
RELATÓRIO DE ATIVIDADES JURISDICIONAIS

COMARCA DE TIMON - EXERCÍCIO 2021

_______________________________________________________________________

Os magistrados da Comarca de Timon, em observância aos princípios da transparência e
da  publicidade,  apresentam  as  atividades  jurisdicionais  desenvolvidas  pelo  Poder
Judiciário local no ano de 2021.

I – HISTÓRICO DA COMARCA DE TIMON

A Comarca  de  Timon foi  criada  através  da  Lei  nº  1.120,  de  9  de  março  de  1923  e
instalada em 23 de abril de 1982.

De entrância intermediária,  a comarca é sede do Polo de Timon, estando sediada no
Fórum Dr.  Amarantino Ribeiro Gonçalves,  inaugurado em 18 de março de 2003,  pela
Desembargadora Etelvina Ribeiro Gonçalves, então Presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão.

II – ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO NA COMARCA DE TIMON

A Comarca  de  Timon  possui  as  seguintes  unidades  judiciais,  com  seus  respectivos
magistrados titulares:

. 1ª Vara Cível – Dra. Raquel Araújo Castro Teles de Menezes

. 2ª Vara Cível – Dra. Susi Ponte de Almeida

. Vara da Família – Dra. Rosa Maria da Silva Duarte

. Vara da Infância e Juventude – Dr. Simeão Pereira e Silva

. Vara da Fazenda Pública – Dr. Weliton Sousa Carvalho

. 1ª Vara Criminal – Dr. Rogério Monteles da Costa

. 2ª Vara Criminal – Dr. Edmilson da Costa Fortes Lima

. 3ª Vara Criminal – Dr. Paulo Roberto Brasil Teles de Menezes

. Vara de Execução Penal – Dr. José Elismar Marques

. Juizado Especial Cível e Criminal – Dr. Josemilton Silva Barros
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III – DADOS ESTATÍSTICOS PROCESSUAIS - 2021

1. Unidades Judiciais

Unidade
Jurisdicional

Processos
Distribuídos

Sentenças
Proferidas

Processos
Arquivados

Decisões/

Despachos

Audiências
Realizadas

Júris
Realizados

1ª Vara Cível 1043 936 1232 5062 157 ---

2ª Vara Cível 1154 967 1157 4236 234 ---

Vara da Família 1116 490 519 2279 557 ---

Vara da
Infância e
Juventude

365 376 665 797 509 ---

Vara da
Fazenda
Pública

563 781 685 4627 102 ---

1ª Vara
Criminal

655 391 1149 4518 440 4

2ª Vara
Criminal

711 217 747 2317 146 0

Vara de
Execução

Penal
420 56 654 1387 51 1

Juizado
Especial Cível

e Criminal
1703 1677 2428 4914 1514 ----

TOTAL 7730 5891 9236 30137 3710 5

Fontes: Sistema Themis, Sistema VEP CNJ, Sistema PROJUDI CNJ, Sistema PJe CNJ, Sistema SEEU
CNJ e Sistema TermoJuris.
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Gráfico Comparativo 2017-2021

Audiências de Custódia

Em 2021 foram realizadas  391 (trezentas e noventa e uma)  audiências de custódia de
presos, em flagrante, pelos Juízes da Comarca de Timon, em dias úteis ou durante o
plantão judicial nos fins de semana e feriados, com respaldo no Provimento nº 11/2016 da
CGJ/MA e na Resolução nº 213/2015 do CNJ.

Unidade Jurisdicional Audiências de Custódia

1ª Vara Cível 76

2ª Vara Cível 10

Vara da Família 31

Vara da Infância e Juventude 39

Vara da Fazenda Pública 52

1ª Vara Criminal 70

2ª Vara Criminal ------

Vara de Execução Penal 47

Juizado Especial Cível e Criminal 66

TOTAL 391
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Gráfico Comparativo 2017-2021

Obs.: Tendo em vista a instalação da 3ª Vara Criminal e Central de Mandados de Timon
em 26 de outubro de 2021, não foram aferidos todos os dados estatísticos das referidas
unidades no ano de 2021, sendo possível apenas informar os seguintes dados relativos à
distribuição de processos e mandados:

I.  A 3ª  Vara Criminal  de Timon recebeu,  por redistribuição,  mais  de 3.200 processos,
oriundos das demais unidades criminais da comarca.

II. A Central de Mandados de Timon recebeu, até 31 de dezembro de 2021, um total de
1.090 (um mil e noventa) mandados distribuídos no sistema PJe.

2. Secretaria Judicial de Distribuição

• Número de Distribuições no Ano 2021

Sistema
Processos Distribuídos

(Petições Iniciais)

Petições
Intermediárias

Total

Themis PG 1929 429 2358

PJe 1883 ----- 1883

TOTAL GERAL 4241
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3. Secretaria Judicial da Contadoria

Foi  apresentado  o  seguinte  resultado  referente  ao  tempo  médio  de  permanência  de
processos na unidade no ano de 2021:

a) Para apuração de custas, os autos permanecem no setor em torno de 2,1 dias;

b) Para cálculo de liquidação, os autos permanecem no setor em torno de 3,95 dias.

4. Secretaria Judicial Única Digital do Polo de Timon – SEJUD

Responsável pelo cumprimento de atos de secretaria das unidades judiciais da 1ª Vara
Cível, 2ª Vara Cível, Vara da Fazenda Pública e Vara da Família da Comarca de Timon,
bem como processos de competência cível das Varas Únicas de Matões e Parnarama, a
SEJUD Polo de Timon é composta por um quadro de 21 servidores e atende um montante
de aproximadamente 18 mil processos judiciais eletrônicos que tramitam no sistema PJe.

Instalada no final do ano de 2020, a unidade atingiu excelentes números ao longo de seu
primeiro ano efetivo de funcionamento. Foram realizados, entre janeiro e dezembro de
2021, um total de 431.976 atos judiciais, sendo 60.000 movimentações e 371.976 tarefas,
de acordo com dados extraídos do sistema JurisConsult.

5. Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCs

Órgãos do Poder Judiciário  do Estado do Maranhão responsáveis  pela  realização  de
sessões  e  audiências  de  conciliação  e  mediação  nas  áreas  cível,  fazendária,
previdenciária, de família ou dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazendários.

Os CEJUSCs proporcionam um ambiente neutro, no qual os interessados em solucionar
um determinado conflito  têm a chance de conversar,  negociar  e  chegar a um acordo
satisfatório,  com  o  auxílio  de  um  “conciliador”,  isto  é,  de  um  terceiro  imparcial  e
capacitado em métodos consensuais de solução de conflitos

Sob  a  coordenação  do  Juiz  de  Direito,  Paulo  Roberto  Brasil  Teles  de  Menezes,  os
CEJUSCs de Timon apresentaram os seguintes números: 

a) 1º CEJUSC -  No ano de 2021 foram realizadas 416 audiências com acordo e 512
audiências sem acordo.
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b) 2º  CEJUSC -  Durante o ano de 2021, no âmbito do 2º  CEJUSC de Timon, foram
realizadas  945  audiências  processuais  e  pré-processuais  e  aproximadamente  1620
atendimentos remotos/presenciais. 

IV. PLANTÃO JUDICIÁRIO

O serviço de Plantão Judiciário, na Justiça de 1º Grau, destina-se a prestar jurisdição de
caráter urgente, nas esferas cível e criminal, nos períodos em que não houver expediente
forense.

O Plantão Judiciário Cível,  na Comarca de Timon, funciona conforme  portaria emitida
semanalmente pelo Juiz Diretor do Fórum, sendo exercido por equipe formada pelo Juiz
Plantonista, Secretário Judicial, Assessor de Juiz e Oficial de Justiça.

Já o Plantão Judiciário Criminal, conforme o Provimento nº 01, de 27 de janeiro de 2020,
da  Corregedoria  Geral  da  Justiça  do  Estado  do  Maranhão,  que  instituiu  os  Plantões
Regionais  Criminais  nas  Comarcas  do  interior  do  Estado  do  Maranhão,  e  demais
regulamentações, funciona da seguinte forma:

I  –  Nos  dias  de  expediente  forense  é  exercido  pelo  Juiz  Plantonista  e  equipe  de
servidores da Comarca,  conforme portaria  emitida semanalmente pelo  Juiz  Diretor  do
Fórum; e

II – a partir das 15 horas das sextas-feiras até as 07h59 do primeiro dia útil subsequente,
bem como nos feriados forenses, é exercido pelo Juiz Plantonista Criminal Regional do
Polo  Timon,  conforme tabela  de plantão judiciário regional  publicada anualmente pela
Corregedoria Geral da Justiça.

Na Comarca de Timon realiza-se nas dependências do Fórum Dr.  Amarantino Ribeiro
Gonçalves,  situado  na  Rua  Dra.  Lizete  de  Oliveira  Farias,  s/nº,  bairro  Parque  Piauí,
Timon-MA, sendo disponibilizados os números de telefone e e-mail da unidade judicial
responsável pelo plantão, além dos números institucionais (86)98839-3090 e (86) 98832-
2474, de uso do magistrado e secretário judicial plantonistas, respectivamente.

No ano de 2021, foram realizados 951 (novecentos e cinquenta e um) procedimentos
durante o Plantão Judiciário da Comarca de Timon, conforme relatório a seguir:
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MÊS QUANTIDADE

JANEIRO 89

FEVEREIRO 61

MARÇO 74

ABRIL 76

MAIO 81

JUNHO 80

JULHO 74

AGOSTO 82

SETEMBRO 72

OUTUBRO 99

NOVEMBRO 75

DEZEMBRO 88

TOTAL (2021) 951

V. ATENDIMENTOS

Na Comarca de Timon o atendimento funciona de forma presencial, no horário de 8 às
13h e remota, de 8 às 15h, conforme regulamentação do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão.

O atendimento presencial funciona nos seguintes endereços:

 - Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves (sede)
Rua Dra. Elizete de Oliveira Farias, s/nº, bairro Parque Piauí, Timon-MA, CEP: 65.631-
230

- Juizado Especial Cível e Criminal
Rua Duque de Caxias, nº 220, Centro, Timon-MA,CEP: 65630-190

- 1º CEJUSC
Faculdade Maranhense São José dos Cocais – FSJ
Av. Brasil, 1003 - Mateuzinho, Timon - MA, 65630-330

- 2º CEJUSC
Faculdade IESM
Av. Boa Vista, 700 - Boa Vista, Timon - MA, 65631-430 

7



RELATÓRIO DE ATIVIDADES JURISDICIONAIS

COMARCA DE TIMON - EXERCÍCIO 2021

_______________________________________________________________________

Para atendimento remoto das unidades administrativas e judiciais da Comarca de Timon,
foram disponibilizados  à  população  em geral  as  ferramentas  e-mail,  balcão  virtual  e
telefones institucionais. Segue, abaixo, a lista completa de e-mail, balcão virtual e telefone
institucional de todas as unidades da Comarca de Timon:

SECRETARIA JUDICIAL ÚNICA DIGITAL - SEJUD

sejud_timon@tjma.jus.br

https://vc.tjma.jus.br/bvsejudtimon

(99) 3317-7145

1ª VARA CÍVEL

varaciv1_tim@tjma.jus.br

https://vc.tjma.jus.br/bvsejudtimon

(99) 3317-7109

2ª VARA CÍVEL

varaciv2_tim@tjma.jus.br

https://vc.tjma.jus.br/bvsejudtimon

(99) 3317-7120

VARA DA FAMÍLIA

varafam1_tim@tjma.jus.br

https://vc.tjma.jus.br/bvsejudtimon

(99) 3317-7132

VARA DA FAZENDA PÚBLICA

varafaz_tim@tjma.jus.br

https://vc.tjma.jus.br/bvsejudtimon

(99) 3317-7148

Contato alternativo: (86) 98877-7723
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VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

varainf_tim@tjma.jus.br

https://vc.tjma.jus.br/bvvarainftim

(99) 3317-7143

1ª VARA CRIMINAL

varacrim1_tim@tjma.jus.br

https://vc.tjma.jus.br/bvvaracrim1tim

(99) 3317-7127

2ª VARA CRIMINAL

varacrim2_tim@tjma.jus.br

https://vc.tjma.jus.br/bvvaracrim2tim

(99) 3317-7137

3ª VARA CRIMINAL

varacrim3_tim@tjma.jus.br

https://vc.tjma.jus.br/bvvaracrim3tims1

(99) 3317-7133

VARA DE EXECUÇÃO PENAL

vep_tim@tjma.jus.br

https://vc.tjma.jus.br/bvveptim

(99) 3317-7115

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

juizcivcrim_tim@tjma.jus.br

https://vc.tjma.jus.br/bvjuizcivcrimtim

(99) 3212-7970

DISTRIBUIÇÃO / CENTRAL DE MANDADOS
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distribuicao_tim@tjma.jus.br

(99) 3317-7104

CONTADORIA

contadoria_tim@tjma.jus.br

(99) 3317-7111

DIRETORIA DO FÓRUM

diradm_timon@tjma.jus.br

(99) 3317-7102

PSICOSSOCIAL

divpsico_tim@tjma.jus.br

(99) 3317-7131

1º CEJUSC

1cejusc-tim@tjma.jus.br

(99) 99904-7306

2º CEJUSC

2cejusc-timon@tjma.jus.br

(86) 98892-5097

BALCÃO VIRTUAL é  uma ferramenta  de  comunicação  direta  entre  a  secretaria  das
unidades judiciárias e a população em geral, em tempo real, sem necessidade de agendar
horário.  Foi  criado pelo Conselho Nacional de Justiça como uma solução permanente
para o acesso remoto dos usuários da Justiça às secretarias de unidades judiciárias de
todo  o  país  (Resolução  CNJ  327/2021).  O  atendimento  ocorre  por  videoconferência,
dentro  do  horário  de  expediente  do  Poder  Judiciário.  Embora  seja  um  serviço
permanente,  o  Balcão  Virtual  não  substituirá  o  atendimento  presencial  nas  unidades
judiciárias.

Segue relatório da Diretoria de Informática e Automação do TJMA com a quantidade de
videoconferências  e  atendimentos  do  Balcão  Virtual  realizados  no  ano  de  2021,  na
Comarca de Timon:
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• RELATÓRIO ESTATÍSTICO - VIDEOCONFERÊNCIAS E ATENDIMENTOS DO 
BALCÃO VIRTUAL REALIZADOS NO ANO DE 2021
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IV. PROJETOS E REALIZAÇÕES

1. DIRETORIA DO FÓRUM

Projeto “Fórum Verde”

Dando prosseguimento ao  Projeto “Fórum Verde”,  iniciativa da Diretoria do Fórum que
visa estimular  a comunidade forense a adotar práticas sustentáveis,  apresentamos os
resultados alcançados no ano de 2021:

a)  Destinação de 16 kg de papel/papelão para reciclagem junto ao projeto EcoCEMAR,
convertidos  em descontos  na  fatura  de  energia  elétrica  da  APAC,  tendo  havido  uma
significativa  e  constante  redução  no  uso  de  papel  em  razão  da  virtualização  dos
processos judiciais e do atendimento remoto, instituído em virtude da pandemia de Covid-
19.

b) Redução de 71% do consumo de água do Fórum de Timon no 2021, em comparação
com o ano anterior.

c) Foi  solicitada  ao  Tribunal  de  Justiça  do  Maranhão  a  baixa  patrimonial  dos  bens
relacionados  abaixo,  por  serem considerados  inservíveis  ou  irrecuperáveis,  sendo  os
mesmos doados ou descartados de forma ecologicamente correta:
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►Aparelho de ar condicionado, tipo janela:

* 5 (cinco) de 10.000 btu’s;

* 3 (três) de 12.000 btu’s;

* 2 (dois) de 18.000 btu’s

* 1 (um) de 21.000 btu’s;

►Aparelho de ar condicionado, tipo split:

* 4 (quatro) de 12.000 btu’s;

* 2 (dois) de 18.000 btu’s;

* 1 (um) de 36.000 btu’s

► 14 (quatorze) cadeiras, tipo secretária;

► 5 (cinco) longarinas de 3 lugares;

► 2 (dois) bebedouros, tipo garrafão

► 2 (dois) bebedouros, tipo industrial;

► 11 (onze) mesas retangulares;

► 1 (uma) mesa de som;

► 1 fogão de 4 bocas.

► 4 (quatro) armários de aço;

► 1 (um) Flanelógrafo;

► 7 (sete) cadeiras, tipo diretor;

► 1 (uma) estante de aço, com prateleiras;

► 1 (um) quadro branco.

d)  Em  adesão  à  campanha  “Destralhe”,  realizada  pelo
Tribunal  de  Justiça  do  Maranhão,  por  meio  do  Núcleo
Socioambiental,  a Diretoria do Fórum de Timon, no ano de
2021, mobilizou gestores e servidores a fazerem a retirada de
equipamentos  e  materiais  danificados  ou  obsoletos  na
Comarca, solicitando a devida baixa patrimonial para fins de
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descarte sustentável e/ou doação dos mesmos. Foram “destralhados” mais de 80 itens,
tais como: equipamentos de informática, móveis, eletrodomésticos, condicionadores de ar
e muito mais.

Podemos destacar, ainda, as ações do Projeto "Fórum Verde" implantadas anteriormente
e em funcionamento no Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves, sede da Comarca de
Timon:

• Coleta seletiva de lixo; 

• Manutenção de um jardim interno e externo;

• Brinquedoteca, para o acolhimento das crianças visitantes e/ou em atendimento; e

• Sala de Convivência, aberta diariamente para o almoço e descanso de servidores. 

Atualmente,  sob  a  competência  da  Diretoria  de  Engenharia  do  TJMA,  estão  sendo
executadas obras no Fórum de Timon através das quais serão criadas e adequadas as
seguintes áreas do prédio, de forma sustentável:

a) Reforma dos banheiros masculinos e femininos, para o público em geral e PNE's;

b) Criação de Banheiro Família e Fraldário, com a devida instalação de vasos, pias e
trocadores para o público infantil;
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c) Criação de vestiários para uso dos servidores;

d) Construção de um bicicletário interno, para atender os servidores que se deslocam até
o Fórum utilizando a bicicleta, um meio de transporte sustentável.

Campanhas, Cursos e Ações Sociais

a)  Campanha  em  homenagem ao  Dia  Internacional  da  Mulher  (março/2021),  com  a
realização de sorteio de frases das servidoras da Comarca de Timon com o tema “O que
é ser mulher?”, sendo premiadas as autoras sorteadas. No decorrer do mês de março as
frases foram divulgadas nas redes sociais do Fórum de Timon, em cards comemorativos.
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b)Realização  de  capacitação  em  “Prevenção  e  Combate  a  Incêndio  e  Pânico”
(25.08.2021), ministrado pelo 1º Ten BM Helton Costa de Loiola, Supervisor de Prevenção
e Combate a Incêndio e o 1º SGT BM James Dutra Mendes , da Diretoria de Segurança
Institucional  e  Gabinete  Militar  do  TJMA.  A  capacitação  visou  a  apresentação  de
procedimentos  em  caso  de  emergência  e  uma  exposição  prática  quanto  ao  uso  de
extintores do prédio.

c) Realização da Palestra "Setembre-se":  Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio
(29/09/2021), em adesão à Campanha Setembro Amarelo “Sua Vida Importa”, do Tribunal
de Justiça do Maranhão. O evento contou com uma exposição sobre o tema da psicóloga
Hosanira Rios, Especialista em Tanatologia e Mestre em Psicologia, com a participação
do psicólogo Lucas Guimarães, da Comarca de Timon, que atuou como mediador.
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d)  Realização de homenagem à Semana do Servidor (26/10/2021),  evento promovido
pela Diretoria de Recursos Humanos do TJMA em parceria com a Diretoria do Fórum. Na
oportunidade o oficial  de justiça Joel  de Sousa Silva foi  agraciado com o Diploma do
Mérito Judiciário "Juiz Raimundo Nonato Sorocaba Martins Filho", honraria concedida a
autoridades,  profissionais  liberais,  lideranças  comunitárias  e  pessoas  que  prestaram
valorosos serviços em favor da promoção da justiça, paz social e bem-estar da sociedade
timonense. O evento contou com a participação da juíza Raquel Castro Menezes e dos
desembargadores Lourival Serejo e Paulo Velten.

e) Realização de palestra sobre “As Políticas Públicas de Saúde voltadas à Prevenção do
Câncer  de  Cólo  de  Útero  e  de  Mama”  (27/10/2021),  ministrada  pelo  Dr.  Wanderson
Sousa, Médico Especialista em Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde de
Timon, em alusão à Campanha Outubro Rosa.
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f) Realização de palestra com o tema  “Prevenção do Câncer de Próstata e Diabetes”
(23/11/2021)  em alusão à  Campanha Novembro  Azul,  que  promove a prevenção e o
diagnóstico  precoce  das  doenças  que  atingem a  população  masculina.  A palestra  foi
ministrada pelo enfermeiro Francisco José Santos, Especialista em Saúde da Família, da
Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Timon,  contemplando  magistrados,  servidores  e
convidados.

g)  Participação  da  campanha  “Combate  à  Violência
Menstrual”  (novembro/2021),  tendo  sido  instalado  no
Fórum  de  Timon  um  ponto  de  coleta  de  absorventes
descartáveis, que foram doados para mulheres presas na
comarca,  em  apoio  à  campanha  “Combate  à  Violência
Menstrual”.
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h) Realização de seleção de entidades assistenciais públicas ou privadas interessadas
em receber bens apreendidos existentes em delegacias de Polícia Civil e nos depósitos
públicos (22 de novembro a 06 de dezembro de 2021), regida através do Edital EDT-
DFRT – 22021 e homologada por meio da publicação do Edital EDT—DFRT-42021, tendo
sido selecionadas as entidades:  Associação de Deficientes Visuais de Timon-MA - ADVIT
- CNPJ: 07.483.915/0001-44;  Centro de Solidariedade e Apoio às Pessoas com Câncer -
CASA DE PALHA - CNPJ: 14.688.670/0001-57; e  Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados de Timon-MA -  APAC - CNPJ: 15.390.473/0001-10.

i)  Realização de capacitação dos servidores
e  servidoras  da  Comarca  de  Timon
(01.12.2021),  oferecida  pela  Núcleo
Socioambiental  do  Tribunal  de  Justiça  do
Maranhão,  por  meio  do  projeto  “TJMA
Sustentável Itinerante”, que tem o objetivo de
orientar  magistrados,  magistradas,
servidores e servidoras sobre melhorias nas
práticas  de  consumo,  metas  de  redução  e
estimular  práticas  e  ações  ambientalmente
corretas e combate ao desperdício.  A ação
do núcleo socioambiental, coordenado pelo desembargador Jorge Rachid, contou com a
participação  da  desembargadora  Francisca  Galiza,  do  corregedor-geral  da  Justiça,
desembargador Paulo Velten Pereira, da juíza diretora do Fórum de Timon, Raquel Araújo
Castro Teles de Menezes.

j)  Entrega  da  nova  Sala  da  Advocacia,  no  Fórum  Dr.
Amarantino  Ribeiro  Gonçalves,  à  Subseção  da  OAB  de
Timon, em 14 de setembro de 2021.

2. 1ª VARA CÍVEL

Projeto “Justiça e Cidadania - Porque fazer o bem faz bem” 

Justiça e Cidadania - Porque fazer o bem faz bem trata-se de um projeto institucional
de autoria da magistrada Raquel Araújo Castro Teles de Menezes, que abrange temáticas
relacionadas com o senso de justiça e com o valor à cidadania, tem por objetivo principal
a aproximação entre Poder Judiciário e sociedade civil, seja no âmbito endoprocessual ou
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extraprocessual, mediante, dentre outras ações, o fornecimento de informações acerca de
direitos e deveres dos cidadãos. 

Foram  realizadas  ações  solidárias  no  ano  de  2021  por  meio  do  Projeto  “Justiça  e
Cidadania - Porque fazer o bem faz bem”, coordenado pela Magistrada Raquel Araújo
Castro Teles de Menezes, Titular da 1ª Vara Cível:

a) Live  abordando a temática  "Violência  contra  a  Mulher:  o  que você precisa  saber",
realizada em 08/03/2021.

No referido evento realizou-se campanha de arrecadação de cestas básicas em prol das
Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, atendidas pela Patrulha Maria da Penha, em
parceria com o 11º Batalhão da Polícia Militar do Maranhão, em Timon, que resultou na
arrecadação de 41 (quarenta e uma) cestas básicas.

b)  Live abordando o tema  “Violência na Infância: prevenção, identificação e denúncia”,
realizada na data de 14/05/2021. Foi desenvolvida campanha de arrecadação de doações
em prol  das  crianças  e  adolescentes  que se  encontram em situação  de  acolhimento
institucional  em  Timon,  tendo  sido  arrecadados  materiais  de  higiene  pessoal,  leite  e
fraldas descartáveis, doados para o Abrigo Elda Maria, em Timon.
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c)  Live  com  o  tema  “Reflexões  sobre  os  papéis
exercidos  pelo  homem  na  contemporaneidade",
realizada em 12/08/2021.

d) Live  “Vamos conversar  sobre  bullying?”,  realizada  em 20/10/2021,  data  em que é
comemorado em todo o mundo o "Dia Mundial de Combate ao Bullying".

e) Palestra "Crimes Virtuais: prevenção e enfrentamento", realizada em 06 de dezembro
de 2021.

O evento contou com a realização de campanha de arrecadação de doações destinadas
ao Centro de Solidariedade e Apoio às Pessoas com Câncer -  Casa de Palha -  que
executa  um  sensível  e  exemplar  trabalho  de  amparo  a  famílias  em  situação  de
vulnerabilidade  social  em  que  um  de  seus  membros  tenha  diagnóstico  de  câncer,
totalizando em uma arrecadação de 42 (quarenta e duas) cestas básicas e mais 50 kg de
alimentos.
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3. 2ª VARA CÍVEL

Unidade Interligada de Registro 

A Corregedoria-Geral da Justiça, em ação conjunta
com a rede de Combate ao Sub-Registro e Acesso
à  Documentação  Básica,  instalou  no  dia  31  de
agosto de 2021 a Unidade Interligada de Registro
Civil de Timon. 

Com  a  instalação  da  Unidade  Interligada  de
Registro Civil de Timon, o assento de registro civil
de pessoas naturais e o fornecimento das certidões
de  nascimento  aos  pais  dos  recém-nascidos
passam a ser feitos diretamente na maternidade do
Hospital Regional Alarico Pacheco.

4. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Capitães da Areia

Projeto implantado no ano de 2019, sendo formado por policiais militares, que, de acordo
com suas habilidades profissionais, de forma voluntária e em seus momentos de folga,
colaboram com os órgãos gestores da execução das medidas socioeducaticas, aplicadas
pela Vara da Infância, de liberdade assistida e de semiliberdade, o CREAS e a FUNAC,
por meio de atividades desportivas, circulo de estímulo à leitura, aulas de xadrez, curso
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de  automaquiagem às  adolescentes,  ministrado  por  policiais  femininas,  e,  em  breve,
curso de fotografia.

Não  obstante  o  período  pandêmico,  que  impossibilitou  a  realização  de  atividades
presenciais, no ano de 2021 o Projeto Capitães da Areia começou a retomar os passos
para dar seguimento à execução de atividades ligadas ao projeto, conforme elencadas a
seguir: 

• Março: participação de policiais no curso de Justiça Restaurativa promovido pelo
TJMA; 

• Abril: doação de livros entregues pelo presidente do TJMA para os programas de
atendimento socioeducativo em parceira com o Projeto Capitães da Areia;

• Julho:  realizada  atividade  do  eixo  educação,  especificamente  aulas  de  xadrez,
inicialmente no formato virtual e depois presencialmente, quando do arrefecimento
da pandemia, assim como ocorreu a palestra “ heroi não usa capa” proferida pelo
Major Tiago, da Polícia Militar do Piauí. Nesse mesmo mês, houve o recebimento
de placa referente ao Prêmio Magno Cruz de Direitos Humanos, o qual o projeto foi
vencedor no ano de 2020;

• Agosto:  lançada a portaria  059/2021-GCG, do Gabinete  do Comando Geral  da
Polícia  Militar  do Maranhão,  regulamentando o Projeto Capitães da Areia  como
parceria institucional entre a Vara da Infância e Juventude de Timon, o 11º BPMMA
em Timon e os programas de atendimento socioeducativo nesta cidade, também foi
possível  realizar interação com os socieducandos e voluntário da polícia  militar
pertencentes ao eixo educação e comunicação; 

• Setembro: reunião para alinhar algumas ações possíveis e na oportunidade foram
entregues as camisetas do projeto; 
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• Novembro:  participação  dos  policiais  que  compõe o  eixo  educação  dialogando
sobre temática referente as profissões com os adolescentes em cumprimento de
liberdade assistida.

5. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

No ano de 2021, o prédio do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Timon,
localizada  na  Rua  Duque  de  Caxias,  220,  bairro  Centro  passou  por  significativas
melhorias, a saber:

• Climatização da sala de espera de jurisdicionados para audiências e atendimento.
A sala foi fechada com vidro temperado e instalado ar-condicionado e TV.

• Ampliação da sala de audiências com a instalação de um ar-condicionado com
maior potência, tornando-a mais confortável para o magistrado e partes.

• Criação  e  estruturação  da  nova  Sala  de  Atermação,  que  abrigará  02(dois)
atendentes. A sala já encontra-se estruturada com a instalação de computadores,
impressora  e  scanner.  O  atendimento  na  secretaria  ficará  somente  para
informações e consultas diversas.
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• Instalação de um ar-condicionado reserva na
sala  do  CPD,  evitando  a  interrupção  da
climatização do ambiente e o risco de danificar
os  equipamentos  de  informática,  já  que  o
aparelho funciona 24 horas por dia.

7. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE JUDICIÁRIA – GPJ

Conforme divulgado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, por meio da Assessoria de
Gestão Estratégica e Modernização (AGEM), a Comarca de Timon apresentou excelentes
resultados na apuração da Gratificação por Produtividade Judiciária (GPJ), referente ao
ano 2021, sendo vencedoras as seguintes unidades:

- 1ª Vara Cível

- Vara da Fazenda Pública

- Vara da Infância e Juventude

- 1ª Vara Criminal

- 2ª Vara Criminal

- Vara de Execução Penal

- Juizado Especial Cível e Criminal

- Secretaria Judicial Única Digital Polo Timon – SEJUD

- Secretaria Judicial de Distribuição

- Secretaria Judicial da Contadoria

- Diretoria do Fórum

- Setor Psicossocial - Equipe Multidisciplinar

- 1º CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

- 2º CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

GPJ  –  A Gratificação por Atividade Judiciária é concedida aos servidores lotados nas
unidades  judiciais  e  administrativas  que  comprovadamente  alcançarem  as  metas
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estabelecidas anualmente em portaria pela Presidência do Tribunal de Justiça, constando
a meta  global  e  as metas  anuais  setoriais,  além dos indicadores  das  unidades  e  os
critérios de apuração.

8. INSTALAÇÃO DA 3ª VARA CRIMINAL E CENTRAL DE MANDADOS 

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Serejo, e o
corregedor-geral  da  Justiça,  desembargador  Paulo  Velten,  instalaram  no  dia  26  de
novembro de 2021 a 3ª Vara Criminal e a Central de Mandados da Comarca de Timon.

A instalação da 3ª Vara Criminal de Timon, criada pela Lei complementar nº 193, de 22 de
setembro de 2017, proporcionará a prestação de um serviço jurisdicional aprimorado à
comunidade timonense. A unidade possui as seguintes competências: “Processamento e
julgamento dos crimes de competência do juiz singular. Processamento dos crimes de
competência do Tribunal do Júri.  Presidência do Tribunal do Júri.  Juizado Especial de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher com a competência prevista no art. 14
combinado como art. 5º, ambos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.Crimes sexuais
contra vulneráveis. Crimes tipificados no Estatuto do Idoso. Habeas Corpus“.

A Central de Mandados foi instalada buscando agilizar o cumprimento de ordens judiciais
e  expedientes  encaminhados  pelas  unidades  judiciais  da  Comarca  de  Timon,  com
exceção  do  Juizado  Especial  Cível  e  Criminal,  Vara  de  Execuções  Penais,  Vara  da
Infância e Juventude e 3ª Vara Criminal (Vara da Violência Doméstica). Foi criada pela
Corregedoria  Geral  da  Justiça  do  Maranhão  (CGJ-MA),  por  meio  do  Provimento  nº
37/2021, de 26 de outubro de 2021.

Timon, 17 Junho de 2022.

Juiz Rogério Monteles da Costa

Diretor do Fórum
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