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Governo do Estado entrega 122 novas viaturas contemplando
municípios do Maranhão

por Carlos Barroso7/19/2021 05:04:00 PM0 Comentários

 Whatsapp

O governador Flávio Dino entregou 122 novas viaturas, que serão distribuídas às Polícias Militar e Civil, para
reforço da segurança pública em 63 cidades do Maranhão. A perícia técnica e Centro Tático Aéreo (CTA) são
outros setores da segurança que também receberam viaturas. A medida refletirá diretamente na queda dos
índices de criminalidade e reforça o comprometimento do Governo e das forças de segurança com a população.
Os veículos foram entregues em solenidade, na Praça Maria Aragão, nesta segunda-feira (19), com a presença
de secretários de Estado, autoridades militares e representantes dos municípios beneficiados.

“É uma forma de apoiarmos o trabalho de todos os municípios e em todas as regiões. Teremos outra entrega em
breve. A polícia é composta de uma série de ações, recursos humanos, políticas sociais e, também, essa
dimensão da infraestrutura e equipamentos. Essas viaturas foram distribuídas seguindo critérios técnicos, de
modo que teremos uma polícia mais presente e eficiente para combater a criminalidade em todas as regiões do
Maranhão”, pontuou o governador Flávio Dino.

O secretário de Estado de Segurança Pública (SSP), Jefferson Portela, avaliou que a entrega é um reforço
significativo ao setor. “É um plano estratégico de reposicionamento de novas viaturas, que irão a regiões
importantes, do ponto de vista do controle operacional. Estes veículos estarão 24 horas por dia, em
revezamento das Polícias Militar e Civil do Maranhão e nos permitirá doar veículos às Guardas Municipais,
reforçando também a segurança nos municípios”, frisou.

As viaturas são tipo pickup, com cela de isolamento e rádio comunicadores. Dos 122 veículos, 71 irão à Polícia
Militar e 51 para a Polícia Civil. O aparato vai ampliar a presença do policiamento no território maranhense,
somar no combate ao crime, repressão da violência e salvamento de vidas. Contabilizam 1.200 viaturas
entregues pelo Governo do Estado às polícias do Maranhão. Mais 100 viaturas e 202 motocicletas serão
entregues este ano.

As cidades que receberam as viaturas foram Açailândia, Água Doce do Maranhão, Alto Alegre do Maranhão,
Amarante do Maranhão, Araioses, Arame, Arari, Bacabal, Bacuri, Balsas, Barão de Grajaú, Barra do Corda,
Barreirinhas, Brejo, Buriticupu, Cândido Mendes, Carolina, Carutapera, Caxias, Capadinha, Codó, Coelho Neto,
Coroatá, Cururupu, Dom Pedro, Esperantinópolis, Estreito, Governador Nunes Freire, Grajaú, Imperatriz,
Itapecuru-Mirim, João Lisboa, Lago da Pedra, Miranda do Norte e Mirinzal.

“É um momento de felicidade para nosso município e queremos, em nome da população, agradecer essa
belíssima atitude do governador Flávio Dino. A entrega destas viaturas demonstra o carinho que o governador
tem com Bacabal e a preocupação com a segurança em nossa cidade”, ressaltou o prefeito de Bacabal, Edvan
Brandão.



O prefeito de Grajaú, Merciel Arruda, frisou a importância das viaturas. “Minha palavra é de agradecimento a
Deus e ao governador Flávio Dino, por colocar às mãos dos operadores da segurança esses veículos tão
importantes para darem conta da missão de garantir a segurança da população do nosso município e que
servirá também às comunidades das regiões do entorno”, disse.

Também foram contempladas as cidades de Paulino Neves, Pedreiras, Penalva, Peritoró, Pinheiro, Presidente
Dutra, Rosário, Santa Helena, Santa Inês, Santa Luzia, Santo Amaro, Santo Antônio dos Lopes, São Bento, São
Bernardo, São Domingos do Azeitão, São Domingos do Maranhão, São João dos Patos, São Mateus, Tasso
Fragoso, Timon, Turiaçú, Tutóia, Urbano Santos, Vargem Grande, Viana, Vitorino Freire, Zé Doca e a capital,
São Luís.

Estiveram presentes ao evento, o vice-governador Carlos Brandão; o presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado Othelino Neto; o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid),
Márcio Jerry; o subsecretário de Estado de Segurança Pública, Leonardo Diniz; o comandante geral da Polícia
Militar, coronel Pedro Ribeiro; o delegado-geral da Polícia Civil, André Gossain; o comandante do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, coronel Célio Roberto de Araújo; o presidente do Tribunal de Justiça
do Estado, desembargador Lourival Serejo; e os prefeitos das cidades contempladas.
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GOVERNO FLÁVIO DINO ENTREGA 122 NOVAS VIATURAS A
MUNICÍPIOS DO MARANHÃO

Publicado em:20 de julho de 2021Autor:Leandro de SáDeixe um Comentário!

O governador Flávio Dino entregou 122 novas viaturas, que serão distribuídas às Polícias Militar e Civil, para
reforço da segurança pública em 63 cidades do Maranhão. A perícia técnica e Centro Tático Aéreo (CTA) são
outros setores da segurança que também receberam viaturas. A medida refletirá diretamente na queda dos
índices de criminalidade e reforça o comprometimento do Governo e das forças de segurança com a população.
Os veículos foram entregues em solenidade, na Praça Maria Aragão, nesta segunda-feira (19), com a presença
de secretários de Estado, autoridades militares e representantes dos municípios beneficiados.

“É uma forma de apoiarmos o trabalho de todos os municípios e em todas as regiões. Teremos outra entrega em
breve. A polícia é composta de uma série de ações, recursos humanos, políticas sociais e, também, essa
dimensão da infraestrutura e equipamentos. Essas viaturas foram distribuídas seguindo critérios técnicos, de
modo que teremos uma polícia mais presente e eficiente para combater a criminalidade em todas as regiões do
Maranhão”, pontuou o governador Flávio Dino.

O secretário de Estado de Segurança Pública (SSP), Jefferson Portela, avaliou que a entrega é um reforço
significativo ao setor. “É um plano estratégico de reposicionamento de novas viaturas, que irão a regiões
importantes, do ponto de vista do controle operacional. Estes veículos estarão 24 horas por dia, em
revezamento das Polícias Militar e Civil do Maranhão e nos permitirá doar veículos às Guardas Municipais,
reforçando também a segurança nos municípios”, frisou.

As viaturas são tipo pickup, com cela de isolamento e rádio comunicadores. Dos 122 veículos, 71 irão à Polícia
Militar e 51 para a Polícia Civil. O aparato vai ampliar a presença do policiamento no território maranhense,
somar no combate ao crime, repressão da violência e salvamento de vidas. Contabilizam 1.200 viaturas
entregues pelo Governo do Estado às polícias do Maranhão. Mais 100 viaturas e 202 motocicletas serão
entregues este ano.

As cidades que receberam as viaturas foram Açailândia, Água Doce do Maranhão, Alto Alegre do Maranhão,
Amarante do Maranhão, Araioses, Arame, Arari, Bacabal, Bacuri, Balsas, Barão de Grajaú, Barra do Corda,
Barreirinhas, Brejo, Buriticupu, Cândido Mendes, Carolina, Carutapera, Caxias, Capadinha, Codó, Coelho Neto,
Coroatá, Cururupu, Dom Pedro, Esperantinópolis, Estreito, Governador Nunes Freire, Grajaú, Imperatriz,
Itapecuru-Mirim, João Lisboa, Lago da Pedra, Miranda do Norte e Mirinzal.

“É um momento de felicidade para nosso município e queremos, em nome da população, agradecer essa
belíssima atitude do governador Flávio Dino. A entrega destas viaturas demonstra o carinho que o governador
tem com Bacabal e a preocupação com a segurança em nossa cidade”, ressaltou o prefeito de Bacabal, Edvan
Brandão.

O prefeito de Grajaú, Merciel Arruda, frisou a importância das viaturas. “Minha palavra é de agradecimento a
Deus e ao governador Flávio Dino, por colocar às mãos dos operadores da segurança esses veículos tão



importantes para darem conta da missão de garantir a segurança da população do nosso município e que
servirá também às comunidades das regiões do entorno”, disse.

Também foram contempladas as cidades de Paulino Neves, Pedreiras, Penalva, Peritoró, Pinheiro, Presidente
Dutra, Rosário, Santa Helena, Santa Inês, Santa Luzia, Santo Amaro, Santo Antônio dos Lopes, São Bento, São
Bernardo, São Domingos do Azeitão, São Domingos do Maranhão, São João dos Patos, São Mateus, Tasso
Fragoso, Timon, Turiaçú, Tutóia, Urbano Santos, Vargem Grande, Viana, Vitorino Freire, Zé Doca e a capital,
São Luís.

Estiveram presentes ao evento, o vice-governador Carlos Brandão; o presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado Othelino Neto; o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid),
Márcio Jerry; o subsecretário de Estado de Segurança Pública, Leonardo Diniz; o comandante geral da Polícia
Militar, coronel Pedro Ribeiro; o delegado-geral da Polícia Civil, André Gossain; o comandante do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, coronel Célio Roberto de Araújo; o presidente do Tribunal de Justiça
do Estado, desembargador Lourival Serejo; e os prefeitos das cidades contempladas.
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Em São Luís, mantida decisão que dá prioridade a moradores de
áreas de risco em programas habitacionais

 Em decisão do último dia 13 de julho, o Tribunal de Justiça do Maranhão manteve sentença de primeiro grau
que obriga o município de São Luís a garantir, com prioridade, moradias à população residente em áreas de
risco. A Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer que resultou na condenação do município pela Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís foi ajuizada conjuntamente, em 13 de outubro de 2010, pelo
Ministério Público do Maranhão e Defensoria Pública do Estado.

Assinaram a ação o promotor de Justiça Fernando Barreto Júnior e o defensor público Alberto Tavares de Araújo
e Silva. A confirmação da sentença foi proferida pelo desembargador Marcelo Carvalho Silva em apelação cível
interposta pelo município.

Com a Ação Civil Pública, o MP-MA e a DPE buscam a efetivação da Lei nº 11.977/2009, que instituiu o
Programa Minha Casa, Minha Vida e que estabelece a prioridade de atendimento às famílias residentes em
áreas de risco, insalubres, que tenham sido desabrigadas ou que perderam a moradia em razão de enchente,
alagamento, transbordamento ou em decorrência de qualquer desastre natural do gênero.

Essa ação, segundo o promotor de Justiça Fernando Barreto Júnior, deu sequência a uma manifestação anterior
do Ministério Público que visava proteger os habitantes das moradias em áreas de risco. Essa ação de 2008
também foi confirmada pelo Tribunal de Justiça duas vezes.

O integrante do Ministério Público esclareceu que a Ação Civil Pública foi ajuizada em 2010 logo depois que o
município de São Luís negou o direito à moradia aos moradores das áreas de risco. "Em ofício datado de 24 de
setembro de 2010, firmado pelo secretário municipal de Urbanismo e Habitação, é noticiado ao defensor
público que os beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida de baixa renda já haviam sido cadastrados, e
que as moradias disponibilizadas pelo referido programa não eram gratuitas", relata o promotor.

A sentença confirmada pela segunda instância do Judiciário obriga que o município de São Luís reserve e não
realize sorteio das unidades habitacionais necessárias ao atendimento da população que mora nas áreas de
risco pelos projetos do Programa Minha Casa, Minha Vida (0 a 3 salários mínimos), dos quais seja o responsável
pela seleção dos beneficiários, nos termos da Portaria nº 140 do Ministério das Cidades.

No voto em que rejeitou o recurso do município de São Luís, o desembargador Marcelo Carvalho afirmou que os
argumentos jurídicos apresentados não se sustentam. "Eventuais argumentações sobre os princípios da
legalidade, da reserva do possível e do poder discricionário da administração caem por terra tendo em conta
que, no conflito aparente de normas, sobressai-se a garantia do mínimo essencial para o cumprimento do direito
à moradia".

(Informações do MP-MA)
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TJMA paga cerca de R$ 13 milhões em precatórios do Estado

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por meio da Coordenadoria de Precatórios, realizou, na primeira
quinzena de julho, o pagamento de precatórios em que figura como devedor o Estado do Maranhão
(Administração Direta e Indireta). Ao todo, foi pago o montante de R$ 12.788.313,09.

Foram pagos 140 (cento e quarenta) direitos à superpreferência, dos quais 11 (onze) de credores portadores de
doenças graves, 127 (cento e vinte e sete) de idosos (maiores de 60 anos) e dois de portadores de necessidades
especiais.

O valor máximo pago por credor, em cada precatório, a título de superpreferência, corresponde a 100 (cem)
salários mínimos (art. 100, § 2º, CF c/c art. 102, § 2º, ADCT). Nos casos em que o valor total do crédito supere o
valor pago a título de superpreferência, o saldo somente será pago quando alcançada a posição originária do
precatório na lista cronológica.

Próximos pagamentos

Ainda integra a programação do TJMA, sem prejuízo de novos direitos de superpreferência, o pagamento de 267
(duzentos e sessenta e sete) precatórios da lista cronológica do Estado do Maranhão e 189 (cento e oitenta e
nove) precatórios oriundos de acordo direto com o referido ente, o que deve ocorrer nas semanas seguintes.

Do procedimento para pagamento

Visando conferir maior agilidade à liberação dos créditos, a Coordenadoria de Precatórios recomenda às partes
e procuradores que apresentem os dados necessários para o recebimento do pagamento mediante transferência
eletrônica: Banco, Agência, Conta (especificar se é corrente ou poupança) e CPF/CNPJ.

A opção pela transferência eletrônica possibilita o recebimento do precatório sem a necessidade de
comparecimento à Coordenadoria (para buscar o alvará) e, posteriormente, à instituição financeira, medida
salutar nesse momento de pandemia, pois previne a disseminação do novo coronavírus.

Os credores que não optarem por receber seus créditos por meio de transferência bancária, deverão entrar em
contato com a Coordenadoria de Precatórios pelo e-mail coordprecatorios@tjma.jus.br para: obterem o boleto
de pagamento das custas judiciais, que deverá ser necessariamente solicitado pelo e-mail da Coordenadoria de
Precatórios; encaminharem o comprovante de pagamento das custas judiciais, frisando-se que não serão aceitos
comprovantes de agendamento de pagamento e agendarem data e hora para o recebimento do alvará judicial.

Após agendamento, os alvarás serão entregues em horário específico, na recepção da Coordenadoria de
Precatórios (Rua do Egito, n.º 144, Centro), em intervalos de tempo necessários a garantir o distanciamento
social, evitar aglomerações e respeitar os protocolos médico-sanitários de segurança. A sistemática
estabelecida para entrega dos alvarás será desempenhada com a maior celeridade possível.



Conforme a Coordenadoria de Precatórios, não serão entregues alvarás sem prévio agendamento, ante a
gravidade da situação traduzida no risco à saúde das pessoas.
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TJMA paga cerca de R$ 13 milhões em precatórios do Estado

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por meio da Coordenadoria de Precatórios, realizou, na primeira
quinzena de julho, o pagamento de precatórios em que figura como devedor o Estado do Maranhão
(Administração Direta e Indireta). Ao todo, foi pago o montante de R$ 12.788.313,09.

Foram pagos 140 (cento e quarenta) direitos à superpreferência, dos quais 11 (onze) de credores portadores de
doenças graves, 127 (cento e vinte e sete) de idosos (maiores de 60 anos) e dois de portadores de necessidades
especiais.

O valor máximo pago por credor, em cada precatório, a título de superpreferência, corresponde a 100 (cem)
salários mínimos (art. 100, § 2º, CF c/c art. 102, § 2º, ADCT). Nos casos em que o valor total do crédito supere o
valor pago a título de superpreferência, o saldo somente será pago quando alcançada a posição originária do
precatório na lista cronológica.

PRÓXIMOS PAGAMENTOS

Ainda integra a programação do TJMA, sem prejuízo de novos direitos de superpreferência, o pagamento de 267
(duzentos e sessenta e sete) precatórios da lista cronológica do Estado do Maranhão e 189 (cento e oitenta e
nove) precatórios oriundos de acordo direto com o referido ente, o que deve ocorrer nas semanas seguintes.

DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO 

Visando conferir maior agilidade à liberação dos créditos, a Coordenadoria de Precatórios recomenda às partes
e procuradores que apresentem os dados necessários para o recebimento do pagamento mediante transferência
eletrônica: Banco, Agência, Conta (especificar se é corrente ou poupança) e CPF/CNPJ.

A opção pela transferência eletrônica possibilita o recebimento do precatório sem a necessidade de
comparecimento à Coordenadoria (para buscar o alvará) e, posteriormente, à instituição financeira, medida
salutar nesse momento de pandemia, pois previne a disseminação do novo coronavírus.

Os credores que não optarem por receber seus créditos por meio de transferência bancária, deverão entrar em
contato com a Coordenadoria de Precatórios pelo e-mail coordprecatorios@tjma.jus.br para: obterem o boleto
de pagamento das custas judiciais, que deverá ser necessariamente solicitado pelo e-mail da Coordenadoria de
Precatórios; encaminharem o comprovante de pagamento das custas judiciais, frisando-se que não serão aceitos
comprovantes de agendamento de pagamento e agendarem data e hora para o recebimento do alvará judicial.

Após agendamento, os alvarás serão entregues em horário específico, na recepção da Coordenadoria de
Precatórios (Rua do Egito, n.º 144, Centro), em intervalos de tempo necessários a garantir o distanciamento
social, evitar aglomerações e respeitar os protocolos médico-sanitários de segurança. A sistemática
estabelecida para entrega dos alvarás será desempenhada com a maior celeridade possível.



Conforme a Coordenadoria de Precatórios, não serão entregues alvarás sem prévio agendamento, ante a
gravidade da situação traduzida no risco à saúde das pessoas.
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Corregedoria da Justiça atualiza regras para mudança de nome de
transgêneros
 

Pessoas transgênero, maiores de 18 anos, poderão requerer pessoalmente ao Oficial do Registro Civil das
Pessoas Naturais a alteração e averbação do prenome e do gênero no registro de nascimento ou casamento, a
fim de adequar o documento à identidade declarada. 

A mudança poderá ser feita sem autorização judicial, comprovação de realização de cirurgia de
transgenitalização ou de tratamentos hormonais ou patologizantes, ou de apresentação de laudo médico ou
psicológico. 

A alteração do registro de nascimento poderá abranger a inclusão ou a exclusão de nomes indicativos de gênero
ou de descendência, mas não poderá modificar os nomes de família, nem resultar na mesma identidade de
prenome com outro membro da família.

A pessoa interessada poderá juntar declaração de hipossuficiência (pobreza), conforme modelo que acompanha
o Provimento, caso não tenha condições financeiras de pagar os emolumentos (taxas cartorárias) do
procedimento de alteração.

O requerimento poderá ser feito diretamente no ofício onde o assento se encontra lavrado ou em qualquer ofício
de Registro Civil das Pessoas Naturais diverso, caso em que encaminhará o pedido ao Oficial competente, às
expensas do requerente. E deverá ser assinado pela pessoa interessada na presença do registrador, indicando a
alteração e fazendo a conferência dos documentos pessoais originais. 

DIVERSIDADE

A atualização da norma foi feita pelo desembargador Paulo Velten, corregedor-geral da Justiça, no Provimento –
30/2021, de 16 de julho, que regulamenta esse procedimento e cancela os provimentos anteriores sobre o
assunto (Provimentos 17/2018, 30/2018 e 1/2021).

Segundo o juiz Marco Adriano Fonseca, coordenador do Comitê de Diversidade do Poder Judiciário, a
atualização e aprimoramento do procedimento de alteração de nome e gênero nos assentos de nascimento e
casamento de pessoas transgênero “resultou da atuação do Grupo de Trabalho Interinstitucional do comitê,
composto pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público, Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular,
representantes dos registradores e da comunidade LGBTQIA+”.

O juiz informou, ainda, que o modelo de requerimento e de declaração de hipossuficiência (estado de pobreza)
ficarão disponíveis em formulário eletrônico editável na página da Corregedoria Geral da Justiça e do Comitê de
Diversidade na internet, facilitando o acesso à informação pelo público, que poderá preencher e entregar
diretamente no cartório.



DOCUMENTAÇÃO

O requerimento deverá ser instruído com os seguintes documentos: original da certidão de nascimento ou de
casamento atualizada; originais e cópias do CPF, carteira de identidade ou documento equivalente; cópia da
carteira de identidade social, se houver; cópia do título de eleitor; cópia do passaporte brasileiro, se houver;
original e cópia do comprovante de endereço; certidão de distribuição cível do local de residência dos últimos
cinco anos (estadual e federal); certidão de distribuição criminal do local de residência dos últimos cinco anos
certidão de execução criminal do local de residência dos últimos cinco anos (estadual e federal); certidão da
Justiça Eleitoral do local de residência dos últimos cinco anos; certidão da Justiça do Trabalho do local de
residência dos últimos cinco anos; certidão dos tabelionatos de protestos do local de residência dos últimos
cinco anos; certidão da Justiça Militar, se for o caso. 
Além desses documentos, é permitido à pessoa requerente juntar ao requerimento, para instrução do
procedimento, os seguintes documentos: laudo médico que ateste a transexualidade/travestilidade; parecer
psicológico que ateste a transexualidade/travestilidade; laudo médico que ateste a realização de cirurgia de
redesignação de sexo. A falta de qualquer um dos documentos impede a averbação da alteração pretendida. No
entanto, a existência de ações judiciais em andamento ou débitos pendentes indicados nas certidões não
impedem a averbação, que deverá ser comunicada aos órgãos competentes pelo cartório responsável pela
alteração. 

LIVRES E IGUAIS

A atualização das normas que tratam do assunto pela CGJ-MA segue orientação da Corregedoria Nacional de
Justiça (Provimento nº 73/2018), que dispôs sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos
assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas Naturais. Também
cumpre Resolução nº 348/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que utiliza o glossário adotado pelas Nações
Unidas no movimento Livres e Iguais, na uniformização e definição dos termos referentes à população
LGBTQIA+ e conceitos de orientação sexual e identidade de gênero, comportando a aplicação para os atos de
registro civil.
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TJ paga cerca de R$ 13 milhões em precatórios no Maranhão
 

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por meio da Coordenadoria de Precatórios, realizou, na primeira
quinzena de julho, o pagamento de precatórios em que figura como devedor o Estado do Maranhão
(Administração Direta e Indireta). Ao todo, foi pago o montante de R$ 12.788.313,09.

Foram pagos 140 (cento e quarenta) direitos à superpreferência, dos quais 11 (onze) de credores portadores de
doenças graves, 127 (cento e vinte e sete) de idosos (maiores de 60 anos) e dois de portadores de necessidades
especiais.

O valor máximo pago por credor, em cada precatório, a título de superpreferência, corresponde a 100 (cem)
salários mínimos (art. 100, § 2º, CF c/c art. 102, § 2º, ADCT). Nos casos em que o valor total do crédito supere o
valor pago a título de superpreferência, o saldo somente será pago quando alcançada a posição originária do
precatório na lista cronológica.

PRÓXIMOS PAGAMENTOS

Ainda integra a programação do TJMA, sem prejuízo de novos direitos de superpreferência, o pagamento de 267
(duzentos e sessenta e sete) precatórios da lista cronológica do Estado do Maranhão e 189 (cento e oitenta e
nove) precatórios oriundos de acordo direto com o referido ente, o que deve ocorrer nas semanas seguintes.

DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO 

Visando conferir maior agilidade à liberação dos créditos, a Coordenadoria de Precatórios recomenda às partes
e procuradores que apresentem os dados necessários para o recebimento do pagamento mediante transferência
eletrônica: Banco, Agência, Conta (especificar se é corrente ou poupança) e CPF/CNPJ.

A opção pela transferência eletrônica possibilita o recebimento do precatório sem a necessidade de
comparecimento à Coordenadoria (para buscar o alvará) e, posteriormente, à instituição financeira, medida
salutar nesse momento de pandemia, pois previne a disseminação do novo coronavírus.

Os credores que não optarem por receber seus créditos por meio de transferência bancária, deverão entrar em
contato com a Coordenadoria de Precatórios pelo e-mail coordprecatorios@tjma.jus.br para: obterem o boleto
de pagamento das custas judiciais, que deverá ser necessariamente solicitado pelo e-mail da Coordenadoria de
Precatórios; encaminharem o comprovante de pagamento das custas judiciais, frisando-se que não serão aceitos
comprovantes de agendamento de pagamento e agendarem data e hora para o recebimento do alvará judicial.

Após agendamento, os alvarás serão entregues em horário específico, na recepção da Coordenadoria de
Precatórios (Rua do Egito, n.º 144, Centro), em intervalos de tempo necessários a garantir o distanciamento
social, evitar aglomerações e respeitar os protocolos médico-sanitários de segurança. A sistemática
estabelecida para entrega dos alvarás será desempenhada com a maior celeridade possível.



Conforme a Coordenadoria de Precatórios, não serão entregues alvarás sem prévio agendamento, ante a
gravidade da situação traduzida no risco à saúde das pessoas.
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Precatórios: OAB/MA cobra do TJMA publicação dos aportes
financeiros dos entes devedores e a implantação do sistema
eletrônico no site do Tribunal

A OAB Maranhão reuniu-se, na manhã desta terça-feira, 19/07, com o presidente do TJMA, o desembargador
Lourival Serejo, e com o juiz André Bogéa, gestor de Precatórios do Tribunal para cobrar a publicação dos
aportes financeiros das entidades e dos entes devedores, além da implantação do sistema eletrônico no site de
Tribunal, conforme aponta o Art. 5º parágrafo único e o art.82 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ).

De acordo com o CNJ, os tribunais devem publicar e manter atualizadas em seus sítios eletrônicos as
informações relativas aos aportes financeiros das entidades e entes devedores, aos planos de pagamento, ao
saldo das contas especiais e às listas de ordem cronológica, o que não vem acontecendo no Tribunal.

Dessa forma, ao longo do encontro, os representantes da OAB apresentaram todos os problemas ocasionados
em decorrência da falta do cumprimento da Resolução como a falta de atualização das informações desses
pagamentos no sítio do TJMA, ressalvando apenas que a publicação dos planos de pagamento já está disponível
no site.

“Sabemos do momento difícil que enfrentamos, mas essa situação não surgiu há pouco tempo. Estamos fazendo
esse levantamento juntamente com os credores públicos, através das nossas Comissões. O objetivo é procurar
soluções e acertar as providências que podem ser tomadas através do diálogo com o Tribunal”, explicou o
presidente da Ordem, Thiago Diaz.

O presidente da Comissão de Direito de Credores Públicos, Ricardo Cunha, também enfatizou a importância
dessas publicações. “O Tribunal precisa publicar em seu sítio eletrônico as informações relativas aos aportes
financeiros das entidades e entes devedores. E essa demanda deve ser atendida de forma imediata. Tais
informações serão balizadoras para que a sociedade acompanhe o que está sendo pago, e se está sendo pago”,
expressou o advogado.

A OAB relatou ainda as discussões feitas na última sexta-feira, 16/07, quando as Comissões e a Diretoria da
Ordem se reuniram com diversos credores públicos, que relataram todas as situações vividas por conta dessa
falta de transparência da gestão dos precatórios.

Após ouvir todas as considerações da Seccional, o TJMA se comprometeu em atender os pleitos o mais rápido
possível. “Nós daremos celeridade às demandas para que essas informações estejam no site do Tribunal com
urgência”, finalizou o desembargador Lourival Serejo.

Estiveram presentes: o presidente da Ordem, Thiago Diaz; o diretor-tesoureiro, Kaio Saraiva; o presidente da
Comissão de Direito de Credores Públicos, Ricardo Cunha; e o vice-presidente da Comissão de Estudos
Constitucionais, Danilo da Canhota.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - PRESIDÊNCIA
20/07/2021 - BLOG PAULO ROBERTO 
POSITIVA
Estado entrega 122 novas viaturas contemplando 63 municípios maranhenses

Pag.: 9

Estado entrega 122 novas viaturas contemplando 63 municípios
maranhenses

Publicado em julho 20, 2021 por Paulo Roberto
O governador Flávio Dino entregou 122 novas viaturas, que serão distribuídas às Polícias Militar e Civil, para
reforço da segurança pública em 63 cidades do Maranhão. A perícia técnica e Centro Tático Aéreo (CTA) são
outros setores da segurança que também receberam viaturas. A medida refletirá diretamente na queda dos
índices de criminalidade e reforça o comprometimento do Governo e das forças de segurança com a população.
Os veículos foram entregues em solenidade, na Praça Maria Aragão, nesta segunda-feira (19), com a presença
de secretários de Estado, autoridades militares e representantes dos municípios beneficiados.

“É uma forma de apoiarmos o trabalho de todos os municípios e em todas as regiões. Teremos outra entrega em
breve. A polícia é composta de uma série de ações, recursos humanos, políticas sociais e, também, essa
dimensão da infraestrutura e equipamentos. Essas viaturas foram distribuídas seguindo critérios técnicos, de
modo que teremos uma polícia mais presente e eficiente para combater a criminalidade em todas as regiões do
Maranhão”, pontuou o governador Flávio Dino.

O secretário de Estado de Segurança Pública (SSP), Jefferson Portela, avaliou que a entrega é um reforço
significativo ao setor. “É um plano estratégico de reposicionamento de novas viaturas, que irão a regiões
importantes, do ponto de vista do controle operacional. Estes veículos estarão 24 horas por dia, em
revezamento das Polícias Militar e Civil do Maranhão e nos permitirá doar veículos às Guardas Municipais,
reforçando também a segurança nos municípios”, frisou.

As viaturas são tipo pickup, com cela de isolamento e rádio comunicadores. Dos 122 veículos, 71 irão à Polícia
Militar e 51 para a Polícia Civil. O aparato vai ampliar a presença do policiamento no território maranhense,
somar no combate ao crime, repressão da violência e salvamento de vidas. Contabilizam 1.200 viaturas
entregues pelo Governo do Estado às polícias do Maranhão. Mais 100 viaturas e 202 motocicletas serão
entregues este ano.

As cidades que receberam as viaturas foram Açailândia, Água Doce do Maranhão, Alto Alegre do Maranhão,
Amarante do Maranhão, Araioses, Arame, Arari, Bacabal, Bacuri, Balsas, Barão de Grajaú, Barra do Corda,
Barreirinhas, Brejo, Buriticupu, Cândido Mendes, Carolina, Carutapera, Caxias, Capadinha, Codó, Coelho Neto,
Coroatá, Cururupu, Dom Pedro, Esperantinópolis, Estreito, Governador Nunes Freire, Grajaú, Imperatriz,
Itapecuru-Mirim, João Lisboa, Lago da Pedra, Miranda do Norte e Mirinzal.

“É um momento de felicidade para nosso município e queremos, em nome da população, agradecer essa
belíssima atitude do governador Flávio Dino. A entrega destas viaturas demonstra o carinho que o governador
tem com Bacabal e a preocupação com a segurança em nossa cidade”, ressaltou o prefeito de Bacabal, Edvan
Brandão.

O prefeito de Grajaú, Merciel Arruda, frisou a importância das viaturas. “Minha palavra é de agradecimento a
Deus e ao governador Flávio Dino, por colocar às mãos dos operadores da segurança esses veículos tão
importantes para darem conta da missão de garantir a segurança da população do nosso município e que
servirá também às comunidades das regiões do entorno”, disse.



Também foram contempladas as cidades de Paulino Neves, Pedreiras, Penalva, Peritoró, Pinheiro, Presidente
Dutra, Rosário, Santa Helena, Santa Inês, Santa Luzia, Santo Amaro, Santo Antônio dos Lopes, São Bento, São
Bernardo, São Domingos do Azeitão, São Domingos do Maranhão, São João dos Patos, São Mateus, Tasso
Fragoso, Timon, Turiaçú, Tutóia, Urbano Santos, Vargem Grande, Viana, Vitorino Freire, Zé Doca e a capital,
São Luís.

Estiveram presentes ao evento, o vice-governador Carlos Brandão; o presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado Othelino Neto; o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid),
Márcio Jerry; o subsecretário de Estado de Segurança Pública, Leonardo Diniz; o comandante geral da Polícia
Militar, coronel Pedro Ribeiro; o delegado-geral da Polícia Civil, André Gossain; o comandante do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, coronel Célio Roberto de Araújo; o presidente do Tribunal de Justiça
do Estado, desembargador Lourival Serejo; e os prefeitos das cidades contempladas.
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Prefeito Zezildo recebe nova viatura para reforço na segurança em
Santa Helena

19 de julho de 2021 / 05h 28

Mais uma importante conquista para a cidade de Santa Helena, desta vez, para área da segurança. Na manhã
de hoje (19), o prefeito Zezildo Almeida, participou na Praça Maria Aragão, em São Luís, da solenidade de
entrega de novas viaturas policiais realizada pelo Governo do Maranhão.

A entrega contemplou Santa Helena com um veículo novo que irá auxiliar na atuação das instituições de
segurança da cidade. Aa viatura é tipo pickup, com cela de isolamento e rádio comunicador.

Acompanharam o prefeito Zezildo na solenidade, o presidente da Câmara Municipal de Santa Helena, vereador
Marcello Marques, o presidente do Pacto da Paz de Santa Helena, Jerry Adriano.

“Agradeço ao Governado Flávio Dino, por mais essa importante parceria que irá fortalecer muito as nossas
ações na segurança pública”. Disse o prefeito Zezildo.

 

Estiveram presentes ao evento, o vice-governador Carlos Brandão; o presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado Othelino Neto; o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid),
Márcio Jerry; o subsecretário de Estado de Segurança Pública, Leonardo Diniz; o comandante geral da Polícia
Militar, coronel Pedro Ribeiro; o delegado-geral da Polícia Civil, André Gossain; o comandante do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, coronel Célio Roberto de Araújo; o presidente do Tribunal de Justiça
do Estado, desembargador Lourival Serejo; e os prefeitos das cidades contempladas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - EVENTOS
20/07/2021 - PORTAL DO MAGISTRADO 
POSITIVA
STJ promove a 6ª Caravana Virtual do Centro de Inteligência do Poder Judiciário no dia 16 de agosto - STJ

Pag.: 11

STJ promove a 6ª Caravana Virtual do Centro de Inteligência do
Poder Judiciário no dia 16 de agosto - STJ

2 horas atrás STJ

?O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai promover, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a 6ª
Caravana Virtual do Centro de Inteligência do Poder Judiciário. O evento acontece no dia 16 de agosto, da 10h
às 12h, e tem como tema “Demandas previdenciárias e as ações integradas do Centro Nacional de Inteligência
da Justiça Federal, do CNJ, do STJ e da Procuradoria-Geral Federal na redução de litígios”.

O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, vai participar da abertura, seguido pela ministra Assusete
Magalhães, integrante da Segunda Turma e da Primeira Seção – órgãos especializados em direito público – e
também da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do tribunal. 

A caravana tem o objetivo de promover a troca de ideias entre os segmentos da Justiça, aprofundando o debate
sobre temas referentes a gestão de precedentes, demandas de massa e estruturação dos centros de inteligência
locais.

As inscrições para participar da caravana poderão ser feitas aqui a partir de 2 de agosto. Podem participar
membros da magistratura e servidores do Judiciário, além de estudantes e dos profissionais do direito em geral.
Haverá transmissão pelo canal do STJ no YouTube.

O encontro já foi realizado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), em 1° de junho, e pelos Tribunais de Justiça
do Maranhão, em 24 de julho; do Pará, em 6 de julho; e de Minas Gerais, em 20 de julho. Antes do STJ, no
próximo dia 3, será a vez do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Programação
O primeiro painel, sobre a Nota Técnica 32/2020 do CJF e o julgamento dos temas previdenciários no STJ,
contará com palestras do juiz federal Eurico Zecchin Maiolino e da titular do Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, Maria Lucia Paternostro.

No segundo painel, os titulares da Secretaria Judiciária do STJ, Augusto Gentil, e da Coordenadoria de
Governança de Dados e Informações Estatísticas, Efinéias Stroppa, vão falar sobre o Acordo de Cooperação
Técnica com a Advocacia-Geral da União e os resultados alcançados.

Em seguida, os procuradores federais Bruna Palhano Medeiros e Fábio Victor Monnerat, do Departamento de
Contencioso da Procuradoria-Geral Federal, discutirão o projeto de formação de precedentes qualificados em
matéria previdenciária junto ao STJ.

O último painel, sobre a Meta 9 do CNJ (Integrar a Agenda 2030 da ONU ao Judiciário) e o ODS 8 da Agenda
2030 (“Trabalho decente e crescimento econômico”), terá a participação da juíza federal Kelly Cristina Oliveira
Costa, da Presidência do STJ.



A assessora Priscila Motta, do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, vai tratar
do plano de ação para cumprimento da Meta 9 do CNJ. O encerramento será feito pela juíza federal Ana Lúcia
Andrade de Aguiar, da Presidência do CNJ.?

F o n t e  O f i c i a l :
http://feedproxy.google.com/~r/STJNoticias/~3/NItZunHKRR0/20072021-STJ-promove-a-6a-Caravana-Virtual-do
-Centro-de-Inteligencia-do-Poder-Judiciario-no-dia-16-de-agosto.aspx.
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PorMarcio Vilhena -julho 20, 2021031

STJ promove a 6ª Caravana Virtual do Centro de Inteligência do Poder Judiciário no dia 16 de agosto
?O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai promover, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a 6ª
Caravana Virtual do Centro de Inteligência do Poder Judiciário. O evento acontece no dia 16 de agosto, da 10h
às 12h, e tem como tema “Demandas previdenciárias e as ações integradas do Centro Nacional de Inteligência
da Justiça Federal, do CNJ, do STJ e da Procuradoria-Geral Federal na redução de litígios”.

O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, vai participar da abertura, seguido pela ministra Assusete
Magalhães, integrante da Segunda Turma e da Primeira Seção – órgãos especializados em direito público – e
também da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do tribunal. 

A caravana tem o objetivo de promover a troca de ideias entre os segmentos da Justiça, aprofundando o debate
sobre temas referentes a gestão de precedentes, demandas de massa e estruturação dos centros de inteligência
locais.

As inscrições para participar da caravana poderão ser feitas aqui a partir de 2 de agosto. Podem participar
membros da magistratura e servidores do Judiciário, além de estudantes e dos profissionais do direito em geral.
Haverá transmissão pelo canal do STJ no YouTube.

O encontro já foi realizado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), em 1° de junho, e pelos Tribunais de Justiça
do Maranhão, em 24 de julho; do Pará, em 6 de julho; e de Minas Gerais, em 20 de julho. Antes do STJ, no
próximo dia 3, será a vez do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Programação
O primeiro painel, sobre a Nota Técnica 32/2020 do CJF e o julgamento dos temas previdenciários no STJ,
contará com palestras do juiz federal Eurico Zecchin Maiolino e da titular do Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, Maria Lucia Paternostro.

No segundo painel, os titulares da Secretaria Judiciária do STJ, Augusto Gentil, e da Coordenadoria de
Governança de Dados e Informações Estatísticas, Efinéias Stroppa, vão falar sobre o Acordo de Cooperação
Técnica com a Advocacia-Geral da União e os resultados alcançados.

Em seguida, os procuradores federais Bruna Palhano Medeiros e Fábio Victor Monnerat, do Departamento de
Contencioso da Procuradoria-Geral Federal, discutirão o projeto de formação de precedentes qualificados em
matéria previdenciária junto ao STJ.

O último painel, sobre a Meta 9 do CNJ (Integrar a Agenda 2030 da ONU ao Judiciário) e o ODS 8 da Agenda
2030 (“Trabalho decente e crescimento econômico”), terá a participação da juíza federal Kelly Cristina Oliveira



Costa, da Presidência do STJ.

A assessora Priscila Motta, do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, vai tratar
do plano de ação para cumprimento da Meta 9 do CNJ. O encerramento será feito pela juíza federal Ana Lúcia
Andrade de Aguiar, da Presidência do CNJ.?

Fonte STJ
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Governo do Estado entrega 122 novas viaturas contemplando
municípios do Maranhão

Os veículos entregues vão ampliar a presença do policiamento no território maranhense.

19/07/2021 16h0022Por: ImperloveFonte: Secom Maranhão
 
<em>Governador Flávio Dino destacou o reforço das ações de segurança pública com os novos veículos (Foto:
Brunno Carvalho)</em> Governador Flávio Dino destacou o reforço das ações de segurança pública com os
novos veículos (Foto: Brunno Carvalho)
O governador Flávio Dino entregou 122 novas viaturas, que serão distribuídas às Polícias Militar e Civil, para
reforço da segurança pública em 63 cidades do Maranhão. A perícia técnica e Centro Tático Aéreo (CTA) são
outros setores da segurança que também receberam viaturas. A medida refletirá diretamente na queda dos
índices de criminalidade e reforça o comprometimento do Governo e das forças de segurança com a população.
Os veículos foram entregues em solenidade, na Praça Maria Aragão, nesta segunda-feira (19), com a presença
de secretários de Estado, autoridades militares e representantes dos municípios beneficiados. 
 
“É uma forma de apoiarmos o trabalho de todos os municípios e em todas as regiões. Teremos outra entrega em
breve. A polícia é composta de uma série de ações, recursos humanos, políticas sociais e, também, essa
dimensão da infraestrutura e equipamentos. Essas viaturas foram distribuídas seguindo critérios técnicos, de
modo que teremos uma polícia mais presente e eficiente para combater a criminalidade em todas as regiões do
Maranhão”, pontuou o governador Flávio Dino.
 
O secretário de Estado de Segurança Pública (SSP), Jefferson Portela, avaliou que a entrega é um reforço
significativo ao setor. “É um plano estratégico de reposicionamento de novas viaturas, que irão a regiões
importantes, do ponto de vista do controle operacional. Estes veículos estarão 24 horas por dia, em
revezamento das Polícias Militar e Civil do Maranhão e nos permitirá doar veículos às Guardas Municipais,
reforçando também a segurança nos municípios”, frisou.
 
As viaturas são tipo pickup, com cela de isolamento e rádio comunicadores. Dos 122 veículos, 71 irão à Polícia
Militar e 51 para a Polícia Civil. O aparato vai ampliar a presença do policiamento no território maranhense,
somar no combate ao crime, repressão da violência e salvamento de vidas. Contabilizam 1.200 viaturas
entregues pelo Governo do Estado às polícias do Maranhão. Mais 100 viaturas e 202 motocicletas serão
entregues este ano.
 
As cidades que receberam as viaturas foram Açailândia, Água Doce do Maranhão, Alto Alegre do Maranhão,
Amarante do Maranhão, Araioses, Arame, Arari, Bacabal, Bacuri, Balsas, Barão de Grajaú, Barra do Corda,
Barreirinhas, Brejo, Buriticupu, Cândido Mendes, Carolina, Carutapera, Caxias, Capadinha, Codó, Coelho Neto,
Coroatá, Cururupu, Dom Pedro, Esperantinópolis, Estreito, Governador Nunes Freire, Grajaú, Imperatriz,
Itapecuru-Mirim, João Lisboa, Lago da Pedra, Miranda do Norte e Mirinzal.
 
“É um momento de felicidade para nosso município e queremos, em nome da população, agradecer essa
belíssima atitude do governador Flávio Dino. A entrega destas viaturas demonstra o carinho que o governador
tem com Bacabal e a preocupação com a segurança em nossa cidade”, ressaltou o prefeito de Bacabal, Edvan
Brandão.
 
O prefeito de Grajaú, Merciel Arruda, frisou a importância das viaturas. “Minha palavra é de agradecimento a
Deus e ao governador Flávio Dino, por colocar às mãos dos operadores da segurança esses veículos tão



importantes para darem conta da missão de garantir a segurança da população do nosso município e que
servirá também às comunidades das regiões do entorno”, disse.
Governador Flávio Dino entrega 122 viaturas para reforçar policiamento em todo o estado (Fotos: Brunno
Carvalho)
Também foram contempladas as cidades de Paulino Neves, Pedreiras, Penalva, Peritoró, Pinheiro, Presidente
Dutra, Rosário, Santa Helena, Santa Inês, Santa Luzia, Santo Amaro, Santo Antônio dos Lopes, São Bento, São
Bernardo, São Domingos do Azeitão, São Domingos do Maranhão, São João dos Patos, São Mateus, Tasso
Fragoso, Timon, Turiaçú, Tutóia, Urbano Santos, Vargem Grande, Viana, Vitorino Freire, Zé Doca e a capital,
São Luís.
 
Estiveram presentes ao evento, o vice-governador Carlos Brandão; o presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado Othelino Neto; o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid),
Márcio Jerry; o subsecretário de Estado de Segurança Pública, Leonardo Diniz; o comandante geral da Polícia
Militar, coronel Pedro Ribeiro; o delegado-geral da Polícia Civil, André Gossain; o comandante do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, coronel Célio Roberto de Araújo; o presidente do Tribunal de Justiça
do Estado, desembargador Lourival Serejo; e os prefeitos das cidades contempladas.
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TJMA paga cerca de R$ 13 milhões em precatórios do Estado

Ao todo, foram pagos 140 direitos à superpreferência
 O valor máximo pago por credor, em cada precatório, a título de superpreferência, corresponde a 100 (cem)
salários mínimos.
OTribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por meio da Coordenadoria de Precatórios, realizou, na primeira
quinzena de julho, o pagamento de precatórios em que figura como devedor o Estado do Maranhão
(Administração Direta e Indireta). Ao todo, foi pago o montante de R$ 12.788.313,09.

Foram pagos 140 (cento e quarenta) direitos à superpreferência, dos quais 11 (onze) de credores portadores de
doenças graves, 127 (cento e vinte e sete) de idosos (maiores de 60 anos) e dois de portadores de necessidades
especiais.

O valor máximo pago por credor, em cada precatório, a título de superpreferência, corresponde a 100 (cem)
salários mínimos (art. 100, § 2º, CF c/c art. 102, § 2º, ADCT). Nos casos em que o valor total do crédito supere o
valor pago a título de superpreferência, o saldo somente será pago quando alcançada a posição originária do
precatório na lista cronológica.

PRÓXIMOS PAGAMENTOS

Ainda integra a programação do TJMA, sem prejuízo de novos direitos de superpreferência, o pagamento de 267
(duzentos e sessenta e sete) precatórios da lista cronológica do Estado do Maranhão e 189 (cento e oitenta e
nove) precatórios oriundos de acordo direto com o referido ente, o que deve ocorrer nas semanas seguintes.

DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

Visando conferir maior agilidade à liberação dos créditos, a Coordenadoria de Precatórios recomenda às partes
e procuradores que apresentem os dados necessários para o recebimento do pagamento mediante transferência
eletrônica: Banco, Agência, Conta (especificar se é corrente ou poupança) e CPF/CNPJ.

A opção pela transferência eletrônica possibilita o recebimento do precatório sem a necessidade de
comparecimento à Coordenadoria (para buscar o alvará) e, posteriormente, à instituição financeira, medida
salutar nesse momento de pandemia, pois previne a disseminação do novo coronavírus.

Os credores que não optarem por receber seus créditos por meio de transferência bancária, deverão entrar em
contato com a Coordenadoria de Precatórios pelo e-mail coordprecatorios@tjma.jus.br para: obterem o boleto
de pagamento das custas judiciais, que deverá ser necessariamente solicitado pelo e-mail da Coordenadoria de
Precatórios; encaminharem o comprovante de pagamento das custas judiciais, frisando-se que não serão aceitos
comprovantes de agendamento de pagamento e agendarem data e hora para o recebimento do alvará judicial.

Após agendamento, os alvarás serão entregues em horário específico, na recepção da Coordenadoria de
Precatórios (Rua do Egito, n.º 144, Centro), em intervalos de tempo necessários a garantir o distanciamento



social, evitar aglomerações e respeitar os protocolos médico-sanitários de segurança. A sistemática
estabelecida para entrega dos alvarás será desempenhada com a maior celeridade possível.

Conforme a Coordenadoria de Precatórios, não serão entregues alvarás sem prévio agendamento, ante a
gravidade da situação traduzida no risco à saúde das pessoas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - AÇÕES TJMA
20/07/2021 - SITE JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO 
POSITIVA
Corregedoria da Justiça atualiza regras para mudança de nome de transgêneros

Pag.: 15

Corregedoria da Justiça atualiza regras para mudança de nome de
transgêneros

Requerimento poderá ser feito diretamente no ofício onde o assento se encontra lavrado ou em qualquer ofício
de Registro Civil das Pessoas Naturais diverso

Corregedoria da Justiça atualiza regras para mudança de nome de transgêneros
. (Divulgação)
São Luís - Pessoas transgênero, maiores de 18 anos, poderão requerer pessoalmente ao Oficial do Registro Civil
das Pessoas Naturais a alteração e averbação do prenome e do gênero no registro de nascimento ou casamento,
a fim de adequar o documento à identidade declarada.

A mudança poderá ser feita sem autorização judicial, comprovação de realização de cirurgia de
transgenitalização ou de tratamentos hormonais ou patologizantes, ou de apresentação de laudo médico ou
psicológico.

A alteração do registro de nascimento poderá abranger a inclusão ou a exclusão de nomes indicativos de gênero
ou de descendência, mas não poderá modificar os nomes de família, nem resultar na mesma identidade de
prenome com outro membro da família.

A pessoa interessada poderá juntar declaração de hipossuficiência (pobreza), conforme modelo que acompanha
o Provimento, caso não tenha condições financeiras de pagar os emolumentos (taxas cartorárias) do
procedimento de alteração.

O requerimento poderá ser feito diretamente no ofício onde o assento se encontra lavrado ou em qualquer ofício
de Registro Civil das Pessoas Naturais diverso, caso em que encaminhará o pedido ao Oficial competente, às
expensas do requerente. E deverá ser assinado pela pessoa interessada na presença do registrador, indicando a
alteração e fazendo a conferência dos documentos pessoais originais.

Diversidade
A atualização da norma foi feita pelo desembargador Paulo Velten, corregedor-geral da Justiça, no Provimento –
30/2021, de 16 de julho, que regulamenta esse procedimento e cancela os provimentos anteriores sobre o
assunto (Provimentos 17/2018, 30/2018 e 1/2021).

Segundo o juiz Marco Adriano Fonseca, coordenador do Comitê de Diversidade do Poder Judiciário, a
atualização e aprimoramento do procedimento de alteração de nome e gênero nos assentos de nascimento e
casamento de pessoas transgênero “resultou da atuação do Grupo de Trabalho Interinstitucional do comitê,
composto pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público, Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular,
representantes dos registradores e da comunidade LGBTQIA+”.

O juiz informou, ainda, que o modelo de requerimento e de declaração de hipossuficiência (estado de pobreza)
ficarão disponíveis em formulário eletrônico editável na página da Corregedoria Geral da Justiça e do Comitê de
Diversidade na internet, facilitando o acesso à informação pelo público, que poderá preencher e entregar



diretamente no cartório.

Documentação
O requerimento deverá ser instruído com os seguintes documentos: original da certidão de nascimento ou de
casamento atualizada; originais e cópias do CPF, carteira de identidade ou documento equivalente; cópia da
carteira de identidade social, se houver; cópia do título de eleitor; cópia do passaporte brasileiro, se houver;
original e cópia do comprovante de endereço; certidão de distribuição cível do local de residência dos últimos
cinco anos (estadual e federal); certidão de distribuição criminal do local de residência dos últimos cinco anos
certidão de execução criminal do local de residência dos últimos cinco anos (estadual e federal); certidão da
Justiça Eleitoral do local de residência dos últimos cinco anos; certidão da Justiça do Trabalho do local de
residência dos últimos cinco anos; certidão dos tabelionatos de protestos do local de residência dos últimos
cinco anos; certidão da Justiça Militar, se for o caso.

Além desses documentos, é permitido à pessoa requerente juntar ao requerimento, para instrução do
procedimento, os seguintes documentos: laudo médico que ateste a transexualidade/travestilidade; parecer
psicológico que ateste a transexualidade/travestilidade; laudo médico que ateste a realização de cirurgia de
redesignação de sexo. A falta de qualquer um dos documentos impede a averbação da alteração pretendida. No
entanto, a existência de ações judiciais em andamento ou débitos pendentes indicados nas certidões não
impedem a averbação, que deverá ser comunicada aos órgãos competentes pelo cartório responsável pela
alteração.

Livres e iguais
A atualização das normas que tratam do assunto pela CGJ-MA segue orientação da Corregedoria Nacional de
Justiça (Provimento nº 73/2018), que dispôs sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos
assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das Pessoas Naturais. Também
cumpre Resolução nº 348/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que utiliza o glossário adotado pelas Nações
Unidas no movimento Livres e Iguais, na uniformização e definição dos termos referentes à população
LGBTQIA+ e conceitos de orientação sexual e identidade de gênero, comportando a aplicação para os atos de
registro civil.
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Estado entrega 122 novas viaturas contemplando 63 municípios
maranhenses

Medida refletirá diretamente na queda dos índices de criminalidade e reforça o comprometimento do Governo e
das forças de segurança com a população.
Por: Secom/ Governo do Maranhão | Data: 19/07/2021 21:17
Compartilhar 
O governador Flávio Dino entregou 122 novas viaturas, que serão distribuídas às Polícias Militar e Civil, para
reforço da segurança pública em 63 cidades do Maranhão. A perícia técnica e Centro Tático Aéreo (CTA) são
outros setores da segurança que também receberam viaturas. A medida refletirá diretamente na queda dos
índices de criminalidade e reforça o comprometimento do Governo e das forças de segurança com a população.
Os veículos foram entregues em solenidade, na Praça Maria Aragão, nesta segunda-feira (19), com a presença
de secretários de Estado, autoridades militares e representantes dos municípios beneficiados. 

“É uma forma de apoiarmos o trabalho de todos os municípios e em todas as regiões. Teremos outra entrega em
breve. A polícia é composta de uma série de ações, recursos humanos, políticas sociais e, também, essa
dimensão da infraestrutura e equipamentos. Essas viaturas foram distribuídas seguindo critérios técnicos, de
modo que teremos uma polícia mais presente e eficiente para combater a criminalidade em todas as regiões do
Maranhão”, pontuou o governador Flávio Dino.

O secretário de Estado de Segurança Pública (SSP), Jefferson Portela, avaliou que a entrega é um reforço
significativo ao setor. “É um plano estratégico de reposicionamento de novas viaturas, que irão a regiões
importantes, do ponto de vista do controle operacional. Estes veículos estarão 24 horas por dia, em
revezamento das Polícias Militar e Civil do Maranhão e nos permitirá doar veículos às Guardas Municipais,
reforçando também a segurança nos municípios”, frisou.

As viaturas são tipo pickup, com cela de isolamento e rádio comunicadores. Dos 122 veículos, 71 irão à Polícia
Militar e 51 para a Polícia Civil. O aparato vai ampliar a presença do policiamento no território maranhense,
somar no combate ao crime, repressão da violência e salvamento de vidas. Contabilizam 1.200 viaturas
entregues pelo Governo do Estado às polícias do Maranhão. Mais 100 viaturas e 202 motocicletas serão
entregues este ano.

As cidades que receberam as viaturas foram Açailândia, Água Doce do Maranhão, Alto Alegre do Maranhão,
Amarante do Maranhão, Araioses, Arame, Arari, Bacabal, Bacuri, Balsas, Barão de Grajaú, Barra do Corda,
Barreirinhas, Brejo, Buriticupu, Cândido Mendes, Carolina, Carutapera, Caxias, Capadinha, Codó, Coelho Neto,
Coroatá, Cururupu, Dom Pedro, Esperantinópolis, Estreito, Governador Nunes Freire, Grajaú, Imperatriz,
Itapecuru-Mirim, João Lisboa, Lago da Pedra, Miranda do Norte e Mirinzal.

“É um momento de felicidade para nosso município e queremos, em nome da população, agradecer essa
belíssima atitude do governador Flávio Dino. A entrega destas viaturas demonstra o carinho que o governador
tem com Bacabal e a preocupação com a segurança em nossa cidade”, ressaltou o prefeito de Bacabal, Edvan
Brandão.

O prefeito de Grajaú, Merciel Arruda, frisou a importância das viaturas. “Minha palavra é de agradecimento a



Deus e ao governador Flávio Dino, por colocar às mãos dos operadores da segurança esses veículos tão
importantes para darem conta da missão de garantir a segurança da população do nosso município e que
servirá também às comunidades das regiões do entorno”, disse.

Também foram contempladas as cidades de Paulino Neves, Pedreiras, Penalva, Peritoró, Pinheiro, Presidente
Dutra, Rosário, Santa Helena, Santa Inês, Santa Luzia, Santo Amaro, Santo Antônio dos Lopes, São Bento, São
Bernardo, São Domingos do Azeitão, São Domingos do Maranhão, São João dos Patos, São Mateus, Tasso
Fragoso, Timon, Turiaçú, Tutóia, Urbano Santos, Vargem Grande, Viana, Vitorino Freire, Zé Doca e a capital,
São Luís.

Estiveram presentes ao evento, o vice-governador Carlos Brandão; o presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado Othelino Neto; o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid),
Márcio Jerry; o subsecretário de Estado de Segurança Pública, Leonardo Diniz; o comandante geral da Polícia
Militar, coronel Pedro Ribeiro; o delegado-geral da Polícia Civil, André Gossain; o comandante do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, coronel Célio Roberto de Araújo; o presidente do Tribunal de Justiça
do Estado, desembargador Lourival Serejo; e os prefeitos das cidades contempladas.
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Governo do Estado reforça policiamento na região

122 novas viaturas foram entregues ontem as polícias Militar e Civil. Açailândia, Amarante do Maranhão,
Arame, Balsas, Buriticupu, Carolina, Estreito, Grajaú, Imperatriz e João Lisboa estão entre os municípios
contemplados
Foto: Brunno Carvalho
  
O governador Flávio Dino entregou 122 novas viaturas, que serão distribuídas às Polícias Militar e Civil, para
reforço da segurança pública em 63 cidades do Maranhão. A perícia técnica e Centro Tático Aéreo (CTA) são
outros setores da segurança que também receberam viaturas. A medida refletirá diretamente na queda dos
índices de criminalidade e reforça o comprometimento do Governo e das forças de segurança com a população.
Os veículos foram entregues em solenidade, na Praça Maria Aragão, nesta segunda-feira (19), com a presença
de secretários de Estado, autoridades militares e representantes dos municípios beneficiados. 

“É uma forma de apoiarmos o trabalho de todos os municípios e em todas as regiões. Teremos outra entrega em
breve. A polícia é composta de uma série de ações, recursos humanos, políticas sociais e, também, essa
dimensão da infraestrutura e equipamentos. Essas viaturas foram distribuídas seguindo critérios técnicos, de
modo que teremos uma polícia mais presente e eficiente para combater a criminalidade em todas as regiões do
Maranhão”, pontuou o governador Flávio Dino.

O secretário de Estado de Segurança Pública (SSP), Jefferson Portela, avaliou que a entrega é um reforço
significativo ao setor. “É um plano estratégico de reposicionamento de novas viaturas, que irão a regiões
importantes, do ponto de vista do controle operacional. Estes veículos estarão 24 horas por dia, em
revezamento das Polícias Militar e Civil do Maranhão e nos permitirá doar veículos às Guardas Municipais,
reforçando também a segurança nos municípios”, frisou.

As viaturas são tipo pickup, com cela de isolamento e rádio comunicadores. Dos 122 veículos, 71 irão à Polícia
Militar e 51 para a Polícia Civil. O aparato vai ampliar a presença do policiamento no território maranhense,
somar no combate ao crime, repressão da violência e salvamento de vidas. Contabilizam 1.200 viaturas
entregues pelo Governo do Estado às polícias do Maranhão. Mais 100 viaturas e 202 motocicletas serão
entregues este ano.

As cidades que receberam as viaturas foram Açailândia, Água Doce do Maranhão, Alto Alegre do Maranhão,
Amarante do Maranhão, Araioses, Arame, Arari, Bacabal, Bacuri, Balsas, Barão de Grajaú, Barra do Corda,
Barreirinhas, Brejo, Buriticupu, Cândido Mendes, Carolina, Carutapera, Caxias, Capadinha, Codó, Coelho Neto,
Coroatá, Cururupu, Dom Pedro, Esperantinópolis, Estreito, Governador Nunes Freire, Grajaú, Imperatriz,
Itapecuru-Mirim, João Lisboa, Lago da Pedra, Miranda do Norte e Mirinzal.

“É um momento de felicidade para nosso município e queremos, em nome da população, agradecer essa
belíssima atitude do governador Flávio Dino. A entrega destas viaturas demonstra o carinho que o governador
tem com Bacabal e a preocupação com a segurança em nossa cidade”, ressaltou o prefeito de Bacabal, Edvan
Brandão.

O prefeito de Grajaú, Merciel Arruda, frisou a importância das viaturas. “Minha palavra é de agradecimento a



Deus e ao governador Flávio Dino, por colocar às mãos dos operadores da segurança esses veículos tão
importantes para darem conta da missão de garantir a segurança da população do nosso município e que
servirá também às comunidades das regiões do entorno”, disse.

Também foram contempladas as cidades de Paulino Neves, Pedreiras, Penalva, Peritoró, Pinheiro, Presidente
Dutra, Rosário, Santa Helena, Santa Inês, Santa Luzia, Santo Amaro, Santo Antônio dos Lopes, São Bento, São
Bernardo, São Domingos do Azeitão, São Domingos do Maranhão, São João dos Patos, São Mateus, Tasso
Fragoso, Timon, Turiaçú, Tutóia, Urbano Santos, Vargem Grande, Viana, Vitorino Freire, Zé Doca e a capital,
São Luís.

Estiveram presentes ao evento, o vice-governador Carlos Brandão; o presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado Othelino Neto; o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid),
Márcio Jerry; o subsecretário de Estado de Segurança Pública, Leonardo Diniz; o comandante geral da Polícia
Militar, coronel Pedro Ribeiro; o delegado-geral da Polícia Civil, André Gossain; o comandante do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, coronel Célio Roberto de Araújo; o presidente do Tribunal de Justiça
do Estado, desembargador Lourival Serejo; e os prefeitos das cidades contempladas.
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STJ promove a 6ª Caravana Virtual do Centro de Inteligência do
Poder Judiciário no dia 16 de agosto

?O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai promover, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a 6ª
Caravana Virtual do Centro de Inteligência do Poder Judiciário. O evento acontece no dia 16 de agosto, da 10h
às 12h, e tem como tema "Demandas previdenciárias e as ações integradas do Centro Nacional de Inteligência
da Justiça Federal, do CNJ, do STJ e da Procuradoria-Geral Federal na redução de litígios".

O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, vai participar da abertura, seguido pela ministra Assusete
Magalhães, integrante da Segunda Turma e da Primeira Seção – órgãos especializados em direito público – e
também da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do tribunal. 

A caravana tem o objetivo de promover a troca de ideias entre os segmentos da Justiça, aprofundando o debate
sobre temas referentes a gestão de precedentes, demandas de massa e estruturação dos centros de inteligência
locais.

As inscrições para participar da caravana poderão ser feitas aqui a partir de 2 de agosto. Podem participar
membros da magistratura e servidores do Judiciário, além de estudantes e dos profissionais do direito em geral.
Haverá transmissão pelo canal do STJ no YouTube.

O encontro já foi realizado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), em 1° de junho, e pelos Tribunais de Justiça
do Maranhão, em 24 de julho; do Pará, em 6 de julho; e de Minas Gerais, em 20 de julho. Antes do STJ, no
próximo dia 3, será a vez do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Programação
O primeiro painel, sobre a Nota Técnica 32/2020 do CJF e o julgamento dos temas previdenciários no STJ,
contará com palestras do juiz federal Eurico Zecchin Maiolino e da titular do Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, Maria Lucia Paternostro.

No segundo painel, os titulares da Secretaria Judiciária do STJ, Augusto Gentil, e da Coordenadoria de
Governança de Dados e Informações Estatísticas, Efinéias Stroppa, vão falar sobre o Acordo de Cooperação
Técnica com a Advocacia-Geral da União e os resultados alcançados.

Em seguida, os procuradores federais Bruna Palhano Medeiros e Fábio Victor Monnerat, do Departamento de
Contencioso da Procuradoria-Geral Federal, discutirão o projeto de formação de precedentes qualificados em
matéria previdenciária junto ao STJ.

O último painel, sobre a Meta 9 do CNJ (Integrar a Agenda 2030 da ONU ao Judiciário) e o ODS 8 da Agenda
2030 ("Trabalho decente e crescimento econômico"), terá a participação da juíza federal Kelly Cristina Oliveira
Costa, da Presidência do STJ.

A assessora Priscila Motta, do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, vai tratar



do plano de ação para cumprimento da Meta 9 do CNJ. O encerramento será feito pela juíza federal Ana Lúcia
Andrade de Aguiar, da Presidência do CNJ.?
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Julho das Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas
 

É como muita honra que as Mulheres de Axé do Brasil – MAB convidam para um momento muito especial neste
mês tão significativo para a causa, a LIVE DA CAMPANHA DE COMBATE À VIOLÊNCIA MENSTRUAL, hoje dia
(20), as 19:30h, que será construída por várias mãos e com muitos parceiros importantes para as Mulheres que
cuidam de mulheres.

Grande parte da população brasileira feminina não possui acesso a protetores menstruais e outras formas de
garantir a sua saúde básica no período menstrual de forma adequada, recorrendo muita das vezes a métodos
pouco seguros para conter o sangue da menstruação.

Nesse passo, a total ausência de saneamento e produtos de higiene volta para o período menstrual para esse
segmento da população faz com que esses insumos acabem se tornando artigo de luxo, colocando em risco não
apenas a saúde, mas o desenvolvimento social dessas mulheres.

Pensando nessa violação de direitos à dignidade da pessoa humana e na violência cometida com meninas e
mulheres, as Mulheres de Axé do Brasil decidem organizar a Campanha a nível nacional para que se possa
arrecadar absorventes e coletores para as meninas de Axé e as Mulheres sem situação de cárcere, mas como a
luta está para além das arrecadações e distribuições, a proposta é fazer uma mudança significativa nas
estruturas que podem efetivar o direito à higiene menstrual (elencada pela ONU, em 2014, como direitos
humanos) e à saúde pública, nos termos do art. 6º c/c art. 196 da Constituição Federal, no Legislativo, no
Judiciário, nas instituições e órgãos do governo, sensibilizando todos e todas desse grande problema que atinge
1 em 4 meninas, que faz com que tenhamos uma evasão escolar altíssima no Brasil e que faz com que as
mulheres que estão no sistema prisional necessitem utilizar miolo de pão para conter o fluxo menstrual.

Participarão do encontro as representantes da campanha nos estados do Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro e São
Paulo, e representações de instituições apoiadoras nestes estados:

Mesa 1 – Maranhão:
Vodunsi-Hê Ana Rosa Silva
Parceiras:
??Fabiola Diniz – Ouvidora Geral da DPE-MA
??Joceline Conrado – Plan Internationalhttps
??Dep. Ana do Gás – ALEMA
??Claudia Gouveia – UMF/TJMA
??Antonieta Lago – Secretaria de Estado da Mulher – SEMU
??Simona Samia – Casa da Mulher Maranhense/Imperatriz -MA
??Ethinalia Soares – SEMDHU Paço do Lumiar

Mesa 2 – Bahia:
Vodunsi Uiara Sobosi
Parceiras:
??Dra. Lívia Vaz – Ministério Público BA



??Sirlene Assis – Ouvidora da DPE-BA
??Dep. Olívia Santana – ALBA
??Dra. Dandara Pinho – OAB/BA
??Jucélia Teixeira- Grupo de Ação Social-GAS

Continue lendo em: https://portalguara.com/julho-das-mulheres-negras-latino-americanas-e-caribenhas/


