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CAPA - Desembargadores Diracy Alves e Rômulo Nunes na cerimônia de posse da 
nova integrante do Tribunal de Justiça do Pará. 

Um plano de gestão, elaborado pelo pre-
sidente do Tribunal de Justiça do Pará, de-
sembargador Rômulo Nunes, vai nortear a 
administração no Judiciário nos próximos 
dois anos. As diretrizes estabelecidas, além 
da organização e planejamento, visam tor-
nar mais célere a prestação jurisdicional, 
com maior produtividade e economicidade 
de tempo. O presidente vai dar continuida-
de ao projeto de modernização em curso 010 

Judiciário paraense, com ações especificas, 
direcionando também recursos para o aten-
dimento da magistratura, com ênfase para 
os juízes que atuam no interior do Pará. 

Entre as metas estabelecidas está a 
instalação de novas Comarcas, conforme 
a comprovada necessidade, resultando na 
ampliação da presença do Poder Judiciário 
no Estado, bem como a ampliação da inte-
riorização do Projeto de Penas e Medidas 
Alternativas nas Comarcas já instaladas. É 
objetivo também da administração do de-
sembargador Rômulo Nunes, a expansão da 
infraestrutura judicial, com prioridade para 
a instalação das Varas já criadas em Lei. 

Nesta edição destaca-se também os en-
contros que o presidente vem realizando 
com os magistrados da capital e do inte-
rior, que integram o Plano de Gestão. As 
reuniões iniciaram com os juízes das áreas 
cível e criminal de Belém, depois com os 
da Região Metropolitana de Belém e, nes-
te mês de março, com os magistrados que 
integram diversas regiões judiciárias. Nelas, 
o desembargador explicita as diretrizes do 
Plano apontando-as como prioritárias. Os 
encontros, que estão previstos para encer-
rar em maio, continuam por todo o mês de  

abril, sempre aos sábados para não causar 
prejuízos às atividades forenses dos magis-
trados. 

Iniciando o ano letivo da Escola Supe-
rior da Magistratura do Judiciário paraense, 
veio a Belém o ministro Joaquim Barbosa, 
convidado a proferir a aula magna, abor-
dando o tema Jurisdição Constitucional, 
sua aplicação em países da América Latina 
e a forma como tem contribuído para a ex-
pansão da democracia. Saudado pelo desem-
bargador Rômulo Nunes e pelo diretor geral 
da Escola, desembargador Milton Nobre, o 
ministro falou a uma p latéia de mais de 200 
Pessoas, composta por magistrados, procu-
radores e promotores de justiça, advogados, 
defensores públicos e estudantes de Direito. 

Em audiência, a Presidência do TJPA 
recebeu integrantes das Comissões Parla-
mentares de Inquérito do Senado e da As-
sembléia Legislativa do Pará. Os senadores 
e deputados conheceram a atuação do Ju-
diciário paraense no combate aos crimes 
contra crianças e adolescentes, e receberam 
informações sobre processos que tramitam 
no Pará sobre o assunto. 

Uma solenidade especial, no dia 25 de 
março, marcou as homenagens do Tribunal 
de Justiça a dom Orani João Tempesta, que 
está se despedindo da arquidiocese de Belém 
para assumir, por nomeação do Vaticano, a 
arquidiocese do Rio de Janeiro. Ele foi agra-
ciado com a medalha "Ordem do Mérito 
Judiciário", no Grau de Grande Oficial. A 
Comenda é deferida a personalidades que te-
nham contribuído, direta ou indiretamente, 
para o engrandecimento do Estado, particu-
larmente do Judiciário. 
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DIRETRIZES PARA O PLANO 

DE GESTÃO DO BIÊNIO 2009/2010 

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES 

DESEMBARGADOR PRESIDENTE TJE-PA 

Presidência do TJPA estabelece 
metas para o biênio 2009/2010 

Ás diretrizes 
constantes cio 
Plano de Gestão 
estabelecidas pelo 
Desembargador 
Rômulo ]\TII,ies, 

presidente do 
Tribunal de Justiça, 

nortearão afiloso fia 
administrativa do 
Judiciário do Pará 
nos próximos dois 
anos. 



O
desembargador Rômulo Nunes, 
presidente do Tribunal de Justi-
ça do Estado do Pará, elaborou 

um plano de ações para o biênio em que 
ficará à frente do Judiciário do Pará. 
As diretrizes para o plano de gestão do 
biênio 2009/2010 estão sendo explícita-
das pelo magistrado nos encontros com 
os juízes, que vem realizando desde que 
assumiu a Presidência, e que deverão 
encerrar no próximo mês de maio. Na 
apresentação que faz, o desembargador 
aponta cada uma das diretrizes, consi-
derando-as como prioritárias, prepa-
rando a instituição para responder com 
eficiência as demandas da sociedade mo-
derna. 

Ressaltou o presidente que "nesse 
sentido, nosso compromisso é dar conti-
nuidade ao projeto de modernização em 
curso no Judiciário paraense, porém com 
ações que, no curto prazo, já resultem 
ciii avanços na gestão judiciária, levan-
tando novos problemas e necessidades e 
direcionando recursos para o atendimen-
to da magistratura, sobretudo para os 
juizes que atuam no interior do Estado". 
Nos encontros com os juízes, o presidente 
ouve os magistrados, recebendo sugestões 
e reclamações que servem para embasar 
estudos, afim de fundamentar as ações 
direcionadas, com o objetivo de tornar 
mais célere a prestação jurisdicional, com 
maior produtividade e ecoriomicidade de 
tempo. 

Dessa maneira, as diretrizes para o 
biênio abrangem a instalação de novas 
Comarcas em municípios onde, compro-
vadamente, se fizer necessário, com o 
objetivo de ampliar a atuação do Judi-
ciário em todo o Estado, com eficiente e 
eficaz prestação jurisdicional. O desem-
bargador destaca que, o mesmo se aplica 
no que diz respeito à interiorização do 
Projeto de Penas e Medidas Alternativas 
nas Comarcas já instaladas. Também vai 
expandir a infraestrutura judicial, com 
prioridade para a instalação das Varas já 
criadas em Lei. 

Aponta ainda como meta a atuação 
junto aos Poderes Executivo e Legislati-
vo, com o fito de fortalecer a Justiça do 
Pará. Além disso, busca a integração com 
instituições que fazem parte do sistema 
Judiciário, como o Ministério Público e 
Defeusoria Pública, e também com os que 
integram o sistema de segurança pública. 
As parcerias com as referidas instituições 
promovem não só a valorização da cida-
dania, mas, sobretudo, a maior agilização 
nas ações da Justiça. 

Estabelece o desembargador, no pia-
no de ações, a elaboração de um modelo 
de gestão judiciária conforme os preceitos  

dispostos na Lei 6.850/2006 e no Planeja-
mento Estratégico. A referida lei trata da 
reestruturação organo-funcional admi-
nistrativa do Poder Judiciário no Pará, e 
promoveu a transposição, transformação, 
alteração e denominação de unidades do 
Tribunal. Com  a lei, que foi de iniciativa 
do TJPA, o Judiciário teve aprimorado 
o seu organograma administrativo, ob-
servando o princípio da eficiência, com 
ajustes na estrutura organo-funcional, 
de modo a mantê-la sempre atualizada e 
dinâmica no apoio das atividades do Ju-
diciário. 

A motivação da reestruturação foi 
baseada em necessidades sentidas a par-
tir de estudos e experiências verificadas 
cotidianamente nos diversos setores que 

CC 
...i\esse 

sentido, nosso 
compromisso 

edar 
continuidade 
ao projeto de 
modernização 
em curso no 

Judiciário 
paraense, 

porém com 

ações que, no 
curto prazo, 
já resultem 

em avanços 
na gestão 
judiciária... 

compõem a área administrativa do ór-
gão, com resultados na adequação e oti-
mização da estrutura do Judiciário ao 
crescimento do número de Comarcas e 
aumento da demanda por serviços exter-
nos e internos, dentre outros. 

O desenvolvimento e a implantação 
de um sistema de gerenciamento de cus-
tos, no âmbito do Judiciário, também é 
unia das diretrizes para o biênio, visan-
do aperfeiçoar a gestão orçamentária e 
financeira, bem como a implantação, no 
interior, mas precisamente nas Comarcas-
Pólos, de um sistema de gestão descen-
tralizada. O objetivo, nesse particular, é 
suprir com maior eficiência e rapidez as  

deficiências locais com apoio das Correge-
dorias de Justiça. 

Tecnologia da Informação 
entre as prioridades da gestão 

A administração do Judiciário vai 
priorizar também o programa de Tecno-
logia da Informação, para viabilização, 
de imediato, da implantação do Sistema 
de Gestão de Processos Judiciais (Libra), 
e do Sistema de Gestão de Pessoas (Men-
torh). O Libra foi elaborado e implanta-
do no segundo semestre do ano passado, 
está substituindo gradualmente o Sis-
tema de Acompanhamento Processual 
(SAP-XXI) atualmente utilizado, e está 
em fase de expansão, já em operacionali-
zação nas Comarcas de Ananindeua, Ma-
rituba e Benevides. 

Já o Mentorh corresponde a um sis-
tema que possui inúmeras funcionalida-
des e recursos que contemplam todas as 
necessidades para a gestão moderna de 
pessoas e representa um divisor de águas 
nessa área da atividade meio do Tribu-
nal, subsidiando o planejamento e exe-
cução de ações futuras no que tange ao 
gerenciamento de recursos humanos do 
Judiciário. 

Nesse contexto, é objetivo também 
do desembargador, implementar o servi-
ço de Gestão de Comarcas, via Intranet, 
com a finalidade de facilitar a comunica-
ção institucional de procedimentos e in-
formações de interesse da administração, 
dos magistrados e dos servidores. 

No que diz respeito à informatização, 
a administração vai adaptar e atualizar 
a aquisição de ferramentas com vistas 
a promover a padronização de informa-
ções e procedimentos, possibilitando, até 
mesmo, a realização de correições onli-
ne. Será, também, atualizado o parque 
computacional, reservando prioridade à 
consolidação dos projetos já definidos e à 
substituição de equipamentos obsoletos. 

Metas voltadas para a 
valorização dos recursos 
humanos 

Outra diretriz destacada no plano de 
ações da gestão é a valorização dos ma-
gistrados e servidores, com o desenvolvi-
mento de um programa de capacitação 
que vise a qualificação e atualização des-
se público para a melhor execução das 
funções que lhes cabem. Dessa maneira, 
a Escola Superior da Magistratura, as 
Universidades locais e outras instituições 
credenciadas oportunizarão a realização 
de cursos, dispondo, inclusive, da tecno-
logia da educação à distância, atendendo, 



assim, a vários magistrados e servidores 
que se encontram nas Comarcas do Inte-
rior. 

A atual política de valorização do 
servidor será mantida, priorizando a sua 
satisfação quanto ao seu desenvolvimen-
to pessoal e profissional para a melhoria 
dos padrões comportamentais, relações 
interpessoais e o compromisso com o de-
senvolvimento da atividade judicante. A 
administração também avançará na im-
plantação do Plano de Cargos, Carreiras 
e Remuneração, o qual foi instituído pela 
Lei 6.969/2007. 

O plano de carreiras constitui em um 
conjunto de princípios, diretrizes e nor-
mas que regulam os quadros de carreiras, 
a forma de ingresso, a promoção e o de-
senvolvimento profissional dos servido-
res. A progressão do servidor, prevista no 
plano, visa incentivar a melhoria de seu 
desempenho ao executar as atribuições 
do cargo, a mobilidade dos servidores na 
respectiva carreira e a decorrente melho-
ria salarial na classe e referência a que 
pertence. 

Por outro lado, o desembargador pre-
sidente também dará atenção aos juLízCs.  

com o incremento da unidade de apoio aos 
magistrados para prover apoio técnico-
jurídico e outros necessários ao desenvol-
vimento das atividades pertinentes. Con-
cursos p(iblicos para o preenchimento de 
cargos de juiz substituto e para cargos de 
analista e auxiliar judiciários já estão em 
andamento, visando prover a instituição 
de mais recursos humanos a fim de aten-
der a crescente demanda da sociedade. 
Estão sendo oferecidas 50 vagas de juiz e 
outras 235 para servidor, sendo 205 para 
nível superior (com especialidade em vá-
rias áreas) e 30 para nível médio. 

As 20 metas estabelecidas pela nova gestão 
1 Atuar junto aos Poderes Execu-
tivo e Legislativo, para fortalecer o 
Judiciário corno Poder de Estado; 

2. Buscar integração com 05 de-
mais órgãos do Sistema Judiciário 
- Ministério Público e Defensoria 
Pública - e com os órgãos do Sis-
tema de Segurança Pública, para 
alcançar eficiência e celeridade Fias 
ações da justiça em nosso Estado: 

3. Elaborar uni modelo de gestão 
judiciária, com base de sustenta-
ção em novos paradigmas, na re-
visão da Lei n6850 e no Planeja-
mento Estratégico; 

4. Desenvolver e implantar o Siste-
ma de Gerenciarnento de Custos, 
no âmbito do Poder Judiciário es-
tadual, visando aperfeiçoar a ges-
tão orçamentária e financeira; 

S. Implementar, no interior, nas 
Comarcas-Pólo, um sistema de 
gestão descentralizada, para suprir 
com maior eficiência e rapidez as 
deficiências locais, buscando, in-
clusive, apoio nas Corregedorias; 

6. Assegurar recursos para o pro-
grama de Tecnologia da Informa-
ção, para viabilizar de imediato a 
implantação dos sistemas de Libra, 
Mentorh (gestão de pessoas), de 
mudanças de procedimentos ad-
ministrativos; 

7. Desenvolver um programa de 
capacitação de magistrados e ser-
vidores, qualificando-os e atuali-
zando-os para o exercício de suas 
funções, à luz das metas institu-
cionais. A Escola Superior de Ma- 

gistratura, as Universidades locais e 
outras instituições credenciadas opor-
tunizarão a realização de Cursos de 
alto nível com o uso da tecnologia da 
educação à distancia; 

S. Avançar na implantação do PCCR, 
instituído pela Lei n' 6.969/2007; 

9. Realizar Concursos Públicos, para 
juízes e servidores, cujos editais foram 
publicados no mês de janeiro, último; 

10. Promover encontros regionaliza-
dos para facilitar a integração e a dis-
cussão de temas relevantes ao exercí-
cio das funções da magistratura nas 
Comarcas do interior do Estado; 

11 . Expandir a infra-estrutura judicial, 
com prioridade para a instalação das 
Varas já criadas em Lei,- 

12. Manter a política de valorização 
do servidor, porém voltada priorita-
riamente para aumentar a satisfação 
do servidor quanto a seu desenvolvi-
mento pessoal e profissional, visando 
à melhoria dos padrões comporta-
mentais, as relações interpessoais e o 
compromisso com o desenvolvimento 
da atividade judicante; 

13. Incrementar a Unidade de Apoio 
aos Magistrados para prover apoio 
técnico-jurídico e outros necessários 
ao desenvolvimento da atividade ju-
dicante; 

14. Instalar novas Comarcas em mu-
nicípios onde, comprovada mente, se 
fizer necessário. Isto também se apli-
ca para a interiorização do Projeto de 
Penas e Medidas Alternativas, em Co-
marcas já instaladas;  

1 S. Viabilizar a implantação do ser-
viço de Gestão de Comarcas, por 
meio Intranet, facilitando a comu-
nicação institucional de procedi-
mentos e informações de interesse 
da Administração e dos Magistra-
dos e Servidores do Poder Judiciá-
rio, principalmente para o interior 
do Estado; 

16. Desenvolver instrumentos e in-
dicadores de controle e avaliação 
dos serviços judiciários, por meio 
da expansão e ratificação de com-
petências para a Unidade de pro-
dução das estatísticas do Judiciário 
Estadual,- 

17. Adaptar e atualizar a aquisi-
ção de ferramentas informatiza-
das para viabilizar a padronização 
de informações e procedimentos, 
possibilitando, inclusive, correi-
ções on-line; 

18. Atualizar permanentemente o 
parque computacional do Judici-
ário, com prioridade para a con-
solidação dos projetos definidos 
e substituição de equipamentos 
obsoletos; 

19. Estruturar a Unidade de Comu-
nicação Social do TiPA para que in-
cremente o fluxo e o compartilha-
mento de informações no âmbito 
interno do Tribunal, bem como 
monitorar o ambiente externo 
para a preservação dos serviços e 
da imagem institucional e melho-
rar as relações interinstitucionais; 

20. Introduzir no Judiciário Paraen-
se a cultura e a pratica da respon-
sabilidade sócio-ambiental. 

MARÇO / 2009 



Magistrada ascende ao desembargo apôs 30 anos de serviços prestados ao Judiciário do Pará 

Nova desembargadora, Diracy 
Alves toma posse no Tribunal 

FA 

m sessão solene presidida pelo de-
sembargador Rômulo Nunes, foi 
empossada no TJPA a nova de-

sembargadora Diracy Nunes Alves, que 
ascende ao cargo após quase 30 arma de 
magistratura, assumindo a cadeira deixa-
da em aberto com a aposentadoria do de-
sembargador Eronides Primo. A cerimô-
nia de posse, que ocorreu no dia nove de 
março, contou com a presença de diversas 
autoridades civis e militares, magistrados, 
servidores do Judiciário e familiares da 
empossada. 

A mesa oficial foi formada pelo deaein-
hargador Rômulo Nunes, pela vice-pre-
sidente do TJPA, desembargadora Rai-
inunda Gomes; pelo procurador geral do 
Estado, Ibrahim Rocha; pelo presidente 
da Associação dos Magistrados do Estado 
do Pará, PauloVieira; pelo vice-presiden-
te da Ordem dos Advogados do Brasil, se-
ção do Pará, Evaldo Pinto pelo chefe da 
Subprocuradoria Cível da Semaj, Daniel 
Ribeiro Júnior; pela defensora pública  

Laura Fragoso; pelo capitão de corveta 
Jacques Ferreira, do IV Distrito Naval; e 
pela desembargadora empossada. 

A nova integrante do TJ foi saudada, 
em nome do Tribunal, pela desembarga-
dura Dabil Paraense de Souza e foi agra- 

ciada com a comenda Ordem do Mérito 
Judiciário. Em seu discurso, a desem-
bargadora Dabil lembrou a trajetória da 
magistrada, e deu as boas vindas desta-
cando as. qualidades da nova integrante 
do Tribunal. "A desembargadora Diracy 

Diracy Alves foi agraciada com a comenda "Ordem do Mérito Judiciário" 

INFORMATIVO DO TJE 



Desembargadora assina o termo de posse 

Alves traz para o Segundo Grau do Poder 
Judiciário paraense todo conhecimento 
adquirido na dedicação aos estudos e à 
pesquisa, e enriquecida ao longo de três 
décadas de convivência com os proble-
mas sociais que vão ter seus desfechos e 
soluções nas decisões da Justiça. A for-

mação e a trajetória da nova desembar-
gadora acumulam rico acervo em que a 
competência e a dignidade falam bem 
alto de sua capacidade". 

O presidente Rômulo Nunes também 
parabenizou a magistrada pela ascensão 
ao desembargo, desejando-lhe sucesso na 
nova missão que ora assumiu. Afirmou 
que o Tribunal precisa da força e do tra-
balho da nova integrante para tornar o 
Judiciário cada vez mais forte e célere. 
Em nome da OAB, o vice-presidente da 
instituição, Evaido Pinto, também sau-
dou a nova desembargadora ressaltando 
o reconhecimento do trabalho desenvol-
vido pela magistrada ao longo de sua car-
reira judicante. 

Em seu discurso, Diracy Alves agra-
deceu a confiança pela escolha de seu 
nome. 'Saibam que envidarei iodos os 
esforços para corresponder a confiança e 
honrar a magistratura do meu Estado". 
A desembargadora ressaltou a qualidade 
da magistratura paraense, afirmando que 
somará aos esforços dos integrantes do 
TJ para uma Justiça mais célere, eficaz 
e eficiente. "Estou convencida que a Jus-
tiça do Pará está dotada de magistrados 
plenamente dispostos, comprometidos e 
capacitados", completando que 'com os 
instrumentos que ora dispomos, com nos-
sos dirigentes dispostos a investir em es-
truturas a permitir condições de trabalho 
adequadas, podemos fazer o Poder Judi-
ciário que idealizamos. Com  este compro-
misso assumo esse cargo, que longe de me 
envaidecer, me faz sentir que a responsa-
bilidade de hoje é ainda maior". 

Removidos doze magistrados 
na 1 Entrancia 

Na sessão do dia 4 de março, o Pleno rio Tribunal aprovou doze pedidos de re-

moção de magistrados da P Entrância, seguindo o critério de antiguidade. O juiz 

Líbio Moura, da Comarca de Santana do Araguaia, foi transferido para a Comar-

ca de Jacundá; Marcelo Andrei Santos, da Comarca de Canaã dos Carajás, para 

Itupiranga; Júlio César de Lima vai da Comarca de Santa Luzia do Pará para a 

de Curralinho; Francisco Jorge Coimbra foi removido de Limoeiro do .Ajuru para 

Aurora do Pará; Maria Augusta da Cunha deixa a Comarca de Porto de Moz e vai 

para Prainha; Elano Ximenes vai de Chaves para São Sebastião da Boa Vista. 

Na sequência, o juiz Haroldo da Fonseca foi removido da Comarca de Pacajá 

para a de São Geraldo do Araguaia; Fredison Capeline vai de Bujaru para Ourém; 

Carlos Magno de Oliveira vai de Gurupá para Baião; Lauro Alexandrino Santos 

deixa Concórdia do Pará e assume em Nova Timbotcua; Sérgio Cardoso Bastos 

vai de Jacareacanga para Goianésia do Pará e João Ronaldo Mártires vai de São 

Caetano de Odivelas para a Comarca de São Domingos do Capim. 

Nova Câmara Cível Isolada 
em funcionamento 

O desembargador Rôrnulo Nunes instalou, no dia 17 de março. a 5' Vara Cível 

Isolada, na presença da vice-presidente do TJPA, desembargadora Raimunda No-

ronha, e das desembargadoras Carmencin Cavalcante, Luzia Nadja Nascimento e 

Diracy Alves. A Câmara Cível resultou da transformação da 4' Câmara Criminal 

Isolada, através da Resolução n° 003/2009, estando as sessões programadas para 
as quintas-Feiras. 

As Câmaras Cíveis Reunidas continuam corri 18 membros, enquanto que as 

cinco (:ârraras Cíveis Isoladas funcionarão, no mínimo, com três dese.n.bargadores, 

cada uma. Já as Câmaras Criminais Reunidas contam corri 12 membros, sendo três 

Câmaras Criminais Isoladas também com, no mínimo, três desembargadores. 

Concluída primeira etapa do 
concurso para juiz substituto 

A primeira etapa do concurso do 

T.JPA para preenchimento de 50 va-

gas de juiz substituto, correspondente 

à prova objetiva, foi realizada no dia 

15 de março passado. Dos 1.453 can-

didatos inscritos. 183 não comparece-

ram à avaliação e foram automatica-

mente eliminados. A disputa agora é 

da ordem de 25 candidatos por vaga. 

Os desemb a rgad ores integrantes 

da comissão do concurso, Maria de 

Nazaré Gouveia (presidente), Ricar-

do Nunes e Diracy Alves, estiveram 

presentes à abertura dos trabalhos, 

juntamente com o professor Michel 

 

Desembargadores Maria de Nazaré Gouveia, 
Diracy Alvos e Ricardo Nunes, integram a 
comissão do concurso 

  

    

 

Jourdan, coordenador de concursos da 

Fundação Getúlio Vargas, instituição 

responsável pela organização do certa-
me. 
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Presidente, vice-presidente corregedoras de Justiça e coordenadora dos Juizados Especiais compuseram a mesa oficial 

Magistrados participantes apresentaram sugestões a direção do Tribunal 

Encontros de trabalho ouvem juízes 

Tão logo assumiu a Presidência do 
TJPA, o desembargador Rômulo 
Nunes programou uma série de 

encontros com os juizes das Comarcas 
da Região Metropolitana e do Interior, 
juntamente com as respectivas Correge-
dorias, objetivando recolher demandas 
operacionais e sugestões proativas para a 
continuada melhoria da prestação juris-
dicional. Seriam depoimentos e conversas 
livres da comunicação convencional, per-
mitindo, assim, inclusive a troca de idéias 
e o debate franco sobre situações objeti-
vas, em função do resu] lado pretendido, 
com a conclusão em maio. 

A partir das manifestações recolhidas 
nesses encontros de trabalho, realizados 
sempre aos sábados para não interferir 
na atividade rotineira dos magistrados,  

a gestão do Poder Judiciário formularia 
estratégias e prioridades para uma agen-
da compatibilizada com a realidade ex-
perimentada pelas diferentes Comarcas, 
considerando as peculiaridades e necessi-
dades pontuais. Para tanto, os encontros 
tens a participação, além do presidente, 
da vice-presidente Rairnunda Gomes No-
ronha, corregedoras Eliana Abufaiad, 
das Comarcas da Região Metropolitana 
de Belém; Maria Rua Xavier, das Co-
marcas do Interior; e da coordenadora 
dos Juizados Especiais, desembargadora 
Célia Regina Pinheiro. 

No assessoramento, para as informa-
ções e esclarecimentos em torno de ques-
tões abordadas, também foram incluídos 
nos encontros os juízes auxiliares da Pre-
sidência, Kátia Parente e João Augusto  

de Oliveira Junior; os secretários de Ges-
tão, Teresa Cativo; Planejamento, Suely 
Azevedo; Administração, Francisco Cam-
pos; Informática, Mário Tavares; direto-
ra do Departamento de Pessoas, Alice 
Loureiro, acompanhados de auxiliares 
dos órgãos que lhes são subordinados. O 
presidente da AMEPA, juiz Paulo Vieira, 
foi convidado a participar das reuniões. 

O primeiro encontro foi realizado me-
nos de um mês após a posse, no dia 28 de 
fevereiro, reunindo os juizes Cíveis e Cri-
minais da Comarca de Belém. Já em mar-
ço, foram realizados os encontros com os 
juízes cíveis e criminas das Comarcas do 
10 Pólo, correspondente à Região Metro-
politana de Belém, e P Região Judiciá-
ria, Ananindeua, Marituba, Benevides e 
juizados especiais dessas Comarcas, no 
dia 14 e, no dia 28, reuniu os juizes cí-
veis e eriminais dos Pólos que abrangem 
as Comarcas de Abaetetuba, Barcarena, 
Igarapé-Miri, Moju, Tailândia, Cachoeira 
do Arari, Muaná, Ponta de Pedras, Santa 
Cruz do Arari, Salvaterra, Soure, Afuá, 
Anajás, Bagre, Breves, Chaves, Currali-
nho, Gurupá, Melgaço, Portei, São Se-
bastião da Boa Vista, Baião, Cametá, 
Limoeiro do Ajuru, Mocajuba e Oeiras 
do Pará. 

Para abril e maio vindouros, foram 
programados os encontros com os juízes 
cíveis e criminais dos Pólos com sede em 
Santa Isabel, Castanhal, Capanema, Pa-
ragoniinas, Marabá, Redenção, Tucurui, 
Xinguara. Altamira, Santarém, Itaituba 
e respectivas regiões judiciárias. 



Representantes do Judiciário e do Executivo identificaram entraves para agilização processual 

Fórum sobre justiça e segurança 
definiu Grupo de Trabalho 

U
m fórum sobre jti.tiça e segu-
rança pública reuniu, na sede do 
TJPA, os juízes criminais da Re-

gião Metropolitana de Belém, procurador 
geral de Justiça (Ministério Público), De-
fensoria Pública, Secretaria de Seguran-
ça Pública, Delegacia Geral de Polícia, 
Comando da PM, Superintendência do 
Sistema Penitenciário, Instituto de Perí-
cias "Renato Chaves", Superintendência 
do CONEN e OAB-PA. A reunião adqui-
riu formatação de encontro de trabalho, 
sob a coordenação do desembargador Rô-
mulo Nunes, presidente do TJPA, com a 
participação da vice-presidente, desem-
bargadora Rairnuuda Gomes Noronha, 
da corregedora de Justiça das Comarcas 
da RMB, desembargadora Eliana Abu-
faiad, da desembargadora Vânia Silveira, 
e do juiz corregedor Cristiano Arantes, 
que representou a corregedora das Co-
marcas do Interior, desembargadora Ma-
ria Rita Xavier, que estava em viagem 
correicional. 

A iniciativa do Tribunal em promover 
o encontro resultou das situações levan-
tadas pelos juízes criminais, nas reuniões 
que o desembargador Rômulo Nunes 
vem promovendo com magistrados e que 
se estenderá a todas as regiões judiciárias 
do Pará. O problema maior reside nas re-
clamações sobre a chamada "lentidão da 
justiça", geralmente atribuída ao Poder 
Judiciário, mas resultante dos entraves 
burocráticos e funcionais dos órgãos en-
volvidos no sistema, sem os quais cente-
nas de processos ficam em compasso de 
espera, enquanto juizes aguardam as pro-
vidências de terceiros. 

Durante o encontro, as preocupações 
principais residiram na identificação dos 
entraves ao desejado e reclamado anda-
mento célere de processos criminais e as  

soluções que podem ser adotadas para 
superá-los, daí a participação de todos os 
organismos envolvidos. Há, por exemplo, 
esperas por laudos periciais, demora na de-
volução de inquéritos policiais, protelação 
de audiências pela ausência de partes, in-
clusive por falta de localização, e a reten-
ção de processos por advogados por mais 
de 100 dias, particularidade que chamou 
a atenção da presidente da OAB e a quem 
ficou de ser encaminhada urna relação dos 
causídicos responsáveis por tais retenções. 

Todos os participantes usaram da 
palavra, manifestando claramente a si-
tuação de cada órgão, procedimentos e 
dificuldades que encontram no que lhes 
competem nas tramitações processuais. 
Acrescentaram sugestões e propostas que 
poderão ser adotadas a curto, médio e 
longo prazo para corrigir falhas, aperfei-
çoar ações e prevenir futuros problemas, 
em providências correlatas que possam 
contribuir para a agilidade judicial. A 
SUSIPE, por exemplo, referiu à popula-
ção carcerária acima da capacidade das 
casas penais. O MP e a DP abordaram  

a necessidade de mais promotores e de-
fensores públicos e, o IML, os problemas 
físicos e operacionais para atendimento 
pontual às perícias e laudos. 

Ficou decidido que passarão a ser ar-
ticuladas ações conjuntas, que possibili-
tem procedimentos capazes de agilizar a 
tramitação processual. Também deverá 
ser promovida atualização das informa-
ções que dependem dessas instituições 
para alimentar os bancos de dados de uti-
lidade para a tramitação processual. A 
propósito, a Secretaria de Informática do 
Tribunal fez uma demonstração do siste-
ma de identificação e controle de presos 
provisórios e apenados que está em fase 
de implantação, objetivando, também, a 
exatidão estatística da população e movi-
mentação carcerária no Estado. Também 
foi demonstrado o "Libra", que confere 
numeração única para todos os processos 
referentes ao mesmo feito, sistema com 
que o TJPA se antecipa em nove meses 
ao prazo definido pelo CNJ para a im-
plantação pelos Tribunais de todo o país. 
estabelecida para o final deste 2009. 

Na conclusão do encontro, os órgãos 
participantes firmaram posição em torno 
dos seguintes pontos: 

1) Constituição de um Grupo de Tra-
balho, de natureza permanente, para a 
solução de problemas indicados pelos in-
tegrantes do Grupo, com dois represen-
tantes de cada órgão; 

2) Melhoria na identificação dos pre-
sos para os processos; 

3) Reivindicações da Defensoria Pú-
blica na sua esfera de competência quan-
to a intimação de pessoal; 

04)Informação à OAB-PA da identifi-
cação dos advogados que retêm processos 
por períodos superiores a 100 dias; 

5) Integração ao Grupo de represen-
tante da Assembléia Legislativa do Esta-
do e a possibilidade de realização de uma 
sessão especial para tratar do assunto; 

6) Encaminhamento ao Ministério 
Público e à Defensoria Pública das pau-
tas de audiências tios juízes criminais; 

7) Verificação pelos juízes da desti-
nação de bens apreendidos; 

8) Falta de informação das fugas e  

capturas de presos, procedimento que foi 
assumido pela SUSIPE, que estaria pres-
tando tais informações sem, entretanto, 
que cheguem aos juizados competentes; 

9) Estabelecimento de um canal de 
comunicação entre as Corregedorias do 
Tribunal de Justiça do Estado e a SUSI-
PE, objeto de compromisso do titular do 
órgão em fazê-lo pessoalmente, 

10) Atendimento à solicitação da 
Defensoria Pública para que os proces-
sos lhes sejam enviados de maneira con-
tinuada. 



Mais de 200 pessoas, entre magistrados e demais operadores do Direito, prestigiaram a aula magna 

Magistrados paraenses 
homenageados no 
IV Centenário da 

Justiça baiana 

DD. Milton Nobre e Rômulo Nunca foram homenageados pelo Tribunal da Bahia 

ffi 

 

 

Ministro Joaquim Barbosa 

AEscola Superior da Magistra-
tura paraense iniciou, no dia 20 
de março, o ano letivo 2009 com 

aula magna proferida pelo ministro Joa-
quim Barbosa, do Supremo Tribunal Fe-
deral. O ministro abordou o tema 'juris-
dição Constitucional" e sua aplicação em 
diversos países da América Latina, bem 
como a forma como tem servido para a 
ampliação da democracia. 

O magistrado foi saudado pelo presi-
dente do Tribunal de Justiça do Estado, 
desembargador Rômulo Nunes, e pelo 
diretor geral da ESM, desembargador 
Milton Nobre. Mais de 200 pessoas, entre 
magistrados, integrantes do Ministério 
Público, da Ordem dos Advogados do 
Brasil, seção do Pará, defensores públi-
cos, estudantes de Direito e operadores 
do Direito, prestigiaram o evento, que 
ocorreu no auditório "Des. Aguano Mon-
teiro Lopes", do Fórum Cível de Belém. 

Na saudação ao rniuiiatro, o desem- 

bargador Rômulo Nunes agradeceu a 
presença do magistrado e ressaltou que 
a aula é urna boa oportunidade para que 
se desfrute cio saber e da inteligência do 
ministro, que honra a magistratura bra-
sileira. "A magnitude desta aula ganha 
excepcional e maior relevância quando 
tem a ministrá-la um mestre da expres-
são do Excelentíssimo Senhor Ministro 
Joaquim Barbosa. A presença do emi-
nente membro de nossa Suprema Corte 
de Justiça neste ato, reflete o interesse 
em valorizar e enriquecer este momento 
com a reconhecida formação jurídica e a 
larga visão institucional de que Sua Ex-
celência é detentor". 

O desembargador presidente também 
(lesiaeou a ESM, que vem cumprindo 
suas funções no Judiciário. "A natureza, 
a pertinência e a qualidade dos cursos e 
palestras que promove, continuará acres-
centando aos participantes a experiên-
cia e os avanços no- exercício da ciência  

jurídica e i t's modernos procedimentos 
judiciais repassados por professores e 
conferencistas". O desembargador Rô-
mulo Nunes ressaltou ainda que "as re-
alizações nessa área também permitem 
superar tecnologicamente a distância, 
mim dos grandes desafios às atividades 
do Judiciário, consideradas as peculia-
ridades geográficas e estruturais em um 
Estado como o nosso, em suas dimensões 
continentais."  ientais." 

Já o diretor da ESM ressaltou a im-
portância do momento para a Escola 
tendo o magistrado como ministrante da 
aula magna, abrilhantando a abertura 
do ano letivo da instituição. O desembar-
gador Milton Nobre falou da vocação do 
ministro Joaquim Barbosa, apontando-o 
como uma das grandes personalidades da 
cultura jurídica e intelectual do país. O 
ministro agradeceu as palavras dos de-
sembargadores, saudando a magistratura 
paraense. 

Diretor da ESM, Des. Milton Nobre 

O:- h-mbargadore.s Rômulo 
\IIIIt.,. presidente do TiPA. 
e Milton Nobre, da Comissão 

FxcLItiva do Colégio Permanente de 
Presidentes de TJs Brasileiros e do Dis-
trito Federal, foram agraciados com a 
"Medalha do IV Centenário do Tribu-
na! de Justiça da Bahia", no dia 7 de 
março passado. A data marcou a cria-
ção por Portugal, em 1609, do então 
chamado Tribunal de Relações do Bra-
sil, que correspondeu a prilileira Corte 
nas Américas. O TJ baiano é presidido 
pela desembargadora Sílvia Zarit 

Também foram condecorados com 
a medalha os presidentes dos TJs bra-
sileiros, os presidentes dos Tribunais 
Superiores, os presidentes das Cortes 
Supremas de países americanos e de 
Portugal, e o presidente da Repúbli-
ca, Luiz Inácio Lula da Silva. Os in-

tegrantes da Comissão Executiva do 
Colégio Permanente também foram 
agraciados com a comenda. 

Colégio Perrnanwue - As come-
morações do quarto centenário ocor-
rerans em meio ao 78' Encontro do 
Colégio Permanente dos Presidentes 
dos Tribunais de Justiça cio Brasil e 
do Distrito Federal, realizado em Sal-
vador (BA). O evento encerrou com a 
edição da Carta de Salvador e esteve 
sob a coordenação do desembargador 
Marcus Faver, do TJR1 que preside o 
Colégio Permanente. 

A Carta de Salvador corresponde 
às deliberações tomadas no Encontro 
e reune recomendações para promover 
melhorias nos serviços prestados pelo 
Judiciário brasileiro, entre as quais a 
adoção de urna política generalizada 
de aplicação de penas alternativas, 
em substituição às penas de prisão. 
Ressaltou ainda, a importância de 
exaltar a fidelidade da magistratura 
brasileira nos sejas 400 anos, desde a 
instalação do Tribunal da Relação do 
Brasil, em Salvador. 

ESM iniciou ano letivo com aula magna 
do Ministro Joaquim Barbosa 

Magistrado falou sobre Jurisdição Constitucional com aplicação na América Latina 



Senadores e deputados foram recebidos pela desembargadora Raimunda Gomes Noronha 

Senadores da CPI da Pedofilia 
r o 

visitaram o Judiciário paraense 

0
senador Magno Malta, presiden-
te da CPI da Pedofilia do Senado 
Federal, acompanhado dos se-

nadores José Nery e Geraldo Mesquita, 
membros da referida comissão, assessores 
e do presidente da CPI da Pedofilia da 
Assembléia Legislativa do Estado (ALE-
PA). deputado Adamor Aires, foram re-
cebidos em audiência pela vice-presirlen- 

do TJPA,  no exercício da Presidência. 
desembargadora Rairnunda Noronha, no 
dia 5 de março. Também participaram 
a audiência as desembargadoras Car-

menein Cavalcante, vice-presidente em 
exercício do TJ; Eliana Abufaiad, corre- 
edora das Comarcas da Região Metro- 
oiitaiia de Belém; Maria Rita Xavier. 
orregedora das Comarcas do Interior; 
élia Regina Pinheiro, coordenadora dos 

Juizados Especiais; e o desembargador 
Leonardo Tavares. 

Na ocasião, os membros das CPls da 
edofilia do Senado e da ALEPA expuse- 
am o andamento dos trabalhos que vem 
endo desenvolvidos e providências que 
tão sendo tomadas, nas áreas federal e 

estadual, para punir autores e combater 
a prática de crimes de violência contra 
crianças e adolescentes. Parlamentares 
e magistrados concordaram com as difi-
culdades de ordem legal para processar 
acusados e agilizar a tramitação dos res-
pectivos processos e decisão. A sociedade 
tem claro que o ordenamento jurídico do 
país e os ritos processuais permitem que  

as ações se prolonguem por muito tempo. 
por força de recursos, audiências e perí-
cias previstas na legislação pertinente, re-
clamando unia reforma para que as situa-
ções, sejam resolvidas com maior rapidez. 

A desembargadora Raimunda Noro-
nha informou que o Judiciário do Pará 
tem atuado com firmeza e, naquilo que 
lhe compete e conforme as leis pertinentes 
permitem, com a rapidez e eficácia dese-
jáveis, estando à disposição para contri-
buir, em sua esfera de competência, para 
que as iniciativas de combate a esses cri-
mes alcancem os objetivos pretendidos. A 
presidente cru exercício destacou que to-
dos os processos envolvendo acusados de 
pedofilia estão tramitando normalmente, 
havendo acusados presos e condenações.  

Relatórios de juizes da região do Marajó. 
principalmente dos municípios de Portei 
e Breves, que figuram em todas as acu-
sações de exploração sexual de menores, 
atestam que o Judiciário vem cumprindo 
o seu papel, anteriormente a quaisquer 
denúncias ou acusações que tenham sido 
veiculadas. 

Acentuou a magistrada que o Judi-
ciário tem em funcionamento urna Vara 
de competência privativa para o combate 
ao crime contra crianças e adolescentes, 
atenta e atuante nas ações a ela relacio-
nadas. A desembargadora Raimunda No-
ronha entregou ao presidente da CPI da 
Pedofilia do Senado uma pasta contendo 
os atos e procedimentos adotados e que 
estão em curso no Judiciário paraense. 

Líderes ruralistas expuseram situação no 
campo e pedem intervenção no Pará 

A senadora Kátia Abreu, presiden- 
te da CNA - Confederação Nacio- 
nal da Agricultura, assessores, e 

o presidente da FAEPA - Federação da 
Agricultura do Estado do Pará, Carlos 
Xavier, acompanhado da diretoria da 
entidade e de proprietários rurais, foram 
recebidos, no dia 10 de março, pelo presi-
dente do Tribunal de Justiça do Estado, 
desembargador Rôniulo Nunes, em audi-
ência de que participaram as desembar-
gadoras Eliana Abufaiad, corregedora 
das Comarcas da Região Metropolitana 
de Belém; Maria Rita Xavier, corregedo-
ra das Comarcas do Interior; e os desem-
bargadores Milton Nobre e João Maroja. 

A parlamentar e dirigente da CNA e 
o presidente da FAEPA fizeram uma ex-

posição sobre a situação no campo, par-
ticularmente no Pará, manifestando a 
preocupação com as frequentes invasões 
de propriedades rurais e a falta de cum-
primento pelo governo do Estado dos 
mandados de reintegração de posse que 
têm sido expedidos pelo Judiciário em 
favor dos proprietários das terras inva-
didas. Conforme destacaram, essa situa-
ção resulta em grandes prejuízos para o 
agronegócio no Estado, o desestímulo aos 
investimentos dos proprietários e o desin-
teresse em empresários que se dispunham 
a investir nessa área. 

Na oportunidade. a senadora presi-
dente da CNA, Kátia Abreu, e o presiden-
te da FAEPA, Carlos Xavier, entregaram 
ao desembargador Rômulo Nunes um 
pedido de intervenção federal no Estado, 
documento que foi protocolado eletroni-
camente. O presidente do TJ destacou 
que o Poder Judiciário tem cumprido a 
parte que lhe compete, inclusive dispon-
do de Varas Agrárias, com os respectivos 
juízes concedendo as medidas requeridas 
que encontram amparo legal. Informou 
que daria imediato curso à ação, para que 
a decisão possa ser adotada com a possí-
vel celeridade, observados os trâmites e 
preceitos legais. 

INFORMATIVO DO TjI 



Integrantes da Comissão expuseram levantamentos aos magistrados sobre registro de terras 

Comissão de Combate à Grilagem 
entrega estudo sobre situação fundiária 

Opresidente do TJPA. 
desembargador Rô-
mulo Nunes, e as 

corregedoras de Justiça das 
Comarcas da Região Metro-
politana de Belém e do inte-
rior, respectivamente desen,-
bargadoras Eliana Abufaiad e 

Maria Rita Xavier, recebera, 
no dia 17 de março, integran-
tes da Comissão Permanente 
de Combate à Grila.gem. O ob-
jetivo da reunião foi repassar 
ao presidente e corregedoras, 
informações sobre os levan-
tamentos procedidos sobre a 
situação fundiária no Pará e 
registros públicos de terras. 

Foram recebidos os in-
tegrantes da Comissão, de-
sembargador Otávio Maciel, 
ouvidor Agrário do Estado; 
Felício Pontes Júnior e Alan 
Mansur Silva, procuradores da Repú-
blica; Denis Glevcc Moreira, da AGU; 
Thrahim Rocha, procurador Geral do Es-
tado; Maria Tereza Rocha, da PCE; Ci-
rolamo rrreceati do Iterpa; Rogério Ar-
thur Chaves, do iterpa; Caroline Bastos  

Amarante, do Incra \Ianoel Sarmento, 
da Fetagri; e Carlos Augusto Silva, tam-
bém pela Fetagri. 

A iniciativa de instituição da Comis-
são foi promovida pelo TJ através da 
Portaria n' 0271/2007, com o objetivo de  

estudos sobre a questão fundiária e pro-
por medidas junto aos poderes constitu-
ídos que visem o ordenamento fundiário 
e inibam as ações fraudulentas para a ob-
tenção da posse e propriedade de grandes 
áreas rurais. 

Reunião expõe procedimentos sobre gestão de processos 

J
ntegrantes do Grupo Gestor do Sis-
tema de Gestão de Processos Judi-
ciais (Libra), coordenado pela de-

sembargadora Luzia Nadja Nascimento, 
realizou, no dia 20 de março, a primeira 
reunião de trabalho. O objetivo foi a 
apresentação dos procedimentos já rea-
lizados, com a implantação do Libra em 
Benevides, Marituba e Ananindeua. e a 
programação das próximas atividades, O 
Grupo Gestor tem ainda em sua composi-
ção juizes corregedores da Região Metro-
politana de Belém e do Interior, além de 
diretores de Secretaria e o secretário de 
Informática do T.JPA. 

O Libra corresponde ao novo sistema 
que, gradualmente, está substituindo o 
Sistema de Acompanhamento Proces-
sual (SAP XXI) no Judiciário do Pará. 
Foi criado pela equipe da Secretaria de 
Informática do TJ, obedecendo às de-
terminações estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), através da 
resolução n° 46/2007 - que cria as tabelas 
processuais unificadas, e dá outras pro-
vidências. Em dezembro de 2008, foi im- 

plantado, em projeto piloto, na Comarca 
de Benevides. Seguindo a programação, 
na primeira quinzena de março deste ano 
foi implantado em Marituba e, na segun-
da quinzena, em Ananindeua. 

De acordo com a desembargadora 
corregedora, a implantação gradual do 
Libra foi estabelecida para que não ocor-
resse transtornos aos jurisdicionados e 
usuários do sistema quando das consultas 
realizadas, possibilitando ainda o ajusta-
mento necessário que se apresentar. De 
acordo com a programação, os técnicos 
do Judiciário instalam o Sistema Libra 
na Comarca e lá permanecem por 15 dias, 
cadastrando e qualificando os usuários, 
corrigindo o que for preciso e esclarecen-
do as dúvidas que surgirem. 

O novo sistema de acompanhamen-
to processual permitirá aos operadores 
do Direito, mediante cadastraniento, ter 
acesso aos processos por meio digital. A 
medida espera dar celeridade aos trâmi-
tes processuais, economizar papel, além 
de melhorar a segurança dos dados judi-
ciais. 

O Grupo Gestor aponta, como urna 
das vantagens do Sistema, o fato de 
que O Judiciário contará com um ban-
co de dados centralizado (data center), 
empregando maior segurança aos da-
dos judiciais (o processo propriamente 
dito) de todas as Comarcas do interior 
e capital, sem o risco de se perder em 
incêndios ou outros acidentes. 

Instituído através da Portaria n° 
034/2009, o Grupo foi criado devido "a 
importância da padronização das in-
formações e procedimentos, no âmbito 
da administração do processo judi-
cial". Entre as funções que lhe compe-
tem estão o planejamento e monitora-
mento das etapas de implantação do 
LIBRA e a prioridade de ações neces-
sárias à correção e aperfeiçoamento do 
sistema. Também compete ao Grupo 
acompanhar o processo de capacita-
ção de usuários, avaliar reclamações, 
sugestões e pedidos de manutenção 
evolutiva, aprovando-as ou descartan-
do-as conforme sua pertinência, entre 
outras. 



Cartilha de 

divulgação da Lei 
Maria da Penha vai 

ter nova edição 

O Judiciário do Estado vai editar mais dez mil 

I

exemplares da cartilha educativa de prevenção e 
combate à violência doméstica contra a mulher. 
A notícia foi dada pela desembargadora Vânia 
Silveira, que coordena o Grupo hii.erinstitucional 
de Trabalho e Prevenção à Violência Doméstica e 
Familiar, durante a primeira reunião do ano com 
o grupo, no dia 12 de março. As autoridades apro- 
veitaram ainda o encontro para fazer uma inspeção 
num abrigo de Belém e na Delegacia Especial da 
Mulher. Além da desembargadora Vânia Silveira, 
participaram da reunião as juízas Rosa Navegantes 
e Rubilene Rosário, das Varas de Combate à Vio-
lência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as 
defensoras públicas Maria Vilma Araújo e Arleth 
Guimarães, e a promotora Lucinery Ferreira. 

Na reunião foram encaminhadas as sete metas 
traçadas pelo grupo no final de 2008. Um dos pontos 
analisados foi a finalização do projeto de formação e 
capacit ação continuada dos profissionais que lidam 
cora a aplicação da Lei 11.340 (Maria da Penha). O 
grupo também discutiu a revisão de uma lei estadu-
al com o objetivo de ampliar as competências das 
Varas de Icoaraci e Mosqueiro para fazer o aten-
dimento das vítimas. Outro aspecto importante da 
reunião foi a discussão das estratégias para reativar 
o GEM (Grupo de Escuta Mútua), que atuava no 
apoio psicológico às vítimas, e a confecção de um 
guia prático para auxiliar os procedimentos técni-
cos de magistrados e servidores que recebem denún-
cias desse tipo de violência. 

Ainda mia reunião, os integrantes do Grupo co-
rnemoraram a celeridade na liberação dos laudos 
no IML, documentos fundamentais para a forma-
lização do processo. A coordenadora anunciou que 
o Tribunal vai disponibilizar dois oficiais de justiça 
para cada unia das duas Varas especializadas em 
violência doméstica contra a mulher na capital. Os 
presentes comentaram também a boa receptividade 
da cartilha em associações de mulheres e eventos 
relacionados ao assunto. Em 2009, o grupo de tra-
balho tem como prioridade divulgar a publicação 
nas Comarcas do interior do Estado. Para isso, uma 
nova edição da cartilha será atualizada. 

Provimento da RMB 
dispõe sobre agilização 

de processos paralisados 

Desa. Eliana Abufaiad, 
corregedora da RMB 

Através da Corregedoria de Justiça das Comarcas da Região 
Metropolitana de Belém, o Poder Judiciário adotou medi-
das visando o cumprimento das metas estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça durante o 20  Encontro Nacional do 
Judiciário, que estabelece o julgamento até o fim deste ano, de to-
dos os processos que foram ajuizados antes de 31/12/2005. Das dez 
metas estabelecidas, o Judiciário do Pará já vem cumprindo oito 
delas. 

Por meio do Provimento n° 10/2009, a corregedora da Região 
Metropolitana de Belém, desembargadora Eliana Rita Abufaivad, 
determinou que, nos casos de processos paralisados por mais de um 
ano por negligência das partes e /ou abandono pelo autor, dcv cru 

os diretores de Secretarias Cíveis adotar procedimentos específicos, 
como expedir intimação para o endereço das partes, para que se 
manifestem, no prazo de 48 horas, sobre o interesse no prossegui-
inca Lo do processo, sob pena de arquivamento da ação, nos termos 
do artigo 267, iii ciso II. do Código de Processo Civil, consignando o 
valor das custas pendentes. 

De acordo com a Corregedoria, o procedimento uniforme per-
mitirá a redução do número de processos c tornará a Justiça mais 
efetiva e ágil, ante a análise de processos dos jurisdicionados que 
desejam a solução destes. Nas últimas correições realizadas nas Va-
ras Cíveis da capital, a Corregedoria detectou um grande volume de 
processos paralisados por negligência ou abandono das partes. 

A Corregedoria também editou o Provimento a" 11/2009, atra-
vés do qual dá nova redação ao Provimento n" 03/2009-CJRMB, 
que dispõe sobre a normatização de procedimentos de elaboração 
de mandados de citação para ato de comunicação do réu. Conforme 
o artigo 1° do Provimento, fica autorizada. em caráter facultativo, 
a dispensa de elaboração dos mandados de citação pelo Diretor de 
Secretaria, quando dos despachos iniciais para chamamento do réu, 
o juiz incluir, ao final da determinação de citação, expressão citando 
os réus e advertindo-os do prazo para a apresentação da defesa, sob 
pena de se presumirern aceitos os fatos alegados pelo autor da ação. 
Prevê ainda que servirá o despacho como mandado de citação. 

INFORMATIVO DO TJE 



NOTA OFICIAL 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará 
PODER JUDICIÁRIO 

Nota Oficial do TJPA sobre relatório de inspeção 
do CNJ na jurisdição estadual 

Em nota oficial divulgada à imprensa, o presidente da Tribunal de Justiça tio Estado, desembargador Rômulo Nunes, prestou infor-
mações e esclarecimentos aos jurisdicion.ados sobre situações constantes de relatório de inspeção preventiva realizada na jurisdição estadu-
al pelo Conselho Nacional de Justiça. Na referida noto, o Judiciário ressaltou as providências adotadas no que diz respeito a nepotismo, 
distribuição processual. rotatividade de juizes, não cumprimentos de decisões judiciais, pagamentos de diárias e insuficiência de pessoal. 
Destacou que todas as providências de caráter administrativo que importam na adoção de medidas internas já foram ou estão sendo toma-
das para o pleno cumprimento das recomendações apontadas. 

OTribunal de Justiça do Estado do Pará, cumprindo o dever de bem informar seus jurisdicionados, fundamental ao exercício da democracia, vem a pú-
blico para, em face do noticiário da imprensa sobre a Inspeção Preventiva realizada pelo CNJ no Judiciário estadual, prestar os seguintes esclarecimentos: 
NEPOTISMO - O TiPA, dando cumprimento à Resolução n° 07, de 18/10/2005, exonerou de seus quadros 113 servidores que mantinham relações de paren-
tesco com magistrados ou servidores ocupantes de cargos administrativos de direção, conforme levantamento feito por Comissão de Juízes especialmente 
designados e concessão de prazo para a defesa dos interessados. E mais do que óbvio que quem demite tão elevado número de servidores não deixaria 
remanescer qualquer situação semelhante, motivo pelo qual este Tribunal notificará o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário do Pará para que formalize 
denúncias concretas, indicando nomes, de modo a que tudo seja devidamente apurado, sem se valer da generalização que, quando pouco, não é um patamar 
ético recomendável. 
DISTRIBUIÇÃO - AJustiça no Pará está totalmente informatizada. Eventuais inconsistências relacionadas ao número de processos em tramitação estão sendo 
apuradas para detectação e correção, inclusive com a migração para um novo sistema. O módulo de distribuição dos processos no 20  grau já foi, a pedido do 
próprio Tribunal, devidamente periciado, através de duas auditorias, pela Polícia Federal, ficando atestada a sua segurança e impossibilidade de violação. Não 
obstante, existe o trabalho de uma Comissão integrada por 3 Desembargadores, nomeados pela administração passada, para proceder minuciosa apuração 
do assunto; 
ROTATIVIDADE DE JUIZES - O Relatório aponta como prejudicial a alta rotatividade de Juízes". Ocorre que, como sobejamente conhecido, há um déficit sig-
nificativo no número de magistrados no 11  grau. Embora tenham sido realizados sucessivos concursos, a quantidade de aprovados tem sido inexpressiva (no 
último, efetivado em dezembro de 2007, somente 11 obtiveram a nota mínima necessária). Leve-se em conta, também, que ocorrem aposentadorias a cada 
ano e muitos magistrados jovens, ao serem aprovados em outros concursos, solicitam exoneração. O mais importante, porém, é que a maioria das remoções 
decorre em razão de promoção que obedece a regras definidas. Não se pode, do mesmo modo, ignorar, a necessidade de atendimento das Comarcas mais 
distantes no Estado. 
NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS - E também um problema estrutural a insuficiência de oficiais de justiça, estando este Tribunal providenciando 
a realização de concurso público. Contudo é mister que se destaque, embora sobejamente conhecido o assunto, a insegurança para o cumprimento de man-
dados em áreas de risco. O Poder Judiciário tem amiúde feito solicitações ao Executivo no sentido de que sejam disponibilizadas as garantias policiais para 
que sejam respeitadas as decisões judiciais, considerando que o efetivo militar está sob a égide do Governo do Estado. 
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - O pagamento de diárias aos senhores magistrados obedece rigorosamente ao disposto no Código Judiciário do Estado do Pará (Lei 
5008/81,Art. 212, inciso IV, alterado pela Lei n° 6.811, de 10.01.2006). 
INSUFICIÊNCIA DE PESSOAL - A falta de recursos humanos, indicada como "um dos problemas mais graves constatados na Justiça de 11  grau do Pará", de-
corre de fatores de natureza estrutural e vem sendo enfrentada com a realização de concursos públicos. Nos últimos sete anos foram promovidos 3 certames 
que resultaram na nomeação de 1.128 servidores. A própria Corregedoria do CNJ apontou como positiva a série de providências que estão sendo adotadas 
pela gestão do Poder Judiciário. Presentemente estão abertas as inscrições para a admissão de mais 236 servidores. 

Finalmente cumpre-nos dizer que a inspeção preventiva é um procedimento que o Conselho Nacional de Justiça vem adotando em todo o país justa-
fliente para conhecer melhor como vem se processando a prestação jurisdicional, as dificuldades e peculiaridades de cada região, buscando o aperfeiçoa-
Mento do sistema judiciário brasileiro. 

No que concerne ao Poder Judiciário do Estado do Pará todas as providências de caráter administrativo que importam na adoção de medidas internas 
foram ou estão sendo tomadas para o pleno cumprimento das recomendações apontadas. O Conselho Nacional de Justiça estará recebendo nos próximos 

as circunstanciada resposta deste Tribunal referente a cada um dos itens apontados no relatório de sua Corregedoria. 

Belém (PA). 18 de março de 2009 
Des. ROMULO JOSÉ FERREIRA NUNES 

Presidente 

MARÇO / 2009 



Outorga  da "'Ordem do Mérito Judiciário" em 
homenagem a dom Orani Tempesta 

\ a abertura da sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do dia 
25 de março, foi realizada urna solenidade especial, em que 

- foi prestada significativa homenagem a dom Orani João 
Tempesta, que está se despedindo da arquidiocese de Belém para as-
sumir, por nomeação do Vaticano, a arquidiocese do Rio de Janeiro. 
Dom Orani João Tempesta foi agraciado com a 'Ordem do Mérito 
Judiciário", no Grau de Grande Oficial, por proposta do presidente 
do TJPA, desembargador Rômulo Nunes, acatada pela unanimida-
de do Colégio de Desembargadores. 

A outorga foi formalizada através da Portaria n° 0679/2009-GP, 
assinada pelo presidente do Tribunal. A Comenda é deferida a per-
sonalidades que tenham contribuído, direta ou indiretamente, para 
o engrandecimento do Estado, particularmente do Judiciário. Em 
nome da magistratura paraense, dom Orani Tempesta foi saudado 
pela desembargadora Vânia Silveira, pie assinalou a importância da 
atuação do homenageado na arquidiocese de Belém e formulou os 
desejos de continuado brilho em sua atividade eclesiástica. 

Ao agradecer a homenagem e a honraria, dom Orani 
Tempesta referiu à feliz coincidência de estar celebrando, 
justamente nesta data, o 36 ano de sua ordenação diaco- 
na!, na Paróquia São Roque, em São José do Rio Pardo, 
São Paulo, por dom Tomás Vaquero. Destacou a hospi- 
talidade e o calor humano dos paraenses e a felicidade 
em haver testemunhado o profundo sentimento cató- 
lico e a devoção dos paraenses à Virgem de Nazaré. 
Dom Orani Tempesta confessou que chegara a imagi- 
nar terminar seus dias no Pará, mas a providência Di- 
vina assim não permitiu, levando-o à transferência 
a outra cidade (Rio de Janeiro), sem, contudo, que 
possa esquecer a passagem por Belém, que classifi- 
cou corno agradável e cativante. 

A importância da atuação 
do Arcebispo em Belém foi 
destacada pela desembargadora 
Vânia Silveira, que saudou 
o homenageado em nome do 
Tribunal 



Aniversariantes do Mês de Abril 2009 
Dentre os aniversariantes deste mês o destaque vai para as desembargadoras 

Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos, dia 11; Climenie Bernadette de Araújo Pontes, dia 
16; Célia Regina de Lima Pinheiro, dia 24; e Vânia Lúcia Silveira Oliveira da Silva, dia 27. 

Desemba r 
(aposentada) 
Maria Lúcia Gomes 
Marcos dos Santos 

16 
Desembargador.  
(aposentada) 

- 

Climenie Berna .e te 
de Araújo Pontes 

01 
Betania Souza da Silva 

Francisco Jorge Gemaque Coimbra - Juiz 
lara Lopes de Barros 

José Maria Silva 
Maria de Fátima Alves de Leão 
Maria Elisabete Pereira de Lima 

Sandra Maria da Silva Alves 

02 
Alessandra Gomes Heringer da Rocha 

Antonio Heleno Passos Araújo 

Arlete Lúcia Pau uno da Costa 
Daniel Pinto 
FIna Shinobu Yamada 

Enio Torres Rodrigues 

Francisco Pereira de Meio 

Getúlio José Lemos Neves 
Ivana Gissele Barbosa Pontes 

Luciana C. Cerqueira Rodrigues Carvalho 

Maria Luisa Pinheiro Soares 
Mariluze Meio Moutinho 
Robson Francisco da Costa Cunha 

03 
Ailton Nazaré Pinheiro Júnior 
Dileia Fátima Souza Rebelo 

liza Benedita Paiva Meio 

Leide Mary do Carmo Ribeiro 
Maria de Lourdes Guerreiro Bastos 
Natália Lima dos Santos 

Rubem Martins Paixão 

04 
Carmen Oliveira de Castro Carvalho - Juíza 
Eduardo Cavalcante Lima 

Izabela dos Santos Cavalcante 
João Maria dos Santos 
uliane Vieira Azancot Moura 

Kátia Patrícia Brasil da Silva 

Raimundo Viana Perdigão 
Roberta Loureiro Chaves Anijar 

Silvia de Nazaré Novoa dos S. V. Azevedo 

Suhellen Gardeny Barroso da Costa 
Verissimo Nassar Pinho 

05 
Avani Leão de Araújo Rodrigues 

Cleomarina de Moura Tavares Cardoso 
Douglas Pantoja Pauxis 
Eduardo Augusto Cruz Vale 

Fernando Allan de Souza 

Leonardo Soares de Salies Abreu 
Maria do Livramento V. Guerreiro 

Maria Lúcia Lobato Ferreira 
Ricardo Salame Guimarães - Juiz  

Roberto Lobo Saleme 

Ronaldo Luiz Tavares Pampolha 
Sandra Suely Zumero Fernandes 

Sérgio Cardoso Bastos - Juiz 
Sheila Regina Abreu de Almeida 

Sônia Mara Albuquerque de C. Aderneira 

06 
Ana Flávia Moraes Mendes 
Ana Maria Ferreira Rego Nunes 
Arnóbio Batista Tocantins Neto 

Carlos Alberto Magalhães Bremgartner 

Cláudio Cézar Souza Martins 
Francisco José da Silveira Chagas - Juiz 
João de Deus Rodrigues Lobato 

Marcel Espírito Santo Carvalho Lobato 
Maria do Socorro Cardoso Bitencourt 

Maria Luiza Souza Silva 

07 
Cláudia Maria Oliveira de Britto 
Danilla Leite Barros 

Edcarlos de Sousa Soares 
Gilce Rodrigues Batista 

Heltan Scyllas Magalhães de Lima 

Maria Cândida Gomes Noronha 
Maria Thelma Ponte de Souza 
Marileuza Silva da Silva 

Paulo Roberto Corra Monteiro Filho 
Roberto Gilson Pereira de Souza 

08 
Antônio Maria Franco Costa 

Carlos José Guedes Moura 
Dagoberto Maia de Carvalho 

Djaima da Costa Martins 

Eliana Maria de Oliveira Gemaque 
Iacy Sant'Anna Moura 
Ivan Pinheiro Tavares Júnior 

Mariano Henriques Cavaleiro de Macedo 
Paula Portugal Vieira da Costa 
Raimundo Teixeira Filho 

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues 
- Juíza 

09 
Adalberto Magalhães Maicher da Silva Jr. 
Carlos José Matos Pamphilio 

Eduardo Henrique Angelim Mendes 
Segundo 

Humberto de Castro Junior 

Lúcia Regina da Silva Bezerra 
Luís Antônio Gomes Carvalheira 

Maria Tereza da Silva dos Anjos 
Mariza Sueli Palheta Amoedo 

Nadja Nara Cobra Meda - Juíza 
Paulo de Mendonça Ledo  

Sileymão Carvalho Varão 

Teresinha Nunes Moura - Juíza 

10 
Cana de Queiroz Manso 
Eizamar Gonçalves Araújo 

Maria do Socorro Sidrim dos Santos 
Maria] oracy Ladisiau Alves 

Mary Anne Lima Frazão 
Ronaldo Santos Bordailo 
Silmara Alfaia de Medeiros 

Tatiana Serra de Oliveira 

Valdeir Salviano da Costa - Juiz 
Wilson dos Santos Marques 

11 
Antonio Nazareno de Jesus Costa 

João Bosco Albuquerque Rodrigues 
João Lourenco Maia da Silva - Juiz 
Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - 
Desembargadora 

Miguel Francisco Pinheiro Alves 
Thais Moraes Cardoso 

Vera Lúcia Mendonça Faria 

12 
Aluísio da Costa 

Ana Maria Costa de Medina 
Charley Cardoso da Silva 

Fortunato Aben Athar Fernandes Júnior 
Ivan Deiaquis Perez - Juiz 
Maria Francisca Fortunato da Silva 

Mariza Lima Munhoz 

Paola Watrin Pimenta Menescal 
Paulo Cezar Lima Fernandes 

Rejane Maria Martins Mesquita 

Sidney Floracy Sant Ana da Silva - Juiz 

13 
Arnaldo da Silva Santos 

Áurea Maria Franca de Oliveira 
Erivaldo Valente Queiroz 

Gisele de Cássia Sousa Furtado 

Glória de Fátima Sales de Lima 
Horácio de Miranda Lobato Neto - juiz 
j ean Kanlo Quintela de Souza 
Larissa Pereira de Barros Borges 
Luciana Lopes Labad 

Mário José Moreira Pinto 

Michelie Cristine Lima Arrifano 
Raimundo Norberto Lameira 

14 
Kátia Mello de Moraes Rego 
Márcia Valeria Leite Mendes 

Rafhaela Ferreira de Souza 

Regiane dos Anjos Barreto 



24 
Desem bargadora 
Célia Regina de Lima 
Pinheiro 

27 
Desembargadora 
Vânia Lúcia Silveira 
Azevedo da Silva 

15 
Adamir Monteiro de Souza 

Ademar Caiumby Filho 

Guternberg Fonseca Taveira 

Hélio Bronze de Abreu 

loez Siqueira Santiago 

Jeorgiannys Telien Lobato Moura 

Luciana Souza dos Anjos 

Maria Aldecina Rodrigues Marques 

Neirivaldo Santana da Paixão 

16 
Abiezer de Meio Monteiro 

Aky de Jesus Nery Pinheiro 

Climenie Bernadette de Araújo Pontes - 

Desembargadora 

Clotilde Tolentino de Anchieta 

Emanuel Jorge Ode Almeida 

José Alexandre da Silva 

Lorena Ramos do Vale 

Miguel da Costa Júnior 

Raimundo Nazaré Benício Dias 

Walace Luiz Paiva dos Santos 

17 
Alberto Cezar dos Santos Patrício Júnior 

Aline Gleice Santos dos Santos 

Ana Cássia Reis da Costa 

Ana Cláudia Cal Monteiro 

Andréa da Silva Brito - Juíza 

Augusto Carlos Correa Cunha - Juiz 

Doranei Alves Soares Teodoro 

Graci Oliveira Anjos 

lolete Cardoso Pinheiro 

Ivanete Silva de Vilhena 

uliano Cunha Nascimento 

Lana Mirtes Fernandes de E. Teixeira 

Laura Maria Coelho Queiroz Rastos 

luzia] úl ia Soares Rosa 

Maria de Nazaré Vai Araújo da Rocha 

Maria Elvira Costa da Silva 

Rosângela da Conceição Marques Padilha 

Solange Maria Carneiro Matos 

Waltencir Alves Gonçalves - Juiz 

18 
Cláudia Rodrigues da Cunha 

Elvira Olímpia Teixeira 

Fábio Penezi Povoa - Juiz 

João de Deus Cardoso 

Karla Baldissera Santos 

Marcos José Gomes Rodrigues 

Maria das Graças R. Saavedra 

Maria Raimunda Balbina do Nascimento 

Otávio Lopes da Cruz Filho 

Rafael Costa de Souza Le Bihan 

Rita de Cássia Martins Santos de Queiroz 

Roberto Cezar Oliveira Monteiro - Juiz 

Terezinha Dalva dos Reis Pereira 

Wilson Amoras Campos Júnior 

19 
Carlos Gondin tourinho Braga 

Eliane Cristina Pinho da Silva 

Emanoel Augusto Guimarães Rodrigues 

Jeéssica Gabrielle Picanço Araújo  

Lauri Ferreira Ribeiro 

Lauriene Barbosa de Araújo 

Roberta Pinheiro Gonçalves 

20 
Aderivaldo Nunes Pinheiro 

Afonso Celso Silva Quaresma 

Carlos Alberto da Trindade de Souza 

Edilberto José Mauro 

Heliana Freire da Silva Ferreira 

Hoidamir Martins Gomes 

Lucidalva Duarte de Aquino 

Maria Helena Pereira da Silva 

Maria Suely Rodrigues de Paiva 

21 
Alberto José dos Santos Figueiredo 

Aline Pampolha Tavares 

Carlos Guimarães Flugge 

Caroline Romana da Costa Rodrigues 

José Alexandre Costa do Nascimento 

Maria Leida Martins Barros 

Mônica Maues Naif Daibes - Juíza 

Patrícia Rodrigues Lage 

22 
Adatiele de Souza e Sousa 

Aline Oliveira Bentes 

Graci Ida Leão dos Santos 

laf Lobato Martins 

Rosa Helena Pereira Pinto de Souza 

Sebastião Ferreira de Oliveira 

Vanda Maria Pereira dos Santos 

23 
Antônio Jorge da Silva Costa 

Georgina Taveira dos Santos Barbosa 

Giovana de Cássia Santos de Oliveira - 

Juíza 

Jorge do Carmo Amaral 

Jorge Raimundo Evanovich dos Santos 

Jorgina Ascenção da Costa Teles 

Lucilene Georgia de Souza Tunas 

Mary Wakimoto Fonseca 

Sidney Rodrigues 

24 
Adrienne Macedo Alvarenga 

Ana Patrícia Nunes Alves Fernandes - Juíza 

Antônio Pereira de Sã Júnior 

Célia Regina de Lima Pinheiro Desem- 

bargadora 

Elizabete Rebouças Barbosa 

Irineu Rabelo Vilela 

Dão de Paiva Gouveia Neto 

José Ayres do Amaral 

J ucirene Souza Amorim 

Judith Maria 5imeão Cavalcante 

Juliana Vai Pinto Emídio 

Maria Benedita Correa Fonseca 

Marina do Valle Farias 

25 
Aderson Santos de Vasconcelos 

Anailton Paulo de Alencar  

Hilda Maria Ferreira Souza 

João Fernando Lobo Pinheiro 

Karoliney de Aguiar Brasil 

Manoel Saraiva Monteiro 

Marcel Raul Silva Esteves 

Marcelo Santos Costa 

Márcio Augusto do Rosário Lopes 

Margareth Elieres Nascimento 

Newton Ricardo Lima de Oliveira 

Paulo Jorge Carvalho da Silva 

26 
Delicio Nascimento da Silva 

Rozinete de Almeida Neves 

27 
Antônio Oscar Cordero Moreira 

Benedito Chagas Rentes 

Clarice Braga de Lima 

Clícia Maria de Borborema Rebeilo 

Elizete Ferreira da Cunha 

Hélio Augusto Almeida Ribeiro 

José Rosa Pereira 

Kátia Maria Franco Bastos 

Luciano Chagas Silva 

Manoel Moura Monteiro Nunes 

Maria Lúcia ]ares Pereira 

Rafael Meio Batista 

Rita Carolina de Oliveira Pinho 

Roberto Rodrigues Ferreira Vidigal Filho 

Vânia Lúcia Silveira Azevedo da Silva - 

Desembargadora 

28 
Adria Coelho Bassalo Aflalo 

Eduardo Bezerra Sales 

Emílio Tadeu Vale Brito 

Hieda Chagas e Silva 

Joci leia de Castro Cruz 

Laura Pereira 

Leni Cordeiro dos Santos 

Lúcia de Fátima Lobo da Silva 

Lucimar Sá Alves de Souza 

Maurício Wagner Aquino Fonteneile 

Sandro Palheta Furtado Belém 

29 
Amadeu José da Silva Matos 

Ana Cláudia Wanzeler Marçal 

André Carvalho Silva 

Antônio Carlos Pinagé da Silva 

Cana Paes Sodré da Mota - Juíza 

José Maria Azevedo Costa 

José Ribamar Rodrigues do Carmo 

Natália Nagie Azevedo Silva 

Rafael Tavares Malato 

Raimundo Nogueira da Luz 

Simone de Fátima Nascimento Pamplona 

Simplício Costa Santos 

30 
Adalberto Silva dos Santos 

Anderson Clay Batista Pereira 

Maria Leonor Dias Garcia 

Sofia Gama Tavares 

Stephanie Aboul Hosen Peixoto 


