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CASO VALDECY ROCHA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
SUSPENDE JULGAMENTO DE VIÚVA ACUSADA DE MANDAR
MATAR O MARIDO ADVOGADO

Irani Vieira Ferreira Rocha teve habeas corpus emitido a seu favor e consegue mais uma vez protelar seu
julgamento

O julgamento da enfermeira Irani Vieira Ferreira Rocha, acusada de ser a mandante do assassinato do
advogado Valdecy Ferreira Rocha, não será mais realizado neste terça-feira (3), como havia sido anunciado. 
O julgamento foi suspenso em função do pedido de um habeas corpus feito pela defesa da acusada e deferido
pelo Tribunal de Justiçado Estado do Maranhão, através do relator, desembargador, Antonio FernandoBayma
Araújo, em decisão proferida no fim da tarde da última sexta-feira (30).
A defesa de Irani Vieira solicitou à justiça que fossem feitas três diligências, uma delas se a testemunha que viu
Gilvan Varão atirando no advogado Valdecy Ferreira, tinha uma visão ampla do local. Segundo o assistentede
acusação do caso, Daladier Barros, essas três diligências deveriam ter sido feitas na primeira fase do processo,
que é a fase de instrução. Em função disso,a juíza titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz, Janaina
Araújo de Carvalho, indeferiu o pedido para que essas diligências fossem feitas e porconta disso a defesa
impetrou um habeas corpus pedindo a suspensão dojulgamento de Irani Vieira, até que sejam efetuadas essas
diligências. 
Daladier Barros disse que na realidade isso foi uma manobra para retardar ojulgamento de Irani Vieira, mas
que mais dia menos dia, isso vaiacontecer.
'Não vai ter como a acusada se livrar do julgamento. Isso vai acontecer eesperamos que seja ainda esse ano',
disse Daladier.
No pedido do habeas corpus feito pelo advogado da acusada, Antonio Pacheco Guerreiro Neto, ele alegou que a
juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz, Janaína Araújo, quando indeferiu a realização das três
diligências solicitadas, violou o direito ao contraditório e ampla defesa dapaciente. 
 O caso - O advogado Valdecy Ferreira da Rocha foi executado com um tiro aqueima roupa na cabeça, no dia 30
de novembro de 2005, por volta de 17 horas,quando estava saindo em sua caminhonete, que estava estacionada
em frente à Prefeitura Municipal de Imperatriz.
No decorrer das investigações, realizadas na ocasião pelos delegados Carlos Alberto Brasil e Ródson Almeida,
este último vindo de São Luís especialmente para ajudar nas investigações, foi constatado que Irani Vieira é
acusada de sera mandante, enquanto que Gilvan Pereira Varão o autor do crime.
Vale ressaltar que o trabalho feito pelos advogados Gener Marinho, que ésobrinho da vítima, Miguel Daladier
Barros e Jaqueline Aguiar de Sousa, contribuiu para que esse crime fosse totalmente elucidado. (O Progresso).
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Inscrições para casamento comunitário terminam quarta-feira

Serviços / CarutaperaInscrições para casamento comunitário terminam quarta-feira

Ao todo, 131 casais já se inscreveram para a cerimônia.
Imirante.com, com informações da CGJ02/06/2014 às 12h02
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Tweetar

SÃO LUÍS - Terminam nesta quarta-feira (4) as inscrições para o casamento comunitário que o Poder Judiciário
de Carutapera promove no próximo dia 26 de junho, às 17h, na Quadra da Cidadania (avenida Padre Mário
Racca, Bairro Perpétuo Socorro). Até hoje (2), 131 casais já se encontram inscritos para a cerimônia a ser
presidida pelo juiz titular da unidade, Alexandre Antonio José de Mesquita. As inscrições para o casamento
estão sendo feitas na Serventia Extrajudicial (cartório) da comarca (avenida Padre Mário Racca, S/N).

A festa promete. Além de decoração especialmente preparada para o evento, os noivos serão brindados ainda
com bolo confeitado a ser servido entre nubentes e convidados. Comerciantes locais estão sendo contatados
para doar os brindes a ser sorteados entre os casais.

Instituído pelo Poder Judiciário do Maranhão em 1999, o Projeto Casamentos Comunitários tem por objetivo
facilitar a oficialização da união de casais em todo o estado. Todos os atos relativos ao casamento são gratuitos.
Só esse ano, mais de 900 casais já foram beneficiados com a iniciativa.

Na portaria que trata do casamento, o juiz da comarca destaca a importância do casamento comunitário em
Carutapera, onde, segundo ele, é grande o número de casais sem a devida legalização da união.

Comarca de entrância inicial, vara única e termo único (Luis Domingues) Carutapera fica distante da capital
538 km. O Poder Judiciário da comarca funciona na rua Firmino Pantoja, nº 113, Centro.

Leia outras notícias em imirante.globo.com. Siga, também, o Imirante no Twitter, Instagram e curta nossa
página no Facebook. Envie informações à Redação do Portal por WhatsApp pelo telefone (98) 9209 2383.
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TJMA e CEMAR discutem sobre demanda de energia elétrica no Judiciário

Publicação: 02/06/2014 16:29

A presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargadora Cleonice Freire, e a corregedora geral da
Justiça, desembargadora Nelma Sarney, receberam o diretor institucional da Cemar (Companhia Energética do
Maranhão), José Jorge Leite Soares, para tratar do fornecimento de energia em unidades judiciais e
administrativas do Poder Judiciário no Estado.

Acompanhadas pelos diretores do TJ, Hebert Leite (geral), e Arnor Machado (engenharia), as magistradas
discutiram com a direção da companhia sobre a demanda de energia elétrica, principalmente nas novas
comarcas e juizados do interior do Estado.

Â â€œSerÃ¡ realizada uma agenda conjunta de trabalho, detalhando as necessidades de cada unidade, visando
à possibilidade de melhorar o nível da qualidade do atendimento pela empresa e evitar prejuízos às atividades
[UTF-8?]judiciÃ¡riasâ€, disse a presidente do TJMA.

O Tribunal de Justiça irá realizar um levantamento sobre a situação de cada unidade consumidora do Poder
Judiciário, com o objetivo de subsidiar a empresa quanto às novas demandas da Justiça. "Vamos analisar a
demanda, acompanhar os serviços e daremos um retorno quanto aos prazos do atendimento", disse o diretor da
Cemar, José Jorge Leite Soares.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJMA - JUÍZES
02/06/2014 - O IMPARCIAL ONLINE 
POSITIVA
"SISTEMA DE JUSTIÇA DEVE SER APRIMORADO", AFIRMA JUIZ GESTOR DE METAS E ESTRATÉGIAS, MÁRIO
MÁRCIO

Pag.: 4

h2 class="knewintitulo">"Sistema de Justiça deve ser aprimorado", afirma Juiz gestor de metas e estratégias,
Mário Márcio 

O acesso à justiça é um bem vital para o exercício da cidadania, consequentemente, para o fortalecimento do
Estado Democrático de Direito. Pesquisa recente, divulgada pelo Ministério da Justiça, revela que o Brasil ainda
precisa avançar quando o assunto é a acessibilidade aos mecanismos que garantem os direitos do cidadão.
O próprio Ministério da Justiça estabelece que o acesso à justiça "é considerado um direito humano e um
caminho para a redução da pobreza, por meio da promoção da equidade econômica e social". Em pesquisa
recente divulgada pelo órgão, o Maranhão figurou com o pior índice de acesso à justiça, estudo que levou em
conta diversos aspectos da vida social.
Mas o que é preciso compreender quando se fala de acesso à justiça? De qual justiça estamos falando? Para
esclarecer o assunto, O Imparcial conversou com o juiz Mário Márcio de Almeida Sousa, gestor de metas e
planejamento estratégico da Corregedoria-geral da Justiça do Maranhão.
O Imparcial - Mário Márcio, o Maranhão foi considerado o estado com pior índice de acesso à justiça. Qual o
peso do Judiciário estadual nesse índice?
Márcio Márcio - Inicialmente é importante esclarecer que a pesquisa realizada pelo Ministério da Justiça
avaliou os principais órgãos e instituições que compõem o Sistema de Justiça Brasileiro, em três dimensões de
atuação: judicial, essencial e extrajudicial. A judicial, composta pelas unidades judiciárias de primeiro e todos os
graus jurisdicionais. A essencial, que contempla órgãos e membros do Ministério Público, da Defensoria Pública
e da Ordem dos Advogados do Brasil. E a dimensão extrajurisdicional, a abranger, conforme expressão da
própria pesquisa, "as instituições e órgãos que atuam, como portas de acesso à justiça, no plano
extrajurisdicional".
Sendo assim, é evidente que o Poder Judiciário, apesar dos grandes esforços que tem empreendido, também
contribui para o que a pesquisa concluiu como sendo baixo índice de acesso. Por outro lado, também é
importante registrar que a pesquisa levou em conta muitos aspectos sociais da população brasileira, tais como o
desenvolvimento humano (IDH) e a distribuição de renda. Portanto, fica claro que o Sistema de Justiça
Brasileiro deve ser aprimorado, com cada órgão e instituição primando pela excelência dos seus serviços.
 
No que se constitui o acesso à Justiça?
Há duas máximas que auxiliam nessa resposta. A primeira é aquela segundo a qual "meu direito termina onde
começa o seu". A outra, bem conhecida no mundo jurídico, estabelece que "a justiça consiste em dar a cada um
o que lhe é devido". Considerado, então, o contexto da pesquisa, o acesso à Justiça consiste em assegurar que
cada cidadão exerça plenamente seus direitos, seja desfrutando de bons serviços públicos, por exemplo, seja
com a garantia, pelo Poder Judiciário, do bem da vida cuja defesa se busque num processo judicial.
Ainda partindo dessas afirmações, o ideal seria que pessoas e instituições públicas e privadas agissem de modo
a não violar direitos alheios. Mas, como essa sociedade semconflito jamais existiu e decerto nunca existirá, os
órgão e instituições que compõem o Sistema de Justiça devem atuar para garantir a manutenção ou o
restabelecimento dos bens jurídicos (direitos) eventualmente ameaçados ou violados, o que, em última análise,
contribui para o pleno exercício da cidadania.
Entretanto, não se pode perder de vista que, num país de dimensões continentais como o Brasil, com milhões de
pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, as dificuldades de acesso à Justiça passam, muitas vezes, mais pela
falta de condições de deslocamento até o prédio do Fórum do que pela inexistência dele, quer pela escassez de
meios de transportes regulares, como em regiões do Nordeste e da Amazônia, quer pela falta de recursos para
arcar com os custos de uma viagem até a sede da comarca ou mesmo de pagar as tarifas de ônibus urbanos, por
exemplo.
É fato que o acesso à justiça não é responsabilidade somente do Judiciário. O que o senhor pensa de uma
atuação integrada no sentido de promover a paz social?
Na atual conjuntura brasileira, de lamentável decadência ética e cívica, com índices de violência e
desagregação social sempre crescentes, essa integração não é apenas benéfica, mas absolutamente necessária,



sobretudo no Sistema de Justiça, onde muitos atos de um órgão acabam por implicar em ônus para outros e a
implementação de políticas públicas quase sempre esbarra na falta ou na malversação de recursos.
É o caso, por exemplo, das condenações criminais. O Poder Legislativo tipifica uma conduta como criminosa, o
Judiciário aplica as sanções daí decorrentes e ao Poder Executivo cabe garantir o cumprimento dessas penas.
Como defendi num texto intitulado "Prisão resolve, sim!", não se pode negar que parte do problema carcerário
brasileiro pode ser imputada ao Poder Judiciário, notadamente porque não se estruturou adequadamente para
fazer frente a um número cada vez maior de feitos criminais, decorrência lógica de uma sociedade cada dia
mais excludente e do consequente recrudescimento da violência. Em que pese essa parcela de culpa da qual o
Poder Judiciário não pode e não deve se eximir, não se pode perder de vista que o principal problema do
sistema prisional brasileiro é, sem dúvida, a falta de investimentos na construção e manutenção de
estabelecimentos penais.
Sendo assim, se não houver integração na busca de soluções efetivas, continuaremos na Idade Média em
matéria criminal, como de resto nas outras áreas sociais.
Para o cidadão que busca a reparação de um direito, como no caso da compra de um bem com defeito, a única
via é o Judiciário?
De modo algum. Hoje em dia, como muitas empresas têm buscado melhorar seus produtos e serviços como
forma de fidelizar os clientes, o consumidor pode primeiramente tentar uma solução nas centrais de
atendimento. Pode ainda buscar o PROCON, que tem alcançado importantes índices de resolução das demandas
que lhe são apresentadas.
Outro canal que o consumidor brasileiro precisa acionar com mais frequência são as agências reguladoras,
embora algumas ainda não funcionem adequadamente, é preciso dizer, sobretudo por escolhas e ingerências
políticas equivocadas. Mas também nesse caso a cobrança social pode resultar na melhoria da atuação.
Se o cidadão não conseguir resolver seus problemas por esses canais, terá de recorrer ao Poder Judiciário, o
que certamente demanda um tempo maior, tanto pelo grande números ações que ingressam diariamente quanto
pelos ritos legais a serem obedecidos. Mas é importante destacar que o Judiciário tem investido fortemente na
conciliação no curso dos processos e mesmo de modo preventivo, como ocorre com grande êxito nos Centros de
Conciliação implantados pelo Poder Judiciário do Maranhão em diversas comarcas.
Ainda muito se fala sobre a morosidade da Justiça. O que Judiciário maranhense tem feito para atender uma
sociedade cada vez mais complexa e com uma demanda crescente?
Posso afirmar, sem nenhum receio de equívoco, que o Judiciário é hoje o Poder da República que mais tem
investido na melhoria de seus serviços. Hoje, os magistrados e magistradas brasileiros, que talvez sejam os mais
produtivos do mundo, têm inúmeras metas a cumprir. E muitas vezes sem adequada estrutura humana e física,
o que acaba por assoberbar também os servidores.
No Maranhão, há alguns anos foi implantado o planejamento estratégico. O Tribunal e a Corregedoria-geral da
Justiça têm investido recursos humanos e financeiros no planejamento e na gestão estratégica. Um bom
exemplo disso é a Gratificação por Produtividade Judiciário, que premia os servidores das unidades judiciais e
administrativas que alcançam suas metas. Como reflexo dessas políticas internas de planejamento e gestão
estratégica posso citar o cumprimento da Meta 1 de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, que consiste em
julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano anterior. Essa meta era
tão difícil que apenas cinco tribunais estaduais a atingiram, sendo que a média geral foi de 91,21%. Já o nosso
índice foi de 101,84%. Esses números se tornam ainda relevantes se consideramos o déficit no número de
magistrados, que será minorado com um concurso já em fase de conclusão.
O Judiciário acaba por absorver os conflitos sociais decorrentes da própria falta de acesso à justiça. Hoje, o
Judiciário maranhense tem conseguido dar conta dessa demanda?
Os números disponíveis no site do CNJ mostram que evoluímos muito. Mas há um longo caminho a percorrer. E
a sociedade brasileira precisa se engajar nessa luta, pois jamais teremos um Poder Judiciário célere com uma
média de um processo judicial para cada dois brasileiros. Hoje somos aproximadamente duzentos milhões de
habitantes e temos quase cem milhões de processos. Embora seja um número absurdamente elevado, acaba por
revelar que o povo brasileiro confia, sim, no Poder Judiciário.
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h2 class="knewintitulo">Jurados condenam acusado de tentar matar preso no quartel da Polícia Militar do
Maranhão 

Tobais Pereira OliveiraTobias Pereira Oliveira foi condenado a 6 anos e 6 dias de reclusão por tentar assassinar
a golpes de faca João Batista Silva Mendes. O crime ocorreu manhã de 1º de outubro de 2010, no Comando
Geral da Polícia Militar (Calhau), onde os presos eram mantidos por motivo de segurança, considerando o crime
em que estavam envolvidos. Atualmente, eles cumprem pena em penitenciária federal. O julgamento foi
presidido pelo juiz José Heluy Júnior e ocorreu no último dia 27, na Sala de Sessões da 4ª Vara do Tribunal do
Júri de São Luís.

Ao ser interrogado em plenário, Tobias Pereira Oliveira confessou que tentou matar João Batista Silva Mendes
porque a vítima envolvera-se no assassinato de um irmão do réu.  O réu já tem duas condenações por roubo,
responde a processo por homicídio e tem outros inquéritos policiais em tramitação.

Segundo a denúncia, no dia do crime, Tobias Pereira Oliveira saiu armado com uma faca da sua cela, ferindo
João Batista Silva com diversos golpes, quando os dois se encontravam no banho de sol. Ele só parou as
agressões porque um dos policiais da guarnição ameaçou atirar.  

Outras condenações - Também no 4º Tribunal do Júri, no dia 29 de maio, foi condenado a 21 anos e 6 meses de
reclusão Marcelo Cláudio Mendes Costa, pelo assassinato de Carlos Guido Arcângelo Sousa. Marcelo confessou
o crime, tendo dito que o mesmo foi motivado por uma discussão, ocorrida na madrugada do dia 13 de maio de
2012, na Vila dos Nobres, região do Coroadinho. O réu já havia sido condenado por outro crime pela 1ª Vara
Criminal e responde a processo na Comarca de São Vicente Ferrer (MA).  

Ainda em sessão da 4ª Vara do Júri, realizada no dia 22 de maio, os jurados condenaram também Walbernilson
da Cunha Wan Lume a 5 anos e 5 meses de reclusão por tentativa de homicídio contra  Wellington Alves
Tavares,  na noite  do dia 30 de junho de 2007, na Jordoa. O réu também possui antecedentes criminais, já
tendo sido condenado pela 1ª Vara de Entorpecentes da capital, onde responde a outro processo. Outro
processo contra o réu corre na 1ª Vara do Tribunal do Júri.O réu confessou que o crime aconteceu após ele
tomar satisfação com Wellington Alves Tavares por causa de uma discussão entre a mãe do acusado e a mulher
da vítima.

Ainda no 4º Tribunal do Júri, no último dia 15 de maio, foi condenado a 16 anos e 6 meses de reclusão  José
Gleison Araújo Oliveira por matar, a golpes de facão na cabeça,  Valquimar Coelho Veloso, na noite do dia 18 de
agosto de 2005, na Vila  Mauro Fecury I. Após discutirem em um bar, o acusado  perseguiu a vítima em uma
bicicleta e a executou em local deserto.
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Sindjus-MA convoca reunião com servidores do setor de Informática do TJMA

2/06/2014 | 10:55

Servidores do setor de Informática do TJMA estiveram no Sindijus no último dia 28 de maio, pedindo apoio em
suas reivindicaçõesServidores do setor de Informática do TJMA estiveram no Sindijus no último dia 28 de maio,
pedindo apoio em suas reivindicações
O Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão (Sindjus-MA), convoca todos os servidores do
setor de Informática do Tribunal de Justiça do Maranhão a participar de uma reunião no auditório do Sindicato,
em sua sede à rua das Cajazeiras (Centro-São Luís), nesta quarta-feira, 04, às 18h.

A pauta da reunião vai abordar as reivindicações da categoria e as discussões acerca da ocupação dos cargos de
direção do referido setor por servidores de carreira do TJMA. Estarão presentes à reunião os advogados do
Sindjus-MA para prestar esclarecimentos sobre as determinações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para
provimentos dos Cargos comissionados por servidores de carreira.

Para mais informações entrar em contato com Márcio Luís Andrade Sousa, Secretário Geral do Sindjus-MA
pelos telefones (98) 9163 8377 ou 8165 7713.

A participação de todos é fundamental!
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TJMA e CEMAR discutem sobre demanda de energia elétrica no Judiciário

A presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargadora Cleonice Freire, e a corregedora geral da
Justiça, desembargadora Nelma Sarney, receberam o diretor institucional da Cemar (Companhia Energética do
Maranhão), José Jorge Leite Soares, para tratar do fornecimento de energia em unidades judiciais e
administrativas do Poder Judiciário no Estado.

Acompanhadas pelos diretores do TJMA, Hebert Leite (geral), e Arnor Machado (engenharia), as magistradas
discutiram com a direção da companhia sobre a demanda de energia elétrica, principalmente nas novas
comarcas e juizados do interior do Estado
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TJMA e CEMAR discutem sobre demanda de energia elétrica no
Judiciário

A presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargadora Cleonice Freire, e a corregedora geral da
Justiça, desembargadora Nelma Sarney, receberam o diretor institucional da Cemar (Companhia Energética do
Maranhão), José Jorge Leite Soares, para tratar do fornecimento de energia em unidades judiciais e
administrativas do Poder Judiciário no Estado.

Acompanhadas pelos diretores do TJMA, Hebert Leite (geral), e Arnor Machado (engenharia), as magistradas
discutiram com a direção da companhia sobre a demanda de energia elétrica, principalmente nas novas
comarcas e juizados do interior do Estado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJMA - CASAMENTO COMUNITÁRIO
02/06/2014 - SITE 180 GRAUS - NOTÍCIAS
POSITIVA
INSCRIÇÕES PARA CASAMENTO COMUNITÁRIO EM CARUTAPERA TERMINAM QUARTA-FEIRA (04)

Pag.: 9

Inscrições para casamento comunitário em Carutapera terminam quarta-feira (04)

Terminam nessa quarta-feira (04) as inscrições para o casamento comunitário que o Poder Judiciário de
Carutapera promove no próximo dia 26 de junho, às 17h, na Quadra da Cidadania ((Avenida Padre Mário Racca,
Bairro Perpétuo Socorro). Até esta segunda-feira (02), 131 casais já se encontram inscritos para a cerimônia a
ser presidida pelo juiz titular da unidade, Alexandre Antonio José de Mesquita. As inscrições para o casamento
estão sendo feitas na Serventia Extrajudicial (cartório) da comarca (Avenida Padre Mário Racca, s/n).

A festa promete. Além de decoração especialmente preparada para o evento, os noivos serão brindados ainda
com bolo confeitado a ser servido entre nubentes e convidados. Comerciantes locais estão sendo contatados
para doar os brindes a ser sorteados entre os casais.
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Juíza Edeuly Maia toma posse na 3ª Vara de Itapecuru-Mirim

A juíza Edeuly Maia Silva (comarca de Anajatuba) tomou posse na manhã desta sexta-feira (30), no cargo de
juíza de Direito da 3ª Vara da comarca de Itapecuru-Mirim.

A juíza foi promovida pelo critério de antiguidade na carreira, na sessão administrativa do dia 21 de maio deste
ano, devido à abertura de vaga na entrância intermediária, em decorrência da promoção do juiz Gustavo
Henrique Medeiros.

Após assinatura do termo de compromisso e posse, a juíza foi parabenizada pela presidente do TJMA,
desembargadora Cleonice Freire, que desejou boa sorte à magistrada diante dos desafios profissionais na nova
comarca.
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Juizado Especial de Timon divulga resultado de seleção para conciliador voluntário

Edital assinado pelo juiz titular do Juizado Especial Cível e Criminal de Timon, Rogério Monteles da Costa,
torna público o resultado da seleção para Conciliador Voluntário para atuar junto à unidade (Fórum Amarantino
Ribeiro Gonçalves, à Rua Lizete de Oliveira Farias, s/n, Parque Piauí, Timon).

As candidatas cujos nomes constam na relação têm o prazo de dez dias, a contar da publicação do edital no
Diário da Justiça, para a apresentação de documentos junto ao Juizado.

Os nomes dos candidatos selecionados e a relação dos documentos exigidos constam do edital em anexo. Outras
informações podem ser obtidas pelos telefones do Juizado: (86) 3317-7146/ 3317-7147
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Pio XII - Acusado de homicídio é condenado a 15 anos de reclusão

Acusado de homicídio, Janison Alves da Silva, o “Nem”, como é conhecido, foi condenado a 15 anos de reclusão
em júri promovido na última quinta-feira (29), na Comarca de Pio XII. A pena deve ser cumprida em regime
inicialmente fechado, na Penitenciária de Pedrinhas. Presidiu o julgamento a juíza titular da comarca, Mirella
Cezar Freitas.

Conforme a denúncia, o crime, que teve como vítima Jorge Helildo de Sousa da Silva, se deu em 15 de junho de
2013, quando o réu teria desferido na região encefálica da vítima vários golpes de facão, matando-a. Ainda
conforme a denúncia, a motivação do crime foi a negativa de Jorge em pagar duas cervejas, no valor de R$
10,00 (dez reais) para o acusado. Após o crime Janison fugiu, tendo sido preso no último dia 28 de fevereiro.
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Inscrições para casamento comunitário em Carutapera terminam quarta-feira (04)

02/06/2014

Inscrições para casamento comunitário em Carutapera terminam quarta-feira (04) 131 casais já se inscreveram
para a cerimônia

Terminam nessa quarta-feira (04) as inscrições para o casamento comunitário que o Poder Judiciário de
Carutapera promove no próximo dia 26 de junho, às 17h, na Quadra da Cidadania ((Avenida Padre Mário Racca,
Bairro Perpétuo Socorro). Até esta segunda-feira (02), 131 casais já se encontram inscritos para a cerimônia a
ser presidida pelo juiz titular da unidade, Alexandre Antonio José de Mesquita. As inscrições para o casamento
estão sendo feitas na Serventia Extrajudicial (cartório) da comarca (Avenida Padre Mário Racca, s/n).

A festa promete. Além de decoração especialmente preparada para o evento, os noivos serão brindados ainda
com bolo confeitado a ser servido entre nubentes e convidados. Comerciantes locais estão sendo contatados
para doar os brindes a ser sorteados entre os casais.

Instituído pelo Poder Judiciário do Maranhão em 1999, o Projeto Casamentos Comunitários tem por objetivo
facilitar a oficialização da união de casais em todo o estado. Todos os atos relativos ao casamento são gratuitos.
Só esse ano, mais de 900 casais já foram beneficiados com a iniciativa.

Na portaria que trata do casamento, o juiz da comarca destaca a importância do casamento comunitário em
Carutapera, onde, segundo ele, é grande o número de casais sem a devida legalização da união.

Comarca de entrância inicial, vara única e termo único (Luis Domingues) Carutapera fica distante da capital
538 km. O Poder Judiciário da comarca funciona na Rua Firmino Pantoja, 113, Centro.

Marta Barros

Assessoria de Comunicação

Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão

asscom_cgj@tjma.jus.br

www.facebook.com/cgjma

(98) 3198-46236/ 3198-4624

mailto:asscom_cgj@tjma.jus.br
http://www.facebook.com/cgjma
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Juiz do Maranhão participa de curso sobre segurança de autoridades judiciais

General de Exército, Alberto Mendes Cardoso, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, no governo Fernando Henrique, proferiu palestra

A escola judicial maranhense oportunizou a participação do juiz Pedro Henrique Holanda Pascoal – que há
cerca de três anos sofreu atentado na comarca de Tuntum – em treinamento inédito no âmbito do Judiciário,
destinado a proteção de magistrados. Realizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados (Enfam), em parceria com o Exército Brasileiro, outros 31 juízes dos Tribunais de Justiça
brasileiros participaram do curso, que dentre outros assuntos relacionados a técnicas de segurança, contou com
aulas práticas de direção defensiva e evasiva, no Kartódromo Ayrton Senna, localizado no Guará,  região
administrativa do Distrito Federal (DF).

A direção defensiva orienta o motorista a se preocupar com a sua pilotagem e com a dos outros, prevendo o que
pode acontecer e como agir em situações de risco. Já na direção evasiva, os juízes e desembargadores
aprenderam técnicas, como manobras rápidas para sair de ambientes de confinamento.

O juiz do Espírito Santo (ES), Carlos Eduardo Lemos, que participou de uma missão especial de combate a
organizações criminosas do Estado, ligadas a grupos de extermínio, chegou a perder um colega nessa operação,
o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, assassinado pelos criminosos aos 32 anos. Como Carlos Eduardo
também seria alvo, teve que passar a viver sob proteção. Há 13 anos, ele e sua família são escoltados em todas
as suas atividades. “São muitas limitações. A vida tem que ser totalmente programada e perdemos nossa
intimidade”, comenta o magistrado.

Casos como o do juiz Pedro Henrique Holanda Pascoal e Carlos Eduardo Lemos, que está na carreira há 19
anos e atua na área criminal, reafirmam a necessidade de treinamentos para garantir a segurança e a proteção
das autoridades judiciais. “Segurança não é luxo. É uma obrigação do Estado para que a gente possa exercer
nossa função de forma austera e independente. Ninguém quer ser herói. A gente faz o que tem que se fazer. O
comprometimento com a função está acima de qualquer coisa. A gente entra sabendo de alguns riscos, que
devem ser minimamente reduzidos pelo Estado. Por isso, realizar esse treinamento é uma iniciativa louvável”,
ressaltou Lemos.

Segundo o capitão do Exército do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, Rafael Schvengber, que
coordenou as aulas práticas de direção, o resultado foi alcançado, mas é preciso dar continuidade. “A
mentalidade de segurança precisa ser motivada na vida dos magistrados, precisa fazer parte da sua rotina de
vida. Afinal, a imagem do magistrado representa a presença do Estado proporcionando justiça para o cidadão”,
concluiu o capitão.

Para o secretário-geral da Enfam, Paulo de Tarso Tamburini, o I Curso sobre Proteção e Segurança para as
Autoridades Judiciais vai representar um grande avanço para a segurança dos juízes e vem atender à grande
demanda que existe por parte da magistratura. Tamburini assegurou que o treinamento será ministrado em
todo o país, nos próximos dois anos.

Com informações da ENFAM



Comunicação ESMAM



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJMA - CURSOS
02/06/2014 - SITE ADVOGADO NEWS - NOTÍCIAS
POSITIVA
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA CURSO DE PORTUGUÊS COM ÊNFASE NA REFORMA ORTOGRÁFICA

Pag.: 15

Abertas inscrições para curso de Português com ênfase na Reforma Ortográfica

02/06/2014
 
Abertas inscrições para curso de Português com ênfase na Reforma Ortográfica

A Escola Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM) realizará capacitação em Língua Portuguesa para
servidores do Judiciário estadual. O curso, que terá como foco a nova reforma ortográfica, será ministrado pela
professora Maria da Graça Furtado Dutra, no prédio da ESMAM, no período de 9 a 13 de junho, no turno
matutino.

Para participar, é necessário acessar o sistema acadêmico Tutor, e confirmar a inscrição até o dia 5 de junho.

A reforma ortográfica, cuja vigência obrigatória foi adiada pelo governo brasileiro para 2016, trouxe algumas
alterações que já estão sendo utilizadas tanto na redação de documentos oficiais, quanto em outras publicações
mais recentes.

O objetivo do treinamento é atualizar os servidores quanto a essas mudanças, para que estejam efetivamente
preparados a redigir conforme o novo Acordo Ortográfico.

REFORMA ORTOGRÁFICA – O acordo para a reforma ortográfica pretende unificar as regras do português
escrito em todos os países que têm a língua portuguesa como idioma oficial. Um dos efeitos esperados, com a
reforma é em relação ao intercâmbio cultural, redução de  custos de produção e tradução de livros e a difusão
bibliográfica nesses países de colonização portuguesa.

Comunicação ESMAM

(98) 3235-3231 – Ramal 220
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Servidores do Judiciário aprovam treinamento de memorização na Esmam
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Os participantes interagiram por meio de dinâmicas para assimilação das técnicas (Foto:Ribamar Pinheiro)

Servidores do Judiciário aprovam treinamento de memorização na Esmam

Uma boa memória é ideal para todos os profissionais e fundamental para quem trabalha com muita informação
e nem sempre dispõe de tanto tempo. Com base nesse entendimento, a Escola Superior da Magistratura do
Maranhão (Esmam) ofereceu a cerca de 130 servidores do Poder Judiciário estadual um treinamento em
memorização ministrado pelo pesquisador cognitivo, autor, consultor e palestrante Renato Alves, primeiro
recordista brasileiro de memória.

O pesquisador ensinou estratégias para a aprendizagem acelerada, memorização, foco e concentração. O
público que lotou o auditório da Esmam interagiu por meio de dinâmicas para assimilação das técnicas e
recebeu material didático gratuito. A intenção é capacitar os servidores, para que possam executar suas
atividades profissionais com redução do risco de distração e de ter que refazer o trabalho.

A resposta às atividades foi elogiada pelo palestrante, para quem a construção de memórias fortes é baseada
em três etapas: estudar, a ponto de explicar o que será memorizado; organizar, encontrando formas que
facilitem e acelerem a memorização; e assimilar, utilizando ferramentas e estratégias de fixação.

PARTES DO CORPO – Uma das técnicas utilizadas por Alves consiste em associar partes do corpo a palavras,
frases ou expressões. Como exemplo, ele relacionou as principais obras do escritor Jorge Amado a cabelo, testa,
olhos, orelhas, nariz, até chegar aos pés, que representavam Tieta, enumerando um total de 14 títulos. Os
participantes do treinamento ficaram surpresos quando descobriram que haviam memorizado todos os nomes,
em qualquer ordem, rapidamente.

O pesquisador explica que o princípio da concentração na leitura está em envolver no ato uma grande parte do
cérebro, que é dividido em dois hemisférios: o esquerdo, responsável por cálculos, escrita, leitura, entre outras
funções; e o direito, parte mais emocional, simbólica e criativa. Partindo dessa premissa, um dos exemplos é
imaginar personagens, objetos, lugares e ações conforme se desenvolva a leitura, criando as chamadas telas
mentais. Segundo Alves, tal processo forçará o estímulo da memória visual.

“Especificamente numa área como a de um técnico, que tem que ler muitos documentos, ele aprende a
assimilar com mais qualidade, a perceber que a memorização não é só uma questão técnica, mas é
comportamento”, citou o autor de “Técnicas Avançadas de Memorização e Concentração”. “Todos nós temos um
potencial muito grande de memorização. O que a gente precisa é descobrir funções que já existem no nosso
sistema cognitivo e deixá-las aflorar”, completou.

Participantes da palestra aprovaram o treinamento: “As técnicas que ele passou são bem simples e fáceis de
serem aplicadas no dia-a-dia”, avaliou o técnico judiciário Wander Henrique Braga da Silva. “Com essas



técnicas, a gente pode conseguir ir recapitulando cada curso que a gente já fez, de forma que possa fazer uma
síntese e aplicar no ambiente de trabalho”, explicou a auxiliar judiciária Djanne de Oliveira.

RECORDISTA – Renato Alves foi oficialmente reconhecido o primeiro recordista de memória do país em 2006,
pelo Rank Brasil, o livro brasileiro dos recordes. Com o método que leva seu nome, ele já capacitou mais de 200
mil pessoas. Dentre seus clientes, há universidades públicas e privadas, órgãos do governo e multinacionais.

Assessoria de Comunicação do TJMA

asscom@tjma.jus.br

mailto:asscom@tjma.jus.br
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Servidores aprendem técnicas de memorização e foco
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A palestra teve ampla participação dos servidores

Servidores aprendem técnicas de memorização e foco

A palestra ministrada pelo recordista nacional de memória, Renato Alves Nunes, revelou aos servidores do
Tribunal de Justiça do Maranhão, além de diversas técnicas de aprendizagem, como desenvolver a capacidade
de memória frente ao ambiente atual de circulação permanente e rápida de inúmeras informações.

Mais de 100 servidores participaram do treinamento, o qual ofereceu ferramentas para ativar a capacidade de
memorização e foco, a fim de diminuir o risco de distração e retrabalho, situações que geram perda de tempo e
estresse.

Lêda Maranhão, servidora do Tribunal de Justiça há 38 anos, disse que os ensinamentos foram tão relevantes
quanto motivadores. “Na época que eu estudava, os livros não tinham grandes atrativos visuais, e nós líamos
muito e por isso imaginávamos muito, através do que lia, isso ajudou a ativar minha memória. As técnicas que
ele ensinou vão ser muito importantes para a vida profissional e pessoal. O que aprendemos sobre
metapensamento, pra mim, foi demais. Ter foco, para bloquear outros pensamentos que podem nos atrapalhar”,
destacou a servidora.

Ao final da palestra, os servidores participantes mencionaram o efeito motivador de aprender mais
profundamente como a mente humana trabalha e assimila conhecimento. Uma das dicas importantes do
recordista de memória está no material didático que foi oferecido gratuitamente: “Pense positivo em relação ao
trabalho, afinal é a sua principal atividade e nela passará bons anos de sua vida. Resistência, desgosto pelo que
faz prejudica o aprendizado. Não memorizamos aquilo que não gostamos”, advertiu.

RECORDISTA DE MEMÓRIA – Renato Alves Nunes é pesquisador cognitivo, autor, consultor e palestrante com
20 anos de experiência. Graduado em computação, estudou ciências cognitivas e filosofia da mente. Ele é o
primeiro brasileiro a obter o título de melhor memória do Brasil, pelo Rank Brasil – o livro dos recordes
nacionais.

Comunicação ESMAM

(98) 3235-3231 – ramal 220
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Poder Público deve criar programa para crianças órfãs em Olho d’Água das Cunhãs

O município de Olho d´Água das Cunhãs terá prazo de 90 dias para implantar programa de apoio sócio-familiar,
bem como criar abrigo municipal permanente, implementando também um programa de colocação, na forma de
guarda, para crianças órfãs e abandonadas.

A determinação é da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que negou recurso da
prefeitura contra a decisão da comarca de Olho d´Água das Cunhãs e manteve as condenações, na ação civil
pública movida pelo Ministério Público Estadual (MP).

O município deverá ainda, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, repassar integralmente ao Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente os recursos previstos em lei e possibilitar a intervenção do Conselho
Municipal, em seu papel controlador e deliberativo em defesa e promoção dos direitos da criança e do
adolescente.

O Ministério Público ajuizou ação alegando a ausência de uma regular política de atendimento a jovens e
infantes que têm seus direitos violados e ameaçados, já que o município não possui programas de proteção
integral como apoio às famílias, de tratamento médico, psicológico e psiquiátrico em regime hospitalar e
ambulatorial dirigido a crianças, adolescentes, alcoólatras e dependentes químicos, além de inexistirem abrigo
municipal e programa de guarda pra crianças órfãs e abandonadas.

Na sentença, a juíza Josane Araújo Farias destacou o princípio da proteção integral, que estaria sendo violado
pelo município ante a necessidade de implementação das políticas de atendimento aos direitos da criança e do
adolescente. O princípio assegura à criança e ao adolescente, como dever do Estado, absoluta prioridade na
proteção de seus direitos.

Os argumentos do município no recurso foram rejeitados pelo relator, desembargador Vicente de Paula Gomes
de Castro, que classificou as medidas como obrigações legais do ente, de forma que a inércia não se justifica
diante da simples e não comprovada alegação da falta de disponibilidade financeira, que não basta para afastar
o dever constitucional de assegurar os direitos de crianças e adolescentes com absoluta prioridade.

“A concretização das medidas é imprescindível, inclusive a criação de abrigo, sob pena de patente desrespeito
às diretrizes que tratam da política de atendimento”, justificou. (Processo: 192062012)

Juliana Mendes

Assessoria de Comunicação do TJMA
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Juízes e assessores debatem a concessão da assistência judiciária gratuita na Justiça maranhense

Discutir os critérios de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita diante da grande demanda
processual nos tribunais de Justiça do Brasil, esse foi o tema do fórum de debates promovido na última
sexta-feira (30) pela Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA). O encontro aconteceu no Auditório
Desembargador José Joaquim Ramos Filgueiras (Fórum Justiça de São Luís) e contou com exposições do
professor doutor Luciano Timm, do desembargador Lourival Serejo e do assessor jurídico da Diretoria do Fundo
de Reaparelhamento do Judiciário (Ferj) Ricardo Castro. Participaram do evento magistrados e assessores.

De acordo com o juiz Holídice Barros, diretor acadêmico da AMMA, a importância de se debater o assunto é
uma consequência da necessidade de estabelecer critérios de uniformização para concessão da gratuidade,
pedida quando a parte alega não ter condições financeiras para bancar o custo do processo. O juiz esclareceu
que nem os tribunais estaduais, nem mesmo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), têm posição definitiva sobre a
matéria. “O próprio STJ fixa critérios para a concessão do benefício, mas termina por acatar a simples
declaração de hipossuficiência do postulante”, afimou Barros.

Debatedores – O fórum teve como expositor principal o professor doutor Luciano Benetti Timm, da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que possui vasta experiência sobre o assunto, já tendo coordenado
uma pesquisa encomendada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O desembargador Lourival Serejo fez um
contraponto à exposição, destacando como a Corte estadual tem se posicionado no acolhimento dos pedidos do
benefício, já havendo, inclusive a adoção de alguns critérios.

O assessor Jurídico do Ferj Ricardo Castro apresentou, em números, os valores que refletem as concessões da
assistência judiciária. Castro esclareceu que um estudo realizado pela Diretoria do Ferj revelou que na Justiça
estadual o custo médio de um processo é de R$ 710,00 por mês.

Já a diretora do Ferj, Celerita Dinorah, reforçou que os dados do estudo podem servir como referência para a
análise dos juízes na tomada de decisão quanto à aceitação ou à negação do pedido de assistência gratuita.
Posição também defendida pelo juiz Holídice Barros, que afirmou ter sido muito proveitoso o evento e que vai
refletir na melhor avaliação dos pedidos de assistência judiciária gratuita no âmbito da Justiça maranhense.

Participaram da abertura dos trabalhos o presidente da AMMA, juiz Gervásio Santos; o diretor do Fórum de São
Luís, juiz Osmar Gomes; e o juiz federal Ivo Anselmo Hohn.

Assessoria de Comunicação
Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão
(98) 3198-4624 / 4636
asscom_cgj@tjma.jus.br
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Juizado Especial de Timon divulga resultado de seleção para conciliador voluntário
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Juizado Especial de Timon divulga resultado de seleção para conciliador voluntário

Edital assinado pelo juiz titular do Juizado Especial Cível e Criminal de Timon, Rogério Monteles da Costa,
torna público o resultado da seleção para conciliador voluntário para atuar junto à unidade (Fórum Amarantino
Ribeiro Gonçalves, à Rua Lizete de Oliveira Farias, s/n, Parque Piauí, Timon).

As candidatas cujos nomes constam na relação têm o prazo de dez dias, a contar da publicação do edital no
Diário da Justiça, para a apresentação de documentos junto ao Juizado.

Os nomes dos candidatos selecionados e a relação dos documentos exigidos constam do edital em anexo. 
Outras informações podem ser obtidas pelos telefones do Juizado: (86) 3317-7146/ 3317-7147

Marta Barros

Assessoria de Comunicação

Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão

asscom_cgj@tjma.jus.br

www.facebook.com/cgjma
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Divisão Médica promove Campanha de Vacinação nesta terça-feira (3)
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Divisão Médica promove Campanha de Vacinação nesta terça-feira (3)

A Divisão Médica do Tribunal de Justiça do Maranhão realiza nesta terça-feira (3), das 9h às 16h, em suas
instalações, na sede do TJMA, mais uma campanha de vacinação destinada a servidores e magistrados.

Desta vez, serão oferecidas vacinas contra Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Febre Amarela,
Hepatite B, Difteria e Tétano (DT), seguindo o Calendário Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. A
campanha é dirigida aos adultos, que deverão apresentar a carteira de vacinação.

As vacinas contra Tríplice Viral e Febre Amarela (validade de 10 anos) serão aplicadas em dose única; já a
aplicação da vacina contra Hepatite B será feita em três doses (a segunda após um mês e a terceira após seis
meses, ambas contadas a partir da primeira dose); e contra Difteria e Tétano em três doses, com intervalos de
dois meses cada.

Mais informações podem ser obtidas com a Divisão Médica pelo telefone (98) 3198.4382.

Assessoria de Comunicação do TJMA
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Sistema do TJMA é apresentado em Fórum de Tecnologia em Minas Gerais
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Sistema do TJMA é apresentado em Fórum de Tecnologia em Minas Gerais

O sistema Attend – desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) para facilitar o agendamento de
sessões nos centros de conciliação – foi um dos quatro trabalhos apresentados na categoria “Cases de Sucesso
nos TJ’s”, durante II Fórum Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no Judiciário: Desafios e Soluções,
em Belo Horizonte (MG).

O chefe do Telejudiciário do TJMA, Fábio Chaves Martins, fez a apresentação do sistema no evento, no painel “A
utilização do Sistema Attend como instrumento de ampliação de acesso à Justiça”. A ferramenta foi escolhida
pelo diretor de Informática do TJMA, Jorge Henrique Oliveira, convidado pela organização do Fórum TIC, como
o case de sucesso do Judiciário maranhense.

O Fórum discutiu a expansão do Judiciário por meio da implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe), a
melhoria e exploração das ferramentas que podem potencializar o Modelo Nacional de Interoperabilidade em
todos os Tribunais de Justiça. No evento, foram apresentados casos relacionados à modernização da gestão,
integração dos sistemas e novas tecnologias.

Amanda Campos

Assessoria de Comunicação do TJMA
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Instituições querem unificar informações do sistema carcerário
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Instituições querem unificar informações do sistema carcerário

A Unidade de Monitoramento Carcerário do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), as secretarias estaduais
de Justiça e Administração Penitenciária, Segurança Pública, Secretaria Adjunta de Tecnologia de Informação, e
a Defensoria Pública do Estado discutiram sobre a implantação de sistema unificado de informações do sistema
carcerário estadual.

O objetivo é criar uma ferramenta que contemple as necessidades de cada instituição. Para isso, serão
realizadas reuniões sistemáticas para elaboração de propostas para o desenvolvimento do projeto.

Na reunião, ficou instituído a 2ª segunda-feira de cada mês para a reunião do Grupo de Trabalho, sempre às
10:00 h, no Auditório da Sede Administrativa do TJMA.

Assessoria de Comunicação do TJMA
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Pio XII – Acusado de homicídio é condenado a 15 anos de reclusão
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Pio XII – Acusado de homicídio é condenado a 15 anos de reclusão

Acusado de homicídio, Janison Alves da Silva, o “Nem”, como é conhecido, foi condenado a 15 anos de reclusão
em júri promovido na última quinta-feira (29), na Comarca de Pio XII. A pena deve ser cumprida em regime
inicialmente fechado, na Penitenciária de Pedrinhas. Presidiu o julgamento a juíza titular da comarca, Mirella
Cezar Freitas.

Conforme a denúncia, o crime, que teve como vítima Jorge Helildo de Sousa da Silva, se deu em 15 de junho de
2013, quando o réu teria desferido na região encefálica da vítima vários golpes de facão, matando-a. Ainda
conforme a denúncia, a motivação do crime foi a negativa de Jorge em pagar duas cervejas, no valor de R$
10,00 (dez reais) para o acusado. Após o crime Janison fugiu, tendo sido preso no último dia 28 de fevereiro. Por
maioria, o Conselho de Sentença rejeitou a tese de legítima defesa sustentada pelo defensor do réu.

Na sentença, Mirella Cezar mantém o decreto de prisão preventiva do sentenciado “ante a necessidade da
garantia da ordem pública diante da lesividade social do fato perpetrado”. A magistrada ressalta ainda o risco
do réu, em liberdade, evadir-se, “frustrando a sociedade de vê-lo cumprir a pena. Ademais, representaria um
contra-senso liberá-lo após ter sido condenado pelo Tribunal do Júri quando passou parte da instrução foragido
para se furtar da aplicação da lei”, conclui.

Marta Barros

Assessoria de Comunicação

Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão
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Pio XII - Acusado de homicídio é condenado a 15 anos de reclusão
Acusado de homicídio, Janison Alves da Silva, o “Nem”, como é conhecido, foi condenado a 15 anos de reclusão
em júri promovido na última quinta-feira (29), na Comarca de Pio XII. A pena deve ser cumprida em regime
inicialmente fechado, na Penitenciária de Pedrinhas. Presidiu o julgamento a juíza titular da comarca, Mirella
Cezar Freitas.

Conforme a denúncia, o crime, que teve como vítima Jorge Helildo de Sousa da Silva, se deu em 15 de junho de
2013, quando o réu teria desferido na região encefálica da vítima vários golpes de facão, matando-a. Ainda
conforme a denúncia, a motivação do crime foi a negativa de Jorge em pagar duas cervejas, no valor de R$
10,00 (dez reais) para o acusado. Após o crime Janison fugiu, tendo sido preso no último dia 28 de fevereiro. Por
maioria, o Conselho de Sentença rejeitou a tese de legítima defesa sustentada pelo defensor do réu.

Na sentença, Mirella Cezar mantém o decreto de prisão preventiva do sentenciado “ante a necessidade da
garantia da ordem pública diante da lesividade social do fato perpetrado”. A magistrada ressalta ainda o risco
do réu, em liberdade, evadir-se, “frustrando a sociedade de vê-lo cumprir a pena. Ademais, representaria um
contra-senso liberá-lo após ter sido condenado pelo Tribunal do Júri quando passou parte da instrução foragido
para se furtar da aplicação da lei”, conclui.
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Justiça exige implantação de programa para crianças órfãs

O município de Olho d´Água das Cunhãs terá prazo de 90 dias para implantar programa de apoio sócio-familiar,
bem como criar abrigo municipal permanente, implementando também um programa de colocação, na forma de
guarda, para crianças órfãs e abandonadas.

A determinação é da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que negou recurso da
prefeitura contra a decisão da comarca de Olho d´Água das Cunhãs e manteve as condenações, na ação civil
pública movida pelo Ministério Público Estadual (MP).

O município deverá ainda, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, repassar integralmente ao Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente os recursos previstos em lei e possibilitar a intervenção do Conselho
Municipal, em seu papel controlador e deliberativo em defesa e promoção dos direitos da criança e do
adolescente.

O Ministério Público ajuizou ação alegando a ausência de uma regular política de atendimento a jovens e
infantes que têm seus direitos violados e ameaçados, já que o município não possui programas de proteção
integral como apoio às famílias, de tratamento médico, psicológico e psiquiátrico em regime hospitalar e
ambulatorial dirigido a crianças, adolescentes, alcoólatras e dependentes químicos, além de inexistirem abrigo
municipal e programa de guarda pra crianças órfãs e abandonadas.

Publicado em 02-06-2014 15:30:30.
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Justiça do MA debate assistência judiciária gratuita

Discutir os critérios de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita diante da grande demanda
processual nos tribunais de Justiça do Brasil, esse foi o tema do fórum de debates promovido na última
sexta-feira (30) pela Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA). O encontro aconteceu no Auditório
Desembargador José Joaquim Ramos Filgueiras (Fórum Justiça de São Luís) e contou com exposições do
professor doutor Luciano Timm, do desembargador Lourival Serejo e do assessor jurídico da Diretoria do Fundo
de Reaparelhamento do Judiciário (Ferj) Ricardo Castro. Participaram do evento magistrados e assessores.

De acordo com o juiz Holídice Barros, diretor acadêmico da AMMA, a importância de se debater o assunto é
uma consequência da necessidade de estabelecer critérios de uniformização para concessão da gratuidade,
pedida quando a parte alega não ter condições financeiras para bancar o custo do processo.  O juiz esclareceu
que nem os tribunais estaduais, nem mesmo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), têm posição definitiva sobre a
matéria. “O próprio STJ fixa critérios para a concessão do benefício, mas termina por acatar a simples
declaração de hipossuficiência do postulante”, afimou Barros. 
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Homem é condenado a 15 anos de prisão em Pio XII
Júri promovido na última quinta-feira (29) condenou Janison Alves da Silva, conhecido como ''Nem'', foi
condenado a 15 anos de prisão. O julgamento ocorreu na Cormaca de Pio XII, sendo presidida pela juíza titular
Mirella Cezar Freitas.

Janison, é acusado de matar a vítima Jorge Helildo de Sousa da Silva, crime ocorrido em 15 de junho de 2013. A
motivação seria, a recusa de Jorge em pagas duas cervejas para o acusado, assim foi morto com vários golpes
de facão.

Com a sentença,  o réu cumprirá pena na penitenciária de Pedrinhas, em São Luís.
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Estado
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Poder Público deve criar programa para crianças órfãs em Olho d’Água das Cunhãs

O município de Olho d´Água das Cunhãs terá prazo de 90 dias para implantar programa de apoio sócio-familiar,
bem como criar abrigo municipal permanente, implementando também um programa de colocação, na forma de
guarda, para crianças órfãs e abandonadas.

Vicente de Paula rejeitou os argumentos do município (Foto:Ribamar Pinheiro)
A determinação é da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que negou recurso da
prefeitura contra a decisão da comarca de Olho d´Água das Cunhãs e manteve as condenações, na ação civil
pública movida pelo Ministério Público Estadual (MP).

O município deverá ainda, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, repassar integralmente ao Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente os recursos previstos em lei e possibilitar a intervenção do Conselho
Municipal, em seu papel controlador e deliberativo em defesa e promoção dos direitos da criança e do
adolescente.

O Ministério Público ajuizou ação alegando a ausência de uma regular política de atendimento a jovens e
infantes que têm seus direitos violados e ameaçados, já que o município não possui programas de proteção
integral como apoio às famílias, de tratamento médico, psicológico e psiquiátrico em regime hospitalar e
ambulatorial dirigido a crianças, adolescentes, alcoólatras e dependentes químicos, além de inexistirem abrigo
municipal e programa de guarda pra crianças órfãs e abandonadas.

Na sentença, a juíza Josane Araújo Farias destacou o princípio da proteção integral, que estaria sendo violado
pelo município ante a necessidade de implementação das políticas de atendimento aos direitos da criança e do
adolescente. O princípio assegura à criança e ao adolescente, como dever do Estado, absoluta prioridade na
proteção de seus direitos.

Os argumentos do município no recurso foram rejeitados pelo relator, desembargador Vicente de Paula Gomes
de Castro, que classificou as medidas como obrigações legais do ente, de forma que a inércia não se justifica
diante da simples e não comprovada alegação da falta de disponibilidade financeira, que não basta para afastar
o dever constitucional de assegurar os direitos de crianças e adolescentes com absoluta prioridade.

“A concretização das medidas é imprescindível, inclusive a criação de abrigo, sob pena de patente desrespeito
às diretrizes que tratam da política de atendimento”, justificou. (Processo: 192062012)
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Réus são condenados por homicídio qualificado em Grajaú

Em sessões do Tribunal do Júri realizadas no dia 28, no município de Grajaú, e no dia 29, em Itaipava do Grajaú
(termo judiciário da referida Comarca), foram condenados pela prática de homicídio qualificado,
respectivamente, Adriano Costa Silva e Osmir da Silva. Atuou nas sessões o promotor de justiça Rodrigo de
Vasconcelos Ferro, titular da Comarca de Caxias, respondendo pela 2ª Promotoria de Justiça de Grajaú.

Adriano Costa Silva foi sentenciado a 16 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão pelo crime de homicídio
duplamente qualificado, por motivo fútil e por uso de meio que tornou impossível a defesa de sua companheira
Marysvan da Silva Sousa.

O réu, movido por ciúme, desferiu um tiro de espingarda artesanal que atingiu a cabeça da vítima, no momento
em que a mesma se encontrava de costas, tentando fugir.

Osmir da Silva foi condenado a 18 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de homicídio triplamente
qualificado, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e à traição, tendo como vítima um andarilho,
conhecido apenas como Edilson.

No dia do crime, o acusado atraiu Edilson até um matagal e, lá chegando, decepou o braço esquerdo do mesmo
com um facão, em virtude de ter sido, momentos antes, alvo de chacota por parte da vítima. O andarilho
zombara da deficiência física do acusado, que teve um dos braços decepado em uma briga. Depois disso, o réu
desferiu diversas facadas no coração, pulmões, fígado e intestino da vítima e esmagou a cabeça da mesma com
pedradas e tijoladas.

O representante do Ministério Público do Maranhão que o sistema de justiça atuou de forma célere nos casos,
pois o julgamento dos crimes ocorreu apenas quatro e seis meses, respectivamente, após os homicídios.

As sessões do Tribunal do Júri foram presididas pelo juiz Fernando Jorge Pereira. Grajaú e Itaipava do Grajaú
ficam a 560km e 447km de São Luís, respectivamente.
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h2 class="knewintitulo">Pio XII ? Acusado de homicídio é condenado a 15 anos de reclusão 

Acusado de homicídio, Janison Alves da Silva, o "Nem", como é conhecido, foi condenado a 15 anos de reclusão
em júri promovido na última quinta-feira (29), na Comarca de Pio XII. A pena deve ser cumprida em regime
inicialmente fechado, na Penitenciária de Pedrinhas. Presidiu o julgamento a juíza titular da comarca, Mirella
Cezar Freitas.

Conforme a denúncia, o crime, que teve como vítima Jorge Helildo de Sousa da Silva, se deu em 15 de junho de
2013, quando o réu teria desferido na região encefálica da vítima vários golpes de facão, matando-a. Ainda
conforme a denúncia, a motivação do crime foi a negativa de Jorge em pagar duas cervejas, no valor de R$
10,00 (dez reais) para o acusado. Após o crime Janison fugiu, tendo sido preso no último dia 28 de fevereiro. Por
maioria, o Conselho de Sentença rejeitou a tese de legítima defesa sustentada pelo defensor do réu.

Na sentença, Mirella Cezar mantém o decreto de prisão preventiva do sentenciado "ante a necessidade da
garantia da ordem pública diante da lesividade social do fato perpetrado". A magistrada ressalta ainda o risco
do réu, em liberdade, evadir-se, "frustrando a sociedade de vê-lo cumprir a pena. Ademais, representaria um
contra-senso liberá-lo após ter sido condenado pelo Tribunal do Júri quando passou parte da instrução foragido
para se furtar da aplicação da lei", conclui.
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Jurados condenam acusado de tentar matar preso no quartel da Polícia Militar do Maranhão

m_02062014_1230Tobias Pereira Oliveira foi condenado a 6 anos e 6 dias de reclusão por tentar assassinar a
golpes de faca João Batista Silva Mendes. O crime ocorreu manhã de 1º de outubro de 2010, no Comando Geral
da Polícia Militar (Calhau), onde os presos eram mantidos por motivo de segurança, considerando o crime em
que estavam envolvidos. Atualmente, eles cumprem pena em penitenciária federal. O julgamento foi presidido
pelo juiz José Heluy Júnior e ocorreu no último dia 27, na Sala de Sessões da 4ª Vara do Tribunal do Júri de São
Luís.

Ao ser interrogado em plenário, Tobias Pereira Oliveira confessou que tentou matar João Batista Silva Mendes
porque a vítima envolvera-se no assassinato de um irmão do réu.  O réu já tem duas condenações por roubo,
responde a processo por homicídio e tem outros inquéritos policiais em tramitação.

Segundo a denúncia, no dia do crime, Tobias Pereira Oliveira saiu armado com uma faca da sua cela, ferindo
João Batista Silva com diversos golpes, quando os dois se encontravam no banho de sol. Ele só parou as
agressões porque um dos policiais da guarnição ameaçou atirar.

Outras condenações– Também no 4º Tribunal do Júri, no dia 29 de maio, foi condenado a 21 anos e 6 meses de
reclusão Marcelo Cláudio Mendes Costa, pelo assassinato de Carlos Guido Arcângelo Sousa. Marcelo confessou
o crime, tendo dito que o mesmo foi motivado por uma discussão, ocorrida na madrugada do dia 13 de maio de
2012, na Vila dos Nobres, região do Coroadinho. O réu já havia sido condenado por outro crime pela 1ª Vara
Criminal e responde a processo na Comarca de São Vicente Ferrer (MA).

Ainda em sessão da 4ª Vara do Júri, realizada no dia 22 de maio, os jurados condenaram também Walbernilson
da Cunha Wan Lume a 5 anos e 5 meses de reclusão por tentativa de homicídio contra  Wellington Alves
Tavares,  na noite  do dia 30 de junho de 2007, na Jordoa. O réu também possui antecedentes criminais, já
tendo sido condenado pela 1ª Vara de Entorpecentes da capital, onde responde a outro processo. Outro
processo contra o réu corre na 1ª Vara do Tribunal do Júri.

O réu confessou que o crime aconteceu após ele tomar satisfação com Wellington Alves Tavares por causa de
uma discussão entre a mãe do acusado e a mulher da vítima.

Ainda no 4º Tribunal do Júri, no último dia 15 de maio, foi condenado a 16 anos e 6 meses de reclusão  José
Gleison Araújo Oliveira por matar, a golpes de facão na cabeça,  Valquimar Coelho Veloso, na noite do dia 18 de
agosto de 2005, na Vila  Mauro Fecury I. Após discutirem em um bar, o acusado  perseguiu a vítima em uma
bicicleta e a executou em local deserto.
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Inscrições para casamento comunitário em Carutapera terminam quarta-feira (04)
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Terminam nessa quarta-feira (04) as inscrições para o casamento comunitário que o Poder Judiciário de
Carutapera promove no próximo dia 26 de junho, às 17h, na Quadra da Cidadania ((Avenida Padre Mário Racca,
Bairro Perpétuo Socorro). Até esta segunda-feira (02), 131 casais já se encontram inscritos para a cerimônia a
ser presidida pelo juiz titular da unidade, Alexandre Antonio José de Mesquita. As inscrições para o casamento
estão sendo feitas na Serventia Extrajudicial (cartório) da comarca (Avenida Padre Mário Racca, s/n).

A festa promete. Além de decoração especialmente preparada para o evento, os noivos serão brindados ainda
com bolo confeitado a ser servido entre nubentes e convidados. Comerciantes locais estão sendo contatados
para doar os brindes a ser sorteados entre os casais.

Instituído pelo Poder Judiciário do Maranhão em 1999, o Projeto Casamentos Comunitários tem por objetivo
facilitar a oficialização da união de casais em todo o estado. Todos os atos relativos ao casamento são gratuitos.
Só esse ano, mais de 900 casais já foram beneficiados com a iniciativa.

Na portaria que trata do casamento, o juiz da comarca destaca a importância do casamento comunitário em
Carutapera, onde, segundo ele, é grande o número de casais sem a devida legalização da união.

Comarca de entrância inicial, vara única e termo único (Luis Domingues) Carutapera fica distante da capital
538 km. O Poder Judiciário da comarca funciona na Rua Firmino Pantoja, 113, Centro.

Marta Barros

Assessoria de Comunicação

Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão asscom_cgj@tjma.jus.br www.facebook.com/cgjma

mailto:asscom_cgj@tjma.jus.br
http://www.facebook.com/cgjma


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJMA - CURSOS
02/06/2014 - SITE JUSBRASIL - NOTÍCIAS
POSITIVA
SERVIDORES APRENDEM TÉCNICAS DE MEMORIZAÇÃO E FOCO

Pag.: 34

Servidores aprendem técnicas de memorização e foco
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A palestra teve ampla participação dos servidores

A palestra ministrada pelo recordista nacional de memória, Renato Alves Nunes, revelou aos servidores do
Tribunal de Justiça do Maranhão, além de diversas técnicas de aprendizagem, como desenvolver a capacidade
de memória frente ao ambiente atual de circulação permanente e rápida de inúmeras informações.

Mais de 100 servidores participaram do treinamento, o qual ofereceu ferramentas para ativar a capacidade de
memorização e foco, a fim de diminuir o risco de distração e retrabalho, situações que geram perda de tempo e
estresse.

Lêda Maranhão, servidora do Tribunal de Justiça há 38 anos, disse que os ensinamentos foram tão relevantes
quanto motivadores. "Na época que eu estudava, os livros não tinham grandes atrativos visuais, e nós líamos
muito e por isso imaginávamos muito, através do que lia, isso ajudou a ativar minha memória. As técnicas que
ele ensinou vão ser muito importantes para a vida profissional e pessoal. O que aprendemos sobre
metapensamento, pra mim, foi demais. Ter foco, para bloquear outros pensamentos que podem nos atrapalhar",
destacou a servidora.

Ao final da palestra, os servidores participantes mencionaram o efeito motivador de aprender mais
profundamente como a mente humana trabalha e assimila conhecimento. Uma das dicas importantes do
recordista de memória está no material didático que foi oferecido gratuitamente: "Pense positivo em relação ao
trabalho, afinal é a sua principal atividade e nela passará bons anos de sua vida. Resistência, desgosto pelo que
faz prejudica o aprendizado. Não memorizamos aquilo que não gostamos", advertiu.

RECORDISTA DE MEMÓRIA - Renato Alves Nunes é pesquisador cognitivo, autor, consultor e palestrante com
20 anos de experiência. Graduado em computação, estudou ciências cognitivas e filosofia da mente. Ele é o
primeiro brasileiro a obter o título de melhor memória do Brasil, pelo Rank Brasil - o livro dos recordes
nacionais.

Comunicação ESMAM
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Poder Público deve criar programa para crianças órfãs em Olho dÁgua das Cunhãs
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Vicente de Paula rejeitou os argumentos do município (Foto:Ribamar Pinheiro)

O município de Olho d'Água das Cunhãs terá prazo de 90 dias para implantar programa de apoio sócio-familiar,
bem como criar abrigo municipal permanente, implementando também um programa de colocação, na forma de
guarda, para crianças órfãs e abandonadas.

A determinação é da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que negou recurso da
prefeitura contra a decisão da comarca de Olho d'Água das Cunhãs e manteve as condenações, na ação civil
pública movida pelo Ministério Público Estadual (MP).

O município deverá ainda, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, repassar integralmente ao Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente os recursos previstos em lei e possibilitar a intervenção do Conselho
Municipal, em seu papel controlador e deliberativo em defesa e promoção dos direitos da criança e do
adolescente.

O Ministério Público ajuizou ação alegando a ausência de uma regular política de atendimento a jovens e
infantes que têm seus direitos violados e ameaçados, já que o município não possui programas de proteção
integral como apoio às famílias, de tratamento médico, psicológico e psiquiátrico em regime hospitalar e
ambulatorial dirigido a crianças, adolescentes, alcoólatras e dependentes químicos, além de inexistirem abrigo
municipal e programa de guarda pra crianças órfãs e abandonadas.

Na sentença, a juíza Josane Araújo Farias destacou o princípio da proteção integral, que estaria sendo violado
pelo município ante a necessidade de implementação das políticas de atendimento aos direitos da criança e do
adolescente. O princípio assegura à criança e ao adolescente, como dever do Estado, absoluta prioridade na
proteção de seus direitos.

Os argumentos do município no recurso foram rejeitados pelo relator, desembargador Vicente de Paula Gomes
de Castro, que classificou as medidas como obrigações legais do ente, de forma que a inércia não se justifica
diante da simples e não comprovada alegação da falta de disponibilidade financeira, que não basta para afastar
o dever constitucional de assegurar os direitos de crianças e adolescentes com absoluta prioridade.

A concretização das medidas é imprescindível, inclusive a criação de abrigo, sob pena de patente desrespeito às
diretrizes que tratam da política de atendimento, justificou. (Processo: 192062012)

Juliana Mendes
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Portaria da 1ª VEP disciplina escolta de presos do regime fechado da APAC São Luís
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Portaria editada pela juíza titular da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP) da capital, Ana Maria Almeida Vieira,
estabelece normas para a escolta de presos do regime fechado da Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados APAC São Luís. De acordo com o documento, a Associação fica autorizada a escoltar os
recuperandos, na comarca e fora dela, desde que algemados e mediante termo de compromisso previamente
firmado pelo escoltado.

A escolta deve ser feita por encarregado de segurança e inspetores da APAC e deve ser concedida pela direção
do Centro de Reintegração Social somente para casos de atendimento ou tratamento médico, hospitalar,
odontológico ou exames laboratoriais; comparecimento ao Fórum e delegacias para audiências, mediante
requisição; comparecimento a cartórios para assinatura de escrituras ou outros documentos públicos e outras
repartições públicas, para obtenção de documentos. Qualquer outra saída de recuperandos com escolta só será
permitida mediante autorização judicial.

Irregularidade ou anormalidade - Cabe ainda à APAC o tratamento individualizado de cada escolta, reza o
documento. Com essa finalidade, a equipe de escoltantes deve ser adequada ao caso e todas as providências
para evitar a fuga dos escoltados devem ser tomadas. Nos prontuários dos recuperandos e nos arquivos da
APAC devem ser registradas as escoltas autorizadas e como elas se desenvolveram.

Qualquer irregularidade ou anormalidade (tentativas de fuga, prática de ato anti-social por parte do preso ou
descumprimento das condições impostas para o benefício) ocorrida durante a escolta deve ser imediatamente
comunicada ao Juízo da Execução. No caso de irregularidade ou anormalidade, nova escolta de encarregado e
inspetores ao recuperando deve ser precedida de pronunciamento judicial sobre o fato.

Entre as considerações da titular da 1ª VEP na portaria, a competência do Poder Judiciário em zelar pelo
correto cumprimento da pena e tomar as providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos
penais. Ana Maria Vieira destaca ainda que a escolta deve ser regulamentada, a fim de se disciplinar a
movimentação de recuperandos da APAC São Luís.

Marta Barros

Assessoria de Comunicação

Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão asscom_cgj@tjma.jus.br www.facebook.com/cgjma

mailto:asscom_cgj@tjma.jus.br
http://www.facebook.com/cgjma


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJMA - JUÍZES
02/06/2014 - SITE JUSBRASIL - NOTÍCIAS
POSITIVA
JUÍZES E ASSESSORES DEBATEM A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NA JUSTIÇA
MARANHENSE

Pag.: 37

Juízes e assessores debatem a concessão da assistência judiciária gratuita na Justiça maranhense
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Discutir os critérios de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita diante da grande demanda
processual nos tribunais de Justiça do Brasil, esse foi o tema do fórum de debates promovido na última
sexta-feira (30) pela Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA). O encontro aconteceu no Auditório
Desembargador José Joaquim Ramos Filgueiras (Fórum Justiça de São Luís) e contou com exposições do
professor doutor Luciano Timm, do desembargador Lourival Serejo e do assessor jurídico da Diretoria do Fundo
de Reaparelhamento do Judiciário (Ferj) Ricardo Castro. Participaram do evento magistrados e assessores.

De acordo com o juiz Holídice Barros, diretor acadêmico da AMMA, a importância de se debater o assunto é
uma consequência da necessidade de estabelecer critérios de uniformização para concessão da gratuidade,
pedida quando a parte alega não ter condições financeiras para bancar o custo do processo. O juiz esclareceu
que nem os tribunais estaduais, nem mesmo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), têm posição definitiva sobre a
matéria. O próprio STJ fixa critérios para a concessão do benefício, mas termina por acatar a simples
declaração de hipossuficiência do postulante, afimou Barros.

Debatedores O fórum teve como expositor principal o professor doutor Luciano Benetti Timm, da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que possui vasta experiência sobre o assunto, já tendo coordenado
uma pesquisa encomendada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O desembargador Lourival Serejo fez um
contraponto à exposição, destacando como a Corte estadual tem se posicionado no acolhimento dos pedidos do
benefício, já havendo, inclusive a adoção de alguns critérios.

O assessor Jurídico do Ferj Ricardo Castro apresentou, em números, os valores que refletem as concessões da
assistência judiciária. Castro esclareceu que um estudo realizado pela Diretoria do Ferj revelou que na Justiça
estadual o custo médio de um processo é de R$ 710,00 por mês.

Já a diretora do Ferj, Celerita Dinorah, reforçou que os dados do estudo podem servir como referência para a
análise dos juízes na tomada de decisão quanto à aceitação ou à negação do pedido de assistência gratuita.
Posição também defendida pelo juiz Holídice Barros, que afirmou ter sido muito proveitoso o evento e que vai
refletir na melhor avaliação dos pedidos de assistência judiciária gratuita no âmbito da Justiça maranhense.

Participaram da abertura dos trabalhos o presidente da AMMA, juiz Gervásio Santos; o diretor do Fórum de São
Luís, juiz Osmar Gomes; e o juiz federal Ivo Anselmo Hohn.

Assessoria de Comunicação

Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão
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Juizado Especial de Timon divulga resultado de seleção para conciliador voluntário
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Edital assinado pelo juiz titular do Juizado Especial Cível e Criminal de Timon, Rogério Monteles da Costa,
torna público o resultado da seleção para conciliador voluntário para atuar junto à unidade (Fórum Amarantino
Ribeiro Gonçalves, à Rua Lizete de Oliveira Farias, s/n, Parque Piauí, Timon).

As candidatas cujos nomes constam na relação têm o prazo de dez dias, a contar da publicação do edital no
Diário da Justiça, para a apresentação de documentos junto ao Juizado.

Os nomes dos candidatos selecionados e a relação dos documentos exigidos constam do edital em anexo. Outras
informações podem ser obtidas pelos telefones do Juizado: (86) 3317-7146/ 3317-7147

Marta Barros
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Divisão Médica promove Campanha de Vacinação nesta terça-feira (3)

Publicado por Tribunal de Justiça do Maranhão - 3 horas atrás

A Divisão Médica do Tribunal de Justiça do Maranhão realiza nesta terça-feira (3), das 9h às 16h, em suas
instalações, na sede do TJMA, mais uma campanha de vacinação destinada a servidores e magistrados.

Desta vez, serão oferecidas vacinas contra Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Febre Amarela,
Hepatite B, Difteria e Tétano (DT), seguindo o Calendário Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. A
campanha é dirigida aos adultos, que deverão apresentar a carteira de vacinação.

As vacinas contra Tríplice Viral e Febre Amarela (validade de 10 anos) serão aplicadas em dose única; já a
aplicação da vacina contra Hepatite B será feita em três doses (a segunda após um mês e a terceira após seis
meses, ambas contadas a partir da primeira dose); e contra Difteria e Tétano em três doses, com intervalos de
dois meses cada.

Mais informações podem ser obtidas com a Divisão Médica pelo telefone (98) 3198.4382.

Assessoria de Comunicação do TJMA
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Sistema do TJMA é apresentado em Fórum de Tecnologia em Minas Gerais
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O sistema Attend desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) para facilitar o agendamento de
sessões nos centros de conciliação foi um dos quatro trabalhos apresentados na categoria Cases de Sucesso nos
TJs, durante II Fórum Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no Judiciário: Desafios e Soluções, em
Belo Horizonte (MG).

O chefe do Telejudiciário do TJMA, Fábio Chaves Martins, fez a apresentação do sistema no evento, no painel A
utilização do Sistema Attend como instrumento de ampliação de acesso à Justiça. A ferramenta foi escolhida
pelo diretor de Informática do TJMA, Jorge Henrique Oliveira, convidado pela organização do Fórum TIC, como
o case de sucesso do Judiciário maranhense.

O Fórum discutiu a expansão do Judiciário por meio da implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe), a
melhoria e exploração das ferramentas que podem potencializar o Modelo Nacional de Interoperabilidade em
todos os Tribunais de Justiça. No evento, foram apresentados casos relacionados à modernização da gestão,
integração dos sistemas e novas tecnologias.

Amanda Campos
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Sistema carcerário do Estado terá programa unificado de informações

A Unidade de Monitoramento Carcerário do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), as secretarias estaduais
de Justiça e Administração Penitenciária, Segurança Pública, Secretaria Adjunta de Tecnologia de Informação, e
a Defensoria Pública do Estado discutiram sobre a implantação de sistema unificado de informações do sistema
carcerário estadual.

O objetivo é criar uma ferramenta que contemple as necessidades de cada instituição. Para isso, serão
realizadas reuniões sistemáticas para elaboração de propostas para o desenvolvimento do projeto.

Na reunião, ficou instituído a 2ª segunda-feira de cada mês para a reunião do Grupo de Trabalho, sempre às
10:00 h, no Auditório da Sede Administrativa do TJMA.

Assessoria de Comunicação do TJMA asscom@tjma.jus.br
(98) 3198 4370
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Pio XII - Acusado de homicídio é condenado a 15 anos de reclusão
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Acusado de homicídio, Janison Alves da Silva, o Nem, como é conhecido, foi condenado a 15 anos de reclusão
em júri promovido na última quinta-feira (29), na Comarca de Pio XII. A pena deve ser cumprida em regime
inicialmente fechado, na Penitenciária de Pedrinhas. Presidiu o julgamento a juíza titular da comarca, Mirella
Cezar Freitas.

Conforme a denúncia, o crime, que teve como vítima Jorge Helildo de Sousa da Silva, se deu em 15 de junho de
2013, quando o réu teria desferido na região encefálica da vítima vários golpes de facão, matando-a. Ainda
conforme a denúncia, a motivação do crime foi a negativa de Jorge em pagar duas cervejas, no valor de R$
10,00 (dez reais) para o acusado. Após o crime Janison fugiu, tendo sido preso no último dia 28 de fevereiro. Por
maioria, o Conselho de Sentença rejeitou a tese de legítima defesa sustentada pelo defensor do réu.

Na sentença, Mirella Cezar mantém o decreto de prisão preventiva do sentenciado ante a necessidade da
garantia da ordem pública diante da lesividade social do fato perpetrado. A magistrada ressalta ainda o risco do
réu, em liberdade, evadir-se, frustrando a sociedade de vê-lo cumprir a pena. Ademais, representaria um
contra-senso liberá-lo após ter sido condenado pelo Tribunal do Júri quando passou parte da instrução foragido
para se furtar da aplicação da lei, conclui.

Marta Barros
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Jurados condenam acusado de tentar matar preso no quartel da Polícia Militar do Maranhão
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Tobias Pereira Oliveira foi condenado a 6 anos e 6 dias de reclusão por tentar assassinar a golpes de faca João
Batista Silva Mendes. O crime ocorreu manhã de 1º de outubro de 2010, no Comando Geral da Polícia Militar
(Calhau), onde os presos eram mantidos por motivo de segurança, considerando o crime em que estavam
envolvidos. Atualmente, eles cumprem pena em penitenciária federal. O julgamento foi presidido pelo juiz José
Heluy Júnior e ocorreu no último dia 27, na Sala de Sessões da 4ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís.

Ao ser interrogado em plenário, Tobias Pereira Oliveira confessou que tentou matar João Batista Silva Mendes
porque a vítima envolvera-se no assassinato de um irmão do réu. O réu já tem duas condenações por roubo,
responde a processo por homicídio e tem outros inquéritos policiais em tramitação.

Segundo a denúncia, no dia do crime, Tobias Pereira Oliveira saiu armado com uma faca da sua cela, ferindo
João Batista Silva com diversos golpes, quando os dois se encontravam no banho de sol. Ele só parou as
agressões porque um dos policiais da guarnição ameaçou atirar.

Outras condenações Também no 4º Tribunal do Júri, no dia 29 de maio, foi condenado a 21 anos e 6 meses de
reclusão Marcelo Cláudio Mendes Costa, pelo assassinato de Carlos Guido Arcângelo Sousa. Marcelo confessou
o crime, tendo dito que o mesmo foi motivado por uma discussão, ocorrida na madrugada do dia 13 de maio de
2012, na Vila dos Nobres, região do Coroadinho. O réu já havia sido condenado por outro crime pela 1ª Vara
Criminal e responde a processo na Comarca de São Vicente Ferrer (MA).

Ainda em sessão da 4ª Vara do Júri, realizada no dia 22 de maio, os jurados condenaram também Walbernilson
da Cunha Wan Lume a 5 anos e 5 meses de reclusão por tentativa de homicídio contra Wellington Alves Tavares,
na noite do dia 30 de junho de 2007, na Jordoa. O réu também possui antecedentes criminais, já tendo sido
condenado pela 1ª Vara de Entorpecentes da capital, onde responde a outro processo. Outro processo contra o
réu corre na 1ª Vara do Tribunal do Júri.

O réu confessou que o crime aconteceu após ele tomar satisfação com Wellington Alves Tavares por causa de
uma discussão entre a mãe do acusado e a mulher da vítima.

Ainda no 4º Tribunal do Júri, no último dia 15 de maio, foi condenado a 16 anos e 6 meses de reclusão José
Gleison Araújo Oliveira por matar, a golpes de facão na cabeça, Valquimar Coelho Veloso, na noite do dia 18 de
agosto de 2005, na Vila Mauro Fecury I. Após discutirem em um bar, o acusado perseguiu a vítima em uma
bicicleta e a executou em local deserto.
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Tribunal de Justiça do Maranhão suspende julgamento de Irani Vieira

A acusada de ser a mandante da morte do advogado Valdecy Ferreira Rocha teve habeas corpus emitido a seu
favor

Enfermeira Irani Ferreira da Rocha, acusada de ser a mandante do crime

O julgamento da enfermeira Irani Vieira Ferreira Rocha, acusada de ser a mandante do assassinato do
advogado Valdecy Ferreira Rocha, não será mais realizado neste terça-feira (3), como havia sido anunciado. 
O julgamento foi suspenso em função do pedido de um habeas corpus feito pela defesa da acusada e deferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, através do relator, desembargador, Antonio Fernando Bayma
Araújo, em decisão proferida no fim da tarde da última sexta-feira (30).
A defesa de Irani Vieira solicitou à justiça que fossem feitas três diligências, uma delas se a testemunha que viu
Gilvan Varão atirando no advogado Valdecy Ferreira, tinha uma visão ampla do local. Segundo o assistente de
acusação do caso, Daladier Barros, essas três diligências deveriam ter sido feitas na primeira fase do processo,
que é a fase de instrução. Em função disso, a juíza titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz,
Janaina Araújo de Carvalho, indeferiu o pedido para que essas diligências fossem feitas e por conta disso a
defesa impetrou um habeas corpus pedindo a suspensão do julgamento de Irani Vieira, até que sejam efetuadas
essas diligências. 
Daladier Barros disse que na realidade isso foi uma manobra para retardar o julgamento de Irani Vieira, mas
que mais dia menos dia, isso vai acontecer. 
‘Não vai ter como a acusada se livrar do julgamento. Isso vai acontecer e esperamos que seja ainda esse ano’,
disse Daladier.
No pedido do habeas corpus feito pelo advogado da acusada, Antonio Pacheco Guerreiro Neto, ele alegou que a
juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz, Janaína Araújo, quando indeferiu a realização das três
diligências solicitadas, violou o direito ao contraditório e ampla defesa da paciente. 
 O caso - O advogado Valdecy Ferreira da Rocha foi executado com um tiro a queima roupa na cabeça, no dia 30
de novembro de 2005, por volta de 17 horas, quando estava saindo em sua caminhonete, que estava
estacionada em frente à Prefeitura Municipal de Imperatriz.
No decorrer das investigações, realizadas na ocasião pelos delegados Carlos Alberto Brasil e Ródson Almeida,
este último vindo de São Luís especialmente para ajudar nas investigações, foi constatado que Irani Vieira é
acusada de ser a mandante, enquanto que Gilvan Pereira Varão o autor do crime.
Vale ressaltar que o trabalho feito pelos advogados Gener Marinho, que é sobrinho da vítima, Miguel Daladier
Barros e Jaqueline Aguiar de Sousa, contribuiu para que esse crime fosse totalmente elucidado.


