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LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - ESCUTA PÚBLICA REALIZADA PELA
ASSEMBLEIA DO MARANHÃO
 

Assembleia realiza primeira escuta pública para atualização da legislação ambiental do Maranhão

A Assembleia Legislativa do Maranhão realizou, na quinta-feira (7), a primeira escuta pública para elaboração
das propostas de atualização e consolidação do Código de Proteção do Meio Ambiente e da legislação ambiental
do Estado. A reunião, que aconteceu de forma virtual, foi conduzida pela Comissão de Juristas nomeada pelo
presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), e teve como tema “Gestão e Padrões de Qualidade
Ambiental e Recursos Hídricos”.

A escuta pública foi transmitida pelo canal da TV Assembleia no YouTube e contou com a participação, além de
integrantes do grupo de trabalho, de representantes da sociedade civil, do segmento da indústria e
especialistas na área ambiental. O próximo encontro acontecerá no dia 13 de maio, às 16h30, também on-line,
com o tema “Política Estadual de Resíduos Sólidos e Estímulos Legais”.

Segundo o promotor de Justiça Fernando Barreto, presidente da Comissão de Juristas e coordenador do Centro
de Apoio Operacional de Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural do Ministério Público do Maranhão
(MPMA), o objetivo das escutas públicas é ouvir as demandas da sociedade sobre aquilo que considera ser o
mais importantes e que devem ser trabalhados pelo grupo de trabalho.

“A comissão busca fazer um aperfeiçoamento da legislação, ou seja, não vamos reescrever toda a lei ambiental
do Estado, mas buscar critérios para melhorá-la e propor instrumentos que não existam hoje, a partir dessa
demanda da sociedade”, afirmou o promotor.

O advogado Tarcísio Araújo, procurador-geral da Assembleia e membro da comissão, avaliou o primeiro
encontro como bastante satisfatório. “Foi garantida a fala às pessoas que se inscreveram e, certamente,
contribuirão para a elaboração do anteprojeto de lei a ser entregue ao presidente da Assembleia Legislativa.
Estamos incentivando a participação de todos os setores envolvidos nas próximas escutas”, disse.

Ao todo, serão realizadas cinco escutas públicas, com a participação de até 12 inscritos. Aqueles que
participarem apenas como ouvintes, mas desejarem contribuir, podem encaminhar sugestões para o e-mail
comissaojuristasambientais@gmail.com.

Prazo

A Comissão de Juristas tem o prazo de 180 dias para elaborar uma minuta de anteprojeto de lei, a ser entregue
à Assembleia Legislativa, que atualize, aperfeiçoe e consolide a legislação ambiental, especialmente o Código
de Proteção do Meio Ambiente do Estado do Maranhão (Lei 5.405/1992), assegurando maior eficiência e
eficácia no controle, promoção e defesa das questões ambientais.



O grupo de trabalho é composto por 13 membros, entre eles, representantes dos poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário; Ministério Público, OAB-MA, além da sociedade civil e especialistas na área ambiental.

John Cutrim
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Defensor integrará a lista tríplice do TRE pela 1ª vez

O defensor público Davi Rafael Veras, titular do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente (NDCA), da
Defensoria Pública Estadual, integrará lista tríplice para ocupar o cargo de jurista no Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão (TRE/MA). A inclusão de um defensor, pela primeira vez na história, se deve à decisão do
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que determinou a exclusão do advogado Roberto Charles Dias.

Davi Veras concorrerá à vaga de jurista do TRE/MA juntamente com os advogados Eduardo Boueres e Camila
Ewerton Ramos. A lista original foi formada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão em 2020. Os três candidatos
disputarão a vaga aberta com o fim do biênio do advogado Gustavo Vilas Boas. A escolha será feita pelo
presidente da República

“Para nós é uma honra compor esta lista, com renomados advogados. Ser indicado por tão importante colegiado
aumenta nossa responsabilidade, nosso compromisso com a verdade e é um reconhecimento à importância da
Defensoria Pública no campo jurídico maranhense como instituição provedora de direitos, justiça e
transformação social. Portanto, agradecemos aos desembargadores, em especial ao presidente do Tribunal de
Justiça, o desembargador Lourival Serejo, pela confiança no pleito”.

Entenda – Em abril de 2020, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão elegeram, naquela
oportunidade em sessão plenária administrativa por videoconferência, os três advogados maranhenses que
compunham a lista tríplice do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão para a vaga de Gustavo Vilas Boas, cujo
biênio como membro efetivo da Corte encerra dia 29 de maio.

Em março deste ano, o TSE, por 6 votos a 1, excluiu o nome de Dias e determinou a eleição de um outro jurista
para compor a lista tríplice para ocupar a vaga de juiz efetivo do TRE/MA, que no caso é o defensor público
Davi Veras.
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Ex-prefeito de Buriti Bravo mais cinco são alvos de ação por ato de
improbidade

Devido a irregularidades em processo licitatório, o Ministério Público do Maranhão propôs, em 5 de maio, Ação
Civil por ato de improbidade administrativa contra o Município de Buriti Bravo, o ex-prefeito Cid Pereira da
Costa e os ex-gestores, o pregoeiro Carlos Alarico Francisco Duarte, a secretária municipal de Finanças Vera
Maria Oliveira da Costa, a presidente da Comissão Permanente de Licitação, Milena Vieira de Sousa Silva, a
empresa Jamaico P. dos Santos-ME e o empresário Jamaico Pereira dos Santos. Assinou a manifestação
ministerial o promotor de justiça Gustavo Pereira Silva, da Comarca de Buriti Bravo.

Após investigação, o MPMA encontrou irregularidades na licitação, modalidade Pregão Presencial, que teve
como objetivo a contratação de empresa para o fornecimento de combustível (diesel), destinado às secretarias
municipais no ano de 2017, com valor estimado em R$ 322.200,00. Foi vencedora do certame a empresa
Jamaico P. dos Santos-ME, com o valor de R$ 310.500,00.

IRREGULARIDADES

Na análise do processo licitatório, realizada pela Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, foram
encontradas muitas irregularidades referentes ao procedimento licitatório, entre as quais: ausência de
justificativa da necessidade de aquisição para as quantidades estimadas; limitação da pesquisa de preços à
cotação de três fornecedores, em desacordo com as orientações do Tribunal de Contas da União, o qual entende
que a pesquisa deve ser baseada também em outras fontes de consulta como os valores de licitações de outros
órgão públicos, valores registrados em atas de registro de preços, valores da Agência Nacional de Petróleo (no
caso de combustível), entre outras; ausência de informação do saldo da dotação orçamentária.

Quanto ao edital, foi verificada a frustração da ampla divulgação do documento e foram verificadas ilegalidades
que limitaram o número de concorrentes na licitação, como exigência de que as empresas participantes fossem
cadastradas na Prefeitura de Buriti Bravo; desconsideração de propostas apresentadas por via postal; limitação
de consulta e recebimento do edital do pregão ao prédio da sala da CPL localizada no município de Buriti Bravo;
além da inexistência de comprovante de publicação do aviso do edital na internet.

Também foram constatadas a inexistência de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, da
empresa vencedora do certame e a inexistência no processo do ato designando o pregoeiro e a equipe de apoio.

O promotor de justiça Gustavo Pereira Silva afirmou, no documento, que a licitação deve observar os princípios
elencados na Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações) e que a desconsideração de tais princípios (legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade entre os concorrentes, publicidade, probidade etc.), implica frustração
do procedimento licitatório e, consequentemente, na caracterização de ato de improbidade.

“Ao serem realizadas licitações, o objetivo principal é garantir a imparcialidade da administração pública, bem
como o melhor atendimento ao interesse público e a igualdade de oportunidade de se contratar com o Poder
Público. Para tanto, existe uma gama de exigências na Lei de Licitações, que o administrador deve observar
quando da sua realização”.



PEDIDOS

A Promotoria de Justiça de Buriti Bravo requereu a condenação dos envolvidos por ato de improbidade
administrativa, conforme a Lei nº. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), com a aplicação das seguintes
sanções: ressarcimento integral do dano, referente ao valor firmado no contrato com a empresa Jamaico P. dos
Santos-ME; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos; pagamento de multa civil; proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

Quanto aos requeridos que não exercem a função pública foi requerida a aplicação de todas as sanções
aplicadas aos agentes públicos, desde que compatíveis, inclusive no que se refere ao ressarcimento e multas.

À empresa que seja aplicada as penas de perda dos bens, direitos ou valores recebidos em decorrência do
contrato firmado com o Poder Municipal; proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou
empréstimos de órgãos ou entidades e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público,
pelo prazo mínimo de um e máximo de cinco anos.
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Presidente do TJMA empossa juiz Ângelo dos Santos na Comarca da
Ilha

06/05/2021 11:00:26

Presidente do TJMA empossa juiz Ângelo dos Santos na Comarca da IlhaO presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA), desembargador Lourival Serejo, empossou, nesta quarta-feira (5), o magistrado Ângelo
Antonio Alencar dos Santos, como juiz auxiliar da Comarca da Ilha de São Luís (entrância final), no gabinete da
Presidência (Palácio Clóvis Bevilácqua). O termo de posse foi lido pelo diretor-geral do TJMA, Mário Lobão.

Ângelo dos Santos - que atua como coordenador de Gestão Estratégica e Modernização do TJMA - foi promovido
da 1ª Vara Cível da Comarca de Açailândia, pelo critério de merecimento, por meio de decisão tomada na
sessão plenária administrativa, realizada nesta quarta-feira (5).

Há 15 anos, o juiz Ângelo dos Santos atua na magistratura maranhense. Durante sua trajetória, foi titular nas
comarcas de Cedral (Vara Única), Guimarães (Vara Única) e Açailândia (1ª Vara Cível).

Ângelo dos Santos afirmou que completar 15 anos na magistratura, ingressando na entrância final, é motivo de
muita alegria e de amadurecimento na carreira. "Estou muito feliz por ser mais uma etapa vencida, sendo
coroado com essa promoção. Parabenizo os outros colegas que compuseram a lista de votação e que são
excepcionais juízes", disse.

Sobre a nova fase como juiz da Comarca da Ilha, ele ressaltou que tem boas expectativas no cumprimento de
sua missão, quando ingressar junto aos demais colegas da entrância final. "Tenho a missão no Planejamento
Estratégico e quando encerrar, desempenhar a magistratura honrando a toga, cada dia e cada vez mais",
concluiu.

Servidores da Diretoria-Geral do TJMA estiveram presentes na solenidade de posse, para prestar homenagem
ao juiz Ângelo dos Santos pela promoção e aniversário do magistrado.

Foto: Ascom/TJ
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Presidente do TJMA empossa juiz Ângelo dos Santos na Comarca da
Ilha

06/05/2021 11:00:26

Presidente do TJMA empossa juiz Ângelo dos Santos na Comarca da IlhaO presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA), desembargador Lourival Serejo, empossou, nesta quarta-feira (5), o magistrado Ângelo
Antonio Alencar dos Santos, como juiz auxiliar da Comarca da Ilha de São Luís (entrância final), no gabinete da
Presidência (Palácio Clóvis Bevilácqua). O termo de posse foi lido pelo diretor-geral do TJMA, Mário Lobão.

Ângelo dos Santos - que atua como coordenador de Gestão Estratégica e Modernização do TJMA - foi promovido
da 1ª Vara Cível da Comarca de Açailândia, pelo critério de merecimento, por meio de decisão tomada na
sessão plenária administrativa, realizada nesta quarta-feira (5).

Há 15 anos, o juiz Ângelo dos Santos atua na magistratura maranhense. Durante sua trajetória, foi titular nas
comarcas de Cedral (Vara Única), Guimarães (Vara Única) e Açailândia (1ª Vara Cível).

Ângelo dos Santos afirmou que completar 15 anos na magistratura, ingressando na entrância final, é motivo de
muita alegria e de amadurecimento na carreira. "Estou muito feliz por ser mais uma etapa vencida, sendo
coroado com essa promoção. Parabenizo os outros colegas que compuseram a lista de votação e que são
excepcionais juízes", disse.

Sobre a nova fase como juiz da Comarca da Ilha, ele ressaltou que tem boas expectativas no cumprimento de
sua missão, quando ingressar junto aos demais colegas da entrância final. "Tenho a missão no Planejamento
Estratégico e quando encerrar, desempenhar a magistratura honrando a toga, cada dia e cada vez mais",
concluiu.

Servidores da Diretoria-Geral do TJMA estiveram presentes na solenidade de posse, para prestar homenagem
ao juiz Ângelo dos Santos pela promoção e aniversário do magistrado.

Foto: Ascom/TJ
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Justiça suspende licitações de R$ 293 milhões da Secretaria de
Márcio Jerry
 

 

O juiz da 1ª Vara Cível, Celso Orlando Aranha Pinheiro Júnior, suspendeu seis licitações orçadas em R$ 293
milhões da Secretaria Estadual das Cidades (Secid), comandada por Márcio Jerry.

A decisão foi proferida após uma empresa licitante alegar restrição de competitividade nos processos
licitatórios, entre outros vícios. O caso já havia sido divulgado com detalhes pelo Blog do Neto Ferreira (reveja
aqui).

A parte autora alegou que a Secid divulgou em sua página oficial na internet o Edital da concorrência sob
regime de empreitada por preço unitário, objetivando o registro de preços de seu interesse. Os processos
licitatórios tem como objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de logradouros
públicos estaduais localizados nos municípios do Maranhão.

O documento narra que a Secid exigiu em seu Edital a comprovação de plantio de 35 mil placas de gramas com
terra vegetal por m².

Para a empresa licitante, essa quantidade é abusiva e inviável, impossibilitando a ampla concorrência, ferindo
assim os princípios constitucionais aplicados ao processo licitatório acarretando o cerceamento do caráter
competitivo.

Ao analisar os autos, o juiz da 1ª Vara Cível afirmou que não é razoável em edital de concorrência a
exigibilidade do plantio de 35 mil placas de gramas quando o o objeto é prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de logradouros públicos. "Ademais, é imperioso destacar-se a vedação do art. 3º, £1º, I,
da Lei nº 8.66, de 21 de junho de 1993, que tem por objeto proteger o princípio constitucional da isonomia,
evitando que exigências desnecessárias a prestação de serviço desequilibrem a concorrência", destacou Celso
Júnior.

Em razão disso, o magistrado determinou a suspensão das licitações, a retirada da exigência do plantio de 35
mil placas de gramas e que seja republicado o Edital dos certames.
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FIEMA media nova reunião entre comitê de limpeza e empresários
sobre destinação de resíduos sólidos

06/05/2021 00:00:00

SÃO LUÍS - A Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA) promoveu, nesta quinta-feira, 6, uma
segunda reunião com o presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana de São Luís, Joabson Costa, a fim de
esclarecer dúvidas dos empresários industriais relacionadas à suspensão da coleta de resíduos sólidos pelas
empresas que geram mais de 200 litros de lixo por dia. A entidade empresarial cobra, mais uma vez, do órgão,
um direcionamento para solucionar o problema do descarte dos resíduos gerados pelas empresas que foram
notificadas pela justiça e que não têm seus rejeitos recolhidos pela Prefeitura de São Luís desde fevereiro deste
ano. Além do superintendente da FIEMA, César Augusto Miranda, participaram da reunião os membros do
Conselho Temático de Meio Ambiente da Federação.  

A suspensão da coleta de resíduos inclui empresas de construção civil, hotéis, bares, restaurantes, shoppings
centers, centros comerciais, entre outros, ficando, assim, a responsabilidade do descarte e da coleta desse
material pelas próprias empresas, e não mais pelo setor público.  

Para a presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Maranhão
(Sindirepa), Leonor de Carvalho, a prefeitura deveria orientar os empresários quanto a destinação correta
desses resíduos para a geração de renda. "O empresário precisa se conscientizar que aquele resíduo gerado por
ele pode garantir um retorno financeiro para a sua empresa", frisou.  

A interrupção do recolhimento do lixo é uma decisão judicial referente ao descumprimento do Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) pela Prefeitura de São Luís, firmado entre o Ministério Público e o município,
cuja obrigação é a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.  

"Precisamos de um período para que as empresas possam se adequar ao cumprimento da decisão judicial e
possam analisar o Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos (Lei 14.026/2020) apresentado pela
Prefeitura de São Luís", destacou o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do
Maranhão (Sinduscon-MA), Fábio Nahuz.  

Segundo Joabson, está sendo preparada uma cartilha com os direcionamentos necessários para orientar como
as empresas devem se regularizar e as ações da prefeitura frente a essa realidade. Essa cartilha deverá ser
disponibilizada no prazo de 15 dias.

Informação: Fiema 
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CGJ e parceiros instalam Unidade Interligada de Registro Civil em
maternidade de Caxias

Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão instalou na quarta-feira (5) uma Unidade Interligada de Registro
Civil de Nascimento na Maternidade Municipal “Carmosina Coutinho”, na cidade de Caxias, quinta maior em
população no Estado e situada na Região dos Cocais, que abrange 17 municípios do leste maranhense.

Antigo posto de registro civil desativado no primeiro ano da pandemia, foi reaberto funcionando como unidade
interligada, permitindo a extensão do serviço de registro civil às famílias dos municípios da região, com bebês
nascidos na maternidade. A partir de agora, o registro das informações sobre os partos, a remessa e a
impressão da Certidão de Nascimento das crianças poderão ser realizados por meio da conexão entre a
maternidade e a serventia extrajudicial interligada onde será feito o registro, permitindo aos pais optarem tanto
pelo local de nascimento, quanto de residência.

A implantação da Unidade Interligada resulta de cooperação firmada entre a Prefeitura Municipal e o 3º Ofício
de Caxias, com a supervisão e a fiscalização da Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão (Núcleo de Registro
Civil e Acesso à Documentação Básica). O Maranhão possui, atualmente, 52 postos de Registro Civil ativos, 27
deles funcionam como unidades interligadas e dez foram instaladas na atual gestão (2020/2021) pela CGJ-MA.

A solenidade de instalação da UI de Caxias foi presidida pelo corregedor-geral da Justiça do Maranhão,
desembargador Paulo Velten, em ambiente virtual. Discursaram no evento o prefeito municipal, Fábio Gentil; o
presidente da Câmara Municipal, Teódulo Aragão; Sidarta Gautama (1ª Vara Cível de Caxias); a promotora da
Infância e Juventude, Cristiane Monteiro; o defensor público, Daniel Vieira; o presidente da Associação de
Registradores de Pessoas Naturais, Devanir Garcia e a delegatária do 3º Ofício de Caxias, Lívia Ayoub Alves,
dentre outras autoridades.

Combate ao sub-registro

Na solenidade, o corregedor informou que a erradicação do sub-registro é uma pauta humanitária, inclusa na
Agenda 2030 da ONU, que foi incorporada pelo Poder Judiciário e destacou a contribuição dos parceiros
institucionais do Judiciário na instalação da unidade caxiense. Segundo o corregedor, o sistema de saúde no
Brasil avançou, se aperfeiçoou, conseguindo assegurar estrutura de atendimento da saúde, mas o serviço de
Registro Civil não acompanhou essa realidade, causa maior dos índices negativos de sub-registro no Estado. “As
unidades interligadas representam esse avanço: o reconhecimento de que o Poder Judiciário e o serviço
extrajudicial têm de avançar e acompanhar o passo emancipatório que as administrações municipais deram
para assegurar o registro civil pleno”, disse o desembargador.

O juiz Sidarta Gautama (1ª Vara de Caxias), por sua vez, destacou que a reinauguração da unidade “contribuirá
para a erradicação do registro civil de nascimento” na região.

Segundo informações da Prefeitura de Caxias, na Maternidade “Carmosina Coutinho” nascem mais de três mil
crianças por ano – 60% delas são caxienses. O prefeito Fábio Gentil ressaltou a oportunidade de contribuir no
combate ao sub-registro. “Quando uma criança nasce, o registro passa a ser uma obrigação do Estado”, disse.



Na oportunidade, Maria dos Reis Santos Delmiro, mãe dos gêmeos Ester Delmiro Duarte e Heitor Delmiro
Duarte, representou a comunidade beneficiada na cerimônia, obtendo a Certidão de Nascimento emitida na
unidade interligada recém instalada, para os filhos. A mãe das crianças, moradora de Codó, destacou a
praticidade com que o marido conseguiu obter o documento, com “facilidade” e “sem burocracia”.

Também acompanharam o evento a juíza Jaqueline Caracas, coordenadora do Núcleo de Registro Civil e Acesso
à Documentação Básica (CGJ-MA); o presidente da OAB – subseção Caxias, Agostinho Ribeiro Neto; a
coordenadora de Promoção de Registro Civil de Nascimento (Secretaria de Estado de Direitos Humanos e
Participação Popular), Graça Moreira; o secretário municipal de Saúde, Carlos Sousa; a secretária municipal de
assistência e desenvolvimento social, Ana Lúcia Ximenes e a diretora da Maternidade Carmosina Coutinho,
Márcia Souza.

Segundo a juíza Jaqueline Caracas, coordenadora do Núcleo de Registro Civil (CGJ-MA), a reativação da UI
proporcionará benefícios não apenas para os caxienses, mas para famílias das cidades vizinhas, cujos partos
ocorrem em Caxias, tornam mais prático e fácil o exercício da cidadania. “Além da facilidade de receberem a
Certidão de Nascimento ainda na maternidade, os pais podem optar por registrar o filho em Caxias, onde
ocorreu o nascimento, ou na cidade onde moram”.

A juíza informou que o projeto de expansão das unidades interligadas do serviço de registro civil, o Núcleo de
Registro Civil da CGJ-MA, ainda enfrenta desafios diante da inexistência de maternidades públicas municipais,
ou a falta de estrutura para receber as unidades interligadas, e das condições financeiras das serventias
extrajudiciais.

A sensibilização dos parceiros locais (municípios) quanto à importância da unidade interligada funcionar dentro
da maternidade, a falta de disponibilização de estrutura física e as condições financeiras das serventias de
registro civil também foram destacados pela juíza.

A delegatária Lívia Alves (3º Ofício de Caxias) destacou que o cartório se propõe a ser referência no Registro
Civil, se propondo a chegar ao menor índice possível de sub-registro entre a população local, caso não seja
possível reduzir esse patamar a zero. O presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do
Maranhão (ARPEN) ressaltou a importância do interesse da participação do Município de Caxias para viabilizar
a instalação da unidade interligada na maternidade local e o relevante papel social dos cartórios nessa parceria
institucional com a CGJ-MA, que possibilita dados consolidados sobre a contagem da população. “Os cartórios
do Maranhão estão preparados e dedicados ao combate ao sub-registro, colocado como prioridade pela
Corregedoria e pela ARPEN”, enfatizou.Por: Assessoria de Comunicação Corregedoria-Geral da Justiça
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Pleno do TJMA aprova promoção, remoção e indicação de juízes

O Plenário do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), em sessão administrativa nesta quarta-feira (5), aprovou
a promoção do juiz Ângelo Antonio Alencar dos Santos, titular da 1ª Vara Cível de Açailândia, para a entrância
final – comarca da Ilha de São Luís. Na mesma sessão, os desembargadores aprovaram a remoção da juíza
Lyanne Pompeu de Sousa Brasil para a comarca de São Bernardo, e a indicação de membros para as Turmas
Recursais de Chapadinha e Balsas.

Pelo critério de merecimento, os membros da Corte aprovaram a promoção do juiz Ângelo Alencar dos Santos
para o cargo de juiz auxiliar da comarca da Ilha de São Luís, vago em decorrência da titularidade do juiz
Reginaldo de Jesus Cordeiro Júnior na 1ª Vara do Termo Judiciário de Paço do Lumiar da Comarca da Ilha de
São Luís. Após a sessão, o magistrado – que atua como coordenador de Gestão Estratégica e Modernização do
TJMA – foi empossado no gabinete da Presidência do TJMA.

Também concorreram os juízes Francisco Soares Reis Júnior, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Timon;
Pedro Guimarães Júnior, titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Açailândia; e Edmilson da
Costa Fortes Lima, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caxias.

O juiz Ângelo Alencar dos Santos, que já havia figurado por duas vezes em listas por merecimento, obteve maior
pontuação na avaliação dos desembargadores (2.693 pontos). Também figuraram na lista por merecimento os
juízes Francisco Soares Reis Júnior (2.689 pontos) e Pedro Guimarães Júnior ((2.689 pontos).

Pelo critério de antiguidade, o Pleno aprovou a remoção da juíza Lyanne Pompeu de Sousa Brasil, titular da
Comarca de Pastos Bons, para a comarca de São Bernardo, vaga em decorrência da promoção da juíza
Claudilene Morais de Oliveira para a 3ª Vara da Comarca de Pedreiras.

TURMAS RECURSAIS

Na mesma sessão administrativa, os membros da Corte de Justiça aprovaram a indicação do juiz Luiz Emílio
Braúna Bittencourt Júnior, titular da 1ª Vara da comarca de Chapadinha, para membro suplente da Turma
Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Maranhão com sede na comarca de Chapadinha, pelo
critério de antiguidade - vago em decorrência da designação da Juíza Claudilene Morais de Oliveira, para
membro titular da mesma Turma Recursal.

Pelo critério de merecimento, também foi aprovada a indicação do juiz Douglas Lima da Guia, titular da 4ª Vara
da comarca de Balsas, para membro Titular da Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do
Maranhão com sede na comarca de Balsas, vago em decorrência da remoção da Juíza Elaile Silva Carvalho,
para a 1ª Vara da Comarca de Codó.
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Pleno do TJMA aprova promoção, remoção e indicação de juízes

O Plenário do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), em sessão administrativa nesta quarta-feira (5), aprovou
a promoção do juiz Ângelo Antonio Alencar dos Santos, titular da 1ª Vara Cível de Açailândia, para a entrância
final – comarca da Ilha de São Luís. Na mesma sessão, os desembargadores aprovaram a remoção da juíza
Lyanne Pompeu de Sousa Brasil para a comarca de São Bernardo, e a indicação de membros para as Turmas
Recursais de Chapadinha e Balsas.

Pelo critério de merecimento, os membros da Corte aprovaram a promoção do juiz Ângelo Alencar dos Santos
para o cargo de juiz auxiliar da comarca da Ilha de São Luís, vago em decorrência da titularidade do juiz
Reginaldo de Jesus Cordeiro Júnior na 1ª Vara do Termo Judiciário de Paço do Lumiar da Comarca da Ilha de
São Luís. Após a sessão, o magistrado – que atua como coordenador de Gestão Estratégica e Modernização do
TJMA – foi empossado no gabinete da Presidência do TJMA.

Também concorreram os juízes Francisco Soares Reis Júnior, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Timon;
Pedro Guimarães Júnior, titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Açailândia; e Edmilson da
Costa Fortes Lima, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caxias.

O juiz Ângelo Alencar dos Santos, que já havia figurado por duas vezes em listas por merecimento, obteve maior
pontuação na avaliação dos desembargadores (2.693 pontos). Também figuraram na lista por merecimento os
juízes Francisco Soares Reis Júnior (2.689 pontos) e Pedro Guimarães Júnior ((2.689 pontos).

Pelo critério de antiguidade, o Pleno aprovou a remoção da juíza Lyanne Pompeu de Sousa Brasil, titular da
Comarca de Pastos Bons, para a comarca de São Bernardo, vaga em decorrência da promoção da juíza
Claudilene Morais de Oliveira para a 3ª Vara da Comarca de Pedreiras.

TURMAS RECURSAIS

Na mesma sessão administrativa, os membros da Corte de Justiça aprovaram a indicação do juiz Luiz Emílio
Braúna Bittencourt Júnior, titular da 1ª Vara da comarca de Chapadinha, para membro suplente da Turma
Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Maranhão com sede na comarca de Chapadinha, pelo
critério de antiguidade - vago em decorrência da designação da Juíza Claudilene Morais de Oliveira, para
membro titular da mesma Turma Recursal.

Pelo critério de merecimento, também foi aprovada a indicação do juiz Douglas Lima da Guia, titular da 4ª Vara
da comarca de Balsas, para membro Titular da Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do
Maranhão com sede na comarca de Balsas, vago em decorrência da remoção da Juíza Elaile Silva Carvalho,
para a 1ª Vara da Comarca de Codó.
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Defensor público integrará lista tríplice do TRE-MA pela 1ª vez

O defensor público Davi Rafael Veras, titular do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente (NDCA), da
Defensoria Pública Estadual, integrará lista tríplice para ocupar o cargo de jurista no Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão (TRE/MA). A inclusão de um defensor, pela primeira vez na história, se deve à decisão do
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que determinou a exclusão do advogado Roberto Charles Dias.

Davi Veras concorrerá à vaga de jurista do TRE/MA juntamente com os advogados Eduardo Boueres e Camila
Ewerton Ramos. A lista original foi formada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão em 2020. Os três candidatos
disputarão a vaga aberta com o fim do biênio do advogado Gustavo Vilas Boas. A escolha será feita pelo
presidente da República

“Para nós é uma honra compor esta lista, com renomados advogados. Ser indicado por tão importante colegiado
aumenta nossa responsabilidade, nosso compromisso com a verdade e é um reconhecimento à importância da
Defensoria Pública no campo jurídico maranhense como instituição provedora de direitos, justiça e
transformação social. Portanto, agradecemos aos desembargadores, em especial ao presidente do Tribunal de
Justiça, o desembargador Lourival Serejo, pela confiança no pleito”.

Entenda – Em abril de 2020, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão elegeram, naquela
oportunidade em sessão plenária administrativa por videoconferência, os três advogados maranhenses que
compunham a lista tríplice do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão para a vaga de Gustavo Vilas Boas, cujo
biênio como membro efetivo da Corte encerra dia 29 de maio.

Em março deste ano, o TSE, por 6 votos a 1, excluiu o nome de Dias e determinou a eleição de um outro jurista
para compor a lista tríplice para ocupar a vaga de juiz efetivo do TRE/MA, que no caso é o defensor público
Davi Veras.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
07/05/2021 - BLOG LUDWIG ALMEIDA 
POSITIVA
CGJ-MA e parceiros instalam Unidade Interligada de Registro Civil em maternidade de Caxias

Pag.: 12

CGJ-MA e parceiros instalam Unidade Interligada de Registro Civil
em maternidade de Caxias

06/05/2021 00:00:00

Posto de registro civil estava desativado no primeiro ano da pandemia e agora reabre como unidade interligada

A Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão instalou nesta quarta-feira, 5, uma Unidade Interligada de
Registro Civil de Nascimento na Maternidade Municipal "Carmosina Coutinho", na cidade de Caxias, quinta
maior em população no Estado e situada na Região dos Cocais, que abrange 17 municípios do leste
maranhense. 

Antigo posto de registro civil  desativado no primeiro ano da pandemia, foi reaberto funcionando como unidade
interligada, permitindo a extensão do serviço de registro civil às famílias dos municípios da região, com bebês
nascidos na maternidade. A partir de agora, o registro das informações sobre os partos, a remessa e a
impressão da Certidão de Nascimento das crianças poderão ser realizados por meio da conexão entre a
maternidade e a serventia extrajudicial interligada onde será feito o registro, permitindo aos pais optarem tanto
pelo local de nascimento, quanto de residência.

A implantação da Unidade Interligada resulta de cooperação firmada entre a Prefeitura Municipal e o 3º Ofício
de Caxias, com a supervisão e a fiscalização da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (Núcleo de Registro
Civil e Acesso à Documentação Básica). O Maranhão possui, atualmente, 52 postos de Registro Civil ativos, 27
deles funcionam como unidades interligadas e dez foram instaladas na atual gestão (2020/2021) pela CGJ-MA. 

A solenidade de instalação da UI de Caxias foi presidida pelo corregedor-geral da Justiça do Maranhão,
desembargador Paulo Velten, em ambiente virtual. Discursaram no evento o prefeito municipal, Fábio Gentil; o
presidente da Câmara Municipal, Teódulo Aragão; Sidarta Gautama (1ª Vara Cível de Caxias); a promotora da
Infância e Juventude, Cristiane Monteiro; o defensor público, Daniel Vieira; o presidente da Associação de
Registradores de Pessoas Naturais, Devanir Garcia e a delegatária do 3º Ofício de Caxias, Lívia Ayoub Alves,
dentre outras autoridades.

COMBATE AO SUB-REGISTRO

Na solenidade, o corregedor informou que a erradicação do sub-registro é uma pauta humanitária, inclusa na
Agenda 2030 da ONU, que foi incorporada pelo Poder Judiciário e destacou a contribuição dos parceiros
institucionais do Judiciário na instalação da unidade caxiense. Segundo o corregedor, o sistema de saúde no
Brasil avançou, se aperfeiçoou, conseguindo assegurar estrutura de atendimento da saúde, mas o serviço de
Registro Civil não acompanhou essa realidade, causa maior dos índices negativos de sub-registro no Estado. "As
unidades interligadas representam esse avanço: o reconhecimento de que o Poder Judiciário e o serviço
extrajudicial têm de avançar e acompanhar o passo emancipatório que as administrações municipais deram
para assegurar o registro civil pleno", disse o desembargador.



O juiz Sidarta Gautama (1ª Vara de Caxias), por sua vez, destacou que a reinauguração da unidade "contribuirá
para a erradicação do registro civil de nascimento" na região.

Segundo informações da Prefeitura de Caxias, na Maternidade "Carmosina Coutinho" nascem mais de três mil
crianças por ano - 60% delas são caxienses. O prefeito Fábio Gentil ressaltou a oportunidade de contribuir no
combate ao sub-registro. "Quando uma criança nasce, o registro passa a ser uma obrigação do Estado", disse.

Na oportunidade, Maria dos Reis Santos Delmiro, mãe dos gêmeos Ester Delmiro Duarte e Heitor Delmiro
Duarte, representou a comunidade beneficiada na cerimônia, obtendo a Certidão de Nascimento emitida na
unidade interligada recém instalada, para os filhos. A mãe das crianças, moradora de Codó, destacou a
praticidade com que o marido conseguiu obter o documento, com "facilidade" e "sem burocracia".

Também acompanharam o evento a juíza Jaqueline Caracas, coordenadora do Núcleo de Registro Civil e Acesso
à Documentação Básica (CGJ-MA); o presidente da OAB - subseção Caxias, Agostinho Ribeiro Neto; a
coordenadora de Promoção de Registro Civil de Nascimento (Secretaria de Estado de Direitos Humanos e
Participação Popular), Graça Moreira; o secretário municipal de Saúde, Carlos Sousa; a secretária municipal de
assistência e desenvolvimento social, Ana Lúcia Ximenes e a diretora da Maternidade Carmosina Coutinho,
Márcia Souza.

Segundo a juíza Jaqueline Caracas, coordenadora do Núcleo de Registro Civil (CGJ-MA), a reativação da UI
proporcionará benefícios não apenas para os caxienses, mas para famílias das cidades vizinhas, cujos partos
ocorrem em Caxias, tornam mais prático e fácil o exercício da cidadania. "Além da facilidade de receberem a
Certidão de Nascimento ainda na maternidade, os pais podem optar por registrar o filho em Caxias, onde
ocorreu o nascimento, ou na cidade onde moram".

A juíza informou que o projeto de expansão das unidades interligadas do serviço de registro civil, o Núcleo de
Registro Civil da CGJ-MA, ainda enfrenta desafios diante da inexistência de maternidades públicas municipais,
ou a falta de estrutura para receber as unidades interligadas, e das condições financeiras das serventias
extrajudiciais.

A sensibilização dos parceiros locais (municípios) quanto à importância da unidade interligada funcionar dentro
da maternidade, a falta de disponibilização de estrutura física e as condições financeiras das serventias de
registro civil também foram destacados pela juíza.

A delegatária Lívia Alves (3º Ofício de Caxias) destacou que o cartório se propõe a ser referência no Registro
Civil, se propondo a chegar ao menor índice possível de sub-registro entre a população local, caso não seja
possível reduzir esse patamar a zero. O presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do
Maranhão (ARPEN) ressaltou a importância do interesse da participação do Município de Caxias para viabilizar
a instalação da unidade interligada na maternidade local e o relevante papel social dos cartórios nessa parceria
institucional com a CGJ-MA, que possibilita dados consolidados sobre a contagem da população. "Os cartórios
do Maranhão estão preparados e dedicados ao combate ao sub-registro, colocado como prioridade pela
Corregedoria e pela ARPEN", enfatizou.
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Governo recebe decisão favorável relacionada à publicação de fake
news

A juíza Ana Maria Almeida Vieira, da 6ª Vara da Fazenda Pública do Maranhão, julgou procedente o pedido do
Estado… [ … ]

A juíza Ana Maria Almeida Vieira, da 6ª Vara da Fazenda Pública do Maranhão, julgou procedente o pedido do
Estado do Maranhão, por meio de Ação Ordinária promovida pela Procuradoria Geral do Estado do Maranhão
(PGE/MA), por danos causados por publicação veiculada pelo jornalista Marco Aurélio Nunes D’Eça.

A ação foi motivada por reportagem publicada no blog do jornalista, utilizando-se de fotografia que não
correspondia aos fatos reportados. O autor demonstrou que a reportagem foi tendenciosa e parcial,
apresentando dados errôneos e falsos, o que causou lesão à imagem e honra do Estado.

Na decisão judicial, restou claro que o direito de imprensa e a liberdade de expressão não têm caráter absoluto,
devendo estar pautados sempre na verdade. Concluiu a magistrada que o Estado sofreu lesão em sua imagem e
honra objetiva, em razão da conduta do réu em publicar matéria ofensiva baseada em dados comprovadamente
falsos. Ao fim, julgou procedente o pedido formulado pelo Estado, cabendo ao requerido o pagamento de
indenização pelos danos morais causados ao Estado do Maranhão.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
07/05/2021 - BLOG RICARDO MARQUES 
POSITIVA
CGJ-MA e parceiros instalam Unidade Interligada de Registro Civil em maternidade de Caxias 

Pag.: 14

CGJ-MA e parceiros instalam Unidade Interligada de Registro Civil
em maternidade de Caxias

Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão instalou nesta quarta-feira, 5, uma Unidade Interligada de Registro
Civil de Nascimento na Maternidade Municipal “Carmosina Coutinho”, na cidade de Caxias, quinta maior em
população no Estado e situada na Região dos Cocais, que abrange 17 municípios do leste maranhense.

Antigo posto de registro civil desativado no primeiro ano da pandemia, foi reaberto funcionando como unidade
interligada, permitindo a extensão do serviço de registro civil às famílias dos municípios da região, com bebês
nascidos na maternidade. A partir de agora, o registro das informações sobre os partos, a remessa e a
impressão da Certidão de Nascimento das crianças poderão ser realizados por meio da conexão entre a
maternidade e a serventia extrajudicial interligada onde será feito o registro, permitindo aos pais optarem tanto
pelo local de nascimento, quanto de residência.

A implantação da Unidade Interligada resulta de cooperação firmada entre a Prefeitura Municipal e o 3º Ofício
de Caxias, com a supervisão e a fiscalização da Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão (Núcleo de Registro
Civil e Acesso à Documentação Básica). O Maranhão possui, atualmente, 52 postos de Registro Civil ativos, 27
deles funcionam como unidades interligadas e dez foram instaladas na atual gestão (2020/2021) pela CGJ-MA.

A solenidade de instalação da UI de Caxias foi presidida pelo corregedor-geral da Justiça do Maranhão,
desembargador Paulo Velten, em ambiente virtual. Discursaram no evento o prefeito municipal, Fábio Gentil; o
presidente da Câmara Municipal, Teódulo Aragão; Sidarta Gautama (1ª Vara Cível de Caxias); a promotora da
Infância e Juventude, Cristiane Monteiro; o defensor público, Daniel Vieira; o presidente da Associação de
Registradores de Pessoas Naturais, Devanir Garcia e a delegatária do 3º Ofício de Caxias, Lívia Ayoub Alves,
dentre outras autoridades.

Combate ao sub-registro

Na solenidade, o corregedor informou que a erradicação do sub-registro é uma pauta humanitária, inclusa na
Agenda 2030 da ONU, que foi incorporada pelo Poder Judiciário e destacou a contribuição dos parceiros
institucionais do Judiciário na instalação da unidade caxiense. Segundo o corregedor, o sistema de saúde no
Brasil avançou, se aperfeiçoou, conseguindo assegurar estrutura de atendimento da saúde, mas o serviço de
Registro Civil não acompanhou essa realidade, causa maior dos índices negativos de sub-registro no Estado. “As
unidades interligadas representam esse avanço: o reconhecimento de que o Poder Judiciário e o serviço
extrajudicial têm de avançar e acompanhar o passo emancipatório que as administrações municipais deram
para assegurar o registro civil pleno”, disse o desembargador.

O juiz Sidarta Gautama (1ª Vara de Caxias), por sua vez, destacou que a reinauguração da unidade “contribuirá
para a erradicação do registro civil de nascimento” na região.

Segundo informações da Prefeitura de Caxias, na Maternidade “Carmosina Coutinho” nascem mais de três mil
crianças por ano - 60% delas são caxienses. O prefeito Fábio Gentil ressaltou a oportunidade de contribuir no
combate ao sub-registro. “Quando uma criança nasce, o registro passa a ser uma obrigação do Estado”, disse.



Na oportunidade, Maria dos Reis Santos Delmiro, mãe dos gêmeos Ester Delmiro Duarte e Heitor Delmiro
Duarte, representou a comunidade beneficiada na cerimônia, obtendo a Certidão de Nascimento emitida na
unidade interligada recém instalada, para os filhos. A mãe das crianças, moradora de Codó, destacou a
praticidade com que o marido conseguiu obter o documento, com “facilidade” e “sem burocracia”.

Também acompanharam o evento a juíza Jaqueline Caracas, coordenadora do Núcleo de Registro Civil e Acesso
à Documentação Básica (CGJ-MA); o presidente da OAB – subseção Caxias, Agostinho Ribeiro Neto; a
coordenadora de Promoção de Registro Civil de Nascimento (Secretaria de Estado de Direitos Humanos e
Participação Popular), Graça Moreira; o secretário municipal de Saúde, Carlos Sousa; a secretária municipal de
assistência e desenvolvimento social, Ana Lúcia Ximenes e a diretora da Maternidade Carmosina Coutinho,
Márcia Souza.

Segundo a juíza Jaqueline Caracas, coordenadora do Núcleo de Registro Civil (CGJ-MA), a reativação da UI
proporcionará benefícios não apenas para os caxienses, mas para famílias das cidades vizinhas, cujos partos
ocorrem em Caxias, tornam mais prático e fácil o exercício da cidadania. “Além da facilidade de receberem a
Certidão de Nascimento ainda na maternidade, os pais podem optar por registrar o filho em Caxias, onde
ocorreu o nascimento, ou na cidade onde moram”.

A juíza informou que o projeto de expansão das unidades interligadas do serviço de registro civil, o Núcleo de
Registro Civil da CGJ-MA, ainda enfrenta desafios diante da inexistência de maternidades públicas municipais,
ou a falta de estrutura para receber as unidades interligadas, e das condições financeiras das serventias
extrajudiciais.

A sensibilização dos parceiros locais (municípios) quanto à importância da unidade interligada funcionar dentro
da maternidade, a falta de disponibilização de estrutura física e as condições financeiras das serventias de
registro civil também foram destacados pela juíza.

A delegatária Lívia Alves (3º Ofício de Caxias) destacou que o cartório se propõe a ser referência no Registro
Civil, se propondo a chegar ao menor índice possível de sub-registro entre a população local, caso não seja
possível reduzir esse patamar a zero. O presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do
Maranhão (ARPEN) ressaltou a importância do interesse da participação do Município de Caxias para viabilizar
a instalação da unidade interligada na maternidade local e o relevante papel social dos cartórios nessa parceria
institucional com a CGJ-MA, que possibilita dados consolidados sobre a contagem da população. “Os cartórios
do Maranhão estão preparados e dedicados ao combate ao sub-registro, colocado como prioridade pela
Corregedoria e pela ARPEN”, enfatizou.

 

Fonte: Assessoria de Comunicação Corregedoria-Geral da Justiça
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Fórum de São Luís retoma cerimônias presenciais de casamento

Celebrações de união civil são realizadas pelos cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais.
DIVULGAÇÃO / CGJ-MA
07/05/2021 às 09h38
Fórum de São Luís retoma cerimônias presenciais de casamento
Fórum de São Luís. (Foto: divulgação)
SÃO LUÍS - Com a retomada neste mês de maio das atividades presenciais judiciais e administrativas, no âmbito
do Poder Judiciário do Maranhão, também voltaram a ser celebradas as cerimônias de casamento no Fórum Des.
Sarney Costa (Calhau), seguindo todas as medidas sanitárias de prevenção à contaminação e à disseminação da
Covid-19. As celebrações de união civil são realizadas pelos cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais.

As atividades presenciais estavam suspensas desde o último mês de março, com manutenção do atendimento
remoto de todas as unidades administrativas e judiciárias, das 8h às 18h, em virtude do recente agravamento
da pandemia da Covid-19 em todo o país.

O primeiro casamento presencial, após a retomada das atividades no Fórum de São Luís, ocorreu na última
terça-feira (4), e foi celebrado pela juíza de paz Érica Lago, do Cartório da 2ª Zona, que tem como registradora
Rosseline Privado. Ao todo foram realizados 19 casamentos, todos agendados previamente.

Érica Lago explicou que, para as celebrações de união civil, que ocorrem no Auditório Desa. Madalena Serejo,
são tomadas todas as precauções para que não haja aglomerações, além de ser obrigatório o uso de máscara,
distanciamento das cadeiras e a higienização das mãos com álcool 70%. Durante esse período de pandemia, o
número de cerimônias está reduzido. Só é realizado um casamento por vez, com hora marcada, permanecendo
no local apenas os noivos, as duas testemunhas, o oficial de Registro Civil e um fotógrafo, todos usando
máscara.

Além do Cartório da 2ª Zona, também realizam as cerimônias de casamento no Fórum de São Luís os cartórios
da 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Zonas, em dias diferentes.

Casamento civil

Para oficializar o matrimônio, o casal deve procurar um dos cartórios, apresentando documento pessoal com
foto (Carteira de Identidade); comprovante de residência; nome de duas testemunhas que devem comparecer
no dia da cerimônia; além do pagamento de taxas do cartório. É exigido, ainda, no caso de pessoas solteiras, a
apresentação da certidão de nascimento. Já os divorciados que desejarem casar novamente devem apresentar
certidão de divórcio averbada; e os viúvos, a certidão de óbito e declarações (de bens e de herdeiros). Para os
estrangeiros há legislação específica sobre a documentação necessária.
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Casamentos presenciais

Com a retomada neste mês de maio das atividades presenciais judiciais e administrativas, no âmbito do Poder
Judiciário do Maranhão, também voltaram a ser celebradas as cerimônias de casamento no Fórum Des. Sarney
Costa (Calhau).

É claro que seguindo todas as medidas sanitárias de prevenção à contaminação e à disseminação do novo
coronavírus (Covid-19).

As celebrações de união civil são realizadas pelos cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais.

Vale lembrar que as atividades presenciais estavam suspensas desde o último mês de março, com manutenção
do atendimento remoto de todas as unidades administrativas e judiciárias, em virtude do recente agravamento
da pandemia da Covid-19 em todo o país.
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Fórum de São Luís volta a celebrar casamentos presenciais

Os eventos seguem todas as medidas sanitárias de prevenção à contaminação e à disseminação do novo
coronavírus.

Ao todo foram realizados 19 casamentos, todos agendados previamente (Foto: Divulgação)

Com a retomada neste mês de maio das atividades presenciais judiciais e administrativas, no âmbito do Poder
Judiciário do Maranhão, também voltaram a ser celebradas as cerimônias de casamento no Fórum Des. Sarney
Costa (Calhau), seguindo todas as medidas sanitárias de prevenção à contaminação e à disseminação do novo
coronavírus (Covid-19). As celebrações de união civil são realizadas pelos cartórios de Registro Civil das
Pessoas Naturais.

As atividades presenciais estavam suspensas desde o último mês de março, com manutenção do atendimento
remoto de todas as unidades administrativas e judiciárias, das 8h às 18h, em virtude do recente agravamento
da pandemia da Covid-19 em todo o país.

O primeiro casamento presencial, após a retomada das atividades no Fórum de São Luís, ocorreu na última
terça-feira (04), e foi celebrado pela juíza de paz Érica Lago, do Cartório da 2ª Zona, que tem como registradora
Rosseline Privado. Ao todo foram realizados 19 casamentos, todos agendados previamente.

Érica Lago explicou que, para as celebrações de união civil, que ocorrem no Auditório Desa. Madalena Serejo,
são tomadas todas as precauções para que não haja aglomerações, além de ser obrigatório o uso de máscara,
distanciamento das cadeiras e a higienização das mãos com álcool 70%. Durante esse período de pandemia, o
número de cerimônias está reduzido. Só é realizado um casamento por vez, com hora marcada, permanecendo
no local apenas os noivos, as duas testemunhas, o oficial de Registro Civil e um fotógrafo, todos usando
máscara.

Além do Cartório da 2ª Zona, também realizam as cerimônias de casamento no Fórum de São Luís os cartórios
da 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Zonas, em dias diferentes.

Para oficializar o matrimônio, o casal deve procurar um dos cartórios, apresentando documento pessoal com
foto (Carteira de Identidade); comprovante de residência; nome de duas testemunhas que devem comparecer
no dia da cerimônia; além do pagamento de taxas do cartório. É exigido, ainda, no caso de pessoas solteiras, a
apresentação da certidão de nascimento.

Já os divorciados que desejarem casar novamente devem apresentar certidão de divórcio averbada; e os viúvos,
a certidão de óbito e declarações (de bens e de herdeiros). Para os estrangeiros há legislação específica sobre a
documentação necessária.
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Fórum de São Luís volta a celebrar casamentos presenciais

Os eventos seguem todas as medidas sanitárias de prevenção à contaminação e à disseminação do novo
coronavírus.
Fonte: Valquíria Santana
Data de publicação: 07/05/2021

Ao todo foram realizados 19 casamentos, todos agendados previamente (Foto: Divulgação)

Com a retomada neste mês de maio das atividades presenciais judiciais e administrativas, no âmbito do Poder
Judiciário do Maranhão, também voltaram a ser celebradas as cerimônias de casamento no Fórum Des. Sarney
Costa (Calhau), seguindo todas as medidas sanitárias de prevenção à contaminação e à disseminação do novo
coronavírus (Covid-19). As celebrações de união civil são realizadas pelos cartórios de Registro Civil das
Pessoas Naturais.

As atividades presenciais estavam suspensas desde o último mês de março, com manutenção do atendimento
remoto de todas as unidades administrativas e judiciárias, das 8h às 18h, em virtude do recente agravamento
da pandemia da Covid-19 em todo o país.

O primeiro casamento presencial, após a retomada das atividades no Fórum de São Luís, ocorreu na última
terça-feira (04), e foi celebrado pela juíza de paz Érica Lago, do Cartório da 2ª Zona, que tem como registradora
Rosseline Privado. Ao todo foram realizados 19 casamentos, todos agendados previamente.

Érica Lago explicou que, para as celebrações de união civil, que ocorrem no Auditório Desa. Madalena Serejo,
são tomadas todas as precauções para que não haja aglomerações, além de ser obrigatório o uso de máscara,
distanciamento das cadeiras e a higienização das mãos com álcool 70%. Durante esse período de pandemia, o
número de cerimônias está reduzido. Só é realizado um casamento por vez, com hora marcada, permanecendo
no local apenas os noivos, as duas testemunhas, o oficial de Registro Civil e um fotógrafo, todos usando
máscara.

Além do Cartório da 2ª Zona, também realizam as cerimônias de casamento no Fórum de São Luís os cartórios
da 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Zonas, em dias diferentes.

Para oficializar o matrimônio, o casal deve procurar um dos cartórios, apresentando documento pessoal com
foto (Carteira de Identidade); comprovante de residência; nome de duas testemunhas que devem comparecer
no dia da cerimônia; além do pagamento de taxas do cartório. É exigido, ainda, no caso de pessoas solteiras, a
apresentação da certidão de nascimento.

Já os divorciados que desejarem casar novamente devem apresentar certidão de divórcio averbada; e os viúvos,
a certidão de óbito e declarações (de bens e de herdeiros). Para os estrangeiros há legislação específica sobre a
documentação necessária.
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Fórum retoma cerimônias presenciais de casamento

Por Suelem Garces06/05/2021
Fórum retoma cerimônias presenciais de casamento
Por Blog do Eduardo Ericeira

Com a retomada neste mês de maio das atividades presenciais judiciais e administrativas, no âmbito do Poder
Judiciário do Maranhão, também voltaram a ser celebradas as cerimônias de casamento no Fórum Des. Sarney
Costa (Calhau), seguindo todas as medidas sanitárias de prevenção à contaminação e à disseminação do novo
coronavírus (Covid-19). As celebrações de união civil são realizadas pelos cartórios de Registro Civil das
Pessoas Naturais.

As atividades presenciais estavam suspensas desde o último mês de março, com manutenção do atendimento
remoto de todas as unidades administrativas e judiciárias, das 8h às 18h, em virtude do recente agravamento
da pandemia da Covid-19 em todo o país.

O primeiro casamento presencial, após a retomada das atividades no Fórum de São Luís, ocorreu na última
terça-feira (04), e foi celebrado pela juíza de paz Érica Lago, do Cartório da 2ª Zona, que tem como registradora
Rosseline Privado. Ao todo foram realizados 19 casamentos, todos agendados previamente.

Érica Lago explicou que, para as celebrações de união civil, que ocorrem no Auditório Desa. Madalena Serejo,
são tomadas todas as precauções para que não haja aglomerações, além de ser obrigatório o uso de máscara,
distanciamento das cadeiras e a higienização das mãos com álcool 70%. Durante esse período de pandemia, o
número de cerimônias está reduzido. Só é realizado um casamento por vez, com hora marcada, permanecendo
no local apenas os noivos, as duas testemunhas, o oficial de Registro Civil e um fotógrafo, todos usando
máscara.

Além do Cartório da 2ª Zona, também realizam as cerimônias de casamento no Fórum de São Luís os cartórios
da 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Zonas, em dias diferentes.

Para oficializar o matrimônio, o casal deve procurar um dos cartórios, apresentando documento pessoal com
foto (Carteira de Identidade); comprovante de residência; nome de duas testemunhas que devem comparecer
no dia da cerimônia; além do pagamento de taxas do cartório. É exigido, ainda, no caso de pessoas solteiras, a
apresentação da certidão de nascimento. Já os divorciados que desejarem casar novamente devem apresentar
certidão de divórcio averbada; e os viúvos, a certidão de óbito e declarações (de bens e de herdeiros). Para os
estrangeiros há legislação específica sobre a documentação necessária.
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CGJ e parceiros instalam Unidade Interligada de Registro Civil em
maternidade de Caxias

Antigo posto de registro civil desativado no primeiro ano da pandemia, foi reaberto funcionando como unidade
interligada.
Por: Assessoria de Comunicação Corregedoria-Geral da Justiça | Data: 07/05/2021 07:17
Compartilhar 
Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão instalou na quarta-feira (5) uma Unidade Interligada de Registro
Civil de Nascimento na Maternidade Municipal “Carmosina Coutinho”, na cidade de Caxias, quinta maior em
população no Estado e situada na Região dos Cocais, que abrange 17 municípios do leste maranhense.

Antigo posto de registro civil desativado no primeiro ano da pandemia, foi reaberto funcionando como unidade
interligada, permitindo a extensão do serviço de registro civil às famílias dos municípios da região, com bebês
nascidos na maternidade. A partir de agora, o registro das informações sobre os partos, a remessa e a
impressão da Certidão de Nascimento das crianças poderão ser realizados por meio da conexão entre a
maternidade e a serventia extrajudicial interligada onde será feito o registro, permitindo aos pais optarem tanto
pelo local de nascimento, quanto de residência.

A implantação da Unidade Interligada resulta de cooperação firmada entre a Prefeitura Municipal e o 3º Ofício
de Caxias, com a supervisão e a fiscalização da Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão (Núcleo de Registro
Civil e Acesso à Documentação Básica). O Maranhão possui, atualmente, 52 postos de Registro Civil ativos, 27
deles funcionam como unidades interligadas e dez foram instaladas na atual gestão (2020/2021) pela CGJ-MA.

A solenidade de instalação da UI de Caxias foi presidida pelo corregedor-geral da Justiça do Maranhão,
desembargador Paulo Velten, em ambiente virtual. Discursaram no evento o prefeito municipal, Fábio Gentil; o
presidente da Câmara Municipal, Teódulo Aragão; Sidarta Gautama (1ª Vara Cível de Caxias); a promotora da
Infância e Juventude, Cristiane Monteiro; o defensor público, Daniel Vieira; o presidente da Associação de
Registradores de Pessoas Naturais, Devanir Garcia e a delegatária do 3º Ofício de Caxias, Lívia Ayoub Alves,
dentre outras autoridades.

Combate ao sub-registro

Na solenidade, o corregedor informou que a erradicação do sub-registro é uma pauta humanitária, inclusa na
Agenda 2030 da ONU, que foi incorporada pelo Poder Judiciário e destacou a contribuição dos parceiros
institucionais do Judiciário na instalação da unidade caxiense. Segundo o corregedor, o sistema de saúde no
Brasil avançou, se aperfeiçoou, conseguindo assegurar estrutura de atendimento da saúde, mas o serviço de
Registro Civil não acompanhou essa realidade, causa maior dos índices negativos de sub-registro no Estado. “As
unidades interligadas representam esse avanço: o reconhecimento de que o Poder Judiciário e o serviço
extrajudicial têm de avançar e acompanhar o passo emancipatório que as administrações municipais deram
para assegurar o registro civil pleno”, disse o desembargador.

O juiz Sidarta Gautama (1ª Vara de Caxias), por sua vez, destacou que a reinauguração da unidade “contribuirá
para a erradicação do registro civil de nascimento” na região.



Segundo informações da Prefeitura de Caxias, na Maternidade “Carmosina Coutinho” nascem mais de três mil
crianças por ano - 60% delas são caxienses. O prefeito Fábio Gentil ressaltou a oportunidade de contribuir no
combate ao sub-registro. “Quando uma criança nasce, o registro passa a ser uma obrigação do Estado”, disse.

Na oportunidade, Maria dos Reis Santos Delmiro, mãe dos gêmeos Ester Delmiro Duarte e Heitor Delmiro
Duarte, representou a comunidade beneficiada na cerimônia, obtendo a Certidão de Nascimento emitida na
unidade interligada recém instalada, para os filhos. A mãe das crianças, moradora de Codó, destacou a
praticidade com que o marido conseguiu obter o documento, com “facilidade” e “sem burocracia”.

Também acompanharam o evento a juíza Jaqueline Caracas, coordenadora do Núcleo de Registro Civil e Acesso
à Documentação Básica (CGJ-MA); o presidente da OAB – subseção Caxias, Agostinho Ribeiro Neto; a
coordenadora de Promoção de Registro Civil de Nascimento (Secretaria de Estado de Direitos Humanos e
Participação Popular), Graça Moreira; o secretário municipal de Saúde, Carlos Sousa; a secretária municipal de
assistência e desenvolvimento social, Ana Lúcia Ximenes e a diretora da Maternidade Carmosina Coutinho,
Márcia Souza.

Segundo a juíza Jaqueline Caracas, coordenadora do Núcleo de Registro Civil (CGJ-MA), a reativação da UI
proporcionará benefícios não apenas para os caxienses, mas para famílias das cidades vizinhas, cujos partos
ocorrem em Caxias, tornam mais prático e fácil o exercício da cidadania. “Além da facilidade de receberem a
Certidão de Nascimento ainda na maternidade, os pais podem optar por registrar o filho em Caxias, onde
ocorreu o nascimento, ou na cidade onde moram”.

A juíza informou que o projeto de expansão das unidades interligadas do serviço de registro civil, o Núcleo de
Registro Civil da CGJ-MA, ainda enfrenta desafios diante da inexistência de maternidades públicas municipais,
ou a falta de estrutura para receber as unidades interligadas, e das condições financeiras das serventias
extrajudiciais.

A sensibilização dos parceiros locais (municípios) quanto à importância da unidade interligada funcionar dentro
da maternidade, a falta de disponibilização de estrutura física e as condições financeiras das serventias de
registro civil também foram destacados pela juíza.

A delegatária Lívia Alves (3º Ofício de Caxias) destacou que o cartório se propõe a ser referência no Registro
Civil, se propondo a chegar ao menor índice possível de sub-registro entre a população local, caso não seja
possível reduzir esse patamar a zero. O presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do
Maranhão (ARPEN) ressaltou a importância do interesse da participação do Município de Caxias para viabilizar
a instalação da unidade interligada na maternidade local e o relevante papel social dos cartórios nessa parceria
institucional com a CGJ-MA, que possibilita dados consolidados sobre a contagem da população. “Os cartórios
do Maranhão estão preparados e dedicados ao combate ao sub-registro, colocado como prioridade pela
Corregedoria e pela ARPEN”, enfatizou.
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Fórum retoma cerimônias presenciais de casamento

As atividades presenciais estavam suspensas desde o último mês de março.

(Foto: Reprodução)

Por: Da redação, com informação CGJ-MA
07 de Maio de 2021
Com a retomada neste mês de maio das atividades presenciais judiciais e administrativas, no âmbito do Poder
Judiciário do Maranhão, também voltaram a ser celebradas as cerimônias de casamento no Fórum Des. Sarney
Costa (Calhau), seguindo todas as medidas sanitárias de prevenção à contaminação e à disseminação do novo
coronavírus (Covid-19). As celebrações de união civil são realizadas pelos cartórios de Registro Civil das
Pessoas Naturais.

As atividades presenciais estavam suspensas desde o último mês de março, com manutenção do atendimento
remoto de todas as unidades administrativas e judiciárias, das 8h às 18h, em virtude do recente agravamento
da pandemia da Covid-19 em todo o país.

O primeiro casamento presencial, após a retomada das atividades no Fórum de São Luís, ocorreu na última
terça-feira (04), e foi celebrado pela juíza de paz Érica Lago, do Cartório da 2ª Zona, que tem como registradora
Rosseline Privado. Ao todo foram realizados 19 casamentos, todos agendados previamente.

Érica Lago explicou que, para as celebrações de união civil, que ocorrem no Auditório Desa. Madalena Serejo,
são tomadas todas as precauções para que não haja aglomerações, além de ser obrigatório o uso de máscara,
distanciamento das cadeiras e a higienização das mãos com álcool 70%. Durante esse período de pandemia, o
número de cerimônias está reduzido. Só é realizado um casamento por vez, com hora marcada, permanecendo
no local apenas os noivos, as duas testemunhas, o oficial de Registro Civil e um fotógrafo, todos usando
máscara.

Além do Cartório da 2ª Zona, também realizam as cerimônias de casamento no Fórum de São Luís os cartórios
da 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Zonas, em dias diferentes.

Para oficializar o matrimônio, o casal deve procurar um dos cartórios, apresentando documento pessoal com
foto (Carteira de Identidade); comprovante de residência; nome de duas testemunhas que devem comparecer
no dia da cerimônia; além do pagamento de taxas do cartório. É exigido, ainda, no caso de pessoas solteiras, a
apresentação da certidão de nascimento. Já os divorciados que desejarem casar novamente devem apresentar
certidão de divórcio averbada; e os viúvos, a certidão de óbito e declarações (de bens e de herdeiros). Para os
estrangeiros há legislação específica sobre a documentação necessária.
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Com a retomada neste mês de maio das atividades presenciais judiciais e administrativas, no âmbito do Poder
Judiciário do Maranhão, também voltaram a ser celebradas as cerimônias de casamento no Fórum Des. Sarney
Costa (Calhau), seguindo todas as medidas sanitárias de prevenção à contaminação e à disseminação do novo
coronavírus (Covid-19). As celebrações de união civil são realizadas pelos cartórios de Registro Civil das
Pessoas Naturais.
As atividades presenciais estavam suspensas desde o último mês de março, com manutenção do atendimento
remoto de todas as unidades administrativas e judiciárias, das 8h às 18h, em virtude do recente agravamento
da pandemia da Covid-19 em todo o país.

O primeiro casamento presencial, após a retomada das atividades no Fórum de São Luís, ocorreu na última
terça-feira (04), e foi celebrado pela juíza de paz Érica Lago, do Cartório da 2ª Zona, que tem como registradora
Rosseline Privado. Ao todo foram realizados 19 casamentos, todos agendados previamente.

Érica Lago explicou que, para as celebrações de união civil, que ocorrem no Auditório Desa. Madalena Serejo,
são tomadas todas as precauções para que não haja aglomerações, além de ser obrigatório o uso de máscara,
distanciamento das cadeiras e a higienização das mãos com álcool 70%. Durante esse período de pandemia, o
número de cerimônias está reduzido. Só é realizado um casamento por vez, com hora marcada, permanecendo
no local apenas os noivos, as duas testemunhas, o oficial de Registro Civil e um fotógrafo, todos usando
máscara.

Além do Cartório da 2ª Zona, também realizam as cerimônias de casamento no Fórum de São Luís os cartórios
da 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Zonas, em dias diferentes.

Para oficializar o matrimônio, o casal deve procurar um dos cartórios, apresentando documento pessoal com
foto (Carteira de Identidade); comprovante de residência; nome de duas testemunhas que devem comparecer
no dia da cerimônia; além do pagamento de taxas do cartório. É exigido, ainda, no caso de pessoas solteiras, a
apresentação da certidão de nascimento. Já os divorciados que desejarem casar novamente devem apresentar
certidão de divórcio averbada; e os viúvos, a certidão de óbito e declarações (de bens e de herdeiros). Para os
estrangeiros há legislação específica sobre a documentação necessária.
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A Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão instalou nesta quarta-feira, 5, uma Unidade Interligada de
Registro Civil de Nascimento na Maternidade Municipal "Carmosina Coutinho", na cidade de Caxias, quinta
maior em população no Estado e situada na Região dos Cocais, que abrange 17 municípios do leste
maranhense. 

Antigo posto de registro civil  desativado no primeiro ano da pandemia, foi reaberto funcionando como unidade
interligada, permitindo a extensão do serviço de registro civil às famílias dos municípios da região, com bebês
nascidos na maternidade. A partir de agora, o registro das informações sobre os partos, a remessa e a
impressão da Certidão de Nascimento das crianças poderão ser realizados por meio da conexão entre a
maternidade e a serventia extrajudicial interligada onde será feito o registro, permitindo aos pais optarem tanto
pelo local de nascimento, quanto de residência.

A implantação da Unidade Interligada resulta de cooperação firmada entre a Prefeitura Municipal e o 3º Ofício
de Caxias, com a supervisão e a fiscalização da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (Núcleo de Registro
Civil e Acesso à Documentação Básica). O Maranhão possui, atualmente, 52 postos de Registro Civil ativos, 27
deles funcionam como unidades interligadas e dez foram instaladas na atual gestão (2020/2021) pela CGJ-MA. 

A solenidade de instalação da UI de Caxias foi presidida pelo corregedor-geral da Justiça do Maranhão,
desembargador Paulo Velten, em ambiente virtual. Discursaram no evento o prefeito municipal, Fábio Gentil; o
presidente da Câmara Municipal, Teódulo Aragão; Sidarta Gautama (1ª Vara Cível de Caxias); a promotora da
Infância e Juventude, Cristiane Monteiro; o defensor público, Daniel Vieira; o presidente da Associação de
Registradores de Pessoas Naturais, Devanir Garcia e a delegatária do 3º Ofício de Caxias, Lívia Ayoub Alves,
dentre outras autoridades.

COMBATE AO SUB-REGISTRO

Na solenidade, o corregedor informou que a erradicação do sub-registro é uma pauta humanitária, inclusa na
Agenda 2030 da ONU, que foi incorporada pelo Poder Judiciário e destacou a contribuição dos parceiros
institucionais do Judiciário na instalação da unidade caxiense. Segundo o corregedor, o sistema de saúde no
Brasil avançou, se aperfeiçoou, conseguindo assegurar estrutura de atendimento da saúde, mas o serviço de
Registro Civil não acompanhou essa realidade, causa maior dos índices negativos de sub-registro no Estado. "As
unidades interligadas representam esse avanço: o reconhecimento de que o Poder Judiciário e o serviço
extrajudicial têm de avançar e acompanhar o passo emancipatório que as administrações municipais deram
para assegurar o registro civil pleno", disse o desembargador.

O juiz Sidarta Gautama (1ª Vara de Caxias), por sua vez, destacou que a reinauguração da unidade "contribuirá
para a erradicação do registro civil de nascimento" na região.



Segundo informações da Prefeitura de Caxias, na Maternidade "Carmosina Coutinho" nascem mais de três mil
crianças por ano – 60% delas são caxienses. O prefeito Fábio Gentil ressaltou a oportunidade de contribuir no
combate ao sub-registro. "Quando uma criança nasce, o registro passa a ser uma obrigação do Estado", disse.

Na oportunidade, Maria dos Reis Santos Delmiro, mãe dos gêmeos Ester Delmiro Duarte e Heitor Delmiro
Duarte, representou a comunidade beneficiada na cerimônia, obtendo a Certidão de Nascimento emitida na
unidade interligada recém instalada, para os filhos. A mãe das crianças, moradora de Codó, destacou a
praticidade com que o marido conseguiu obter o documento, com "facilidade" e "sem burocracia".

Também acompanharam o evento a juíza Jaqueline Caracas, coordenadora do Núcleo de Registro Civil e Acesso
à Documentação Básica (CGJ-MA); o presidente da OAB - subseção Caxias, Agostinho Ribeiro Neto; a
coordenadora de Promoção de Registro Civil de Nascimento (Secretaria de Estado de Direitos Humanos e
Participação Popular), Graça Moreira; o secretário municipal de Saúde, Carlos Sousa; a secretária municipal de
assistência e desenvolvimento social, Ana Lúcia Ximenes e a diretora da Maternidade Carmosina Coutinho,
Márcia Souza.

Segundo a juíza Jaqueline Caracas, coordenadora do Núcleo de Registro Civil (CGJ-MA), a reativação da UI
proporcionará benefícios não apenas para os caxienses, mas para famílias das cidades vizinhas, cujos partos
ocorrem em Caxias, tornam mais prático e fácil o exercício da cidadania. "Além da facilidade de receberem a
Certidão de Nascimento ainda na maternidade, os pais podem optar por registrar o filho em Caxias, onde
ocorreu o nascimento, ou na cidade onde moram".

A juíza informou que o projeto de expansão das unidades interligadas do serviço de registro civil, o Núcleo de
Registro Civil da CGJ-MA, ainda enfrenta desafios diante da inexistência de maternidades públicas municipais,
ou a falta de estrutura para receber as unidades interligadas, e das condições financeiras das serventias
extrajudiciais.

A sensibilização dos parceiros locais (municípios) quanto à importância da unidade interligada funcionar dentro
da maternidade, a falta de disponibilização de estrutura física e as condições financeiras das serventias de
registro civil também foram destacados pela juíza.

A delegatária Lívia Alves (3º Ofício de Caxias) destacou que o cartório se propõe a ser referência no Registro
Civil, se propondo a chegar ao menor índice possível de sub-registro entre a população local, caso não seja
possível reduzir esse patamar a zero. O presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do
Maranhão (ARPEN) ressaltou a importância do interesse da participação do Município de Caxias para viabilizar
a instalação da unidade interligada na maternidade local e o relevante papel social dos cartórios nessa parceria
institucional com a CGJ-MA, que possibilita dados consolidados sobre a contagem da população. "Os cartórios
do Maranhão estão preparados e dedicados ao combate ao sub-registro, colocado como prioridade pela
Corregedoria e pela ARPEN", enfatizou.
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Citações e intimações realizadas pelos oficiais de Justiça lotados na Vara da Família da Comarca de Timon, por
meio do aplicativo de mensagens whatsapp, serão efetivadas apenas pelas linhas de telefone móvel cadastradas
pelos oficiais de Justiça para esse fim.

A informação consta da Portaria nº 1534/2021, assinada pelo juíza Rosa Maria da Silva Duarte, titular da Vara
da Família da Comarca de Timon, em 27 de abril.

Para as comunicações oficiais, foram disponibilizados os contatos dos oficiais de Justiça: Enoque José Moura
Bringel, Oficial de Justiça – telefone (86) 99971-6453 e Ana Teresa Almeida Soares, Oficiala de Justiça  –
telefone (86) 99903-6848. As linhas telefônicas têm no perfil de identificação visual o brasão oficial do Tribunal
de Justiça do Maranhão

Ao fazer uso do aplicativo whatsapp para citações e intimações, o oficial de Justiça deverá se identificar para a
parte destinatária do expediente informando seu nome, cargo, matrícula, além dos números dos telefones da
Secretaria Judicial Única Digital. No ato da comunicação, o oficial de Justiça encaminhará, por meio do
aplicativo de mensagens whatsapp a imagem do expediente, além da identificação do processo e das partes. 

Será considerada realizada a citação ou intimação no momento em que o citado ou intimado confirma
suficientemente sua identidade, bem como a ciência aos termos da comunicação, com vistas a evitar arguições
futuras de nulidade. 

Se no prazo máximo de três dias, não se realizar a confirmação/resposta da parte pelo whatsapp, o oficial de
Justiça deverá providenciar a citação ou intimação por outro meio, conforme o caso, observando os prazos
máximos para cumprimento de mandados previstos no Provimento 8/2017, da Corregedoria Geral de Justiça do
Maranhão.

O uso do aplicativo de mensagens whatsapp pelos oficiais de Justiça é disciplinado no Provimento 34/2019, da
Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão.
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O juiz José dos Santos Costa, da 2ª Vara da Infância e da Juventude de São Luís, informou a realização de
inspeção judicial por videoconferência nas seis unidades socioeducativas e de internação de adolescentes que
cometeram atos de infração da Comarca da Ilha, referente ao segundo bimestre deste ano. 

Foram inspecionadas as unidades de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e as quatro de São Luís. Uma,
feminina e as demais masculinas, que, juntas, possuem capacidade total de 260 vagas e 167 adolescentes
cumprindo medida socioeducativa de internação, o que corresponde a 66,53% da vagas existentes.

Dos 167 socioeducandos que cumprem medida de internação na comarca da Ilha, 96,5% são do sexo masculino
e a maioria possui 17 anos (42,1%). Quanto aos atos infracionais praticados, são roubos (58,9%) seguidos de
homicídio (24,8%), sendo a maioria cometidos em São Luís (32%) e Timon (12,1%), enquanto os demais
ocorreram em outros 41 municípios do interior do Estado.

Segundo informações da vara, a pandemia impactou as atividades socioeducativas, com suspensão da
escolaridade presencial e dos cursos profissionalizantes oferecidos pelo IEMA, bem como o direito de visita de
familiares aos internos.

Além disso, a presença de adolescentes vinculados a facções tem causado grandes prejuízos à socioeducação,
principalmente em relação às atividades educacionais e de profissionalização, diante das dificuldades de
convivência entre eles nos mesmos espaços. Atividades como leitura, cinema e futebol de salão têm sido as mais
desenvolvidas durante a pandemia.

Segundo o juiz José Costa, titular da 2ª Vara da Infância e Juventude, "as unidades permanecem sem problema
de superlotação ou casos de infecção por coronavírus entre os internos".


