
1

NOTÍCIAS
Informativo Eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão - Julho de 2012 - Ano I  - Nº 6

TJ ganha nova central 
de processamento de dados

O presidente do Tribunal de Justiça 
do Maranhão, desembargador Antonio 
Guerreiro Júnior, inaugurou a nova e 
moderníssima Central de Processamen-
to de Dados do TJMA, ou Data Center. O 
investimento de R$ 1,9 milhão reúne 
tecnologia de ponta e permite funcio-
namento 24 horas/dia dos sistemas ju-
diciais e administrativos. O novo sistema 
possui capacidade de 120 terabytes de 
armazenamento de dados. A previsão é 
de que essa capacidade seja ampliada 
para 140 terabytes até o final do ano.

“Em cinco anos serão investidos R$ 
3,4 milhões no Data Center”, anunciou o 
presidente aos desembargadores e juí-
zes que estiveram na inauguração. 

Segundo Guerreiro Júnior, o Data Cen-
ter consolida com êxito esforço do início 

na gestão do presidente Jamil Gedeon e 
que teve a honra de inaugurar. Conhe-
ceram as instalações do Data Center os 
desembargadores Cleones Cunha (cor-
regedor-geral da Justiça), Jorge Rachid, 
Joaquim Figueiredo, Paulo Velten, José 
Luiz Almeida e Kleber Carvalho. 

O sistema de dados do Tribunal de 
Justiça do Maranhão está muito mais 
preparado para receber o processo ele-
trônico. Facilitará o trabalho de advoga-
dos e tornará muito mais ágil o dia-a-
dia de quem precisa da Justiça.

“O investimento se reverterá em be-
nefício do Judiciário estadual e da socie-
dade”, disse o corregedor-geral.

SISTEMA INTELIGENTE - O Data 
Center conta com câmeras de vigilância 

e equipamentos de detecção e com-
bate a incêndio. Construído com base 
no conceito de “sala segura”, o local é 
protegido contra acesso indevido e tem 
entrada controlada por biometria. O 
ambiente tem temperatura e umidade 
controladas automaticamente.

As máquinas possuem fonte de 
energia secundária, para prevenção a 
quedas de eletricidade. Um Centro de 
Controle Operacional passa a monitorar 
a CPD e a rede coorporativa do TJMA. 

O Centro de Dados conta ainda com 
sistemas de última geração para de-
tecção precoce de fumaça e extinção de 
incêndio com gás inerte, o que permite 
atacar o fogo e não danificar os equipa-
mentos. Câmeras de vídeo monitoram 
permanentemente o acesso ao local.

TJ
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Estreia novo Portal do Judiciário maranhense
Barbosa, o conteúdo antigo estava disperso e 
a navegação confusa. As mudanças buscaram 
otimizar o espaço e facilitar a consulta ao con-
teúdo informativo. “As páginas do Tribunal, da 
Corregedoria e da Esmam foram identificadas 
com cores diferentes e as notícias de cada 
órgão são destaques na página principal”, 
explica.

“O projeto de layout foi desenvolvido se-
guindo o padrão de web 
2.0 e é preparado para as 
futuras funcionalidades 
e adaptações. O endere-
ço das páginas internas 
foi encurtado e se tornou 
mais fácil de ser encontra-
do nos sites de busca na 
internet”, diz o diretor de 
informática, Paulo Rocha 
Neto.

PROJETO - O novo por-

tal foi desenvolvido pela equipe da Coordena-
doria de Análise e Desenvolvimento da Dire-
toria de Informática e Automação do Tribunal 
de Justiça, com base em projeto apresentado 
pela Assessoria de Comunicação da Presidên-
cia. O projeto teve início durante a presidên-
cia do desembargador Jamil Gedeon, sendo 
concluído na gestão do presidente Guerreiro 
Júnior.

A análise midiática feita por empresa espe-
cializada aponta que, em maio, o Judiciário 
maranhense atingiu a marca de 1.300 inser-
ções na mídia local, incluindo canais de tele-
visão, rádios e mídia eletrônica.  Desse total, 
852 abordaram de forma positiva assuntos 
ligados ao Tribunal de Justiça – 401 neutras 
e apenas 35 negativas, além de 50 peças de 
campanhas publicitárias. 

Só nos jornais impressos com circulação di-
ária foram publicadas 800 matérias nas edito-
rias de Política, Geral, Cidade, Polícia, Estado, 
Urbano e outras. Nos canais de televisão fo-
ram 122 veiculações, e nas emissoras de rádio 
108. Na Internet –  blogs e sites – foram 308 
inserções. 

A análise mostra a forma como Tribunal de 
Justiça do Maranhão (TJMA) está ocupando 
os espaços nos veículos de comunicação do 
Maranhão – jornais impressos, TVs, rádios e 
internet, a partir da abordagem das notícias.

INTERESSE PÚBLICO – As atividades das 
diretorias e demais setores do Tribunal tam-
bém são noticiadas. As ações voltadas para a 

O Poder Judiciário do Maranhão tem novo 
portal na internet. O endereço continua o 
mesmo, mas a antiga página foi reformulada 
e incorporou novos recursos de navegação e 
interatividade, tornando o acesso às informa-
ções mais rápido. 

Dentre outras novidades, o usuário agora 
dispõe do mapa do site, da busca por palavra-
chave, menu de acesso rápido personalizado 
e integração às redes sociais, dentre outras fa-
cilidades. A mudança fortalece a ideia de um 
Judiciário coeso em ações e interatividade, e 
segue orientação do presidente do TJMA, de-
sembargador Antonio Guerreiro Júnior.

“Com o novo portal, teremos uma ferra-
menta de monitoramento que vai permitir 
obter informações em tempo real sobre o 
conteúdo acessado e a Assessoria de Comu-
nicação poderá analisar o uso do portal pela 
comunidade”, informa o assessor-chefe de 
comunicação, Reinaldo Barros.

Segundo a coordenadora do portal, Helena 

área de responsabilidade social desenvolvidas 
pela Casa da Criança Menino Jesus e Casa 
Abrigo, que atendem crianças, adolescentes 
e mulheres vítimas de violência e abandono, 
também chegam ao conhecimento da so-
ciedade, além de outras ações relevantes, a 
exemplo de projetos sociais idealizados por 
juízes em diversas comarcas. 

As informações são veiculadas sem ne-
nhum custo para o Tribunal, que é uma fonte 

Mídia destaca mais de 800 notícias positivas 
sobre o Judiciário estadual

inesgotável de notícias para a imprensa, por 
ser responsável por importantes decisões que 
influem diretamente na vida do cidadão. 

A Assessoria de Comunicação produz tam-
bém boletins para a Rádio Justiça (Brasília-
DF), e várias emissoras do Estado – Rádio 
Educativa (Coroatá); Rádio Nova FM (Bacabal) 
Rádio Cultura FM (Guimarães); Rádio Veneza 
FM (Caxias); Rádio Marconi FM (Açailândia) – 
não incluídas na mensuração.
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Participaram do seminário representantes 
de instituições públicas e privadas, condu-
tores de veículos, instrutores de autoescolas, 
estudantes, advogados, proprietários de con-
cessionárias, taxistas, policiais militares e pro-
fissionais da imprensa. 

PALESTRANTES - Além de José Eulálio, que 
falou sobre “O Juizado Especial de Trânsito e a 
Prestação Jurisdicional Célere”, o evento teve 
como palestrantes o desembargador federal 
e professor da UFMA, Alberto José Vieira da 
Silva (O elemento anímico nos crimes de trân-
sito); o advogado Arnaldo Rizzardo (A respon-
sabilidade civil nos acidentes de trânsito); o 
promotor de Justiça do Paraná, Fabio André 
Guaragni (Dolo eventual nos delitos de trânsi-
to); o advogado, secretário municipal de Trân-
sito de Curitiba (PR), Marcelo Araújo (O CTB e 
sua aplicação no âmbito cível e criminal); e o 
perito do ICRIM, Augusto César Lima Almeida 
(A perícia no trânsito de veículos).

Seminário discute soluções 
para o trânsito

Mutirão faz mais de 800
 audiências em Coroatá

Com o apoio do Tribunal de Justiça do Ma-
ranhão, o Juizado Especial do Trânsito de São 
Luís realizou, entre os dias 13 e 15 de junho, o 
I Seminário Maranhense sobre Segurança no 
Trânsito, no Hotel Luzeiros.  

Coordenado pelo juiz titular do Juizado do 
Trânsito, José Eulálio Figueiredo, o evento 
reuniu especialistas em segurança e Direito 
do Trânsito. 

De acordo com o magistrado, São Luís ocu-
pa o 19º lugar no ranking de cidades com o 
trânsito mais violento do país, segundo pes-
quisas recentes realizadas em 5.560 municí-
pios brasileiros pela Associação Brasileira de 
Medicina de Tráfego e pela Organização dos 
Estados Ibero-Americanos. 

“Está na hora de unirmos forças para en-
frentar a situação caótica em que se encontra 
o trânsito na cidade. Vamos trabalhar para 
conscientizar a população mostrando que é 
preciso ter responsabilidade e maturidade 
para dirigir um veículo”, explica.

A juíza da 1ª Vara Cível de Coroatá, Josane 
Braga entregou ao presidente do Tribunal de 
Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador 
Antônio Guerreiro Júnior, o relatório final do 
mutirão processual com trâmite no Juizado 
Especial Cível, que ocorreu entre os dias 18 e 
22 de junho naquela comarca.

O evento, realizado no salão do Júri do 

Julho de 2012 - Ano I  - nº 6

Lançada nova 
edição da Revista 
de Jurisprudência 

do TJMA

Já está disponível o quinto volume da 
Revista do Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão, referente aos meses de julho a 
dezembro de 2011. A publicação reúne, em 
287 páginas, textos doutrinários, discursos, 
ementário temático e jurisprudência cível e 
criminal da Justiça estadual.

Além de decisões comentadas, a Revista 
dá ênfase ao discurso proferido pelo desem-
bargador Guerreiro Júnior, durante sua posse 
como presidente do TJMA, em 16 de dezem-
bro de 2011. 

A publicação tem como objetivo incentivar 
o estudo da doutrina, legislação e jurispru-
dência, propiciando o intercâmbio entre o 
Tribunal e profissionais da área de Direito.

O coordenador do conselho editorial da 
publicação, desembargador Lourival Serejo, 
classifica a Revista como um “importante 
instrumento de publicidade das decisões e 
pensamento jurídico da magistratura, pois 
projeta para o país e para o futuro a cultura 
jurídica do momento vivido”. 

A edição atual contém artigos sobre o Di-
reito de Família, acórdãos publicados pelas 
Câmaras Cível e Criminal e o Direito do Idoso 
como tema específico. Também apresenta 
decisão do primeiro grau que reconheceu o 
direito de retificação do registro civil de um 
transexual.

Fórum de Coroatá, atendeu demandas dos 
moradores da comarca e também de Peritoró 
(termo judicial). 

Dez juízes realizaram 806 audiências de 
instrução e julgamento, com 733 julgados no 
total. De acordo com a magistrada, o movi-
mento diário foi de cerca de duas mil pessoas, 
durante os cinco dias de mutirão.
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Problemas do sistema de saúde serão 
discutidos pelo Judiciário 

Informações do TJMA repercutem 
nas redes sociais

As deficiências na prestação de serviço en-
volvendo a área de saúde nos setores público 
e privado são temas de discussão entre os ór-
gãos do Judiciário nacional. Em nível estadu-
al, o Tribunal de Justiça (TJMA) vai participar 
intensamente dos debates a partir do I Fórum 
Estadual do Judiciário para a Saúde do Mara-

Além do site do Tribunal de Justiça (www.
tjma.jus.br), o Judiciário maranhense utiliza 
as redes sociais como ferramenta para se co-
municar com a sociedade, divulgando infor-
mações de interesse público. 

Pelo Facebook e Twitter, os usuários dos 
serviços da Justiça podem acessar, comparti-
lhar e “curtir” pautas das sessões plenárias e 
das câmaras isoladas cíveis, criminais e reuni-
das, além de vídeos, fotos e notícias. 

Em pouco mais de um ano de implantação 
do perfil “TJ_MA” no Facebook, a opção “cur-
tir” na página do Judiciário chegou a quase 
1.000 usuários. No Twitter são mais de dois 
mil seguidores, entre magistrados, servidores, 
juristas, autoridades, e o público em geral, por 
meio do endereço www.twitter.com/TJ_MA.

Links instalados na home do site do TJMA  
direcionam para as páginas do Tribunal às re-

nhão: A Justiça faz bem à saúde, programado 
para o segundo semestre. 

A realização do evento foi definida durante 
reunião entre o presidente do TJMA, desem-
bargador Antonio Guerreiro Júnior, e a coor-
denação do evento, que tem à frente o vice-
diretor da Escola Superior da Magistratura 
(Esmam), juiz João Santana Sousa.

Entre as justificativas apontadas para efe-
tivação do Fórum está a necessidade de os 
juízes estarem devidamente capacitados para 
dirimir conflitos nessa área, não apenas com o 
domínio do conhecimento jurídico, mas com 
informações complementares de outros seg-
mentos.  

O objetivo é atualizar e aprimorar magis-
trados, promotores, procuradores, defensores 
públicos, secretários, profissionais e gestores 
de saúde sobre o acesso e o atendimento 
prestado pela saúde pública e suplementar, 

além das demandas atuais do Poder Judiciá-
rio diretamente vinculadas a essas temáticas.

A relevância do assunto levou o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) a editar a Resolu-
ção nº 107, de junho de 2010, que instituiu 
o Fórum Nacional do Judiciário para monito-
ramento e resolução das demandas de assis-
tência à saúde, como fornecimento de medi-
camentos, tratamentos e solicitação de leitos, 
entre outras questões.

TEMÁTICAS - O Fórum será organizado 
pela Esmam e entre os temas a serem discuti-
dos estão Políticas Públicas estaduais na área 
de saúde; Panorama de acesso; Panorama 
das agências reguladoras; Orçamento público 
para o setor; Judicialização da saúde e efeitos 
dos processos judiciais na prestação do aten-
dimento suplementar; e contratos com pres-
tadoras de serviço de saúde. 

des, onde a população poderá acompanhar as 
informações publicadas.

“Com esses canais, o Tribunal interage com 
o público, responde às demandas e se aproxi-
ma do cidadão, dando transparência às infor-
mações de interesse da sociedade”, aponta o 
presidente do TJMA, desembargador Antonio 
Guerreito Júnior.

A atualização e acompanhamento do con-
teúdo é feita diariamente, com as notícias 
produzidas pela Assessoria de Comunicação 
nas sessões de julgamento e junto à Presidên-
cia do Tribunal.  As ações foram implementa-
das como parte do Plano de Ação Estratégica 
da Assessoria de Comunicação.


