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Aabertura do Ano Judiciário do 
Tribunal de Justiça do Pará 
demonstrou, no último dia 

20 de janeiro, a disposição do órgão 
em perseverar nas ações que vem 
implementando para o funciona-
mento cada vez melhor do sistema 
judiciário. Nesse dia, a desembarga-
dora presidente do TJPA, Raimunda 
Gomes Noronha, dedicou palavras 
de confiança e estímulo aos mais de 
200 juízes no Encontro de Integra-
ção e Avaliação da Magistratura Pa-
raense, que analisou a evolução do 
Planejamento Estratégico do Judici-
ário do Pará, sob a ótica de possíveis 
adaptações para o aprimoramento 
da sua aplicação prática. 

Dias antes, na primeira sessão do 
Tribunal Pleno de 2012, a presiden-
te, em mensagem dirigida a seus 
pares e a todos que fazem o Judici-
ário, propôs uma reflexão acerca do 
momento vivido pelo Poder na atu-
alidade, pedindo o empenho de ma-
gistrados e servidores para o cum-
primento de metas do TJPA. 

Ressaltou que o momento deve ex-
pressar, para todos, não apenas o iní-
cio de um novo ano Judiciário, mas, 
sobretudo, "um tempo de ação e de 
afirmação, de positivismo, de inte-
gração de todas as forças que atuam 
no Sistema de Justiça". 

No Encontro, foram apresentados 
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'flPA comemora Dia da Justiça com outorga da Ordem do Mérito 
Judiciário a 30 personalidades 

Encontro da Magistratura Paraense reuniu mais de 200 juí-
zes para discutir o Planejamento Estatégico do Judiciário. 

Com mais de 10 mil atendimentos, Semana da Conciliação 2011 
reali7ou 7.915 audiências, com 40% de acordos homologados. 

18 Programa Começar de Novo, que prevê a reinserço do egresso 
no mercado de trabalho, consolida atividades no Pará 
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resultados das práticas desempe-
nhadas pelas Corregedorias Me-
tropolitana de Belém e do Interior, 
como a aplicação dos manuais de 
rotina e capacitação de magistrados 
e servidores. A Coordenadoria dos 
Juizados Especiais expôs também 
o saldo de suas atividades, como os 
números do projeto Audiência em 
Dia, com mais de duas mil ações ana-
lisadas, antecipando audiências an-
tes marcadas para até maio de 2013. 

Esta edição do Informativo TJPA 
também traz as ações referentes à 
Semana da Conciliação, que reali-
zou mais de sete mil audiências em 
todo o Pará, das cerca de 10 mil pré-
agendadas. Foram mais de 40% de 
acordos em ações nas quais as par-
tes demonstraram o interesse de re-
solução de suas demandas de forma 
pacífica. 

Em atenção àqueles que contri-
buíram para o engrandecimento 
do Poder Judiciário do Pará, o TJPA 
condecorou 30 personalidades com 
a Ordem do Mérito Judiciário. Tam-
bém como forma de reconhecer a 
dedicação à Instituição, direta ou 
indiretamente, o Tribunal homena-
geou outras 27 personalidades com 
a Medalha Desembargador Hermano 
Rodrigues do Couto, que marcou as 
comemorações do 90  ano de criação 
da Coordenadoria Militar do TJPA. 
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Ampliação do Fórum de Ananindeua permitirá espaço para o Fórum Cível da Comarca 

Obras dão sequência ao projeto de estruturação fisica implantado no Judiciário paraense 

F órum de Ananindeua recebe 
obras de ampliação 

Apresidente do Tribunal de Justi-
ça do Pará (TJPA), desembarga-
dora Raimunda do Carmo Noro-

nha, visitou no último dia 5 de janeiro, 
as obras de construção do Bloco II do 
Fórum de Ananindeua, que está tendo 
seu espaço ampliado. A desembarga-
dora foi acompanhada pelo diretor do 
Departamento de Engenharia, Márcio 
Barata; do secretário de Administra-
ção do TJPA, Antônio Alvaro Brito; e 
pela juíza Ana Angélica Abdulmassih 
Olegário, que está respondendo pela 
direção do Fórum. 

O novo bloco, que abrigará o Fórum 
Cível da Comarca, será composto de 
quatro pavimentos, sendo que dois 
já estão concluídos. O prédio contará 
com salas de audiências, arquivo, ga-
binetes de juízes, alojamento, salas de 
serviço psicossocial, secretarias, custó-
dia, assessorias, brinquedoteca, copa, 
cozinha, restaurante e estacionamento. 

Além disso, o prédio contará com ilu-
minação natural e será todo adaptado 
para a acessibilidade de portadores de 
necessidades especiais. 

COMPLEXO JUDICIÁRIO EM 

TUCURUÍ 

O Tribunal de Justiça do Estado e a 
Prefeitura Municipal de Tucuruí firma-
ram em dezembro de 2011, o Proto-
colo de Intenções n2  003/2011 com o 
objetivo de desenvolvimento de ações 
conjuntas destinadas à construção do 
Complexo Judiciário na Comarca, que 
abrigará o novo prédio do Fórum e do 
Juizado Especial. O Protocolo foi assi-
nado pela presidente do TJPA, desem-
bargadora Raimunda Gomes Noronha, 
e pelo prefeito de Tucuruí, Sancler An-
tônio Wanderley Ferreira. 

Conforme o convênio, o TJPA doará 
à Prefeitura o prédio onde atualmente 
funciona o Fórum e Juizados Especiais 
da Comarca de Tucuruí, que conta com 
duas Varas Cíveis e uma Criminal. Em 
contrapartida, a Prefeitura construirá 
o Complexo Judiciário, com recursos 
oriundos da quota parte do Municí-
pio junto ao Plano de Inserção Regio-
nal da Usina Hidrelétrica de Tucuruí 
(PIRTUC) e recursos do Município. 

Com o Protocolo, a presidente do 
TJPA dá seguimento ao programa de 
reestruturação das instalações físicas 
de prédios do Judiciário, que objetiva 
proporcionar ambientes com qualida-
de e segurança ao atendimento jurisdi-
cional em todo Estado. 

A história de Tucuruí remonta ao po-
voado de Alcobaça, fundado em 1781,  

passando à condição de Município em 
1947, através da Lei n2  63, de 31 de 
dezembro daquele ano. Atualmente, de 
acordo com dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
Tucuruí tem população estimada em 
cerca de 96 mil habitantes, pertencen-
do à Mesorregião Sudeste paraense e à 
Microrregião de Tucuruí. 
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Na primeira sessão do Pleno em 2012, a presidente Raimunda Noronha propôs uma reflexão sobre o momento vivido pelo Poder 

Sessão do Pleno abriu o 
Ano Judiciário de 2012 

Apresidente do Tribunal de Jus-
tiça do Pará (TIPA), desembar-
gadora Raimunda Gomes Noro-

nha, deu início, no dia 11 de janeiro, 
às atividades do Tribunal Pleno. Na 
primeira sessão de 2012, a presidente 
proferiu mensagem de boas vindas aos 
colegas, propondo uma reflexão acerca 
do moménto vivido pelo Poder Judiciá-
rio nos dias atuais. 

Na oportunidade, a presidente con-
vocou os magistrados para o Encontro 
de Avaliação de Integração da Magis-
tratura Paraense, que visa debater o 
planejamento estratégico do Judiciá-
rio, bem como buscar propostas para 
uma possível adequação para melho-
res resultados práticos. Ao final, pediu 
empenho de todos para que as metas 
do TJPA sejam cumpridas neste ano. 

"Colegas Magistrados 
Procedemos, hoje, de maneira sim-

ples, a abertura do Ano Judiciário no 
âmbito do Estado do Pará. Não obstan-
te, não poderia deixar de referi-me ao 
simbolismo que esta sessão represen-
ta, marcando, de um modo especial,  

o recomeço das atividades jurisdicio-
nais, após o merecido descanso pro-
porcionado pelo Natal. Creio que todos 
aproveitamos o recesso para um rea-
bastecimento das energias que serão 
necessárias para darmos continuidade 
à nossa missão de distribuir a Justiça. 

Creio que todos nós estamos plena-
mente conscientes do momento vivido 
pelo Poder Judiciário, a nível nacional, 
colocado, uma vez mais, sob os holofo-
tes da mídia. Sem pretender entrar no 
mérito das questões que estão sendo 
postas em discussão, não podemos 
abstrair a necessidade de realizarmos 
uma profunda reflexão sobre as nos-
sas responsabilidades, inclusive como 
cidadãos que não deixamos de ser, pe-
rante as críticas, muitas vezes profun-
damente injustas, a respeito da magis-
tratura brasileira. 

Os debates sobre a competência do 
Conselho Nacional de Justiça acabam 
por resvalar para os direitos histori-
camente conquistados pelos membros 
do Poder Judiciário, com o claro obje-
tivo de reacender questões ultrapassa-
das, motivando a opinião pública sobre  

prerrogativas constitucionais ineren-
tes ao exercício da função judicante. 

Em meu entendimento, a forma mais 
simples, clara e direta para nos posi-
cionarmos nesse controvertido emba-
te, é com o nosso trabalho diuturno, 
incansável - como sempre tem sido 
- no sentido de proporcionar à socie-
dade aquilo que ela tanto almeja: a ce-
leridade no julgamento dos processos 
que nos são submetidos, a presteza 
no atendimento às partes, em suma, a 
aplicação do Direito e da Justiça em sua 
melhor essência, com rapidez possível 
que não prejudique a criteriosa análise 
dos feitos "sub judice"  

Este momento, para todos nós, deve 
expressar não apenas o início de um 
novo ano Judiciário, mas que ele seja, 
sobretudo, um tempo de ação e de afir-
mação, de positivismo, de integração 
de todas as forças que atuam no Siste-
ma de Justiça, de tal modo que possa-
mos assegurar a todos os cidadãos, não 
apenas, a modernização do Poder Judi-
ciário, como, por exemplo, o processo 
digital, mas, principalmente, a confian-
ça de que somos realmente a grande 
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Desembargadores votam eletronicamente para a escolha de novo membro da Corte 
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fortaleza da Democracia, o Poder onde 
as aspirações por justiça encontram 
guarida, substância e efetividade. 

Este ano, mais uma vez, temos me-
tas a cumprir. Estou convocando para 
o próximo dia 20, sexta-feira, um En-
contro da nossa magistratura estadual, 
para realizarmos, em conjunto, uma 
reflexão sobre o nosso planejamento 
estratégico, analisando os temas nos 
quais avançamos e os que ainda estão 
passíveis de execução, enfocando pos-
síveis correções de rumo, procurando 
traçar novas diretrizes para o nosso 
futuro. Estimaria profundamente que 
todos os desembargadores lá estives-
sem, conosco, para que possam, tam-
bém, dar suas contribuições pessoais  

Nacional de Justiça (CNJ), possibili-
tando, assim, uma movimentação na 
carreira de 16 magistrados. De acordo 
com as decisões plenárias, foram pro-
movidos Roberta Guterres Caracas, 
para a Comarca de juruti; Rômulo No-
gueira Brito, para a Comarca de Prai-
nha; Alexandre Hiroshi Arakaki, que 
assumirá Dom Eliseu; Amarildo José 
Mazutti, que passará à titularidade de 
Afuá; Newton Carneiro Primo, promo-
vido para Portei; Alexandre José Cha-
ves Trindade, passando à titularidade 
de Terra Santa; Fernanda Azevedo Lu-
cena, que assumirá Porto de Moz; Viní-
cius de Amorim Pedrassoli, promovido 
para Uruará; Celso Gusmão de Moura, 
eleito para a titularidade de São Félix  

do Xingú; Márcio Teixeira Bittencourt, 
que ficará à frente da Comarca de AI-
merim; Leonila Maria de Meio Me-
deiros, promovida para a Comarca de 
Ourilândia do Norte; Renata Guerreiro 
Milhomem de Miranda, para a Comar-
ca de São Domingos do Araguaia; Acrí-
sio Tarja de Figueiredo, escolhido para 
assumir a Comarca de Ulianópolis; 
Jaires Taves Barreto, promovido para 
Novo Repartimento; Lauro Fontes ju-
nior, que ficará à frente da Comarca de 
Canaã dos Carajás; e Carolina Cerquei-
ra de Miranda, que assumirá Goianésia 
do Pará. A juíza Carla Paes Sodré da 
Mota, por sua vez, foi removida para a 
Comarca de Anajás. 

cc 
Este momento, para todos 

nós, deve expressar não 
apenas o início de um novo 
ano Judiciário, mas que ele 
seja, sobretudo, um tempo 
de ação e de afirmação, de 

positivismo, de integração de 
todas as forças que atuam no 

Sistema de Justiça 

   

Presidente Raimunda Gomes Noronha 

para alcançarmos tais objetivos. 
Isto posto, à quisa de saudação, de-

sejo aos meus dignos pares todo o su-
cesso ao longo deste Ano Judiciário. 
E que a família Forense continue a se 
inspirar nas virtudes do bom senso, do 
equilíbrio e da moderação: mudando o 
que deve ser mudado, aperfeiçoando o 
que deve ser aperfeiçoado, expandindo 
o que deve ser ampliado. 

Que Deus nos ilumine. 
Muito obrigada e bom trabalho a 

todos." 

PROMOÇÃO E REMOÇÃO 

Pela primeira vez, o Pleno apreciou 
processos de promoção de juízes sob 
os novos critérios estabelecidos pela 
Resolução n9  106/2010 do Conselho 



Solenidade de concessão do Mérito Judiciário é uma das mais significativas do TWA 

Outorga do Mérito Judiciário 
celebrou o Dia da Justiça 

T
rinta personalidades paraen-
ses, dentre eles o vice-presi-
dente do Supremo Tribunal 

Federal, ministro Carlos Augusto Ayres 
de Britto, foram homenageados, pelo 
Tribunal de Justiça do Pará (TIPA), com 
a outorga da Ordem do Mérito Judiciá-
rio. Também foi prestada homenagem 
ao estandarte da PM. A solenidade, alu-
siva ao Dia da Justiça, comemorada no 
dia 8 de dezembro, foi presidida pela 
desembargadora Raimunda Gomes 
Noronha, na qualidade de presidente 
do TIPA e Grã-Mestre da Ordem. A so-
lenidade ocorreu no dia 16 de dezem-
bro passado. 

Além da presidente do TIPA, com-
puseram a mesa da cerimônia, o pre-
sidente da Assembléia Legislativa 
do Pará (ALEPA), deputado Manuel 
Pioneiro; o secretário de segurança 
pública, Luiz Fernandes Rocha, na 
ocasião representando o governador 
Simão Jatene; os ex-presidentes do 
TJPA, desembargadores Milton Nobre 
e Rômulo Ferreira Nunes; o presiden-
te do Tribunal de Justiça de Goiás, de-
sembargador Vitor Barboza Lenza; o 
bispo auxiliar da Arquidiocese, Dom 
Teodoro Mendes Tavares; o conse- 

lheiro André Dias, representando o 
Tribunal de Contas do Estado (TCE); 
o comandante geral da Polícia Militar, 
Mário Solano; e o presidente da Asso-
ciação dos Magistrados do Estado do 
Pará (AMUA), juiz Heyder Ferreira. 

A cerimônia foi aberta com a execu- 

ção do Hino Nacional, seguido do Hino 
da Bandeira para a entrada do Pavilhão 
Nacional. Em seu discurso, a presiden-
te lembrou que a solenidade é uma 
das mais significativas da agenda do 
Judiciário paraense. "É uma data muito 
importante para a família forense, para 

Judiciário homenageou trinta personalidades e o estandarte da Polícia Militar, reconhecendo suas contribuições para o Judiciário 
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Merecedores da condecoração, homenageados prestam reverência ao Pavilhão Nacional 

todos os operadores do Direito, por-
que ao comemorá-la, somos instados a 
uma profunda reflexão sobre o signifi-
cado da Justiça, expressão que, em úl-
tima analise, sintetiza as aspirações de 
todos os seres humanos na incessante 
busca de seus direitos e do reconheci- 

mento dos valores pessoais inerentes a 
cada cidadão". 

Em nome de todos os agraciados, o 
presidente da ALEPA agradeceu a ho-
menagem, destacando a contribuição 
do Judiciário com os outros poderes. 
"O Tribunal tem sido uma âncora para  

que o Governo do Pará possa cres-
cer", afirmou. Para o deputado, a 
atual administração tem concentra-
do esforços para melhorar a pres-
tação jurisdicional no Estado. Disse 
ainda que a medalha era uma forma 
de reconhecimento ao trabalho que 
vem sendo desenvolvido pelos agra-
ciados. "Esse será um dos momentos 
mais marcantes nas nossas vidas". 

Ao som do Hino da Justiça, as 
medalhas foram entregues pela 
presidente do TJPA e pelos desem-
bargadores Milton Nobre e Rômulo 
Nunes. Em seguida foi realizada a 
homenagem ao estandarte da PM, 
sob o testemunho do comandante 
da corporação. 

HISTÓRICO - Instituída pela Re-
solução 008, de 12  de junho de 2005, 
a Ordem do Mérito Judiciário desti-
na-se a agraciar instituições civis e 
militares, nacionais ou estrangei-
ras, suas bandeiras e estandartes, 
assim como personalidades civis e 
militares igualmente nacionais ou 
estrangeiras, que tenham contribu-
ído para o engrandecimento do Es-
tado e, particularmente, do Poder 
Judiciário. 

PERSONALIDADES HOMENAGEADAS 

GRÃ-CRUZ 
Ministro Carlos Augusto Ayres de 
Freitas Britto, Vice-Presidente do 
Supremo Tribunal Federal; Deputa-
do Estadual Manoel Carlos Antunes 
(Pioneiro), Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado do Pará. 

GRANDE OFICIAL 
Desembargador Vítor Barboza Len-
za, Presidente do Tribunal de Justiça 
de Goiás; Desembargador Manoel 
Alves Rabelo, Presidente do Tri-
bunal de Justiça do Espírito Santo; 
Desembargador Otávio Augusto 
Barbosa, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Terri-
tório; Senador Oziel Rodrigues Car-
neiro, Senador da República pelo 
Estado do Pará no período de 1987 
a 1995. 

COMENDADOR 
Dom Teodoro Mendes Tavares, Bis-
po Auxiliar da Arquidiocese de Be-
lém; Juiz de Direito Heyder Tavares  

da Silva Ferreira, Presidente da AME-
PA - Associação dos Magistrados do 
Estado do Pará; Coronel QOBM Hegé-
sipo Donato Teixeira Júnior, Coman-
dante Geral do Corpo de Bombeiros 
do Estado do Pará; Professor Antônio 
de Carvalho Vaz Pereira, Reitor da 
Unama até 2011; Luiz Alberto Rocha, 
Professor; Henrique Jorge Ribeiro 
da Silva, Presidente da Assembléia 
Paraense; Antônio Carlos do Nasci-
mento Cunha, Presidente do Grêmio 
Literário e Recreativo Português; Ber-
nardino Costa Rezende, Empresário; 
Valdemiro Aguiar Martins Gomes, 
Empresário. 

OFICIAL 
Ana Angélica Abdulmassih Olegário, 
Juíza de Direito; Cláudio Rendeiro, Juiz 
de Direito; Eliana Cortez, Juíza de Di-
reito; Coronel QOPM Fábio Luiz Viana, 
Comandante do Comando de Policia-
mento Regional III; Tenente Coronel 
Ilton Celson Benigno da Silva, Polícia 
Militar do Estado do Pará; Capitão Jo- 

hann Mak Douglas Sales da Silva, 
Ajudante de Ordens da Presidência; 
Reginaldo Pinheiro da Cunha, Tabe-
lião; Luciete Ferreira Bastos (Luci-
nha Bastos), Personalidade Cultu-
ral; Lyoto Carvalho Machida, Atleta 
de MMA - Mixed Martial Arts. 

CAVALEIRO 
Walter Antônio Santos Duarte, As-
sessor do Cerimonial do TJPA; 1 
Ten. QOPM Antônio Carlos Pinhei-
ro Nonato, 1 ZOP /12  BTL; 12 Ten. 
QOPM José João de Azevedo Cor-
rêa, Academia de Polícia Militar Cel. 
Fontoura; Sargento PM Juvenilson 
Braga Sales Barreto, Comandante 
da Guarda do TJPA; Cabo PM Everal-
do de Jesus Sena Aleixo, Segurança 
da Presidência do TJPA; Cabo PM 
Vilmar Costa Ribeiro, Segurança da 
Presidência do TJPA. 

INSÍGNIA DA ORDEM 
Estandarte da Polícia Militar do 
Estado do Pará 
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Homenagens marcam 90  ano da 
Coordenadoria Militar do TJPA 

Em cerimônia presidida pela de-
sembargadora Raimunda Noro-
nha, presidente do TJPA, o Poder 

Judiciário paraense prestou home-
nagens a 27 personalidades, outor-
gando-lhes a Medalha do Mérito De-
sembargador Hermano Rodrigues do 
Couto. A solenidade ocorreu no Salão 
Nobre do edifício-sede do TJPA, no dia 
6 de dezembro de 2011. A comenda é 
concedida a personalidades e institui-
ções que contribuíram, direta ou indi-
retamente, para o engrandecimento 
do Estado do Pará e, em particular, do 
Poder Judiciário. 

Em pronunciamento, a desembarga-
dora Raimunda Noronha rememorou a 
criação da honraria em homenagem ao 
primeiro presidente do TJPA para uma 
destinação especial a personalidades 
que tenham contribuído para o bom 
desempenho do Judiciário na prestação 
jurisdicional à sociedade. Destacou, em 
consequência, o reconhecimento que 
merecem os agraciados, que, assim, se 
recomendaram ao recebimento da hon-
raria que lhes fora conferida. 

Em nome dos homenageados, o coro-
nel Carlos Augusto da Silva, subcoman-
dante geral da Polícia Militar do Pará, 
agradeceu a distinção e o reconheci-
mento do Judiciário, que os selecionou 
como merecedores da honraria. A Me-
dalha foi instituída através da resolução 
009/2002, e é concedida pelo presiden-
te do TJPA por proposta da Comissão 
de Concessão, que tem a incumbência 
de valorar o mérito das pessoas ou ins-
tituições a serem condecoradas. Com  a 
outorga da medalha, o TJPA encerrou 
as comemorações pelo transcurso do 
92  aniversário de criação da Coordena-
dona Militar do TJPA, a frente o cel. PM 
Romualdo Marinho Soares. 

HOMENAGEADOS - GRAU MÉRITO 

- Antônio Álvaro Garcia Brito - Secre-
tário de Administração do TJPA; Cel. 
QOPM Carlos Augusto Oliveira da Silva 
- Subcomandante Geral da PMPA; Cel. 
QOPM Lázaro Saraiva de Brito júnior - 
Comandante do Comando de Missões 
Especiais; Cel. QOPM Eder Ribeiro da 
Silva - Diretor de Pessoal da PMPA; Cel. 

Concessão da Medalha Hermano Rodrigues do Couto, primeiro presidente do TIPA..... 

QOPM Carlos Eduar-
do Barbosa da Silva 
- Chefe de Gabinete 
do Comando Geral da 
PMPA; Ten. Cel. QOPM 
Fernando Augusto 
Dopazo Noura - Chefe 
da Casa Militar da Go-
vernadoria do Estado; 
Ten. Cel. QOPM Moisés 
Cardoso Leitão - Chefe 
da Assessoria Militar 
da JME; Ten. Cel. QOPM 
Waidemir Pereira Mar-
ques Júnior - Coman- . ..encerrou comemorações de aniversário da Coordenadoria 
dante do 62  BPM; Ten. 
Cel. QOCBM Geraldo Pantoja de Mene-  Estado; l Ten. QOPM Marcio Neves 
zes - Subcoordenador Militar do TJPA; Silva - Assessor Militar do TJPA; 12  Ten. 
Ten. Cel. QOPM Paulo Sérgio Santana QOAPM Raimundo Reis Macedo - As-
Garcia - Comandante do 22  BPM; Ten. sessor Militar do Ministério Público do 
Cel. QOPM Pedro Paulo Amorim Bara-  Pará; 1Q Ten. QOAPM Dieferson Nazare-
ta - Comandante do 12  BPM; Ten. Cel. no Cardoso da Silva - Oficial da Cia. de 
QOPM Luiz Cleber Acácio Barbosa - Operações Especiais; Sub Ten. PM Rui 
Subchefe da Assessoria Militar da JME; Barros do Vale - Auxiliar do Gabinete 
Ten. Cel. QOPM Jair da Cruz dos Santos do Comando Geral da PMPA; Sub Ten. 
- Comandante do 102  BPM; Ten. Cel. da PM Roberto Heleno Costa Borges - Co-
PM do Amazonas Rubens de Sá Soares mando Geral da PMPA; Sub Ten. PM Ai-
- Sub Assistente Militar do TJAM; Maj. cides Gonçalves Abreu - Coordenadoria 
QOPM Sandro Augusto de Sales Queiroz Militar do TJPA (CM-TJPA); 3 SGT PM 
- Comandante do 202  BPM; Maj. QOPM Estevam Batista dos Santos - CM-TJPA; 
Paulo de Jesus Garcia Reis - Oficial da CB PM Djalma Pinheiro de Souza - CM-
Corregedoria do CPC; Maj. QOPM Luís TJPA; CB PM João Aguinaldo Dutra de 
Henrique Rodrigues de Mendonça - Ofi-  Oliveira - CM-TJPA; CB PM Wilson dos 
cial da Casa Militar da Governadoria do Santos Pinheiro - CM-TJPA. 
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Organizado pela ESM-PA e pela Comissão de Segurança do TWA, seminário reuniu magistrados, promotores e agentes de segurança 

Seminário debateu a segurança 
de magistrados paraenses 

O
Tribunal de Justiça do Pará atra-
vés da Escola Superior da Ma-
gistratura (ESM-PA), promoveu 

o 1 Seminário de Segurança de Magis-
trados do Estado do Pará voltado a 
capacitar militares e juízes nessa área. 
No Pará são 14 juízes que estão sob 
proteção, devido a ameaças recebidas 
da parte de pessoas que respondem a 
processos criminais, um deles atuando 
na capital e os demais em Comarcas do 
interior do Estado. No Brasil são 134 
juízes ameaçados, segundo dados do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Aberto oficialmente pela presidente 
do TJPA, desembargadora Raimunda 
Gomes Noronha, que elogiou a inicia-
tiva do desembargador Ronaldo Valie, 
presidente da Comissão Permanente 
de Segurança, o evento marcou a pro-
gramação alusiva ao 292  aniversário da 
ESM-PA. Delegados das policiais Fede-
ral e Estadual, magistrados, promoto-
res e militares, que fazem a segurança 
de juízes e promotores, participaram 
da programação. 

No discurso a desembargadora Rai-
munda Noronha destacou as provi-
dencias que o Judiciário paraense tem  

tomado, alem de medidas adotadas em 
parceria com os demais Poderes para 
evitar casos como ocorreu com a juíza 
Patrícia Aciolie, do Rio de Janeiro. Entre 
elas a criação da Comissão Permanen-
te de Segurança, seguindo orientação 
do CNJ. A dirigente defende o aumento 
dos efetivos da força policial e destaca 
o empenho do CNJ, através da ministra 
Eliana Calmon, que defende a integra-
ção dos Poderes para o enfrentamento 
às organizações criminosas. 

O delegado Marco Aurélio Pereira 
de Moura, coordenador geral de De-
fesa Institucional da Polícia Federal, 
abordou em palestra o ponto de vista 
da instituição sobre a questão da segu-
rança. Para o coordenador, a segurança 
precisa ser trabalhada a partir de um 
planejamento estratégico e de forma 
inteligente para antecipar o fato. O de-
legado citou alguns casos concretos, 
e usou vídeos que mostram situações 
envolvendo segurança. 

Logo após, o delegado Carlos Henri-
que Maia Barbosa, chefe da Divisão de 
Segurança de Dignitários a Polícia Fe-
deral, também fez uma abordagem de 
como se dá a segurança de autoridades  

e chefes de estados recebidos pela Pre-
sidência da República. O delegado expli-
cou a necessidade de, em alguns casos, 
interferir até nas agendas dos "dignatá-
rios", para a garantia da segurança. 

O secretário de Segurança do Esta-
do, Luiz Fernandes Rocha, encerrou as 
palestras ressaltando a necessidade do 
Estado garantir a proteção e segurança 
de magistrados e promotores, que são 
os que combatem as organizações cri-
minosas. O secretário considera que 
em muitos casos os ameaçadores que-
rem causar intranqüilidade e desestru-
turar emocionalmente os ameaçados, 
para que eles não consigam executar a 
contento as respectivas funções. 

O desembargador Ronaldo Valie, pre-
sidente da Comissão Permanente de 
Segurança dos Magistrados, explicou 
que os juízes que se sentirem ameaça-
dos devem imediatamente comunicar 
à Presidência do TJPA, que por sua vez 
remete à Comissão Permanente, para 
adoção de providências. O desembar-
gador informou, que entre as medidas 
adotadas pelo Tribunal estão a aquisi-
ção de carros blindados e coletes a pro-
va de balas. 
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Presidente Raimunda Noronim coordenou os trabalhos do Encontro de Avaliação 

Magistrados reunidos em torno 
do Planejamento Estratégico 

M ais de 200 magistrados parti-
ciparam, no último dia 20 de 
janeiro, do Encontro de In-

tegração e Avaliação da Magistratura 
Paraense, que objetivou analisar a evo-
lução do Planejamento Estratégico do 
Judiciário do Pará, sob a ótica de pos-
síveis adaptações que visem aprimo-
rar a sua aplicação prática, bem como, 
promover uma ampla integração das 
diversas regiões judiciárias do Estado. 

A reunião foi aberta pela presidente 
do Tribunal de Justiça do Pará, desem-
bargadora Raimunda Gomes Noronha, 
com a presença dos desembargadores 
do TIPA e juízes integrantes das 16 re-
giões judiciárias do Pará. A presidente 
deu as boas vindas a todos e ressaltou 
a importância do Encontro, desejando 
que a "retomada de nossa caminhada 
no ano que se inicia seja marcada por 
um compromisso solidário com a bus-
ca incessante da otimização de nossas 
atividades". 

A desembargadora afirmou que con-
vocou os magistrados com o propósito 
de "procedermos, em conjunto, uma 
análise de nosso planejamento estra-
tégico para que possamos mensurar  

os resultados alcançados, os avanços 
registrados e, na medida do possível, 
as falhas porventura existentes que 
poderão ser corrigidas e que repre-
sentam obstáculos ao bom desempe-
nho de nossos trabalhos" 

PLANEJAR PARA 
CONCRETIZAR AÇÕES 

De acordo com os dados do TIPA, 
no Planejamento, que é composto de 
28 projetos, várias fases já foram exe-
cutadas, permitindo a concretização 
de ações que repercutiram no avan-
ço dos serviços jurisdicionais, com o 
incremento de recursos financeiros, 
auxiliando na superação de barreiras 
de cunho geográfico-estrutural, pos-
sibilitando meios para a constante 
melhoria da qualidade e celeridade na 
atuação institucional. 

No plano de gestão do biênio 
2011/2012, em consonância com o 
Planejamento Estratégico, estão em 
andamento projetos como a padro-
nização dos procedimentos judiciais, 
no qual foram realizadas oficinas de 
trabalhos em Belém envolvendo todas  

as 108 Comarcas do Pará, capacitação 
para uso de programas de acompa-
nhamentos processuais, elaboração 
de manuais de rotinas cível e criminal, 
além de treinamento de servidores de 
diversas Comarcas. 

Também foram desenvolvidas ações 
nos projetos relativos ao Processo 
Administrativo Digital; Expansão da 
Infraetrutura Judiciária (com a insta-
lação de Varas no Distrito de Icoaraci 
e na Comarca de Marituba, bem como 
a convocação, em 2011, de 178 servi-
dores aprovados em concurso públi-
co); Sistema de Gestão de Custos, com 
otimização dos recursos; Parceiros 
da Justiça (para desenvolvimento de 
ações conjuntas com as demais insti-
tuições que integram o Sistema de Jus-
tiça); Conciliando com a Justiça (que 
objetiva a solução de conflitos, inclu-
sive com ações preventivas); Progra-
ma de Segurança (com instalações de 
equipamentos de segurança e padro-
nização dos prédios dos fóruns das Co-
marcas do Interior através de projetos 
de adequação e infraestrutura física); 
dentre outros. 

PALESTRAS E EXPOSIÇÕES 

No Encontro, o desembargador Mil-
ton Nobre, que estava no exercício da 
Corregedoria de Justiça das Comarcas 
do Interior, falou sobre "A importância 
do Planejamento Estratégico e ava-
liação do Poder Judiciário estadual 
frente às metas nacionais". Ressaltou a 
necessidade de participação de todos 
e do compromisso com a questão para 
que o planejamento definido alcance 
as metas estabelecidas. "O planeja-
mento, quando não é construído com 
a ampla participação e o consenso de 
todos os atores responsáveis por sua 
realização, carrega consigo algumas 
armadilhas que podem levar ao seu 
fracasso na prática, como, por exem-
plo, ao emperramento burocrático e a 
falta de compromisso no alcance dos 
resultados". 

O magistrado falou ainda da melhor 
organização do Poder Judiciário nos 
últimos anos, o que possibilita e abre 
espaço para a melhor aplicação do que 
se planeja, demonstrando um cenário 
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Integrantes das Corregedorias da Região Metropolitana de Belém e do Interior expuseram resultados de ações implementadas em 2011 

de avanços do Judiciário estadual. 
Os desembargadores corregedores 

Dahil Paraense e Milton Nobre e os 
juízes corregedores da Região Metro-
politana de Belém (Lúcio Guerreiro e 
Luana Santalices) e do Interior (Cris-
tiano Arantes e Mátia- Sena) falaram 
sobre as atividades desempenhadas e 
resultados obtidos em 2011, relativos 
aos projetos implementados e correi-
ções realizadas, destacando a aplica-
ção do manual de rotinas cíveis e cri-
minais, que auxiliou na dinamização 
e celeridade processual. Na ocasião, o 
desembargador Milton Nobre leu uma 
mensagem da titular da Corregedoria 
do Interior, desembargadora Maria de 
Nazaré Gouveia dos Santos, que não 
pode estar presente no evento, em 
que frisou a participação da Corre-
gedoria no planejamento, desejando 
bom trabalho a todos no Encontro. 

A Coordenação dos Juizados Espe-
ciais, com o desembargador Constan-
tino Guerreiro, coordenador, e a juíza  

auxiliar da unidade, Sílvia Mara Ben-
tes, expôs os avanços obtidos no que 
diz respeito às atividades das Varas 
de Juizados e Juizados em todo o Pará. 
Apresentaram, na ocasião, os núme-
ros do projeto Audiência em Dia, re-
alizado em outubro e novembro de 
2011, com a realização de 2.280 audi-
ências, resultando em 923 sentenças 
e 272 acordos homologados. A ação 
especifica antecipou audiências antes 
agendadas para até maio de 2013. 

CRONOGRAMA DE AÇÕES 
PARA AS COMARCAS 

Na sequência dos trabalhos, a de-
sembargadora Luzia Nadja Nascimen-
to, coordenadora do Sistema LIBRA, e 
o secretário de Informática do TJPA, 
Fábio Salame, apresentaram o crono-
grama de substituição do Sistema de 
Acompanhamento Processual (SAP-
XXI), ainda presente em algumas Co-
marcas, pelo Sistema LIBRA, o qual  

permite ao Judiciário implantar o pro-
cesso eletrônico. O LIBRA já está pre-
sente em diversas Comarcas. 

As secretárias de Planejamento, 
Sueli Azevedo, e de Gestão de Pessoas, 
Alice Loureiro, também apresentaram 
as ações desenvolvidas nas respecti-
vas áreas de atuação, como o plane-
jamento de admissão dos assessores 
jurídicos dos juizes de 2?  Entrância. 
De acordo com o cronograma, serão 
atendidos inicialmente os juízes que 
atuam nas 34 Varas que integram as 
Comarcas de Ananindeua, Marabá e 
Santarém. Em seguida, serão atendi-
das mais 40 Comarcas, totalizando 
111 Varas de 43 Comarcas. O Encon-
tro de Integração e Avaliação encer-
rou com os juízes expondo as situa-
ções enfrentadas nas Comarcas e as 
alternativas para melhor administrar 
as questões relacionadas a infraestru-
tura dos fóruns, bem como apresen-
tação de sugestões para o aprimora-
mento do Planejamento Estratégico. 

Coordenadoria dos Juizados Especiais também apresentou dados estatísticos de suas ações no Encontro que reuniu mais de 200 juizes 
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Um total de 107 oficiais receberam a certificação de conclusão do curso, que já beneficiou cerca de 400 oficiais de justiça no Pará 

Oficiais de Justiça tiveram curso 
sobre cumprimento de decisões 

C
ento e sete oficiais de justi-
ça receberam o certificado de 
conclusão do curso "Gestão de 

Cumprimento das Decisões Judiciais' 
realizado pelo TJPA em parceria com 
a Faculdade de Estudos Avançados do 
Pará (Feapa). A solenidade, realizada 
em dezembro de 2011, foi coordenada 
pela desembargadora Eliana Abufaiad, 
vice-presidente do TJPA e, na ocasião, 
presidente em exercício da instituição. 
Também participaram da cerimônia o 
secretário de Administração do Tribu-
nal, Antonio Alvaro Brito; a secretária 
de Gestão de Pessoas em exercício, 
Ana Lúcia Monteiro; a coordenadora 
de Treinamento e Capacitação do Judi-
ciário, Márcia Lobo Santos; o reitor da 
Feapa, Edson Franco; e o presidente 
do Sindicato dos Oficiais de Justiça do 
Estado, Edivaldo Júnior. 

A desembargadora Eliana Abufaiad 
parabenizou os oficiais afirmando que 
os resultados práticos desse e de ou-
tros cursos a serem realizados auxilia-
rão os profissionais para um melhor e 
mais efetivo atendimento à sociedade. 
Ressaltou ainda que o curso atende a  

recomendação do Conselho Nacional 
de Justiça, prevista na Resolução n9  
126, correspondente à capacitação e 
qualificação dos servidores do Judici-
ário, sendo a primeira atividade efeti-
va promovida pela Coordenadoria de 
Treinamento e Capacitação do TJPA, 
criada pela Presidência do Tribunal em 
outubro de 2011. 

O reitor Edson Franco também para-
benizou os oficiais e o TJPA pela capa-
citação de seus servidores. Manifesta-
ram-se também o secretário Antonio 
Brito, que falou sobre as iniciativas 
do TJPA para capacitação através da 
Secretaria de Gestão, e o presiden-
te do Sindicato, Edivaldo Júnior, que 
ressaltou o índice de participação dos 
oficiais, agradecendo ao Tribunal em 
nome de sua classe. 

De acordo com a coordenadora de 
Treinamento e Capacitação, Márcia 
Santos, nos 14 Pólos Judiciários, que 
reúnem todas as Comarcas do Interior, 
476 funcionários estão sendo capa-
citados com o curso "Rotinas Judiciá-
rias"; e cerca de 500 oficiais de justiça 
recebem capacitação no curso "Gestão  

de Cumprimentos de Decisões Judici-
árias", no módulo à distância. Foram 
concluídos neste semestre os cursos 
de "Cálculos Judiciários' com capaci-
tação de 120 servidores, e de "Gestão 
Judiciária", que atendeu 60 diretores 
de secretarias e assessores técnicos e 
jurídicos. 

CONCURSO PÚBLICO 

Por decisão do Tribunal Pleno, foi 
prorrogado por mais dois anos o resul-
tado do concurso público para o pre-
enchimento de vagas no cargo de ana-
lista judiciário, área especializada em 
Assistência Social (Edital 02/2009). O 
certame também ofertou vagas para 
várias outras especialidades no cargo 
de analista, e também vagas para os 
cargos de auxiliar administrativo. Ao 
todo foram ofertadas 236 vagas, mas o 
Judiciário já convocou mais que o tri-
plo desse quantitativo, uma vez que o 
concurso também definiu cadastro de 
reserva. A última convocação ocorreu 
em dezembro/2011. Os candidatos se 
apresentaram entre 9 a 18/01/2012. 
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A servidora padrão com a Desa. Raimunda 
Noronha e o juiz José Antônio Cavalcante 

Ti PA adapta sistema e já 
opera no Banco Nacional 
de Mandados de Prisão 

Desa. Luzia Nadja coordenou adaptação de sistema para o BNMP 

SERVIDORA DESTAQUE 2011 

A analista judiciária Fátima Maria 
Buenano França, lotada no Fórum Cí-
vel da Comarca de Belém, foi eleita a 
servidora destaque 2011 do judiciário 
paraense. Ela concorreu com outros 
seis servidores, que tiveram suas in-
dicações igualmente feitas pelos seus 
respectivos setores. A servidora des-
taque recebeu, como premiação, um 
notebook e uma plaqueta como ho-
menagem. Os demais servidores indi-
cados também foram homenageados 
com uma plaqueta. A escolha ocorreu 
durante a Semana do Servidor. 

MÉTODOS GERENCIAIS 

Magistrados e servidores gestores 
de projetos estratégicos do Poder Ju-
diciário estadual assistiram, no dia 12 
de janeiro, uma apresentação sobre o 
método Grumbach de Gestão Estraté-
gica, exposta pelo gerente de projetos 
da Brainstorming, Joe Weider da Silva. 
O objetivo foi demonstrar a utilização 
dessa ferramenta na execução de pro-
jetos estratégicos, buscando a eficácia 
e efetividade das ações previstas no 
planejamento estratégico. 

No último dia 31, foi a vez dos ser-
vidores do TJPA participarem de de-
monstração do curso "Treinamento de 
Coaching". As linhas gerais do curso fo-
ram apresentadas pelo administrador 
Hermano Wrobel, da empresa de con-
sultoria HW. As ações de treinamento, 
promovidas pela Coordenadoria de Ca-
pacitação de Servidores do TJPA, inte-
gram o Programa de Desenvolvimento 
de Gestores e visa treinar os partici-
pantes para o aprimoramento e maxi-
mização no desempenho da gestão. 

O Poder Judiciário estadual do 
Pará concluiu a adaptação do siste-
ma de informações sobre expedição 
de mandados de prisão e já opera os 
dados de acordo com o que dispõe a 
Resolução n0  137/2011 do Conselho 
Nacional de Justiça, que regulamen-
tou e instituiu o Banco Nacional de 
Mandados de Prisão (BNMP). Com a 
nova ferramenta, o Tribunal de Justi-
ça do Pará aprimora a prestação do 
serviço, disponibilizando em tempo 
real as informações acerca dos man-
dados expedidos e cumpridos em 
todo o Estado. 

A adaptação e aprimoramento do 
sistema para atendimento da Resolu-
ção foi coordenada por um Grupo de 
Trabalho designado pela presidente 
do TJPA, desembargadora Raimunda 
Gomes Noronha, através da Portaria 
n2  2542/2011. Compõem o Grupo a 
desembargadora Luzia Nadja Nasci-
mento, que o preside; a juíza auxiliar 
da Presidência do TJPA, Andréa Ribei-
ro; a juíza auxiliar da Corregedoria de 
Justiça das Comarcas da Região Me-
tropolitana de Belém, Luana Santa-
lices; o juiz auxiliar da Corregedoria 
das Comarcas do Interior, Cristiano 
Arantes; e o coordenador de Aplica-
ções da Secretaria de Informática do 
TJPA, Márcio Góes do Nascimento. 

Conforme a Resolução a criação 
do BNMP tem por objetivo facilitar o  

conhecimento de informações a res-
peito do assunto e o cumprimento de 
diligências por parte das autoridades 
policiais, assim como visa auxiliar os 
magistrados no exercício de sua juris-
dição. Em seu artigo 21  a Resolução 
prevê que "o BNMP será disponibili-
zado na rede mundial de computado-
res, assegurado o direito de acesso à 
informações a toda e qualquer pes-
soa, independentemente de prévio 
cadastramento ou demonstração de 
interesse, sendo de responsabilidade 
do CNJ a sua manutenção e disponi-
bilidade", como órgão estratégico e 
central do sistema judicial. 

A responsabilidade pela atuali-
zação dos dados, assim como pelo 
conteúdo disponibilizado, porém, é 
exclusivamente dos tribunais e das 
autoridades judiciárias responsá-
veis pela expedição dos mandados 
de prisão, cabendo à autoridade 
policial que for dar cumprimento à 
medida constante do BNMP averi-
guar sua autenticidade e assegurar 
a identidade da pessoa a ser presa. 
O mandado deve ser informado ao 
BNMP no prazo de 24 horas a partir 
de sua expedição e, conforme o arti-
go 3 da Resolução, terá por objeto 
uma única pessoa e conterá dados 
como número do documento, nome 
e qualificação da pessoa procurada e 
sua fotografia, entre outros. 
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Diariamente, cerca de 866 agentes estiveram envolvidos nos trabalhos 

Semana da Conciliação no Pará 
atendeu mais de 14 mil pessoas 

A
sexta edição da Semana Nacional da Concilia-
ção no Pará, realizada no período de 28/11 a 
02/12 de 2011, foi considerada positiva pela 

Coordenação do Movimento pela Conciliação no Es-
tado, com atendimento de 14.197 pessoas. Para a 
Coordenação, o resultado dos cinco dias de trabalho 
demonstrou a adesão da sociedade ao Movimento, 
comparando-se os dados de atendimento em relação 
aos anos anteriores. Em relação a 2010, quando fo-
ram registrados 11.300 atendimentos, a diferença é 
de 22%, e sobre 2009, quando o atendimento foi de 
7.857, o percentual diferencial é de 75,56%. O Movi-
mento pela Conciliação é coordenado pelo desembar-
gador Constantino Guerreiro, também coordenador 
dos juizados Especiais, e conta com o apoio das Cor-
regedorias de Justiça das Comarcas da Região Metro-
politana de Belém (CJRMB) e do Interior (CJl). 

Conforme os dados, das 10.453 audiências designa-
das, 7.915 foram realizadas, correspondendo a 76 % 
do total. Dessas, o índice de acordos entre as partes 
chegou aos 40%, ou seja, 3.171, com valores homo-
logados da ordem de R$ 18,5 milhões. Para a Coorde-
nação, merecem destaque, no interior, a Vara Única de 
Igarapé-Miri, que homologou 203 acordos em 260 au-
diências realizadas, e, no âmbito da RMB, o 32 Juizado 
Especial Cível de Ananindeua, que, das 337 audiências 
realizadas, homologou acordo em 205 delas. Quanto 
ao montante de valores, a 22  Vara Cível de Santarém 
mereceu destaque homologando a soma de R$ 9 mi-
lhões em acordos, quase a metade do valor referente a 
toda a Semana e em todo o Estado. 

Os Juizados Especiais, em todo o Pará, concentraram 
a metade do atendimento registrado, considerando 
que, das 10.453 audiências designadas, 5.006 eram 
da competência dos Juizados, com realização de 78% 
delas, ou seja, 3.927 (dessas 1.240 resultaram em acor-
do), com atendimento de 7.143 pessoas. 

De acordo com a Coordenadoria de Estatística do 
TJPA, trabalharam diariamente na Semana, em mé-
dia, 866 agentes (magistrados, conciliadores e cola-
boradores), atuando diretamente nos procedimentos 
conciliatórios nos 12  e 22  graus. Os atendimentos 
ocorreram nos próprios gabinetes dos magistrados, 
com ampliação do expediente para atender a deman-
da específica do evento. No 29  grau, participaram da 
Semana os desembargadores Constantino Guerreiro, 
Leonam Cruz Júnior, Luzia Nadja Nascimento, Maria 
de Nazaré Saavedra e Maria do Céo Coutinho, que rea-
lizaram 79 audiências das 112 agendadas, atendendo 
195 pessoas. 

Conforme o coordenador Constantino Guerreiro, o 
Movimento pela Conciliação, que não se restringe ape-
nas a Semana, com atividades durante todo o ano, visa 
tornar mais rápida e efetiva a prestação jurisdicional, 
além de promover a cultura da paz e do entendimento. 

Des. Constantino Guerreiro coordena o Movimento pela Conciliação 

Audiências ocorreram nos gabinetes dos próprios magistrados 
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ATIVIDADES PARALELAS 

Diversas Comarcas do Interior agen-
daram para a Semana da Conciliação 
atividades paralelas com atendimento 
de demandas judiciais e serviços de 
cidadania. Em Marabá, juízes e servi-
dores realizaram ação cidadã no bairro 
de São Felix, zona urbana. Foram pres-
tados centenas de atendimento, além 
de processadas e julgadas 67 ações de 
caráter consensual envolvendo regis-
tro civil, divórcio, alimentos e reconhe-
cimentos de paternidade, além de 20 
casamentos em cerimônia conjunta. 

Em Santarém, foi desenvolvida uma 
ação de cidadania em parceria com o 
Núcleo de Justiça do Governo do Es- 

tado para emissão de documentos e 
orientação com advogados voluntários. 
Também houve mutirão de audiências 
concentradas no Abrigo Municipal re-
visando a situação de crianças abri-
gadas; ações do Projeto Pai Presente, 
com audiências de reconhecimento 
voluntário de paternidade; mutirão de 
audiências e transação penal no Juiza-
do Especial Criminal; e casamento co-
munitário envolvendo 20 casais. 

Na Comarca de Abaetetuba foram re-
alizadas palestras sobre cidadania. Em 
São Geraldo do Araguaia, mutirão de 
Audiências de Registro Civil. Em São 
Sebastião da Boa Vista, reunião com 
instituições públicas para disseminar a 
cultura da conciliação. Já em Canaã dos  

Carajás, foram programadas ativida-
des diversas, como entrega de títulos 
eleitorais. 

Em Parauapebas, foi realizada a ação 
"Conciliar é Legal - Judiciário de Pa-
rauapebas de Mãos Dadas com o Cida-
dão", com programação voltada para as 
demandas de conciliação das causas 
em trâmite ou a serem ingressadas na 
ocasião, além de palestras na área de 
Saúde e Educação Ambiental e esclare-
cimentos sobre direitos do cidadão. 

Já em Tucuruí, foi realizada uma ação 
cidadã com emissão de documentos, 
além de ciclo de palestras com temas 
diversos como doação de sangue, al-
coolismo, violência contra a mulher, 
família substituta, dentre outros. 

Audiência em Dia antecipou 
mais de duas mil audiências 

Exatas 2.280 audiências foram 
realizadas durante o Projeto Audi-
ência em Dia, organizado pela Coor-
denadoria de Juizados Especiais nos 
meses de outubro e novembro de 
2011. Desse total, 923 finalizaram 
com sentença proferidas pelos ma-
gistrados das sete Varas que partici-
param das atividades, além de 272 
acordos entre as partes homologa-
dos pelo Juízo. Foram ouvidas nas 
audiências 6.907 pessoas. 

O resultado dos trabalhos foi sa-
tisfatório, considerando a celeri- 

dade processual, uma vez que foram 
antecipadas audiências que estavam 
agendadas para até maio de 2013. O 
projeto adotou como tema "Concre-
tizando a Justiça", e integra o Planeja-
mento Estratégico 2010/2014 do TJPA. 

As unidades que aderiram ao projeto 
(12, 2?, 3, 5, 64  e 9?  Varas de Juizados 
Especiais Cíveis e 29  Vara de Juizados 
Especiais Criminais) tiveram autono-
mia na organização da pauta, onde as 
partes resolveram o impasse em uma 
audiência única. A 3?  Vara dos Juiza-
dos Especiais Cível, por exemplo, teve  

como prioridade os processos físi-
cos que envolviam concessionárias 
de telefonia, enquanto que a 6?  Vara 
priorizou processos virtuais relati-
vos a seguro DPVAT. 

Participaram do projeto os juízes 
Carolina Miranda, Ana Lúcia Lynch, 
Mansa Beline, Tânia Batistelo, Wan-
derley Silva, Max Ney Cabral, Márcia 
Murrieta e Eliana Cortês, que conta-
ram com o apoio dos servidores das 
Varas e da Coordenadoria dos Juiza-
dos, além de técnicos de Informáti-
ca e Segurança. 

Sete Varas de Juizados Especiais participaram do projeto, que antecipou mais de duas mil audiências em dois meses de atividades 
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Atividades da Casa de Justiça e Cidadania do Pará permitiram a realização de exames que possibilitarão a identificação biológica de várias crianças sem o sobrenome paterno em seus registros 

Casa da Justiça e 

Cidadania do TJPA 

promoveu exames 

de DNA na Campanha 

Pai Presente 

Um total de 26 exames de DNA, re-
ferentes ao projeto "Pai Presen-
te", foram realizados no último 

dia 13 de dezembro, na Casa da Justiça 
e Cidadania do Estado do Pará (CJC). A 
ação contou com o apoio do Tribunal de 
Justiça do Pará (TJPA). Alguns interes-
sados também compareceram esponta-
neamente para fazer o exame. 

Segundo a coordenadora da CJC, ju-
íza da 14  Vara Cível de Icoaraci, Anto-
nieta Maria Ferrari Mileo, a ação surgiu 
a partir do interesse de algumas pes-
soas em realizar o exame. "Foi a par-
tir desse cadastro que notificamos os 
interessados a comparecer em nossa 
sede. Assim, buscamos resolver alguns 
casos sem o Judiciário ser acionado", 
explicou. 

A coleta do material para exame  

(saliva) foi realizada por técnico da 
FADESP. Após a conclusão do procedi-
mento, os resultados (prontos em 30 
dias), caso confirmem a paternidade, 
são encaminhados pela juíza ao cartó-
rio, para fins de alteração no registro, 
com o devido acréscimo do nome do 
pai no documento. 

CAMPANHA 
PAI PRESENTE 

O projeto foi criado através do Pro-
vimento n2  12/2010-CNJ, com base no 
senso escolar de 2009 e tem como obje-
tivo aproximar a criança ou adolescen-
te de sua identidade biológica, visando 
facilitar o reconhecimento voluntário 
de paternidade. O foco maior do proje-
to é a parceria com as escolas estaduais  

e municipais. Desde que foi criado, em 
agosto de 2011, já foram efetuados 134 
reconhecimentos de paternidade. 

Qualquer pessoa interessada no pro-
jeto pode comparecer na sede da Casa 
de Justiça e Cidadania, localizada na 
Av. Almirante Barroso, 2380 (entre Tv. 
Pirajá e Passagem Lindolfo Collor) em 
frente ao Bosque Rodrigues Alves, das 
8h às 14h. 

SANTA IZABEL DO PARÁ 

Na Comarca de Santa Izabel do Pará, 
localizada na Região Metropolitana de 
Belém, a juíza Mônica Maciel Fonse-
ca, da 12  Vara Cível, retomou no últi-
mo dia 27 de janeiro as atividades da 
Campanha Pai Presente no município. 
Mais 18 atendimentos foram realiza-
dos, resultando em 10 reconhecimen- 

tos voluntários de paternidade. 
Com esses números, a magistrada, 

juntamente com sua equipe de apoio, 
já soma 409 atendimentos desde o 
início do projeto (maio/2011), regis-
trando 164 reconhecimentos volun-
tários de paternidade. O objetivo da 
magistrada é zerar, ou pelo menos 
minimizar ao máximo, o número de 
crianças que não tem em seus regis- 

tros de nascimento o nome do pai. 
Os mutirões em Santa Izabel con-

tam com a parceria das escolas pú-
blicas e particulares do município, as 
quais informam sobre o público alvo 
da magistrada. Estão previstos, para 
o próximo mês de março, 423 aten-
dimentos, que serão realizados em 
mutirões na 32  Vara definidos para os 
dias 12, 22 e 29. 

Atendimento e controle rigoroso dos dados das partes envolvidas no procedimento antecedem a coleta de material (saliva) para o exame Mutirões na Y' Vara de Santa Izabel do Pará já atenderam mais de 400 pessoas, com 164 reconhecimentos voluntários de paternidade 



O
juiz Cláudio Henrique Rendeiro, 
coordenador do Programa Co-
meçar de Novo no Judiciário pa-

raense, considera que 2011 foi um ano 
de consolidação do projeto no Estado, 
somando alguns avanços no que diz 
respeito ao eixo da qualificação profis-
sional. O Programa Começar de Novo é 
de iniciativa do Conselho Nacional de 
Justiça e foi lançado pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará em fevereiro 
de 2010. Na ocasião, diversas institui-
ções assinaram o Protocolo de Inten-
ções, assumindo o compromisso de 
envidar esforços para a efetiva implan-
tação de ações que visem a reinserção 
social de presos e egressos do Sistema 
Penitenciário, através da inclusão em 
programas de capacitação profissional 
e no mercado de trabalho. Nos anos de 
2010 e 2011 foram inseridos 80 egres-
sos no mercado de trabalho através do 
Começar de Novo, na Região Metropo-
litana de Belém. 

Além do eixo de qualificação pro-
fissional, o programa é desenvolvido 
também através de dois outros eixos 
norteadores, que são o inclusão pro-
dutiva e a proteção social. De acordo 
com o juiz, como exemplo de avanço na 
qualificação profissional, "apesar das 
muitas dificuldades quando a amplia-
ção da disponibilização de vagas para 
trabalho", estão as parcerias firmadas 
com o Serviço Nacional do Comércio 
(SENAC), "que proporcionou a reali- 
zação de cursos profissionalizantes na 
área de estética às internas do Centro 
de Recuperação Feminino (CRF) e vá- 
rios outros cursos realizados em San-
tarém". O magistrado também destaca 
a parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR), que 
promoveu curso de costura industrial 
aos internos do Centro de Recuperação 
de Redenção. 

Um dos principais avanços aponta-
dos pelo juiz diz respeito a criação de 
leis municipais que incentivam a con- 

tratação de presos e egressos do Sis-
tema Penitenciário por empresas que 
prestam serviços às Prefeituras. Essa 
iniciativa já é realidade nos Municípios 
de Redenção, Paragominas, Tomé-Açu 
e Abaetetuba. Em 2011, a coordenação 
do programa Começar de Novo, rea-
lizado no Pará conjuntamente com o 
Programa Aguapé, idealizado pelo juiz 
Cláudio Rendeiro, visitou 11 Câmaras 
Municipais, apresentando o programa 
e sensibilizando os legisladores sobre 
a necessidade de discussão do assunto, 
resultando na criação das referidas leis 
nos municípios e projetos de leis ainda 
a serem apreciados. 

Nesses municípios, o coordenador e 
a equipe técnica do programa, forma-
da por psicólogos, pedagogos e assis-
tentes sociais, também reuniram com 
os magistrados das Comarcas, com o 
empresariado local, com as direções 
das Casas Penais, além de igrejas, 
ONGs, sindicatos, dentre outras insti-
tuições e entidades. O objetivo foi de 
monitorar as ações de reinserção so-
cial desenvolvidas onde o programa 
já foi implantado e apresentar e sen-
sibilizar a sociedade local onde ainda 
não foi implantado. Foram visitados 
os municípios de Redenção, Marabá, 
Tucuruí, Mocajuba, Igarapé-Miri, Para-
gominas, Santarém, Itaituba, Altamira, 
Abaetetuba e Cametá. Além dos cur-
sos profissionalizantes, o Começar de 
Novo também incentiva as iniciativas 
que correspondam a educação, com 
vários detentos e egressos do Sistema 
Penitenciário inseridos em projetos de 
Educação de Jovens e Adultos. 

Juiz Cláudio Henrique Ren-
deiro coordena o Começar de 

Novo no Pará, que já organizou 
várias atividades objetivando a 

reinserção do egresso no 
mercado de trabalho. 

Judiciário consolida 

atividades do Programa 

Começar de Novo no 

Estado 
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Campanha estimulou 
a solidariedade no natal 

Realizada pelo Judiciário paraen-
se pelo quinto ano consecutivo, 
a Campanha Natal Solidário be-

neficiou diversas crianças com doação 
de brinquedos. Também foram arreca-
dados alimentos não perecíveis, que 
foram doados a famílias carentes. Ao 
todo, 26 instituições foram beneficia-
das com cerca de três mil brinquedos. 
As entidades inscritas para receberem 
as doações atendem crianças de várias 
faixas etárias, muitas em situação de 
risco e outras vindas do interior para 
tratamento de câncer, e estão localiza-
das em vários bairros de Belém e dis-
tritos de lcoaraci e Outeiro. 

A programação natalina iniciou no 
dia 2 de dezembro, com Missa em  

Ação de Graças no jardim interno do 
TJPA, com a chegada do "Papai Noel", 
que desceu de rapei. A presidente do 
Tribunal, desembargadora Raimun-
da Gomes Noronha, após a missa, fez 
a entrega simbólica das doações, que 
beneficiou, na ocasião, 170 crianças. 
A programação encerrou no dia 19 de 
dezembro, com a confraternização dos 
servidores do Judiciário. 

ÁRVORE NATALINA ECOLÓGICA 

Em parceria com a Prefeitura Muni-
cipal de Benevides, o TJPA instalou em 
seu edifício sede uma árvore natali-
na ecológica, de seis metros de altura, 
confeccionada com cerca de 20 mil gar- 

rafas pet. O Judiciário do Pará, através 
do Programa Agenda Socioambiental, 
acreditando na iniciativa da Prefeitu-
ra, que desenvolveu o projeto de natal 
sustentável, decorando toda a cidade 
de Benevides, trouxe para o seu espaço 
as obras criadas a partir da utilização 
de material reciclável, que neste ano, 
conforme a organização do "Natal de 
Benevides", juntou cerca de três mi-
lhões de garrafas pet, transformando-
as em objetos de decoração natalina, 
deixando a cidade de Benevides e insti-
tuições parceiras mais coloridas e ale-
gres. A Agenda Socioambiental do TJPA 
é coordenada pela juíza Maria Vitória 
Torres do Carmo, que também é titular 
da Vara de Juizado do Meio Ambiente. 

Missa celebrada pelo arcebispo de Belém, D. Alberto Taveira, iniciou programação natalina do Tribunal de Justiça, que, pelo quinto... 

.ano consecutivo, realizou a campanha Natal Solidário. Árvore feita com garrafas pets, preservando o meio ambiente, decorou a sede 
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