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O
Judiciário está ampliando a 
jurisdição nas Comarcas, com 
instalação de novas Varas, 

mais unidades, e mais servidores 
concursados. Nesta edição são res-
gatadas algumas das atividades e re-
alizações entre julho a novembro de 
2011, destacando o atendimento às 
demandas da sociedade. 

Em Icoaraci, duas Varas foram ins-
taladas, sendo uma cível e outra cri-
minal. Comarcas como Barcarena, 
Novo Progresso, Bragança, Tucumã, 
Tucuruí, Paragominas e Redenção, 
também foram contempladas com 
criação de mais Varas, inclusive restri-
tivas de Execução Penal e da Infância 
e Juventude. As Varas são instaladas 
de acordo com o índice populacional e 
de demanda, verificada por comissão 
específica. 

A Infância e Juventude, aliás, é tema 
que vem merecendo atenção da Jus-
tiça, com a Campanha Pai Presente, 
instalada no Pará em agosto de 2011. 
Trata-se do reconhecimento voluntá-
rio da paternidade de crianças e ado-
lescentes que têm, em seus registros 
de nascimento, apenas o nome da 
mãe. Ainda nessa área, a Coordena-
dona da Infância e Juventude do TIPA, 
em parceria com as Escolas da Magis-
tratura do Pará e do Rio Grande do 
Sul, realizou capacitação de operado-
res do Direito em Justiça Restaurativa,  

um novo modelo de Justiça, direciona-
do às relações prejudicadas por situa-
ções de violência entre o adolescente, 
familiares e comunidade. 

No dia 08/08/2011, o Colegiado 
Pleno do TIPA passou a contar com 
mais duas integrantes. As desem-
bargadoras Maria do Céo Maciel 
Coutinho e Maria Edwiges Miranda 
Lobato, foram empossadas no cargo, 
assumindo as cadeiras que pertence-
ram às desembargadoras Therezinha 
Martins da Fonseca e Maria Helena 
D'Almeida Ferreira. As novas desem-
bargadoras foram homenageadas, 
recebendo a comenda da Ordem do 
Mérito Judiciário. 

Ainda nesta edição, destaque para a 
apresentação da ação conjunta entre 
TJPA e CNJ, para agilizar processos 
fundiários dolosos contra a vida, ocor-
rida em novembro de 2011.0 projeto 
tem cinco fases que vão desde a sepa-
ração dos autos de procedimentos cri-
minais decorrentes de conflitos fundi-
ários, à realização de audiências de 
instrução e julgamentos, sessões de 
Tribunal do Júri, e prolação de senten-
ças nos processos aptos a julgamento. 
A questão fundiária também contou 
com a realização de seminário de Di-
reito Notarial e Registral, em Santa-
rém, visando discutir, dentre outros 
pontos, a modernização cartorária na 
Amazônia Legal. 
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Desde a homologação do concurso já foram chamados 826 candidatos para assumirem cargos para os quais foram aprovados 

TJPA lança edital para concurso de 
juiz substituto e nomeia servidores 

O
Tribunal de Justiça do Pará lan-
çou, no dia 7/11/2011 edital do 
concurso público que visa o pre-

enchimento de 42 vagas de Juiz Subs-
tituto, reservadas 5% das vagas a por-
tadores de necessidades especiais. As 
inscrições para o certame, que está sob 
a organização do Centro de Seleção e de 
Promoção de Eventos da Universidade 
de Brasília - Cespe/UnB, compreendeu 
o período de 17/11 a 16/12. A remune-
ração para o cargo é de R$ 15.823,56. 
A Comissão organizadora do concurso 
é presidida pelo desembargador Ro-
naldo Marques Vaile, e tem como inte-
grantes também os desembargadores 
Eliana Abufaiad e Leonam Gondim da 
Cruz Júnior, além de um representante 
do Conselho da Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-PA). 

POSSE DE SERVIDORES 

No dia 21/11/2011, em cerimô-
nia presidida pela desembargadora 
Raimunda Noronha, mais 45 novos 
servidores aprovados no concurso 
público nQ 002/2009, destinado ao  

preenchimento de vagas em cargos de 
nível médio e superior do Judiciário 
paraense, foram empossados em seus 
respectivos cargos. A presidente deu 
as boas vindas aos novos servidores, 
falando da satisfação em lhes dar pos-
se, porque "chegam em uma boa hora, 
para reduzir o déficit de nosso quadro 
funcional". Ressaltou a importância da 
posse, considerando a necessidade de 
um quadro funcional eficiente e sufi-
ciente para a melhor prestação juris-
dicional, destacando ainda que todo 
o possível está sendo feito para dotar 
o Judiciário de mais pessoal, tanto de 
servidores quanto de magistrados, me-
didas essas adotadas desde a gestão 
passada e continuada na atual admi-
nistração. 

Desde a homologação do concurso 
público n2  002/2009 já foram publi-
cados 25 editais de convocação, sendo 
chamados a assumirem os cargos 826 
aprovados no concurso. Destes, 582 
foram lotados em unidades judiciá-
rias, sendo 305 somente em 2011. O 
certame ofereceu 236 vagas mais ca-
dastro de reservas, mas já foram con- 

vocados mais que o dobro das vagas 
inicialmente oferecidas. Ainda no mês 
de novembro/2011, apresentaram-se 
junto a Divisão de Administração de 
Pessoal para habilitação aos cargos 66 
concursados. Em agosto de 2011, por 
decisão do Pleno do TiPA, a validade 
do referido concurso, que expiraria em 
setembro/2011, foi prorrogada por 
mais dois anos. A decisão foi unânime. 

Na cerimônia de posse, a desembar-
gadora Luzia Nadja falou sobre o Ju-
diciário virtual, informando sobre os 
serviços que o TJPA já dispõe em seu 
Portal, como o Processo Judicial Digital 
(PROJUDI), o Sistema de Acompanha-
mento e Gestão de Processos (LIBRA), 
dentre outros. Alice Loureiro, secretá-
ria de Gestão de Pessoas, também fa-
lou aos novos servidores, repassando 
importantes informações referentes 
à área. A programação de recepção 
e ambientação dos novos servidores 
abrangeu treinamento sobre o Sistema 
LIBRA e o Sistema de Acompanhamen-
to Processual (SAP XXI), e atividades 
para conhecimento do fluxo e rotinas 
das unidades de trabalho. 
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Presidente Raimunda Noronha com as desembargadoras Maria do Céo e Maria Edwiges 

Desembargadora Albanira Bemerguy fez a saudação às magistradas em nome do TJPA 

Empossadas as desembargadoras 
Maria do Céo e Maria Edwiges 

E
m solenidade realizada no Salão 
Nobre do TJPA, no dia 8 de agos-
to de 2011, tomaram posse no 

cargo de desembargadoras as magis-
tradas Maria do Céo Maciel Coutinho e 
Maria Edwiges de Miranda Lobato, que 
passaram a ocupar as vagas deixadas 
pelas desembargadoras Therezinha 
Martins da Fonseca e Maria Helena 
DAlmeida Ferreira. A cerimônia teve à  

frente a presidente do TJPA, desembar-
gadora Raimunda Gomes Noronha. 

As magistradas foram saudadas em 
plenário pela desembargadora Albani-
ra Bemerguy, que em nome da desem-
bargadora Helena Dornelies e do TJPA, 
fez o discurso de boas-vindas. A deca-
na do Colegiado de desembargadores 
fez um breve resumo da trajetória pro-
fissional das duas, destacando que suas  

jornadas lhes credenciavam a abraçar 
os novos desafios. "Nós, magistrados, 
sonhamos um sonho que parecia im- 
possível, mas não desistimos. Subimos 
e descemos rios e estradas do nosso 
querido Estado do Pará, conhecemos 
nossa terra e nosso povo, plantamos, 
semeamos, colhemos e soubemos man-
ter acesa a esperança na concretização 
de um mundo melhor para todos". Ma-
ria do Céo e Maria Edwiges ingressaram 
no Judiciário em outubro de 1982, e so-
mam quase 30 anos de carreira. 

Albanira Bemerguy também lem-
brou da atuação das desembargadoras 
Therezinha Fonseca e Maria Helena 
Ferreira no exercício da Magistratura. 
"Impossível omitir-se em destacar a 
brilhante trajetória funcional das dou-
tas magistradas ora sucedidas, pelos 
excelentes serviços prestados em prol 
do engrandecimento da instituição, 
deixando entre nós exemplo de indelé-
vel perfil de magistradas competentes, 
corajosas e independentes". 

Em seu discurso de posse a desem-
bargadora Maria do Céo agradeceu os 
votos recebidos dos colegas para que 
fosse eleita a nova desembargadora do 
TJPA, afirmando que juntará esforços 
para exercer da melhor forma possível 
o cargo que lhe foi confiado. Também 
lembrou de todos os esforços que o Tri-
bunal tem feito para cumprir metas e, 
consequentemente, melhorar os servi-
ços prestados aos jurisdicionados, des-
tacando também o empenho dos servi-
dores. Por sua vez, em breve discurso, 
a desembargadora Maria Edwiges tam-
bém agradeceu a Deus, a família e aos 
desembargadores pela escolha do seu 
nome para ascender ao 22  grau, bem 
como todo o apoio que recebeu durante 
sua trajetória de amigos e servidores. 

Compuseram a mesa de honra da 
sessão, o procurador geral do Estado, 
Caio Trindade, representando o Gover-
nador Simão Jatene; a vice-presidente 
do TJPA, desembargadora Eliana Abu-
faiad; as corregedoras de Justiça do 
TJPA, desembargadoras Dahil Paraen-
se e Maria de Nazaré Gouvêa; o procu-
rador geral de Justiça, Antônio Barlet-
ta; o conselheiro da OAB, Graco Coelho, 
representando a OAB-PA; o presidente 
da Associação dos Magistrados do Pará 
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Magistradas prestaram juramento renovando o compromisso com a Justiça e a sociedade e receberam o termo de posse no novo cargo 

(AMEPA), juiz Heyder Tavares; e o pro-
curador municipal Marcelo Nobre, re-
presentando o prefeito de Belém, Du-
ciomar Costa. Também participaram 
da solenidade, os desembargadores do 
TIPA e diversas autoridades. 

TRAJETÓRIAS 

Maria do Céo Maciel Coutinho foi no-
meada para o cargo de Juíza de Direito 
em 1982, após aprovação em concurso 
público, e iniciou sua trajetória na Co-
marca de Afuá. 

Em 1986, assumiu a Comarca de Ca-
metá, e posteriormente, a 2?  Vara de 
Soure. Também atuou nas Comarcas 
de Abaetetuba, Capanema e Viseu. 

Em Belém, exerceu a função judican-
te na 2? Vara Distrital de Icoaraci, 4?  e 
92 Vara Penal, 23? Vara Cível, sendo 
nomenada, em 2004, diretora do Fó-
rum Cível da Capital. Respondeu ainda 
por diversas Varas em Belém. 

Já em 2007, foi convocada para inte-
grar as Câmaras Cíveis Reunidas e a 31 
Câmara Cível Isolada. Também compôs 
como membro suplente a 2?  Turma 
Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 
e Criminais. 

Maria Edwiges Miranda Lobato foi 
nomeada para o cargo de Juíza de Di-
reito após concurso público, também 
em 1982, assumindo a 3?  Vara da Co-
marca de Santarém. Na mesma Comar-
ca exerceu a função em outras Varas e  

também a diretoria do Fórum. Ainda 
no interior, foi titular de Varas em Cas-
tanhal. Em 1993, foi promovida para a 
Comarca da Capital, respondendo por 
diversas Varas Cíveis e Criminais 

Em 1999, a magistrada respondeu 
pela 12?  Vara Criminal da Comarca 
da Capital, e, no ano 2000, respondeu 
pela Auditoria Militar do Estado na 12? 
Vara Criminal da Capital. Neste mesmo 
ano, respondeu pelas 7?  e 82  Varas Pe-
nais e pela 1?  Pretoria Penal da Capital. 

Também esteve à frente, na capital, 
da Vara de Entorpecentes e Crimes 
Contra a Ordem Tributária, Vara de In-
quéritos Policiais e Vara de Combate às 
Organizações Criminosas e pela Vara 
de Cartas Precatórias. 
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PODER JUflICIARIO 

FÓRUM DISTRITAL 
PRFTOR EDUARDO (ARPOLS4) 

Jurisdicionados do Fórum Distrital de Icoaraci ganharam mais duas unidades judiciárias 

Mais duas Varas em Icoaraci e 
maior presença no Pará 

Q
Fórum Distrital de Icoaraci pas-
sou a contar, desde agosto de 
2011, com mais duas Varas judi-

ciais. Em cerimônia realizada no Salão 
do júri do Fórum, a presidente do TJPA, 
desembargadora Raimunda Gomes No-
ronha, instalou as 39  Vara Criminal e 4 
Vara Cível ressaltando a importância da 
ampliação da presença do Judiciário, 
que resultará na melhoria da prestação 
jurisdicional, bem como tornará a ges-
tão cartorária mais eficiente. Dentre os 
presentes estava a diretora do Fórum 
Distrital, juíza Antonieta Miléo. 

Segundo a Resolução nR  23/2011 
- GP, a 3 Vara Criminal, que terá a 
frente a juíza Ellen Bemerguy, será 
de competência privativa para os 
casos de violência doméstica/familiar 
contra mulher, crimes contra criança 
e adolescente e Tribunal do Júri. Em 
consequência da instalação da nova 
Vara, as 19  e 29  Varas Penais Distritais 
de Icoaraci passam a ser competentes 
para conhecer e julgar os crimes do 
Juízo Singular e de Entorpecentes. 

Já a 421  Vara Cível, que terá a frente 
o juiz Wagner Soares da Costa, será de 
competência privativa para os feitos 
relativos a registros públicos, sucessão, 
resíduo, órfãos, interditos, ausentes, 
recuperação judicial de pessoa jurídica 
e falência e acidente de trabalho. Em 
razão disso, a 39  Vara Cível Distrital de 
Icoaraci passa a ser competente, pri-
vativamente, para conhecer e julgar os 
feitos relativos à Infância e Juventude. 

MAIS VARAS NO INTERIOR 

Em sessão realizada no dia 27 de 
julho, o Pleno do TJPA aprovou o an-
teprojeto de lei que criará mais oito 
Varas no interior, distribuídas nas Co-
marcas de Barcarena, Novo Progres-
so, Bragança, Tucumã, Tucuruí (duas 
varas, sendo uma privativa de Execu-
ção Penal), Paragominas (Execução 
Penal) e Redenção (Vara da Infância e 
Juventude). 

Com a criação das novas unidades, o 
Tribunal pretende acompanhar o au-
mento populacional das cidades e, con-
sequentemente, suprir o aumento das 
demandas processuais. O anteprojeto 
já foi encaminhado para a Assembléia 

W. 
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Legislativa do Pará. 
Para o funcionamento das unidades 

serão necessários 8 juízes, 24 analis-
tas judiciários, 16 oficiais de justiça, 16 
auxiliares judiciários e oito atendentes, 
sendo que as Varas de Execução Penal 
e Infância e Juventude contarão com 
equipe multidisciplinar composta de 
psicólogo, assistente social, pedagogo 
e profissional da área de saúde. Todos 
os cargos serão preenchidos mediante 
concurso público. As novas Varas inte-
gram o cronograma de prioridades do 
Planejamento Estratégico do TJPA, que 
se estende até o ano de 2015 e está sen-
do gradativamente executado, confor-
me disponibilidade financeira do órgão. 

COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE 

DO JUDICIÁRIO 

O TJPA criou, no dia 27 de julho de 
2011, a Comissão Permanente de Aces-
sibilidade (CPA) do Poder Judiciário, 
conforme a portaria 2050/2011-GP, 
publicada no Diário da Justiça. O grupo 
deverá elaborar o programa "Justiça 
Acessível: Adequações do Poder Judi- 

ciário Estadual às Especificidades das 
Pessoas com Deficiência, com Dificul-
dades de Locomoção e Idosas" 

O objetivo do programa é apresentar 
ações para remover, gradativamente, 
barreiras físicas, comunicacionais e 
atitudinais dos espaços físicos do Judi-
ciário; implementar atendimento prio-
ritário à pessoas com necessidades 
especiais; e efetivar outros direitos de-
correntes da Legislação pertinente. A 
comissão será composta de servidores 
oriundos das Secretarias de Adminis-
tração, Gestão de Pessoas, Informática 
e Planejamento. 

A iniciativa da presidente do Tribu-
nal, desembargadora Raimunda Noro-
nha, visa assegurar melhores condi-
ções de acesso à Justiça e um ambiente 
de trabalho adequado às pessoas com 
necessidades específicas. 

A criação do programa também aten-
de às determinações da Convenção So-
bre os Direitos das Pessoas com Defici-
ência, adotada pela ONU que, após sua 
ratificação pelo Brasil, foi incorporada 
ao texto constitucional, por meio do 
Decreto Legislativo 186/ 2008. 



Desa. Dahil Paraense, com os juízes Antonieta Miléo e José Antonio Cavalcanti 

Campanha proporciona 
reconhecimento de paternidade 

Q
Judiciário 
paraense lan-
çou, durante 

missa especial do 
Dia dos Pais, reali-
zada no dia 12 de 
agosto de 2011, a 
campanha "Pai Pre-
sente", criada pelo 
Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) em 
parceria com os Tri-
bunais de Justiça 
dos Estados, e que 
visa estimular a de-
claração de paterni-
dade espontânea de 
crianças sem esse 
registro. Os carta-
zes da campanha fo-
ram entregues pela 
corregedora das 
Comarcas da Região 
Metropolitana de Belém, desembarga-
dora Dahil Paraense, aos coordenado-
res da campanha em Belém e lcoaraci, 
juízes Antonieta Maria Ferrari Mileo e 
José Antônio Cavalcante. 

A juíza Antonieta Mileo, que também 
coordena a Casa da Justiça e Cidada-
nia, explicou que o projeto abrangerá 
Belém e Icoaraci, destacando que foi  

realizado um trabalho junto às esco-
las públicas municipais e estaduais, 
para estimular as mães, com filhos 
sem declaração de paternidade, a pro-
curarem a Casa da Justiça. De acordo 
com o projeto, o pai será convidado 
a comparecer espontaneamente para 
o reconhecimento voluntário. Se não 
houver acordo, será movida uma ação  

judicial de reconhe-
cimento de paterni-
dade. 

O juiz José An- 
tônio Cavalcante 
acrescentou que, 
apesar da campa-
nha ser voltada para 
Belém, o projeto se 
estende a todas as 
mães. No interior, 
os interessados de-
vem comparecer 
aos Fóruns para so-
licitar a declaração 
de paternidade. O 
magistrado pediu 
apoio dos servido-
res na divulgação 
do projeto. 

O direito à pater-
nidade é garantido 
pelo artigo 226, 

inciso 72,  da Constituição Federal. 
Segundo o censo de 2010/IBGE, 
cerca de 600 mil crianças brasilei-
ras não possuem paternidade de-
clarada no registro de nascimento. 
Os Estados de Roraima, Amazonas 
e Mato Grosso do Sul são os que li-
deram a lista das crianças sem esse 
documento. 

Pará é o quinto do país na tramitação de 
processos de crimes dolosos contra a vida 

O Tribunal de Justiça do Pará está 
em quinto lugar, dentre os tribunais 
estaduais, no cumprimento das me-
tas 3 e 4 estabelecidas pelo Conse-
lho Nacional de Justiça. O bom de-
sempenho do TJPA foi comunicado 
no dia 09/11/2011, ao Pleno do Tri-
bunal, pelo desembargador Ronal-
do Marques Vaile, que coordena o 
Grupo de Persecução Penal no Pará, 
o qual trata das metas 3 e 4 do CNJ, 
concernentes a processos de crimes 
dolosos contra a vida ajuizados até 
os anos de 2007 e 2008. 

Conforme o magistrado, que parti-
cipou em Brasília da reunião da Estra-
tégia Nacional de Justiça e Segurança 
Pública (ENASP), com o objetivo de 
avaliar o andamento das metas 3 e 4 
nos Estados, o Judiciário do Pará tinha, 
em julho de 2011, um total de 4.444 
processos de competência de júri po-
pular, reduzindo para 3.411 em se-
tembro do mesmo ano, em virtude de 
ações de mutirão que envolveu vários 
magistrados. 

Em outubro de 2011 foi realizado 
mutirão na Comarca de Marabá, que  

somava o maior número de pro-
cessos em tramitação, correspon-
dente a 485. Desse total, restaram 
207 processos. A ação contou com 
o apoio dos juízes Charles Menezes 
Barros e Emanuel Dias Mouta. 

O desembargador Ronaldo Valle 
ressaltou ainda que o Pará foi o pri-
meiro Estado a encaminhar ao CNJ o 
levantamento dos dados de proces-
sos que atendem o perfil das metas 
3 e 4, e vem mantendo este compro-
misso remetendo os dados atualiza-
dos mensalmente. 
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Vice-presidente do TiPA, Eliana Abufaiad, fez a saudação aos participantes do encontro 

Belém sediou 60  Encontro do 
Colégio de Vice- Presidentes de TJs 

J3
elém foi a sede da 64  edição do 
Encontro do Colégio Permanente 
de Vice-Presidentes de Tribunais 

de Justiça do Brasil, que encerrou com a 
edição da Carta de Belém. A desembar-
gadora Eliana Abufaiad, vice-presidente 
do TIPA, e o desembargador Dácio Viei-
ra, do TJDF, vice-presidente do Colégio 
de Vice-Presidentes, coordenaram os 
trabalhos e agradeceram a participação 
de todos no evento, que objetivou discu- 

tir temas de interesse da magistratura 
nacional e foi realizado nos dias 30/06 e 
01/07 de 2011.A próxima reunião ocor-
rerá em Sergipe, em novembro de 2012. 
A Carta de Belém corresponde as delibe-
rações tomadas no Encontro e reúne re-
comendações para promover melhorias 
nos serviços prestados pelo Judiciário 
brasileiro. 

A desembargadora Eliana Abufaiad 
ressaltou o êxito do encontro, com de- 

bates promovidos e a troca de experi-
ências entre os TJs. Da mesma forma, o 
desembargador Dácio Vieira falou da 
oportunidade permitida através desses 
encontros, bem como a promoção de 
reflexões. 'As palestras aqui proferidas 
forneceram matéria-prima valiosa para 
as reflexões que deveremos arrostar ao 
longo de nossos mandatos. Afinal, qual é 
o nosso papel? Qual é a nossa contribui-
ção institucional e social? Este momento, 
após tantos debates e reflexões, nos per-
mite avaliar a dimensão do nosso papel, 
da nossa responsabilidade perante a 
sociedade e perante o Judiciário que pre-
tendemos materializar". O magistrado 
agradeceu as desembargadoras Raimun-
da Noronha, presidente do TJPA, e Eliana 
Abufaiad, pela organização do evento. 

A palestra de abertura foi ministrada 
pelo então conselheiro do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), desembargador 
Milton Nobre, que falou sobre as "Pers-
pectivas do Judiciário Brasileiro no Futu-
ro", destacando a importância do plane-
jamento estratégico nas atividades dos 
Tribunais. O desembargador ressaltou 
a nova concepção de administração, que 
exige dos dirigentes dos tribunais a pos-
tura de gerenciador. 

Na sequência, o presidente do Colégio 
de Presidentes de TJs, desembargador 
Marcus Antônio Faver, expôs o tema 

Desembargadores vice-presidentes dos TJs brasileiros e palestrantes convidados debateram temas de interesse da Magistratura 
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"Os Seis Anos do CNJ e as Repercussões 
nos Tribunais de Justiça". O magistrado fez 
um resgate histórico do CNJ, destacando os 
acertos e o que ainda precisa ser melhora-
do no órgão. Outro ponto apresentado foi 

a questão da composição do CNJ,  que atu-
almente conta apenas com dois membros 
representando o Judiciário estadual. Para 
o desembargador, é necessário aumentar a 
representatividade no Conselho, tendo em 
vista as diferenças regionais. 

"Os Impactos da Nova Lei de Prisão e Li-
berdade Provisória - Lei 12.403", foi o tema 
abordado pelo advogado e professor Roberto 
Lauria, que ressaltou os pontos positivos da 
nova legislação, que alterou dispositivos do 
Decreto-Lei 3.689/1941 - Código de Proces-
so Penal, relativos à prisão processual, fiança, 
liberdade provisória, e demais medidas cau-
telares. O advogado elogiou a iniciativa em 
discutirem o tema, mostrando a preocupação 
do Judiciário na busca de resoluções em favor 
da sociedade. Para ele, o debate colabora para 
a adoção de diretrizes e jurisprudências nos 
tribunais. 

CARTA DE BELÉM 

O Colégio Permanente de Vice-Presidentes 
dos Tribunais de Justiça do Brasil, reunido na 
cidade de Belém-PA, durante o 62  Encontro do 
Colégio, nos dias 30 de junho e 01 de julho de 
2011, no Plenário Desembargador Oswaldo 
Pojucan Tavares (edifício Sede), vem a públi-
co dar conhecimento a respeito dos principais 
temas abordados na reunião ordinária, que 
representam a síntese de suas conclusões: 

- Os Tribunais Estaduais precisam aprimo-
rar métodos para resolução de conflitos e pa-
cificação social, sob pena de distanciamento 
da missão de prestação jurisdicional fixada na 
Constituição Federal/88; 

- A política de gestão administrativa dos Tri-
bunais precisa ser integrada pelos membros de 
12  e 22  graus, bem como servidores do Órgão; 

- Os Tribunais de Justiça precisam atuar pe-
rante o Conselho Nacional de Justiça para que 
as diversidades dos Estados sejam levadas em 
consideração por ocasião das edições de me-
tas anuais, em respeito ao pacto federativo; 

- O momento do vitaliciamento na Magis-
tratura precisa ser acompanhado ostensiva e 
efetivamente pelos Tribunais, sendo concedi-
da a prerrogativa da vitaliciedade somente a 
magistrados que revelem comprometimento 
com a ética e a Justiça; 

- Buscar apoio político no Congresso para 
aprovação de PEC sobre a composição do CNJ, 
respeitando a realidade nacional de que 80% 
das demandas tramitam perante a esfera do 
Judiciário Estadual. 

Belém, 01 de julho de 2011. 

"O CNJ e os Desafios da Efetiva-
ção do Direito à Saúde", coletânea 
de artigos, foi lançado no dia 20 de 
outubro de 2011, no Salão Nobre 
do Tribunal de Justiça do Pará. A 
obra foi coordenada pelo desem-
bargador do TJPA, Milton Augusto 
de Brito Nobre, que exerceu a fun-
ção de conselheiro do Conselho 
Nacional de Justiça por dois anos, 
presidindo também a Comissão do 
Fórum Nacional do Judiciário para 
a Saúde, e pelo advogado Ricardo 
Augusto Dias da Silva, integrante 
do comitê gestor do mesmo fó-
rum. A cerimônia de lançamento, 
prestigiada pela presidente do 
TJPA, desembargadora Raimun-
da Gomes Noronha, contou com a 
presença de magistrados e demais 
operadores do Direito, além de-
servidores do Judiciário, amigos e 
familiares dos coordenadores. 

De acordo com o desembarga-
dor Milton Nobre, a obra tem im-
portância relevante considerando 
a contextualidade vivida no Brasil, 
onde, por muitas vezes, a Justiça é 
chamada a apontar soluções para 
a garantia de saúde de quem a 
provoca através de ações judiciais. 
Para o advogado Ricardo Dias, a 
publicação é um 'raio x' do que a 
doutrina e a jurisprudência na-
cionais entendem sobre como a 
saúde se comporta no País, apon-
tando caminhos para a busca da 
melhoria na saúde pública. 

O livro reúne 21 trabalhos cientí-
ficos de 25 autores sobre o direito 
à saúde e sua fundamentalidade e 
o fenômeno conhecido como a "ju-
dicialização da saúde", e tem sua 
apresentação feita pelo conselhei-
ro do CNJ Marcelo Nobre, também 
integrante do Fórum para a Saúde. 
Conforme o conselheiro, "a Edi-
tora Fórum, com a presente obra, 
brinda, de maneira oportuna, a 
comunidade jurídica e os demais 
atores envolvidos com o direito 
à saúde, com publicação do mais 
alto nível sobre matéria integran- 

Des.Milton Nobre e adv.Ricardo Dias 

te da ordem do dia na conjuntura 
nacional". A publicação é "lastrea-
da com rigor científico nos artigos 
que a integram, necessária para o 
amadurecimento e reflexão do di-
reito à saúde, que está a envolver 
não apenas o Poder Judiciário, mas 
a sociedade como um todo, na de-
nominada judicialização da saúde, 
em busca de respostas céleres e, 
sobretudo, justas". 

A maioria dos artigos foi apre-
sentada no 1 Encontro do Fórum 
Nacional do Judiciário para a Saú-
de, realizado em 2010, em São 
Paulo. Dentre os autores estão os 
coordenadores Milton Nobre e 
Ricardo Dias, além do conselheiro 
do CNJ Nelson Tomaz Braga (tam-
bém integrante do Fórum), Fátima 
Nancy Andrighy, José Cechin, An-
gélica Carlini, Dirceu Aparecido 
Brás Barbano, Ediná Alves Costa, 
Eudes de Freitas Aquino, Gustavo 
Amaral, Ingo Wolfgant Sariet, José 
Renato Nalini, Juliana de Sousa 
Gouvêa Russo, Mario Russo, Lu-
ciane Cardoso Barzotto, Luciano 
Benetti Timm, Luiz Arnaldo Pe-
reira da Cunha Junior, Marcela 
Fogaça Vieira, Renata Reis, Eloísa 
Machado, Maria Inez Pordeus Ga-
delha, Newton de Lucca, Ricardo 
Perlingueiro e Vitore André Ziio 
Maximiano. 

Livro aborda o Direito à 
saúde e a judicialização 
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Mérito Judiciário celebrou os 184 
anos dos Cursos Jurídicos no Brasil 

Q
Tribunal de Justiça do Pará co-
memorou os 184 anos de ins-
talação dos Cursos Jurídicos no 

Brasil, transcorrido no dia 11 de agos-
to de 2011, prestando homenagens a 
20 personalidades, agraciadas com a 
outorga da Ordem do Mérito Judiciário, 
a mais alta condecoração do Judiciá-
rio paraense. A concessão da honraria 
ocorreu em cerimônia na Igreja de San-
to Alexandre (Museu de Arte Sacra), à 
frente a presidente do TIPA, desembar-
gadora Raimunda Gomes Noronha, grã-
mestre da Ordem do Mérito Judiciário. 
A ministra Eliana Calmon, corregedora 
nacional de Justiça, que recebeu a co-
menda no grau Grã-Cruz, agradeceu a 
honraria em nome dos homenageados, 
em discurso que ressaltou a magistra-
tura paraense. A comenda é concedida 
também nos graus Grande Oficial, Co-
mendador e Oficial. 

Em seu discurso, a presidente Rai-
munda Noronha ressaltou a importân-
cia dos agraciados afirmando que "não 
há como duvidar que cada um dos nos-
sos homenageados se tornou credor do 
laurel que ora recebem pelo exemplo de 
suas vidas e pelo quanto já fizeram, nas 
respectivas áreas de atuação, em prol do 
engrandecimento de nossa sociedade, 
de nosso Estado, do nosso País. Home- 

nageá-los, como o fazemos nessa noite, 
é, acima de tudo, fazer Justiça aos seus 
méritos pessoais e apontá-los à socieda-
de como personalidades exponenciais, 
dignas do nosso respeito e aplauso. Ins-
crevê-los em nosso livro de agraciados é 
honrar a própria história deste Tribunal, 
o terceiro a ser criado no Brasil" 

A presidente Raimunda Noronha dis-
sertou sobre a criação dos cursos jurídi-
cos, apontando a sua importância para 
a história do Brasil. "Celebrar o 11 de 
Agosto é, também, uma forma de reco-
nhecer a importância da formação dos 
bacharéis em Direito e sua extraordiná-
ria contribuição para a construção de 
uma sociedade democrática em nosso 
país, desde o assentamento dos pilares 
do sistema jurídico forjado pela nossa 
primeira Constituição, outorgada em 
1824". Também ressaltou o momento 
especial que vive a Justiça brasileira, 
revitalizada e projetada internacional-
mente, desde a criação do Conselho 
Nacional de Justiça. "Nunca será dema-
siado enfatizar-se o fundamental papel 
desempenhado por esse órgão de con-
trole externo, que transformou o Judi-
ciário no Poder mais transparente da 
República". 

A desembargadora aproveitou a pre-
sença da ministra Eliana Calmon, do  

secretário geral do CNJ, Fernando Mar-
condes, bem como do desembargador 
Milton Nobre e do promotor Felipe 
Locke, os quais encerraram seus man-
datos no CNJ em agosto de 2011, para 
externar o agradecimento da Justiça 
paraense "pela ação decisiva, concisa e 
objetiva do Conselho em favor do en-
grandecimento da Justiça no Brasil' 

Em nome dos agraciados, a ministra 
Eliana Calmon ressaltou a honraria, 
afirmando que a comenda não é apenas 
mais uma homenagem recebida, mas 
um símbolo do elo dos homenageados 
com o Estado do Pará. "Faz parte de um 
script que o destino reservou para nós, 
mantendo-nos ligados a este Estado", 
destacou apontando o Pará como "uma 
terra que nos encanta e nos acolhe". A 
ministra falou de sua relação com o Es-
tado e com os amigos paraenses, ressal-
tando o desembargador Milton Nobre, 
que integrou o CNJ. "Falo do encanto de 
Belém e da força do bem querer que me 
trouxe bons amigos dessa terra. O desti-
no não pára, e me pôs no CNJ com outro 
paraense, que me deixou um vácuo de 
saudades. Isso é energia. Sou mais forte 
no momento em que tenho a amizade 
do povo paraense e a distinção do TIPA". 

Eliana Calmon também falou da es-
colha da data e local para a cerimônia 
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de outorga do Mérito judiciário, 
ressaltando o simbologismo 
do Museu de Arte Sacra, "que 
lembra o Brasil colonial" pela 
arquitetura da Igreja de San-
to Alexandre, e pela instalação 
dos cursos jurídicos, que surgiu 
principalmente como um espa-
ço onde seriam trabalhadas as 
ideologias na busca de um país 
independente. 

A ministra falou ainda da par-
ticipação da Justiça paraense na 
quebra de tabus, com eleição de 
mulheres para integrar o TJ e 
da eleição da desembargadora 
Lídia Fernandes para presidir o 
TJPA, em 1979, sendo a primeira 
mulher a presidir um tribunal 
no Brasil. 'Nessa época, alguns 
tribunais sequer admitiam mu-
lheres no segundo grau do Judi-
ciário". Após a desembargadora 
Lídia, outras cinco magistradas 
ficaram à frente do TJPA, desta-
cando a atual presidente, desem-
bargadora Raimunda Noronha. 

Prestigiaram a cerimônia de 
comemoração dos Cursos Jurí-
dicos no Brasil e concessão do 
Mérito judiciário várias perso-
nalidades civis e militares. 

HOMENAGEADOS 

Grã- Cruz 
Eliana Calmon - Ministra do 

STJ e Corregedora Nacional de 
Justiça; Felipe Locke Cavalcan-
ti - promotor de justiça de São 
Paulo e ex-integrante do CNJ  

Grau Grande Oficial 
- Helenilson Pontes - Vice-Go-

vernador do Pará; Odair Corrêa 
- Ex-vice-governador do Pará; 
Cipriano Sabino júnior, presi-
dente do TCE-PA; José Carlos de 
Araújo - presidente do TCM-PA; 
João Paulo Mendes - Professor 
e Reitor do CESUPA; Igreja As-
sembléia de Deus - Organização 
Cristã Evangélica. 

Comendador 
- Coronel PM Mário Solano 

- Comandante Geral da PMPA; 
Fernando Marcondes - Juiz e 
Secretário Geral do CNJ; Luís 
Daniel Lavareda Júnior - Conse-
lheiro do TCM-PA; Nilson Chaves 
- Presidente da Fundação Cul-
tural Tancredo Neves; Ricardo 
Dias da Silva - Advogado e Pro-
fessor Universitário; Carlos Re-
belo - Diretor da Reicon - Indús-
tria, Comércio e Navegação Ltda. 

Grau Oficial 
- Aldineia Maria Barros - Juíza 

e Diretora do Fórum da Comarca 
de Tailândia; Maria de Fátima da 
Silva - Juíza e Coordenadora da 
19  Vara de Execuções Penais; Os-
valdo Serrão de Aquino - Advo-
gado Criminalista; Pedro Bentes 
Filho - Advogado. 

Cavaleiro 
- João Bosco da Silva Castro 

- Maestro; Paulo Ivan de Faria 
Campos - Administrador, Geren-
te de Relações Institucionais da 
Hidro S/A. 

Min. Eliana Calmon agradeceu em nome dos homeageados 

Magistrados e servidores prestigiaram a cerimônia de outorga 

Desembargadora Raimunda Noronha e ministra Eliana Calmon com os demais agraciados com a comenda Ordem do Mérito Ju:ii 
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Combate à Violência contra a 
Mulher exaltado em Seminário 

Seminário, organizado pela desembargadora Maria de Nazaré Saavedra, reuniu mais de 500 pessoas para o debate em favor da mulher 

I
ntegrando às comemorações pelo 
quinto ano de vigência da Lei Maria 
da Penha, o Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará, através do Grupo Inte-
rinstitucional de Trabalho e Prevenção 
à Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher, realizou, nos dias 29 e 30 de 
setembro de 2011, o Seminário de En-
frentamento à Violência Doméstica e 
Familiar Contra a Mulher. 

Cerca de 500 pessoas, entre operado-
res do direito, estudantes e represen-
tantes de entidades de defesa do direito 
da mulher, participaram dos trabalhos, 
que foram abertos pela presidente do 
TIPA, desembargadora Raimunda Go-
mes Noronha, e pela coordenadora do 
evento, desembargadora Maria de Na-
zaré Saavedra Guimarães. 

A realização do seminário contou 
com o apoio do governo do Estado, 
através do programa PROPAZ. Os pre-
sentes também fizeram um minuto de 
silêncio em respeito à memória da juíza 
Patricia Lourival Acioli, assassinada em 
agosto de 2011. 

Na abertura, a presidente do Tribu-
nal afirmou que o evento está vincula- 

do ao Pacto pela Justiça, "que vem unin-
do, em diversas ações, os três Poderes 
do nosso Estado e demais instituições 
que compõem o Sistema de Justiça", 
proporcionando o fortalecimento das 
instituições para a promoção de políti-
cas públicas eficazes. 

A desembargadora também falou so-
bre os cinco anos da Lei Maria da Penha, 
legislação esta que "veio combater um 
problema que é milenar na história da 
humanidade", e também sobre dados 
estatísticos preocupantes, apontados 
em pesquisa realizada há 10 anos pela 
Fundação Perseu Abramo, a qual estima 
que, no mínimo, 2,1 milhões de mulhe-
res são espancadas por ano no país, 175 
mil/mês, 5,8 mil/dia, 243/hora, 4/mi-
nuto, ou uma a cada 15 segundos. 

Também discorreu sobre a participa-
ção da mulher na História e das medi-
das adotadas para erradicar todas as 
formas de violência contra o gênero, 
sendo a Lei 11.340/2006 a mais recen-
te. "O Poder Judiciário paraense tem a 
satisfação de alinhar-se entre os que 
primeiro adotaram as providências 
necessárias à efetiva implantação das  

medidas protetivas à mulher, com a 
instalação de Varas Especializadas que, 
hoje, totalizam três na capital e três em 
Comarcas do Interior", sendo uma em 
Altamira, uma em Santarém e outra 
em Marabá. Na ocasião, a presidente 
parabenizou a organização do evento e 
também o Governo do Estado pelo lan-
çamento do PROPAZ Mulher. 

Ainda na abertura, a coordenadora 
do evento, desembargadora Nazaré Sa-
avedra, falou dos objetivos do Grupo In-
terinstitucional, "atento à importância 
de se fomentar os estudos direcionados 
à melhor implementação das diretrizes 
de proteção integral", e sobre a neces-
sidade de práticas articuladas entre as 
esferas de Poder do Estado. "A promo-
ção deste evento é uma oportunidade 
ímpar de envolver tantos representan-
tes, de tão variados seguimentos e for-
mação, em tão importante momento dê 
reflexão sobre as conquistas até aqui 
experimentadas, bem como sobre as 
perspectivas de dissolução dos entra-
ves que ainda inviabilizam a excelência 
na efetivação da Lei". 

O secretário de Segurança Pública do 
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Estado, Luiz Fernandes, que represen-
tou o governador no evento, ressaltou a 
importância do seminário para a cons-
cientização sobre o tema, informando 
aos participantes também sobre as me-
didas previstas na Agenda Mínima do 
Governo, voltadas para a promoção de 
políticas públicas para a mulher. 

Oseminário tem como objetivo pro-
mover o conhecimento e o desenvol-
vimento das melhores práticas para 
a implementação de políticas de pro-
teção integral; promover o conheci-
mento e o aprimoramento das ações 
de fomento à estruturação efetiva do 
Sistema Integrado de Proteção; apri-
morar o conhecimento das técnicas de 
integração; dentre outros. 

Participaram da abertura também a 
vice-presidente do TRT-8, Suzy Caval-
cante Koury; a procuradora de justiça 
Ubiragilda Pimentel; o defensor pú-
blico geral Antonio Cardoso; o presi-
dente da Associação dos Magistrados 
do Estado do Pará, Heyder Ferreira; a 
presidente da Comissão da Criança e 
Adolescente da OAB-PA, Luana Tomaz; 
a presidente do Grupo Gestor PROPAZ, 
Izabela Jatene; a representante da IB-
DFAM no Pará, Maria Pinheiro, dentre 
outros. 

PROPAZ MULHER 

Após a abertura oficial, os trabalhos 
seguiram com o lançamento do pro-
grama PROPAZ Mulher, apresentado 
pela presidente do Grupo Gestor do 
PROPAZ, Izabela jatene. O programa é 
desenvolvido pelo Governo do Estado 
com a parceria de diversas instituições 
e entidades públicas. A iniciativa quer 
garantir atendimento integral, qualifi-
cado e humanizado à mulher em situ-
ação de violência doméstica, familiar e 
sexual, promovendo sua cidadania. 

O evento encerrou com o debate so-
bre os desafios e perspectivas acerca 
do direito e atendimento a mulher, e, 
nos dois dias de trabalhos, abordan-
do temas diversos sobre o assunto 
e troca de experiências, buscando a 
maior integração das instituições para 
viabilizar a abordagem adequada no 
conhecimento dos problemas e na 
apresentação de soluções. A coorde-
nadora agradeceu a participação de 
todos, considerando a preocupação 
com o tema voltado para a proteção da 
mulher, ressaltando que a presença de 
cada um constitui uma conquista ten-
do em vista o poder multiplicador da 
informação. 

As desembargadoras Raimunda Go-
mes Noronha, presidente do Tribunal 
de Justiça do Pará, e Eliana Rita Abu-
fhiad, vice-presidente do TJPA, des-
cerraram, no dia 19  de julho, a galeria 
de fotografias de ex-Corregedores de 
Justiça das Comarcas da Região Metro-
politana de Belém do TJPA. A iniciativa 
prestou homenagens a todas as magis-
tradas que já exerceram a função, figu-
rando na Galeria as desembargadoras 
Yvonne Santiago Marinho, Osmarina 
Onadir Sampaio Nery, Carmencin Mar-
ques Cavalcante e Eliana Rita Daher 
Abufaiad. A Galeria está afixada no hall 
das Corregedorias, no térreo do prédio 
anexo ao edifício sede do TIPA. 

ESM-PA - No dia 12/08/2011, na 
sede da Escola Superior da Magistra-
tura do Pará, a presidente Raimunda 
Noronha, e o diretor da ESM-PA, de-
sembargador Rômulo Nunes, inau-
guraram a Galeria de Ex-Diretores 
da Escola. A cerimônia integrou a 
programação do TJPA pelos 184 anos 
da instalação dos Cursos Jurídicos no 
Brasil, "rendendo homenagens àque-
les que ficaram à frente da instituição 
nesses 29 anos de existência da Esco-
la e que colocaram à disposição do Ju-
diciário e da sociedade seus talentos 
em favor da formação e capacitação 
jurídica de magistrados' destacou a 
presidente do TJPA. 

A iniciativa visa guardar a memória 
dos ex-diretores e da própria ESM, in-
formando sobre a história da institui-
ção, que é uma das primeiras Escolas 
criadas no Brasil. Falou da importân-
cia da ESM-PA para a capacitação de 
magistrados, que corresponde a uma 
das metas do CNJ, e afirmou que o 
Pará não teve dificuldades para o seu 
cumprimento, pois já realiza, há algum 
tempo, cursos voltados para o aperfei-
çoamento e capacitação de juízes. 

O diretor da ESM-PA, desembarga-
dor Rômulo Nunes, também ressaltou 
a importância da Galeria, "que imor-
taliza os ex-diretores que, cada qual 
a seu tempo, muito fizeram para que 

a Escola chegasse ao patamar atual, 
sendo uma instituição respeitada e 
formadora de conhecimento" Vin-
culada ao TJPA, a ESM foi criada por 
meio da Resolução n2  06/1982, para 
formar e capacitar recursos humanos 
para o exercício dos cargos de magis-
tratura e executivos, bem como pres-
tar serviços a comunidade. 

Compõem a Galeria os desembar-
gadores Sílvio Hall de Moura (1986-
1989); Maria Lúcia Gomes dos Santos 
(1990-1991/1999-2001); Wilson de 
Jesus Marques da Silva (1991-1993); 
Maria de Nazaré Brabo de Souza 
(1993-1994); Climeniè Bernadette 
de Araújo Pontes (1994-1995); Otá-
vio Marcelino Maciel (1995-1997); 
Almir de Lima Pereira (1997-1999); 
Sônia Maria de Macedo Parente 
(2001-2007); e Milton Augusto de 
Brito Nobre (2007-2010). 

Corregedores e dirigentes 
da Escola da Magistratura 
ganham galeria de fotos 
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Modernização chega aos 
cartórios de registros 

ACorregedoria de Justiça das Co-
marcas do Interior encerrou, no 
dia 16 de setembro, o primeiro 

de uma série de seminários de Direito 
Notarial e Registral, na Comarca de San-
tarém. Os trabalhos finalizaram com a 
avaliação das três oficinas realizadas 
durante o evento, que abordaram temas 
relacionados à questão notarial e regis-
traI e recomendações da Corregedoria 
de Justiça, bem como com a apresenta-
ção da Divisão de Fiscalização Extraju-
dicial do TJPA e o relatório das conclu-
sões do Seminário, que ocorreu sob a 
coordenação da desembargadora Maria 
de Nazaré Gouveia dos Santos, correge-
dora das Comarcas do Interior. 

No dia anterior, na abertura do even-
to, a desembargadora Nazaré Gouveia 
saudou os presentes, destacando o ob-
jetivo do evento, que é informar sobre 
questões cartorárias e o projeto de mo-
dernização dos cartórios de registros 
de imóveis. 

Nos dois dias de encontro os parti-
cipantes assistiram as palestras "A Lei 
dos Registros Públicos e a Gratuidade", 
ministrada por Flauzilino Araújo dos 
Santos, presidente da Associação dos 
Registradores de Imóveis de São Paulo 
(ARISP); e "Reserva Legal e sua aver-
bação, limite constitucional e a questão 
imobiliária no Pará", com José Benatti. 

Também foram ministradas três ofi-
cinas, com os temas "Registro Imobi-
liário - georeferenciamento, questões  

fundiárias e assuntos correlatos", "Re-
gistro Civil" e "Títulos e Documentos 
- Registro das ONGs e suas normas e 
outros registros". O Seminário teve 
como público alvo magistrados, regis-
tradores, notários, promotores, defen-
sores públicos, funcionários do TJPA e 
serventuários de cartórios. 

GC-9 PROMOVEU REUNIÃO DE 
TRABALHO 

Nos dias 4 e 5 de agosto de 2011, 
Belém sediou o 12  Encontro de Tra-
balho do Grupo Executivo de Apoio 
às Atividades Notariais e Registrais 
(GC-9), na programação do Fórum de 
Assuntos Fundiários do CNJ. O even-
to foi aberto pela presidente do TJPA, 
desembargadora Raimunda Noronha, 
e pelas corregedoras das Comarcas 
da Região Metropolitana de Belém e 
do Interior, respectivamente, desem-
bargadoras Dahil Paraense e Maria de 
Nazaré Gouveia, e coordenado pelos 
juízes auxiliares da Presidência do 
CNJ, Marcelo Berthe e Antonio Braga 
Júnior. O grupo é composto pelos cor-
regedores de Justiça dos nove TJs da 
Amazônia Legal (Pará, Acre, Amapá, 
Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, 
Roraima, Tocantins e Maranhão). 

As atividades do Seminário integram 
o termo de cooperação celebrado com 
o CNJ, objetivando a adequação dos 
cartórios de registros ao melhor aten- 

dimento às suas finalidades, para o que 
se faz necessária a reciclagem e atuali-
zação quanto às leis e regras que estão 
modernizando e tornando mais efi-
cientes as atividades que desenvolvem. 
Participaram dos trabalhos também os 
juízes auxiliares da Corregedoria do In-
terior, Cristiano Arantes e Kátia Sena, e 
o presidente da Associação dos Notá-
rios e Registradores, Cleomar Moura. 

No encontro, os corregedores se 
comprometeram em fazer um levan-
tamento junto aos cartórios do Norte 
para quantificar o número de livros de 
registros existentes nos mesmos, as-
sim como estabelecer prioridade para 
os livros que necessitarem de restau-
ração. Esse é o passo que antecede a 
digitalização do acervo. 

Os corregedores discutiram o plano 
de trabalho que dará apoio ao progra-
ma de modernização dos cartórios de 
registro de imóveis na região. Os juízes 
do CNJ informaram que um software 
está sendo desenvolvido para padroni-
zar os registros de imóveis, e será utili-
zado pioneiramente na Amazônia 

A modernização do registro de imó-
veis envolve diversas ações, como a 
informatização e automação dos servi- 
ços dos cartórios e estabelecimento de 
padrões para registro e guarda de do-
cumentos. O grupo foi criado em junho 
de 2011, após um acordo de coopera-
ção entre as Corregedorias estaduais e 
a do CNJ. 

Encontro de Trabalho e seminário notarial, realizados em Belém e Santarém, discutiram a realidade cartorária na Amazônia Legal 
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Projeto Esforço Concentrado, do TWA e CNJ, teve as fases e práticas metodológicas apresentadas na sede do Judiciário paraense 

Esforço Concentrado agiliza 

processos fundiários 

Uma ação conjunta entre o TJPA e 
o CNJ vai agilizar a tramitação e 
julgamento das ações penais de 

caráter fundiário em tramitação no Ju-
diciário paraense, com atuação da Cor-
regedoria de Justiça do Interior. Em ce-
rimônia realizada no dia 03/11/2011, 
no Salão Nobre do TIPA, as duas insti-
tuições apresentaram a metodologia do 
Projeto "Esforço Concentrado: Ações 
Penais Decorrentes de Conflito no Cam-
po" que teve suas atividades iniciadas 
no último dia 27/10/2011, na Comarca 
de São João do Araguaia, em júri presi-
dido pelo juiz Luciano Scaliza, que re-
sultou na condenação de Valdir Pereira 
de Araújo e Raimundo Nonato de Sou-
za, sentenciados a 199 anos cada, pela 
execução do crime que ficou conhecido 
como a chacina da Fazenda Ubá, ocorri-
do em 1985, quando nove agricultores 
foram assassinados. 

A cerimônia foi presidida pelo desem-
bargador Milton Nobre, corregedor de 
Justiça das Comarcas da Região Metro-
politana de Belém em exercício, e contou 
com as presenças da desembargadora 
Maria de Nazaré Gouveia, corregedora  

das Comarcas do Interior; dos juízes au-
xiliares da Presidência do CNJ, Marcelo 
Berthe e Antônio Braga Júnior; do ou-
vidor agrário estadual, desembargador 
Otávio Maciel; dos juízes auxiliares da 
Corregedoria da RMB, Lúcio Guerreiro 
e Luana Santalice; dos juízes auxiliares 
da Corregedoria do Interior, Kátia Sena e 
Cristiano Arantes; do presidente do TRT 
8 Região, José Maria Alencar; do pro-
curador de Justiça Adélio Mendes, pelo 
MPE; e da promotora agrária Ana Maria 
de Carvalho, pela Comissão Nacional de 
Combate à Violência no Campo. 

Odesembargador Milton Nobre res-
saltou a integração entre os órgãos, e 
disse que Judiciário vem monitorando 
os crimes fundiários desde 2006, quan-
do, a partir de uma listagem fornecida 
por instituições de combate à violência 
agrária, foi realizado um trabalho iden-
tificando, em todo o Estado, as ações 
que tramitavam no Judiciário por mo-
tivação fundiária. Foram detectados, na 
ocasião, 78 casos em tramitação, verifi-
cando-se que, muitos dos casos denun-
ciados pelas instituições estavam em 
fase de inquérito, não foram informados  

à Polícia, ou não tinham relação agrária, 
motivados por rixas, origem passional, 
dentre outros. Atualmente, 74 processos 
são monitorados pelo Judiciário do Pará. 

Para o juiz Marcelo Berthe, a parceria 
entre o TIPA e o CNJ "aponta resultados 
concretos, chegando ao segundo esfor-
ço concentrado, fortalecendo o combate 
aos crimes agrários e desestimulando 
essa prática de delito. É uma resposta 
do Estado à sociedade, proporcionando 
maior credibilidade e segurança' 

O Esforço Concentrado será desen-
volvido em cinco fases que vão desde a 
separação dos autos de procedimentos 
criminais, ao acompanhamento mensal 
da tramitação dos feitos e encaminha-
mento bimestral de informações à Cor-
regedoria do Interior sobre o despacho 
proferido em cada processo. 

A juíza Kátia Sena, que também inte-
gra o Comitê do Fórum para Assuntos 
Fundiários do CNJ, o projeto visa ainda 
a realização de audiências de instrução 
e julgamentos das referidas ações; ses-
sões de julgamento pelo Tribunal do 
Júri; e prolação de sentenças de mérito 
dos processos aptos a julgamento. 
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Presidente do Tribunal, desembargadora Raimunda Noronha, agradeceu aos servidores a dedicação e empenho em favor do Judiciário 

Tribunal homenageia servidores 

com Medalha de Bons Serviços 

Em cerimônia realizada no dia 26 
de outubro, na programação da 
Semana do Servidor, a presiden-

te do TJPA, desembargadora Raimunda 
Gomes Noronha, concedeu a 76 funcio-
nários a Medalha de Bons Serviços por 
10, 20 e 30 anos de serviços prestados 
ao Judiciário. A homenagem é uma for-
ma de reconhecimento pela dedicação 
dos servidores à instituição. A Semana 
foi realizada no período de 22 a 27 de 
outubro de 2011. 

Ao reconhecer os esforços de cada 
um dos agraciados, a presidente de-
sejou, "em nome do TIPA, apontá-los 
como exemplos aos demais servidores, 
exortando-os para que, cada vez mais, 
se esforcem no cumprimento de suas 
funções, transformando as atividades 
rotineiras do cotidiano em autêntico sa-
cerdócio, contribuindo, assim, para que 
nossos jurisdicionados, que constituem 
o alvo de nossas melhores atenções,  

recebam em nossa Instituição, um tra-
tamento diferenciado e eficaz, célere e 
diligente, educado e alegre, que permita 
a todos, acima de tudo, confiar na Justi-
ça e em seus servidores". 

As comendas foram entregues pela 
presidente Raimunda Noronha e tam-
bém pela desembargadora aposen-
tada Climeniè de Araújo Pontes, que 
esteve à frente do Judiciário no biênio 
2001/2002, e pelos secretários de Ad-
ministração, Antônio Alvaro Brito; de 
Gestão de Pessoas, Alice Loureiro; e de 
Planejamento, Coordenação e Finanças, 
Sueli Azevedo. Além de servidores lo-
tados em Belém, foram homenageados 
também servidores de várias outras Co-
marcas, como de Castanhal, Santarém, 
Marabá, Igarapé-Miri, Ananindeua, Mon-
te Alegre, Bragança, Vigia e Capanema. 

Sarau Criativo - Por ocasião da entre-
ga de medalhas e da Semana do Servi-
dor, a presidente também lançou o pro- 

jeto Sarau Criativo, que visa a realização 
de reunião mensal onde servidores e 
magistrados poderão fazer apresenta-
ções culturais, como exposição de tra-
balhos, música, declamação de poesias, 
dentre outros. O servidor que inaugu-
rou o projeto foi Vicente Rodrigues Fi-
lho, da Comarca de Santarém, que tam-
bém foi homenageado com a comenda 
de Bons Serviços no grau 20 anos. 

Programação - No dia 25/10, a presi-
dente Raimunda Noronha abriu oficial-
mente a Semana, que iniciou as ativida-
des no dia 22/10 com uma caminhada 
ecológica, trilha e rapel no Parque do 
Utinga, reserva ecológica localizada 
na Região Metropolitana de Belém. Na 
abertura oficial, a presidente premiou 
os servidores Sidnei Victor da Costa e 
Ronildo Matsura, vencedores do Con-
curso Fotográfico (12  e 22  lugar), e 
também lançou o projeto 'Servidor em 
Destaque 2011 que objetiva valorizar o 
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funcionalismo público. Ainda na bre saúde mental e realização 
cerimônia de abertura, os servi-  de testes de Glicemia, HIV e Sí-
dores assistiram a palestra "Dis-  filis. Os servidores receberam 
ciplina, ousadia e superação de ainda orientação para contro-
obstáculos", com o atleta de artes le de gastos, ensinando a iden- 
marciais Lyoto Machida. tificar entradas e saídas de re- 

Durante a Semana, os servi-  cursos no orçamento familiar. 
dores também contaram com Também na programação 
o Espaço Saúde, que tem como foi realizada Exposição de Ta-
objetivo orientar sobre a inges-  lentos, com mostras de traba-
tão calórica nas refeições e sobre lhos como pintura, desenhos, 
ergonomia; realizar diálogos se-  fotografias e artesanatos e 
toriais de saúde com abordagem Balcão de Troca Cultural, com 
de temas como estresse, hiper-  permuta e doação de livros, 
tensão, obesidade, dor crônica, CD's, DVD's, discos de vinil, 
tabagismo, alcoolismo e drogadi- quadros, esculturas, equipa-
ção; além de pesquisa online so-  mentos de informática, etc. 

SERVIDORES AGRACIADOS 

10 anos de serviço: 
Antônio Maximiano de Sousa Martins Júnior; Augusta de Jesus 

Queiroz; Cláudia Ribeiro de Souza; Adalberto Magalhães Malcher da 
Silva Júnior; Ana Lúcia Monteiro de Souza; Eunice Mara Farias Bro-
wm; Jairo Antônio da Rocha; Jorgina Ascenção da Costa Teles; José 
Maria de Freitas Torres; Lucila Rodrigues Ferreira de Meio; Madel 
Gonçalves de Moraes; Márcio Santos Barata; Maria de Nazaré Carva-
lho Franco; Maria de Nazaré Rodrigues Carneiro; Marilene da Cunha 
Farias; Paulo Roberto Martins Cunha; Sandra Maria Lima do Carmo. 

20 anos de serviço: 
Altair Lins da Silva Leal; Antônio Álvaro Garcia Brito; Canrobert 

Cassiano Figueiredo; Denise Helena Marques Amorim; Heloisa 
Helena Ribeiro Pinheiro; Israelita Ferraz dos Santos; João Pereira 
Paixão; José Ayres do Amaral; Laura Maria Coelho Queiroz Bastos; 
Maria Adelaide Trindade Ribeiro; Maria de Fátima Pinheiro Pantoja; 
Maria do Livramento Vasconcelos Guerreiro; Maria Luiza Souza Sil-
va; Marcos Augusto Araujo Bittencourt; Miguel Sauma Filho; Nilda 
Maria Quaresma Santana; Paulo Sérgio Monteiro Damasceno; Paulo 
Roberto Cecim; Paulo de Mendonça Lédo; Pedro José Câmara Rodri-
gues; Regina do Socorro Sarmento de Araújo; Rosane Maria Cordei-
ro Gaby; Rosa Maria Castro Peixoto Pinheiro; Sônia Maria Lassance 
Borba Costa; Silvia Maria Fadul Bastos; Vânia Ribeiro de Andrade; 
Vicente Rodrigues Filho; Teodora Teles Menezes. 

30 anos de serviço: 
Ana Tereza Pinheiro e Souza; Antônio Carlos Gonçalves Sarmento; 

Arlete Barbosa Guimarães; Auristela Nazaré Nogueira de São Mar-
cos; Benedito Nazareno Fonseca da Costa; Célia Angélica Dias Lobo 
Santos;  Cláudia Tobias Silveira; Edinaldo José de Meio Fernandes; 
Fátima do Rosário Guimarães Alves; Georgina Pereira dos Santos; 
Gonçalo Marques Braga; Gutemberg Fonseca Taveira; Isolda Maria 
Borborema Rebello Santos; José Carlos Souza do Carmo; Luís Cláu-
dio Serra de Faria; Luís Fernando dos Reis Queiroz; Luiz Pereira de 
Jesus; Maria Antônia Pinto Cuns; Maria Célia Braga Alves; Maria 
Lina Flexa Martins Frazão; Maysa Barbalho Machado; Miguel 
Ângelo Novo Simas; Nazaré Cristina da Silva Santiago; Olinda de 
Santana Bentes; Paulo Pereira de Menezes; Raimundo João de 
Noronha Tavares; Regina Célia dos Santos; Rosa Lopes da Silva; 
Rosemary Ferreira da Silva; Rubem Sinval da Silva Luz; Sérgio José 
Costa Coutinho; Sidália Souza do Amara!; Silvia de Nazaré N. dos S. 
Velasco Azevedo; Thais Helena Pereira de Carvalho Cruz. 



II Encontro da ESM-PA promove 

reflexão sobre a ciência do Direito 

C
om a participação de mais de 500 
pessoas entre operadores do di-
reito e estudantes, o Tribunal de 

Justiça do Pará, através da Escola Su-
perior da Magistratura, realizou, no 
dia 07/10, o II Encontro Jurídico 2011. 
O evento foi aberto pela presidente do 
TIPA, desembargadora Raimunda Go-
mes Noronha, e pelo diretor da ESM, 
desembargador Rômulo Nunes, e teve 
como objetivo a promoção da cons-
tante atualização de conhecimentos 
enfocando questões de interesse do 
universo jurídico. Também estiveram 
presentes ao evento os desembarga-
dores Milton Nobre, Dahil Paraense, 
Ronaldo Valle e Maria de Nazaré Saa-
vedra, além do conselheiro do Conse-
lho Nacional de Justiça, Nelson Tomaz 
Braga; e do vice-governador do Estado 
1-lelenilson Pontes. 

Na abertura dos trabalhos, a de-
sembargadora Raimunda Noronha 
ressaltou que os debates e questiona-
mentos levantados no encontro pro-
porcionarão o aperfeiçoamento do co-
nhecimento, bem como o olhar sobre 
cada tema abordado, considerando a 
excelência dos palestrantes. Da mes-
ma forma, o desembargador Rômulo 
Nunes falou sobre o papel da Escola 
na promoção de debates e reflexões, 
atualizando e dinamizando o conheci-
mento jurídico. 

Na palestra de abertura, o desem-
bargador Milton Nobre falou sobre "O 

rn. 

momento atual da ciência e da prática 
do Direito", fazendo uma abordagem 
sobre o desenvolvimento da ciência e 
o modelo positivista, e propondo uma 
reflexão aos presentes. Em seguida, o 
conselheiro Nelson Tomaz Braga dis-
correu sobre "A criação do Conselho 
Nacional de Justiça, sua consolidação 
e seus desafios", informando os parti-
cipantes sobre os objetivos do órgão, 
que iniciou suas atividades em junho 
de 2005, sua atuação para o fortale-
cimento da magistratura e os progra-
mas e campanhas desenvolvidos para  

a maior ampliação da justiça e pacifi-
cação social. 

Encerrando as atividades, o advoga-
do Roberto Lauria abordou em pales-
tra "Os impactos da nova lei de prisão 
e liberdade provisória - Lei 12.403' 
destacando os prós e contras da nova 
legislação. A lei passou a vigorar em 
julho de 2011 e altera dispositivos do 
Decreto-Lei no 3.689/1941 - Código 
de Processo Penal, relativos à prisão 
processual, fiança, liberdade provisó-
ria, demais medidas cautelares, e dá 
outras providências. 

Magistrados e membros do Executivo e Legislativo integraram a mesa oficial do evento 

Os palestrantes Roberto Launa, coisellieiro Nelson Tomaz Braga e desembargador Milton Nobre, com o desembwgador Rômulo Nunes 
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RECATÓRIO 
ARA  DOS 

PODEi I$DLCIA1- 

t1iti1ha utiliza quadrinhos 
para explicar sobre Precatórios 

E
laborada em parceria pelo Tri-
bunal de Justiça do Pará e Pro-
curadoria Geral do Estado, foi 

lançada no dia 06/10/2011, a cartilha 
"Precatórios para Todos". A publica-
ção, conforme a presidente do TJPA, 
desembargadora Raimunda Noronha, 
visa a compreensão, tanto de quem 
trabalha na área jurídica quanto do pú-
blico leigo, das questões que envolvem 
precatórios. O lançamento ocorreu na 
Biblioteca do TJPA, nas presenças da 
vice-presidente do Tribunal, desem-
bargadora Eliana Abufaiad, do desem-
bargador Rômulo Nunes, diretor da 
Escola Superior da Magistratura do 
Pará; da desembargadora Vânia Fortes, 
presidente da Comissão de Jurispru-
dência, Biblioteca, Revista e Ementário 
do TJPA; do juiz auxiliar conciliador de 
Precatórios, Charles Barros; do secretá-
rio de Administração do TJPA; Antonio 
Brito; da secretaria de Planejamento do 
Tribunal, Sueli Azevedo; da coordena-
dora da Procuradoria de Execuções do 
Estado, Anete Carvalho; e da coordena-
dora de Precatórios do TJPA, Lia Raquel 
Baptista. 

Na ocasião, a desembargadora Eliana 
Abufaiad disse que a demanda constan- 

te em saber mais sobre o tema e o com-
promisso público de transparência nas 
ações motivaram a produção do mate-
rial, com conteúdo esclarecedor para a 
sociedade. Além da cartilha, o Judiciário 
dispõem em seu portal na internet de 
um link com informações sobre o tema. 

O juiz Charles Barros informou que "a 
idéia de elaborar uma cartilha surgiu de 
questionamentos de credores e advoga-
dos sobre o novo sistema de pagamento 
de precatórios, que chegavam diaria-
mente à PGE face às alterações intro-
duzidas pela Emenda Constitucional n 
062/2009 e a Resolução n2  115 do CNJ, 
que foi alterada pela Resolução n2  123' 

A Cartilha adota uma linguagem po-
pular, simples e direta, através de diá-
logos em quadrinhos, em que se expli-
cam conceitos básicos da matéria, além 
de contar com perguntas e respostas 
e também legislações e regulamenta-
ções sobre precatórios. A procuradora 
Anete Carvalho também ressaltou a im-
portância da publicação, destacando a 
parceria com o TJPA e a sensibilidade 
do Tribunal para o melhor tratamento 
da matéria, considerando os resultados 
práticos já obtidos. 

Lia Baptista, coordenadora de Preca- 

tórios, informou que a cartilha, assim 
como o link disponibilizado no Portal, é 
resultado do trabalho iniciado na gestão 
passada, com o desembargador Rômulo 
Nunes, e continuado com a desembarga-
dora Raimunda Noronha. Ela agradeceu 
o empenho dos dois desembargadores, 
que tornaram possíveis iniciativas que 
visam não apenas o maior esclareci-
mento sobre precatórios, mas o atendi-
mento dessa demanda no Tribunal. 

CEIJ promoveu capacitação 
em Justiça Restaurativa 

Sessenta operadores do direito, en-
tre magistrados, servidores, integran-
tes do Ministério Público, Defensoria 
Pública e órgãos atuantes na defesa 
dos direitos da criança e do adoles-
cente, participaram, em novembro 
de 2011, do Curso de Capacitação em 
Justiça Restaurativa, promovido pela 
Escola Superior da Magistratura do 
Pará e pela Coordenadoria Estadual 
da Infância e Juventude do TJPA, em 
parceria com a Escola da Magistratura 
do Rio Grande do Sul. Inédito no Esta-
do, o curso objetivou a formação de li-
deranças e coordenadores de Círculos 
Restaurativos para desencadear um  

processo de multiplicação dos conceitos 
e difusão das práticas aplicadas à pacifi-
cação de violências e resolução de confli-
tos envolvendo crianças e adolescentes. 

Com a realização do curso, a CEIJ, coor-
denada pelo desembargador José Maria 
do Rosário, estuda implementar Grupos 
de Estudo e Trabalho em Santarém, Ana-
nindeua, Abaetetuba, Marabá, Altamira, 
Castanhal, Paragominas e Dom Eliseu, 
nos moldes do já instalado em Belém, 
para a integração, articulação e formação 
continuada dos parceiros. 

ONúcleo de Assessoramento Especia-
lizado da CEIJ explica que a Justiça Res-
taurativa é um novo modelo de Justiça,  

direcionado à relações prejudicadas 
por situações de violência. Tem ca-
racterísticas como a valorização da 
autonomia e diálogo, e possibilita aos 
envolvidos (vítima, agressor, familia-
res e comunidade) um entendimento 
real do conflito, visando a restauração 
da harmonia e equilíbrio. 

No Pará, a Justiça Restaurativa está 
em implantação desde 2010, com atu-
ação da equipe interdisciplinar da 2 
Vara da Infância e Juventude de Belém, 
coordenada pela juíza Odete Carvalho. 
O projeto piloto começou a ser execu-
tado em 2011 no Centro Integrado de 
Atendimento ao Adolescente - CIAA. 
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