentes à garantia dos 
direitos das crianças e adolescentes, 
reuniu cerca de 150 pessoas, entre 
magistrados e técnicos que atuam 
em Varas da Infância e Juventude 
das 10 Regiões Judiciárias e repre-
sentantes de instituições e entidades 
integrantes da Rede de Proteção dos 
direitos da infância e juventude. 

Os seminários contaram com a par-
ticipação da corregedora de Justiça das 
Comarcas da Região Metropolitana da CEIJ, desembargador José Maria juízas Marinêz Cruz Arrais, Daniela 
de Belém (CJRMB), desembargado- Teixeira do Rosário, bem como dos de Cássia Burnheim e Odete Carvalho. 
ra Dahil Paraense, do coordenador demais integrantes da Coordenadoria, O desembargador Teixeira do Rosário 
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Grupo de prevenção à violência 
doméstica contra a mulher 

ff 
define ações nessa área 

iniciou os trabalhos com a apresenta-
ção da estrutura da CEIJ, que foi criada 
através de resoluções do Conselho Na- 
cional de Justiça (CNJ) e do TJPA, ob-
jetivando coordenar e executar políti- 
cas públicas para infância e juventude. 
Nas ocasiões o coordenador solicitou 
aos magistrados participantes as infor- 
mações e dados sobre os programas de 
acolhimento de crianças e adolescentes 
nas comarcas do Estado, importante 
instrumento para a implementação das 
políticas públicas tratado no evento. 

Em Barcarena, o seminário teve 
como convidado o juiz Humberto 
Vasconcelos, da Vara da Infância e 
Juventude de Recife-PE, que abordou 
em palestra a operacionalização da 
Instrução Normativa de n° 002-CNJ, 
falando sobre a experiência no seu 
Estado nessa área. 

Conforme o magistrado, em Per-
nambuco, a Justiça dispõe de um 
Centro Integrado da Infância e Juven-
tude onde estão reunidas sete Varas 
da Infância, incluindo a Vara Regio-
nal e duas de Crimes contra Crianças 
e Adolescentes. Na oportunidade o 
juiz também abordou aspectos como 
violência, medo, desarmonia fami-
liar, valores, cultura, preconceitos, 
entre outros aspectos que atingem 
crianças em situação de rua. 

Em palestra sobre a drogadição, a 
juíza Odete Carvalho, da 2  Vara da 
Infância e Juventude da Comarca de 
Belém, destacou o consumo do cra-
ck entre os adolescentes e a relação 
do uso da droga com a prática de 
atos infracionais no Estado. A ma-
gistrada também mostrou o mapa 
da violência no Estado e o plano de 
enfrentamento ao crack e outras dro-
gas, que vem sendo efetivado através 
de acordos e parcerias de cooperação 
técnica entre o Judiciário e o Execu-
tivo. A juíza exibiu ainda um vídeo 
sobre "Justiça Restaurativa", modelo 
de justiça que coloca o ofendido fren-
te a frente com o ofensor. 

Também conhecida como "Cultura 
da Paz", a Justiça Restaurativa é um 
processo alternativo de colabora-
ção, que envolve as partes afetadas 
mais diretamente por um crime, ob-
jetivando determinar qual a melhor 
maneira de reparar o dano causado 
pela transgressão, focando na paci-
ficação, sendo considerada a justiça 
para o século XXI. 

O Grupo Interinstitucional de 
Trabalho e Prevenção à Violên-
cia Doméstica e Familiar contra 
a Mulher, coordenada pela de-
sembargadora Maria de Nazaré 
Saavedra Guimarães promoveu, 
no dia 7 de abril, reunião de tra-
balho e fez um balanço sobre a 
atuação do Grupo e as ações que 
precisam ser levadas adiantes no 
enfrentamento à violência con-
tra a mulher. Integram o Grupo 
as juízas das Varas de Violência 
Contra a Mulher, Rosa Navegan-
tes e Fabíola Urbinati Pinheiro; 
o promotor de Justiça Aldo Sai-
fé, representante do Ministério 
Público; e as defensoras públicas 
Arleth Guimarães, do Núcleo de 
Atendimento à Mulher, e Vilma 
Araújo, do Atendimento Crimi-
nal. Presente a reunião o juiz Rai-
mundo Moisés Alves Flexa, dire-
tor do Fórum Criminal de Belém. 

Entre os assuntos tratados es-
tavam a estrutura e funciona-
mento das Varas especializadas. 
Na capital são três Varas com 
competência para processar e 
julgar ações penais e cíveis, estas  

advindas de situação de violên-
cia doméstica e familiar contra a 
mulher. Na ocasião a juíza titular 
da l  Vara Rosa Navegantes lem-
brou que a Vara enfrenta uma de-
manda de mais de cinco mil pro-
cessos, e necessitam contar com 
oficiais específicos para dar conta 
da média diária das medidas pro-
tetivas expedidas por cada uma 
das Varas, comprometendo-se o 
juiz diretor do Fórum Criminal 
de Belém em colocar dois oficiais 
de justiça exclusivos para atendi-
mento da demanda. 

As integrantes do Grupo elabo-
raram uma pauta de atividades, 
como visitas às autoridades e aos 
abrigos de mulheres. Em relaçãQ 
ao volume processual a coord 
nadora sugeriu a realização d 
mutirão para acelerar os procedi 
mentos. Das três Varas da capital, 
a última foi instalada a cerca de 
um mês. Elas têm competência 
para atuarem nas áreas penal, cí-
vel e de tribunal do júri. Além de 
Belém, as Varas especializadas es-
tão instaladas em Marabá, San 
rém e Altamira. 

Ações a serem desenvolvidas pelo Grupo foram debatidas em 
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Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
estaduais celebram Pacto pela Justiça 

Governador do Pará, Shio Jatene Deputado Manct Pione, presidente daALEPA Pmsidente do TiPA, k Raimendallomnha 

Q
s chefes dos Poderes Judici-
ário, Executivo e Legislativo 
do Estado celebraram, no dia 

8 de maio, no auditório do Fórum 
Cível de Belém, o Pacto pela Justiça, 
com assinatura de um protocolo de 
intenções, estabelecendo como se dará 
a cooperação entre os órgãos. O do-
cumento foi assinado pela desembar-
gadora Raimunda Gomes Noronha, 
presidente do TJPA; Simão Jatene, Go-
vernador do Estado; deputado Manoel 
Pioneiro, presidente da Assembléia Le-
gislativa do Pará; procurador-geral de 
Justiça Antonio Eduardo Barleta de 
Almeida, pelo MPE, e o defensor pú-
blico geral Antonio Figueiredo Car-
doso, pela Defensoria Pública. 

Presentes à cerimônia o conselhei-
ro Milton Nobre, representando o 
Conselho Nacional de Justiça CNJ, 
o senador Flexa Ribeiro, o padre 
Ronaldo Menezes, representando o 
arcebispo de Belém, Antonio Tavei-
ra, diversos desembargadores, juízes, 
procuradores e promotores de justiça, 
secretários de Estado, entre outras 
autoridades. 

Com vigência prevista de um ano 
podendo ser prorrogada, o Protocolo  

de Intenções visa desenvolver ações 
conjuntas com as demais instituições 
que compõem o Sistema Judiciário, 
de forma a garantir o acesso à Justiça 
a todos os cidadãos. Cada signatário 
do Protocolo indicará representante 
para compor o Grupo Gestor do Pac-
to pela Justiça. Esse grupo fará mape-
amento dos problemas que emperram 
a celeridade da prestação judicial, de-
vendo propor soluções nesse sentido. 

O Estado do Pará é o primeiro a 
firmar um pacto pelo aprimoramento 
da Justiça e pode servir de exemplo 
para os outros Estados da Federação, 
destacou o desembargador do TJPA e 
conselheiro do Conselho Nacional de 
Justiça, Milton Nobre. Para ele o Pac-
to, "é um chamamento da presidente 
do TJPA para a Justiça do Pará, que é 
um direito e dever de todos", declarou. 

No discurso o representante do 
CNJ leu a mensagem enviada pelo 
ministro César Peluzo, presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF) 
e do CNJ sobre o evento: "todas 
as iniciativas que tenham por pro-
pósito promover a modernização 
e o aperfeiçoamento do sistema de 
Justiça são louváveis e devem ser  

estimuladas não só pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), mas por 
todos os órgãos que compõem o Ju-
diciário. Estamos somando esforços 
para o estabelecimento de uma pres-
tação jurisdicional que atenda os ci-
dadãos com agilidade". 

"Não há nada mais importante que 
um Pacto pela Justiça em um país tão 
desigual como o Brasil", destacou o 
governador do Pará, Simão Jatene. 
Ele disse também que "é impossível 
pensar em superação das desigualda-
des sem pensar na justiça". 

A presidente do TJPA disse contar 
com a colaboração de todos os órgãos 
que compõem o sistema de justiça e 
que só assim será garantida a presta-
ção judicial que a sociedade almeja, 
ressaltando ainda que a celeridade 
processual depende não apenas do Ju-
diciário, mas de todas as instituições 
integrantes do Sistema de Justiça. 

Ressaltou ainda a presidente ter "a 
convicção de que todos nós, como 
responsáveis diretos pela definição 
e aplicação de políticas públicas que 
resultem em efetiva prestação de ser-
viços aos cidadãos, onde quer que se 
encontrem, estamos dispostos a lan- 
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cc Todas as iniciativas que 
tenham por propósito 

promover a modernização e o 
aperfeiçoamento do sistema de 
Justiça são louváveis e devem 
ser estimuladas não só pelo 

Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), mas por todos os órgãos 

que compõem o Judiciário... 

 

  

 

 

Ministro César Peluzo, 
presidente do STF e do CNJ 

 

Coas. Milton Nobre, representou o CNJ 

çar um olhar crítico sobre as nossas 
deficiências e nos debruçar na busca 
das soluções mais factíveis para os 
pequenos e grandes problemas que 
representem entraves à excelência 
desses serviços. Esse é o espírito do 
Pacto que propomos - focado na pres- 

tação jurisdicional - mas em perfeita 
consonância com o Pacto pelo Pará. 
E um compromisso nosso, de todas 
as autoridades que aqui nos honram 
com suas presenças e que certamente 
irão aderir ao Pacto pela Justiça, dar 
as melhores respostas aos questiona- 

mentos da sociedade sobre a qualida-
de do serviço público. Isto transcende 
às questiúnculas egoístas de viés es-
tritamente partidário para atingir os 
mais altos patamares do verdadeiro 
exercício da Política como ciência do 
bem comum". 

Reptesentantes dos Podeis assinaram Pacto pela Justiça reafirmando COILIpIUJI iisso com a sreiM 
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Professor Zeno Veloso ministrou aula magna na Escola Superior da Magistratura reunindo operadores de direito e acadêmico 

Palestra sobre Desjudicialização e Atos 
Notariais iniciou atividades da ESM 

As últimas alterações legislativas 
ocorridas no Código do Proces-
so Civil brasileiro foram os pon-

tos apresentados, no dia 25 de abril, na 
palestra "Desjudicialização e Atos No-
tariais", ministrada pelo jurista paraen-
se Zeno Veloso, no auditório da Escola 
Superior da Magistratura do Estado do 
Pará (ESM-PA). O evento contou com 
a participação da presidente do TJPA, 
desembargadora Raimunda Noronha, e 
do diretor geral da ESM-PA, desembar-
gador Rômulo Nunes, e abriu o calen-
dário de atividades a serem desenvolvi-
das pela Escola em 2011. 

Odesembargador Rômulo Nunes 
fez a abertura oficial do evento e res-
saltou que a escolha do professor Zeno 
Veloso, jurista paraense com reconhe-
cimento em âmbito nacional, deve-se 
à intenção deliberada de valorização  

da "prata da casa", ressaltando a im-
portância do jurista para a formação e 
construção do pensamento jurídico no 
Estado do Pará. 

A desembargadora Raimunda No-
ronha, por sua vez,também ressaltou 
as qualidades do palestrante, desta-
cando a competência de Zeno Veloso 
desde os tempos de estudante, uma 
vez que integravam a mesma turma 
na Faculdade de Direito. Pela primei-
ra vez participando da aula inaugural 
na condição de presidente do TWA, a 
desembargadora destacou a importân-
cia da missão da Escola na capacitação 
de magistrados e servidores, apta a ofe-
recer cursos de atualização e aprimora-
mento dos conhecimentos a integran-
tes do Judiciário e demais interessados 
na área jurídica. 

O professor Zeno Veloso deu iní- 

cio à exposição referindo-se à Lei 0 

11.441/07, de 04 de janeiro de 2007, 

como o principal exemplo brasileiro 

de desjudicializ ação. A Lei, que pos-
sibilitou a realização de inventário, 
partilha, separação consensual e di-
vórcio consensual por via adminis-
trativa (escritura pública), desde que 
não haja filhos menores ou incapazes 
do casal, e observados os requisitos 
legais, retirou da intervenção do Esta-
do o âmbito da vida privada dos côn-
juges, facilitando a dissolução da so-
ciedade conjugal no mesmo diapasão 
que disciplinou a liberdade de casar. 
"A desjudicialização é um fenôme-
no mundial e é um processo que deu 
certo, e eu vou provar isso com nú-
meros", explicou o professor. A aula 
magna foi transmitida online para as 
Comarcas do interior. 
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Encontro Nacional 
do Judiciário sobre 

CAPACITAÇÂO 
JUDICIAL 

Encontro Nacional de Capacitação 
Judicial reúne representantes de ESMs 

presidente do Tribunal de Jus- 
tiça do Pará (TWA), desem- 
bargadora Raimunda do Car-

mo Gomes Noronha, e o diretor geral 
da Escola Superior da Magistratura do 
Estado do Pará (ESM-PA), desembar-
gador Rômulo Nunes, participaram, 
em Florianópolis (SC), do Encontro 
Nacional Sobre Capacitação Judicial. O 
evento, organizado pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), tem como ob-
jetivo discutir formas de implementação 
da Resolução 126, que criou o Plano 
Nacional de Capacitação Judicial, bem 
como o Sistema Nacional de Capacita-
ção Judicial. 

O encontro, coordenado pela Comis-
são de Eficiência Operacional e Ges-
tão de Pessoas do CNJ, tendo à frente 
o ministro Ives Gandra, contou com a 
presença do ministro Cezar Peluso, pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF) do CNJ. Na mesa de abertura, 
estiveram presente os presidentes e/ou 
representantes do STJ, STM, TST, TSE 
e TJSC, e ainda os diretores das escolas 
nacionais de Formação e Aperfeiçoa-
mento de Magistrados (ENFAM) e de 
Formação e Aperfeiçoamento de Ma- 

gistrados do Trabalho (ENAMAT). 
Através de painéis os participantes do 

encontro debateram sobre as escolas ju-
diciais e sua estrutura administrativa; o 
Sistema Nacional de Capacitação Judi-
cial e suas inovações; a formação inicial 
dos magistrados; a formação de servido-
res e a participação das escolas judiciais; 
os sistemas de avaliação nos cursos de 
formação e os meios de engajamento 
na formação continuada. O evento en-
cerrou com o lançamento da Escola Ju-
dicial da América Latina (EJAL), bem 
como com a apresentação das conclu-
sões dos trabalhos. 

Conforme a reso1iiço 126, editai em 
22 de fevereiro deste ano, o Plano Nacio-
nal de Capacitação Judicial, é definido 
como "o conjunto de diretrizes norteado-
rãs das ações promovidas pelas Escolas 
Judiciais brasileiras na formação e aper-
feiçoamento de magistrados e servidores 
do Poder Judiciário, visando a excelência 
técnica e ética da magistratura e dos ser-
vidores da Justiça". Concomitantemente, 
foi instituído o Sistema Nacional de Ca-
pacitação Judicial, integrando as várias 
escolas e centros de estudos ou formação 
judiciais que atuam no âmbito nacional. 

O Plano define ainda que as escolas 
judiciais nacionais, regionais, federais 
e estaduais terão departamento próprio 
para a coordenação, planejamento e 
desenvolvimento das ações formativas 
dos servidores dos respectivos tribu-
nais e jurisdições. Também prevê que 
a capacitação judicial será desenvolvi-
da nas modalidades de formação inicial; 
formação continuada e de formadores 
(multiplicadores). A formação inicial 
envolve o curso de seleção de magis-
trados e servidores, como etapa final 
do concurso para provimento de car-
gos, com duração mínima de um mês 
e avaliação final obrigatória; os cursos 
de aperfeiçoamento ministrados aos 
magistrados em fase de vitaliciamento 
e aos servidores em estágio probatório, 
também com avaliação. A formação 
continuada abrangerá todos os cursos 
de aperfeiçoamento e atuali7aço feitos, 
ao longo da carreira, pelos magistrados 
vitaliciados e pelos servidores em geral. 
Já a formação de multiplicadores, por 
sua vez, terá por finalidade a prepara-
ção de professores especializados tanto 
na formação e aperfeiçoamento de ma-
gistrados quanto de servidores. 

MR)flh1. INlflPNAATIVflTIPA 1 



Conselheiros do CNJ e vice-presidente do TiPA coordenaram a reunião de trabalho 

Magistrados do Norte e Nordeste debatem 
a uniformização de custas judiciais 

Magistrados e técnicos do Con-
selho Nacional de Justiça, 
dos Tribunais de Justiça do 

Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão e 
Piauí, e integrantes da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil participaram, no dia 
28 de abril, na sede do TJPA, de reunião 
de trabalho em torno de pauta sobre o 
sistema de custas judiciais no Brasil, e 
apresentaram sugestões à minuta de 
projeto de lei que está em andamento 
no CNJ para a uniformização nacional 
do sistema. A reunião foi coordena-
da pelo conselheiro do CNJ Jeiferson 
Kravchychyn, e pela vice-presidente do 
TIPA, desembargadora Eliana Abu-
faiad (representando a desembargado-
ra Raimunda Noronha, presidente do 
TWA, que estava em cumprimento de 
agenda institucional na Comarca de Pa-
rauapebas) com participação dos tam-
bém integrantes do CNJ, conselheiros 
Milton Nobre e Felipe Locke. 

De acordo com Kravchychyn, a reu-
nião foi bastante proveitosa conside-
rando que proporciona o diálogo entre  

os Tribunais de Justiça e a OAB, "pro-
movendo uma caixa de ressonância 
amplificando o trabalho que vem sendo 
desenvolvido". O conselheiro destacou 
que a reunião no Pará é a sexta realiza-
dano Brasil com o objetivo de discutir o 
o projeto, ressaltando que está receben-
do as sugestões dos tribunais para a ela-
boração de uma minuta que será levada  

a apreciação em sessão do CNJ, que por 
sua vez encaminhará ao Supremo Tri-
bunal Federal, com vistas à inclusão no 
Pacto Republicano. 

Oconselheiro Milton Nobre também 
ressaltou a importância dessas reuniões, 
colhendo informações sobre o sistemas de 
custas nos tribunais e como as instituições 
vêm resolvendo os problemas que por 

Representantes do Judiciário do Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão e Piauí abordaram o sistema de custas judiciais no Brasil 
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Reunião no Pará foi a sexta no Brasil com o objetivo de discutir o projeto de custas 

ventura tenham surgido. A partir da cole-
ta de informações e sugestões, conforme 
o conselheiro, é possível reali7ar um diag-
nóstico, formulando assim uma política 
do Judiciário para a questão. 

Para o conselheiro Felipe Locke, a 
reunião de representantes do Judiciário 
e da OAB representa um congregamen-
to de forças buscando a elaboração de 
um sistema que seja bom para todos, 
com segurança, transparência e que 
proporcione uma arrecadação adequa-
da. Segundo ele, somente com uma le-
gislação nacional, será possível a defini-
ção de leis estaduais, atentando nesses 
casos para as peculiaridades regionais 
de cada tribunal. Ele frisou que o CNJ 
está abraçando a causa, contando com 
as sugestões e orientações de todos que 
possam contribuir. 

Da mesma forma, a desembargadora 
Luzia Nadja Nascimento, corregedora 
de Justiça em exercício das Comarcas 
da Região Metropolitana de Belém, des-
tacou que a reunião é de conhecimento, 
buscando saber o que pensam os tribu-
nais sobre a iniciativa do CNJ de unifi-
cação do sistema. O objetivo, segundo 
ela, é que se repense as custas com foco 
no jurisdicionado sem deixar de se ob-
servar a receita necessária para o custo 
do processo. 

Na ocasião, o diretor de arrecadação do 
Tribunal do Rio de Janeiro, José Cláudio 
Vasconcelos, apresentou a experiência 
da sua instituição, que é modelo nacio- 

nal, explicando a necessidade de adoção 
de práticas de gestão e de procedimentos 
que tornem mais fáceis e simplificados o 
recolhimento de custas. O presidente da 
OAB-PA, Jaibas Vasconcelos, também 
se manifestou na reunião, apresentando 
propostas como a unificação do valor 
das custas em plano nacional com base 
na tabela aplicada na Justiça Federal, e 
o recolhimento de custas e preparo feito 
no modelo adotado pela Justiça Federal, 
com cálculo e emissão de guias no próprio 
site da Justiça. 

Dentre os participantes estavam ain- 

da, os desembargadores Mário Gurtyev, 
presidente do TJAP; Gilberto Pinhei-
ro, corregedor do TJAP; Jacqueline 
Adorno, presidente do TJTO; Angela 
Prudente, corregedora do TJTO; Jaime 
Araújo, do TJMA; juiz Júlio Melo, au-
xiliar da Presidência do CNJ; juiz Vir-
guio Madeira, auxiliar da Corregedoria 
do TJPI; juizes corregedores do TIPA, 
Lúcio Guerreiro, Cristiano Arantes e 
Luana Santalices; Jarbas Vasconcelos, 
presidente da OAB-PA; além de Ângela 
Sales e Norberto Lopes, conselheiros fe-
derais da OAB. 

Coordenadoria de Precatórios do 
TiPA em novas instalações 

A desembargadora Raimunda Comes 
Noronha, presidente do Tribunal de Justi-
ça do Pará, inaugurou, no dia 5 de abril, as 
novas instalações da Coortlenadoria de Pre-
catórios do TIPA. A presidente ressaltou a 
importância do novo espaço, assegurando 
melhores condições de trabalho para os 
servidores, bem como para atendimento 
ao público, com uma estrutura moderna e 
mais eficiente, contribuindo para a melhor 
prestação jurisdicional. A nova sala da Co-
ordenadoria de Precatórios está localizada 
no andar térreo do edificio sede do TIPA,  

na avenida Almirante Bantso, 3089, bairro 
do Souza. 

Para o juiz da Central de Conciliação de 
Precatórios do TWA, Charles Menezes, a 
aquisição do novo espaço é  resultado da 
reestruturação do setor de precatórios, "que 
visa garantir o melhor funcionamento da 
atividade, que é tão importante para oTri-
bunal na medida em que colabora com a 
tramitação mais célere dos precatórios". 

A coordenadora de Precatórios, Lia 
Baptista, comemora as novas instalações 
afirmando que as antigas instalações não  

atendiam a demanda de processos, sobretu-
do após a edição da Emenda 62/2009, que 
instalou o regime especial para pagamentd., 
dos precatórios, estendendo o prazo para 
quitação em até 15 anos. A Coordenadona 
de Precatórios foi instalada no TIPA em 
2006 e tem jurisdição sobre todo o território 
estadual. Presentes também na cenmô 
os desembargadores Rôrnulo Nunes e Jósé 
Maria Teixeira do Rosário, e os secretários 
de Planjamento, Sueli Azevedo, e de Ad-
ministração, Antônio Brito, que coordenou 
a reestruturação do novo espaço 
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AMB presta homenagem à presidente 
Raimunda Noronha 

Apresidente do Tribunal de 
Justiça do Estado, desembar-
gadora Raimunda do Carmo 

Gomes Noronha, esteve entre as ma-
gistradas homenageadas, no último dia 
14 de abril, em Brasília, pela Secretaria 
de Assuntos da Mulher Magistrada, 
órgão da Associação dos Magistrados 
Brasileiros. Foi agraciada com o Prê-
mio Thereza Grisólia Tang durante so-
lenidade presidida pelo desembargador 
Nelson Calandra, presidente da AMB, 
em companhia da desembargadora 
Sérgia Miranda, diretora da Secretaria 
de Assuntos da Mulher Magistrada. 
Prestigiaram o evento mais de 500 con-
vidados, entre eles diversas autoridades 
dos Três Poderes. Também foi home-
nageada a desembargadora paraense 
Lydia Dias Fernandes como a primeira 
mulher a presidir um Tribunal de Justi-
ça no país, oTJPA, além da corregedo-
ra nacional de Justiça, ministra Eliana 
Calmon, e a ex-presidente do Supremo 
Tribunal Federal e do Conselho Nacio-
nal de Justiça, ministra Ellen Grace. 

Na abertura da cerimônia, a AMB 
apresentou oficialmente a Secretaria 
de Assuntos da Mulher Magistrada, 
idealizada pelo presidente Nelson Ca-
landra e criada em sua gestão, depois 
de 61 anos de existência da Associa-
ção. No evento, foram homenageadas 
36 mulheres que se destacaram por seu 
pioneirismo de trabalho na Magistratu-
ra e no Poder Judiciário. 

O início da solenidade foi marcado 
pela leitura de um poema da Desem-
bargadora Maria Helena Cisne, presi-
dente do Tribunal Regional Federal da 
2 Região (TRF-2), falando da impor-
tância das mulheres para a sociedade. 
"Es como a luta: serena e amiga, plá-
cida e companheira. Fonte da vida, és  

como a água: sem ti a humanidade pe-
receria", declamou a Magistrada. 

Coube à Desembargadora Sérgia 
Miranda, diretora da Secretaria, abrir 
o evento com o presidente Nelson Ca-
landra, oportunidade em que destacou 
que "a trajetória das mulheres na socie-
dade é uma história de lutas e conquis-
tas. Somos protagonistas das maiores 
transformações sociais já ocorridas, 
aquilo que o grande filósofo dos nos-
sos tempos, Noberto Bobbio, chamou 
de a maior revolução do século. Não 
sei qual é o tamanho dessas mudanças, 
mas seus reflexos influenciaram defini-
tiva e irreversivelmente as relações so-
ciais, sejam no seio familiar, na socie-
dade ou no mundo do trabalho", disse 
Sérgia Miranda. 

O presidente da AMB, Nelson Ca-
lancha, revelou os motivos pelos quais 
decidiu, no início de sua gestão, criar 
uma Secretaria dedicada aos assuntos 
da mulher Magistrada. "Quando ini-
ciamos nossa caminhada, percebi que 
não poderíamos falar de integração da 
Magistratura se não reconhecessemos 
a presença, o valor e a força da mulher 
Magistrada. Posso dizer, sem hesitar, 
que a Magistratura e o Judiciário fica-
ram melhores com a presença das Ma- 

gistradas", declarou Calandra. 
Segundo ele, os gêneros precisam se 

unir. "Não somos opostos, na verdade, 
somos compostos. E é esta composição 
que buscamos e queremos para que a 
AMB seja realmente forte e de todos 
os magistrados e magistradas brasilei-
ros, sejam eles ministros ou ministras, 
estaduais ou federais, do interior ou 
da capital, trabalhistas, militares ou 
eleitorais, ativos ou inativos. Fico feliz 
em ver colegas que não participavam e 
que, agora, sentem-se estimulados a so-
mar, a debater e a ajudar na construção 
da Magistratura e do Judiciário que 
somos, especialmente, em momentos 
como este de hoje", destacou o presi-
dente da AMB. 

A atriz Milena Toscano, que fez a 
apresentação da cerimônia, falou da 
origem do nome dado à placa conde-
corativa entregue às homenageadas. 
"O prêmio Theresa Grisólia Tang é 
uma homenagem à primeira Magistra-
da brasileira e àquelas que ascenderam 
às Cortes constitucionais e presidem 
Tribunais de Justiça no País", afirmou. 
Em seguida, foram chamadas ao palco 
as homenageadas da noite, começando 
pela ministra do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), Ellen Gracie. 

Secretaria de 
Assuntos da Mulher 

Magistrada 

Desembargadora Raimunda Noronha recebe homenagem dos representantes da AMB 
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Sob muitos aplausos, a ministra dis-
cursou em nome de todas as homenage-
adas e agradeceu à AIv.[B pela iniciativa 
de criação da Secretaria de Assuntos da 
Mulher Magistrada. "Quero agradecer 
ao presidente Nelson Calandra pela 
criação da Secretaria e pelo nome que 
foi dado à. homenagem. Maria There-
sa Grisólia Tang ingressou na Magis-
tratura em 1954, em Santa Catarina. 
Nós, mulheres, somos hoje a metade 
da população brasileira. Em São Pau-
lo, somos a metade da Magistratura do 
Trabalho", ressaltou Elien Gracie. 

Mérito Militar 
Os desembargadores Raimunda Go-

mes Noronha, presidente do TWA, 
e Rômulo Nunes e Milton Nobre, ex-
-presidentes do Judiciário paraense, 
foram agraciados com a Medalha de 
Ordem do Mérito Militar, no dia 19 de 
abril, durante solenidade realizada no 
20 Batalhão de Infantaria de Selva (2°  

BIS). As medalhas foram outorgadas 
pela presidente da República, Dilma 
Rousseff. O magistrado Milton Nobre 
exerce atualmente a função de conse-
lheiro integrante do Conselho Nacio-
nal de Justiça. 

A entrega das medalhas, feita pelo 
comandante da ga  região militar do 
exército, general Carlos Roberto Pei-
xoto, deu início a programação da se-
mana comemorativa dos 363 anos do 
Exército Brasileiro. As medalhas são 
concedidas a personalidades que têm 
prestado notáveis serviços ao país, por 
meio do exercício de suas funções. Os 
desembargadores Raimunda Noronha 
e Milton Nobre receberam a medalha 
no Grau Comendador, enquanto que 
o desembargador Rômulo Nunes re-
cebeu o Grau Oficial. Ainda na soleni-
dade, os magistrados acompanharam a 
formatura de uma nova turma de sol-
dados. Estiveram presentes no evento, 
autoridades oriundas das Forças Ar-
madas, do Legislativo, do Executivo e 
do Judiciário. 

Polícia Civil 
Também por ocasião do aniversário 

de 135 anos da Policia Civil do Pará, no 
dia 20 de abril, a presidente Raimunda 
Noronha foi condecorada com a Meda-
lha do Mérito da Policia Civil, juntamen-
te com os juizes Raimundo Moisés Fie-
xa, diretor do Fórum Criminal de Belém; 
Pedro Sotero, da ia  Vara de Inquérito Po-
licial da Capital; e Augusto César da Luz 
Cavalcante, da Comarca de Santa Izabel. 

As personalidades agraciadas foram 
indicadas pelo Conselho Superior da 
Policia Civil, sendo as medalhas Outor-
gadas pelo Governador do Pará, Simão 
Jatene, por meio de decreto governa-
mental. A medalha é uma homenagem 
concedida em reconhecimento às rele-
vantes contribuições para a Polícia Ci-
vil. A presidente do TWA integrou a 
mesa da solenidade, presidida pelo go-
vernador em exercício, Helenilson Pon-
tes, e que contou com a participação de 
autoridades do Executivo, Legislativo e 
da Segurança Pública. 

Galeria do Fórum Criminal apôs 
fotografia do ex-diretor Sérgio Andrade 

A presidente do TJPA, desembargadora Rai-
munda Gomes Noronha presidiu, no dia 26 de 
abril, a cerimônia de aposição da fotografia do 
juiz Sérgio Augusto Andrade Lima na galeria 
de ex-diretores do Fórum Criminal. O atual 
diretor, juiz Raimundo Moisés Alves Flexa, 
participou da solenidade, ao lado do juiz ho-
menageado que dirigiu o Fórum no biênio 
2009/2010. 

A galeria dos ex-diretores está fixada no hall de 
acesso à Diretoria do Fórum Criminal, 1° andar do 
prédio que abriga as Varas Penais de Belém, loca-
lizado na Cidade Velha. Nela estão incluídos dez 
ex-diretores, entre eles a própria desembargadora 
presidente, que foi diretora do Fórum Criminal nos 
biênios de 1996 a 1999. 

Antecedendo a desembargadora estão: Yvone 
Santiago Marinho (1993 a 1996); Heralda Rendeiro 
(1991 a 1993); Etzaman Bittencourt (1974 a 1979); e 
Adalberto Chaves de Carvalho (1966 a 1969), este o 
primeiro a compor a galeria. Posterior à Raimunda 
Noronha estão Ronaldo Vaile (1999 a 2005); Edith 
Ribeiro Dias (2005 a 2006); e Paulo Gomes Jussara 
Júnior (2006 a 2009). Juiz Sérgio Augusto Andrade de Lima entra na galeria dos ex-diretores 
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Casa de Justiça e Cidadania congrega 
instituições e presta atendimento 

Com o objetivo de desenvolver ati-
vidades destinadas à participa-
ção mais efetiva do cidadão na 

solução de seus problemas, promover a 
maior aproximação entre os junsdicio-
nados e as instituições integrantes do 
Sistema Judiciário, bem como prestar 
informações e orientações jurídicas, está 
à disposição do cidadão a Casa de Justi-
ça e Cidadania (CJC), que congrega vá-
rios órgãos públicos e funciona na ave-
nida Almirante Barroso, 2380, no bairro 
do Marco, em Belém, no horário de 8h 
às 14h. A Casa está sob a coordenação 
da juíza Antonieta Miléo. 

Instituído pelo Conselho Nacional 
de Justiça, o Programa "Casas de 
Justiça e Cidadania" foi instalado 
no Pará em 2010, e objetiva o desen-
volvimento de serviços destinados 
a fomentar o crescimento social e 
o fortalecimento da cultura jurídi-
ca; prevenir ou tratar conflitos de 
interesse da comunidade; oferecer 
capacitação profissional, educação 
e inserção social, informações sobre 
serviços públicos, conhecimentos 
sobre cidadania, direito, saúde, as-
sistência jurídica voluntária e meca-
nismos para a solução de conflitos. 

No Pará as instituições que assina-
ram o termo de acordo de Coopera- 

Mais de doze instituições prestam serviços 

ção e esforços para implementação 
e desenvolvimento voluntariado da 
Casa de Justiça e Cidadania são TJPA 
(através de órgãos como as Ouvido-
rias Agrária e Judiciária), TRF, TRE, 
TRT, Secretaria de Estado de Traba-
lho, Emprego e Renda, Ministério 
Público Estadual, Defensoria Pública, 
Procuradoria Geral do Estado, Procu-
radoria Regional do Trabalho, OAB/ 
PA, UFPA, Cesupa, dentre outros. 

Diversas ações serão adequadas a 
Casa da Justiça e Cidadania, onde a 
população poderá dar entrada nos pa- 

à população na Casa de Justiça 

péis para casamentos, fazer consulta 
processual, assistência jurídica volun-
tária, mediação de conflitos, transfe-
rências eleitorais e orientações gerais, 
além de críticas e sugestões sobre os 
serviços do Judiciário. Será realiza-
do também um calendário semestral 
de todas as atividades e projetos que 
serão realizados, para a prévia divul-
gação, de forma que o cidadão possa 
participar de maneira direta a fim de 
solucionar seus conflitos. Mais in-
formações, através dos telefones (91) 
3276-4976/ 3276-6604 / 3276-6211. 

- 

,I 

Prédio que abriga Casa de Justiça e Cidadana também é sede das Ouvidorias Agrária e Judiciária do TiPA 
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TJPA disponibiliza via internet certidão 
de antecedentes criminais militar 

Desde o último dia 14 de abril 
está a disposição no Portal do 
Judiciário wwwtjpa.jus.br, o 

serviço de emissão de certidão de ante-
cedentes criminais para a Justiça Militar 
do Pará. Com  o recurso desenvolvido 
pela Secretaria de Informática do Tri-
bunal, as certidões poderão ser emitidas 
via online, proporcionando economia 
de custos e tempo, além de evitar a for-
mação de filas na sede do órgão militar. 

Para a emissão, o interessado deve- 

rá clicar no banner "Certidão Mili-
tar", na página principal do Portal do 
TJPA, informar seu nome completo e 
o número de um documento de iden-
tificação civil (RG ou CPF). Em casos 
específicos, como os de homônimos 
sem o registro de identificação civil, 
o sistema indicará que o interessado 
procure diretamente o balcão de aten-
dimento da Justiça Militar do Estado. 
Também será oferecido atendimento 
na sede do órgão para as pessoas que  

não dispuserem de acesso a internet. 
Online - Desde janeiro deste ano, 

o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) 
também oferece o serviço de emissão 
de certidões de antecedentes crimi-
nais via internet. A retirada do do-
cumento, disponível por meio do 
banner "Emissão de Certidões de 
Antecedentes Criminais", na página 
principal do portal do TJPA, segue 
as mesmas regras para emissão do 
documento militar. 

Tribunal amplia serviços do Protocolo 
administrativo e judicial integrado 

Ampliação permite produzir melhores efeitos no serviço do protocolo administrativo e judicial no âmbito do Judiciário 

Em sessão realizada no dia 20 de 
abril, o Pleno do TJPA transformou 
na Resolução n° 015/2011-GP, a Por-
taria n° 1897/2006, com o objetivo de 
produzir melhores efeitos no serviço 
de "Protocolo administrativo e judicial 
integrado no âmbito do Tribunal de 
Justiça e dos Fóruns Cível e Criminal  

da Comarca de Belém", que funciona-
rá no horário de 8h às 20h, sempre nos 
dias úteis e sem prorrogação. 

A decisão atende à necessidade da 
permanente busca de instrumentos e 
condições para a maior rapidez e efi-
ciência na prestação dos serviços judi-
ciais, ao mesmo tempo em que propor- 

ciona maior comodidade e facilidade 
de atuação aos advogados na Comar-
ca da Capital. A Resolução define os 
locais, horários e natureza dos serviços 
disponibilizados que a decisão incor-
pora e outras informações do interesse 
de quantos utilizem mais esse canal de 
acesso à Justiça. 
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