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demandas da Família

Fonte: ADPEMA
Estado: MA

Juízes das Varas de Família de São Luís reuniram-se com o presidente do Núcleo de Solução de Conflitos do
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Luiz Almeida, e com o coordenador do órgão, juiz
Alexandre Abreu, para formalizar a instalação do Centro de Mediação e Conciliação Familiar.

O Centro está funcionando em caráter experimental, em espaço físico próprio, no Fórum de São Luís (Calhau),
no 4º andar do prédio, com composição já definida, contando com a supervisão de um magistrado, uma
secretária e três conciliadores, para atender às demandas pré-processuais e processuais relacionadas ao Direito
de Família.

Para o desembargador José Luiz Oliveira de Almeida, a contribuição de todos é necessária para uma melhor
formalização da unidade judiciária, que será responsável pela realização das audiências processuais agendadas
pelas varas, bem como aquelas solicitadas diretamente pelas partes e seus advogados, incluindo revisão de
pensão, guarda e outras demandas pré-processuais, a exemplo das investigações de paternidade, divórcios e
outros pedidos.

Os magistrados destacaram que a instalação da unidade facilitará a supervisão dos termos e um
acompanhamento mais próximo das audiências, sendo fundamental para um trabalho mais eficiente.

Em razão disso, os juízes, em momento anterior, solicitaram à Corregedoria de Justiça a criação de um Centro
para tratar exclusivamente das demandas de Família.

Os magistrados mencionaram que o órgão vem ao encontro de uma manifestação antiga, tendo em vista que
eles não tinham condições de acompanhar as audiências realizadas no Centro de Conciliação (1º Cejusc) que
atendia às demandas cíveis e de família conjuntamente, o que dificulta significativamente a supervisão dos
procedimentos adotados.

Os juízes decidiram regulamentar a entrega de processos físicos para as audiências, assim como o acesso dos
servidores do Centro de Conciliação e Mediação Familiar ao Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), para
a movimentação do processo virtual e encaminhamento de pedidos de homologação de acordos pré-processuais.

PROJETOS - Na oportunidade, o juiz Alexandre Lopes de Abreu, coordenador do NUPEMEC, apresentou o
projeto para formação de parcerias e aplicação das Oficinas de Parentalidade, como um instrumento de
conscientização dos pais em processo de conflito com relação aos filhos, que visa aperfeiçoar o diálogo para a
busca da melhor solução do problema.

A juíza titular da 3ª Vara da Família, Joseane de Jesus Corrêa Bezerra, apresentou, também, o Projeto do Centro



de Recebimento e Entrega de Menores (CREME), que objetiva facilitar, por intermédio de servidores ou
voluntários qualificados, a entrega dos filhos, cujos pais encontram-se em situação de conflito por aproximação
mútua, até que, com o investimento adequado, se supere esse estágio de intolerância, nocivo à formação dos
filhos.
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Júnior Lourenço, prefeito de Miranda do Norte

As coisas não andam nada tranquilas e favoráveis para o prefeito de Miranda do Norte, Junior Lourenço
(PTB). Não bastasse o sucesso da convenção do grupo da oposição que ostenta o slogan "Coragem pra
mudar" e as novas adesões cada vez mais frequentes à chapa de Junior Amorim (PCdoB) e Antônio
Prestação (PR), agora Junior Lourenço foi surpreendido por uma ação do Ministério Público Estadual,
através da Juíza Laysa de Jesus Paz Martins Mendes, da Comarca de Itapecuru Mirim.

  
Tal medida foi instaurada devido ao suposto enriquecimento ilícito do prefeito, desde que esse assumiu
a função no município de Miranda do Norte, em 2008.
 
Contando com inúmeros bens materiais, imóveis valorizados e carros de luxo em Miranda, cidades
vizinhas e até mesmo na capital São Luís, o MPE decidiu investigar a fundo a origem de patrimônio do
prefeito adquirido em tão pouco tempo.
 
Em Miranda do Norte, Júnior Lourenço tem a fama de "ostentador e estourado". Sempre a população
questionou a origem dessa ostentação. É a primeira vez que o Ministério Público decidiu intervir e,
oficialmente, abrir um inquérito sobre essa situação.
 
E tome ostentação
 
Não bastasse esse espetáculo de ostentação, a convenção organizada pelo prefeito para hoje, dia 05,
contará com, nada menos, do que a banda conhecida e de cachê fora dos padrões para uma convenção,
Forró Sacode. Exorbitâncias dessa natureza fazem aumentam a desconfiança da população sobre a
condição financeira do atual prefeito.

Tony Guerra convida o povo para convenção do
prefeito de Miranda do Norte

O processo já foi instaurado e está em tramitação. E o que não pode ser questionado é como isso afeta
a campanha política que se iniciar nos próximos dias. Haja vista que o réu deseja candidatar alguém
para lhe substituir no cargo de prefeito municipal.
 
A população de Miranda do Norte clama por inúmeras melhorias em todos os âmbitos, e agora também
por explicações legais do prefeito Junior Lourenço. Enquanto isso a campanha da oposição cresce nas
ruas e nas pesquisas.
Detalhes do processo, em continua...
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Os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negaram – por
unanimidade – recurso do motorista Raimundo José Passos Martins contra decisão da 1ª Vara do Tribunal do
Júri do Termo Judiciário de São José de Ribamar (Comarca da Ilha de São Luís), que o condenou a oito anos de
prisão - em regime inicialmente semiaberto - por crime de homicídio qualificado (com intenção de matar) contra
o menor João Victor Lopes da Cunha.

O menor foi atropelado em janeiro de 2010, na Praia do Araçagi, por um veículo Celta dirigido por Raimundo
José Passos Martins, que após atingir João Victor, parou o carro, deu marcha-ré e passou por cima do corpo da
vítima, evadindo-se do local em alta velocidade. A criança ainda chegou a ser socorrida pelos pais que o
acompanhavam na praia, mas faleceu a caminho do hospital.

Defesa

No recurso, a defesa pediu a desclassificação do crime de homicídio qualificado (com intenção de matar) para
homicídio culposo no trânsito (sem intenção de matar). Sustentou que o motorista confessou ter atropelado a
criança devido à precária visibilidade na praia por causa das barracas instalada no local. Afirmou que o autor
do atropelamento trafegava com velocidade compatível e que a vítima foi atingida pelo veículo porque estava
correndo e esbarrou contra o carro.

A defesa apontou vícios nos depoimentos das testemunhas de acusação e afirmou serem falsas as declarações
de que o motorista teria passado duas vezes com o veículo sobre o corpo da criança, tratando-se de uma versão
com o intuito de prejudicar e condenar Raimundo José Passos Martins.

Condenação

O relator do processo, desembargador Joaquim Figueiredo, refutou a argumentação da defesa. O magistrado
enfatizou que as decisões do Conselho de Sentença consagram a vontade popular em crimes contra a vida
submetidos a julgamento, não existindo por isso, motivos para a mudança da decisão que resultou na
condenação do motorista, em 11 de agosto de 2015.

O desembargador ressaltou que provas robustas revelam que Martins realmente atropelou o menor porque
estava dirigindo em alta velocidade, em um local de divertimento de muitas crianças, o que exige dos
motoristas maior dever de cuidado e atenção.



Em relação ao pedido de desclassificação do crime de homicídio qualificado, Joaquim Figueiredo assinalou que
a modificação do julgamento pelo Tribunal do Júri entra no campo da excepcionalidade, uma vez que são
mantidas as decisões que encontram amparo legal em provas que sustentam a posição adotada pelo Conselho
de Sentença.

O magistrado salientou que só poderia ser feito novo julgamento se decisão do Tribunal do Júri fosse
manifestamente contrária à prova dos autos, o que não foi constatado na questão analisada. Ele frisou que as
decisões do Júri são soberanas e que, em casos semelhantes, têm sido mantidas pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ).

O post Mantida condenação de motorista que causou a morte de menor na praia do Araçagi apareceu primeiro
em Daniel Matos.

http://www.blogsoestado.com/danielmatos/2016/08/05/mantida-condenacao-de-motorista-que-causou-morte-de-menor-na-praia-do-aracagi/
http://www.blogsoestado.com/danielmatos
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Interditada

Atendendo a pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça determinou, em medida liminar do dia 4

de julho, a interdição parcial e a transferência de presos provisórios oriundos de outras comarcas da 13ª

Delegacia de Polícia de Presidente Dutra.

A decisão judicial prevê que as autoridades civis da 13ª DP se abstenham de receber presos de outras

comarcas, sob pena de multa de R$ 2.500,00 por preso.

Na Ação Civil Pública, proposta pelos promotores de justiça Carlos Rafael Fernandes Bulhão, titular da 1ª

Promotoria de Justiça de Presidente Dutra, e Francisco de Assis da Silva Júnior, da comarca de Tuntum,

que resultou na decisão, ficou demonstrado que a delegacia não está adequada às funções previstas e

não oferece a devida assistência aos internos.

Desse modo, foi estabelecido o prazo de cinco dias para que o Estado do Maranhão, por intermédio da

Secretaria de Estado de Justiça e Administração Penitenciária (Sejap), realizasse o remanejo dos presos

provisórios a outros estabelecimentos prisionais da região e transferência dos definitivos, mas as

medidas ainda não foram cumpridas.

Diante disso, uma audiência para tentativa de conciliação entre o MPMA, a Sejap e a SSP está prevista

para o dia 10 de agosto.

Ficou também determinado que a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) proceda a remoção

de veículos depositados e abandonados no pátio da delegacia de Presidente Dutra, com exceção dos que

estejam vinculados a procedimentos criminais.

http://www.blogdodesa.com.br/x/justica-determina-interdicao-da-delegacia-de-presidente-dutra/
http://www.blogdodesa.com.br/x/justica-determina-interdicao-da-delegacia-de-presidente-dutra/
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Nauro Muniz

Nuro Muniz foi preso ontem e encontra-se na Delegacia Regional de Viana onde cumpre decisão da 3ª Vara
Criminal do Tribunal de Justiça que o condenou por causa de desvio de quase R$ 5 milhões dos recursos da
Saúde municipal.

Pesa ainda contra ele o fato de não ter prestado contas da sua administração para a Câmara Municipal de
Penalva. A condenação inicial foi proferida em abril de 2015 pelo desembargador José Joaquim Figueiredo dos
Anjos, que foi o relato do processo.

A materialidade e autoria do crime estão devidamente comprovadas através do depoimento das testemunhas de
acusação e provas anexadas aos autos. As irregularidades foram constadas durante vistoria in loco realizada
por servidores do Tribunal de Contas do Estado (TCE), quando foi verificada a ausência de documentos que
atestassem a aplicação do dinheiro público recebido em sua finalidade.

Para o desembargador Joaquim Figueiredo, relator do processo, ficou suficientemente provado que o ex-prefeito,
como gestor municipal e, via de consequência, ordenador das despesas daquela localidade, deixou de prestar as
contas devidas, sendo comprovada a prática do que crime que lhe foi imputado.

O post Justiça manda prender Nauro Muniz, ex-prefeito de Penalva apareceu primeiro em Blog do Djalma
Rodrigues.

http://www.djalmarodrigues.com.br/2016/08/05/justica-manda-prender-nauro-muniz-ex-prefeito-de-penalva/
http://www.djalmarodrigues.com.br
http://www.djalmarodrigues.com.br
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Decisão do desembargador José de Ribamar Castro, membro da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão, proíbe a empresa Odebrecht Ambiental do Maranhão de suspender o fornecimento de água aos
moradores de 384 apartamentos de um condomínio, localizado na cidade São José de Ribamar.

O magistrado manteve antecipação de tutela, inicialmente proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Termo Judiciário
de São José de Ribamar (Comarca da Ilha de São Luís), que também determinou que a empresa se abstivesse de
incluir o condomínio em órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 2 mil.

A decisão proibiu a empresa de suspender os serviços, considerando que os métodos de aferição utilizados
foram incorretos, sendo a cobrança do condomínio realizada com base em consumo presumido. O juiz Márcio
José do Carmo ressaltou o descontentamento da população do município com os serviços prestados e o número
considerável de famílias de baixa renda atingidas pelo problema.

Posteriormente, o próprio Juízo da 2ª Vara de São José de Ribamar modificou os efeitos da decisão e determinou
o depósito de 50% do valor da dívida. Ele levou em consideração que a Odebrecht prestou efetivamente o
serviço de água e esgoto ao condomínio, sem a devida contraprestação, o que poderia gerar uma dívida
impagável ao final do processo.

RECURSO – O condomínio recorreu, alegando que a empresa - mesmo ciente de que todas as unidades
possuíam medidor individualizado - passou a emitir faturas por estimativa e em nome do condomínio,
obrigando-o ao pagamento pelo consumo de todos os apartamentos, mesmo aqueles não habitados.

O desembargador José de Ribamar Castro (relator substituto) decidiu retomar os efeitos da primeira decisão,
até julgamento final do processo. Ele ressaltou que a cobrança de 50% do valor da dívida cobrada por
estimativa se afasta do entendimento dos tribunais superiores, já que cada uma das 384 unidades consumidoras
possui hidrômetro individualizado.

"O perigo ao resultado útil do processo se volta em favor do condomínio, que se vê cobrado pelo valor total de
consumo de água de 384 unidades autônomas, quando elas já possuem hidrômetro individualizado, com risco de
suspensão de um serviço essencial a atingir várias famílias", frisou o desembargador.

A decisão do desembargador foi proferida nesta quinta-feira (4), em Agravo de Instrumento, ajuizado em
formato digital, na quarta-feira (3), através do Processo Judicial Eletrônico (PJe). O TJMA passou a receber



recursos através do PJe desde a última segunda-feira, 1º de agosto.
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O juiz Cícero Dias de Sousa Filho, titular da 4ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, determinou hoje (4) que a
empresa Bom Sinal, que vendeu o VLT para a gestão João Castelo (PSDB), arque com os custos de manutenção
do veículo e, ainda, pague o aluguel de um galpão onde os vagões estão sendo guardados desde que o projeto
foi abandonado, logo depois da derrota do tucano ainda nas eleições de 2012.

A decisão atende a um pedido da própria Prefeitura de São Luís, proposto em ação de improbidade
administrativa protocolada pela Procuradoria Geral do Município. Além da própria Bom Sinal, foram acionados
o ex-prefeito (hoje deputado federal) João Castelo e a Serveng Civilsan.

Além de garantir que o Município não seja mais responsável pelo pagamento do aluguel do galpão, o
magistrado deu a senha de qual deve ser o seu entendimento em relação ao mérito da questão.

"A obra objeto da lide identificada como VLT (Veículo Leve sobre os Trilhos) [?] está eivada de fortes indícios de
irregularidades que maculam regularidade dos contratos, mormente, pelo prejuízo causado erário municipal por
se tratar de uma obra que nunca se concretizou demonstrando sua inviabilidade", destacou.

Cícero Dias também apontou um dos principais problemas do processo que resultou na compra dos vagões e na
contratação da empresa para instalar os trilhos. "Foi constatado (sic) a ausência de projeto executivo adequado
através do procedimento preparatório n.º 02/2013 aberto pela 29ª Promotoria Especializada na Defesa do
Patrimônio Público e da Probidade Administrativa", completou.

Para ele, a Bom Sinal foi conivente com uma obra nitidamente eleitoreira. "A empresa Bom Sinal Indústria e
Comércio, como vendedora do VLT, diante da inexistênciade um planejamento executivo e orçamentário do
Sistema-VLT, bem como a sua execução a poucos meses das eleições municipais de 2012, apontam, no mínimo,
que foi conivente, com os graves indícios de ilicitudes alegadas na representação que somados ao abandono da
obra logo após a derrota do gestor-demandado nas eleições, revelou intenção eleitoreira e inviabilizou a
continuidade da obra pelo sucessor, sob pena de sua responsabilidade pelos atos", finalizou, antes de conceder
a liminar.

Blog do Gilberto Leda
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O ex-prefeito da cidade maranhense de Penalva, Nauro Sérgio Muniz, foi preso na noite de hoje (4) no
município em que foi gestor, em operação que envolveu as polícias Civil e Militar.

A informação foi confirmada pelo delegado da Polícia Civil, Roberto Fortes. Segundo fontes ligadas
às pessoas que estiveram na operação, o ex-gestor foi encaminhado ainda ontem para a delegacia
regional de Viana.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), o ex-gestor tem contra si uma sentença judicial -
datada do ano passado  de 1º grau por desviar um montante aproximado de pouco mais de R$ 4,5 milhões do
Fundo Municipal de Saúde.

Ele é acusado, ainda, de descumprimento da apresentação de contas anuais da administração financeira do
município à Câmara de Vereadores. As acusações, ainda segundo a Justiça, são oriundas de averiguações feitas
durante vistoria feita por servidores do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE) à cidade de Penalva.
Na ocasião, foi verificada " a ausência de documentos que confirmassem a aplicação de dinheiro público".

Leia também:●

Escola reformada no governo Flávio Dino desaba na cabeça de alunos, em Timon●

Cúpula da segurança manifesta apoio a delegado ameaçado por agiota em Barra do Corda●

Maior agiota do Centro Sul do Maranhão é preso com várias promissórias●

http://blogdolinhares.com.br/2016/08/04/escola-reformada-no-governo-flavio-dino-desaba-na-cabeca-de-alunos-em-timon/
http://blogdolinhares.com.br/2016/08/02/cupula-da-seguranca-manifesta-apoio-delegado-ameacado-por-agiota-em-barra-do-corda/
http://blogdolinhares.com.br/2016/08/01/maior-agiota-do-centro-sul-do-maranhao-e-preso-com-varias-promissorias/
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Publicado em 4 de agosto de 2016 às 8:10 | Comentar

Foto Reprodução

Um consumidor de São Luís terá direito a uma indenização – por danos morais – no valor de R$ 10 mil,
devido a corte indevido de fornecimento de energia elétrica, feito pela Companhia Energética do
Maranhão (Cemar). A decisão é da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que
confirmou condenação aplicada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de São Luís, reduzindo apenas o
valor da indenização de R$ 20 mil para R$ 10 mil.

A Cemar recorreu da decisão, alegando que não pode ser considerada ilegítima a medida adotada pela
empresa, na efetuação do corte de energia elétrica, uma vez que foi realizada inspeção na unidade do
consumidor, por meio da qual foi detectada irregularidade, tendo o cliente assinado e acompanhado
todo o procedimento, não sendo, por isso, razoável falar em inobservância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.

Sustentou que apresentou todas as provas – capazes de demonstrar a existência de irregularidades
apontadas no imóvel – e, que na condenação aplicada em primeira instância, não foi considerado que
os atos de fiscalização da empresa possuem fé pública e presunção de legalidade e legitimidade
administrativas.

Os argumentos da defesa não convenceram o relator do processo, desembargador Ricardo Duailibe. O
magistrado entendeu que houve grave dano ao consumidor, ficando claramente demonstrada a
atuação abusiva e ilegal da empresa, que se valeu de uma medida drástica como forma de pressionar o
cliente a pagar a dívida, sem maiores questionamentos.

Duailibe firmou seu entendimento fundamentado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), segundo a qual a interrupção do fornecimento de energia elétrica somente se justifica em
relação à conta de consumo recente, não se admitindo esta no tocante a débitos pretéritos (antigos).

Em seu voto, o desembargador considerou juridicamente inadequado o corte do fornecimento de
energia, na residência do consumidor, já que a empresa poderia ter optado pela adoção de
procedimentos ordinários de cobrança, por ser uma questão regulada pelo Código de Defesa do

http://minard.com.br/2016/08/cemar-e-obrigada-a-indenizar-consumidor-por-corte-indevido-de-energia-eletrica/#respond


Consumidor (CDC), sendo a Cemar prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL).
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O ex-prefeito da cidade maranhense de Penalva, Nauro Sérgio Muniz, foi preso na noite de hoje (4) no
município em que foi gestor, em operação que envolveu as polícias Civil e Militar.

A informação foi confirmada pelo delegado da Polícia Civil, Roberto Fortes. Segundo fontes ligadas às pessoas
que estiveram na operação, o ex-gestor foi encaminhado ainda ontem para a delegacia regional de Viana.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), o ex-gestor tem contra si uma sentença judicial -
datada do ano passado  de 1º grau por desviar um montante aproximado de pouco mais de R$ 4,5 milhões do
Fundo Municipal de Saúde.

Ele é acusado, ainda, de descumprimento da apresentação de contas anuais da administração financeira do
município à Câmara de Vereadores. As acusações, ainda segundo a Justiça, são oriundas de averiguações feitas
durante vistoria feita por servidores do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE) à cidade de Penalva.
Na ocasião, foi verificada " a ausência de documentos que confirmassem a aplicação de dinheiro público".



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
05/08/2016 - BLOG DO NETO FERREIRA 
POSITIVA
Justiça proíbe Odebrecht de suspender fornecimento de água em condomínio

Pag.: 11

Justiça proíbe Odebrecht de suspender
fornecimento de água em condomínio

05/08/2016 15:07:35

 

Decisão do desembargador José de Ribamar Castro, membro da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão, proíbe a empresa Odebrecht Ambiental do Maranhão de suspender o fornecimento de água aos
moradores de 384 apartamentos de um condomínio localizado na cidade São José de Ribamar.

O magistrado manteve antecipação de tutela inicialmente proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Termo Judiciário de
São José de Ribamar (Comarca da Ilha de São Luís), que também determinou que a empresa se abstivesse de
incluir o condomínio em órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 2 mil.

A decisão proibiu a empresa de suspender os serviços considerando que os métodos de aferição utilizados
foram incorretos, sendo a cobrança do condomínio realizada com base em consumo presumido. O juiz Márcio
José do Carmo ressaltou o descontentamento da população do município com os serviços prestados e o número
considerável de famílias de baixa renda atingidas pelo problema.

Posteriormente, o próprio juízo da 2ª Vara de São José de Ribamar modificou os efeitos da decisão e determinou
o depósito de 50% do valor da dívida. Ele levou em consideração que a Odebrecht prestou efetivamente o
serviço de água e esgoto ao condomínio, sem a devida contraprestação, o que poderia gerar uma dívida
impagável ao final do processo.

RECURSO – O condomínio recorreu, alegando que a empresa - mesmo ciente de que todas as unidades
possuíam medidor individualizado - passou a emitir faturas por estimativa e em nome do condomínio,
obrigando-o ao pagamento pelo consumo de todos os apartamentos, mesmo aqueles não habitados.

O desembargador José de Ribamar Castro (relator substituto) decidiu retomar os efeitos da primeira decisão,
até julgamento final do processo. Ele ressaltou que a cobrança de 50% do valor da dívida cobrada por
estimativa se afasta do entendimento dos Tribunais Superiores, já que cada uma das 384 unidades
consumidoras possui hidrômetro individualizado.

"O perigo ao resultado útil do processo se volta em favor do condomínio, que se vê cobrado pelo valor total de
consumo de água de 384 unidades autônomas, quando elas já possuem hidrômetro individualizado, com risco de
suspensão de um serviço essencial a atingir várias famílias", frisou o desembargador.

A decisão do desembargador foi proferida nesta quinta-feira (4), em Agravo de Instrumento ajuizado em
formato digital na quarta-feira (3), através do Processo Judicial Eletrônico (PJe). O TJMA passou a receber



recursos através do PJe desde a última segunda-feira, 1º de agosto.
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Os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negaram – por
unanimidade – recurso do motorista Raimundo José Passos Martins contra decisão da 1ª Vara do Tribunal do
Júri do Termo Judiciário de São José de Ribamar (Comarca da Ilha de São Luís), que o condenou a oito anos de
prisão - em regime inicialmente semiaberto - por crime de homicídio qualificado (com intenção de matar) contra
o menor João Victor Lopes da Cunha.

O menor foi atropelado em janeiro de 2010, na praia do Araçagi, por um veículo Celta dirigido por Raimundo
José Passos Martins, que após atingir João Victor, parou o carro, deu marcha-ré e passou por cima do corpo da
vítima, evadindo-se do local em alta velocidade. A criança ainda chegou a ser socorrida pelos pais que o
acompanhavam na praia, mas faleceu a caminho do hospital.

DEFESA - No recurso, a defesa pediu a desclassificação do crime de homicídio qualificado (com intenção de
matar) para homicídio culposo no trânsito (sem intenção de matar). Sustentou que o motorista confessou ter
atropelado a criança devido à precária visibilidade na praia por causa das barracas instalada no local. Afirmou
que o autor do atropelamento trafegava com velocidade compatível e que a vítima foi atingida pelo veículo
porque estava correndo e esbarrou contra o carro.

A defesa apontou vícios nos depoimentos das testemunhas de acusação e afirmou serem falsas as declarações
de que o motorista teria passado duas vezes com o veículo sobre o corpo da criança, tratando-se de uma versão
com o intuito de prejudicar e condenar Raimundo José Passos Martins.

CONDENAÇÃO - O relator do processo, desembargador Joaquim Figueiredo, refutou a argumentação da defesa.
O magistrado enfatizou que as decisões do Conselho de Sentença consagram a vontade popular em crimes
contra a vida submetidos a julgamento, não existindo por isso, motivos para a mudança da decisão que resultou
na condenação do motorista, em 11 de agosto de 2015.

O desembargador ressaltou que provas robustas revelam que Martins realmente atropelou o menor porque
estava dirigindo em alta velocidade, em um local de divertimento de muitas crianças, o que exige dos
motoristas maior dever de cuidado e atenção.

Em relação ao pedido de desclassificação do crime de homicídio qualificado, Joaquim Figueiredo assinalou que
a modificação do julgamento pelo Tribunal do Júri entra no campo da excepcionalidade, uma vez que são
mantidas as decisões que encontram amparo legal em provas que sustentam a posição adotada pelo Conselho
de Sentença.



O magistrado salientou que só poderia ser feito novo julgamento se decisão do Tribunal do Júri fosse
manifestamente contrária à prova dos autos, o que não foi constatado na questão analisada. Ele frisou que as
decisões do Júri são soberanas e que, em casos semelhantes, têm sido mantidas pelo Superior Tribunal de
Justiça.
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O ex-prefeito de Penalva Nauro Muniz foi preso hoje (4) e encaminhado à delegacia regional de Viana.

A prisão decorre de sentença proferia pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ), que
manteve, ainda no ano passado, sentença da Justiça de 1º Grau condenando Muniz pelo desvio de mais R$ 4,5
milhões do Fundo Municipal de Saúde.

O ex-prefeito deixou também de prestar contas anuais da administração financeira do município à Câmara de
Vereadores.
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Blog do Clodoaldo – O ex-prefeito de Paço do Lumiar, Gilberto Aroso, está envolvido em três casos
que o tornam inelegível. São duas condenações do contas no Tribunal de Contas do Estado (TCE) e
uma condenação criminal a 1ª Câmara Criminal no Tribunal de Justiça do Maranhão. Nos três casos,
Aroso corre contra o tempo para usar a força política do Clã Sarney para se livrar.

No TCE, não tem jeito de forma legal. O processo 2512/2008 já transitou em julgado. Gilberto mediante
requerimento administrativo tenta no TCE excluir o seu nome da lista de gestores inelegíveis. O requerimento
se encontra com o Conselheiro Substituto Melquizedeque Nava Neto, que se encontra de férias. Figurões do Clã
Sarney fazem todo tipo de pressão para que o nome de Aroso não apareça na lista.

Conselheiros do TCE podem responder processo no CNJ (Conselho Nacional de Justiça) por exclusão de
gestores da lista de inelegíveis. As lideranças de oposição aos Aroso em Paço estão acompanhando, já possuem
certidão eletrônica e estão preparando uma representação.

Paralelamente, também age no Tribunal de Justiça para suspender a condenação criminal. mas essa é uma
outra história.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA CRIMINAL
05/08/2016 - BLOG LUÍS CARDOSO 
POSITIVA
Por desviar recursos públicos, ex-prefeito de Penalva foi preso hoje

Pag.: 15

Por desviar recursos públicos, ex-prefeito de
Penalva foi preso hoje

04/08/2016 22:05:30

Nauro Muniz foi preso hoje e encontra-se na Delegacia Regional de Viana onde cumpre decisão da 3ª Vara
Criminal do Tribunal de Justiça que o condenou por causa de desvio de quase R$ 5 milhões dos recursos da
Saúde municipal.

Pesa ainda contra ele o fato de não ter prestado contas da sua administração para a Câmara Municipal de
Penalva. A condenação inicial foi proferida em abril de 2015 pelo desembargador José Joaquim Figueiredo dos
Anjos, que foi o relato do processo.

A materialidade e autoria do crime estão devidamente comprovadas através do depoimento das testemunhas de
acusação e provas anexadas aos autos. As irregularidades foram constadas durante vistoria in loco realizada
por servidores do Tribunal de Contas do Estado (TCE), quando foi verificada a ausência de documentos que
atestassem a aplicação do dinheiro público recebido em sua finalidade.

Para o desembargador Joaquim Figueiredo, relator do processo, ficou suficientemente provado que o ex-prefeito,
como gestor municipal e, via de consequência, ordenador das despesas daquela localidade, deixou de prestar as
contas devidas, sendo comprovada a prática do que crime que lhe foi imputado.
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As empresas Serveng Civilisan S/A e Bom Sinal Indústria e Comércio, responsáveis pela construção do VLT
durante a gestão do ex-prefeito João Castelo, terão que arcar com os custos de armazenamento e conservação
das composições do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). A decisão é resultado de ação de  Improbidade
Administrativa com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela Prefeitura de São Luís contra o ex-prefeito João
Castelo e as empresas Serveng Civilisan S/A e Bom Sinal Indústria e Comércio.

 
O juiz Cícero Dias de Sousa Filho, titular da 4ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, determinou ainda que a
empresa pague o aluguel do galpão onde os vagões estão sendo guardados desde 2013, tirando do município a
responsabilidade pelo pagamento do aluguel. O VLT foi uma das principais promessas de campanha de Castelo
durante as eleições de 2012.
 
Na decisão, o juiz classificou a obra como "precipitada, mal planejada e inviável". O VLT de Castelo também foi
investigado pelo Ministério Público, que apontou indícios de irregularidades no processo licitatório instaurado à
época, para a contratação das duas empresas. Caso as empresas não cumpram a decisão, a pena é de multa
diária de mil reais.
 
Além de não ter servido ao propósito de melhorar o transporte público de São Luís, a sentença considerou a
ausência de projeto executivo, planejamento técnico ou financeiro, bem como previsão orçamentária - o que
ocasionou desequilíbrio nas contas públicas. O resultado foi a falta de saldo de caixa suficiente para pagar a
folha de funcionários em dezembro de 2012.
 
A decisão cita ainda graves indícios de ilicitudes e critica o abandono da obra após as eleições daquele ano. "A
empresa Bom Sinal Indústria e Comércio, como vendedora do VLT, diante da inexistência de um planejamento
executivo e orçamentário do Sistema-VLT, bem como a sua execução a poucos meses das eleições municipais de
2012, apontam, no mínimo, que foi conivente, com os graves indícios de ilicitudes alegadas na representação
que somados ao abandono da obra logo após a derrota do gestor-demandado nas eleições, revelou intenção
eleitoreira e inviabilizou a continuidade da obra pelo sucessor, sob pena de sua responsabilidade pelos atos",
diz a decisão.
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A determinação foi assinada pelo juiz Delvan Tavares.

Justiça: criança deve ter nomes de mães biológica e adotante

Foto: Arquivo/ Imirante Imperatriz
IMPERATRIZ - Em sentença assinada nessa semana, o juiz Delvan Tavares, titular da Vara da Infância e da
Juventude de Imperatriz, determina que o nome da mãe biológica de R.S.S, Luzileide da Soledade Sousa, bem
como o nome da mãe e do pai adotantes, respectivamente Maria da Saúde Farias Santos e João de Souza Alves,
constem do registro civil da criança.

Na sentença, o magistrado determina ainda o cancelamento do registro civil da criança, bem como a emissão de
novo registro no qual constem os referidos nomes e os sobrenomes de ambas as mães no nome da criança
adotada. "Com o novo registro, a criança passará a chamar-se R.S.A.S, filho de João de Souza Alves e de Maria
da Saúde Farias Santos e Luzileide da Solidade Sousa", consta da sentença. Os nomes dos avós paternos e
maternos - das duas mães - também deverão constar do novo registro.

O julgamento resultou de entendimento alcançado entre o casal pretendente à adoção e a mãe biológica da
criança durante audiência de instrução e julgamento relativa à Ação de Adoção. Na audiência, Luzileide e o
casal concordaram no deferimento do pedido de adoção "sem a destituição do poder familiar da mãe, ou seja,
com a preservação do nome desta no registro de nascimento da criança". Ainda na audiência, Ministério Público,
Defensoria Pública e Advogados dos adotantes manifestaram-se favoráveis ao entendimento.

Segundo o juiz em seu relatório, não obstante o conteúdo do art. 41 do ECA, "que leva a crer que em toda
adoação haverá substituição da família biológica pela família adotiva, há um ponto, entretanto, que exige
enfrentamento: a possibilidade de se deferir a adoção, com anuência da mãe, sem que seu nome seja excluído
do registro de nascimento da criança, ou seja, a possibilidade da criança, doravante, ostentar no seu assento de
nascimento duas mães e um pai".

Multiparentalidade - Para o magistrado, a despeito da não previsão expressa na legislação, "têm razão os
autores, a mãe biológica, Defensoria Pública e Ministério Público ao se manifestarem no sentido do deferimento
da adoção com anuência da genitora e preservação da sua condição de mãe da criança".

Na visão de Delvan Tavares, o conceito de família ganhou amplitude na atualidade, especialmente no que se
refere à chamada multiparentalidade, que "remete para a concepção de que a família não se restringe ao
modelo tradicional por muito tempo albergado com exclusividade pelo ordenamento jurídico brasileiro, pai, mãe
e filhos, de modo geral vinculados por laços de consanguinidade".

Vínculo parental - Destacando o previsto no art. 1.593 do Código Civil, que prevê que "o parentesco é natural ou
civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem, o juiz afirma que essa previsão (outra origem)
"remete claramente para a necessidade de se contemplar outras formas de surgimento de uma relação de
parentesco que, muitas vezes, só as particularidades do caso são capazes de determinar".



Nas palavras do magistrado, ao se permitir a uma criança que possua simultaneamente duas mães (biológica e
socioafetiva), não se cria nenhum embaraço a ela, mas, ao contrário, garante-se a essa criança que mantenha
um vínculo parental com ambas. E continua: "Caso a mãe biológica fosse destituída do poder familiar poderia
ser impedida de ter acesso ao filho, ruptura que representaria prejuízos a este, especialmente porque, não
obstante viver desde tenra idade com os adotantes, sempre manteve contato com a mãe biológica, de modo que
nunca perdeu essa referência materna".

Segundo Tavares, se o inverso acontecesse, ou seja, se o pedido fosse indeferido, "o resultado para a criança
seria nefasto, uma vez que sempre nutriu a expectativa de ter os adotantes como seus pais, como, aliás, os
trata".
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O ex-prefeito da cidade maranhense de Penalva, Nauro Sérgio Muniz, foi preso na noite de hoje (4) no
município em que foi gestor, em operação que envolveu as polícias Civil e Militar. A informação foi confirmada
a O Estado pelo delegado da Polícia Civil, Roberto Fortes.
Segundo fontes ligadas às pessoas que estiveram na operação, o ex-gestor foi encaminhado ainda ontem para a
delegacia regional de Viana. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) deve dar mais detalhes, a partir de
sexta-feira (5), sobre a prisão do ex-prefeito.
De acordo com o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), o ex-gestor tem contra si uma sentença judicial –
datada do ano passado – de 1º grau por desviar um montante aproximado de pouco mais de R$ 4,5 milhões do
Fundo Municipal de Saúde. Ele é acusado, ainda, de descumprimento da apresentação de contas anuais da
administração financeira do município à Câmara de Vereadores.
As acusações, ainda segundo a Justiça, são oriundas de averiguações feitas durante vistoria feita por servidores
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE) à cidade de Penalva. Na ocasião, foi verificada “ a
ausência de documentos que confirmassem a aplicação de dinheiro público”.
Informações: imirante
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Postado em PRISÃO Por Portal do Munim em agosto 4, 2016

 

Ex-prefeito de Buriti, Francisco Evandro Freitas Costa Mourão – o “Neném
Mourão”.

BURITI – O ex-prefeito de Buriti, Francisco Evandro Freitas Costa Mourão – o “Neném

Mourão” – teve sua prisão preventiva mantida pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de

Justiça do Maranhão (TJMA), que negou pedido de habeas corpus com pedido de liminar

de soltura em favor do ex-gestor. Mourão está preso preventivamente por determinação

do juiz titular da Comarca de Buriti, José Pereira Lima Filho, com base no artigo 312 do

Código de Processo Penal (CPP).

A denúncia contra Neném Mourão foi feita pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA),

com base em auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que constatou despesas

sem o processo prévio de licitação, para aquisição de materiais de consumo e

imobiliários e serviços de engenharia. A auditoria indicou, ainda, a apropriação de

despesas contabilizadas e não comprovadas com o Pasep (Programa de Formação do

Patrimônio do Servidor Público) e Folha de Pagamento.

Entre as acusações atribuídas ao ex-gestor, inclui-se o uso indevido de recursos públicos,

na ordem de R$ 712.437,49, na época em que ele exercia o cargo de prefeito do

município de Buriti, em 2008. Nos autos do processo constam, também, as acusações de

violência doméstica e posse ilegal de arma. Os crimes estão previstos no Código de

Processo Penal e nas leis 201/67, 8.666/93, 10.826/03 e 11.340/06.

Em recurso interposto junto ao Tribunal de Justiça, a defesa de Neném Mourão afirmou

não existir condenação criminal contra o ex-prefeito. Sustentou que o mesmo tem boa

http://www.portaldomunim.com.br/category/prisao/
http://www.portaldomunim.com.br/author/portaldomunim2013/


conduta e alegou cerceamento de defesa e ausência de requisitos para autorização da

custódia cautelar.

O relator do processo, desembargador João Santana, enfatizou que o ex-prefeito

tornou-se réu em várias ações penais, entre os anos de 2009, 2012 e 2016. Frisou que

as ações estão em andamento, com recebimento de denúncia, sem a conclusão da

instrução criminal.

O magistrado votou pela manutenção da prisão de Francisco Evandro Freitas Costa

Mourão, acompanhando parecer da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ). (Processo:

29942/2016).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - SERVIDOR PÚBLICO
05/08/2016 - SITE 180 GRAUS 
NEUTRA
Presidente do TJ-PI doa indenização de processo contra três jornalistas 

Pag.: 20

Presidente do TJ-PI doa indenização de processo contra três jornalistas
'Eles reconheceram que erraram na publicação da notícia e por isso, pediram desculpas em audiência'

A assessoria do Tribunal de Justiça do Piauí tornou público na tarde desta quinta-feira (04/06) que os jornalistas
Rodrigo Antunes Leal da Silva Rodrigues, Manoel José da Silva e Lucas Stefano Monteiro de Sousa,
respectivamente nos portais Capital Teresina e O Dia terão de indenizar, pelo crime de difamação, o presidente
do TJ-PI, desembargador Erivan Lopes.

As matérias, publicadas pelos jornalistas no mês de julho, reportavam que a filha do presidente do TJ, Mônica
Lopes de Carvalho e Silva, estaria recebendo irregularmente dois salários, um pelo tribunal do Piauí, e outro do
Tribunal de Justiça do Maranhão.

    

Contudo, foi inobservado nas reportagens que Mônica, mesmo aprovada em concurso no TJ-PI, estava a serviço
do tribunal no TJ-MA como resultado de uma prática comum entre órgãos públicos, de cessão de funcionários. E,
como a filha do presidente era profissional efetiva, poderia assumir o cargo no Maranhão, sem prejuízo do
salário no emprego de origem.

O concurso que aprovou Mônica no Piauí fora realizado antes de Erivan assumir a presidência do TJ-PI, em
junho deste ano.

 tribunal informou ainda, pela sua assessoria, que o presidente do TJ decidiu doar o valor de R$ 15.840,00
referente à indenização. Resultado do acordo, Manoel José e Rodrigo Antunes irão pagar, cada um, o valor de
R$ 4.400,00 correspondente a cinco salários mínimos à Rede Feminina de Combate ao Câncer - Lar de Maria. Já
Lucas Stefano vai pagar R$ 7.040,00 correspondente a oito salários mínimos à Associação Casa Esperança e
Vida de Assistência às pessoas com Câncer.

"Segundo o Termo de Audiência Preliminar, além da indenização, Manoel José, Rodrigo Antunes e Lucas
Stefano se obrigaram a publicar na imprensa, no mesmo espaço e com o mesmo destaque, no prazo de dois dias
e no período mínimo de 24h, matéria de explicação informando que: “1. Foi erro noticiar que a filha do
Desembargador Erivan Lopes recebia de dois Tribunais; 2. Ficou comprovado em audiência que a filha do
desembargador é servidora concursada do TJ/PI e foi legalmente cedida ao Tribunal de Justiça do Maranhão; 3.
Na audiência judicial, os querelados Manoel José da Silva Rodrigo Antunes Leal da Silva Rodrigues e Lucas
Stefano Monteiro de Sousa reconheceram que erraram na publicação da notícia e por isso, pediram desculpas
em audiência e indenizaram o Desembargador Erivan Lopes, cada um, pelos danos morais; 4. O Desembargador
Erivan Lopes doou o valor total das indenizações filantrópicas”.”

O 180 conseguiu localizar que, no Portal O Dia, matéria explicativa já fora postada pelo jornalista Lucas Stefano
nesta tarde.
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Adriano Sarney apoia luta de servidores públicos estaduais

Assecom/ Dep. Adriano Sarney
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) manifestou solidariedade e apoio à luta dos servidores públicos do
Estado do Maranhão, que reivindicam direitos e reajustes salariais. "Os servidores precisam de diálogo com o
Governo do Maranhão e é isso que nós vamos cobrar", afirmou o parlamentar, prontificando-se a mediar as
negociações, nesta terça-feira (2), na Assembleia Legislativa.

“Nós precisamos respeitar a democracia. Essas entidades defendem os servidores públicos e se reuniram em
um fórum para reivindicar seus direitos e é mais do que justo, mais do que democrático, que nós (deputados)
darmos o suporte necessário para que os servidores sejam ouvidos pelo Poder Executivo e que, desse diálogo,
saia uma solução para essa categoria”, declarou o deputado.

Cerca de 25 lideranças do setor público como sindicatos, associações, federações e centrais sindicais que
formam o Fórum de Defesa do Serviço Público do Estado do Maranhão, divulgaram uma carta aberta aos
poderes públicos, que reivindica para a categoria reposição de perdas inflacionárias, realização de concurso
público, direito de greve, transparência e diálogo com o governo.

“É importante frisar que o governador (Flávio Dino, PCdoB) foi eleito com a promessa de apoiar essas entidades
e sindicatos. Hoje, o que se vê é que o governador os abandonou. Ele não os recebe mais. Mentiu para esses
trabalhadores. O governador recebeu o Estado com o orçamento em ordem, bem abaixo da média nacional da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), com limite para custos com pessoal em torno de 30%. Mas hoje o governo
ultrapassou o limite prudencial (49%, segundo a Constituição). Então, perguntamos: Como o governador
aumentou o limite de gastos com servidores e não atendeu essas reivindicações da categoria?”, indagou o
parlamentar.

Adriano citou ainda, como exemplo, o caso dos peritos da Polícia Técnica Científica, que recebiam o equivalente
a 80% da remuneração dos delegados da Polícia Civil e, atualmente, recebem em torno de 50%.

“O governo deu aumento para delegados e esqueceu das outras categorias. E isso aconteceu com outros
servidores públicos estaduais. Isso é um absurdo. Nós vivemos, hoje, no Maranhão, uma ditadura comunista. É
necessário haver um mínimo do diálogo, pois assim como ele (governador) foi dialogar, na época de campanha,
com esses servidores, é necessário haver diálogo agora também”, ressaltou o deputado.

FÓRUM

Participam do Fórum de Defesa do Serviço Público do Estado do Maranhão os sindicatos dos Assistentes Sociais
do Estado do Maranhão (SASEMA), Auditores Estaduais de Controle Externo (SINDAECEMA), Engenheiros do
Estado do Maranhão (SENGE/MA), Servidores da Assembleia Legislativa (SINDSALEM), Servidores da
Fiscalização Agropecuária do Maranhão (SINFA-MA), Servidores da Fundação da Criança e do Adolescente
(SINDISFUNAC/MA), Servidores do Detran (SINDET/MA), Servidores da Justiça (SINDJUS/MA), Servidores do
Sistema Penitenciário (SINDSPEM), Policiais Civis (SINPOL-MA), Técnicos Agrícolas (SINTAG-MA),
Trabalhadores no Serviço Público (SINTSEP-MA).



Além dos sindicatos, integram o fórum a Associação da Polícia Técnico Científica do Maranhão (APOTEC),
Associação dos Procuradores (ASPEM), Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Central Única dos
Trabalhadores (CUT), Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB), CSP Conlutas – Central Sindical
e Popular, Federação Nacional dos Servidores do Judiciário (FENAJUD), Federação Nacional dos Técnicos
Agrícolas (FENATA), Federação Nacional Sindical dos Servidores Penitenciários (FENASPEN), Força Sindical,
Nova Central Sindical (NCST), União Geral dos Trabalhadores (UGT) e União Nacional dos Fiscais
Agropecuários (UNAFA).
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Assembleia Legislativa realiza sessão solene em comemoração aos dez anos da Lei Maria da Penha
Nice Moraes/ Agência Assembleia

 Assembleia Legislativa realiza sessão solene em comemoração aos dez anos da Lei Maria da Penha
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, através da Frente Parlamentar de Combate à Violência
Contra a Mulher, realizou na manhã desta quinta-feira (04), sessão solene alusiva às comemorações dos dez
anos da Lei Maria da Penha, nº 11.340/06, que entrou em vigor em 07 de agosto de 2006. Na ocasião foram
homenageadas várias instituições que desenvolvem trabalhos em defesa e proteção da mulher maranhense.

Os homenageados foram: a delegada Kazumi Tanaka, titular da Delegacia Especial da Mulher em São Luís; o
juiz da Vara da Mulher, Nelson Moraes Rego; secretária de Estado da Mulher, Laurinda Pinto; secretária da
Mulher de Imperatriz, Conceição Formiga; defensor público do Estado Herberth de Moraes Júnior;
coordenadora municipal de Mulher de São Luís, Vânia Albuquerque; Ana Lúcia, da Casa de Abrigo da Mulher e
Sílvia Leite, do Hospital Socorrão II. Também prestigiaram a solenidade os deputados Rogério Cafeteira (PSB) e
Graça Paz (PSL), que presidiu a sessão; os alunos do Centro de Ensino Mônica Vale, e demais convidados.

Em seu pronunciamento Francisca Primo (PCdoB) – que é a presidente da Frente Parlamentar – afirmou que a
Lei Maria da Penha que veio para punir e ressocializar os agressores, é um marco histórico para as mulheres
brasileiras e precisa de mobilização dos movimentos de mulheres, da sociedade civil e do poder público para
que seja efetiva e eficaz no combate à violência doméstica contra as mulheres.

Ela também lembrou que naquela solenidade estavam reunidas várias entidades que lutam diariamente para
erradicar a violência contra a mulher. Por isso, em reconhecimento ao empenho daquelas entidades, a
Assembleia Legislativa entregou uma lembrança dos dez anos de trabalho para aplicação da legislação.

Para o enfrentamento da violência doméstica, segundo a parlamentar, se torna necessário uma política pública
que envolva todas as instâncias da sociedade. Um desafio urgente é a criação e o fortalecimento das redes de
atenção à violência doméstica em todo o país, especialmente nas cidades pequenas, para que as mulheres
encontrem respaldo, caso necessitem.

“Basta, chega de tanto desrespeito. Somos nós mulheres que geramos vidas, que formamos estruturas em nossa
sociedade, entre vários outros atributos”, disse a deputada lembrando a história da farmacêutica e bioquímica
Maria da Penha Maia Fernandes que deu nome para a lei. Ela foi vítima de violência doméstica durante 23 anos.

A secretária estadual da Mulher Laurinda Pinto, que falou em nome dos homenageados, disse que os dez anos
da lei faz parte da luta permanente das entidades que lutam no combate à violência contra a mulher. “Que essa
lei posse se fortalecer e faça a erradicação da violência doméstica, pois ela veio para dizer que é contra a
violação dos direitos humanos. Espero que os nossos serviços permaneçam em luta para que possamos garantir
a aplicabilidade”, disse Laurinda Pinto, defendendo a ação integrada entre as instituições nos serviços de
enfrentamento daquela lei.

“Nós precisamos discutir conceitos, conversar com as vítimas sem julgamentos preconceituosos. Precisamos
também trabalhar o homem agressor, pois, infelizmente, a violência doméstica compõe a realidade de todas as
classes sociais”, acentuou Graça Paz.  



Rogério Cafeteira disse que a Lei Maria da Penha tem melhorado a violência contra a mulher. “O poder
Judiciário e o Legislativo têm trabalhado no enfrentamento, mas, infelizmente, o nosso sistema não funciona
como queremos. É importante a união de esforços para que possamos evoluir para que a mulher possa ser
respeitada, pois nada justifica a violência”, disse ele.

O juiz Nelson Moraes afirmou que a Lei Maria da Penha é a lei mais revolucionária que o Brasil já teve. Mas, na
Vara da Mulher, de São Luís, por exemplo, onde tramitam 7.896 processos, existem somente três oficiais para
cumprir os mandatos.  “Em oito anos de existência, 800 homens foram condenados e 11 mil medidas protetivas
foram deliberadas. A justiça está sendo feita”.

Depoimento

“Foi os piores momentos da minha vida. Eu achava que tinha culpa, eu vivia perdida, sozinha, mas, graças a
Deus hoje eu tenho uma qualidade de vida melhor”, afirmou Jeane Santos, vítima de violência praticada pelo
seu ex-marido.  

Em seu depoimento ela disse que demorou a procurar a Delegacia da Mulher pois tinha vergonha daquela
situação, mas tomou a decisão e recebeu total apoio.  “A Delegacia foi a luz no fim do túnel. Graças a Deus eu
busquei apoio e encontrei a ajuda que eu precisava. A lei é maravilhosa mas precisa ser melhor aplicada, pois
isso faço um apelo para que o Judiciário atue. O agressor tem que ser tratado como criminoso, mas não é isso
que a agente vê. Eu tenho medo de tido. Eu preciso dessa garantiu para levar uma vida normal”, sentenciou
Jeane Santos, afirmando que procurou o Poder Judiciário desde o dia 22 de maio desse ano e até agora não
recebeu a medida protetiva.

Assassinatos

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a Lei Maria da Penha contribuiu para uma
diminuição de cerca de 10% na taxa de homicídios contra as mulheres, praticados dentro da residência das
vítimas. A ONU também reconheceu que a Lei Maria da Penha é uma das três melhores legislações do mundo
no enfrentamento à violência contra as mulheres.

De acordo com a pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, apenas 2% das pessoas, no Brasil, nunca ouviram falar
da Lei Maria da penha. Para 86% dos entrevistados, as mulheres passaram a denunciar mais os casos de
violência, após a Lei Maria da Penha.

Aplicação da Lei

A aplicação da Lei Maria da Penha garante o mesmo atendimento para as mulheres que estejam em
relacionamento com outras mulheres. Além disso, recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo garantiu a
aplicação da lei para os transexuais que se identificam como mulheres em sua identidade de gênero.

Muitas pessoas conhecem a lei pelos casos de agressão física, mas ela vai além e identifica também como casos
de violência doméstica o sofrimento psicológico, a violência sexual e patrimonial.
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Maranhão terá centro de conciliação de demandas da FamíliaCrédito: Divulgação/TJMA

Foi formalizada a instalação do Centro de Mediação e Conciliação Familiar em São Luiz (MA). Juízes das varas
de Família de São Luís reuniram-se com o presidente do Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça
do Maranhão (TJMA), desembargador José Luiz Almeida, e com o coordenador do órgão, juiz Alexandre Abreu,
para tratar a medida.

O centro funciona em caráter experimental, em espaço próprio, no Fórum de São Luís, com composição já
definida: a supervisão de um magistrado, uma secretária e três conciliadores, para atender às demandas
pré-processuais e processuais relacionadas ao Direito de Família.

Para o desembargador José Luiz Oliveira de Almeida, a contribuição de todos é necessária para uma melhor
formalização da unidade judiciária, que será responsável por realizar as audiências processuais agendadas
pelas varas, bem como as solicitadas diretamente pelas partes e advogados, incluindo revisão de pensão,
guarda e outras demandas pré-processuais, a exemplo das investigações de paternidade, divórcios e outros
pedidos.

Os magistrados destacaram que a instalação da unidade facilitará a supervisão dos termos e um
acompanhamento mais próximo das audiências, sendo fundamental para um trabalho mais eficiente. Em razão
disso, os juízes, em momento anterior, solicitaram à Corregedoria de Justiça a criação de um centro exclusivo
para tratar das demandas de família.

Os magistrados mencionaram que o órgão vem ao encontro de uma manifestação antiga, tendo em vista que
eles não tinham condições de acompanhar as audiências realizadas no Centro de Conciliação (1º Cejusc) que
atendia às demandas cíveis e de família, o que dificultava a supervisão dos procedimentos.

Os juízes decidiram regulamentar a entrega de processos físicos para as audiências, assim como o acesso dos
servidores do Centro de Conciliação e Mediação Familiar ao Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), para
a movimentação do processo virtual e encaminhamento de pedidos de homologação de acordos pré-processuais.

Novos projetos - Na reunião, o juiz Alexandre Lopes de Abreu, coordenador do Nupemec, apresentou o projeto
para formação de parcerias e aplicação das oficinas de parentalidade, como forma de conscientização dos pais
em processo de conflito com relação aos filhos, que visa a aperfeiçoar o diálogo para a busca da melhor solução
do problema.

A juíza titular da 3ª Vara da Família, Joseane de Jesus Corrêa Bezerra, apresentou, também, o Projeto do Centro
de Recebimento e Entrega de Menores (CREME), que objetiva facilitar, por intermédio de servidores ou
voluntários qualificados, a entrega dos filhos, cujos pais encontram-se em situação de conflito por aproximação



mútua, até que, com o investimento adequado, se supere esse estágio de intolerância, nocivo à formação dos
filhos.

Fonte: TJMA
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TJMA começa a receber recursos em formato eletrônico

Geral Maranhão - 2 de agosto de 20160

A partir de segunda-feira (1º de agosto), o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) passa a receber as
apelações e remessas necessárias por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJe), no âmbito da Justiça de 2º
Grau.

Outro recurso a ser recebido através do novo suporte será o agravo de instrumento (recurso protocolado
diretamente no Tribunal), inclusive para impugnação de decisões proferidas em processos físicos de natureza
não criminal, nos termos da Comarca da Ilha (Paço do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar e São Luís), além
dos pedidos de efeitos suspensivos.

Os agravos de instrumento poderão ser peticionados pelos advogados, defensores e procuradores, de qualquer
lugar, desde que tenha acesso à Internet. Os mencionados recursos serão enviados diretamente ao gabinete do
desembargador relator do processo, em meio virtual, não passando mais pelo Protocolo do Tribunal.

O juiz Roberto Abreu, coordenador do Comitê Gestor para Implantação do PJe, explica que as demais classes
processuais serão incluídas posteriormente e de forma gradativa.

Além das classes citadas, o magistrado ressalta que também serão inclusos, nessa primeira etapa, recursos
inerentes, recursos constitucionais, embargos de declaração, agravos internos, incidentes de demandas
repetitivas etc., chamadas de classes satélites (oriundas de outras já existentes e autorizadas para tramitarem
em meio eletrônico).

“Esse período de transição dependerá dos investimentos feitos pelo Tribunal de Justiça, em infraestrutura e
qualificação de servidores, de acordo com o Orçamento, e da adaptação dos servidores, magistrados e demais
operadores do Direito, no ambiente do PJe”, pontuou o juiz.

Ele acrescenta que essa nova fase irá conferir mais agilidade e praticidade à tramitação processual, além da
economia de recursos utilizados nos processos físicos (toner, capas etc.) e nas comunicações eletrônicas. “O
processo eletrônico estará disponível a todos os operadores do Direito, simultaneamente, 24 horas por dia,
durante toda a semana”, esclarece.

PRIORIDADE– As questões preferenciais, amparadas por lei para resoluções urgentes, como as que envolvem
pessoas idosas, serão devidamente respeitadas. Além disso, o TJMA continuará recebendo processos físicos, a
exemplo de apelações. A ordem cronológica de trabalho nos gabinetes obedecerá às prioridades dos processos
físicos que já tiverem chegado anteriormente.

TREINAMENTO – Servidores que trabalham na Diretoria Judiciária e em Câmaras Cíveis (Isoladas e Reunidas)
participaram de um treinamento sobre o PJe, com a explanação de suas características principais, manuseio e



alimentação do sistema, ministrado no último dia 27, pelo juiz Roberto Abreu e pelo analista de sistemas da
Diretoria de Informática, Rodrigo Silveira, que realizou a simulação de um julgamento no 2º Grau.

A diretora judiciária do TJ, Denyse Reis Batista, informa que estão sendo programados diversos treinamentos
com servidores, assessores e desembargadores, a serem realizados durante os próximos 15 dias, de forma a
capacitar todos os operadores responsáveis por alimentar o Sistema do PJe, simulando julgamentos.

Durante esses 15 dias, funcionários da Informática estarão à disposição dos analistas, assessores e
desembargadores, nos gabinetes, para tirarem dúvidas e auxiliarem a manusear o sistema.

A servidora Fernanda Cristina Silva, da Coordenadoria do Plenário, que participou do treinamento, disse estar
confiante com o início da implantação do PJe na área cível, no 2º Grau.

“Estamos muito otimistas com essa nova era, que irá facilitar bastante a tramitação dos processos na Justiça.
Para tal, estamos nos preparando para operar, da melhor forma possível, o PJe na área cível, de forma a
satisfazer aos jurisidiconados”, disse a servidora.

PJe – Atualmente, existem 137 mil processos em formato eletrônico; 12 mil advogados cadastrados na
Plataforma de 1º Grau e 3 mil na de 2º Grau. Para ingressarem com recursos no 2º Grau, os advogados
precisam efetuar o credenciamento no sistema, sem precisar dirigir-se ao Tribunal.

O PJe foi inicialmente implantado, no Judiciário maranhense, no ano de 2013, com o projeto-piloto no Juizado da
Fazenda Pública. Em 2014, todos os Juizados também foram inseridos no meio eletrônico. No âmbito do
Tribunal, a implantação foi iniciada, em 2015, sincronizada com as 16 Varas Cíveis, 8 Varas da Fazenda Pública
(incluindo 3 de Execução Fiscal) e a Vara de Interesses Difusos e Coletivos. O sistema também já foi implantado
em 7 Varas de Família e Vara de Órfãos e Sucessões.

O magistrado Roberto Abreu anunciou que o PJe deverá ser expandido, ainda este ano, para 11 comarcas do
Estado, a exemplo de Imperatriz, Açailândia, Grajaú e Timon.
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Neste domingo (07), a Lei Maria da Penha completa 10 anos em vigor. Considerada uma das melhores do
mundo no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, a legislação tem contribuído para que as
pessoas denunciem os casos de violência. Em São Luís, desde a criação da Vara Especializada da Mulher (2008)
até agora, a unidade judiciária recebeu 17.259 processos e já foram concedidas mais de 11 mil medidas
protetivas como afastamento do agressor da residência, proibição de frequentar a casa da vítima ou dela se
aproximar ou manter qualquer tipo de comunicação com a vítima, entre outras. Atualmente há 7.949 ações em
tramitação.

No mês em que a Lei nº 11340/06, a chamada Lei Maria da Penha, completa uma década, o Judiciário
maranhense realiza várias ações relativas à violência de gênero. De 15 a 19 de agosto, como parte das
atividades da Campanha Nacional "Justiça pela Paz em Casa, será realizado um mutirão para agilizar processos
referentes à violência contra a mulher, além de audiências de ações cíveis ou de família em que esse público é
parte interessada e julgamento no tribunal do júri. Em São Luís, a Vara Especial de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher agendou para o período audiências de 180 processos penais e julgamento de mais 82.

A Vara da Mulher inicia, este mês, um novo grupo de trabalho do Programa de Reeducação e Reabilitação do
Agressor, com 13 homens que estão respondendo processo ou já foram julgados e cumprem pena. Segundo o
juiz titular da unidade judiciária, Nelson de Moraes Rêgo, dos 206 que já passaram pelo programa, nenhum
reincidiu em casos de violência. O psicólogo Raimundo Ferreira, que integra a equipe multidisciplinar
responsável pelo trabalho, disse que os incluídos no programa participam de pelo menos 10 encontros com a
equipe, com atividades semanais.

O juiz Nelson Rêgo também está agendando palestras sobre a Lei Maria da Penha, por meio do programa Maria
vai à Escola, desenvolvido pela Vara da Mulher. O magistrado está ministrando, ainda, palestras com públicos
específicos sobre a violência de gênero. Esta semana (01), ele falou para operadores do Direito sobre prisão
provisória na violência contra a mulher, em evento do Tribunal de Justiça.

O juiz informou que está sendo discutida pela Unidade de Monitoramento e Fiscalização Carcerária do TJMA a
criação de um centro de cumprimento de pena e de reabilitação do agressor de violência contra a mulher,
cabendo à Vara da Mulher de São Luís ministrar o treinamento da equipe multidisciplinar que atuará no centro.
O assunto tem sido tratado nas reuniões de trabalho interinstitucional do Grupo de Monitoramento.

A Vara da Mulher de São Luís que, além do titular conta agora com a juíza auxiliar Samira Barros Heluy, está
realizando as audiências de custódia de presos acusados de violência doméstica, quando a prisão ocorre no
horário de expediente normal do Fórum Des. Sarney Costa. À noite e nos fins de semana e feriados, as pessoas



presas em flagrante são levadas ao juiz do plantão criminal. Nelson Rêgo destacou que a unidade judiciária vem
utilizando o monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica), que segundo ele, "tem sido muito eficaz no
controle da violência contra a mulher".

Lei Maria da Penha - para o juiz Nelson de Moraes Rêgo, que fez doutorado na Universidade de Salamanca, na
Espanha, país considerado com uma das melhores legislações para coibir a violência contra a mulher, a lei
brasileira é a melhor que existe no mundo ocidental. "Nem os estados Unidos ou países europeus têm uma lei
tão instrumental e diversificadas medidas de proteção à mulher vítima de violência, como o afastamento do
agressor do lar, proibição de frequentar a casa da vítima ou dela se aproximar", por exemplo", afirmou o
magistrado.

Além disso, conforme o juiz, trabalha-se a lei de forma institucionalizada, com uma integração operacional do
Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública com as áreas de segurança, assistência social, educação e
saúde. Para o magistrado, há medidas integradas de prevenção ainda a serem implementadas, como a inclusão,
nos currículos escolares em todos os níveis de ensino, dos conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade
de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher, como prevê a Lei
Maria da Penha. "A educação é reconhecidamente, pela lei – artigo 8º, VIII e XI – o mais valioso instrumento de
proteção à mulher", afirmou.

O magistrado disse que no plano de direito infraconstitucional, além da Lei Maria da Penha, aplica-se aos casos
de violência contra a mulher também o Código Penal e o Código de Processo Penal e outros correlatos.
Destacou, ainda, que o Brasil ratificou dois tratados internacionais: CEDAW (Convenção da ONU sobre a
eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher), celebrada em Pequim (China), em 1979; e a
"Convenção de Belém do Pará" (convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a
mulher).
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Judiciário lança edital para concurso de notários

    O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) lançou edital de abertura de concurso público com o objetivo de
preencher vagas para serviços notariais e de registros, em todo o Estado. A publicação oficial do edital estará
disponível em breve no portal do Poder Judiciário.

São 91 vagas disponíveis para preenchimento, sendo 61 por ingresso e 30 por remoção. Portadores de
deficiência têm direito a reserva de 5% do total das vagas oferecidas.

O Concurso Público será aplicado sob a responsabilidade do Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul
(IESES), sob a supervisão da Comissão Organizadora do Concurso, que tem como membros o desembargador
José Luiz Almeida (presidente), os juízes de Direito, Nelson Ferreira Martins Filho, Alice Prazeres Rodrigues e
Ariane Mendes Castro Pinheiro; a promotora de Justiça, Ana Teresa Silva de Freitas (representando o
Ministério Público Estadual), o advogado João Carlos Duboc Junior (representando a OAB-MA), a registradora
Sônia Maria Bomfim Ericeira e o tabelião Felipe Madruga Truccolo (representantes dos titulares das Serventias
Extrajudiciais).

O concurso será realizado mediante aplicação de prova objetiva no dia 20 de novembro deste ano e trará 100
questões divididas nos temas de direito nas especialidades notarial e registral, constitucional, administrativo e
tributário, civil, comercial, processual civil, penal e processual penal, Direito judiciário do Maranhão e
Conhecimentos Gerais. A duração da prova será de quatro horas.

Os aprovados terão segunda fase com prova discursiva – escrita e prática –avaliação de títulos e prova oral.

Os interessados em participar do concurso devem participar de audiência pública, que será realizada no dia 30
de agosto, às 9h, no Plenário do Tribunal de Justiça do Maranhão, quando serão definidas, por sorteio, as
serventias a serem reservadas às pessoas com deficiência (PcD).

As inscrições deverão ser feitas através do site www.cartorio2016.tjma.ieses.org ou www.tjma.jus.br em
INSCRIÇÕES ON LINE e preencher a ficha de inscrição no período de 5 de setembro de 2016 a 7 de outubro de
2016. Após a inscrição, imprimir boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$
250,00 até 7 de outubro de 2016.

 


