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Comarcas da Regiões Metropolitana e do Salgado recebem visita 
da presidente do IJPA, desembargadora Raimunda Noronha. 

08 
Servidores são capacitados em atividades desenvolvidas pela 
Coordenadoria de Treinamento e Formação do Tribunal. 

10 No mês da mulher, desembargadoras que já exerceram e a que 
exerce a Presidência do TJPA receberam homenagens. 

Capa: Desembargadoras ex-presidentes na cerimônia que lhes rendeu 
homenagem. 
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S
ete Comarcas da Região Metro-
politana e do Salgado recebe-
ram a visita da presidente do 

Tribunal de Justiça do Pará, desem-
bargadora Raimunda Gomes Noro-
nha, no dia 2 de março. O expediente 
da presidente iniciou pela Comarca 
de Ananindeua, seguindo depois 
para as Comarcas de Marituba, Be-
nevides, Santa Izabel do Pará, Santo 
Antônio do Tauá, Vigia e São Caetano 
de Odivelas. O objetivo foi verificar 
a situação das instalações das uni-
dades no interior, bem como trocar 
informações com os juízes e servi-
dores, promovendo a interação das 
unidades com a Presidência da insti-
tuição. A presidente esteve acompa-
nhada de comitiva de trabalho, dela 
participando, o secretário de Admi-
nistração, Antonio Álvaro Brito; a se-
cretária de Gestão de Pessoas, Alice 
Loureiro; e o diretor do Departamen-
to de Engenharia, Márcio Barata. 

Todas as 108 Comarcas do Esta-
do têm recebido melhorias físicas e 
operacionais nos últimos anos, con-
forme ressaltou a presidente nas vi-
sitas, incluindo o acesso e utilização 
dos sistemas informatizados. O setor 
de Pessoal também tem merecido 
atenção da gestão, com a nomeação 
de juízes substitutos admitidos no 
último concurso, realização de novo 
concurso para magistrado, que já  

tem a primeira prova agendada para 
o dia 12  de abril, bem como a con- 
vocação e nomeação de servidores 
aprovados em concurso, para todos 
os 16 Pólos Judiciários que integram 
o Pará. Na última convocação, em fe-
vereiro deste ano, mais 91 candida-
tos foram chamados a assumir vagas 
no Judiciário. 

Além da dotação de Comarcas com 
servidores concursados, a institui-
ção também vem promovendo capa-
citação de funcionários. Neste mês 
de março, através da Coordenadoria 
de Treinamento, o TJPA iniciou duas 
turmas do curso de Especialização 
em Gestão de Cumprimento das De-
cisões Judiciais, voltado para a ca-
pacitação dos oficiais de justiça da 
capital. Ainda neste semestre, oTJPA 
levará o curso aos oficiais de justiça 
do interior, com aulas presenciais 
nos Pólos Judiciários de Redenção, 
Marabá e Santarém. 

Também neste mês, sob a coor-
denação da Gestão Estratégica do 
Tribunal, cerca de 20 servidores 
das Corregedorias de Justiça da Re-
gião Metropolitana de Belém e do 
Interior participaram de oficinas de 
diagnósticos. As atividades visaram 
treinar os técnicos e analistas para a 
elaboração de planejamento estraté-
gico das duas Corregedorias, alinha-
do ao institucional. 
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Criação do Núcleo foi aprovada pelos desembargadores na Sessão do Pleno do Tribunal 

Pleno do UPA criou o Núcleo de 

Cooperação Judiciária 

OTribunal de Justiça do Estado 
do Pará, através da Resolução 
n2  002/2012, criou o Núcleo de 

Cooperação Judiciária, dando, assim, 
cumprimento a Meta 4 de 2012, esta-
belecida pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). A Resolução foi aprovada 
à unanimidade de votos pelos desem-
bargadores integrantes do Pleno do 
TIPA, em sessão realizada no último 
dia 28 de março e, conforme estabelece 
em seu artigo 20,  prevê que a coopera-
ção técnica é admissível para a prática 
de todos os tipos de atos, providências, 
medidas, incidentes, procedimentos e 
ritos processuais. Além disso, em seu 
artigo 50,  a Resolução estabelece que o 
pedido de cooperação judiciária pode 
processar-se entre juízes de ramos ju-
diciários distintos. 

Com a criação do núcleo, o TJPA ob-
jetiva institucionalizar meios para dar 
maior fluidez e agilidade à comunica-
ção entre os órgãos judiciários, não só 
para cumprimento dos atos judiciais, 
mas também para harmonização e agi-
lização de rotinas e procedimentos fo-
renses, fomentando a participação dos 
magistrados de todas as instâncias na 
gestão judiciária, observado o princípio 
do juiz natural; sugerir diretrizes de 
ação coletiva, bem como atuar na ges-
tão coletiva de conflitos e na elaboração 
de diagnósticos de política judiciária, 
propondo mecanismo suplementares 
de gestão administrativa e processual, 
fundados nos princípios da descentra-
lização, colaboração e eficácia. 

Os pedidos de cooperação jurisdi-
cional deverão ser prontamente aten-
didos, observando os princípios da 
agilidade, concisão, instrumentalidade 
das formas e unidades da jurisdição 
nacional, dando-se prioridade ao uso 
dos meios eletrônicos. Prescindindo 
de forma especial, o pedido de coo-
peração compreende o auxílio direto; 
reunião ou apensamento de processos; 
prestação de informações; cartas de 
ordem ou precatória; e atos concerta-
dos entre os juízes cooperantes. 

Os referidos atos concertados pode-
rão consistir, além de outros definidos 
em comum acordo, em procedimentos 
para prática de citação, intimação e 
notificação, obtenção e apresentação  

de provas, coletas de depoimentos, 
medidas cautelares e antecipação de 
tutelas; medidas e providências para a 
recuperação e preservação de empre-
sas, facilitação da habilitação de crédi-
tos na falência e recuperação judicial; 
transferência de presos; reunião de 
processos repetitivos; e execução de 
decisões judiciais em geral, especial-
mente aquelas que versem sobre inte-
resse transindividual. 

REMOÇÃO E PROMOÇÃO 

O Pleno do Tribunal de Justiça, em 
sessão do dia 28 de março, também 
apreciou pedidos de remoção e pro-
moção de magistrados, possibilitando, 
assim, a movimentação na carreira e a 
lotação de juízes em Comarcas que es-
tavam com cargos vagos. 

Assim, os desembargadores aprova-
ram a remoção da juíza Betânia de Fi-
gueiredo Pessoa Batista, da 81  Vara da 
Comarca de Santarém, para a 2 Vara 
da Comarca de Capanema; do juiz Cé-
sar Augusto Puty Paiva Rodrigues, da 
12  Vara da Comarca de Bragança, para 
a Vara Única da Comarca de Moju; do 
juiz Cláudio Hernandes Silva Lima, da 
3 Vara da Comarca de Tucuruí, para a  

Vara de Mãe do Rio; do juiz Francisco 
Jorge Gemaque Coimbra, da Vara Úni-
ca da Comarca de Oriximiná, para a 9 
Vara da Comarca de Santarém; da juíza 
Suayden Fernandes Silva Sampaio, da 
V Vara da Comarca de Capanema, para 
a 52  Vara da Comarca de Castanhal; da 
juíza Cláudia Regina Moreira Favacho 
Moura, da Vara Agrária da Comarca de 
Marabá, para a Vara Agrária da Comar-
ca de Castanhal; e do juiz Wander Luiz 
Bernardo, da 2 Vara da Comarca de 
Altamira, para a Comarca de Conceição 
do Araguaia. 

Já o magistrado Horácio de Miranda 
Lobato Neto, da Comarca de Faro, foi 
promovido para a Vara Agrária da Co-
marca de Altamira; e o juiz André Filo-
Creão Garcia da Fonseca, da Comarca 
de Santa Luzia do Pará, assumirá a 
Vara Agrária da Comarca de Santarém. 

Nos processos de remoção e promo-
ção, os desembargadores levam em 
consideração informações prestadas 
pelas Corregedorias dje Justiça quan-
to a avaliação dos magistrados nos 
quesitos produtividade, assiduidade, 
presteza jurisdicional, dentre outros, 
demonstrando estarem os candidatos 
aptos para a promoção ou remoção na 
carreira. 
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Visitas de inspeção iniciaram pela Comarca de Ananindeua, na Região Metropolitana 

Na sequência, a presidente Raimunda Noronha e comitiva foram recebidas pelos magistrados nas Comarcas de Marituba e Benevides 

Presidente do TJPA visitou sete 
Comarcas do Estado 

A
presidente do TJPA, desembar-
gadora Raimunda do Carmo 
Gomes Noronha, dedicou o ex-

pediente do dia 2 de março, a uma via-
gem de inspeção às Comarcas de Ana-
nindeua, Marituba, Benevides, Santa 
Izabel do Pará, que integram a Região 
Metropolitana de Belém, e também às  

Comarcas de Santo Antonio do Tauá, 
Vigia e São Caetano de Odivelas. Nas 
atividades, a desembargadora esteve 
acompanhada do secretário de Ad-
ministração, Antonio Alvaro Brito; da 
secretária de Gestão de Pessoas, Ali-
ce Cristina Loureiro; e do diretor do 
Departamento de Engenharia, Márcio  

Barata. O presidente da Associação 
dos Magistrados do Estado do Pará, 
juiz Heyder Ferreira, também acompa-
nhou as visitas. 

A desembargadora presidente reu-
niu com os diretores dos Fóruns das 
Comarcas, juízes e serventuários da 
Justiça, reiterando a importância juris-
dicional e social de cada integrante do 
Poder Judiciário, considerando espe-
cialmente a necessidade da agilização 
nos procedimentos. 

Destacou a presidente que todas 
as 108 Comarcas do Estado têm re-
cebido melhorias físicas e operacio-
nais, incluindo acesso e utilização dos 
sistemas informatizados, bem como 
novos juízes substitutos admitidos 
nos últimos meses, enquanto está em 
andamento a realização de novo con-
curso, que ofertam 42 vagas e que tem 
sua primeira avaliação prevista para o 
próximo dia 12  de abril deste ano. 

A presidente ressaltou ainda que há 
que serem superados, todavia, proble-
mas peculiares à região amazônica, re- 
ferente às grandes distâncias, fatores 
climáticos e comunicação, situações 
que dificultam a localização de ende-
reços e a consequente notificação de 
partes e testemunhas para audiências 
e outros componentes imprescindíveis 
à instrução e tramitação processuais. 

A primeira Comarca visitada foi a de 
Ananindeua, onde a presidente e co- 
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Na Comarca de Santa Izabel e em Santo Antônio do Tauá, como nas demais, a presidente verificou a funcionalidade das instalações 

mitiva foram recebidas pelos magis-
trados e servidores, à frente, a direto-
ra do Fórum "Desembargador Edgar 
Lassance Cunha", juíza Ana Angélica 
Abdulmassih Olegário, em exercício. 
A Comarca conta com 10 Varas judi-
ciárias. A população estimada do mu-
nicípio, conforme dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, é 
de 392.947 habitantes. A juíza Andréa 
Lopes Miralha, diretora do Fórum, e 
que estava de férias, também partici-
pou da visita. 

Na sequência, a presidente visitou a 
Comarca de Marituba, que tem como 
diretor do Fórum "Pretor Carlos Sami-
co de Oliveira", o juiz Augusto Carlos 
Corrêa Cunha. Marituba, que tem po-
pulação estimada em 75.449 habitan-
tes, conta com três Varas. Em seguida, 
a comitiva dirigiu-se para a Comarca  

de Benevides, no Fórum "Desembar-
gador Edgar Augusto Viana", dirigi-
do pelo juiz Fábio Araújo Marçal. A 
Comarca, que também é responsável 
pelo expediente do município de San-
ta Bárbara do Pará, conta com duas 
Varas. A população estimada de Bene-
vides é 35.350 habitantes, e de Santa 
Bárbara, de 13.313 habitantes. 

A última Comarca da Região Metro-
politana visitada foi a de Santa Izabel 
do Pará, cujo Fórum "Dr. Salvador Ran-
ge! de Borborema" tem como diretora 
a juíza Mônica Maués Naif Daibes. A 
Comarca conta com três Varas, sendo 
que o município tem população esti-
mada de 55.570 habitantes. 

Entrando na Região do Salgado, a 
presidente Raimunda Noronha e co-
mitiva visitaram a Comarca de Santo 
Antônio do Tauá, que tem como dire- 

tor do Fórum "Dr. Levy Hall de Moura", 
a juíza lacy Salgado Vieira dos Santos, 
e conta com Vara Única. A população 
estimada do município é de 26.855 
habitantes. 

A penúltima Comarca a receber a vi-
sita institucional foi a de Vigia. No Fó-
rum "Desembargador Alvaro Pantoja 
Pimentel", os visitantes foram recebi-
dos pelo diretor do Fórum, juiz Magno 
Guedes Chagas. A Comarca tem Vara 
Única e o município tem população es-
timada de 46.205 habitantes. 

Concluindo o dia de visitas, a presi-
dente seguiu para a Comarca de São 
Caetano de Odivelas, que também con-
ta com Vara Única e tem como diretor 
do Fórum "Professor Aldebaro C. de 
Macedo Klautau", o juiz Sérgio Cardoso 
Bastos. A população estimada do mu-
nicípio é de 16.862 habitantes. 

Concluindo o roteiro de visitas em Vigia e São Caetano, a presidente reiterou os investimentos e projetos para a prestação jurisdicional 
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O Encontro do Co 
Permanente de Preside 
Tribunais de Justiça dó 

No encontro, presidentes de TJs estaduais prestaram homenagem ao ex-presidente do STF, ministro Maurício Corrêa 

Presidentes de Us participaram 
de encontro em Manaus 

N os dias 29 e 30 de março, a pre-
sidente do TJPA, desembarga-
dora Raimunda Gomes Noro-

nha, participou em Manaus (AM), do 
910 Encontro do Colégio Permanente 
de Presidentes dos Tribunais de Justiça 
do país. Em pauta, temas como o vita-
liciamento de juízes, a importância dos 
Tribunais de Contas para os tribunais 
na fiscalização e orientação, no tocante 
ao cumprimento das normas que dis-
ciplinam a administração e gestão de 
recursos, e os mecanismos de controle, 
legalidade e moralidade nos processos 
licitatórios. 

O encontro foi encerrado com a apre-
sentação das deliberações dos presi-
dentes no evento, constantes da Carta 
de Manaus, pelo presidente do Colégio 
Permanente, desembargador Marcus 
Faver, e pelo presidente do TI do Ama-
zonas, desembargador João Simões, 
que destacaram a importância do even-
to para o fortalecimento dos tribunais, 
com a discussão do aprimoramento 
das atividades do Judiciário brasileiro.  

A próxima reunião dos presidentes de 
TJs estaduais está marcada para o pe-
ríodo de 12 a 14 de julho, não estando 
definido ainda o Estado que a sediará. 

HOMENAGEM 

Na abertura dos trabalhos, os parti-
cipantes, recepcionados pelos presi-
dentes do Colégio e do Tribunal ama-
zonense, prestaram homenagem ao 
ex-presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Maurício Cor-
rêa, que faleceu no dia 17 de fevereiro 
passado, após sofrer um ataque car-
díaco. O magistrado, que também foi 
ministro da Justiça, foi lembrado por 
todos como um obstinado defensor do 
Estado Democrático de Direito. A me-
mória do ex-presidente do STF foi des-
tacada no discurso do desembargador 
Marcus Faver. 

Na sequência, a ministra Eliana Cal-
mon falou aos presidentes sobre sua 
gestão à frente da Corregedoria Nacio-
nal de Justiça, fazendo um diagnóstico  

do Judiciário brasileiro. "Não descan-
sei um minuto durante esses dezoi-
to meses, para solucionar aquilo que 
pode ser solucionado, ou pelo menos 
amenizar os problemas. Posso dizer 
que tenho encontrado todas as portas 
abertas para se solidarizar com esta 
vontade de realizar, de gerir aquilo 
que o Poder Judiciário pode realizar. 
Por isso, eu estou segura de que nós 
podemos fazer, mas para isso, precisa-
mos ter a vontade política de resolver, 
e resolver dentro da transparência e da 
modernidade". 

O encontro teve como palestran-
tes ainda o conselheiro Vassi Werner, 
do Conselho Nacional de Justiça, que 
abordou o Processo de Vitaliciamento 
de Juízes Substitutos; o conselheiro do 
TCE/AM, Érico Desterro e Silva, que 
falou sobre os Aspectos relevantes do 
controle exercido pelos tribunais de 
contas em relação ao Poder Judiciário; 
e o economista Pedro Paulo Botafogo 
Teixeira Dantas, que ministrou pales-
tra sobre Gestão de Preços (Licitações). 
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Desa. Dahil Paraense participou de reunião na Defensoria Pública do Estado 

CARTA DE MANAUS 

OColégio Permanente de Presidentes de Tri-
bunais de Justiça do Brasil, reunido na cidade de 
Manaus, Estado do Amazonas, de 29 a 30 de mar-
ço de 2012, atento aos problemas vivenciados na 
atualidade, torna públicas as seguintes conclu-
sões, tomadas à unanimidade: 

- Ressaltar a importância dos Tribunais de Con-
tas para os Tribunais de Justiça na fiscalização e 
orientação no tocante ao cumprimento das nor-
mas que disciplinam a administração e gestão 
dos recursos orçamentários. 

- Exortar aos Tribunais de Justiça a necessi-
dade da elaboração de normas específicas para 
o processo de vitaliciamento de juízes, visando  

prepará-los e conscientizá-los da importância da 
função jurisdicional. 

- Expressar a importância da criação de novos 
mecanismos de controle da legalidade e da morali-
dade nos processos licitatórios. 

- Reafirmar a necessidade de a União incluir em 
seu orçamento previsão de recursos para o exercí-
cio de competências delegadas à Justiça Estadual. 

- Reiterar que a competência legislativa estadual 
decorre de princípio federativo intangível, não po-
dendo ser afetada por resoluções do CNJ. 

Manaus, 30 de março de 2012. 

UPA disponibilizará dados 
eletrônicos à Defensoria Pública 

Até o final do próximo mês de 
abril, o Tribunal de Justiça do 
Pará (TJPA) disponibilizará 

para a Defensoria Pública do Estado, 
os dados eletrônicos dos processos 
em que os defensores públicos são 
partes interessadas. 

Oassunto esteve na pauta da reu-
nião realizada no dia 12 de março, 
na sede da Defensoria Pública, que 
contou com a presença da corregedo-
ra de Justiça das Comarcas da Região 
Metropolitana de Belém do TJPA, de-
sembargadora Dahil Paraense de Sou-
za; do defensor público geral, Antônio 
Roberto Figueiredo Cardoso; e do se-
cretário de Informática do TJPA, Fábio 
Cezar Massoud Salame. 

Conforme a Corregedoria, a Se-
cretaria de Informática do Tribunal 
desenvolverá um sistema para dispo-
nibilizar os dados automaticamente 
no sistema da Defensoria Pública, 
integrando, desta forma, as ações da 
Justiça. A medida será oficializada por  

meio da assinatura de um convênio 
entre as duas instituições. 

Também participaram da reunião, 

o coordenador de sistemas do TJPA, 
Márcio Góes, e a chefe de gabinete da 
Corregedoria da RMB, Fabíola Barata. 
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Judiciário realiza treinamento e 
curso de especialização a servidores 

Funcionários das Corregedorias participaram de oficina de diagnósticos para a elaboração de planejamento estratégico das unidades 

C
erca de 20 servidores lotados nas 
Corregedorias de Justiça da Re-
gião Metropolitana de Belém e 

do Interior participaram, no dia 19 de 
março, de oficinas de diagnósticos, co-
ordenadas pela Gestão Estratégica do 
Tribunal de Justiça do Pará. O objetivo 
foi treinar os técnicos e analistas para 
a elaboração de planejamento estraté-
gico das duas Corregedorias, alinhado 
ao institucional. 

As atividades foram coordenadas pela 
analista judiciária Neliane Colares, da 
equipe de Gestão Estratégica do TJPA, e 
reuniu práticas de dinâmicas e ativida-
des de grupo. A abertura dos trabalhos 
contou com a participação dos juízes 
auxiliares da Corregedoria da RMB, Lu-
ana Santalices e Lúcio Guerreiro, e da 
Corregedoria do Interior, Kátia Sena. 

Nas oficinas, os participantes foram 
estimulados, em um primeiro momen- 
to, à elaborar propostas relativas à mis-
são, visão e valores das Corregedorias. 
Numa segunda fase, os servidores pro-
cedem as análises internas e externas  

das unidades, verificando as diversas 
variáveis que interferem, positivamen-
te ou não, para a prestação do serviço. 

Nessa fase, conforme a coordenadora 
da oficina, os servidores analisam o que 
poderá ser potencializado em termos 
de práticas para o alcance das metas, 
e o que terá que ser revisto para uma 
melhor prestação de serviços com re-
sultados mais céleres e efetivos. A ofici-
na terminou com a fase de diagnóstico, 
que permitiu subsídios aos participan-
tes para a elaboração do planejamento 
estratégico. 

ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO 
DE CUMPRIMENTO DE 

DECISÕES JUDICIAIS 

A Secretaria de Gestão de Recursos 
Humanos do Tribunal de Justiça do 
Pará, através da Coordenadoria de 
Treinamento e Formação, iniciou no 
mês de março duas turmas do curso de 
Especialização em Gestão de Cumpri-
mento das Decisões Judiciais, realizado  

na Faculdade de Estudos Avançados 
do Pará (Feapa), parceira do Tribunal 
na realização da especialização. A aula 
inaugural ocorreu no dia 12  de março. 
Cada turma tem cerca de 50 alunos. 

O curso objetivou a capacitação dos 
oficiais de justiça da capital, atenden-
do ao pleito do próprio sindicato da 
categoria. Ainda neste semestre, o cur-
so também será oferecido para os ofi-
ciais de justiça lotados nas Comarcas 
do interior do Estado, através de aulas 
presenciais nos Pólos Judiciários de Re-
denção, Marabá e Santarém. 

No próximo mês de abril, a Coordena-
dona estará iniciando a segunda etapa 
da especialização em "Gestão judiciá-
ria", que tem como público alvo os di-
retores de secretaria em primeiro grau 
e secretários de Câmaras em segundo 
grau. O objetivo é dotar os participan- 
tes de ferramentas capazes de entender 
aspectos essenciais de gestão e planeja-
mento. O curso também visa capacitá- 
los para a adoção de procedimentos 
padronizados a fim de tornar a presta- 
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ção jurisdicional mais célere e efetiva. 
Desse curso participarão 55 servidores. 

Na agenda da Coordenadoria de 
Treinamento, está previsto ainda para 
abril, nos dias 16 e 17, o curso "As-
pectos Controversos da Legislação de 
Pessoal no Serviço Público", abrangen-
do 40 servidores em 16 horas/aula. O 
curso será ministrado pelo professor 
Inácio Magalhães Filho, e visa orientar 
e transmitir conhecimentos teóricos e 
práticos, conforme legislação e julga-
dos atuais, abordando questões polê-
micas e relevantes relativas à legisla-
ção de pessoal no serviço público. 

MÓDULO INTEGRADO 
DE GESTÃO DE ARRECADAÇÃO 

A Secretaria de Planejamento, Coor-
denação e Finanças do TJPA, através da 
Coordenadoria Geral de Arrecadação, 
concluiu o treinamento de 39 servido-
res que atuam nas unidades de arre-
cadação em Comarcas do Interior, no 
Projeto Módulo Integrado de Gestão de 
Arrecadação. 

As atividades foram realizadas entre 
janeiro a março deste ano, com o apoio 
da Coordenadoria de Treinamento e 
Formação, e visa capacitar os servido-
res para desempenharem as funções 
com mais eficácia em suas unidades. 

De acordo com Marilene Farias, coor-
denadora geral de Arrecadação, a refe-
rida unidade tem a missão de cumprir 
e fazer cumprir as normas que regem 
a arrecadação de recursos em favor do 
Fundo de Reaparelhamento do Judiciá-
rio, assim como coordenar as ativida-
des das unidades que a compõem. 

TRIBUTAÇÃO E RENDIMENTOS 

No dia 7 de março, servidores do 
TJPA assistiram a palestra "Tributação 
de Rendimentos Recebidos Acumula-
damente", ministrada pela técnica da 
Receita Federal, Luiza Maria Pinto. Na 
palestra, direcionada aos secretários e 
assessores das Câmaras e Secretarias, 
Assessoria Administrativa, Assessoria 
da Presidência, Coordenadoria de Pre-
catórios e Cálculos judiciais do TJPA, a 
técnica discorreu sobre a declaração de 
imposto de renda pessoa física 2011, e 
esclareceu dúvidas a respeito de tribu-
tação. Para a secretária de Gestão, Ali-
ce Loureiro, a iniciativa é importante 
considerando a necessária qualificação 
permanente dos servidores. As ativida-
des foram organizadas pela Coordena-
dona de Treinamento. 

Atividades de capacitação estão sob a organização da Coordenadoria de Treinamento 

Técnica da Receita Federal, Luiza Maria Pinto, falou sobre tributação e rendimentos 

Oficiais de Justiça participam de curso de Especialização sobre cumprimento de decisões 
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Desembargadoras contribuíram para a estruturação e aparelhamento da Justiça no Pará 

Missa em Ação de Graças abriu a programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher 

Ex-presidentes do TJPA recebem 
homenagem pelo Dia da Mulher 

As desembargadoras aposentadas 
Lídia Dias Fernandes, Maria Lú-
cia Gomes Marcos dos Santos, 

Climeniè Bernadette de Araújo Pontes, 
Maria de Nazaré Brabo de Souza e Alba-
fira Lobato Bemerguy, ex-presidentes 
do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, foram alvo de homenagens presta-
das pela atual presidente do TJPA, Rai-
munda do Carmo Gomes Noronha, nas  

comemorações alusivas ao Dia Interna-
cional da Mulher, transcorrido no dia 8 
de março. O evento reuniu servidores e 
magistrados aniversariantes do mês, no 
auditório do Fórum Criminal de Belém. 

As homenagens deram sequência à 
programação do TJPA, que iniciou no 
último dia 2 de março, com a realização 
de missa em ação de graças, no hall das 
Câmaras, edifício sede do Judiciário. 

A primeira mulher a comandar a Jus-
tiça do Estado foi a desembargadora 
Lídia Fernandes, no período de 1979 a 
1981. A magistrada foi também pionei-
ra no Brasil à frente de um Poder Judi-
ciário estadual. Impossibilitada de com-
parecer, foi representada pela também 
desembargadora aposentada Heralda 
Dalcinda Bianco Rendeiro. 

Outras magistradas a exercerem a Pre-
sidência do TJPA foram as desembar-
gadoras Maria Lúcia dos Santos (1993-
1995), Climeniè Pontes (2001-2003), 
Maria de Nazaré Brabo (2003-2005), e 
Albanira Bemerguy (2007-2009). 

Na ocasião a atual presidente do TJPA, 
Raimunda Gomes Noronha entregou a 
cada homenageada uma plaqueta, mar-
cando a contribuição de cada uma delas 
na estruturação e aparelhamento da 
Justiça do Estado. Um grupo de servido-
res também rendeu homenagens a atual 
presidente, com um buquê de rosas. 

As desembargadoras Climeniè Pon-
tes e Maria de Nazaré se manifestaram 
para agradecer a atual presidente da 
Casa as homenagens recebidas, falando 
da emoção que sentiam, bem como da 
responsabilidade de gerir uma institui-
ção como o Judiciário. O evento também 
contou com a presença dos diretores 
dos Fóruns Cível e Criminal de Belém, 
juízes José Antônio Cavalcante e Rai-
mundo Flexa. 

MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS 

Magistrados e servidores do Judiciá-
rio também participaram da Missa em 
Ação de Graças que abriu as comemo-
rações pelo Mês da Mulher na Justiça 
do Estado. O padre Alberto Breschiane, 
que celebrou a cerimônia religiosa, res-
saltou a importância das mulheres na 
sociedade, pedindo as bênçãos para to-
das que trabalham no Judiciário. 

Na ocasião, a presidente em exercício, 
desembargadora Eliana Abufaiad, para-
benizou as magistradas e servidoras, di-
vulgando também a ação educativa do 
Grupo Interinstitucional de Prevenção 
à Violência contra a Mulher, na Praça da 
República, que encerra a programação 
da Justiça em comemoração ao Dia In-
ternacional da Mulher. 
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Novos servidores 
participam de curso de 
ambientação funcional 

Concursados convocados pelo TWA recebem treinamento da Secretaria de Gestão 

Cerca de 40 novos funcionáros 
participaram, nos dias 28 e 29 de 
março, nos Fóruns Criminal e Cível 
de Belém, do "Curso de ambientação 
funcional de servidores recém no-
meados", previsto no Programa de 
Qualificação Profissional do Servi-
dor, da Secretaria de Gestão de Pes-
soas, que tem à frente Alice Loureiro. 
A execução da capacitação está sob 
a responsabilidade da Coordenado-
ria de Treinamento e Formação de 
Servidores, coordenada pela técni-
ca Márcia Lobo. Com  carga horária 
prevista de 23h/a (três dias), os no-
vos servidores receberam informa-
ções de técnicos que já integram o 
quadro funcional da Justiça. 

As temáticas foram apresentadas 
em forma de palestras, com distri-
buição de material impresso para 
reforçar o processo de apreensão 
dos novos conhecimentos. "Aspec-
tos importantes para atuação dos 
servidores no âmbito criminal", foi 
abordado pelos técnicos Benjamim 
Lima, secretário do Fórum Crimi- 

na!; Aline Gleice Santos, chefe do 
setor de Distribuição de processos 
criminais; e Augusto Oliveira Vieira, 
responsável pelo setor de objetos e 
armas vinculadas a processos. Na 
ocasião os palestrantes repassa-
ram, em linhas gerais, a rotina e 
procedimentos envolvendo cada 
unidade organizacional. 

Na etapa seguinte da programa-
ção, realizada no auditório do Fó-
rum Cível, os nomeados receberam 
informações sobre "aspectos im-
portantes para atuação no âmbito 
cível", tratados pelas técnicas Lucila 
Ferreira de Meio, secretária do Pó-
rum Cível; e Edileide Câmara, tam-
bém técnica do Fórum Cível. 

A última parte do curso foi apli-
cada em um terceiro ambiente. Na 
Escola Superior da Magistratura do 
TiPA, os novos servidores tiveram 
acesso aos sistemas de acompanha-
mento de processos (SAP e LIBRA), 
tendo como orientador e palestran-
te o técnico Fernando Sena, que en-
cerrou a programação. 
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Ação educativa para o combate à 
violência contra a Mulher 

Desembargadora Eliana Abufaiad, presidente do TJPA em exercício, prestigiou as atividades desenvolvidas na Praça da República 

Aprogramação especial em come-
moração ao Dia Internacional da 
Mulher, promovido pelo Tribu-

nal de Justiça do Pará (TJPA), encerrou 
no dia 11 de março, com a ação educa-
tiva "Em briga de marido e mulher, ago-
ra, todo mundo pode meter a colher", 
na praça da República. A atividade foi 
coordenada pelo Grupo Interinstitucio-
na! de Combate e Prevenção à Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
que tem a frente a desembargadora 
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 
e que conta ainda com a participação 
do Ministério Público e da Defensoria 
Pública. A presidente em exercício do 
TJPA, desembargadora Eliana Abu-
faiad, também compareceu ao evento. 

Equipes compostas de magistrados, 
promotores, defensores e servidores, 
oriundas do Judiciário, MP e Defen-
soria Pública, atuaram na praça dis-
tribuindo material informativo (ven-
tarolas e cartilhas) e esclarecendo  

dúvidas sobre a Lei Maria da Penha 
(11.340/2006) e seu mais recente en-
tendimento, que agora permite que 
qualquer pessoa denuncie o agressor 
às autoridades competentes. 

As mulheres também foram esclare-
cidas acerca dos tipos de violência do-
méstica e familiar existentes, ou seja, a 
violência física, a violência psicológica 
(que cause dano emocional e diminui-
ção da autoestima), a violência sexual 
(mediante intimidação, ameaça ou 
força), a violência patrimonial (reten-
ção, subtração, distribuição parcial ou 
total de seus objetos, instrumentos de 
trabalho, documentos pessoais, bens, 
valores e direitos) e sobre a violência 
moral (calúnia, difamação ou injúria). 

A desembargadora Maria de Nazaré 
Saavedra informou sobre os serviços 
oferecidos nas Varas especializadas do 
Judiciário e o atendimento ofertado no 
MP e na Defensoria Pública. Também 
estiveram presentes na praça, equipes  

da Casa da Justiça e Cidadania e dabu-
vidoria Judiciária, com o objetivo de 
divulgar os serviços disponíveis para a 
população. 

Durante todo o mês de março, o 
Grupo vai receber donativos (alimen-
tos, roupas e material de higiene, para 
crianças e adultos) no prédio sede e 
nas Varas especializadas do Fórum Cri-
minal, que serão entregues aos abrigos 
femininos. 

Histórico - O Grupo !nterinstitucio-
na! de Trabalho e Prevenção à Vio-
lência contra a Mulher, composto por 
representantes do Ministério Público, 
Defensoria Pública e magistrados da 
Vara de Violência 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 obje-
tivo de promover políticas públicas 
integradas que garantam a prevenção, 
a punição e a erradicação da violência 
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doméstica e familiar contra a mulher. 
Desde que foi criado, o grupo já reali-
zou várias ações, como a confecção de 
uma cartilha informativa e vistorias 
em abrigos. 

SEMINÁRIO EM PARAUAPEBAS 
ABORDOU O COMBATE À VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER 

A desembargadora Maria de Naza-
ré Saavedra Guimarães, que preside o 
Grupo Interinstitucional de Combate 
e Prevenção à Violência Doméstica e 
Familiar contra Mulher, ministrou a 
palestra de abertura do 1 Seminário de 
Enfrentamento à Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher promovido 
pela Prefeitura de Parauapebas, atra-
vés da Secretaria Municipal da Mulher 
(Semmu). 

Oevento contou com a parceria do 
Fórum da Comarca de Parauapebas, 
e da Associação dos Magistrados do 
Estado do Pará (AMEPA). O "Funcio-
namento do Núcleo de Violência Do-
méstica contra a Mulher do TJPA" foi o 
tema abordado pela magistrada no Se-
minário, que integrou o 22° Encontro 
da Mulher de Parauapebas. 

Além da desembargadora Nazaré 
Saavedra, o juiz Elder Lisboa, titular 
da 1 Vara da Fazenda Pública de Be-
lém, também participou do Seminário 
como palestrante, abordando a "Evo-
lução do Direito Criminal Contextua-
lizando a Lei Maria da Penha". Outros 
temas discutidos no evento foram "A 
integração da rede e humanização do 
atendimento à mulher vítima de vio-
lência"; "Feminismo e Direito"; "Lei 
Maria da Penha - Avanços e Retroces-
sos"; e "A amenização dos efeitos da 
pobreza como vetor da violência do-
méstica através da efetiva atuação do 
Estado como garantidor da dignidade 
da pessoa humana". 

O evento ocorreu nos dias 29 e 30 de 
março, no auditório da Câmara Muni-
cipal, e teve como objetivo promover 
conhecimento para a implementação 
de políticas públicas de proteção in-
tegral ao gênero, além de discutir os 
dispositivos da Lei Maria da Penha, sua 
eficácia e inovações em sua interpreta-
ção pelo Supremo Tribunal Federal. O 
seminário foi direcionado a represen-
tantes de entidades de defesa do direi-
to da mulher, operadores do direito, 
estudantes e autoridades públicas e 
profissionais que direta ou indireta-
mente atendem mulheres em situação 
de violência. 

Desembargadora Nazaré Saavedra coordenou ação de divulgação da Lei Maria da Penha 

Servidoras distribuíram cartilha educativa sobre os direitos das mulheres 
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Judiciário monitora 71 processos referentes a crimes decorrentes de conflitos fundiários 

TJPA criará banco de dados sobre 
crimes de origem fundiária 

O
Tribunal de Justiça do Pará vai 
criar uma banco de dados re-
ferente às ações decorrentes 

de conflitos fundiários. A informação 
foi divulgada pela juíza Kátia Paren-
te Sena, que coordena a Comissão de 
Monitoramento de Ações decorrentes 
de Conflitos Fundiários, em reunião da 
comissão realizada no dia 23 de março. 
A magistrada também é juíza auxiliar 
da Corregedoria de Justiça das Comar-
cas do Interior do TIPA. 

Atualmente a Comissão monitora 71 
processos, os quais tramitam em várias 
Comarcas do Estado. As atividades in-
tegram o Projeto Esforço Concentrado, 
que reúne o TIPA e o Conselho Nacio-
nal de Justiça, correspondendo ainda a 
uma das metas estabelecidas pela pre-
sidente do Tribunal, desembargadora 
Raimunda Gomes Noronha, no Plane-
jamento Estratégico da instituição, O 
Esforço Concentrado iniciou os traba-
lhos em outubro de 2011, com sessão 
de Júri Popular na Comarca de São João 
do Araguaia, presidida pelo juiz Lucia-
no Scaliza, que resultou na condenação 
de Valdir Pereira de Araújo e Raimun-
do Nonato de Souza, sentenciados a 
199 anos cada, pela execução do crime 
que ficou conhecido como a chacina da 
Fazenda Ubá, ocorrido em 1985, onde 
nove agricultores foram torturados e 
assassinados. 

No projeto, que conta com cinco fa-
ses, os magistrados informam bimes-
tralmente a Corregedoria do Interior 
sobre a situação dos referidos pro-
cessos, e os procedimentos adotados 
quanto à realização de audiências, 
despachos, júris, dentre outros. De 
acordo com a juíza Kátia Sena, exis-
tem vários entraves para se alcançar 
o desfecho nesses tipos de proces-
sos, como a dificuldade de se obter a 
autoria delitiva na fase investigativa; 
suspensão da tramitação do feito em 
razão do status de foragido do réu; 
complexidade na instrução do fei-
to causada pela existência de vários 
réus e inúmeras testemunhas; dentre 
outras." O Esforço Concentrado visa, 
sobretudo, auxiliar os magistrados na 
condução desses processos". 

A Comissão, que é formada pelo 
Judiciário, Ministério Público, Defen- 

soria Pública e Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccional do Pará, passará 
a contar também com representantes 
da Delegacia Geral da Polícia Civil, do 
Comando da Polícia Militar do Pará, 
e da Secretaria de Segurança Públi-
ca do Estado do Pará. Participaram 
da reunião o procurador de Justiça 
Adélio Mendes dos Santos; o defen-
sor público Márcio da Silva Cruz; e o 
advogado Adriano Gomes de Deus. 

FORÇA-TAREFA PROMOVE 
DIAGNÓSTICO SOBRE A ESTRUTURA 

DOS CARTÓRIOS NO ESTADO 

Através da Corregedoria de Justiça 
das Comarcas do Interior, o Tribunal 
de Justiça do Pará auxiliou o Conselho 
Nacional de Justiça na Força-Tarefa 
que vai elaborar um diagnóstico da 
estrutura dos cartórios do Pará. As 
atividades, realizadas no período de 
26 a 30 de março e percorreu 22 mu-
nicípios do Pará, contaram ainda com 
a parceria da Universidade de Regis-
tro de Imóveis (Uniregistral) - enti-
dade vinculada à Associação dos Re-
gistradores Imobiliários do Estado de 
São Paulo (Arisp), e objetivou também 
trocar conhecimentos com os profis- 

sionais dos cartórios visitados. A ini-
ciativa para o diagnóstico, que é do 
Comitê Executivo Nacional do Fórum 
de Assuntos Fundiários, do CNJ, vai 
contribuir para melhorar os serviços 
e a segurança dos registros. 

Foram visitados os serviços de 
imóveis de Marabá, Rondon do Pará, 
Dom Eliseu, Paragominas, Acará, São 
Miguel do Guamá, Igarapé-Miri, Tai-
lândia, Barcarena, Moju, Tucuruí, San-
tarém, Almeirim, Óbidos, Alenquer, 
ltaituba, Parauapebas, Redenção, 
Santana do Araguaia, Conceição do 
Araguaia, Abaetetuba e São Félix do 
Xingu. A juíza Kátia Sena, auxiliar da 
Corregedoria do Interior do TIPA e in-
tegrante do Comitê Executivo do CNJ, 
afirmou que o Tribunal está apoiando 
a atividade fornecendo ajuda logís-
tica, bem como, que a Corregedoria 
vem participando de reuniões para 
que a Força-Tarefa seja um sucesso. 

O juiz auxiliar da Presidência do CNJ, 
Antonio Carlos Braga Júnior, integran-
te do Comitê, ressaltou que a visita aos 
cartórios não tem caráter fiscalizatório 
ou punitivo. "Ninguém pode chegar en-
sinando antes de conhecer a realidade 
e os desafios locais. O diagnóstico vai 
identificar quais cartórios precisam 
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Magistrada também é juíza auxiliar da Corregedoria das Comarcas do Interior do TWA 

de auxílio, que tipo de apoio técnico e 
capacitação podem ser oferecidos". O 
magistrado destacou a realização de 
reunião preparatória com os voluntá-
rios que atuam na Força-Tarefa, para 
esclarecer que não se trata de audito-
ria, inspeção ou correição. 

Durante as visitas aos cartórios, os 
voluntários observaram o estado de 
conservação do acervo, bem como 
questões relacionadas a número de 
funcionários, equipamentos de infor-
mática, instalações e velocidade de 
conexão com a Internet, por exemplo. 
Além do diagnóstico, os integrantes  

da Força-Tarefa esclareceram dúvidas 
sobre procedimentos. 

A ideia surgiu quando o Comitê 
detectou as limitações tecnológicas 
da região Norte para a criação ime-
diata de uma rede de Ensino a Dis-
tância (EaD). Após avaliar o funcio-
namento dessa primeira incursão, o 
CNJ deve levar a Força-Tarefa para 
os outros oito Estados: Acre, Amapá, 
Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, 
Rondônia, Roraima e Tocantins. A 
iniciativa inclui ainda a formação de 
uma central de atendimento que ser-
virá de ponto de consulta em caso de  

dúvidas sobre tecnologia, técnicas e 
organização. 

Voluntários - Em novembro de 
2011, o CNJ abriu as inscrições e con-
seguiu a colaboração de 176 regis-
tradores e escreventes de 17 Estados 
que se dispuseram a trabalhar como 
voluntários. "A disposição e a quanti-
dade de profissionais aposentados e 
na ativa que se ofereceram para tra-
balhar como voluntários nos surpre-
endeu. É impressionante a vontade 
deles em contribuir para aperfeiçoar 
os serviços cartoriais no país' regis-
trou Braga Júnior. 

Juíza Kátia Sena compõe Grupo de 
Trabalho do CNJ sobre registros 

Ajuíza Kátia Parente Sena, 
auxiliar da Corregedoria 
de Justiça das Comarcas do 

Interior do Tribunal de Justiça do 
Pará, foi nomeada pelo presidente 
do Conselho Nacional de Justiça, 
ministro Cezar Peluso, para inte-
grar o Grupo de Trabalho que vai 
elaborar o anteprojeto do código de 
normas de serviço para a atividade 
de registro de imóveis a serem ado-
tadas, de modo padronizado, pelas 
Corregedorias de Justiça, nos nove 
Estados da Amazônia Legal. A ins-
tituição do Grupo de Trabalho, bem 
como sua formação, foi estabeleci-
da através da Portaria n2  22/CNJ, 
de 14.03.2012. 

O código de normas integra o 
Programa Terra Legal, idealizado 
pelo CNJ em parceria com o Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), e que visa a modernização 
do serviço de registro de imóveis 
na referida região. O CNJ levou em 
conta, para a criação do Grupo, que 
a padronização das atividades de-
pende de estudos sobre a compati-
bilidade da proposta de norma de 
serviço com as particularidades de 
cada um dos nove Estados. 

O Grupo de Trabalho poderá con-
tar com o auxílio de outras autori-
dades e especialistas de entidades 
públicas e privadas com atuação 
em área correlata, e tem prazo de 
atuação até 31 de dezembro de  

2012, prorrogável a critério do Presi-
dente do CNJ. 

Além da juíza Kátia, o Grupo, coor-
denado pelo juiz Marcelo Berthe, au-
xiliar da Presidência do CNJ, tem em 
sua composição o juiz Antônio Car-
los Braga Junior, também auxiliar da 
Presidência do CNJ; Cleones Carvalho 
Cunha, desembargador corregedor de 
Justiça do Maranhão; Constantino Au- 

gusto Tork Brahuna, desembarga-
dor do TJ do Amapá; Rinaldo Forti 
Silva, juiz auxiliar da Corregedoria 
de Justiça de Rondônia; Lídio Mo-
desto da Silva Filho, juiz auxiliar 
da Corregedoria de Justiça do Mato 
Grosso; e Flauzilino Araújo dos 
Santos, presidente da Associação 
dos Registradores de Imóveis do 
Estado de São Paulo (ARISP). 
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Mutirões em Parauapebas e 
Itupiranga agilizam processos 

C
om o objetivo de dar cumprimen-
to às metas 3 e 4 do Conselho Na-
cional de Justiça, concernentes 

a processos de crimes dolosos contra 
a vida ajuizados até os anos de 2007 
e 2008, o Tribunal de Justiça do Pará, 
através do Grupo de Persecução Penal 
no Estado, coordenado pelo desembar-
gador Ronaldo Marques Valle, promo-
ve uma série de mutirões nas Comar-
cas do Estado até o mês de junho. No 
período de 26 a 30 de março, as ativi-
dades foram concentradas nas Comar-
cas de Parauapebas e Itupiranga, onde 
foram analisados 194 processos. 

Os mutirões em 2012 começaram em 
janeiro, com as Comarcas de Tailândia 
e Goianésia, seguidas pelas Comarcas 
de Itaituba, Novo Progresso, Barcarena 
e Cametá. No total, já foram apreciados 
482 processos. 

O próximo ocorrerá entre 16 a 27 de 
abril, nas Comarcas de Santarém, AI-
merim, Altamira e Uruará, onde serão 
apreciados 328 processos. Em seguida, 
de 14 de maio a 2 de junho, será a vez 
das Comarcas de Redenção, Conceição 
do Araguaia, Xinguara e São Félix do 
Xingu, para análise 477 processos. 

Por último, receberão as atividades 
de mutirão, as Comarcas de Barcarena 
e Abaetetuba, no período de 11 a 22 
de junho. Na ocasião, serão realizadas 
dez sessões de Tribunal do Júri, qua-
tro instruções, e a apreciação de 40 
processos. 

O desembargador Ronaldo Valle, em 
sessão do Pleno no dia 21 de março, 
anunciou aos demais integrantes do 
TJPA, a redução no número de pro-
cessos de crimes dolosos contra a 
vida em tramitação no Estado, que foi 
de 4.444 processos para 3.025. Já as 
sentenças de pronúncia (esperando o 
agendamento de júri) reduziram de 
663 para 405. 

Em agosto de 2011, a comissão fez 
um levantamento quantitativo dos pro- 
cessos que se enquadravam nas metas 
e, desde então, desenvolve ações para 
acelerar a tramitação dos mesmos. O 
Grupo de Persecução Penal no Pará 
desenvolve ações consonantes com a 
Estratégia Nacional de Justiça e Segu-
rança Pública (ENASP). 

VARA DE EXECUÇÃO PENAL EM 
MARABÁ PROMOVE AUDIÊNCIAS 

COLETIVAS 

Uma inovação procedimental ado-
tada pela Vara de Execução Penal da 
Comarca de Marabá está agilizando os 
processos de apenados do Centro de 
Recuperação Mariano Antunes (CRA-
MA) e do Centro de Recuperação de 
Marabá (CRM). A iniciativa é do juiz 
lonas da Conceição Silva, titular da 
Vara, e conta com apoio do Ministério 
Público, através do promotor Danyllo 
Pompeu Colares, e da Defensoria Pú-
blica, através do defensor Sergio Sales 
Pereira Lima. 

Conforme o magistrado, os trabalhos 
compreendem audiências coletivas 
mensais, realizadas após a separação 
dos processos, pela Secretaria da Vara, 
daqueles apenados que cumprem, no 
respectivo mês, o tempo de seu benefí-
cio. "O cálculo é realizado por servidor 
em setor específico, com a utilização 
do sistema SISPE, ferramenta disponi-
bilizada pelo TJPA para cálculo das pe-
nas dos internos' explicou o juiz. 

Nesses procedimentos predomina o 
princípio da oralidade, "uma vez que a 
análise dos requisitos objetivo e subje- 

tivo ocorre no momento da audiência". 
A Defensoria Pública apresenta, de for-
ma oral, a sua petição, da mesma forma 
o Ministério Público manifesta seu pa-
recer, o que possibilita a imediata deci-
são do juiz, com o registro dos atos no 
termo de audiência. 

O juiz informa ainda que "o ganho 
de tempo é enorme, pois se abreviam 
os trâmites do processo de execução, 
considerando que antes era necessário 
o envio do processo à Defensoria, para 
esta analisar a documentação e o cál-
culo, para depois juntar requerimento 
de cada preso. Igualmente o processo 
era encaminhado ao Ministério Públi-
co para manifestação e, em seguida, 
somente após conclusão dos autos, de-
signada audiência pelo magistrado". 

Assim, os procedimentos que antes 
levavam um ou dois meses, dependen-
do do caso, podem ser realizados "em 
apenas alguns dias entre a data em que 
o preso completou o tempo do benefí-
cio e a audiência para verificação dos 
requisitos, atendendo, dessa forma, o 
que determina a Constituição Federal 
em seu inciso LXXVIII, do art. 52, que 
assegura a todos a razoável duração do 
processo e meios que garantam a cele-
ridade de sua tramitação". 

Desembargador Ronaldo Valle, coordenador do Grupo de Persecução Penal no Pará 
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Juíza Mônica realizou 601 atendimentos nas atividades de mutirão em Santa Izabel 

Ação contou com o apoio das escolas públicas e particulares no munícipio 

Santa Izabel registra 236 
reconhecimentos de paternidade 

Ajuíza Mônica Maciel Fonseca, 
da 3 Vara da Comarca de Santa 
Izabel do Pará, realizou no dia 

29 de março, a última ação de mutirão 
prevista para este primeiro trimestre 
de 2012, que objetiva o reconheci-
mento voluntário de paternidade. Fo-
ram expedidas 149 notificações a pais 
de crianças e adolescentes, mas ape-
nas 46 compareceram ao Fórum de 
Santa Izabel do Pará,a resultando em 
20 reconhecimentos voluntários. As 
atividades integram o Projeto Pai Pre-
sente, do Conselho Nacional de Justiça 
em parceria com os Tribunais estadu-
ais, e conta com o apoio das escolas 
públicas e privadas, que informam à 
Justiça sobre crianças e adolescentes 
que não têm o nome paterno em seus 
assentos. 

De acordo com a juíza, desde o início 
do projeto em Santa Izabel, (feverei-
ro/2011), foram realizados 601 aten-
dimentos pela Y Vara, alcançando um 
êxito em 236 casos, com a magistrada 
lavrando os termos de reconhecimen-
to voluntário. Após o reconhecimento, 
a magistrada determina, de imediato, 
a lavratura do Termo correspondente, 
expedindo ofício ao Cartório de Re-
gistro Civil para providenciar a aver-
bação da certidão de nascimento da 
criança ou adolescente. 

O próximo passo agora será pro-
ceder um levantamento das Escolas 
que ainda não tenham encaminhado 
a relação dos alunos sem registro de 
paternidade em seu assento de nas-
cimento, que são poucas, conforme 
a juíza, e também das mães que não 
atenderam ao chamado, para poder 
designar nova data para atender tais 
situações. 

Além do agradecimento às direções 
das escolas, a magistrada também 
destacou o trabalho da equipe da 3 
Vara e dos oficiais de justiça de Santa 
Izabel, que vêm "demonstrando zelo, 
empenho e dedicação à tão elevada 
causa, de extrema importância para 
a sociedade, por atender aqueles que 
futuramente serão os cidadãos do Mu-
nicípio e que também irão constituir 
suas próprias famílias, recebendo a 
atenção necessária ao que lhe é mais  

caro: sua dignidade, seu direito ao 
nome, ao conhecimento e reconheci-
mento de sua história de vida, de sua 
origem". 

A juíza ressaltou ainda que "o re-
conhecimento da paternidade tam-
bém garante vários outros direitos  

aos reconhecidos, como o direito a 
alimentos e direitos sucessórios. Os 
atendimentos realizados certamente 
desafogaram o Judiciário local, na me-
dida em que deixaram de ser ajuiza-
das muitas ações de investigação de 
paternidade". 
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Juiz Carlos Márcio Queiroz, diretor do Fórum de Abaetetuba, abordou o tema sob a ótica do ordenamento jurídico brasileiro 

Seminário abordou a internação 
de dependentes quí micos 

O
Fórum da Comarca de Abae-
tetuba promoveu, nos dias 29 
e 30 de março, o 9 Seminário 

Sobre os Desafios Acerca da Interna-
ção Compulsória para Dependentes 
Químicos". O objetivo do evento foi 
debater as características jurídicas e 
biopsicossociais referentes ao tema, 
assim como discutir a eficácia no tra-
tamento do dependente químico. 

O evento foi coordenado pelo dire-
tor do Fórum de Abaetetuba, juiz Car-
los Márcio de Meio Queiroz, e abordou 
a temática sob diferentes enfoques 
profissionais. O magistrado ministrou 
a palestra de abertura, "Internação 
Compulsória para dependentes Quí-
micos, sob a Ótica do Ordenamento 
jurídico Brasileiro", seguido da pales-
tra do professor e psiquiatra da Uni-
versidade Federal do Pará (UFPA), 
Paulo Mazzine da Cunha, que falou so-
bre "Aspectos Médicos da internação 
Compulsória' 

No segundo dia de trabalhos, as 
atividades retomaram com o debate  

em mesa redonda composta pela co-
ordenadora do CAPS/AD Abaetetuba, 
Ellen Costa dos Santos; pela psicóloga 
do Hospital de Clínicas Gaspar Viana, 
Eliane Sales Dautier; e pela psicóloga 
do Fórum de Abaetetuba, Nayra Cris-
tine Alves de Carvalho. 

Segundo dados da Confederação 
Nacional dos Municípios, de 2011, o 
consumo do crack estava presente em 
98% dos municípios pesquisados. Em 
Abaetetuba, um levantamento do Pro-
grama das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (PNDU) indica que a 
droga está presente em todos os bair-
ros do município. 

Diante desta realidade, o Governo 
Federal lançou o Plano de Ação de 
Enfrentamento ao Uso de Crack e Dro-
gas, sendo uma das medidas a inter-
nação compulsória para casos de into-
xicação mais graves. Rio de Janeiro e 
São Paulo já executam a medida, mas 
a mesma tem sofrido várias críticas 
pelos conselhos profissionais e de di-
reitos humanos. 

AÇÃO CIDADÃ NA 
COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI 

O Tribunal de Justiça do Pará, atra-
vés da Comarca de Igarapé-Miri, foi 
um dos parceiros do programa "TRE 
Cidadão", realizado no dia 24 de mar-
ço, na Comarca de lgarapé-Miri. A 
ação ofereceu vários serviços de cida-
dania à população, na Praça da Matriz 
do município. 

Dentre os serviços disponibilizados 
estavam o Projeto Pai Presente, de re-
conhecimento voluntário de paterni-
dade; o Eleitor do Futuro, programa 
educativo voltado para jovens; o Bal-
cão de Direitos, com emissão de do-
cumentos como carteira profissional, 
certeira de identidade, CPF, dentre 
outros; alistamento militar (Justiça 
Militar); além de ações recreativas e 
de saúde, voltadas para o público in-
fanto juvenil. 

A ação também disponibilizou aten-
dimento médico às mulheres em co-
memoração ao mês da mulher. 
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Juizados Intinerantes participam 
de ações de cidadania 

O Programa Justiça e Juizado Es-
pecial Itinerante, desenvolvido 
pela Coordenadoria dos Juiza-

dos Especiais do Tribunal de Justiça 
do Pará, à frente o desembargador 
Constantino Augusto Guerreiro, par-
ticipou de 18 atividades em 2011, 
processando e julgando mais de 200 
ações de caráter consensual. 

As atividades foram desenvolvidas 
em ações cidadãs, em parceria com di-
versas outras instituições como Minis-
tério Público, Defensoria Pública, Car-
tórios de Registro, Propaz, Tribunal 
Regional Eleitoral, Marinha do Brasil, 
Cartório de Registros competente nas 
referidas atividades, bem como prefei-
turas municipais, dentre outras. 

De acordo com a Coordenadoria 
dos Juizados Especiais, o Programa 
foi criado pelo Judiciário paraense 
através da Resolução n0  008/2001, e 
visa levar atendimento judiciário aos 
bairros dos municípios integrantes da 
Região Metropolitana de Belém, bem 
como a outros municípios do interior. 
O objetivo é atender a demanda prin-
cipalmente daqueles que têm dificul-
dade de acesso aos serviços do Poder 
Judiciário. 

Nessas atividades itinerantes, proces-
sam-se tanto ações próprias dos Juiza-
dos Especiais Cíveis e Criminais, como 
ações onde se prescinde do contradi-
tório, como ações de justificação e de 
retificação de certidões de nascimento,  

óbito e casamento, ações de reconheci-
mento voluntário de paternidade, sepa-
ração consensual, divórcio consensual e 
casamentos comunitários. 

Para o atendimento, o Programa dis-
põe de dois ônibus, onde são presta-
dos os serviços itinerantes, equipados 
com gabinetes e salas para audiências. 

As atividades para este ano de 2012 
do Justiça e Juizado Especial Itineran-
te iniciaram em março com uma ação 
social na sede do São Joaquim Esporte 
Clube, bairro da Marambaia. 

Os parceiros institucionais públicos 
e privados interessados no Programa 
devem entrar em contato com a Coor-
denadoria dos Juizados Especiais 30 
dias antes do evento. 

Desembargador Constantino Guerreiro coordena os Juizados Especiais no Pará, que prestou mais de 200 atendimentos itinerantes 

Em ônibus-gabinete, equipe de magistrados e servidores atendem em ações de cidadania, levando a prestação jurisdicional à sociedade 
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Acrotérios em formatos de faces leoninas de onde se destacam argolas ornamentais. 
Estão localizados entre as comijas na fachada frontal do edificio sede do TWA. 


