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Em 30 dias de regime diferenciado de trabalho, mais de 200 mil atos de 
servidores nos 1º e 2º Graus, nos Juizado Especiais e Turmas Recursais foram 
praticados no Poder Judiciário do Pará. De 20 de março a 20 de abril, a prestação 
jurisdicional da magistratura paraense registrou 54.478 despachos, 42.354 
sentenças e 24.184 sentenças e decisões terminativas de magistrado. No 
período, foram 16.677 processos e procedimentos novos. 

Os dados integram painel O Judiciário Não Para, desenvolvido pelo 
Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística (DPGE) do Tribunal de 
Justiça do Pará (TJPA), que faz o monitoramento quantitativo dos atos 
praticados por magistrados e servidores durante o  período de adoção de 
providências contra o novo coronavírus (Covid-19). Desde o dia 24 de março, foi 
instituído o regime diferenciado de trabalho, como o trabalho remoto e o 
teletrabalho, nas unidades administrativas e judiciárias. 

O usuário visualiza no painel os dados gerais de atos praticados do Judiciário 
estadual, que podem ser consultados em diversos intervalos de tempo, e 
dividem-se em: Processos e procedimentos novos, Sentenças/decisões 
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terminativas, Decisões interlocutórias, Despachos e Atos de Servidores. O 
usuário também pode acompanhar gráficos com a demonstração da evolução 
diária da produtividade dos atos praticados no Estado. 

O painel também realiza a consulta ao histórico de movimentação de processos 
referentes ao assunto Covid-19, bem como o número de processos iniciados 
com o assunto e processos com decisão no período relacionado. 

 

Abril 
 
 
De 1º ao dia 20 de abril, foram iniciados 10.514 novos processos e 
procedimentos, e proferidos 23.634 despachos, 25.645 decisões interlocutória e 
15.931sentenças e decisões terminativas. O painel O Judiciário Não Para é 
dinâmico e atualizado frequentemente. Para acessá-lo, via portais do TJPA, o 
usuário deve clicar no botão do Portal da Transparência e na aba “A Justiça Não 
Para” ou aqui. 

As informações do painel serão acompanhadas semanalmente pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), por meio de um formulário específico e pela 
disponibilização de informações no site. O painel também faz parte da campanha 
nacional #AJustiçaNãoPara, elaborada pela Associação de Magistrados 
Brasileiros (AMB), que compartilha informações sobre os serviços de atos 
prestados pelo Judiciário no período de isolamento social e objetiva divulgar o 
cumprimento da efetiva prestação jurisdicional com a adoção do trabalho remoto. 

Fonte: TJPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1071116-mais-de-200-mil-atos-em-30-dias.xhtml
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Decisões favoráveis à promotoria de Justiça de Óbidos, no oeste do Pará, 
determinam a indisponibilidade de bens do prefeito Chico Alfaia, dois ex-
prefeitos e outros envolvidos em quatro Ações Civis Públicas por improbidade 
administrativa. No total foram quatro as ações protocoladas pela Promotoria.  

Na decisão que cita o atual prefeito, foi determinada a indisponibilidade de bens 
de Francisco José Alfaia de Barros, Moisés Portela da Silva e Maria Silvia 
Martins Comaru Leal, no valor de R$ 96.900,00, que deverá recair sobre o 
patrimônio de modo suficiente para garantir o ressarcimento integral do prejuízo 
ao erário e possível multa. Foi decretada também a quebra do sigilo bancário e 
fiscal dos requeridos.  
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De acordo com a Promotoria, o contrato firmado entre o prefeito de Óbidos, o 
secretário municipal de Saúde à época, e a contratada, consistia na prestação 
de serviços de Consultoria, Auditoria, Controle e Avaliação em Saúde em 
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, entre fevereiro e dezembro de 
2018, no valor total de R$ 96.900,00. Segundo o MPPA, não foram observados 
os parâmetros legais da Lei 8.666/93, pois a inexigibilidade de licitação não 
preencheu os requisitos.  

As decisões do Tribunal de Justiça do Pará em segunda instância, saíram após 
recursos do MPPA, e foram comunicadas ao promotor de justiça Osvaldino Lima 
de Sousa.  

Ex-prefeitos são alvos de outras decisões 

Em outra decisão do dia 6 de abril, a desembargadora Ezilda Pastana 
determinou que a medida cautelar requerida pelo Ministério Público seja 
deferida, e decretou a indisponibilidade de bens de Mario Henrique de Souza 
Guerreiro (ex-prefeito), JR Comércio e Assessoria Contábil- LTDA, Jonas 
Pinheiro Reis e Jurandir Pinheiro Reis.  

O recurso do MPPA foi apresentado após decisão desfavorável da Justiça de 
Óbidos. A ACP relata que o então prefeito contratou os demais requeridos para 
serviços de assessoria contábil ao Município, de forma ilegal, por inexigibilidade 
de licitação, sem o preenchimento dos requisitos de notória especialização e da 
singularidade do serviço, além do valor do contrato ser muito elevado. O contrato 
ocorreu durante os anos de 2013 a 2015 e 2015 a 2017,  

A decisão decreta a indisponibilidade de bens até o julgamento definitivo do 
recurso pela Turma Julgadora, até o valor correspondente ao prejuízo causado 
ao erário municipal, de R$ 2.218.000,00. De forma suplementar, requereu a 
indisponibilidade do valor de R$ 195.000,00, para Mario Henrique de Souza 
Guerreiro, e de R$ 200.000,00 aos terceiros beneficiados.  

Também tendo como alvo o ex-prefeito Mário Henrique Guerreiro, outra decisão 
refere-se à contratação de serviços de advogados para o município, por 
inexigibilidade de licitação, sem preencher os requisitos da lei. O recurso do 
MPPA foi acatado no dia 13 de março, em parte, pela desembargadora Nadja 
Nadia Cobra Medra.  

A decisão considera que Anita Seixas Conduru, provou não ter se beneficiado, 
pois não assinou o contrato da sociedade de advocacia Souza e Seixas 
Advogados, e retirou-se da sociedade em outubro de 2013. Em relação aos 
demais, foi decretada a indisponibilidade de bens de Mário Guerreiro, no valor 
de R$1.150.000,00. Para o escritório Almeida e Coelho Advogados Associados 
e seus sócios Márcia da Silva Almeida, João Batista Cabral Coelho, o valor é de 
R$ 900.000,00. Para Souza e Seixas Advogados Associados e seu sócio William 
Gomes Penafort de Souza, o valor é de R$ 250.000,00.  
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O ex-prefeito Jaime Barbosa da Silva, a construtora J.V.A Ltda, além de Josué 
Vieira de Abreu, Jardiane Viana Pinto, e João de Souza Queiroz, foram os alvos 
da decisão do dia 9 de outubro de 2019, da desembargadora Nadja Nadia Cobra 
Medra. O MPPA apurou, em 2011, possíveis atos de improbidade administrativa 
na obra realizada na Escola Municipal professor José Tostes.  

A decisão aponta indícios da prática de improbidade, pela documentação 
apresentada, e determina a indisponibilidade dos bens e valores dos requeridos 
até o valor de R$163.026,04.  

Contraponto 

Em sua defesa, o ex-prefeito Jaime Silva disse que "trata-se de uma ação 
equivocada e contrária às provas produzidas no inquérito civil e aos preceitos 
legais que cabe à matéria contestada".  

O ex-prefeito disse ainda que o processo está em fase inicial, e que será 
oportunizado todos os meios de defesa. "É importante esclarecer que o papel do 
Ministério Público é fazer denúncias, e que, nessa ação proferida contra a minha 
pessoa ainda não há decisão judicial, pois a ação está tramitando na justiça".  

Por fim, o ex-prefeito destacou que tem plena confiança na Justiça e a mais firme 
convicção que mais uma vez será provada sua inocência, que seus bens não 
foram bloqueados e que ele não está inelegível.  
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O Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Estado do Pará 
(MPPA) ajuizaram ação na Justiça Federal nesta quarta-feira (22) com pedido 
para que sejam suspensas com urgência as licenças, o licenciamento ambiental 
e as obras do terminal portuário de uso privado da empresa Atem’s Distribuidora 
de Petróleo no Lago do Maicá, em Santarém, no oeste do Pará.  
 
Segundo o MPF e o MPPA, o licenciamento ambiental foi fraudado: a empresa 
omitiu que a carga transportada seria do tipo perigosa (petróleo e derivados), e 
submeteu o projeto a licenciamento para cargas não perigosas, com exigências 
ambientais menos rigorosas.  
 
Além de decisão urgente para suspender o licenciamento e as obras, os 
membros do Ministério Público pediram à Justiça Federal que, ao final do 
processo, a empresa seja condenada a demolir as construções não autorizadas 
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pela licença de instalação, e a pagar indenização por danos morais coletivos, por 
causa da fraude praticada.  
 
Também devido à fraude, no início de março o MPPA ajuizou denúncia criminal 
contra os responsáveis. Foram denunciados a empresa, o sócio administrador 
Miqueias de Oliveira Atem, e o engenheiro ambiental Breno de Almeida Marques, 
por crimes previstos nos artigos 60 e 69-A, da Lei de Crimes Ambientais, 
9.605/1998.  
 

 

Entenda as ilegalidades  
 
A Atem’s, que tem como objeto e razão sociais a distribuição de combustíveis, 
adquiriu terreno em Santarém para a instalação de porto de armazenamento e 
distribuição de combustíveis, conforme reconheceu a própria empresa em nota 
divulgada à imprensa após o ajuizamento da ação penal, em março, sendo o 
transporte de cargas não perigosas uma atividade implantada em 
contraprestação ao vendedor da área, por força contratual.  
 
Ou seja, desde o princípio, a empresa adquiriu a área para desenvolver como 
atividade principal o armazenamento e transporte de combustíveis. Apesar 
disso, a Atem’s não deu entrada em ambos os licenciamentos ambientais de 
forma concomitante: requereu licença prévia e licença de instalação para cargas 
não perigosas em 6 de dezembro de 2018, e para cargas perigosas somente em 
2 de maio do ano passado. A empresa deu entrada no licenciamento para cargas 
perigosas somente após ter recebido as licenças ambientais para o porto de 
cargas não perigosas e dado início às obras.  
 
A empresa omitiu, no licenciamento para cargas não perigosas, que pretende 
desenvolver, no mesmo local, a atividade de armazenamento e distribuição de 
combustíveis, mesmo que essa fosse sua pretensão desde o início, violando a 
legislação ambiental e o próprio termo de referência dos estudos do 
licenciamento.  
Em 30 de maio do ano passado, apenas 28 dias após a empresa ter dado 
entrada no licenciamento para cargas perigosas, o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi informado pelo 
engenheiro responsável que a “obra iniciou em fevereiro de 2019 e que no 
momento estavam aterrando a área onde será construído o porto para transporte 
de petróleo”.  
 
Em memorando, representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade (Semas) afirma que “tendo em vista o curto espaço de tempo 
entre os pedidos de licença, entende-se que o mesmo, ao pedir a licença para 
instalação portuária para cargas não perigosas, tentou acelerar o procedimento 
de licenciamento ambiental, uma vez que a atividade é de menor impacto 
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ambiental, sendo assim, de menor complexidade o licenciamento e menor 
apreensão popular”.  
A Atem’s construiu tanques aéreos destinados especificamente ao 
armazenamento de combustível, obra não autorizada pela única licença de 
instalação obtida pela empresa, que acobertava exclusivamente a instalação de 
infraestrutura para cargas não perigosas. A ilicitude foi flagrada pela própria 
Semas, registram o MPF e o MP/PA na ação.  
 
 

Investigações  
 
 
Após o MPF abrir investigações para apurar a regularidade do licenciamento do 
terminal portuário, em junho de 2019, a empresa foi questionada e apresentou 
informações ao MPF sobre a existência, no projeto, de dispositivos para prevenir 
e conter vazamentos de petróleo e derivados, e alegou que a obra era de 
utilidade pública por servir para atividade de armazenagem, estocagem e 
distribuição de combustível.  
 
Em agosto do ano passado, o MPF requisitou cópia do processo de 
licenciamento à Semas. Após diversas reiterações do pedido, seis meses depois 
a Semas finalmente respondeu, informando que o porto estaria sendo licenciado 
somente ao transporte de cargas não perigosas, o que, obviamente, não inclui 
petróleo e derivados.  
 
Enquanto isso, em inspeção ao local, equipe do Ibama foi informada que estava 
sendo feito o aterramento da área reservada para a construção do porto para 
transporte de petróleo. E outra inspeção, do MPF, confirmou a existência de 
estruturas compatíveis com o armazenamento de grande quantidade de 
combustível.  
 
 

Semas não tomou providências  
 
Além das diligências realizadas pelo Ibama e MPF, uma equipe da Semas, ao 
vistoriar a obra para verificar o cumprimento das condicionantes da licença 
concedida para transporte de cargas não perigosas, também flagrou a realização 
de obras de tanques aéreos destinados ao armazenamento de combustível, em 
desacordo com a licença ambiental concedida. No entanto, mesmo após a 
secretaria tomar ciência da ilegalidade e de a analista ter recomendado 
fiscalização da obra, não foi lavrado o devido auto de infração e também não 
foram tomadas providências para impedir a continuidade da instalação irregular.  
 
Pelo contrário, a Semas concedeu a licença prévia para a atividade de 
armazenamento e transporte de combustíveis (carga perigosa), posteriormente 
à identificação da ilegalidade. “Com isso, a Semas premiou a atuação 
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fraudulenta da ré Atem's Distribuidora de Petróleo Ltda que, ao se submeter 
indevidamente a um processo de licenciamento simplificado (para cargas não 
perigosas), com exigências ambientais menos rigorosas, garantiu ilegalmente o 
avanço das obras do porto”, criticam os membros do Ministério Público.  
 
 

Terceira ação  
 
A ação desta semana é a terceira ajuizada pelo Ministério Público. Além desta 
ação e da ação criminal, ajuizada pelo MP/PA em março deste ano na Justiça 
Estadual, em fevereiro o MPF e o MP/PA pediram à Justiça Federal a anulação 
urgente das licenças prévia e de instalação expedidas pela Semas e a proibição 
da continuidade das obras até que sejam corrigidas diversas irregularidades do 
licenciamento do projeto.  
 
Entre as obrigações não atendidas no licenciamento, o MPF e o MPPA 
apontaram a necessidade de que, antes de emitir ou não qualquer autorização 
ao empreendimento, o órgão competente do governo realize consulta prévia, 
livre e informada aos indígenas, quilombolas e pescadores potencialmente 
afetados, seguindo o Protocolo de Consulta já elaborado por essas 
comunidades. A obrigação é estabelecida na legislação ambiental e na 
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).  
 
Também é preciso, segundo o MPPA e o MPF, que sejam confeccionados 
Estudo de Componente Indígena, Estudo de Componente Quilombola e 
avaliação de impactos sobre os pescadores artesanais. Esses trabalhos, que 
devem ser realizados por equipe multidisciplinar e ter como integrante 
antropólogo legalmente habilitado na Associação Brasileira de Antropologia, 
posteriormente devem ser analisados pela Fundação Nacional do Índio (Funai) 
e Fundação Cultural Palmares, nos termos da legislação e garantindo-se 
participação dos grupos.  
O MPF e o MP/PA pediram à Justiça que seja determinado o providenciamento 
da regularização do licenciamento ambiental junto ao órgão competente, o 
Ibama. Atualmente o licenciamento está sendo conduzido pela Semas, mas a 
possibilidade de a obra afetar bens da União (rio federal e terras quilombolas 
cujo título definitivo ainda não fora concedido) e direitos coletivos de povo 
indígena, cuja promoção também é competência da União, induz a competência 
do órgão licenciador federal para conduzir o processo de licenciamento.  
 
A ação incluiu pedidos para que a Justiça Federal obrigue a elaboração de 
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, a serem 
analisados pelo órgão ambiental competente, e para que determine a realização 
de audiência pública com a sociedade civil, nos termos da legislação ambiental.  
 
A primeira ação pediu, ainda, que a Atem’s Distribuidora de Petróleo seja 
obrigada a não impedir o acesso de pescadores às adjacências do 
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empreendimento (Praia dos Ossos), e que a empresa tenha que adotar medidas 
emergenciais para evitar o escoamento de sedimentos para o rio Amazonas.  
 
Por fim, o MPF e o MP/PA pediram que o estado do Pará, por meio da Semas, 
seja impedido de emitir novas licenças ao empreendimento da ré Atem’s 
Distribuidora de Petróleo, tendo em vista a competência do Ibama para licenciar, 
e até que sejam corrigidas as irregularidades citadas na ação.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


