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Justiça condena governo Flavio Dino a cumprir a progressão dos
servidores públicos

A 6º Vara da Fazenda Pública condenou o Estado do Maranhão a cumprir a Progressão por Tempo de Exercício
no Cargo como determina a Lei 9.664/2012 (Plano Geral de Carreiras e Cargos – PGCE). O Governo do Estado
não estava progredindo os servidores e, por isso, o SINTSEP entrou, no ano passado, com uma ação na Justiça
para duas servidoras, tendo sentença favorável e sem recurso do Estado. O processo já transitou em julgado.

A Progressão é a evolução do servidor dentro da tabela remuneratória, no mesmo cargo, dentro da mesma
classe, levando-se em consideração o tempo de exercício no cargo e a qualificação profissional. De acordo com
o PGCE, a progressão do servidor efetivo deverá ocorrer, automaticamente, a cada dois anos, e independe de
requerimento.

O SINTSEP segue atento para que os direitos dos servidores efetivos sejam cumpridos e assim vem lutando
contra o autoritarismo bastante implacável no desrespeito aos funcionários públicos. Uma coisa é certa, Flavio
Dino vai passar para a história como o pior do governador do Maranhão, não apenas pelos servidores públicos,
mas como o grande semeador da fome, da miséria, da exclusão social com a extrema pobreza, que atinge mais
da metade da população do Maranhão.

Para Cleinaldo Bil, presidente do SINTSEP, a assessoria jurídica da entidade vem trabalhando em outras ações,
que infelizmente estão sendo postergadas pelo governador Flavio Dino na justiça.

Fonte: SINTSEP Notícias
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A Eduardo Braide, presidente do Tribunal de Justiça promete
relação harmônica com Prefeitura de São Luís

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Lourival Serejo, recebeu visita de cortesia do prefeito
eleito de São Luís, Eduardo Braide (Podemos), nesta quarta-feira (02), no gabinete da presidência no Palácio
Clóvis Bevilacqua.

Diplomação dos eleitos será presencial apenas para prefeito, vice-prefeita e os 31 vereadores.

O encontro teve como objetivo garantir a harmonia e bom relacionamento entre o Poder Judiciário e o Executivo
municipal, baseado na cordialidade e na cooperação institucional, que envolvem questões de interesse social e
público.

Eduardo Braide, do Podemos, foi eleito prefeito de São Luís no dia 29 de novembro, no segundo turno, sendo
seu primeiro mandato no executivo municipal. A vice-prefeita será Esmênia Miranda (PSD).
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A Eduardo Braide, presidente do Tribunal de
Justiça promete relação harmônica com Prefeitura
de São Luís

02/12/2020 00:00:00

 

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Lourival Serejo, recebeu visita de cortesia do prefeito
eleito de São Luís, Eduardo Braide (Podemos), nesta quarta-feira (02), no gabinete da presidência no Palácio
Clóvis Bevilacqua.

 

Leia mais

Diplomação dos eleitos será presencial apenas para prefeito, vice-prefeita e os 31 vereadores 

O encontro teve como objetivo garantir a harmonia e bom relacionamento entre o Poder Judiciário e o Executivo
municipal, baseado na cordialidade e na cooperação institucional, que envolvem questões de interesse social e
público.

Eduardo Braide, do Podemos, foi eleito prefeito de São Luís no dia 29 de novembro, no segundo turno, sendo
seu primeiro mandato no executivo municipal. A vice-prefeita será Esmênia Miranda (PSD).

https://maranhaohoje.com/diplomacao-dos-eleitos-sera-presencial-apenas-para-prefeito-vice-prefeita-e-os-31-vereadores/
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Juiz proíbe Procon de multar escolas que descumprirem lei que
reduz mensalidades na pandemia

Foi estabelecida pena de multa de R$ 50 mil, em caso de descumprimento
02/12/2020 13h47min

O juiz Anderson Sobra de Azevedo, substituto da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, proibiu o
Procon (Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor) do Maranhão de “iniciar ou dar continuidade
a procedimento de fiscalização e imposição de multas pelo descumprimento da Lei no 6.785/2020”, que garante
redução de até 30% nas mensalidades escolares durante a pandemia do novo coronavírus.

A determinação foi proferida nessa terça-feira 1ª, em liminar concedida ao Sinepe (Sindicato dos
Estabelecimentos Particulares de Ensino) do Maranhão.

Na decisão, o magistrado diz que a norma “sofre de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa", por
tratar-se de matéria de competência exclusiva da União.

Foi estabelecida pena de multa de R$ 50 mil ao Procon-MA, em caso de descumprimento.
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Justiça absolve acusados de linchar assaltante em São Luís

A Justiça absolveu nesta terça-feira (1º), três dos nove acusados de participar do linchamento de Cleidenilson
Pereira da Silva, de 29 anos, em julho de 2015, no bairro Jardim São Cristóvão, em São Luís. O homem foi
agredido até a morte e amarrado em um poste por suspeita de ter assaltado um bar na região.

O caso foi julgado pelo 2º Tribunal do Júri da capital. Os réus Alex Ferreira Silva Sousa, Raimundo Nonato Silva
e Felipe Dias Diniz foram absolvidos após o júri entender que não haviam provas suficientes para a condenação.

Outros seis acusados vão a julgamento na quinta-feira (3). São eles: Waldecir Almeida Figueiredo, Ivan Santos
Figueiredo, Elio Ribeiro Soares, Marcos Teixeira Barros, Ismael de Jesus Pereira de Barros e Cicero Carneiro de
Meireles Filho.

O julgamento do caso foi marcado pela Justiça cinco anos após o crime. Os acusados de participar do
linchamento de Cledenilson e do adolescente, que estava com ele durante o assalto, foram indiciadas por
tentativa de homicídio (contra o menor) e homicídio duplamente qualificado por meio cruel e sem chance de
defesa — contra o jovem.

O crime teve repercussão nacional e internacional pela crueldade da agressão sofrida pela vítima. Após ter sido
agredido, Cleidenilson foi despido e amarrado a um poste até a morte. A foto emblemática que registrou o
crime gerou revolta. Cleidenilson Pereira da Silva não tinha passagens pela polícia e nunca havia respondido a
nenhum processo na Justiça, segundo o Ministério Público do Maranhão (MP-MA).

O crime

De acordo com o Ministério Público, Cleidenilson e o adolescente estavam de bicicleta quando resolveram
assaltar, a mão armada, o restaurante de Waldecir Almeida, um dos réus pelo crime. Durante o assalto,
Cleidenilson foi interceptado por Raimundo Nonato que empurrou uma mesa contra ele. Logo depois, Élio
Ribeiro e Waldecir atacaram Cleidenilson e o impediram de efetuar disparos. Todos são réus.

O Cleidenilson ainda tentou disparar, mas a arma não funcionou. O adolescente tentou fugir, mas foi derrubado
da bicicleta na qual estava. Em seguida, começaram as agressões. Ele ainda foi agredido com vários socos e
chutes por Ivan Santos, que também responde ao homicídio. Segundo o MP-MA, Élio Ribeiro também agrediu a
vítima, mas chegou a ser contido por populares.

 O inquérito destaca que a vítima ainda chegou a receber uma garrafada na cabeça e teve o gargalo enfiado no
rosto. A Polícia Civil afirmou que o adolescente precisou se fingir de morto para não ser mais violentado.
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CGJ instala secretaria judicial 100% digital em Timon
 

A Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ-MA) instala, nesta quinta-feira (3), a Secretaria Judicial
Única Digital do Polo de Timon (SEJUD), que executará serviços referentes a processos eletrônicos das varas
cíveis, da família e fazenda pública de Timon, Parnarama e Matões - com exceção da competência dos Juizados
Especiais e Violência Doméstica. Juntas essas unidades concentram mais um acervo de mais de 18 mil
processos eletrônicos.
A solenidade de instalação da SEJUD de Timon acontece as 9h, no Fórum “Desembargador Amarantino Ribeiro
Gonçalves”, em Timon, com a presença do corregedor-geral da Justiça, desembargador Paulo Velten e juízes
que atuam nas comarcas que serão atendidas pela secretaria digital.

No âmbito da secretaria, 100% digital, todos os atos processuais serão exclusivamente praticados por meio
eletrônico e remoto, em ambiente virtual, por meio da internet. 

As audiências do juízo digital serão realizadas por videoconferências e serão gravadas em áudio e vídeo e
anexadas ao processo eletrônico. As partes e testemunhas poderão ser ouvidas, na audiência com o juiz, de
qualquer unidade jurisdicional maranhense. Para que o processo judicial eletrônico tramite pelo Juízo 100%
Digital é necessário que as partes forneçam e-mail e número de telefone celular.

A SEJUD do Polo de Timon é a terceira unidade 100% digital implantada pelo poder Judiciário no Maranhão,
mas a primeira de natureza mista, que atenderá várias comarcas ao mesmo tempo e com diferentes
competências. As primeiras secretarias digitais funcionam no Fórum de São Luís. 

Na secretaria judicial digital de Timon vão trabalhar 22 servidores indicados pelas comarcas de Timon,
Parnarama e Matões, que estão sendo treinados em dois dias de ambientação, pelo juiz corregedor Gladiston
Cutrim, coordenador do projeto na CGJ-MA.

Para auxiliar os servidores, a CGJ-MA confeccionou um “Guia Prático”, com  orientações sobre as principais
funcionalidades do PJE, organogramas, e tarefas elaboradas pela SEJUD Cível de São Luís e atos normativos
que disciplinam o seu funcionamento.

EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE

A implantação da segunda secretaria digital considerou a realidade do processo eletrônico em todas as
unidades judiciais do Maranhão e que o método de processamento eletrônico de autos judiciais exige uma nova
estrutura de gestão, de forma que proporcione maior eficiência e produtividade aos serviços judiciários.

A implantação da SEJUD de Timon foi regulamentada pela Resolução 84/2020 do Tribunal de Justiça do Estado
e o seu funcionamento será regulamentado por Provimento da Corregedoria Geral da Justiça, a ser publicado. 

A implementação do Juízo 100% foi autorizada no Judiciário nacional pelo Conselho Nacional de Justiça pela



Resolução 345, de 09/10/2020. E no Maranhão, pela Portaria-GP – 9632020, do Tribunal de Justiça do Estado,
de 6 de novembro de 2020. As informações são do TJMA.
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Eduardo Braide também visita presidente do
TJ/MA, desembargador Lourival Serejo

02/12/2020 18:00:09

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Lourival Serejo, recebeu visita de
cortesia do prefeito eleito de São Luís, Eduardo Braide e assessoria, nesta quarta-feira (2), no gabinete da
presidência no Palácio Clóvis Bevilacqua.

O encontro teve como objetivo garantir a harmonia e bom relacionamento entre o Poder Judiciário e o Executivo
municipal, baseado na cordialidade e na cooperação institucional, que envolvem questões de interesse social e
público.

Eduardo Braide, do Podemos, foi eleito prefeito de São Luís no dia 29 de novembro, no segundo turno, sendo
seu primeiro mandato no executivo municipal. A vice-prefeita será Esmênia Miranda (PSD).
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Em Pio XII, Polícia Civil cumpre mandado de
prisão por homicídio

02/12/2020 00:00:00

 A Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Pio XII, vinculada à 7ª
Delegacia Regional de Santa Inês, cumpriu na manhã dessa terça-feira (1º/12), um mandado de prisão
preventiva em desfavor de um homem, suspeito de cometer um homicídio.

O preso foi capturado após sair de uma audiência no Fórum da cidade de Pio XII. A ação contou com apoio da
Polícia Militar. A Polícia Civil informou que o mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri
da Comarca de São Luís.

Após as formalidades legais prestadas na sede da delegacia, o preso foi encaminhado a uma unidade prisional
da região, onde permanecerá à disposição da Justiça.

(Informações da SSP-MA)
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DEPUTADOS JOSIMAR E PAULO MARINHO JR, OS MELHORES DO
MARANHÃO EM 2020
 

Os deputado federal Josimar Maranhãozinho e o suplente Paulo Marinho Júnior estão entre os melhores
políticos do país.

A referida pontuação “é definida de acordo com informações obtidas em fontes oficiais como os sites da Câmara,
do Senado e dos Tribunais de Justiça. Seguindo nossos 3 pilares, utilizamos esses dados para avaliar o
desempenho dos parlamentares”.
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Nesta terça-feira (1º), a Polícia Militar do Pará prendeu um condenado por envolvimento no assassinato do
jornalista Décio Sá, em abril de 2012 em São Luís.

Marcos Bruno foi condenado por ser o piloto da motocicleta que deu fuga ao assassino do jornalista, Jhonatan
de Sousa Silva, após a execução. Marcos foi condenado a 18 anos e três meses de prisão pelo crime.

O criminoso estava foragido do Sistema prisional do Maranhão desde o dia 15 de outubro, quando foi
beneficiado pela saída temporária do dia das Crianças e não retornou.

O condenado foi preso na cidade de Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo a PM-PA, Marcos Bruno havia
informado outra identidade para a polícia no momento da abordagem policial.

A polícia chegou até Marcos durante a averiguação de uma denúncia de um possível "acerto de contas" na
cidade. Ao investigar o caso, a PM acabou abordando Marcos Bruno, que estava em um veículo. Na hora da
abordagem, ele entregou documentos pessoais falsificados.

A polícia revistou o veículo e encontrou, no forro do carro, cerca de 20 gramas de cocaína. Ao ser questionado,
Marcos afirmou que tinha ido até a cidade para buscar a droga e que a levaria para o Maranhão e que o
entorpecente seria para consumo próprio.

Na casa de Marcos, a polícia encontrou uma balança de precisão usada para o tráfico de drogas. Diante dos
fatos, ele foi detido por tráfico. Na delegacia, foi constatado que Marcos Bruno era foragido do Sistema
Penitenciário do Maranhão.

Do Imirante.com
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Assassino de médico em Caxias é condenado a 18 anos e 4 meses de
prisão

Renã Manoel Reis Sousa, assassino do médico Edivaldo Feitosa Daniel Filho, foi condenado a 18 anos e quatro
meses de prisão por homicídio, nesta terça-feira (1º), no 1º Tribunal Popular do Júri, em Caxias.

O julgamento iniciou às 8h30 e encerrou às 17h10, presidido pelo juiz de Direito e presidente do Tribunal do
Júri, Edmilson da Costa Fortes Lima. Renã foi condenado por homicídio duplamente qualificado.

O regime da pena deverá ser inicialmente o fechado. A pena deverá ser cumprida, em caráter provisório,
imediatamente, em unidade penitenciária a critério da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
(SEAP), recaindo preferencialmente naquela mais próxima do último domicílio do sentenciado.

Segundo a Polícia Civil, o médico teria se envolvido em uma discussão no corredor da folia e, após o
desentendimento com dois homens, Edivaldo foi esfaqueado nas costas e no abdômen. A vítima ainda foi
encaminhada para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.Por: João Lopes/Direto da
Redação
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Casal separado há 24 anos oficializa divórcio na Caravana da
Conciliação

O evento do TJMA foi aberto no bairro da Cidade Operária em São Luís

Um casal separado há 24 anos participou da abertura da Caravana da Conciliação Itinerante, na Cidade
Operária, nesta segunda (30/11), e conseguiu, finalmente, se divorciar, amigavelmente. A iniciativa é promovida
pelo Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

A cozinheira Maria Tomázia dos Santos tomou conhecimento da Caravana da Conciliação e aproveitou a
oportunidade, logo na abertura do evento, para resolver essa situação antiga com o ex-companheiro. 

Maria Tomázia disse que nem imaginava solucionar essa questão de forma tão rápida, simples, gratuita e por
videoconferência, durante uma pandemia. “Já queria me divorciar há muito tempo, mas não conseguia, inclusive
por conta de questões financeiras. Quando soube deste evento da Justiça, aproveitei a oportunidade e agendei
logo meu atendimento. Estou muito feliz por ter conseguido resolver essa questão de forma amigável. Afinal, o
diálogo é sempre o melhor caminho pra tudo nesta vida”, expressou.

O ex-companheiro, que estava em São Bento (MA), participou da sessão de conciliação por videoconferência. A
audiência foi conduzida pelo conciliador Luís Augusto Cunha, servidor do TJMA e devidamente capacitado pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O coordenador do Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA, juiz Alexandre Abreu, ressalta que a Caravana, a
principal novidade da Semana Nacional de Conciliação no Maranhão, neste ano, visa expandir os atendimentos
à população maranhense.

“Com a Caravana da Conciliação Itinerante, a Justiça vai até à comunidade para resolver seus conflitos, de
forma rápida, simples e sem burocracia. E nada melhor do que terminar o ano com aquele velho problema
resolvido”, frisou o juiz.

CARAVANA

A iniciativa acontece até esta sexta-feira (4) durante a XV Semana Nacional de Conciliação. Além da Cidade
Operária, a Caravana também irá atender os moradores de Santa Rita, no Centro de Convenções José Gonçalo,
nesta terça (1º/12); bairro Anjo da Guarda, no Parque Botânico da Vale (2/12); São José de Ribamar (3/12), no
Liceu Ribamarense, e Raposa (4/12), no Salão do Tribunal do Júri do Fórum da cidade. O horário de
atendimento é das 8h às 18h, com exceção do dia no Parque da Vale, que será das 8h às 16h30 (com entrada no
local até as 16h).

PARCERIA



A Caravana da Conciliação Itinerante é promovida pelo TJMA em parceria com a Defensoria Pública, Ministério
Público e a Procuradoria Geral do Estado. Conta com o apoio da Companhia Vale do Rio Doce e da Cemar.

SEMANA

A Semana Nacional de Conciliação foi aberta, oficialmente, no Maranhão, nesta segunda-feira (30/11), por meio
de solenidade virtual realizada pelo Youtube do Tribunal de Justiça do Maranhão (youtube/tjmaoficial). O evento,
conduzido pelo presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo; corregedor-geral da Justiça,
desembargador Paulo Velten Pereira; e pelo presidente do Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA,
desembargador José Luiz Almeida, contou com a presença de representantes de instituições parceiras.

Promovida anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com os tribunais, a iniciativa visa
incentivar a solução de questões por meio do diálogo, do acordo, com vistas à pacificação social. A edição deste
ano terá como tema “Conciliação: menos conflito, mais resultado”.

No Maranhão, as ações da SNC ocorrem em todo o Estado. Em São Luís, as sessões de conciliação e os
atendimentos em geral também acontecem nos principais centros de solução de conflitos (Cejusc’s), no Tribunal
de Justiça, no Fórum Desembargador Sarney Costa (Calhau) e em juizados.

PREVENÇÃO

A coordenadora do Nupemec do TJMA, Ana Larissa Serra, informa que durante o evento, o Judiciário está
respeitando todas as medidas preventivas em relação à Covid-19, como distanciamento social, uso de máscaras
e álcool em gel. Informa, ainda, que para participar da Semana, o cidadão deve estar, obrigatoriamente, usando
máscaras.
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Presidente do TJMA recebe visita de prefeito eleito Eduardo Braide
 

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Lourival Serejo, recebeu visita de
cortesia do prefeito eleito de São Luís, Eduardo Braide e assessoria, nesta quarta-feira (2), no gabinete da
presidência no Palácio Clóvis Bevilacqua.

O encontro teve como objetivo garantir a harmonia e bom relacionamento entre o Poder Judiciário e o Executivo
municipal, baseado na cordialidade e na cooperação institucional, que envolvem questões de interesse social e
público.

Eduardo Braide, do Podemos, foi eleito prefeito de São Luís no dia 29 de novembro, no segundo turno, sendo
seu primeiro mandato no executivo municipal. A vice-prefeita será Esmênia Miranda (PSD).
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Corregedoria promove Semana de Mobilização e Combate ao
Sub-registro
 

Com 6,4% o Maranhão é um dos estados brasileiros com maior índice de sub-registro civil de nascimento,
estando em primeiro no nordeste. Para mudar essa realidade, a Corregedoria Geral da Justiça, em ação
conjunta com o Tribunal de Justiça (TJMA) e a Escola Superior da Magistratura (Esmam), vai promover, de 9 a
11 de dezembro, a Semana de Mobilização e Combate ao Sub-Registro, iniciativa que conta com apoio de vários
órgãos do Estado ligados à temática. 

O evento, virtual, será integralmente transmitido pelo YouTube (ESMAM e CGJ) e contará com a participação
de autoridades estaduais e nacionais. Dentre os palestrantes estarão nomes como o juiz auxiliar da
Corregedoria Nacional de Justiça, Gabriel Matos; a juíza do TJRJ, Raquel Chrispino; o desembargador do TJSP,
José Renato Nalini; os secretários de Estado Francisco Gonçalves e Carlos Lula; além de representantes do
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, da CGJ-MA e cartorários.

Interessados em acompanhar terão direito a certificado de 08 horas/aula, que será emitido pela Esmam. Não
haverá inscrições, mas a certificação somente será concedida aos interessados que, terminado o evento, façam
o Registro Reflexivo até o dia 15 de dezembro. O formulário eletrônico para o registro estará disponível a partir
da abertura do evento e, após o correto preenchimento, o certificado será enviado para o e-mail cadastrado.

Como parte da programação do evento, também estão previstas as instalações de três Unidades Interligadas de
Registro Civil de Nascimento (UIRCN) nos municípios de Carutapera, Alto Alegre do Maranhão e Barreirinhas.
As UIRCN funcionam dentro das maternidades e tem a finalidade de garantir a emissão da certidão de
nascimento antes da alta hospitalar. Das instalações, devem participar representantes do Judiciário, do Governo
do Estado, cartorários e autoridades municipais.

O corregedor-geral da Justiça, desembargador Paulo Velten, explicou que as Unidades Interligadas se
constituem como uma das políticas mais eficientes no combate ao sub-registro. O magistrado explica que a
dificuldade de locomoção e até a falta de recursos prejudicam, especialmente, aquelas famílias que residem em
áreas mais remotas. “Com a Unidade Interligada é possível garantir o acesso ao primeiro e principal documento
de acesso à cidadania”, afirma. 
 
Com o trabalho de fomento junto aos órgãos parceiros, a CGJ-MA já instalou 17 Unidades Interligadas de abril
até novembro. No Maranhão, o trabalho tem o apoio direto das secretarias de Estado de Direitos e Humanos e
da Saúde; Associação de Notários e Registradores (ARPEN), além do suporte institucional do Ministério da
Mulher, Família e Direitos Humanos.
FOMENTO À REDE DE COOPERAÇÃO

O evento também deverá marcar o fortalecimento da Rede de Cooperação para o Combate ao Sub-registro no
Maranhão, oportunidade em que órgão ligados à temática deverão assinar um termo de cooperação para
atuação conjunta. O corregedor-geral também assinará o provimento que institui a Semana de Mobilização e
Combate ao Sub-registro, passando a ser uma ação permanente na pauta anual do Poder Judiciário. Haverá,
ainda, o lançamento de edital para premiação das melhores boas práticas de cartórios no combate ao



sub-registro.
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Foragido da Justiça e envolvido na morte do blogueiro Décio Sá é
preso no Pará
 

A polícia Militar do Pará (PMPA), prendeu em Parauapebas na última terça-feira (1º), um homem foragido da
polícia que é condenado por ter envolvimento no assassinato ocorrido em 2012 contra o jornalista e blogueiro
Décio Sá, na capital maranhense.

Marcos Bruno Silva de Oliveira, foi condenado a 18 anos e três meses de prisão. Ele teve participação no crime
por ser o piloto da motocicleta na qual o assassino usou para fugir do local do crime.

Segundo a policia, ele estava foragido desde outubro de 2019 quando recebeu uma saída temporária no dia das
crianças, no dia 12 de outubro, e não voltou mais ao sistema penitenciário.

A policia chegou até Marcos após investigação de denúncia feita sobre um possível acerto de contas em
Parauapebas. O suspeito foi encontrado em um carro e entregou documentos de identificação falsos. Após
revista da polícia no carro, foi encontrado cerca de 20 gramas de cocaína. Segundo Marcos, a droga encontrada
era para seu consumo e que levaria para o Maranhão.

A polícia foi até a casa de marcos, lá encontraram uma balança de precisão que estava sendo usada para o
tráfico. Ele foi encaminhado até a delegacia, onde foi constatado que era foragido de sistema penitenciário no
Maranhão.
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Roberto Rocha é o melhor; Rubens Jr. e Jerry os piores do MA no
Congresso
 

Nova atualização do Ranking dos Políticos trouxe uma na notícia para os comunistas maranhenses.

Segundo o levantamento, dois membros do PCdoB, os deputados federais Rubens Júnior e Márcio Jerry, são os
piores representantes do Maranhão no Congresso. Eles sãoao acompanhandos na rabeira pelo senador
Weverton Rocha, do PDT.

No topo da tabela, o senador Roberto Rocha (PSDB), além do suplente de deputado Paulo Marinho Jr. (PL) e dos
deputados Josimar de Maranhãozinho (PL) e Aluisio Mendes (PSC).

De acrodo com a organização que elabora o ranking, “a pontuação dos políticos é definida de acordo com
informações obtidas em fontes oficiais como os sites da Câmara, do Senado e dos Tribunais de Justiça. Seguindo
nossos 3 pilares, utilizamos esses dados para avaliar o desempenho dos parlamentares”.
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Representantes da UEMASUL visitam Casa da
Mulher Maranhense em Imperatriz
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Durante a visita, a reitora da UEMASUL, Elizabeth Nunes Fernandes, reforçou a parceria entre as instituições
(Foto: Divulgação)

Na manhã da última segunda-feira (30), a reitora da UEMASUL, Elizabeth Nunes Fernandes, acompanhada das
pró-reitoras e de servidoras da universidade conheceram as instalações da Casa da Mulher Maranhense. A visita
de cortesia estabelece proximidade entre as instituições e reforça a importância do combate à violência
doméstica.

A Casa da Mulher Maranhense é um centro de acolhimento humanizado para atender mulheres em situação de
risco. Durante a visita, a reitora da UEMASUL reforçou a parceria entre as instituições. 

"Viemos trazer nossos cumprimentos aos que fazem a gestão da Casa da Mulher e colocar a UEMASUL à
disposição, ressaltando a importância de uma parceria entre os órgãos, juntando forças no debate e combate à
violência doméstica", explica. Imperatriz está entre as cidades maranhenses com maior número de ocorrência
deste tipo de crime, sobre isso a reitora destacou: "Precisamos estabelecer um diálogo sobre a triste estatística
que ronda as mulheres, vítimas de violência".

Dentre os serviços oferecidos pela unidade, estão, principalmente, medidas de apoio e proteção às mulheres
vítimas de violência, apoio psicossocial e serviços de órgãos especializados como a Delegacia Especializada da
Mulher, Patrulha Maria da Penha, Juizado Especializado da Mulher, 8ª Promotoria Especializada em Defesa da
Mulher e Defensoria Pública.

Para a diretora da Casa da Mulher, Laura Carolina de Lima Santos, o espaço é extremamente importante para a
região. "Estamos felizes com as ações desenvolvidas pela casa e pelo seu crescimento gradual. É a primeira casa
que funciona fora de uma capital gerida totalmente com recursos estaduais e muito importante para essa região,
por ter um alto índice de violência doméstica e por integrar em um único espaço toda a rede de enfrentamento
da violência contra a mulher", destacou.

Construída e gerida com recursos estaduais, a Casa da Mulher está localizada no bairro Vila Nova e atende toda
a Região Tocantina. Desenvolve medidas de apoio, como palestras, rodas de conversas, audiências públicas,
oficinas para autonomia econômica com formações e capacitações, dentre outras ações, promovendo o resgate



da autoestima, autonomia e cidadania.
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Judiciário de Arari arrecada donativos para Projeto Natal Feliz
 

O judiciário de Arari realiza, no dia 15 de dezembro, a 4ª Edição do projeto “Natal Feliz”, ação social
coordenado pelo juiz Luiz Emílio Braúna Bittencourt, titular da comarca, com apoio dos servidores da vara
única. 

A ação tem como objetivo arrecadar e distribuir na comunidade cestas básicas, roupas e brinquedos para
famílias assistidas pelo Conselho Tutelar, moradores da periferia do município e idosos da Casa de Apoio ao
Idoso – OAMI.

O projeto, idealizado em 2017 pelo juiz, conta com a parceria com o Cartório Extrajudicial, representantes da
OAB, pequenos empresários e comerciantes e a polícia.

Todo ano é escolhida uma comunidade a ser beneficiada com a entrega dos donativos, pessoalmente, pelo juiz e
servidores do fórum. Este ano, por causa da pandemia, o contato físico foi evitado e as doações serão entregues
pelas igrejas evangélicas e católicas, Conselho Tutelar Asilo de Vitória do Mearim a famílias previamente
cadastradas pelas instituições.

As doações para o projeto poderão entregues, até o dia 10 de dezembro, na sede do fórum local, (Rua João
Inácio Garcia, nº. 100 – Centro, Arari). Podem ser doadas cestas básicas, fraldas geriátricas descartáveis;
produtos de higiene pessoal e brinquedos. Com informações Corregedoria Geral da Justiça
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Homem foragido envolvido na morte de Décio Sá é encontrado em
Parauapebas

Ele foi encaminhado até a delegacia, onde foi constatado que era foragido de sistema penitenciário no
Maranhão
Na última terça-feira (1º), a polícia Militar do Pará (PMPA), prendeu em Parauapebas um homem foragido da
polícia que é condenado por ter envolvimento no assassinato ocorrido em 2012 contra o jornalista Décio Sá, na
capital maranhense.
O homem, Marcos Bruno Silva de Oliveira, foi condenado a 18 anos e três meses de prisão. Ele teve
participação no crime por ser o piloto da motocicleta na qual o assassino usou para fugir da cena do crime.
Segundo a policia, ele estava foragido desde outubro de 2019 quando recebeu uma saída temporária no dia das
crianças, no dia 12 de outubro, e não voltou mais ao sistema penitenciário.
A policia chegou até Marcos após investigação de denúncia feita sobre um possível acerto de contas em
Parauapebas. O suspeito foi encontrado em um carro e entregou documentos de identificação falsos. Após
revista da polícia no carro, foi encontrado cerca de 20 gramas de cocaína. Segundo Marcos, a droga encontrada
era para seu consumo e que levaria para o Maranhão.
A polícia foi até a casa de marcos, lá encontraram uma balança de precisão que estava sendo usada para o
tráfico. Ele foi encaminhado até a delegacia, onde foi constatado que era foragido de sistema penitenciário no
Maranhão.
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Presidente do TJMA recebe visita de prefeito eleito Eduardo Braide

Desembargador Lourival Serejo recebeu o prefeito eleito Eduardo Braide no gabinete da Presidência

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Lourival Serejo, recebeu visita de
cortesia do prefeito eleito de São Luís, Eduardo Braide e assessoria, nesta quarta-feira (2), no gabinete da
presidência no Palácio Clóvis Bevilacqua.

O encontro teve como objetivo garantir a harmonia e bom relacionamento entre o Poder Judiciário e o Executivo
municipal, baseado na cordialidade e na cooperação institucional, que envolvem questões de interesse social e
público.

Eduardo Braide, do Podemos, foi eleito prefeito de São Luís no dia 29 de novembro, no segundo turno, sendo
seu primeiro mandato no executivo municipal. A vice-prefeita será Esmênia Miranda (PSD).
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Presidente do TJMA recebe visita de prefeito eleito Eduardo Braide

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Lourival Serejo, recebeu visita de
cortesia do prefeito eleito de… [ … ]

2 de dezembro de 2020

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Lourival Serejo, recebeu visita de
cortesia do prefeito eleito de São Luís, Eduardo Braide e assessoria, nesta quarta-feira (2), no gabinete da
presidência no Palácio Clóvis Bevilacqua.

O encontro teve como objetivo garantir a harmonia e bom relacionamento entre o Poder Judiciário e o Executivo
municipal, baseado na cordialidade e na cooperação institucional, que envolvem questões de interesse social e
público.

Eduardo Braide, do Podemos, foi eleito prefeito de São Luís no dia 29 de novembro, no segundo turno, sendo
seu primeiro mandato no executivo municipal. A vice-prefeita será Esmênia Miranda (PSD).
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Após ser eleito, Braide faz visita a diversos órgãos de São Luís

Desde esta terça, Eduardo Braide tem feito visitas de cortesias a diversos órgãos institucionais.

Após ser eleito no último domingo (29) prefeito de São Luís para os anos 2021-2024, Eduardo Braide
(PODEMOS), está visitando diversos órgãos institucionais.

Braide esteve nesta quarta-feira (02) na sede do Ministério Público do Maranhão, acompanhado pelo advogado
e coordenador da equipe de transição, Enéas Fernandes, e foi recebido pelo procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau.

Na ocasião, Braide e o procurador Eduardo Nicolau dialogaram sobre a ampliação do atendimento à população
em áreas mais carentes.

VISITA AO TJ-MA

Ainda nesta quarta, Braide fez uma visita de cortesia ao presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJ-MA), desembrgador Lourival Serejo.

De acordo com o TJMA, o encontro teve como objetivo garantir a harmonia e bom relacionamento entre o Poder
Judiciário e o Executivo municipal, baseado na cordialidade e na cooperação institucional, que envolvem
questões de interesse social e público.

VISITA AO TRE-MA

Eduardo Braide esteve ainda na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MA) na tarde da última terça-feira (01)
onde foi recebido pelo presidente da casa, desembargador Tyrone Silva.

Braide parabenizou o trabalho da Justiça Eleitoral nas eleições de 2020 e cumprimentou demais servidores da
casa.

Visita ocorreu no gabinete da presidência
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Semana de Mobilização

O Maranhão é um dos estados brasileiros com maior índice de sub-registro civil de nascimento, figurando em
primeiro lugar na região Nordeste. Para mudar essa realidade, a Corregedoria Geral da Justiça, em ação
conjunta com o Tribunal de Justiça e a Escola Superior da Magistratura, promoverá, de 9 a 11 de dezembro, a
Semana de Mobilização e Combate ao Sub-Registro, iniciativa que conta com apoio de vários órgãos estaduais
ligados à temática. O evento virtual será integralmente transmitido pelo YouTube e contará com a participação
de autoridades estaduais e nacionais.
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Justiça absolve suspeitos de linchamento no São Cristóvão

Homens foram julgados no fórum do Calhau; crime ocorreu em julho de 2015, quando eles foram acusados de
agredirem um assaltante até a morte
02/12/2020
Justiça absolve suspeitos de linchamento no São Cristóvão
Julgamento que absolveu três dos acusados da morte Cleidenilson Pereira da Silva, o Xandão, ocorreu no Fórum
(Divulgação)
São Luís - Alex Ferreira Silva Sousa, Raimundo Nonato Silva e Felipe Dias Muniz foram absolvidos ontem pelo
corpo de jurados, por não existirem provas suficientes para a sua condenação. Eles foram julgados, no fórum do
Calhau, acusados de terem linchado Cleidenilson Pereira da Silva, o Xandão; e de terem tentado assassinar um
adolescente, de 17 anos. O ato criminoso ocorreu no dia 6 de julho de 2015, no bairro São Cristóvão.

O julgamento foi presidido pelo juiz titular do 2º Tribunal do Júri, Gilberto de Lima Moura, e a acusação foi feita
pelos promotores de Justiça, Frank Teles e José Frazão. Enquanto a defesa dos réus ficou com a cargo do
defensor público Pablo Camarço e do advogado Lúcio Moraes.

Primeiramente o magistrado ouviu as testemunhas. Entre elas, a vítima da tentativa de homicídio. Ela declarou
ao juiz que tinha ido a lanchonete do São Cristóvão para assaltar em companhia de Xandão e foram agredidos
fisicamente. No momento do roubo, Xandão ainda tentou atirar, mas a arma falhou.

O magistrado também ouviu os três réus e, logo após, abriu espaço para a defesa e os representantes do
Ministério Público apresentarem sua argumentação. Foram exibidos para os jurados imagens de vídeo feitos
por testemunhas da cena do crime. O promotor de Justiça Frank Teles disse que Xandão iniciou o roubo a
lanchonete com a cobertura do adolescente, mas não deu certo e as vítimas reagiram ao assalto.

Ele ainda disse que, se as pessoas estivessem parado a agressão física, não teria ocorrido o crime e estariam
amparadas pela legítima defesa. Mas, os acusados, após terem neutralizado Xandão e o adolescente, em vez de
chamarem a polícia, partiram para o linchamento.

O corpo de jurados, no entanto, decidiu a absolver os réus devido a falta de provas suficiente. Os outros
acusados desse caso, Cícero Carneiro de Meireles Filho, Waldecir Almeida Figueiredo, Ivan Santos Figueiredo,
Élio Ribeiro Soares, Marcos Teixeira Barros e Ismael de Jesus Pereira de Barros serão julgados no próximo dia
3.

Entenda o caso
O inquérito policial aponta que, no dia 6 de julho de 2015, por volta das 15h30, no bairro Jardim São Cristóvão,
os nove acusados participaram do linchamento de "Xandão" e da tentativa de homicídio do adolescente, de 17
anos.

Segundo a polícia, Xandão e o menor estavam de bicicleta quando resolveram assaltar o restaurante de um dos
réus. Ao chegar no restaurante, Xandão anunciou o assalto e o adolescente deu cobertura, observando a
movimentação das pessoas do lado de fora do ponto comercial.



No decorrer do assalto, Xandão foi interceptado por outro réu, que empurrou uma mesa contra ele. Em seguida,
dois deles o atacaram e o impediram de efetuar disparos. Xandão ainda tentou disparar, mas a arma não
funcionou.

O adolescente tentou fugir, mas foi derrubado da bicicleta. Os dois foram linchados por várias pessoas. Outro
réu saiu de sua residência e passou a agredir Xandão com vários socos e chutes. Um dos acusados também
passou a agredir a vítima, que estava sendo segurado por outras pessoas.

Logo depois, Xandão foi levado para o outro lado da rua e recebeu uma garrafada na cabeça por um dos
acusados, que ainda enfiou o gargalo no rosto da vítima, fazendo com que espirrasse sangue por toda a calçada.
Na sequência, o adolescente foi colocado ao chão e agredido. Ainda segundo as investigações, foi preciso o
adolescente se fingir de morto para não ser mais atacado.
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Eduardo Braide visita presidente do TJMA e procurador geral de
justiça

Por Redação02/12/2020

O prefeito eleito de São Luís, Eduardo Braide, realizou nesta quarta-feira (02) visita de cortesia ao presidente
do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Lourival Serejo, e ao procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau. Braide estava acompanhado pelo advogado e coordenador da equipe de transição, Enéas
Fernandes.

De acordo com o TJMA, o encontro teve como objetivo garantir a harmonia e bom relacionamento entre o Poder
Judiciário e o Executivo municipal, baseado na cordialidade e na cooperação institucional, que envolvem
questões de interesse social e público.

O futuro gestor municipal agradeceu a oportunidade de dialogar com o Ministério Público do Maranhão para
buscar alternativas em benefício da população de São Luís. “O diálogo e respeito às instituições serão marcas
de nossa gestão. Reafirmamos, aqui, a disposição em ter o Ministério Público como parceiro para uma cidade
melhor”, destacou Braide.

Eduardo Nicolau parabenizou Braide pela vitória e enfatizou que o MPMA já iniciou tratativas com instituições
e gestores municipais para garantir a ampliação do atendimento à população em áreas mais carentes e de
acesso mais fácil.

Em São Luís, por exemplo, já existe uma negociação para que o Ministério Público receba um prédio localizado
na Fonte do Ribeirão, no Centro. O imóvel vai abrigar uma das Promotorias de Justiça Distritais, que serão
criadas, bem como a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor

Além disso, o chefe do MPMA solicitou ao futuro prefeito que sua gestão considere as recomendações
ministeriais nas diversas áreas, evitando, assim, a judicialização de questões que podem ser resolvidas por meio
do diálogo e beneficiando os interesses coletivos.
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A Caravana da Conciliação Itinerante do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) já realizou mais de 200
atendimentos à população, nos dois primeiros dias do evento, no bairro da Cidade Operária em São Luís (30/11)
e em Santa Rita (1º/12). 

Na programação promovida pelo Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA até esta sexta-feira (4), os cidadãos
podem resolver as mais diversas questões processuais e pré-processuais (sem ação judicial), de forma rápida,
simples e sem burocracia, tais como divórcio, pensão, renegociação de dívidas, dentre outras. 

Em Santa Rita, o evento ocorreu no Centro de Convenções José Gonçalo, nesta terça (1º/12) e reuniu moradores
de toda a cidade, que aproveitaram a oportunidade para resolver suas questões por meio do diálogo, do acordo,
da conciliação.

Segundo o coordenador do Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA, juiz Alexandre Abreu, o intuito da
Caravana – a principal novidade da edição da Semana Nacional de Conciliação no Maranhão, deste ano – é
expandir os atendimentos à população maranhense.

"Já temos um calendário anual da Semana Nacional de Conciliação e, desta vez, resolvemos incluir também os
serviços itinerantes. Estamos nos deslocando até às comunidades para atendermos os cidadãos. Por meio
dessas ações, o Poder Judiciário do Maranhão está reconhecendo o seu papel social, ao ajudar as pessoas a
solucionarem seus conflitos, de forma ágil, pacífica e efetiva", frisou.

CARAVANA

A iniciativa acontece até esta sexta-feira (4) durante a XV Semana Nacional de Conciliação. Além do bairro da
Cidade Operária em São Luís e do município de Santa Rita, a Caravana também irá atender os moradores do
Anjo da Guarda, no Parque Botânico da Vale, nesta quarta-feira (2/12); São José de Ribamar (3/12), no Liceu
Ribamarense, e Raposa (4/12), no Salão do Tribunal do Júri do Fórum da cidade. O horário de atendimento é
das 8h às 18h, com exceção do dia no Parque da Vale, que será das 8h às 16h30 (com entrada no local até as
16h).

PARCERIA

A Caravana da Conciliação Itinerante é promovida pelo TJMA em parceria com a Defensoria Pública, Ministério



Público e a Procuradoria Geral do Estado. Conta com o apoio da Companhia Vale do Rio Doce e da Cemar.

SEMANA

A Semana Nacional de Conciliação foi aberta, oficialmente, no Maranhão, nesta segunda-feira (30/11), por meio
de solenidade virtual realizada pelo Youtube do Tribunal de Justiça do Maranhão (youtube/tjmaoficial). O evento,
conduzido pelo presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo; corregedor-geral da Justiça,
desembargador Paulo Velten Pereira; e pelo presidente do Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA,
desembargador José Luiz Almeida, contou com a presença de representantes de instituições parceiras.

Promovida anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com os tribunais, a iniciativa visa
incentivar a solução de questões por meio do diálogo, do acordo, com vistas à pacificação social. A edição deste
ano terá como tema "Conciliação: menos conflito, mais resultado".

No Maranhão, as ações da SNC ocorrem em todo o Estado. Em São Luís, as sessões de conciliação e os
atendimentos em geral também acontecem nos principais centros de solução de conflitos (Cejusc's), no Tribunal
de Justiça, no Fórum Desembargador Sarney Costa (Calhau) e em juizados.

SERVIÇOS

Durante a SNC 2020, os cidadãos podem solucionar demandas processuais e pré-processuais (sem ação
judicial), desde que haja interesse de ambas as partes do conflito pela realização de acordo homologado
judicialmente ou de apenas uma das partes, com a presença da outra parte interessada por videoconferência.

Podem ser resolvidas questões cíveis e de família, tais como: divórcio, pensão alimentícia, reconhecimento de
paternidade, guarda de filhos, divisão de bens; problemas de vizinhança; negociação de dívidas, inclusive com a
possibilidade de pagamento com cartão de crédito; coleta de material para exame de DNA de confirmação de
paternidade não registrada; além de acesso a plataformas digitais de solução e conflitos.

NOVIDADES

Esta edição do evento em São Luís conta com várias novidades para agilizar o atendimento à população. Uma
delas é a Central de Conciliação por Videoconferência do TJMA, em funcionamento no 2º Centro de Solução de
Conflitos do TJMA, na Rua do Egito, que atende demandas dos cidadãos de todo o Estado; postos de
videoconferência em centros da capital; serviço itinerante na Comarca da Ilha de São Luís; além de mutirão
para tentar resolver processos referentes ao Concurso da Polícia Militar, instituído pelos Editais nº 3/2012 e nº
1/2017.

O coordenador do Núcleo de Conciliação do TJMA, juiz Alexandre Abreu, orienta os candidatos da Polícia
Militar que agendaram atendimento, mas não puderam comparecer ao evento, que reagendem uma sessão para
esta semana, em um dos Centros de Solução de Conflitos, pelo Telejudiciário do TJMA.

PREVENÇÃO

A coordenadora do Nupemec do TJMA, Ana Larissa Serra, informa que durante o evento, o Judiciário está
respeitando todas as medidas preventivas em relação à Covid-19, como distanciamento social, uso de máscaras
e álcool em gel. Informa, ainda, que para participar da Semana, o cidadão deve estar, obrigatoriamente, usando



máscaras.

MAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações: Telejudiciário (98) 3194.5555; 0800-7071581; e-mail conciliar@tjma.jus.br; (98)
3198.4558 (WhatsApp Business).
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Casal separado há 24 anos oficializa divórcio na Caravana da
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Um casal separado há 24 anos participou da abertura da Caravana da Conciliação Itinerante, na Cidade
Operária, nesta segunda (30/11), e conseguiu, finalmente, se divorciar, amigavelmente. A iniciativa é promovida
pelo Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

A cozinheira Maria Tomázia dos Santos tomou conhecimento da Caravana da Conciliação e aproveitou a
oportunidade, logo na abertura do evento, para resolver essa situação antiga com o ex-companheiro. 

Maria Tomázia disse que nem imaginava solucionar essa questão de forma tão rápida, simples, gratuita e por
videoconferência, durante uma pandemia. "Já queria me divorciar há muito tempo, mas não conseguia, inclusive
por conta de questões financeiras. Quando soube deste evento da Justiça, aproveitei a oportunidade e agendei
logo meu atendimento. Estou muito feliz por ter conseguido resolver essa questão de forma amigável. Afinal, o
diálogo é sempre o melhor caminho pra tudo nesta vida", expressou.

O ex-companheiro, que estava em São Bento (MA), participou da sessão de conciliação por videoconferência. A
audiência foi conduzida pelo conciliador Luís Augusto Cunha, servidor do TJMA e devidamente capacitado pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O coordenador do Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA, juiz Alexandre Abreu, ressalta que a Caravana, a
principal novidade da Semana Nacional de Conciliação no Maranhão, neste ano, visa expandir os atendimentos
à população maranhense.

"Com a Caravana da Conciliação Itinerante, a Justiça vai até à comunidade para resolver seus conflitos, de
forma rápida, simples e sem burocracia. E nada melhor do que terminar o ano com aquele velho problema
resolvido", frisou o juiz.

CARAVANA

A iniciativa acontece até esta sexta-feira (4) durante a XV Semana Nacional de Conciliação. Além da Cidade
Operária, a Caravana também irá atender os moradores de Santa Rita, no Centro de Convenções José Gonçalo,
nesta terça (1º/12); bairro Anjo da Guarda, no Parque Botânico da Vale (2/12); São José de Ribamar (3/12), no
Liceu Ribamarense, e Raposa (4/12), no Salão do Tribunal do Júri do Fórum da cidade. O horário de
atendimento é das 8h às 18h, com exceção do dia no Parque da Vale, que será das 8h às 16h30 (com entrada no
local até as 16h).

PARCERIA

A Caravana da Conciliação Itinerante é promovida pelo TJMA em parceria com a Defensoria Pública, Ministério
Público e a Procuradoria Geral do Estado. Conta com o apoio da Companhia Vale do Rio Doce e da Cemar.



SEMANA

A Semana Nacional de Conciliação foi aberta, oficialmente, no Maranhão, nesta segunda-feira (30/11), por meio
de solenidade virtual realizada pelo Youtube do Tribunal de Justiça do Maranhão (youtube/tjmaoficial). O evento,
conduzido pelo presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo; corregedor-geral da Justiça,
desembargador Paulo Velten Pereira; e pelo presidente do Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA,
desembargador José Luiz Almeida, contou com a presença de representantes de instituições parceiras.

Promovida anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com os tribunais, a iniciativa visa
incentivar a solução de questões por meio do diálogo, do acordo, com vistas à pacificação social. A edição deste
ano terá como tema "Conciliação: menos conflito, mais resultado".

No Maranhão, as ações da SNC ocorrem em todo o Estado. Em São Luís, as sessões de conciliação e os
atendimentos em geral também acontecem nos principais centros de solução de conflitos (Cejusc's), no Tribunal
de Justiça, no Fórum Desembargador Sarney Costa (Calhau) e em juizados.

PREVENÇÃO

A coordenadora do Nupemec do TJMA, Ana Larissa Serra, informa que durante o evento, o Judiciário está
respeitando todas as medidas preventivas em relação à Covid-19, como distanciamento social, uso de máscaras
e álcool em gel. Informa, ainda, que para participar da Semana, o cidadão deve estar, obrigatoriamente, usando
máscaras.

MAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações: Telejudiciário (98) 3194.5555; 0800-7071581; e-mail conciliar@tjma.jus.br; (98)
3198.4558 (WhatsApp Business).
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Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Santa
Luzia-MA

A Polícia Civil do Maranhão, através da Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia/MA, vinculada à 7ª Delegacia
Regional de Santa Inês/MA, cumpriu na mandado de prisão preventiva em desfavor de Olávio Rodrigues Gomes,
vulgo JANDA, morador do Povoado Floresta, em Santa Luzia/MA, expedido pelo 2ª Vara Judicial da Comarca de
Santa Luzia/MA, em razão da prática do crime de tentativa de homicídio.

A expedição do mandado de prisão deu-se após a confirmação da sentença condenatória por parte do Tribunal
de Justiça do Maranhão.
O preso foi capturado na noite de ontem após ter sido identificado em uma das academias de musculação da
cidade. A ação contou, ainda, com apoio da Polícia Militar.

Após as formalidades legais o preso será encaminhado ao presídio, onde permanecerá à disposição da justiça.
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A Associação dos Moradores do Residencial Farol do Aracagy foi condenada a retirar as edificações na entrada
do "Residencial Farol do Araçagy", desobstruindo por completo a entrada da rua, e a pagar indenização R$ 5
mil por danos morais causados a um casal de moradores, a partir de junho de 2014.

Os moradores acionaram a Justiça alegando que foi construído um muro e uma guarita na entrada da rua
Projetada, no Olho D'Água, onde moram, e cobrada uma taxa condominial pela Associação, no valor mensal de
R$ 70,00, com a justificativa de "conforto e segurança aos moradores". E que, por se recusarem a fazer o
pagamento dessa taxa, passaram a sofrer cobranças, coações e humilhações. 

O casal informou, nos autos, ser proprietário, na condição de arrendatário, de uma unidade residencial no
"Residencial Farol do Araçagy" e alegou, na Justiça, a inconstitucionalidade da obstrução da rua, pedindo
indenização por danos morais e materiais sofridos com a situação.

A Associação dos Moradores do Residencial Farol do Aracagy se defendeu argumentando que por se tratar de
uma única rua, foi realizada uma Assembleia Geral com todos os moradores, para que fossem contratados três
vigias e construída uma parede para acesso ao conjunto residencial. Todos os moradores teriam concordado
com a obra, inclusive o casal autor da ação.

Alegou, ainda, que, em função das despesas necessárias para manutenção, como o pagamento de vigias,
manutenção do portão, recuperação da rua, limpeza, higienização e pintura de muro, instituiu a cobrada de
uma taxa mensal no valor de R$ 90,00. Mas que os moradores concordaram e pagavam regularmente a taxa
acordada, que foi utilizada na construção do muro e instalação de portão com guarita. 

A associação informou também que os autores da ação não pagavam a taxa embora tenham concordado com ela,
sem se manifestaram no sentido da cobrança pelos serviços de vigia, limpeza, higienização e recuperação da
rua. Foi anexado ao processo um abaixo-assinado com a assinatura de outros moradores concordando com as
providências da Associação e desejando sua continuação.                                                       
Por meio de parecer, o Ministério Público estadual opinou pelo acolhimento do pedido de retirada do portão de
acesso ao conjunto, "por ofensa clara ao direito de liberdade de locomoção". 
 
No julgamento da ação, o juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, acolheu - em
parte - os pedidos do casal de moradores. Segundo o juiz, o direito de ir e vir é garantido ao casal; o que não se
pode e nem há como, é proibir que os moradores tenham serviços de segurança, limpeza, manutenção e
conservação, dentre outros.



ÁREAS LIVRES DE USO COMUM

De acordo com a sentença, a Lei nº 6.766/1979 (Parcelamento do Solo Urbano) garante que os espaços livres de
uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos constantes
do projeto e do memorial descritivo não podem ter sua destinação alterada pelo loteador. E, a partir da data de
registro do loteamento, essas áreas passam a integrar o domínio do Município.

O juiz concluiu, baseado na legislação e jurisprudência vigente, que a política urbana estabelece o zelo pelas
áreas públicas, impondo ao poder público o dever de fiscalizar ocupações ilegais, e aos demais habitantes da
cidade cabe respeitar a destinação legal dessas áreas.

Quanto aos danos materiais, o juiz constatou que o casal não descreveu na ação os detalhes necessários sobre
gastos que efetuaram em favor da associação, nem mesmo juntou qualquer recibo emitido pela associação que
comprove que os valores por eles despendidos foram revertidos em favor da associação.

Já quanto ao dano moral, o juiz entendeu que, nesse caso, as ações da associação lesaram a imagem dos réus
diante de terceiros, imputando a eles uma imagem de "maus pagadores e descompromissados com o interesse
comum", especialmente pelo constrangimento público, sempre que fossem sair ou chegar em casa. 

"Obrigá-los a abrir e fechar o portão, indevidamente localizado em via pública, dava visibilidade à escolha dos
autores de não querer contribuir financeiramente em favor da associação ré", declarou o juiz na sentença.


