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Correições no Judiciário

Varas de São Luís e do interior do Maranhão iniciam correição geral ordinária nas suas secretarias judiciais a
partir desta terça-feira (6). As atividades correicionais visam ao aprimoramento da prestação jurisdicional, à
celeridade nos serviços judiciais nas secretarias judiciais, nas secretarias de diretorias de fóruns e nas
serventias extrajudiciais. Destinam-se, também, a prevenir irregularidades e a apurar reclamações, denúncias e
faltas disciplinares. A 5ª Vara Criminal de São Luis inicia sua correição nesta terça, dia 6, e as atividades
seguem até o dia 15. Na 3ª Vara do Tribunal do Júri de São Luis os trabalhos vão de 7 a 20 de janeiro. No
Fórum da Comarca de Paraibano, os trabalhos serão iniciados na quarta-feira, dia 7, com encerramento
marcado para o dia 20. Já na 5ª Vara de Caxias, os trabalhos começam no dia 12 de janeiro. Na 2ª Vara de
Estreito, a correição tem início na quarta-feira, a exemplo da 1ª Vara de Família de Açailândia. Na 2ª Vara da
Infância e Juventude de São Luis, os trabalhos correicionais iniciam-se no dia 7 e seguem até o dia 16. As
correições ordinárias e extraordinárias fazem parte do calendário oficial da Corregedoria. Além dos Juizados
Especiais, varas da capital e comarcas do interior também passarão por correição ao longo de 2015. Sobre as
correições versa a Resolução 24/2009, do Tribunal de Justiça. A correição ordinária realizada pelo juiz de
direito da comarca, vara ou juizado tem os seguintes objetivos gerais, além de outros específicos que,
porventura, entenda-se necessário: analisar a regularidade na tramitação dos feitos judiciais; medir o tempo de
cumprimento pela secretaria das determinações exaradas.
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Justiça suspende julgamentos e prazos processuais no recesso

Com o recesso forense, que começou no dia 20 de dezembro e se estende até o dia 20 de janeiro de 2015, não
estão sendo realizadas sessões de julgamento ou audiências no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), nas
câmaras cíveis e nas criminais (isoladas e reunidas), nas varas e nos juizados das comarcas do estado. Foram
suspensos também os prazos processuais e publicações de acórdãos, sentenças, decisões e intimações de partes
e advogados de processos físicos e virtuais, em primeira e segunda instâncias.

O recesso está previsto no Regimento Interno do TJMA (artigo 277) no período de 20 de dezembro a 6 de
janeiro. Porém, decisão aprovada pelo Pleno do TJ (Resolução nº 32/2013) estendeu o período até 20 de janeiro,
atendendo pedido da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para que os advogados possam gozar
férias das atividades profissionais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro de cada ano.

Visando garantir o acesso do cidadão à Justiça e atender as demandas urgentes – habeas corpus, mandados de
segurança, agravos de instrumento e suspensão de liminares –, o TJMA funcionará em sistema de plantão
judicial, nas esferas cível e criminal. A suspensão de prazos processuais, sessões e audiências não impede a
prática de ato processual de natureza urgente ou necessário à preservação de direitos nem atinge processos
envolvendo réu preso, nos autos vinculados à prisão.

Apesar dos prazos e das sessões e das audiências permanecerem suspensos até o dia 20 de janeiro, haverá
expediente normal para todos os magistrados e servidores e regular atendimento ao público a partir de 5 de
janeiro de 2014. Para manter o atendimento, conforme a Portaria 08/2014, as unidades judiciais funcionarão em
regime de escala no período de 22 a 26 de dezembro (recesso natalino) e de 29 de dezembro a 2 de janeiro de
2015 (recesso de ano novo).

De 7 a 20 de janeiro, todas as unidades jurisdicionais do Maranhão deverão realizar correições gerais
ordinárias. A medida visa organizar as unidades, desde o início do ano e, dessa forma, garantir uma melhor
prestação jurisdicional à sociedade.

Publicações - A Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações do TJMA orienta que no período do recesso
forense os usuários do sistema do Diário da Justiça Eletrônico não cadastrem matérias, uma vez que não haverá
publicação de acórdãos, sentenças, decisões e intimações de partes e advogados na primeira e na segunda
instâncias, exceto para os considerados de natureza urgente ou necessário à preservação de direitos.

Fonte: TJMA
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Audiência pública encerra ano do Judiciário em Loreto

audiência em loreto

O final do ano do Poder Judiciário em Loreto foi marcado pela realização de uma audiência pública na comarca.
De acordo com o juiz Marco Aurélio Veloso de Oliveira Silva, titular da comarca, a audiência foi realizada na
Câmara de Vereadores e discutiu diversos assuntos de interesse da população, e visou à aproximação entre
Judiciário e comunidade. Essa foi a primeira audiência pública realizada em Loreto.

Com o título Produtividade Judiciária 2014 e temas da Justiça e Sociedade em Loreto MA, a audiência debateu
pontos como: alcance da Gratificação por Produtividade Judiciária, alcançado pela primeira vez na comarca e
que implicou em melhoria na prestação da Justiça junto à comunidade; o aumento na prolatação de sentenças
que cresceu de 454 em 2011 para 777 em 2014.

O que se observou foi que, pela primeira vez, houve uma diminuição no acervo processual da comarca, que em
2013 contava com 1240 e em 2014 encerrou com 1116 processos, destacou o juiz. Também fez parte das ações
do judiciário a realização do 1º casamento comunitário realizado na cidade de São Félix de Balsas, bem como a
realização de 3 sessões do tribunal do júri onde foram julgados 4 réus.

Alem da produção do Judiciário na comarca foi destacado os temas de maior relevância na cidade, como o
aumento dos casos de violência doméstica, dos crimes de furto e roubo, além de casos relacionados as drogas e
a juventude da cidade. Por fim, foram expostos os números da eleição de 2014 nas cidades de Loreto e São
Félix de Balsas, onde ocorreram sem incidentes.

Audiências públicas são de grande utilidade, pois nos dão a oportunidade de discutir e levar junto à comunidade
assuntos de extrema importância. É interessante o Judiciário estar perto da sociedade, ressaltou Veloso.

Michael Mesquita

Assessoria de Comunicação

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

(98) 3198-4636/ 3198-4624
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Prorrogadas inscrições para projetos sociais na 2ª VEP

Centro Educacional São José Operário, instituição que já recebeu recursos e está novamente inscrita

Estão prorrogadas as inscrições para seleção de projetos sociais na 2ª Vara de Execuções Penais até o dia 16 de
janeiro de 2015. De acordo com informações da secretaria da VEP, já existem 13 projetos inscritos, o que
significa um aumento em relação ao ano passado, que até o final do período de inscrição recebeu somente 11
projetos. Em 2014, a VEP contemplou 8 projetos, destinando recursos, cujos valores variaram entre 2 e 5 mil
reais. Esses recursos são obtidos através das transações penais.

Para realizar a inscrição, as instituições devem estar em dia com a documentação e estabelecer parceria com a
vara, através de assinatura de termo de convênio. Depois de inscritos, estes projetos passarão por uma análise
da equipe multidisciplinar, visita e entrevista no local da aplicação para que seja verificada a sua viabilidade e
acordo com os objetivos estratégicos da 2ª VEP, ressalta Fernando Mendonça, juiz titular da 2ª VEP.

Parcerias - A 2ª VEP possui hoje convênio com instituições distribuídas em praticamente todos os bairros de
São Luís, elas englobam desde associação de moradores, creches, igrejas, grupos folclóricos e secretarias
municipais de educação e saúde. Nestas instituições, os condenados a pagar prestação de serviço à comunidade
exercem atividades em setores como: portaria, apoio administrativo e serviços gerais, até atividades
especializadas como professores, entre outros, contribuindo assim com o bom andamento da instituição, em sua
maioria, carente de recursos humanos e materiais.

De acordo com o edital, um dos critérios de seleção é o fato da entidade/parceira receber maior quantitativo de
reeducandos possíveis. Assim, a instituição contribui com a Justiça, na efetiva execução das penas, e a Justiça
retribui a instituição com recursos provenientes dos próprios apenados, que pagam outro tipo de pena que é a
prestação pecuniária. Desta forma, todos ganham: Justiça, instituição, sociedade.

As entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, interessadas em participar da seleção, poderão entregar
seu projeto na 2ª VEP, localizada na Rua das Sucupiras, Quadra 43, Casa 31, Jardim Renascença I, CEP:
65075-400, no horário de 08:00 às 18:00h. Mais informações sobre a seleção podem ser obtidas pelo telefone
3227-4014, e, ainda, pelo E-mail: articulacaointersetorial@gmail.com.

Michael Mesquita

Assessoria de Comunicação

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

mailto:articulacaointersetorial@gmail.com
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http://www.facebook.com/cgjma
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Servidor do Judiciário concorre ao Prêmio Mirante Esporte na modalidade Jiu-Jitsu

Francisco Sales já conquistou vários títulos importantes

Oficial de Justiça do Judiciário estadual desde 2001, o lutador Francisco José Pereira de Sales, 38 anos,
concorre ao Prêmio Mirante Esporte na modalidade Jiu-Jitsu.

Exemplo de superação, ele iniciou a prática do esporte em fevereiro de 2012 após ser diagnosticado hipertenso
e ter tido suspeita de infarto por duas vezes. A votação para a premiação pode ser feita pela internet (
www.sistemamirante.com/trofeumirante) até o dia 18 deste mês.

O resultado da votação que também será feita por um júri oficial composto por jornalistas e profissionais da
área de esportes será divulgado no dia 29 de janeiro de 2015, em cerimônia no Teatro Arthur Azevedo, com a
participação dos atletas, federações, autoridades, familiares e patrocinadores.

A lista de prêmios já conquistados por Francisco Sales no Jiu Jitsu é extensa, incluindo o de campeão brasileiro
de Jiu Jitsu profissional (faixa azul, meio pesado) e vice-campeão brasileiro (categoria absoluto) maio de 2014;
campeão brasileiro Pan-Americano outubro de 2014; vencedor das três primeiras etapas do campeonato
brasileiro pela Federação Maranhense de Lutas Profissionais (FMLP) 2014; campeão Norte-Nordeste (faixa
branca, meio pesado) agosto de 2013.

Eu ingressei no Jiu Jitsu por problemas de saúde. Hipertenso, pesando 110 quilos, o remédio para regular a
pressão já não fazia efeito. Foi quando eu resolvi ir a uma academia e após um mês, comecei a praticar Jiu Jitsu.
Gostei, meu mestre me colocou para competir, comecei a ganhar títulos e não parei mais, conta Sales, que
treina na academia Guigo, com o mestre Roberto Ferreira.

Na premiação, além dos melhores atletas por modalidade serão escolhidos o atleta do ano (voto popular), atleta
do ano (júri oficial), federação destaque, jovem talento e incentivo ao esporte, além de outras homenagens a
personalidades que se destacaram na cena esportiva maranhense.

Danielle Limeira

Assessoria de Comunicação do TJMA asscom@tjma.jus.br

(98) 3198.4370
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