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N as comemorações do 1380 
aniversário de instalação do 
Tribunal de justiça do Esta-

do do Pará, transcorrido no dia 3 de 
fevereiro, a Corte prestou homena-
gem especial aos ex-presidentes da 
instituição, desembargadores Milton 
Augusto de Brito Nobre e Rômulo 
José Ferreira Nunes, reconhecendo 
as contribuições que deram para o 
engrandecimento e modernização 
do Judiciário. Em sessão solene do 
Pleno do TJPA, os desembargadores 
foram condecorados com a Medalha 
de Alta Distinção do Poder, que, em 
quase 40 anos de vigência, foi conce-
dida a outras 18 personalidades. 

A presidente Raimunda Noronha, 
destacou, na ocasião, a carreira dos 
homenageados, lembrando que seus 
feitos tiveram repercussão não ape-
nas no Judiciário, mas em toda a so-
ciedade. Ressaltou que foi na gestão 
do desembargador Milton Nobre 
(2005/2006) que o Tribunal passou 
a ocupar a sede atual (um prédio 
centenário que se confunde com a 
história do Estado), e que todas as 
Comarcas do Pará foram integradas 
via internet. A magistrada também 
destacou a gestão do desembargador 
Rômulo Nunes (2009/2010), afir-
mando que "seus atos sempre foram 
pautados pela competência, honra-
dez e integridade, virtudes essas que 
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04 Juízes Roberto Gonçalves de Moura e Vem Araújo de Souza to-

mam posse no TJPA em sessão solene. 
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Escola Superior da Magistratura do Pará inicia ano letivo com 

Aula Magna sobre "Magistrados do Século XXI' 

Ex-presidentes do 11PA, desembargadores Milton Nobre e Rô-
mulo Nunes, homenageados com a Alta Distinção do Judiciário. 

 

Capa: Desembargadores Vem Araújo e Roberto Moura, homenageados 
com a Medalha da Ordem do Mento judiciário. 
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fazem parte de sua personalidade". 
Também em sessão solene, no dia 

15, foram empossados mais dois de-
sembargadores no TJPA. Os magis-
trados Roberto Gonçalves de Moura 
e Vera Araújo de Souza completaram 
o Colegiado do Tribunal, que tem em 
seu quadro 30 desembargadores. A 
solenidade foi prestigiada por auto-
ridades civis e militares, bem como 
magistrados, servidores do Tribunal 
e familiares dos novos desembarga-
dores. Na ocasião, renovaram seus 
compromissos com a Magistratura, 
assumidos há cerca de três décadas., 
e também foram homenageados com 
a medalha da Ordem do Mérito Judi-
ciário, no grau Grã Cruz. 

Em decisão administrativa, o Pleno 
alterou a competência da 54  Vara da 
Comarca de Castanhal, tornando-a 
exclusiva para feitos relativos a In-
fância e Juventude, órfãos, Interditos 
e Ausentes. A decisão resultou da 
Resolução n0  001/2012, a primeira 
aprovada pelo Pleno neste ano. Além 
de Castanhal, contam com Varas Pri-
vativas da Infância e Juventude as 
Comarcas de Belém, Marabá e Santa-
rém. Nas demais Comarcas, os feitos 
relativos à área são apreciados em 
Varas cumulativas, ou nas Varas Úni-
cas. O objetivo foi garantir a neces-
sária celeridade aos processos que 
envolvem a matéria. 
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Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça deliberaram pela alteração da competência da 5' Vara da Comarca de Castanhal 

Infância e Juventude ganha mais 
uma Vara privativa no Estado 

A
52  Vara da Comarca de Casta-
nhal passou a ter competência 
exclusiva para processar e jul-

gar os feitos referentes à Infância e Ju-
ventude, Órfãos, Interditos e Ausentes. 
A alteração da competência da Vara foi 
determinada através da Resolução n 
001/2012, a primeira aprovada pelo 
Pleno do Tribunal de Justiça do Pará 
neste ano, em sessão realizada no úl-
timo dia 29 de fevereiro. Antes, a Vara 
processava e julgava também feitos de 
natureza Cível e Comércio. Os proces-
sos dessa natureza que estiverem em 
tramitação na Vara, serão redistribuí-
dos para as demais Varas da Comarca 
que possuem tal competência. 

Vários fatores foram levados em con-
sideração pelos desembargadores in-
tegrantes do Pleno para proceder a al-
teração, como a necessária celeridade 
processual e também a prioridade que 
deve ser dada aos feitos da Infância e 
Juventude. 

Antes de ser submetida à delibera- 

ção do Pleno do Tribunal, a alteração 
foi discutida na Comissão de Organi-
zação Judiciária, Regimento, Assuntos 
Administrativos e Legislativos do TIPA, 
que foi unanimemente favorável à ex-
clusão da competência de feitos de na-
tureza Cível e Comércio da 5?  Vara da 
Comarca de Castanhal. 

Com a alteração da competência da 
5? Vara, a Infância e Juventude passa a 
contar com cinco Varas privativas para 
processar e julgar feitos que envolvam 
essa causa. 

As outras são as 1?  e  2?  Varas de Jui-
zado da Infância e Juventude em Be-
lém, a 6?  Vara da Comarca de Marabá, 
e a 7?  Vara da Comarca de Santarém, 
nas quais registra-se o maior número 
de demandas processuais. 

Nas demais Comarcas, as matérias re-
lativas à Infância e Juventude são apre-
ciadas em Varas cumulativas, ou nas 
Varas Únicas. 

As Varas distritais de Mosqueiro e Ico-
araci, que integram a Comarca de Belém,  

também têm a competência para pro-
cessar e julgar os referidos feitos. 

Todas as Varas Privativas da Infân-
cia e Juventude contam com equipes 
multidisciplinares formadas por pe-
dagogos, psicólogos e assistentes so-
ciais, os quais realizam, dentre outras 
atividades, estudos sociais, bem como 
prestam auxílio ao magistrado. 

A Comarca de Belém tem ainda uma 
Vara específica para processar e julgar 
ações relativas a práticas criminosas 
contra crianças e adolescentes. 

A área da Infância e Juventude no 
Judiciário paraense também conta 
com uma Coordenação Estadual, à 
frente o desembargador José Maria 
Teixeira do Rosário, a qual visa, den-
tre outras atividades, elaborar suges-
tões para o aprimoramento da estru-
tura do Judiciário na área da infância 
e juventude e dar suporte aos magis-
trados, servidores, e equipes multi-
disciplinares visando a melhoria da 
prestação jurisdicional. 
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Empossados os desembargadores 
Roberto Moura e Vera Araújo 

Os novos integrantes do TWA, Vera Souza e Roberto Moura, saudados pela presidente da Corte, desembargadora Raimunda Noronha 

E
m cerimônia solene no Tribunal 
de Justiça do Pará, presidida pela 
desembargadora Raimunda Go-

mes Noronha, foram empossados nos 
cargos de desembargadores do Judici-
ário paraense, no dia 15 de fevereiro, 
os juízes Roberto Gonçalves de Moura 
e Vera Araújo de Souza. O magistrado 
chega ao segundo grau da Justiça após  

24 anos na carreira, enquanto que a 
juíza assume o cargo ao completar 32 
anos de serviços prestados ao Judiciá-
rio. Também na mesma data da posse, 
a desembargadora comemorou seu 
aniversário. 

Oevento foi prestigiado por di-
versas autoridades civis e militares, 
compondo a mesa oficial, juntamente  

com a presidente do TIPA, Raimunda 
Noronha, o presidente da Assembléia 
Legislativa do Pará, Manoel Pioneiro; 
o procurador Geral do Estado, Caio 
Trindade, representando o governador 
Simão Jatene; o prefeito de Belém, Du-
ciomar Costa; o presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 812  Região, 
José Maria de Quadros Alencar; o de- 
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sembargador e ex-presidente do TiPA, 
Manoel de Christo Alves; e o presidente 
da Associação dos Magistrados do Esta-
do do Pará (AMEPA), Heyder Ferreira. 

Os novos desembargadores aden-
traram no plenário Desembargador 
Oswaldo Pojucan Tavares na compa- 
nhia dos desembargadoras Milton No-
bre, decano da Corte, e Rômulo Nunes, 
ambos ex-presidentes do TJPA, e fo- 
ram saudados, em nome do Tribunal, 
pela desembargadora Maria Edwiges 
Lobato, a última a assumir o cargo. Na 
saudação, a desembargadora ressaltou 
a trajetória dos novos integrantes do 
TJPA, destacando que Roberto Moura 
e Vera Araújo trazem seus 
brilhos, conhecimento e ex-
periência à Corte, tornando 
o Judiciário mais forte e 
respeitável. 

O sub-procurador geral 
do Ministério Público, Mar-
co Antônio das Neves, e o 
vice-presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil, 
seção do Pará, Evaldo Pinto, 
também se manifestaram 
em homenagem aos empos-
sados, reafirmando a res-
ponsabilidade e disposição 
de suas respectivas institui-
ções para a melhor presta-
ção jurisdicional, bem como 
para a maior integração do 
sistema de justiça. 

Em seu nome e em nome 
do desembargador Roberto 
Moura, a desembargadora 
Vera Araújo agradeceu "as 
palavras carinhosas" que 
receberam em plenário, bem como 
aos seus familiares e a todos que lhes 
apoiaram através de seus trabalhos ao 
longo de suas carreiras. "Nossa melhor 
maneira de retribuir a confiança que 
em nós hoje é depositada será, certa-
mente, honrando em todos os momen-
tos, em cada decisão, o Poder Judiciá-
rio na prestação dos serviços que nos  

serão incumbidos nessa nova etapa 
de nossas vidas, formando ao lado de 
cada um e juntamente com todos no 
fortalecimento desse vigoroso pilar em 
que repousa o Estado Democrático de 
Direito' 

A desembargadora ressaltou ainda 
que "a função que hoje assumimos, in-
dependentemente do orgulho que nos 
traz, tem o condão de trazer consigo 
uma grande responsabilidade. Contu-
do, penso que DEUS, em sua infinita sa-
bedoria, começou a nos preparar para 
ela quando ao Des. Roberto Moura le-
vou para atuar como juiz auxiliar da 
Presidência e a mim para atuar como 

Desa. Vera Souza 

juíza convocada. Portanto, ao tomar-
mos posse no cargo de desembarga-
dores desta respeitável Corte de Justi-
ça, eu assumindo a vaga deixada pela 
querida amiga desa. Albanira Lobato 
Bemerguy, a quem tenho o privilégio, a 
honra e a responsabilidade de substi-
tuir, e o des. Roberto Moura assumindo 
a vaga deixada pela não menos querida  

desa. Maria Rita Lima Xavier, trazemos 
conosco uma, ainda que pequena, ex-
periência no ofício que a partir de ago-
ra passaremos a desempenhar' 

DISCURSO DE POSSE DA 
DESEMBARGADORA VERA ARAÚJO 

Agradeço pelas palavras carinho-
sas com que a desembargadora Maria 
Edwiges Lobato me recebe nesta Casa. 

É com imenso prazer, satisfação, e 
porque não dizer, orgulho, que na data 
de hoje assumimos, o colega e amigo 

Roberto Moura e eu, o cargo 
de DESEMBARGADORES des-
ta respeitável Corte. 

Agradeço ao colega, ago-
ra desembargador Rober-
to Moura, a honra que me 
concedeu de falar em seu 
nome, lembrando aqui que 
somos colegas de longa data 
e que trabalhamos juntos na 
Comarca de Altamira para 
onde, em setembro de 1993, 
foi promovido por antiguida- 
de e onde eu já atuava. Espe- 
ro estar à altura de tão insig- 
ne missão. 

Especial menção fazemos 
ao DECANO desta CORTE, sua 
Ex. o Des. MILTON AUGUSTO 
DE BRITO NOBRE, por sua 
atuação em defesa do Poder 
Judiciário, das prerrogativas 
desta Casa e, principalmente, 
na defesa dos interesses dos 
Jurisdicionados. 

Não podemos deixar de 
mencionar e agradecer ao Dr. NELSON 
CALANDRA, presidente da Associação 
dos Magistrados Brasileiros (AMB), 
e ao Dr. HEYDER TAVARES DA SILVA 
FERREIRA, presidente da Associação 
dos Magistrados do Pará (AMEPA), 
por suas atuações em defesa dos ma-
gistrados e da magistratura, que nos 
últimos tempos vem sendo vítima de 

cc 
Nossa melhor maneira de 
retribuir a confiança que 
em nós hoje é depositada 
será, certamente, honran- 

do em todos os momentos, 
em cada decisão, o Poder 

Judiciário na prestação dos 
serviços que nos serão in- 

cumbidos nessa nova etapa 
de nossas vidas. 
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Desembargadora Vera Araújo de Souza 

tantos e tamanhos ataques, na maio-
ria das vezes infundados e em razão 
de decisões que contrariam interes-
ses espúrios. Penso, que em resposta 
a tais vilanias, a melhor medida é por 
em prática as sábias palavras do ilus-
tre George Washington que, em um 
dos seus vários e célebres discurso, 
assim se manifestou: "Continuemos a 
cumprir, calados, o dever; é a melhor 
resposta à calúnia." 

Agradecemos também ao incansá-
vel advogado Dr. PEDRO BENTES, que 
muito orgulho traz à classe dos advo-
gados pelo exemplo de profissional 
dedicado e zeloso que é. 

Peço agora vênia para aqui citar as 
palavras do artista holandês Vincent 
Van Gogh que disse: "Grandes rea-
lizações não são feitas por impulso, 
mas por uma soma de pequenas re-
alizações." Me utilizo de tal fala para, 
de forma genérica, deixar claro nosso 
reconhecimento e agradecimento a 
todos que, de um modo ou de outro, 
somaram ao nosso trabalho e colabo-
raram para que este momento che-
gasse, pois não chegamos aqui sozi-
nhos. A função é nossa, assim como 
a responsabilidade pelos acertos e 
possíveis erros decorrentes de seu 
desempenho, mas tivemos o apoio e o  

auxílio de muitos que anonimamente, 
labutando nos gabinetes, nas secreta-
rias, por todos os setores dos fóruns 
por onde passamos, nos possibilita-
ram a construção do caminho, ou seja, 
através de seus pequenos atos, para 
muitos até insignificantes, nos ajuda-
ram a pavimentar a estrada que nos 
conduziu até aqui. 

A função que hoje assumimos, inde-
pendentemente do orgulho que nos 
traz, tem o condão de trazer consigo 
uma grande responsabilidade. Contu-
do, penso que DEUS, em sua infinita 
sabedoria, começou a nos preparar 
para ela quando ao Des. Roberto Mou-
ra levou para atuar como Juiz Auxiliar 
da Presidência e a mim para atuar 
como Juíza Convocada. Portanto, ao 
tomarmos posse no cargo de DESEM-
BARGADORES desta respeitável Corte 
de Justiça, eu assumindo a vaga deixa-
da pela querida amiga Desa. ALBANI-
RA LOBATO BEMERGUY, a quem tenho 
o privilégio, a honra e a responsabili-
dade de substituir, e o Des. Roberto 
Moura assumindo a vaga deixada pela 
não menos querida Desa. MARIA RITA 
LIMA XAVIER, trazemos conosco uma, 
ainda que pequena, experiência no 
ofício que a partir de agora passare-
mos a desempenhar. 

Dentre as várias demandas trazidas 
ao Judiciário um tema que nos chama 
especial atenção é o da questão socio-
ambiental, não só sob a ótica preser-
vacionista como também sob a ótica 
de qualidade de vida do servidor en-
quanto parte do meio em que labuta. 
Cabe aqui ressaltar que temos obtido 
inúmeros avanços no tocante à quali-
dade de vida e de bom desempenho 
de funções de magistrados e servi-
dores deste Tribunal uma vez que al-
gumas das várias reivindicações por 
melhores condições de trabalho, equi-
pamentos e pessoal vem sendo pau-
latinamente, e na medida do possível 
atendidas. 

Devo, como integrante da Comissão 
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Desembargador Roberto Gonçalves de Moura 

Sócio Ambiental deste Tribunal de 
Justiça, destacar o afinco e interesse 
com que nossos gestores têm lidado 
com tal questão. Contudo, muito ain-
da há que ser feito e espero poder 
contar com o apoio de meus pares 
para apoiar ainda mais o relevante 
trabalho que vem sendo desenvolvido 
pela Presidente da Comissão de Direi-
to Sócioambiental deste Tribunal de 
Justiça, a denodada Juíza Vitória do 
Carmo, na instituição de mecanismos 
que ofereçam maior proteção à saúde 
de magistrados e servidores, ainda 
carentes de uma política verdadeira-
mente eficaz e de permanente atenção 
médica, numa atividade exposta aos 
riscos do estresse e suas consequên-
cias em razão mesmo de sua natureza. 

Sei e reconheço que tal trabalho 
é comparável a uma gota no oceano, 
pelo pouco que já foi feito e diante do 
muito que há por se fazer, mas sei que 
com ele muito já se trouxe de melho-
rias e qualidade de vida aos servido-
res de nosso Tribunal. 

Somos jovens desembargadores, 
e porque também não dizer desem-
bargadores jovens. Aos jovens tudo 
é dado fazer e sonhar e, como jovens 
que somos, somos otimistas. Assim, 
tomando como nossa as palavras do 
célebre Afrânio Peixoto afirmamos: 
"O otimismo é, e deve ser, o ânimo dos 
que combatem e aspiram ao bem co- 
mum." Busquemos, então, alcançar o 
bem comum, mas não só para nós Ma-
gistrados e servidores do Judiciário 
do Estado, mas para toda a sociedade, 
para que a tenhamos verdadeiramen-
te justa e igualitária. 

Assim, encerrando esta breve fala, 
agradeço a Deus por esta Graça ro- 
gando-Lhe que nos permita continuar 
atuando pautados em nosso livre con-
vencimento na busca constante pela 
Justiça. 

Nossa melhor maneira de retribuir 
à confiança que em nós hoje é depo-
sitada será, certamente, honrando em  

todos os momentos, em cada decisão, 
o Poder Judiciário na prestação dos 
serviços que nos serão incumbidos 
nessa nova etapa de nossas vidas, 
formando ao lado de cada um e jun-
tamente com todos no fortalecimento 
desse vigoroso pilar em que repousa o 
Estado Democrático de Direito. 

Este é o compromisso que hoje as-
sumimos perante Vossas Excelências 
e perante toda a Sociedade. Compro-
misso com o qual o Des. Roberto Mou-
ra, ao longo de seus quase 25 anos de 
atuação, tem se pautado e pelo qual 
tenho pautado minha vida pessoal 
e profissional ao longo dos mais de  

30 anos de exercício da Magistratura 
(que teve a feliz coincidência de se 
iniciar no dia 15 de fevereiro de 1980, 
ano em que assumi como pretora e 
que, para minha felicidade, é também 
o dia em que sou empossada como De-
sembargadora desta Egrégia Corte). 

Peço a Deus que abençoe a todos 
nós. 

Muito Obrigada! 

Belém, 15 de fevereiro de 2012. 

Vera Araújo de Souza/ 
Roberto Gonçalves de Moura" 

FEVEREIRO. 2012 9'  11111  A LI A 



Presidente do Tribunal de Justiça e dirigentes da ESM-PA saudaram o palestrante O diretor da Escola Nacional da Magistratura, juiz Roberto Baceilar, foi o palestrante Desembargadores, juízes e servidores do Judiciário prestigiaram a Aula Magna da ESM-PA em 2012 

AEscola Superior da Magistratura 
do Tribunal de Justiça do Esta-
do do Pará inaugurou, no dia 13 

de fevereiro, o ano letivo de 2012 com 
a Aula Magna ministrada por Roberto 
Portugal Baceliar, juiz de Direito do Pa-
raná, Diretor-Presidente da Escola Na-
cional da Magistratura. O palestrante 
discorreu sobre o tema "Magistrados 
do Século XXI" para um auditório de 
desembargadores, juízes, membros do 
Ministério Público, da Defensoria Pú-
blica, advogados, professores, estudan-
tes de Direito e servidores públicos. O 
magistrado também é mestre em Di-
reito Econômico e Social pela PUC-PR, 
da qual também é professor. 

Em nome da presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, desem-
bargadora Raimunda Gomes Noronha, 
e do diretor-geral da Escola Superior 
da Magistratura, desembargador Rô-
mulo Nunes, fez a apresentação do  

palestrante o desembargador Milton 
Nobre, diretor-geral adjunto da ESM-
PA. O magistrado destacou o currículo 
do juiz Roberto Bacellar como um dos 
mais ricos da magistratura do país, e o 
prazer que sempre tem a Amazônia e, 
particularmente, o Poder Judiciário do 
Pará em receber personalidades com a 
alta qualificação do palestrante, para 
transmitir aos juízes e operadores de 
Direito do nosso Estado a experiência, 
os conhecimentos e a visão moderna 
das funções judicantes. 

Ilustrando com exemplos figurados 
as características da Justiça como ele-
mento harmonizador da sociedade e 
o perfil que, para isso, deve assumir 
o magistrado, o palestrante sinteti-
zou que um juiz deste novo tempo 
deve olhar além dos autos. É preciso, 
segundo ele, considerar os aspectos 
do entorno do processo e das partes, 
numa mudança de mentalidade que  

faculte o "acesso à ordem jurídica jus-
ta", adotando métodos e formas mais 
eficazes e humanitárias na solução de 
conflitos. 

Para tanto, o julgador deve avaliar os 
aspectos humanos implícitos nas an-
gústias do cidadão como destinatário 
da Justiça, buscando, nesse sentido, o 
apoio de outras ciências, despindo-se 
do papel de autoridade e mero apli-
cador da Lei e vestir o sentimento do 
prestador de serviço público. 

Encerrada a palestra, o Diretor-Pre-
sidente da Escola Nacional da Magis-
tratura ouviu os agradecimentos for-
mulados pelo desembargador Rômulo 
Nunes, e recebeu da desembargadora 
Raimunda Noronha o certificado de 
participação e agradecimento por ter 
aceito se deslocar de Curitiba para Be-
lém e proferir a Aula Magna inaugural 
do ano letivo da Escola da Magistratu-
ra paraense. 

HOMENAGEM 

Após a Aula Magna, foi prestada ho-
menagem à servidora mais antiga da 
Escola Superior da Magistratura, às 
vésperas de sua aposentadoria, Thais 
Helena de Carvalho Cruz, analista judi-
ciária e, por muitos anos, diretora Aca-
dêmica da ESM-PA. Ela recebeu, das 
mãos da presidente Raimunda Noro-
nha, o ato correspondente ao reconhe-
cimento dos bons serviços prestados à 
sociedade nas funções que exerceu. 

Entre os presentes, participaram do 
evento os desembargadores Cláudio 
Augusto Montalvão, Maria de Nazaré 
Saavedra e Ronaldo Valie, bem como 
juízes e membros do Ministério Pú-
blico e da Defensoria Pública. Presti-
giaram a Aula Magna o desembarga-
dor do Trabalho José Maria Quadros, 
presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho - 8 Região, e a promotora 
de Justiça Sumaya Morhy Pereira, re-
presentando o Ministério Público do 
Estado. A Aula Inaugural da ESM foi 
gerada ao vivo pela internet no portal 
do TJPA, permitindo que magistrados 
das Comarcas do Interior assistissem 
a palestra. Servidora mais antiga da ESM-PA foi homenageada pela presidente do TJPA 

Aula Magna inaugurou 
o ano letivo de 2012 da ESM-PA 
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Desembargadores Milton Nobre e Rômulo Nunes com a presidente Raimunda Noronha 

Alta Distinção aos ex-presidentes 
Milton Nobre e Rômulo Nunes 

Q
Tribunal de justiça do Estado do 
Pará, através de sua presidente, 
desembargadora Raimunda do 

Carmo Gomes Noronha, promoveu, em 
sessão solene realizada no dia 12  de fe-
vereiro, a entrega da Medalha de Alta 
Distinção do Poder judiciário para os 
ex-presidentes do TIPA, desembarga-
dores Milton Augusto de Brito Nobre e 
Rômulo José Ferreira Nunes. A sessão 
comemorou o aniversário de 138 anos  

de instalação do Tribunal paraense, 
que transcorreu no dia 3 de fevereiro. 

Em seu discurso, a presidente do 
TJPA destacou as qualidades pessoais 
e profissionais dos agraciados. "Ambos 
os homenageados de hoje são dignos 
da admiração de todos, pelo quanto 
fizeram pelo engrandecimento não só 
do Poder judiciário paraense, mas de 
toda a nossa sociedade". 

A magistrada também fez um resu- 

mo da trajetória dos homenageados, 
destacando, por exemplo, que foi na 
gestão do desembargador Milton No-
bre (2005/2006) que o Tribunal pas-
sou a ocupar a sede atual e que todas 
as Comarcas do Pará foram integradas 
via internet. A magistrada também 
destacou a gestão do desembargador 
Rômulo Nunes (2009/2010), afirman-
do que "seus atos sempre foram pau-
tados pela competência, honradez e 
integridade, virtudes essas que fazem 
parte de sua personalidade". 

Em nome dos homenageados, o de-
sembargador Rômulo Nunes dedicou a 
honraria a toda magistratura paraen-
se. "Recebemos essa homenagem com 
profunda gratidão, que nos servirá de 
poderoso estímulo à causa da justiça". 
O desembargador também disse que 
a distinção era um reconhecimento a 
tudo que é feito no judiciário. "Esse re-
conhecimento, para nós, é um prêmio 
atribuído pelos nossos pares, tendo 
como a grande timoneira a presidente 
do Tribunal Desembargadora Raimun-
da Noronha. Prossigo, afirmando, que 
dedicamos, eu e o desembargador Mil-
ton, essa honraria a toda a magistratu-
ra paraense que, coesa, busca prestar 
um serviço de qualidade". 

A medalha comemorativa foi insti-
tuída pela Resolução de n2  4, de 21 de 
novembro de 1973, com a finalidade 
de "premiar pessoas ou entidades que 
de maneira excepcional hajam concor-
rido para o maior prestígio, engrande-
cimento e realce do Poder judiciário no 
Estado do Pará". 

Desde a vigência da Resolução, 20 
personalidades já foram agraciadas 
com a Medalha de Alta Distinção Judi- 
ciária, entre elas, ministros de Estado, 
governadores, magistrados e juristas 
de renome nos meios administrativos, 
políticos, jurídicos que preenchem re-
quisitos definidos no instrumento que 
criou a honraria. 

A mesa da solenidade, presidida pela 
desembargadora Raimunda Noronha, 
foi composta pelo consultor geral do 
Estado, Ophir Cavalcante, represen-
tando o governador Simão Jatene; a 
presidente em exercício do Tribunal 
Regional do Trabalho da 8 Região, 
Suzy Elisabeth Cavalcante Koury; o co- 
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Autoridades civis e militares estiveram presente na cerimônia que comemorou os 138 anos de instalação do Tribunal de Justiça do Pará 

mandante do 4 Distrito Naval, Ademir 
Sobrinho; o presidente da Associação 
dos Magistrados do Estado do Pará 
(AMEPA), juiz Heyder Ferreira; e o de-
fensor público geral, Antônio Cardoso. 

HISTÓRICO 

Em 1873, D. Pedro II baixou o De-
creto n9  2.342, que criou mais sete 
Relações no Brasil (órgão de segunda 
instância da justiça da Coroa), entre 
elas a Relação de Belém, que abrangia 
os territórios do Pará e alto Amazonas. 
Em 1874, foi instalado o Tribunal de  

Relações do Pará, que ganhou sede na 
Rua dos Mercadores n2  30, atual Conse-
lheiro João Alfredo, próximo à Travessa 
Padre Eutíquio. 

Com o advento da República em 1889, 
o Tribunal de Relação deu lugar ao Tri-
bunal Superior de justiça e, em 1935, 
passou a se chamar Corte de Apelação, 
conforme o que determinou o texto da 
Constituição Estadual. Finalmente, o 
mesmo documento mudaria novamen-
te a denominação do órgão, em 8 de ju-
lho de 1947, para Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará . O Tribunal paraen-
se é o 42  mais antigo do Brasil. 

DISCURSO DA DESA. RAIMUNDA 
GOMES NORONHA NA CONCESSÃO 
DA MEDALHA DE ALTA DISTINÇÃO 

"Senhoras e senhores: 
O exercício da presidência do Tribu-

nal de justiça do Estado tem conferido 
à minha existência momentos de ale-
gria, de intensa preocupação, de muita 
tensão, algumas tristezas e enormes 
satisfações. Entre estas, configurando-
se de maneira ímpar, a de poder con-
duzir esta solenidade, que não se rea-
lizava desde 1999, e poder outorgar a 
Comenda de Alta Distinção Judiciária a 

Ex-presidentes Milton Nobre e Rômulo Nunes receberam, da desembargadora Raimunda Noronha, o certificado de Alta Distinção 
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cc 
Ambos os homenageados 

de hoje são dignos da admi-
ração de todos, pelo quanto 

fizeram para o engrande-
cimento não só do Poder 

Judiciário paraense, mas de 
toda a nossa 

sociedade. 

Desa. Rairnunda Noronha 

duas personalidades exponenciais da 
sociedade paraense, ambas de quem 
me orgulho de uma amizade toda es-
pecial: desembargadores Milton Au-
gusto de Brito Nobre e Rômulo José 
Ferreira Nunes. Mas, é preciso que se 
enfatize desde logo, esses vínculos afe-
tivos em nada contribuíram para que 
estivéssemos agora, acima de tudo, 
fazendo justiça aos seus méritos como 
cidadãos e magistrados. 

Há uma outra motivação, não me-
nos importante, para procedermos de 
maneira mais significativa, esta sessão 
especial do nosso Tribunal Pleno: a 
comemoração dos 138 anos de instala-
ção do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, o quarto mais antigo do país. 

Aliás, faço o registro, que estamos 
comemorando, neste ano, o bicente-
nário do desmembramento das Co-
marcas do Pará e Rio Negro da Casa 
de Suplicação de Lisboa, conforme 
registra em seu livro (História da 
Magistratura Paraense) o saudoso 
desembargador Silvio Hall de Mou-
ra: "em virtude do alvará, com força 
de lei, de 13 de maio do mesmo ano 
(1812), ficando sujeitas à Relação da 
Cidade de São Luís do Maranhão, cujo 
regimento e graduação igual a que ti-
nha a antiga Relação do Rio de Janei-
ro e a da Bahia, lhe tinham sido con-
cedidos por aquele alvará de 1812". 

É o mesmo magistrado/historiador 
quem descreve na mesma obra: 

"O Decreto Legislativo n2  2.342, de 
6 de agosto de 1873, criou sete Tribu-
nais de Relações no Brasil, entre eles o 
do Pará, compreendendo Pará e Ama-
zonas. O Decreto n9  5.456, de 4 de no-
vembro do mesmo ano (1873), desig-
nou o dia 3 de fevereiro de 1874 para 
a instalação dos tribunais criados. E a 

3 de fevereiro de 1874, às 10 horas e perioso destacar suas virtudes como 
30 minutos instalou-se nesta cidade, administrador competente, tendo 
no segundo andar do prédio n2  30, de exercido a vice-presidência desta Ins-
propriedade da firma Geraldo Antô- tituição no biênio 2003/2004 e, em 
nio Alves Filho, à Rua dos Mercadores, seguida, a presidência, no período 
hoje Conselheiro João Alfredo, o pri- 2005/2006. E é nessa gestão como 
meiro Tribunal de Justiça do Estado, Presidente do Tribunal de Justiça que 
com a designação de Tribunal de Rela- o Poder Judiciário do Pará experimen-
ção. Era Presidente da Província o Dr. ta muitos avanços, entre os quais a 
Pedro Vicente de Azevedo, bacharel transferência da sede para este por-
em Direito. A cerimônia foi presidida tentoso prédio, que hoje faz parte do 
pelo desembargador Ermano Domin- patrimônio histórico de nosso Estado. 
gues do Couto, presidente do Tribunal, Nessa importante empreitada contou 
que teve a ladeá-lo o Presidente da com a decisiva participação do então 
Província e o representante do Bispo governador Simão Jatene, que estava 
Diocesano.". a frente do Poder Executivo, naquela 

Ao ser criada, pela Resolução n2  04, época. 
de 21 de novembro de 1973, a Meda- Destaco essa obra, embora Sua Ex- 
lha da Alta Distinção Judiciária foi des- celência costume afirmar que, na sua 
tinada a "premiar 
pessoas ou entida-
des que, de maneira 
excepcional, hajam 
concorrido para o 
maior prestígio, en-
grandecimento e re-
alce do Poder Judi-
ciário do Estado do 
Pará". Essa outorga, 
nos termos daquele 
dispositivo, não po-
derá ser concedida 
a mais de duas pes-
soas, por ano. 

Nestes 39 anos de 
sua existência, ape-
nas 18, entre insti-
tuições e personali-
dades, mereceram 
tal distinção. 

Ao retomar a tra-
dição de conferir a 
Medalha da Alta Distinção Judiciária, 
o Pleno escolheu dois membros desta 
Corte, ambos com reais e extraordiná-
rios serviços prestados ao Judiciário 
paraense. 

Atual Decano deste Egrégio Tribu-
na! de Justiça, o desembargador Mil-
ton Augusto de Brito Nobre ingressou 
na Magistratura em 22 de dezembro 
de 1999, pelo Quinto Constitucional, 
e aqui revelou-se um excelente ma-
gistrado, como, aliás, também pautou 
suas experiências como advogado, na 
gestão pública e no magistério. Seu 
currículo é deveras extenso e reve-
lador de suas múltiplas qualidades. 
Procurar detalhá-lo, nesta saudação, 
constituiria um desnecessário pro-
longamento do discurso, pois todos 
os presentes bem conhecem o nosso 
homenageado. Não obstante, é im- 

ótica, o maior feito de sua administra-
ção consistiu na integração de todas 
as Comarcas via internet. Como inte-
grante do Conselho Nacional de Jus-
tiça indicado pelo Supremo Tribunal 
Federal, em mandato profícuo que se 
encerrou no ano passado, dignificou 
uma vez mais a magistratura paraen-
se, tendo se destacado naquela Corte 
de Controle Externo como um dos 
seus mais respeitados integrantes. 
No magistério superior, do qual já se 
aposentou, foi professor de diversas 
gerações e mereceu, pela sua impe-
cável atuação, os títulos de "Notório 
Saber", equivalente a doutor, para fins 
acadêmicos, pela Universidade Fede-
ral do Pará; Professor Emérito, conce-
dido pela Universidade da Amazônia 
e Doutor Honoris Causa e pelo Centro 
Universitário do Pará (CESUPA). 
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Também a justíssima homenagem 
que prestamos ao desembargador Rô-
mulo José Ferreira Nunes, que ingres-
sou na magistratura no ano de 1979, 
aprovado que foi, em primeiro lugar, no 
concurso público para Juiz de Direito. 

Vivenciou a experiência e as dificul-
dades da prestação jurisdicional em 
Comarcas como Oriximiná e Igarapé 
Miri. Seus méritos no desempenho 
da função judicante o guindaram à 
Comarca da Capital a partir de 1990, 
onde primeiramente foi lotado na 3 
Vara Penal. Destacou-se como Dire-
tor do Fórum Cível, nas gestões dos 
desembargadores Romão Amoedo e 
José Alberto Soares Maia. Em 1998, 
após ter exercido a judicatura elei-
toral de primeiro grau em diversas 

cc 

Zonas, passou a ser membro efetivo 
do Tribunal Regional Eleitoral, da 
representação dos juízes estaduais. 
Nesta Corte eleitoral exerceu a vice-
presidência e a presidência, respec-
tivamente nos períodos 2003-2005 e 
2005-2007. 

Sua ascensão ao desembargo ocor-
reu no ano 2000, uma vez mais pelo 
critério de merecimento, chegando à 
vice-presidência no período de 2007 
a 2008 e ao exercício da presidência 
no biênio 2009-2010. 

Seus atos sempre foram pautados 
pela competência, honradez e integri-
dade, virtudes essas que fazem parte 
de sua personalidade, em paralelo à 
sua outra condição, a de Mestre em 
Direito, mister que tem exercido com 
igual dignidade e sabedoria em diver-
sas instituições de ensino superior  

de nossa capital e o credenciaram a 
receber a láurea acadêmica de Pro-
fessor Emérito pela Universidade da 
Amazônia, evento que em breve tes-
temunharemos. 

Assim, concluímos que ambos os 
homenageados de hoje são dignos da 
admiração de todos, pelo quanto fize-
ram para o engrandecimento não só 
do Poder Judiciário paraense, mas de 
toda a nossa sociedade. 

Nesta época em que, lamentavel-
mente, somos obrigados a conviver 
com o culto a mediocridade, a subli-
mação de valores que em nada dig-
nificam a condição humana, e que, 
também, assistimos as tentativas de 
enxovalhar a justiça brasileira em in-
compreensíveis manobras mediáti-

cas que em nada 
contribuem para 
o fortalecimento 
da democracia, é 
gratificante, no 
momento em que 
nossos tribunais 
superiores pro-
movem a abertura 
oficial do ano ju-
diciário, proceder 
essa homenagem, 
através da qual 
indicamos ao re-
conhecimento de 
nossos contempo-
râneos e aos pós-
teros, dois cida-
dãos para os quais 
antecipamos hoje 
o julgamento da 
História. 

Muito obrigada! 

DISCURSO DO DES. RÔMULO 
NUNES EM AGRADECIMENTO PELA 

CONCESSÃO DA COMENDA 

"Depois de algumas idas e vindas 
sobre quem faria os agradecimentos 
de hoje, coube a mim, por deferência 
do Desembargador Milton o agradável 
encargo, e somente a partir de então 
compreendi ainda mais o real sentido 
da homenagem que nos é prestada 
nesta manhã, fazendo com que escre-
vesse este discurso que será curto - 

tranquilizem-se todos - considerando 
a pauta de hoje, o qual se inicia como 
agradecimento, para prosseguir como 
elogio a toda a magistratura paraen-
se. Afinal, elogiar é muito mais fácil do 
que agradecer. Lembrem que Erasmo 

elogiou a loucura e Calamandrei con-
seguiu elogiar todos os juízes, até mes-
mo aquele que dormita durante a sus-
tentação oral. E nessa descoberta de 
que elogiar é muito mais fácil do que 
agradecer foi que nasceram os contor-
nos desta fala. 

A láurea que hoje recebemos, - eu e 
meu dileto amigo e companheiro De-
sembargador Milton Nobre - das mãos 
dignas da Desembargadora Raimunda 
Noronha, presidente deste Tribunal 
do qual nos honramos de pertencer, 
não apenas enche-nos de orgulho, 
mas remete-nos a refletir sobre seu 
significado. 

A aprovação unânime de sua conces-
são pelos nossos ilustres pares, con-
fere a esta homenagem, que há treze 
anos não era contemplada entre os 
eventos do Judiciário Estadual, uma 
refulgência bem mais significativa e 
nos impele, necessariamente, a tentar 
expressar aos outorgantes desta Alta 
Distinção Judiciária a nossa profunda 
gratidão, na certeza de que tal láurea, 
pelo rigor e parcimônia com que este 
Poder a concede nos servirá de pode-
roso estímulo à causa da justiça. 

Aliás, Sêneca, na prodigalidade de 
seus pensamentos que ressoam com 
enorme consistência até estes tem-
pos modernos, dizia que "a gratidão 
não é coisa de pouca monta" e que "o 
ponto mais alto da moral consiste na 
gratidão". Assim, nosso primeiro senti-
mento não poderia ser outro que não 
fosse expressar-lhes os nossos agra-
decimentos por reconhecer em nossas 
vidas, naquilo que reputamos como es-
trito cumprimento de nossos deveres 
de cidadãos e magistrados, uma signi-
ficância capaz de se tornarem recipien-
dárias de tão alta distinção. 

Dedicamos, eu e o Des. 
Milton, essa honraria a 

toda a magistratura paraen- 
se que, coesa, busca prestar 
um serviço de qualidade. 
Que trabalha muito para 
vencer as metas impostas 
pelo órgão de controle. 

Des. Rômulo Nunes 
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Não me sinto tentado a cair no lugar 
comum de atribuir à vossa generosida-
de de nos alçar à diminuta galeria dos 
dezoito que já a receberam nos trinta 
e nove anos de sua instituição, nem me 
permito ostentar um discurso que pos-
sa conduzir à acepção de que, vaido-
samente, aceitamos como válida essa 
homenagem. Todavia, ouso afirmar que 
a concessão desta distinção é um reco-
nhecimento por tudo que já fizemos em 
prol do Poder Judiciário paraense. Nem 
tanto a mim, simples juiz de carreira, já 
atingindo os trinta e três anos de exclu-
siva atividade judicante, desde que as-
sumi o honroso cargo nos idos de 1979. 

Sempre encarei a magistratura com 
seriedade, embora vez por outra quei-
ram me atingir por motivos pífios. Exer-
ci no Tribunal de Justiça todos os cargos 
de direção, com exceção de Corregedor 
por absoluta vedação legal àqueles que 
já ocuparam dois desses cargos. Tam-
bém fui Vice-presidente\Corregedor do 
Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, 
só cumpri minha obrigação. Nada mais. 

O mesmo não ocorreu com o outro ho-
menageado. O Desembargador Milton 
Nobre antes de ingressar na magistratu-
ra em 1999 já era um jurista reconheci-
do. Ao se tornar magistrado - e isso nin-
guém pode negar - vestiu, como se diz, 
a camisa da instituição, tanto que pouco 
tempo depois foi Vice-Presidente e logo 
após Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado, condição que lhe permitiu  

ser governador do Estado em exercício. 
E não é só. S. Excelência alçou vôo mais 
alto ao assumir no biênio 2009 - 2011 o 
Conselho Nacional de Justiça, sendo um 
dos seus mais respeitáveis Conselheiros 
daquele período. Fui testemunha, mui-
tas vezes, do seu prestígio e de sua res-
peitabilidade. Foi um ardoroso defensor 
da autonomia dos Tribunais e hoje con-
tinua sendo, em razão de sua atuação, 
um dos dirigentes do Colégio Permanen-
te de Presidentes de Tribunais do Brasil. 

Vejam, pois, que sou menos merece-
dor que o Desembargador Milton. Por 
isso, esse reconhecimento, para nós, 
é um prêmio atribuído pelos nossos 
pares, tendo como a grande timoneira 
a presidente do Tribunal Desembar-
gadora Raimunda Noronha. Prossigo, 
afirmando, que dedicamos, eu e o Des. 
Milton, essa honraria a toda a magis-
tratura paraense que, coesa busca 
prestar um serviço de qualidade. Que 
trabalha muito para vencer as metas 
impostas pelo órgão de controle; que 
às vezes é atingida sem motivação por 
parte de alguns reacionários; sem falar 
que agora membros da magistratura 
passaram a ser alvos de ameaças par-
tidas por celerados. Pouco importa! O 
compromisso que temos é com a nossa 
consciência e com a Lei Fundamental 
a fim de que a sociedade compreenda 
que trabalhamos pela paz social. 

Desponta, pois, um exercício de bus-
car compreender nessa outorga um  

simbolismo que se espraie ao enten-
dimento de toda a magistratura, tanto 
quanto a todos que exerçam uma fun-
ção pública. Daí porque me referi, no 
preâmbulo deste pronunciamento, à 
palavra reflexão. 

Não podemos olvidar que a missão 
precípua do servidor público é "servir 
ao público" e não "se servir do público" 
E temos a consciência, eu e o Des. Milton, 
de que o testemunho de nossas vidas 
aponta para um compromisso perma-
nente de colocar o exercício profissional 
sempre a serviço do bem comum. 

Por derradeiro, volto a agradecer a 
ilustre Presidente da Corte e aos de-
mais colegas desembargadores pela 
concessão desta medalha de Alta Dis-
tinção Judiciária, renovando o compro-
misso em empenhar-nos na continua-
da valorização de nossa Instituição. 

Não posso, entretanto, terminar essa 
oração sem agradecer àqueles que são os 
nossos verdadeiros sustentáculos. Refi-
ro-me aos familiares. A D. Olga, os filhos 
Dr. Carlos Augusto e o Dr. Marcelo, que 
juntos com os amados netos Rafael e a 
Isabela servem de esteio na vida do esti-
mado Milton. Quanto a mim, tenho como 
escudo a minha mulher Lindalva, e mi-
nha amada filha Bárbara, alguns poucos 
amigos, e meus irmãos, dentre os quais 
destaco o Desembargador Ricardo, que 
perlustra com sua inteligência esta Corte. 

Muito Obrigado!" 

Desde a instituição da Comenda, em 1973, foram 20 as personalidades que receberam tal homenagem do Judiciário paraense 
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Comissão Monitora 
Ações Decorrentes de 
Conflitos Fundiários 

Juíza Kátia Sena coordenou a reunião que avaliou o Projeto Esforço Concentrado 

AComissão de Monitoramento 
das Ações Penais Decorren-
tes de Conflitos Fundiários, 

coordenada pela juíza auxiliar da 
Corregedoria das Comarcas do In-
terior, Kátia Parente Sena, fez a pri-
meira reunião de trabalho de 2012, 
e apresentou informações sobre o 
andamento do Projeto Esforço Con-
centrado, realizado pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará em par-
ceria com o Conselho Nacional de 
Justiça, e que iniciou suas atividades 
em outubro de 2011, com sessão de 
júri popular realizada na Comarca 
de São Geraldo do Araguaia. A reu-
nião ocorreu no último dia 2 de fe-
vereiro, na sede do TJPA. 

A juíza explicou que o projeto 
visa garantir a movimentação mais 
célere de processos que envolvem 
homicídios decorrentes de conflitos 
fundiários no Pará. Ela explicou ain-
da que, bimestralmente, de acordo 
com o Projeto Esforço Concentra-
do, os juízes das diversas Comarcas 
onde tramitam os processos penais  

originados de conflitos fundiários 
encaminham informações à Cor-
regedoria de Justiça das Comarcas 
do Interior sobre o andamento dos 
mesmos, quais providências foram 
tomadas, decisões prolatadas, bem 
como se existem sessões de tribunal 
de júri agendadas. Com  essas ativi-
dades, o Judiciário monitora 71 pro-
cessos em todo o Estado. 

A reunião contou com a presen-
ça do juiz auxiliar das Comarcas do 
Interior, Cristiano Arantes e Silva; 
do promotor de Justiça Luiz Márcio 
Texeira Cypriano, representando 
o Ministério Público; do defensor 
público Rosiwagner Santana, repre-
sentado a Defensoria Pública; e da 
conselheira da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB - Seção Pará), 
Valéria Jacob. 

Também na reunião, que ocorre 
mensalmente, os participantes pro-
puseram a criação de um canal dire-
to de comunicação com a comissão 
para o recebimento de denúncias 
acerca desse tipo de crime. 

Mais de 13 mil armas foram re-
colhidas e destinadas a destruição 
pelo Poder Judiciário do Estado no 
período de 2008 a 2011. Esse é o 
resultado dos trabalhos desenvol-
vidos pela Comissão responsável 
pelo acompanhamento e transporte 
das armas e munições apreendidas 
em procedimentos criminais e/ou 
infracionais, com competência para 
recolhimento de armas em todo o 
Estado do Pará, e posterior encami-
nhamento dessas armas ao Exército 
para destruição. 

A Comissão foi criada pela Presi-
dência do TIPA, através da Portaria 
n2  1.982/2008-GP, de 06.11.2008, 
publicada no DJ n° 4.222, contando 
os respectivos procedimentos com 
o apoio e supervisão da Corregedo-
ria de Justiça das Comarcas da Re-
gião Metropolitana de Belém e da 
Corregedoria do Interior. 

Nos dois primeiros meses de atu-
ação da Comissão de Armas, foram 
recolhidas e destruídas pelo Exérci-
to 1.040 armas de fogo; no ano se-
guinte (2009), a quantidade foi de 
6.365. Já no ano de 2010, foram inu-
tilizadas 1.878 armas e, por fim, no 
ano de 2011, obteve-se o resultado 
de recolhimento de 4.019 armas, o 
que totalizou 13.292 armas de fogo 
recolhidas e destruídas nos quatro 
anos de atividades da Comissão. 

Pelos dados nos últimos três anos, 
ficou demonstrado que a existência 
da Comissão possibilitou maior agi-
lidade e eficiência tanto no recolhi-
mento rotineiro de armas quanto 
naqueles casos de urgência que 
muitas vezes se apresentam, ressal-
tando-se que a expressiva quanti-
dade de armas recolhidas pela Co-
missão ocasionou sobremaneira o 
esvaziamento dos depósitos dos Fó-
runs de todo o Estado, dando maior 
segurança aos jurisdicionados, ma-
gistrados e servidores. 

13 mil armas 
recolhidas e 

destruídas em 
três anos 
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Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos 

Corregedoria do Interior inicia 
cronograma de correições em 2012 

ACorregedoria de Justiça das Co-
marcas do Interior, à frente a 
desembargadora Maria de Na-

zaré Gouveia dos Santos, realizou, no 
período de 12 a 17 de fevereiro deste 
ano, correição na Comarca de Tucuruí. 
As atividades iniciaram a programação 
correicional prevista para 2012. Para 
o próximo mês de março, outras 11 
correições estão agendadas e deverão 
ocorrer nas Comarcas de Santo Antônio 
do Tauá, 14  Vara de Redenção, Itaituba, 
Igarapé-Açu, Curuçá, Conceição do Ara-
guaia, Bujaru, 1 Vara de Bragança, Bo-
nito, Augusto Corrêa e Altamira. A par-
tir das correições, que compreendem 
as atividades de rotina, o Judiciário põe 
em prática medidas que visem garantir 
a melhoria constante dos serviços pres-
tados pela instituição 

Nas ações correicionais, a Corregedo-
ria verifica a quantificação e movimen-
tação processual, com tempo médio de 
tramitação dos feitos, a produtividade 
dos magistrados, bem como são esclare-
cidas possíveis dúvidas de juízes. Tam-
bém se verifica se os Juizados e Varas 
estão dando cumprimento aos provi-
mentos emanados pela Corregedoria. As 
atividades tem elevada importância res-
saltando-se o papel de orientação e de 
prevenção exercido pela Corregedoria. 

Os trabalhos são desenvolvidos por 
equipes coordenadas pelos juízes auxi-
liares da Corregedoria, Cristiano Aran-
tes e Silva e Kátia Parente Sena, sob a 
presidência da desembargadora Nazaré 
Gouveia, que determina a realização das 
correições, dando cumprimento ao que 
estabelece a Lei Orgânica da Magistra-
tura Nacional (Loman), o Código Judici-
ário do Estado do Pará e o Regimento In-
terno do Tribunal de Justiça do Estado. 

Em 2011, as atividades correicionais 
percorreram 35 Comarcas, que foram 
as de Abaetetuba, Alenquer, Almeirim, 
Aurora do Pará, Baião, Barcarena, Bra-
gança, Brasil Novo, Canaã dos Carajás, 
Capanema, Conceição do Araguaia, 
Curionópolis, Dom Eliseu, Igarapé-Miri, 
Jacundá, Mãe do Rio, Marabá, Medicilân- 
dia, Mocajuba, Monte Alegre, Nova Tim-
boteua, Óbidos, Paragominas, Paraua-
pebas, Peixe-Boi, Redenção, Rio Maria, 
Rondon do Pará, Salinópolis, Salvaterra,  

Santarém, São 
Miguel do Gua-
má, Tailândia 
Ulianópolis e 
Xinguara. 

As atividades 
correicionais 
em 2011 alcan-
çaram os objeti-
vos propostos, 
dentre eles o de 
unificação dos 
procedimentos 
de correições 
no sentido de 
padronização 
das informa-
ções coletadas 
para utilização 
da gestão do 
Judiciário. Com  
o trabalho rea-
lizado, a Corre-
gedoria traçou 
uma radiografia sobre as Comarcas, que 
foi repassada à administração do Judici-
ário, possibilitando a identificação dos 
pontos que merecem maior atenção e 
dos procedimentos que já apontam re-
sultados satisfatórios para a gestão. 

MUTIRÕES 

Além das 35 correições, dentre outras 
atividades, a Corregedoria do Interior re-
alizou ações de mutirão em oito Comar-
cas, abrangendo 4.092 processos. Desse 
total, 1.486 ações foram sentenciadas, 
1743 receberam despachos e outras 583 
tiveram decisões interlocutórias. 

Os mutirões foram realizados nas 
Comarcas de Medicilândia, Salinópolis, 
Almeirim, 12  Vara de Capanema (dois 
mutirões), 2 Vara de Altamira, 1s1  Vara 
de Redenção, 1 Vara de Abaetetuba, e 
lá e 2 Varas de Xinguara. 

ROTINA JUDICIÁRIA 

A Corregedoria também promoveu, 
em 2011, cursos de capacitação em 
Rotina Judiciária, alcançando 419 ser-
vidores em 14 Comarcas. O objetivo é 
ampliar conhecimentos e práticas de 
gerenciamento de trabalhos, bem como  

capacitar os servidores, por meio de 
oficinas e palestras, para o desenvolvi-
mento de rotinas de trabalho padroni-
zadas a fim de otimizar resultados no 
Judiciário, tornando os trâmites proces-
suais mais céleres. 

Nesses cursos, a Corregedoria divulga 
os Manuais de Rotina Cível, implanta-
do através do Provimento Conjunto n0  
001/2011, e Criminal, implantado pelo 
Provimento Conjunto n0  007/2011. 

SEMINÁRIO NOTARIAL E REGISTRAL 

O TJPA vai realizar, nos dias 12 e 13 de 
abril, na Comarca de Marabá, o II Semi-
nário de Direito Notarial e Registral que 
abrangerá as Comarcas das regiões Sul 
e Sudeste do Pará. O evento, que está 
sob a coordenação da desembargadora 
corregedora Maria de Nazaré Gouveia, 
integra o termo de cooperação celebra-
do com o CNJ, objetivando a adequação 
dos cartórios de registros ao melhor 
atendimento às suas finalidades, com 
a necessária reciclagem e atualização 
quanto às leis e regras que estão mo-
dernizando e tornando mais eficientes 
as atividades que desenvolvem. O 1 Se-
minário ocorreu em setembro de 2011, 
na Comarca de Santarém. 
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Grupo Interinstitucional 
divulga Lei Maria da Penha 

Integrantes do Grupo Interinstitucional em reunião de trabalho que deliberou sobre ação educativa pelo Dia internacional da Mulher 

Representantes do Grupo Inte-
rinstitucional de Trabalho e Pre-
venção à Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, coordenado 
pela desembargadora Maria de Nazaré 
Saavedra Guimarães, participaram no 
dia 14 de fevereiro, de reunião de tra-
balho no Tribunal de justiça do Estado, 
para finalizar a programação alusiva 
ao Dia Internacional da Mulher, que 
transcorrerá no dia 8 de março. 

Oevento, que ocorreu no dia 11 de 
março, contou com atividades espe-
ciais, e teve como objetivo esclarecer 
a sociedade, em especial as mulheres, 
sobre a Lei Maria da Penha, além de di-
vulgar o papel de cada um dos órgãos 
públicos no que diz respeito a este as-
sunto. 

O Grupo Interinstitucional de Tra-
balho e Prevenção à Violência contra 
a Mulher, composto por representan- 

tes do Ministério Público, Defensoria 
Pública e magistrados da Vara de Vio-
lência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher, foi criado em maio de 2008, 
de acordo com a Lei Maria da Penha, 
e recomendação do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), com o objetivo de pro-
mover políticas públicas integradas 
que garantam a prevenção, a punição e 
a erradicação da violência doméstica e 
familiar contra a mulher. 

Comitê de Resolução de Demandas 
de Saúde ajusta termo de acordo 

Sob a coordenação da juíza Kátia 
Parente Sena, o Comitê Interestadu-
al de Resolução Administrativa de 
Demandas de Saúde (CIPADS) pro-
moveu reunião de trabalho, no dia 6 
de fevereiro, com o objetivo de fazer 
os últimos ajustes no texto do acor-
do de cooperação, que deverá ser 
assinado entre os órgãos que fazem 
parte do grupo. 

O CIPADS foi criado com a finalidade 
de prestar assessoria técnica aos juízes 
nos processos que envolvam demandas 
da área de saúde. Ainda na reunião, os 
participantes discutiram a realização de 
um seminário estadual para capacitar os 
interessados no assunto. 

O comitê foi criado para atender a 
Portaria n9  49/2011, do Conselho Na-
cional de Justiça. Participaram da reu- 

nião os representantes do Ministé-
rio Público, promotora Suely Regina 
Cruz; da Defensoria Pública, defen-
sor Climério de Mendonça Neto; do 
Ministério Público Federal, procura-
dor Alan Mansur Silva; da Secretaria 
Municipal de Saúde (SESMA), Maria 
de Nazaré Alencar; e os procurado-
res do Estado, Lorena de Paula Rêgo 
Salman e Aberlado Sérgio da Silva. 
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Juíza Antonieta Miléo coordena a Casa de Justiça e Cidadania em Belém 

Casa de Justiça e Cidadania 
promoveu ações sociais 

C
om o objetivo de promover ações 
sociais para a comunidade, a Casa 
de Justiça e Cidadania (CJC), em 

parceria com o Tribunal Regional Elei-
tora (TRE), Serviço Social do Comér-
cio (SESC) e Secretaria de Segurança 
Pública (SEGUP-PA), promoveu no dia 
15 de fevereiro, a prestação de vários 
serviços gratuitos, como a emissão de 
documentos e a realização de exames 
de DNA para reconhecimento paterno. 

Na programação, o TRE promoveu a 
emissão de título de eleitor, alistamen-
to eleitoral, transferências, revisões, 
segunda via e regularização de títulos 
em débito ou cancelados. A SEGIJP 
emitiu carteiras de identidade para ci-
dadãos a partir de 16 anos. 

Já o SESC promoveu ações na área de 
saúde, como a aferição da pressão ar-
terial, avaliação nutricional e teste de 
glicemia. Além disso, houve exposição 
sobre doenças sexualmente transmis-
síveis e um escovódromo. 

Para finalizar, o Tribunal de Justiça 
do Pará (TJPA) possibilitou a realiza-
ção de exames de DNA para os pais ca- 

dastrados no Programa Pai Presente, 
que visa aproximar a criança ou ado-
lescente de sua identidade biológica, 
visando facilitar o reconhecimento vo-
luntário de paternidade. 

Nessa ação específica, os pais saíram  

da CJC com o mandado de averbação 
para nome paterno na certidão de nas-
cimento pronto para ser entregue no 
Cartório, sem qualquer ônus. O Pai Pre-
sente conta com a importante parceria 
de escolas estaduais e municipais. 

Dentre os serviços prestados estavam a emissão de documentos e a realização de exames de DNA no projeto Pai Presente 
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Gestão treina servidores para traçar 
Planejamento Estraté gico 

C
erca de 70 técnicos e auxiliares 
lotados em setores adminis-
trativos do TJPA participaram, 

nos dias 23, 24 e 29 de fevereiro, de 
treinamento que visa a elaboração do 
planejamento estratégico na área de 
gestão de pessoas, afinado ao insti-
tucional. As atividades foram realiza-
das no auditório do Fórum Criminal, 
'Des. Wilson Marques', com uma car-
ga de oito horas. O treinamento foi 
promovido pela Secretaria de Gestão 
de Pessoas do Tribunal de Justiça do 
Estado, através da Coordenadoria de 
Treinamentos e Formação e contou 
com a coordenação da técnica Ivânge-
la Duarte, facilitadora das dinâmicas e 
atividades aplicadas na programação. 

Alice Loureiro, secretária de Gestão 
de Pessoas, explicou que existem três 
projetos estratégicos nessa área, que 
são: lotação de recursos humanos; 
capacitação de servidores e magistra-
dos; e a padronização de procedimen-
tos administrativos visando viabilizar 
o processo digital. 

A secretária informou que no trei-
namento serão definidas as metas 
para serem atingidas ao longo do ano, 
com a realização de reunião a cada 
três meses com o objetivo de avaliar o 
cumprimento dessas metas. 

Conforme a facilitadora, a progra-
mação consistiu na aplicação de di-
nâmicas de grupo para possibilitar 
o pensar em grupo e como realizar o 
trabalho de forma mais integrada e 
não setorizada, como vem ocorrendo. 
O resultado dos trabalhos vai gerar o 
planejamento estratégico integrado 
ao da Presidência do TJPA e do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ). 

Para o mês de março, a Coordenado-
ria de Treinamento agendou o início 
de duas turmas de Especialização em 
Gestão de Cumprimento das Decisões 
Judiciais, voltado para a capacitação 
dos oficiais de justiça lotados na Co-
marca de Belém. O passo seguinte será 
levar o curso de especialização para 
os oficiais de justiça que desenvolvem 
suas atividades nas Comarcas do inte- 
rior, com aulas presenciais nos Pólos 
Judiciários de Redenção, Marabá e 
Santarém. O curso de especialização 
é promovido pelo Tribunal de Justiça,  

em parceria com a Faculdade de Estu-
dos Avançados do Pará (Feapa). 

NOVA CONVOCAÇÃO 

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) 
procedeu nova convocação de servi-
dores aprovados no concurso público 
regido sob o edital n2  002/2009. Mais 
91 classificados na reserva técnica fo-
ram chamados para ocuparem cargos 
na Comarca de Belém e em diversas 
Comarcas do Estado integrantes dos 
16 Pólos Judiciários. 

Os convocados tiveram prazo até 7 
de março, para comparcerem junto à 
Divisão de Administração de Pessoal - 
DAP, para os procedimentos de habili-
tação ao cargo, com a apresentação de 
documentos previstos no Edital. 

Nesse mesmo período, os convo-
cados também realizaram exames 
pré-admissionais, inclusive para os 
candidatos habilitados nas vagas re-
servadas a portadores de necessida-
des especiais. Os convocados também 
realizaram exames laboratoriais e 
complementares. 

Os candidatos que deixaram de  

apresentar os documentos ou os exa-
mes no prazo previsto, foram elimina-
dos do concurso, perdendo o direito à 
vaga. Após a nomeação, os concursa-
dos participarão de treinamento nas 
áreas administrativa, cível e criminal. 

Com a convocação, a gestão do Tri-
bunal de Justiça busca dotar as uni-
dades judiciárias de mais pessoal, 
diminuindo o déficit funcional e pro-
movendo condições para a necessária 
celeridade processual. 

CONCURSO PARA JUIZ 

O Diário da Justiça Eletrônico, edição 
do dia 24 de fevereiro, divulgou a re-
lação definitiva dos candidatos que ti-
veram inscrição deferida, referente ao 
concurso público para o preenchimen-
to de vagas no cargo de Juiz Substituto 
do Poder Judiciário do Estado do Pará. 

O certame, que oferece 42 vagas, 
terá a primeira prova agendada para 
o dia 12  de abril deste ano, quando os 
candidatos responderão a 100 ques-
tões objetivas de múltipla escolha. A 
Comissão é presidida pelo juiz Ronal-
do Marques ValIe. 

Secretária de Gestão, Alice Loureiro, ressaltou a importância da capacitação funcional 
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Detalhe da fachada do edificio sede do TIPA, com relevência das cornijas - elementos arquitetônicos 
compostos por uma faixa horizontal que se destacam da parede a fim de acentuar as nervuras nelas 

empregadas. As comijas são arremates da parte superior do prédio. 

 


