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Segundo a mitologia grega, Moros era o deus do destino e da sorte, mas também era o deus das criaturas do
tártaro e da morte. A sua personificação era uma entidade cega. Hesíodo, na Teogonia, afirma que Moros era
filho de Nyx e por isso foi considerado um Daemon.

Em Rosário, uma das figuras mais proeminentes da política parece ser seguido pelo daemon de Moros. Trata-se
do ex-secretário de Saúde, Willame Anceles. Em menos de 1 ano, Willame foi traído por duas vezes. A primeira
foi por parte do mancebo Jonas Magno. Esta, talvez, tenha sido a causa da derrota do candidato do PDT.

Agora, após se envolver em escândalo operado, supostamente, por sua filha, Anceles foi enxotado sem aviso
prévio da gestão Calvet Filho (PSC), após o Irmão em Cristo e entonado de camisas de grifes saber, via
imprensa, que a sua vice-prefeita e mulher do ex-secretário de Saúde teria impetrado um Mandato de
Segurança na 1ª Vara de Justiça da Comarca de Rosário.

Cláudia, bem instruída e confirmando que o blog do Neto Cruz conhece os bastidores da política rosariense
destacou na peça que não pode responder em tese pelos possíveis crimes administrativos cometidos pela gestão
do prefeito que estão sendo investigados pela Câmara Municipal e que poderia resultar na cassação da chapa
alegando que não assumiu em nenhum momento o cargo de prefeita e com isso tenta se salvar e jogar toda a
responsabilidade no colo Calvet Filho.

Emenda que, caso o prefeito seja punido com cassação, Claúdia assume a vaga.

Segundo informantes bem posicionados do blog na cidade, Calvet Filho teria se sentido traído pela sua vice, o
que foi o ápice de uma tensão na gestão para a demissão definitiva de Willame.

A confirmação da exoneração foi feita pelo próprio Willame em grupos de WhatsApp e ainda excluiu o prefeito
[Calvet Filho] do seu grupo particular.

"Até aqui estivemos juntos, [mas] o prefeito foi atrás dos blogs. Tudo bem, [pois] até aqui Deus nos ajudou.
Amém!", concluiu.

Com menos de 4 meses de gestão, confirma-se que Calvet Filho nunca foi de grupo e que está perdido na gestão,
com um grupo esfacelado...
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PROMOVIDO, JUIZ DR. BRUNO BARBOSA DEIXA A COMARCA DE
BOM JARDIM

O MAGISTRADO ASSUME A 2ª VARA DA COMARCA DE BURITICUPU E BOM JESUS DAS SELVAS.

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) aprovou na quarta-feira (07) a promoção do Juiz de Direito Dr.
Bruno Barbosa Pinheiro, pelo critério de merecimento da comarca de Bom Jardim para titularidade da 2ª Vara
da comarca de Buriticupu e Bom Jesus das Selvas.
Dr. Bruno assume a vaga deixada por Dr. José Filho, que foi trabalhar na vara da fazenda pública de Açailândia.

Dr. Bruno Pinheiro é considerado um juiz imparcial e moderado, porém, de decisões firmes e fundamentadas,
implacável no combate a corrupção, centrado, justo, homem de reputação ilibada, um excelente juiz. A 2ª Vara
da Comarca de Buriticupu ganha um grande magistrado.

Por enquanto, o juiz da primeira vara de Zé doca, Dr. Marcelo, responde pela comarca de Bom Jardim.
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CNJ lança aplicativo de apoio a pessoas egressas do sistema
prisional

Presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, apresenta na próxima terça, 20, o Escritório
Social Virtual, que facilita acesso a serviços de emissão de documentos e políticas de moradia e alimentação a
pessoas que deixaram o sistema prisional
        
Redação

17 de abril de 2021 | 13h30

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lança na próxima terça, 20, o aplicativo Escritório Social Virtual, voltado
para pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares. Inicialmente, o projeto atenderá o Distrito Federal,
facilitando o acesso a serviços e documentos à população que deixou a prisão e retomou a liberdade. O
presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, participará da cerimônia de lançamento do app.

O Escritório Social Virtual permitirá acompanhar a situação processual da pessoa egressa e garantir acesso a
expedição de documentos, programa de moradia, saúde e alimentação e o encaminhamento ao programa
Começar de Novo. Segundo dados do governo federal, cerca de 460 mil alvarás de soltura são expedidos
anualmente.

O aplicativo foi desenvolvido pelo CNJ em colaboração com a Universidade de Brasília e a Fundação de Apoio à
Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF), por meio de acordo com o governo do Distrito Federal. Há, ainda,
parceria com a Kroton e a Fundação Pitágoras (Cogna Educação) para a oferta de conteúdos de qualificação
gratuitos.

Foto: CNJ / Reprodução

O aplicativo será uma ferramenta complementar ao atendimento físico que já é realizado nos Escritórios Sociais,
presentes em 17 estados, e aos atendimentos psicossociais que precedem a fase de liberdade, especialmente
durante a pandemia de covid-19. Depois do Distrito Federal, o aplicativo deverá atender neste primeiro
semestre de 2021 os Estados do Amazonas, Espírito Santos, Mato Grosso, Minas Gerais e Piauí. Até o final do
ano há previsão para incluir Bahia, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Rondônia.

A iniciativa está inserida no contexto da parceria em andamento desde 2019 entre o CNJ e o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para superação de desafios estruturais no campo da privação
de liberdade, hoje o programa Fazendo Justiça. O programa tem, ainda, importante apoio do Ministério da
Justiça e Segurança Pública por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).
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Vara de Santa Luzia mantém audiências com réus presos
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A realização de audiências de processos criminais com réus presos, já designadas até o dia 30 de abril, foi
mantida na 2ª Vara da Comarca de Santa Luzia. As audiências de processos com os réus poderão ser realizadas
com auxílio de sistema de videoconferência.  

A secretaria judicial enviará o link de acesso às partes, advogados e representantes do Ministério Público, bem
como informará a unidade prisional para apresentação do preso na data e horário, pelo sistema de
videoconferência, em sala na própria unidade prisional, ficando dispensada sua apresentação pessoal quando
possível a apresentação por videoconferência.

As demais audiências que não envolvam pessoas custodiadas, designadas até o dia 31 de março de 2021, em
processos cíveis ou criminais, devem ser canceladas pela vara no sistema (Themis e/ou PJE), juntando certidão
informativa ao processo e retornando os autos conclusos ao juiz competente. 

O atendimento às partes, advogados e rodízio dos servidores serão realizados conforme as normas
estabelecidas na Portaria-GP - 281/2021, de 13 de abril, cabendo ao secretário judicial a organização,
agendamento de atendimentos e escala dos servidores. 

A determinação foi divulgada pela juíza de direito da 2ª Vara e diretora do Fórum da Comarca de Santa Luzia,
Ivna Cristina De Melo Freire, na Portaria-TJ - 1429/2021 e comunicada à Promotoria de Justiça, Delegacia de
Polícia Civil e à subseção da OAB em Santa Inês. 

A juíza justificou, no documento, a necessidade de reduzir as possibilidades de disseminação e contágio do
coronavírus (Covid-19), preservando a integridade física e a saúde de magistrados, servidores, auxiliares da
justiça, colaboradores, advogados, demais carreiras jurídicas e jurisdicionados.
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A Secretaria Judicial Única da Fazenda Pública (SEJUD) e a Secretaria Judicial Única das Varas Cíveis (SEJUD
Cível), ambas do Termo Judiciário da Comarca de São Luís, estão atendendo as partes, os advogados e as
advogadas diretamente por mais um canal de comunicação, o Balcão Virtual. A ferramenta funciona em tempo
real, das 8h às 18h, sem necessidade de agendamento de horário, mais uma forma de comunicação direta entre
a secretaria da unidade e os jurisdicionados e as jurisdicionadas.

Por meio da internet, o usuário poderá acessar o Balcão Virtual da SEJUD da Fazenda Pública e da SEJUD Cível
na página do Tribunal de Justiça (www.tjma.jus.br). Caso o usuário ou a usuária deseje atendimento da SEJUD
da Fazenda, deverá clicar no link, https://vc.tjma.jus.br/bvsejud, se quiser atendimento para SEJUD Cível, o
acesso é https://vc.tjma.jus.br/bvsejudcivelslz. Ao clicar no link desejado, será aberta uma tela de
webconferência, em seguida, o usuário ou a usuária deverá informar o nome e a senha (balcao1234) e aguardar
liberação.

As Secretarias Únicas Digitais possuem também outros canais de atendimento remoto. A SEJUD da Fazenda
Pública atende por aplicativo de mensagem (Telegram) no número (98) 99203-8802 e pelo e-mail
sejud@tjma.jus.br. Já a SEDUD Cível atende no número (98) 98845-2064 (Telegram) e pelo e-mail
sejud_civelslz@tjma.jus.br. O atendimento ao público, remotamente, é realizado de segunda a sexta-feira, das
8h às 18h. As Secretarias estão localizadas no Fórum de São Luís (Calhau). Todas as Varas do Fórum também
utilizam a ferramenta Balcão Virtual, o link para acesso é http://www.tjma.jus.br/balcao-virtual/tj. 

BALCÃO VIRTUAL

Sua criação foi aprovada durante a 324ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 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).
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Desembargadora Francisca Galiza é a plantonista de 2º Grau neste
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A desembargadora Francisca Galiza é a plantonista de 2º Grau da Justiça estadual desta sexta-feira (16) até
domingo (18), período em que serão recebidas apenas demandas urgentes, nas esferas Cível e Criminal,
incluindo pedidos de habeas corpus, mandados de segurança, medidas cautelares (por motivo de grave risco à
vida e à saúde das pessoas), decretação de prisão provisória, entre outros.

Os servidores plantonistas são Vivian Lopes Araujo e Raimundo Ferreira.

O telefone celular disponibilizado para contato no 2º Grau é o (98) 98815-8344. O serviço funciona em regime
de sobreaviso.

A partir da segunda-feira, no período de 19 a 25 de abril, o desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro é
que responderá pelo Plantão Judicial de 2ª Instância. 

A escala de plantão dos desembargadores, servidores e oficiais de justiça plantonistas do Tribunal de Justiça do
Maranhão está publicada no Portal do Judiciário, em "Plantão de 2º Grau".

SÃO LUÍS

No 1º Grau - Comarca da Ilha - as magistradas Maria José França Ribeiro (juíza titular do 7º Juizado Cível de
São Luís) e Lícia Cristina Ferraz Ribeiro de Oliveira (juíza auxiliar de entrância final). respondem,
respectivamente, pelos plantões cível e criminal da Comarca da Ilha de São Luís.  Quem auxilia as magistradas
no plantão deste final de semana são as servidoras Pryscila Boucinhas (7º Juizado Cível de São Luís) e Anna
Paula Azevedo (5ª Vara Criminal de São Luís).

Antes de dirigir-se ao local de atendimento, deve-se entrar em contato com as servidoras plantonistas pelos
telefones celulares (98) 98811-2153 (Cível) e (98) 98802-7484 (Criminal). O plantão funciona para recebimento
somente de demandas urgentes.

Já o plantão para registro de óbito, sob a competência dos cartórios, deve ser acionado pelo telefone (98)
98112-2794.


