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Ações valorizam 
Infância e Juventude 

Judiciário promoveu eventos especiais 
de atenção a esse segmento 



Editorial 

Q
Judiciário estadual firmou par-
ceria com o Executivo e Legis-
lativo, bem como com o Mi-

nistério Público, Defensoria Pública, 
Ordem dos Advogados do Brasil, Centro 
de Defesa da Criança e do Adolescente 
(Cedeca-Emaús), dentre outras institui-
ções públicas e privadas integrantes da 
Rede de Proteção dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente, com a finalidade de 
resgatar o Movimento de Valorização do 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(MOVER) Como anunciou em seu dis-
curso de posse na Presidência do TJPA, 
em fevereiro deste ano, a parceria per-
manente entre as instituições tem sido 
cultivada pela presidente Raimunda Go-
mes Noronha objetivando a constante 
melhoria da prestação jurisdicional e a 
ampliação do acesso à Justiça e sua pro-
moção de forma igualitária. 

O MOVER é um programa que visa a 
implementação do Sistema de Garantias 
de Direitos das Crianças e Adolescentes, 
requerendo dos órgãos públicos o bom 
desempenho de seus papéis através da 
articulação de diversas ações entre gover-
no e sociedade civil, com a finalidade 
de pôr em prática as garantias e direitos 
estabelecidos em lei, como o fortaleci-
mento dos conselhos tutelares e o desen-
volvimento de medidas socioeducativas. 
A assinatura do protocolo de intenções 
para o resgate do MOVER foi realizado 
juntamente com o seminário dedicado 
ao mesmo tema, com ampla discussão 
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sobre o Depoimento sem Dano, que já 
vem sendo praticado no Pará em série 
pela 3'  Vara de Abaetetuba, preservando 
a criança vítima de crimes. 

Também em atenção ao público in-
fantil, o Judiciário realizou mais uma 
promoção do projeto Conhecendo o Ju-
diciário, apresentando a instituição para 
um grupo de cerca de 50 crianças, filhos 
de magistrados e servidores. O projeto 
foi implantado em 2010, e visa divul-
gar para a sociedade, numa linguagem 
acessível e didática, o que é o Judiciário, 
quais as competências do Poder e como 
trabalha a instituição, destacando tam-
bém a história do Judiciário no Estado 
e do seu edificio sede, uma construção 
centenária que conta a própria história 
do Pará. 

O tema voltado para a criança e ado-
lescente mereceu atenção especial tam-
bém em Santarém, onde a Coordenação 
da Infância e Juventude (CEIJ) do TWA 
encerrou a série de seminários regionais 
que visam, sobretudo, divulgar as alte-
rações na legislação relativas à adoção e 
monitorar situações de crianças abrigadas 
institucionalmente, bem como o desen-
volvimento de programas como família 
acolhedora, dentre outros. Os seminários 
são realizados concomitantemente com 
os Encontros Regionais da Magistratura, 
que também encerrou a série de reuniões 
em Santarém, abrangendo todas as Co-
marcas integrantes das 16 regiões judiciá-
rias que compõe o Judiciário do Pará. 
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Instituições e entidades da rede de proteção dos direitos da criança e 
adolescente assinam parceria para a valorização do ECA 

Projeto Conhecendo o Judiciário foi apresentado a um grupo de 
crianças, divulgando a história da magistratura estadual 

Capa: Filhos de magistrados e servidores em visita à sede do Tribunal de Justiça do 
Pará no projeto Conhecendo o Judiciário 
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Em sessão do Pleno do Tribunal de Justiça, desembargadores deliberaram sobre o edital que regerá o concurso para juiz substituto 

TJPA prepara novo concurso público 
para 42 vagas de juiz substituto 

0  desembargadores do TWA 
aprovaram, na sessão do Pleno 
do dia 18 de maio, o edital n° 

001/2011, que regerá o concurso público 
para provimento de vagas no cargo de juiz 
substituto. O certame, que será organiza-
do pela Fundação para Vestibular da Uni-
versidade Estadual Paulista (FUNESP), 
vai oferecer 42 vagas, sendo destas, duas 
destinad2s a portadores de necessidades 
especiais. O calendário do concurso ainda 
será definido pela comissão do certame 
que tem em sua composição os desem-
bargadores Ronaldo Vaile (presidente), 
Eliana Abufaiad e Leonan Gondim da 
Cruz Júnior, além de um representante  

do Conselho da Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-PA). 

O concurso será dividido em cinco 
etapas, correspondentes a uma prova 
objetiva, duas discursivas, uma prova 
oral e, por último, a de títulos. A remu-
neração será de R$ 15.823,57. As pro-
vas serão aplicadas, exclusivamente, em 
Belém. O concurso terá validade de dois 
anos a partir da data de sua homolo-
gação, sendo prorrogável, a critério do 
TWA, por mais dois anos. 

Entre os requisitos mais importantes 
para assumir o cargo, está a compiova-
ção do exercício de, no mínimo três anos, 
de atividade jurídica após a obtenção do  

grau de Bacharel em Direito, conforme 
estabelecido nas Resoluções n° 11, de 31 
de janeiro de 2006 e 12 de maio de 2009. 

O candidato também deverá ser brasi-
leiro ou português (neste último caso, 
deve estar amparado no parágrafo 10, 

artigo 12 da Constituição Federal); es-
tar em dia com as obrigações militares, 
se o candidato for do sexo masculino; 
não registrar antecedentes criminais; 
ter aptidão fisica e mental para o exer-
cício das atribuições do cargo, ser ba-
charel em Direito, por instituição de 
Ensino Superior oficial e/ou reconhe-
cida e com diploma registrado pelo Mi-
nistério da Educação. 
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Empossados mais 24 concursados para 
atuarem em diversas áreas do Judiciário 

Mv

ais um grupo de 24 concuxsa-
dos para diversas áreas de ser-
idores do Judiciário foi em-

possado no dia 2 de maio, pela presidente 
do TJPA, desembargadora R.aimunda 
Gomes Noronha. Participaram da so-
lenidade, reali7ada no edificio sede do 
Tribunal de Justiça do Estado, o desem-
bargador Rômulo Nunes, na gestão de 
quem foi realizado o concurso que vêm 
resultando na nomeação de novos ser-
vidores; a desembargadora Luzia Nadja 
Nascimento, corregedora em exercício 
das Comarcas da Região Metropolita-
na de Belém; a secretária de Gestão de 
Pessoas, Alice Cristina Loureiro; e o 
secretário de Administração, Antonio 
Alvaro Brito. Em edital de convocação 
publicado no dia 17 de maio, mais 80 
concursados aprovados foram chama-
dos para assumir cargos no Judiciário. 

Os servidores empossados já são 
oriundos do cadastro de reserva do 
concurso público Edital 02/2009, des-
tinado ao preenchimento de vagas em 
cargos de nível médio e superior do 
Tribunal. Na saudação aos servidores 
empossados, a presidente Raimunda 
Gomes Noronha destacou a impor-
tância da atuação de cada um nas ta-
refas que lhes serão dadas a cumprir, 
projetadas para a constante melhoria 
na prestação de serviços de Justiça 
aos jurisdicionados. Enfatizou que no 
exercício das funções de servidores 
públicos em que estavam sendo inves-
tidos devem ter presente o compromis-
so de devolver em serviços à sociedade 
os salários provenientes dos tributos 
pagos por essa mesma sociedade. 

A magistrada conferiu menção es-
pecial ao desembargador Rômulo Nu- 

nes, que a antecedeu na Presidência do 
TJPA, ressaltando haver o ex-presidente 
desenvolvido uma programação de con-
cursos públicos, no esforço para atender 
aos serviços do Judiciário na disponibi-
lidade de juízes e de servidores. Graças 
a essas iniciativas, conforme as disponi-
bilidades orçamentárias e financeiras do 
TJPA, mais uma turma foi empossada 
para reduzir a carência de pessoal nos 
diferentes segmentos da prestação juris-
dicional no Estado. 

Coube à desembargadora Luzia Nad-
ja Nascimento proferir uma palestra aos 
novos servidores, abordando os vários 
aspectos do Judiciário e sobre a opera-
cionalização do novo sistema de acom-
panhamento processual, o LIBRA. Em 
seguida, a secretária de Gestão de Pes-
soas, Alice Loureiro falou aos novos 
servidores sobre seus direitos e deveres. 

Com a nomeação dos novos servidores e convocação de outros 80 candidatos, o Judiciário visa minimizar a carência funcional 
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Presidente Raimunda Noronha dá as boas vindas a nova integrante do Judiciário 

Tribunal entrega certificados a 
concluintes do Curso de Cálculo Judiciário 

Q
Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará promoveu, em cerimô-
nia reali7ada no dia 9 de maio, 

a entrega de certificados a 38 servidores 
concluintes do Curso de Cálculo Judici-
ário, voltado para funcionários de Varas 
de Juizados Especiais e de Unidades de 
Arrecadação. O curso foi ministrado em 
dois módulos, contabilizando 60 horas/ 
aula e está incluso na política de valo-
rização do servidor da gestão da atual 
presidente do TJPA, desembargadora 
Raimunda Gomes Noronha. Estiveram 
presentes na cerimônia a vice-presidente 
do TJPA, desembargadora Eliana Abu- 

faiad, representando a presidente do Ju-
diciário; a secretaria de Gestão de Pesso-
as do TJPA, Alice Loureiro; e o diretor 
da Feapa, professor Edson Franco, insti-
tuição parceira do Judiciário na realiza-
ção de cursos. 

A desembargadora Eliana Abufaiad 
parabenizou os concluintes, e afirmou 
que, ao investir no aperfeiçoamento do 
servidor, o Tribunal espera a capacitação 
do funcionário, ressaltando "que todo 
esse esforço só terá sentido se resultar em 
efetivas melhorias no atendimento ao ci-
dadão que procura na Justiça o reconhe-
cimento de seus direitos. Ao proceder a  

entrega dos certificados de conclusão de 
mais uma etapa do treinamento, espero 
que os senhores e as senhoras u1i1i7em 
os conhecimentos recebidos, as técnicas 
que lhes foram repassadas e tudo o mais 
que contribuiu para torná-los mais aptos 
ao melhor exercício de suas funções, para 
fazê-los exemplos dentro do serviço públi-
co", frisou a magistrada. 

De acordo com a Secretaria de Gestão 
de Pessoas, o próximo passo é a interiori-
zaço da capacitação dos servidores, com 
a r-a1i7açã0 do Curso de Cálculo Judici-
ário em Comarcas do Interior, que será 
ministrado na modalidade à distância. 

1BachareIa em Direito tomou posse no 
cargo de juiza substituta do TJPA 

A presidente do TJPA, desem-
bargadora Raimunda do Carmo 
Gomes Noronha, empossou, no 
dia 30 de maio, em cerimônia 
realizada no gabinete da Presi-
dência, a bacharela em Direito 
Angela Graziela Zottis, no cargo 
de juíza substituta do TJPA. A 
candidata foi aprovada no con-
curso público regido sob o Edital 
01!2009. 

Após fazer o juramento, a juíza, 
oriunda do Estado do Paraná, assi-
nou o termo de posse na presença 
de magistrados e servidores. O juiz 
Heyder Ferreira, presidente da As-
sociação dos Magistrados do Esta-
do do Pará (AMEPA), prestigiou o 
ato solene. 

Em seu discurso, a nova inte-
grante da magistratura paraense 
falou sobre a emoção de estar as-
sumindo o cargo. "Eu não conse-
guiria estar aqui hoje se não fosse 
pela ajuda de vocês. Muitas vezes 
pensei em desistir. Esse não é ape-
nas um sonho meu. E um sonho de 
toda a minha família que está sen-
do realizado. Vou retribuí-los com  

trabalho e respeito", afirmou. 
A presidente do TJPA, por sua 

vez, deu boas vindas à magistrada 
em nome de todo o Tribunal de Jus-
tiça, lembrando à empossada sobre 
a responsabilidade do dignificante  

cargo que passa a ocupar. A desem-
bargadora ressaltou ainda a impor-
tância do papel do magistrado na 
sociedade, na busca da paz social, 
e o seu comprometimento para a 
constante celeridade processual. 

MAl 2011- INFORMATIVOTJPA 5 



Reunião em Santarém encerra série de 
encontros regionais da magistratura 

Em cerimônia  realizada na Comar-
ca de Santarém, no último dia 20 
de maio, a desembargadora Rai-

munda Gomes Noronha, presidente do 
Tribunal de Justiça do Pará, abriu oficial-
mente o sexto encontro regional da magis-
tratura, o último deste primeiro semestre 
de 2011. Cerca de30magjsiradosatuantes 
nas 26 Comarcas que integram as ida, isa 
e 16 regiões judiciárias compareceram ao 
evento. A presidente fez um balanço das 
reuniões, elogiando a participação dos 
magistrados para a constante melhoria dos 
serviços prestados pelo Judiciário. Os de-
mais encontros foram realizados em Ana  -
nindeua, Paragominas, Belém, Barcarena 
e Parauapebas, abrangendo, assim, todas 
as 108 Comarcas do Estado. 

Além da presidente, o encontro em 
Santarém contou com as presenças da 
corregedora de Justiça d2s Comarcas do 
Interior, desembargadora Maria de Na- 

zaré Gouveia, do presidente da Associa-
ção dos Magistrados do Estado do Pará 
(AMEPA), Heyder Ferreira, bem como 
do secretário de Administração do TWA, 
Alvaro Brito que, assim como os repre-
sentantes das Secretarias de Gestão de 
Pessoas, de Planejamento e Controle, e de 
Informática, ficaram à disposição dos ma-
gistrados esclarecendo possíveis dúvidas. 

Nesses encontros, os juizes têm a 
oportunidade de expor suas necessi-
dades e dificuldades vivenciadas no 
dia-a-dia de suas Comarcas. Déficit de 
funcionários, reforma de Fóruns e a 
segurança de servidores e magistrados 
estiveram entre os assuntos mais discu-
tidos. Através das reuniões, a direção do 
TWA busca identificar as necessidades e 
prioridades das Comarcas e respectivas 
regiões judiciárias para a constante me-
lhoria na prestação jurisdicional e agi-
lidade processual, estabelecendo, para  

isso, formas e procedimentos no funcio-
namento, conforme as peculiaridades e 
demandas das Comarcas e regiões. 

Na dinâmica de trabalhos, a direção 
do TWA ouviu sugestões dos magistra-
dos para a melhoria dos serviços pres-
tados pelo Judiciário, aproveitando a 
ocasião para orientar sobre as determi-
nações e metas estabelecidas pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) e tam-
bém no plano de gestão para o biênio 
2011-2012. Antes de encerrar o encon-
tro, a presidente destacou que as últimas 
conquistas registradas nas Comarcas da 
região são resultados do empenho da 
gestão passada do TWA, na qual esteve 
a frente o desembargador Rômulo Fer-
reira Nunes, citando como exemplo os 
fóruns de Monte Alegre e Parauapebas, 
que passaram por obras de reforma e 
adaptação e foram entregues à serventia 
neste mês de maio. 

Nos encontros regionais, magistrados expõem as necessidades e experiências das Comarcas para a melhoria da prestação jurisdicional 
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Juíza Odete Carvalho coordenou os trabalhos do Seminário em Santarém 

Seminários da Coordenação Estadual da Infância e Juventude foram realizados concomitantemente com os encontros da magisti atura 

CEIJ orienta em seminário sobre garantia 
dos direitos da Infância e Juventude 

r
J
bérn na Comarca de Santarém, 
udiciário encerrou a série de 

minários Regionais da Coorde-
nadoria Estadual da Infancia e Juventude 
do Judiciário (CEIJ) previstos para este se-
mestre O evento, que já percorreu outras 
regiões, sendo realizado sempre em para-
lelo com os Encontros Regionais da Ma-
gistratura, é voltado para os magistrados 
e demais operadores do direito atuantes e 
integrantes da rede de proteção dos direi-
tos da criança e adolescentes. O objetivo 
é discutir as políticas públicas necessárias 
para o atendimento dessa parcela da po-
pulação e também obter informações so-
bre a realidade vivida em cada Comarca. 
Dessa forma, no evento, a CETJ dá ampla 
divulgação, bem como orienta, sobre te-
mas referentes à garantia dos direitos das 
crianças e adolescente. 

Em Santarém, o evento foi aberto pela juí-
za Odete Carvalho, integrante da Comissão 
e que representou o coordenador do CEJJ, 
desembargador José Maria Teixeira do 
Rosário. Iniciando com a apresentação 
da estrutura da CELT, que foi criada atra-
vés de resoluções do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e do TWA, objetivando  

coordenar e executar políticas públicas 
para infância e juventude, o evento abor-
dou em palestras a operacionalização 
da Instrução Normativa de n° 002-CNJ, 
campanhas de combate à drogadição, com 
destaque para o consumo do crack entre 
os adolescentes e a relação com a prática 
de atos infracionais no Estado. Outro tema  

abordado foi a Justiça Restaurativa. 
Na ocasião a CEIJ solicitou aos ma-

gistrados participantes as informações 
e dados sobre os programas de acolhi-
mento de crianças e adolescentes nas 
comarcas do Estado, importante instru-
mento para a implementação das políti-
cas públicas tratado no evento. 
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Desembargadores aprovaram alteração que dispõe sobre a jurisdição das Varas de Juizado 

Resolução redefine distribuição de 
processos nas Varas de Juizados 

Em virtude do crescimento de-
mográfico do município de 
Belém e dos indicadores de 

distribuição do congestionamento 
das Varas de Juizados Especiais das 
Relações de Consumo da Comar-
ca da Capital, o Pleno do Tribunal 
de Justiça do Pará (TJPA) aprovou, 
no último dia 20 de maio, a Resolução N° 
17/2011 —GP, que dispõe sobre ajurisdição 
e renomeação das Varas de Juizados Es-
peciais Cíveis e Criminais da Comarca de 
Belém. Também foi levado em conta para 
as alterações realizadas, os indicadores de 
casos novos do sistema jusliça em números, 
que apontam para o desequilibrio de distri-
buição entre as Varas dos Juizados Especiais 
Criminais da Capital. 

O objetivo da medida é estabelecer, de for-
ma equânime, a competência dos órgãos 
judiciais do Sistema dos Juizados Espe-
ciais. Por isso, segundo o documento, a 
partir de agora os processos serão enca-
minhados conforme critério de disijibui-
ção territorial dos bairros (baseada na Lei 
Ordinária Municipal n° 7.806, de 30 de A Resolução eelarece ainda, em seu ar- 
julho de 1996, que delimita as áreas que tigo 6°, que os processos em tramitação nas 
compõem os bairros de Belém). Varas de Juizados Especiais não serão redis- 

tribuídos, permanecendo com a competên-
cia anteriormente delimitada até conclusão 
e arquivamento definitivo. 

Nova organização das Varas dos 
Juizados Especiais Criminais da Comarca da Capital 

1-A Ia Vara do Juizado Especial Criminal terá jurisdição sobre os seguintes bairros: Jurunas, Cidade Velha, 
Campina, Reduto, Umarizal, Nazaré, Batista Campos e Ilhas da Comarca de Belém, com exceção das ilhas 
localizadas nos Distritos de Mosqueiro e Icoaraci; 

2- A 2a Vara do Juizado Especial Criminal terá jurisdição sobre os seguintes bairros:* Guamá, Universitário, 
Fátima, Condor, Cremação e Canudos; 

3- A 3a Vara do Juizado Especial Criminal terá jurisdição sobre os seguintes bairros: Pedreira, Sacramenta, 
Telégrafo, Barreiro, Miramar e Val de Cães; 

4- A 4a Vara do Juizado Especial Criminal terá jurisdição sobre os seguintes bairros: Maracangalha, Marco, 
Souza, Marambaia, Castanheira, Guanabara, Aguas Lindas, Aurá, Curió Utinga e Montese; 

5- A 5a Vara do Juizado Especial Criminal terá jurisdição sobre os seguintes bairros: Mangueirão, Pratinha, 
São Clemente, Parque Verde, Cabanagem, Una, Tapanã, Coqueiro e São Brás. 

OBS:PERMANECE com a mesma competência a Vara do Juizado Especial Criminal de Icoaraci. 
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Nova organização das Varas dos Juizados Especiais 

Cíveis da Comarca da Capital 

1- A então Ia Vara do Juizado Especial Cível das Relações de Consumo passa a ser designada de Ia VARA 
DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, com jurisdição sobre os bairros da Cidade Velha, Condor, Batista Campos 
e Ilhas da Comarca de Belém; 

2- A então 2a Vara do Juizado Especial Cível das Relações de Consumo passa a ser designada 2a VARA 
DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, com jurisdição sobre os seguintes bairros: Fátima, São Brás, Canudos e 
Cremação; 

3- A então 3a Vara do Juizado Especial Cível das Relações de Consumo passa a ser designada 3a VARA DO 
JUIZADO ESPECIAL CIVEL, com jurisdição sobre os seguintes bairros: Marco, Souza e Parque Verde; 

4- A então Ia Vara do Juizado Especial Cível passa a ser designada 4a VARA DO JUIZADO ESPECIAL 
CIVEL, com jurisdição sobre os seguintes bairros: Jurunas, Campina, São Clemente e Tapanã; 

5- A então 2a Vara do Juizado Especial Cível passa a ser designada 5a VARA DO JUIZADO ESPECIAL 
CIVEL, com jurisdição sobre os seguintes bairros: Umarizal, Castanheira e Una; 

6- A então 3a Vara do Juizado Especial Cível passa a ser designada 6a VARA DO JUIZADO ESPECIAL 
CIVEL, com jurisdição sobre os seguintes bairros: Guamá, Montese e Universitário; 

7- A então 4a Vara do Juizado Especial Cível passa a ser designada 7a VARA DO JUIZADO ESPECIAL 
CIVEL, com jurisdição sobre os seguintes bairros: Sacramenta, Telégrafo e Barreiro; 

8- A então 5a Vara do Juizado Especial Cível passa a ser designada 8a VARA DO JUIZADO ESPECIAL 
CIVEL, com jurisdição sobre os seguintes bairros: Pedreira, Maracangalha, Miramar, Vai de Cães e Pratinha; 

9- A então 6a Vara do Juizado Especial Cível passa a ser designada 9a VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍ-
VEL, com jurisdição sobre os seguintes bairros: Marambaia, Guanabara, Aguas lindas, Aurá e Curió Utinga; 

lO- A então 7a Vara do Juizado Especial Cível passa a ser designada ioa VARA DO JUIZADO ESPECIAL 
CIVEL, com jurisdição sobre os seguintes bairros: Reduto, Coqueiro, Mangueirão, Cabanagem e Nazaré. 

OBS: PERMANECEM com a mesma designação e competência as Varas dos Juizados Especiais de Aciden-
te de Trânsito, I  e 2a Varas do Juizado Especial Cível e Criminal do Idoso, a Vara do Juizado Especial Cível 
de Icoaraci e Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Mosqueiro. 

Ampliada competência da Vara de 
Violência contra a Mulher em Marabá 

Os desembargadores integrantes 
do Pleno aprovaram a Resolução n° 
19/2011 GP, que ampliou a competên-
cia da 9  Vara da Comarca de Marabá, 
restritiva dos feitos de Violência Domés-
tica e Familiar contra a Mulher. Com  a 
alteração, a Vara de Juizado passou a 
ter competência também, além da que 
lhe é prevista pelo art. 5°  da Lei 11.340, 
de 7 de agosto de 2006, para processar 
e julgar os processos relativos a crimes 
dolosos contra a vida, independente do 
gênero da vitima. A juíza que preside a 
9 Vara, Sara Augusta de Oliveira, já mi- 

dou a programação de júris populares. 
A mudança visa desafogar o elevado 

número de ações penais tramitando na 
e 5`  Vara Penal de Marabá, tendo em 

vista que a Vara de Juizado da Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher 
recebe pouca demanda de processos. 
A alteração foi feita em acordo com 
o disposto no art. 30  da Lei Estadual 
7.321/2009, que faculta ao Tribunal, 
por resolução, a acumulação de compe-
tência de matéria criminal do juízo sin-
gular quando for constatado o baixo nú-
mero de processos relativos à violência  

doméstica e familiar contra a mulher. 
Jurisdição - O Pleno do TJPA apro-

vou, também a Resolução n° 18/2011 
GP, que estabelece a transferência 
de jurisdição de São João de Pirabas 
da Comarca de Capanema para a de 
Santarém Novo. 

A medida visa dar cumprimento ao 
Princípio da Eficiência, previsto no art. 
37 da CF, que demanda uma constante 
reavaliação da distribuição dos municí-
pios entre as Comarcas existentes, a fim 
de que se tenha aumento da produtivida-
de sem a elevação de custos financeiros. 
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Protocolo de Intenções valoriza o 
Estatuto da Criança e do Adolescente 

Ajresit

nte do TribunaldeJustia 
o Pá (TIPA), desembargado-
a Raimunda Gomes Noronha, 

foi uma das autoridades que assinaram, 
no dia 6 de maio, no Hangar Centro de 
Convenções da Amazônia, o Protocolo 
de Intenções do MOVER (Movimento 
Estadual de Valorização do Estatuto da 
Criança e Adolescente). 

Também assinaram o documento, o 
governador do Estado, Simão Jatene; 
o presidente da Assembléia Legislati-
va do Pará, Manoel Pioneiro; o pro-
curador geral de Justiça do Ministério 
Público do Estado, Antônio Barleta de 
Almeida; o defensor público geral do 
Estado do Pará, Antônio Cardoso; e a 
coordenadora do Cedeca-Emaús, Ana 
Celma I-Iamoy. Além disso, foi assinado 
um termo de cooperação técnica entre 
o Governo do Estado e o UNICEF, por 
meio do coordenador da entidade em 

Presidente Raimunda Noronha ressaltou a importância do resgate do MOVER 

Belém, Fábio Atanásio de Moraes. Gaia; o presidente do Tribunal de Contas 
Presentes ainda ao evento, o vice- dos Municípios do Pará, conselheiro José 

-presidente da Childhood Brasil, Ricardo Carlos Araújo; a presidente do Conse- 

Resptesentantes de diversas mstituições nitegrantes da rede de p~ dos direitos da infância ejuventude finnanuu jurteiia para valorização do MOVER 
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lho Estadual de Direitos da Criança e do 
Adolescente, Ana Célia Cruz de Oliveira; 
o reitor da UFPA, Carlos Maneschy; e a 
representante da UFPA no comitê gestor 
do Pró-Paz, Isabela Jatene. 

Em seu breve discurso, a presidente 
do TIPA lembrou sobre os esforços que 
o Judiciário vem fazendo com o objeti-
vo de promover a Justiça de forma igua-
litária. Ela citou, por exemplo, o projeto 
"Pacto Pela Justiça", assinado há um 
mês com vários órgãos públicos, que 
tem como objetivo identificar os obs-
táculos dos trâmites processuais, bus-
cando soluções em conjunto, tornando 
desta forma o Judiciário mais célere. "O 
que existe em comum entre esses dois 
projetos é o ardente desejo de juntar 
nossos esforços. Que sejamos capazes 
de construir uma sociedade igualitária, 
onde todos tenham as mesmas oportu-
nidades", afirmou 

Após a assinatura do protocolo, foi 
dado início ao Seminário "Resgatando 
o MOVER - Movimento Estadual de 
Valorização do Estatuto da Criança e 
Adolescente". O evento, que contou com 
a coordenação do juiz Deomar Barroso, 
titular da 3a  Vara Penal de Abaetetuba, 
Promotoria da Infância e Juventude de  

Belém e Programa Pró-paz, foi direciona-
do à sociedade em geral com o objetivo de 
debater a temática da proteção de crianças 
e adolescentes contra a violência sexual. 

A primeira palestra, proferida pelo 
juiz da 2  Vara da Infância e Juventude 
do Rio Grande do Sul, José Antônio 
Daltoé Cezar, tratou do Depoimento Es-
pecial, de acordo com a Recomendação 
n° 33/2010 do Conselho Nacional de 
Justiça. Esse tipo de prática, utilizada no 
Rio Grande do Sul, prevê o depoimento, 
sobretudo, de crianças e adolescentes ví-
timas de violência sexual. 

No Pará, essa prática já vem sendo 
adotada pelo juiz Deomar Barroso. Con-
forme o magistrado, o procedimento dá 
um caráter mais humanizado à oitiva 
dessas vítimas, uma vez que são ouvi-
das pela Justiça com a intermediação 
de técnicos (psicólogos, pedagogos, as-
sistentes sociais), com o cuidado neces-
sário, evitando perguntas impertinentes 
ou inadequadas. "A criança se sente mais 
protegida na hora de falar", disse Barroso, 
que já soma mais de 30 audiências em de-
poimento especial. 

Na sequência, os participantes ouvi-
ram a pesquisadora da Childhood Brasil, 
Vanessa Viana, que falou sobre as "Ex- 

periências de Depoimentos Especiais de 
Crianças e Adolescentes - Histórico e Ca-
racterização" A titular da 2' Promoto-
ria da Infância e Juventude do RS, Flá-
via Raphael Mallmann, também tratou 
do assunto, abordando o tema a "Atu-
ação do Ministério Público no Depoi-
mento Especial: Produção Antecipada 
de Prova e Fluxo entre Instituições dos 
Sistemas de Justiça e Proteção". A pa-
lestra "A inserção da equipe técnica no 
momento da Audiência de Tomada de 
Depoimento da Criança e do Adoles-
cente vitima de delito", ministrada pela 
assistente social da 2' Vara da Infância 
e Juventude do TJRS, Vanea Maria 
Visnievski, encerrou os trabalhos de 
apresentação. 

Histórico - O Mover é um programa 
que visa a implementação do Sistema 
de Garantias de Direitos das Crianças 
e Adolescentes, cobrando dos órgãos 
públicos o bom desempenho de seus 
papéis. O Movimento articula diversas 
ações entre governo e sociedade civil 
com a finalidade de pôr em prática as 
garantias e direitos previstos em lei, 
como o fortalecimento dos conselhos 
tutelares e o desenvolvimento de me-
didas sócioeducativas. 

Seminário "Resgatando o MOVER - Movimento de Valorização do Estatuto da Criança e do Adolescente" abonloua experiência do Depoimento Especial 
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Grupo teatral Notáveis do Palco apresentou peça sobre a Justiça, chamando a atenção da platéia infanti 

Crianças participam do projeto 
"Conhecendo o Judiciário" 

C
erca de 50 crianças de 3 a 12 
anos, filhos de magistrados e 
servidores do Judiciário do 

Pará, participaram no dia 4 de maio, 
do projeto "Conhecendo o Judici-
ário", que teve caráter pedagógico 
e de divulgação sobre os trabalhos 
desenvolvidos pela instituição. As 
atividades objetivaram incentivar e 
reconhecer o talento dos filhos de 
magistrados e servidores, que tive-
ram a oportunidade de conhecer um 
pouco mais sobre a Justiça e sobre 
as funções exercidas por seus pais 
na instituição e participaram ao final 
de uma oficina teatral com o grupo 
"Notáveis do Palco". 

Com o apoio do grupo teatral, que 
fez apresentação especial às crianças, 
falando sobre a Justiça e abordando 
símbolos do Judiciário como a balan-
ça e a Deusa Themis, o Serviço de 
Museu e Documentação do TJPA, 
à frente a analista Cacilda Pinto, 
levou os participantes do projeto 
para uma visita às dependências do 
edifício sede do Judiciário, onde ti-
veram informações sobre o prédio 
centenário que abriga o TJPA, e so-
bre a importância da conservação e 
preservação do patrimônio público, 
cultural e histórico. Os pais também 
participarão da programação, que 
abrangeu ainda a exibição do filme 
"A Morte Inventada", que aborda a 
alienação parental. 

Na visita, as crianças conheceram, 
por exemplo, a mesa histórica onde 
se realizaram as primeiras reuniões 
plenárias de desembargadores e 
demais mobiliário da época, todos 
conservados e expostos no Salão 
Nobre da sede do TJPA. Para a juí-
za auxiliar da Presidência do TJPA, 
Andréa Ribeiro, o projeto tem gan-
de importância porque apresenta o 
Judiciário para a socieade, infor-
mando quais são as competências 
do Poder estabelecido pela Consti-
tuição Federal e de que forma tra-
balha a instituição. Voltado para to-
dos os públicos, o projeto tem uma  

linguagem acessível e didática. 
O projeto Conhecendo o Judiciário 

foi lançado em abril do ano passado, 
quando o então presidente Rômulo 
Nunes levou magistrados e servidores 
à Praça da República para informar a 
população sobre as atividades do Po-
der Judiciário. 

Na ocasião, foram montados vá-
rios estandes apresentando os pro-
jetos desenvolvidos e em desenvol-
vimento e os trabalhos de setores 
específicos como o das Varas da 
Infância e Juventude, que distribuiu 
cartilhas sobre os direitos da Crian- 

ça e do Adolescente e sobre o Esta-
tuto da Criança e Adolescente, bem 
como orientou sobre como e onde 
denunciar a violação dos direitos 
desse público específico. As Varas 
de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher que, junto com o 
Grupo Interinstitucional de Tra-
balho e Prevenção à Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher, 
participaram do projeto, distribuin-
do cartilhas sobre a Lei Maria da 
Penha, informando o público sobre 
os canais de denúncia desse e outros 
tipos de violência. 
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Em visita ao Salão Nobre, crianças conheceram mobiliário do século passado, como a mesa em que desembargad faziam reuniões 

para os símbolos do Judiciário, como a deusa Themis com sua espada e balança, e também personagens como o magistrado  e o advogado 
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Magistradas hasteam as bandeiras dando início à solenidade em Parauapebas 

Descerramento de placa iniciou cerimônia de inauguração do Fórum de Paruapebas 

Fóruns de Monte Alegre e Parauapebas 
entregues à serventia jurisdicional 

reforma e ampliação de dois pré- 
dios de Fóruns passam a propor- 
•onar melhor atendimento aos 

jurisdicionados das Comarcas de Monte 
Alegre e Parauapebas, em obras realiza-
das ainda na gestão do desembargador 
Rômulo Nunes e inauguradas pela suces-
sora na Presidência do TWA, desembar-
gadora Raimunda Gomes Noronha. No 
último dia 23 de maio, a presidente inau-
gurou as novas instalações do Fórum 
"Juiz João Tertuliano Lias", da Comarca 
de Monte Alegre, localizada na região do 
Baixo Amazonas e integrante da 15a  Re-
gião Judiciária. No dia 27, a desembar-
gadora entregou à serventia na Comarca 
de Parauapebas, as novas dependências 
do Fórum "Juiz Célio Rodrigues Cal", 
que passou por obras de reforma e am-
pliação. A Comarca de Parauapebas está 
localizada na região Sudeste do Estado e 
integra a 11' Região Judiciária. 

A presidente Raimunda Noronha ressal-
tou que as obras integram uni programa 
de reestruturação das instalações físicas de 
prédios do Judiciário e foram executadas, 
iniciadas na gestão passada mas que terão 
sequência na atual gestão considerando a 
importância e necessidade dos serviços 
para a melhoria da prestação jurisdicional. 
O objetivo, dentre outros, é proporcionar 
ambientes com qualidade e segurança ao 
atendimento jurisdicional. No programa 
de reestruturação, cerca de 20 obras foram 
entregues à serventia da população. 

As obras realizadas no Fórum de 
Monte Alegre, que tem como diretor o 
juiz Thiago Tapajós, contemplam uma 
edificação térrea com Vara única com-
patível com o volume de demandas da 
jurisdição. Passou a contar com sala de 
recepção e atendimento, com acessibili-
dade a Portadores de Necessidades Es-
peciais, copa, sala de informática, sala 
dos Oficiais de Justiça, arquivo, área de 
carceragem e custódia de menor, salão 
do Júri com capacidade para 50 pessoas 
e as respectivas sala secreta, duas salas de 
testemunhas, sala de reconhecimento e 
depósito de armas/bens apreendidos. 

Contam ainda com ambientes de traba-
lho refrigerados; previsão de instalação de 

sistema de som, alarme e CFTV; subesta-
ção elétrica de 75KVA, rede de cabeamen-
to com aproximadamente 35 pontos. Além 
disso, a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Ministério Público e Defensoria 
Pública contarão com salas próprias. O va-
lor do investimento foi de cerca de R$ 760 
mil, em um terreno de 1.336,56m2 com 
área construída de 627,60m2. 

Em Parauapebas a reforma do Fórum 
"Juiz de Direito Célio Rodrigues Cal", 
de que é diretor o juiz Everaldo Panto-
ja e Silva, ampliou a área dos 841 para 
1.228,75 metros quadrados, ocupando 

terreno com 2.084m2. São dois pavimen-
tos com dependências para quatro Varas 
e um Juizado Especial integrado ao Pro-
cesso Judicial Digital Eletrônico, além 
dos espaços disponibilizados à OAB, Mi-
nistério Público e Defensoria Pública. O 
salão do júri passa a ter capacidade para 
80 pessoas, complementado por carcera-
gem com circulação restrita e custódia de 
menor, sala secreta, duas salas de teste-
munhas, sala de reconhecimento e depó-
sito de materiais e armas apreendidos. O 
TWA investiu pouco mais de R$ 1 mi-
lhão nas obras em Parauapebas. 
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Título concedido pelo Cesupa reconhece contribuição do magistrado para o mundo jurídico 

Conselheiro Milton Nobre é agraciado com 
o título de Doutor Honoris Causa 

E
m sessão especial do Conselho 
Superior do Centro Universitá-
rio do Pará (Cesupa) realizada 

no dia 19 de maio, no teatro Maria 
Sylvia Nunes, Estação das Docas, foi 
homenageado com o título de Doutor 
Honoris Causa o conselheiro do Con-
selho Nacional de Justiça e desembar-
gador do Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará, Milton Augusto de Brito No-
bre. Foi a segunda vez que a instituição 
concedeu o grau. A primeira vez foi em 
1993, ao professor João Paulo do VaI-
le Mendes, atual reitor do Cesupa, que 
também presidiu a sessão especial. 

A presidente do Tribunal de Justiça 
do Pará, desembargadora Raimunda 
do Carmo Gomes Noronha, prestigiou 
a cerimônia, bem como os desembar-
gadores Albanira Bemerguy, Luzia 
Nadja Nascimento, Vânia Fortes Bitar, 
Diracy Alves e Gleide Moura. Também 
presentes o presidente da Associação 
dos Magistrados do Pará, juiz Heyder 
Ferreira; o vice-reitor do Cesupa, Sér-
gio Mendes; o vice-governador do Pará, 
Helenilson Pontes; o presidente da As-
sembléia Legislativa do Pará, deputado 
Manoel Pioneiro; o presidente do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 8  Re-
gião, José Maria Quadros de Alencar; 
e os presidentes Nacional e estadual da 
Ordem dos Advogados do Brasil, res-
pectivamente Ophir Cavalcante Júnior e 
Jarbas Vasconcelos. A comunidade aca-
dêmica docente e discente do Cesupa, 
amigos e familiares do homenageado 
também compareceram à sessão. 

Omagistrado Milton Nobre, que 
também detém os títulos de Notório 
Saber, da Universidade Federal do 
Pará, e de Professor Emérito, da Uni-
versidade da Amazônia, foi conduzido 
ao auditório pelos professores Sandro 
Alex Simões, Jean Carlos Dias, Loia-
ne Verbícaro e Emilia Farinha. Após, 
recebeu o título das mãos do professor 
João Paulo Mendes, que afirmou que 
Milton Nobre se destacou pela inteli-
gência, ação e determinação ao longo 
de sua vida profissional, sendo merece-
dor da homenagem prestada. O título  

de Honoris Causa, expressão latina, 
significa "por causa de honra". 

Na saudação ao homenageado, o 
professor Jean Carlos destacou as qua-
lidades do conselheiro Milton Nobre, 
ressaltando os critérios que levaram o 
Conselho Superior do Cesupa a acatar 
o seu nome para receber o segundo tí-
tulo Doutor Honoris Causa da insti-
tuição. Jean Carlos falou da satisfação 
em saudar o professor "que contribui 
para o pensamento jurídico paraen-
se, nacional e até internacional, com 
idéias e pensamentos que influencia-
ram toda uma geração, da qual faço 
parte. Sinta-se abraçado e receba nos-
sa gratidão pelo exemplo e pelo cami-
nho que tem desbravado". 

O professor Jean Carlos fez uma bre-
ve apresentação da biografia do desem-
bargador e conselheiro Milton Nobre, 
partindo do bacharelado em Direito 
pela Universidade Federal do Pará, em 
1970, instituição na qual foi aprovado, 
dois anos depois, em primeiro lugar no 
concurso público para professor de Di-
reito Comercial. Ressaltou também a 
atuação do homenageado como profes-
sor, advogado e magistrado, sobretudo 
na Presidência do TWA e na direção 
da Escola Superior da Magistratura 
do Judiciário paraense, unidade a qual 
transformou "em um centro de pensa-
mentos e debates". 

Em agradecimento, Milton Nobre  

ressaltou a importância das academias 
em que se cultivam as inteligências e se 
consubstancia a riqueza cultural, afir-
mando que não esperava ser alvo de tão 
elevada deferência, sobretudo em um 
momento que está afastado das salas 
de aula. Afirmou ainda que honrará 
para sempre o título recebido, agrade-
cendo a saudação do professor Jean 
Carlos, "um dos talentos mais respei-
tados na inteligência do Pará", e ao 
Colegiado do Cesupa. 

Fenômeno da Judicialização - Na 
sessão especial, o homenageado profe-
riu palestra que se constituiu em aula 
especial sobre "o fenômeno da Judicia-
lização", o qual tem amplitude e pro-
fundidade bem maiores do que se com-
preende. De acordo com o magistrado, 
a judicialização não se trata de algo 
com significado local, configurando-se 
em uma tendência mundial, represen-
tando um caminho novo para a sobre-
vivência da democracia. 

Ressaltou ainda que não se confunde 
a judicialização com o ativismo social, 
que consiste na postura do magistrado 
na atuação de maneira conservadora 
ou progressista, podendo comprometer 
a necessária imparcialidade do magis-
trado. Milton Nobre destacou que a 
judicialização não é um problema, mas 
uma solução, contribuindo para uma 
resolução democrática e pacífica da 
conflituosidade política e social. 

16 INFORMATIVOTiPA. MAl 2011 



Magistrados integrantes da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional 

Magistrados concluem curso de 
ff 

pós-graduação pela ESM-PA 

Md
ais cinco concluintes do curso 
e pós-graduação latu sensu 
m Direito Processual Penal, 

realizado por meio de um convênio en-
tre a Escola Superior da Magistratura do 
Pará (ESM-PA) e o Centro Universitário 
do Estado do Pará (CESUIPA), defende-
ram suas teses. O curso foi direcionado a 
magistrados e assessores do TWA. 

Apresentaram suas monografias os juí-
zes Flávio Sanchez Leão, com o tema "O 
processo de extradição de Cesare Battisti 
e o princípio da separação de poderes" e 
Célio Petrônio D'Anunciação, que dis-
correu sobre "Reparação de danos no 
Processo Penal: aspectos controvertidos". 

Também apresentaram suas mono-
grafias os assessores Daniela Macêdo  

Gomes também defendeu sua monogra-
fia falando sobre "O regime disciplinar 
diferenciado e os princípios constitucio-
nais penais correlatos"; Darwin Boerner 
Junior defendeu o tema "A inadequabili-
dade do inquérito policial em face ao Es-
tado Democrático de Direito"; e Eduar-
do Neves Lima Filho, que questionou o 
"Sistema de nulidades processuais: uma 
leitura democrática da instrumentalida-
de das formas". Nas bancas examinado-
ras estiveram mestres e doutores como 
os professores Jorge Augusto Pinheiro, 
Raimundo Gama Raiol, Marcus Alan 
de Meio Gomes, Ivanilson Corrêa Raiol 
e Ana Cláudia Bastos de Pinho. 

As primeiras defesas de monogra-
fias resultantes do curso de especializa- 

ção em Direito Processual Penal foram 
apresentadas em outubro e dezembro 
de 2010, respectivamente pelas juízas 
Andréa Miralha, com o tema "O novo 
papel do Juízo Penal: alteração do ar-
tigo 212 do Código de Processo Penal 
feita pela Lei n° 11.690/2008", e Ana 
Patrícia Alves Fernandes que abordou 
os "Direitos Humanos: efetividade e 
execução penal". 

Pós-Graduação - O curso de pós-gra-
duação, que tem a coordenação geral 
do professor doutor Jorge de Medeiros 
Pinheiro, da Universidade Federal do 
Pará (TIFPA), objetiva a qualificação e 
aperfeiçoamento de magistrados e ser-
vidores, com vistas à maior eficiência na 
prestação jurisdicional. 

Desembargadora Dahil Paraense dá posse 
a três novos membros da CEJAI 

A desembargadora Dahil Paraense, 
presidente da Comissão Estadual Ju-
diciária de Adoção Internacional do 
Pará (CEJAI-PA), empossou, no dia 
13 de maio, os magistrados Antônio 
Cláudio Lohnnann, Daniele de Cássia 
Buhrhéin e Alexandre Trindade como 
os novos membros da Comissão. Os juí-
zes atuam, respectivamente, nas 3a  Vara 
da Infância e Juventude de Icoaraci; na 
ia Vara de Juizados Especial Criminal; 
e na 1' Vara da Infância e Juventude de 
Belém. Após a posse, a desembargado-
ra rerlh7ou a primeira sessão, na condi-
ção de presidente da Cejai. 

Ainda na sessão, ajuíza Odete de Car-
valho, da 2  Vara da Infância e Juventu-
de de Belém foi eleita a nova secretária 
da Comissão, em substituição a desem-
bargadora Maria Rita Xavier Após a 
abertura da sessão, os novos juizes foram 
informados sobre o funcionamento da 
Cejai, assim como receberam legislação 
a respeito da Nova Lei de Adoção. A Ce-
jai ainda é composta pelo desembarga-
dor José Maria Texeira do Rosário e pelo 
promotor de justiça, Roberto Pereira. 

Histórico - A Comissão Estadual 
Judiciária de Adoção Internacional do 
Pará - CEJAI-PA, foi criada pela Reso-
lução 014/94 e alterada pelas Resolu-
ções n°  023/96 e n° 003/01 do TWA. 
E vinculada à Corregedora Geral da 
Região Metropolitana de Belém e exer- 

ce as atribuições de Autoridade Cen-
tral Administrativa Estadual, revista 
na Convenção relativa à Proteção das 
Crianças e à Cooperação em Matéria 
de Adoção Internacional concluída em 
Haia, em 27.05.93, conforme o estabe-
lecido no Decreto Federal n° 3.174/99. 
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Desembargador Rômulo Nunes, que presidiu o TJPA no biênio 2009/2010, agradeceu a homenagem prestada pelo Judiciário 

Galeria de ex-presidentes do TJPA 
homenageia desembargador Rômulo Nunes 

Q
desembargador Rômulo Fer-
reira Nunes, ex-presidente do 
Tribunal de Justiça do Pará, 

(TJPA) foi homenageado, em solenida-
de realizada no dia 5 de maio, com a 
aposição de sua fotografia na Galeria 
de Ex-Presidentes do TJPA. A foto foi 
descerrada pelo próprio magistrado, na 
companhia de sua esposa Lindalva e da 
filha Bárbara. 

Em seu discurso, a presidente do 
TJPA, desembargadora Raimunda Go-
mes Noronha, destacou a trajetória do 
homenageado. "E um magistrado de 
elite e que dispõe de todas as virtudes 
necessárias para o exercício da Magis-
tratura". A presidente também lem- 

brou da administração do ex-presiden-
te. "Sua gestão foi isenta. Sinto uma 
certa facilidade de presidir o Tribunal, 
graças ao desembargador Rômulo. E 
tenho a obrigação de manter o nível da 
administração dele". 

O desembargador homenageado, 
por sua vez, explicou que, apesar de 
tratar-se de uma cerimônia simples, a 
mesma tinha um grande significado 
para ele. "E a coroação de uma car-
reira de 32 anos, após o ingresso na 
Magistratura". O desembargador fa-
lou ainda da honra de fazer parte da 
galeria, já que a mesma faz parte da 
história do Tribunal. "A fotografia é 
o simbolismo do esforço não só meu,  

mas daqueles que acompanharam de 
perto minha trajetória". 

A cerimônia foi prestigiada pelos 
desembargadores Dahil Paraense, 
Vânia Bitar, Cláudio Montalvão, 
Célia Regina Pinheiro, Maria de Na-
zaré Saavedra e Leonan Gondim, 
Júnior, e pelos conselheiro do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), 
desembargador Milton Nobre, ex-
-presidente do TJPA; bem como au-
toridades civis e militares. Presentes 
ainda os ex-presidentes do TJPA, 
desembargadores Manoel de Chris-
to Alves Filho e José Alberto Soares 
Maia, e o desembargador aposenta-
do Felício de Araújo Pontes. 
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Série Perfil dos Magistrados rememora o 
desembargador Wilson Marques 

través da série Perfil dos Ma-
gistrados, o Judiciário estadual 
restou homenagem póstuma 

ao desembargador Wilson Marques 
da Silva. A ióa  edição da publicação, 
que traz a história do homenageado e 
alguns de seus julgados, foi lançada no 
dia 5 de maio pela presidente do TWA, 
desembargadora Raimunda Gomes 
Noronha, na biblioteca do prédio sede 
do Tribunal de Justiça. 

Em discurso emocionado, a juíza 
aposentada Jacira Moraes Rabelo, fa-
lou sobre o desembargador com quem 
conviveu profissionalmente por muitos 
anos, aprendendo a admirá-lo pela pos-
tura e conhecimento jurídico. "Ele era 
metódico, diligente e de uma compe-
tência e humildade ímpares". disse. 

O magistrado, que se formou em Di-
reito em 1958, começou sua trajetória 
como pretor do Termo Judiciário da 
Comarca de Acará (1959) e depois do 
Termo Judiciário de Tome Açú (1961). 
Desta última, tornou-se juiz de direito 
concursado (1969), até ser promovido 
para a 2  Vara Cível da Capital (1977).  

Também foi eleito duas vezes para ser 
membro efetivo do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE). Depois de ascender 
ao desembargo (1987), foi ainda diretor 
da Escola Superior da Magistratura do 
Pará (ESM-PA) e corregedor geral do 
TJPA. Aposentou-se em 2001, falecen-
do em 2007. 

Dentre os desembargadores que pres-
tigiaram o lançamento da 16 a Edição 
da publicação estavam a corregedora 
de Justiça das Comarcas da Região Me-
tropolitana de Belém, Dahil Paraense, 
Vânia Fortes Bitar, Cláudio Montal-
vão das Neves, Célia Regina Pinheiro, 
Maria de Nazaré Saavedra e Leonan 
Gondim Júnior, O conselheiro do CNJ 
Milton Nobre, também esteve presente 
à cerimônia, bem como magistrados e 
servidores do Judiciário. 

A série Perfil dos Magistrados do 
TWA foi lançada em 1994, prestando 
homenagem, em sua primeira edição, 
ao desembargador Raymundo Noguei-
ra de Faria, que presidiu o Judiciário 
entre 1947 e 1949. Entre os outros 
expoentes da magistratura já homena- 

geados estão a desembargadora Lydia 
Dias Fernandes que, em 1979, tornou-
-se a primeira magistrada a ocupar, 
em todo o Brasil, a Presidência de um 
Tribunal de Justiça Estadual, além 
dos desembargadores Antônio Koury, 
Eduardo Patriarcha, Nelson Rodrigues 
Amorim, Manoel de Christo Alves Fi-
lho, Maria Lúcia Gomes dos Santos e 
Stéleo Bruno de Menezes. 

Varas de Juizado Especial Criminal e da Infância e 
Juventude passam a atender em novo espaço 

As 2a 3a 4'  e 5' Varas de Juiza-
dos Especiais Criminais de Belém 
retomaram a normalidade de atendi-
mento após o período de mudnaça de 
sede e já estão funcionando no novo 
espaço, no prédio Desembargador 
Paulo Frota, localizado na avenida 
Almirante Tamandaré, com a tra-
vessa São Pedro. Também no prédio 
passaram a funcionar a Coordenação 
dos Juizados Especiais, a Secretaria 
das Turmas Recursais, bem como as 
sessões ordinárias e extraordinárias 
das Turmas, além das 1' e 2' Varas 
da Infância e Juventude da Comarca 
de Belém e respectivos setores psicos- 

sociais. Com  as novas instalações, o 
Judiciário oferece melhores condi-
ções de atendimento e de trabalho, 
considerando o objetivo maior que é 
a constante melhoria na prestação ju-
risdicional. 

O novo prédio foi inaugurado re-
centemente e recebeu a denominação 
em homenagem ao "Desembargador 
Paulo Sérgio Frota e Silva", magistra-
do paraense falecido em dezembro de 
2001 que atuou na defesa dos direitos 
das crianças e adolescentes e na apli-
cação das medidas socioeducativas 
previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

Conta com três pavimentos, valo-
rizando a iluminação natural, e pri-
mando pela segurança, com sistema 
de som, alarme e circuito fechado 
de TV, com espaços integralmente 
adaptados para pessoas portadoras 
de mobilidade reduzida. As Varas de 
Infância e Juventude, antes sediadas 
no Fórum Cível, estão localizadas no 
primeiro andar, bem como as respecti-
vas áreas de assessoria técnica e apoio 
psicossocial. No segundo andar fun-
cionam a Coordenação dos Juizados 
Especiais, as quatro Varas de Juizado 
e duas Turmas Recursais, além de um 
amplo auditório. 
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