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Iniciadas as obras do novo 
fórum de Imperatriz

O Tribunal de Justiça do Maranhão deu iní-
cio às obras de construção do novo fórum da 
comarca de Imperatriz, no Sul do Estado. Os 
serviços começaram com a terraplenagem do 
terreno onde será erguida a sede do Judiciário 
naquela comarca, no bairro Residencial Kubits-
check, em área de expansão da cidade.

O terreno de 14.083,33 m² foi doado pelo 
presidente da Facimp (Faculdade de Impera-
triz), Antonio Leite Andrade. A escritura foi en-
tregue ao presidente do TJMA, desembargador 
Antonio Guerreiro Júnior, em 28 de fevereiro 
deste ano, pelo decano da Corte, desembar-
gador Antonio Bayma Araújo, designado pela 
presidência do TJMA para conduzir as tratati-
vas visando a doação do imóvel e execução da 
obra.

Em Imperatriz, Bayma Araújo assinou a 
ordem de serviço que acionou máquinas no 
canteiro de obras. O começo da construção do 
novo fórum foi acompanhado pelo desembar-
gador Raimundo Melo, pelo diretor do Fórum 
Min. Henrique de La Roque, juiz Adolfo Pires da 
Fonseca, e magistrados da comarca.

O decano do TJMA exaltou a determina-
ção do presidente Guerreiro Júnior em dotar 
Imperatriz de um fórum à altura da comarca, 
a segunda maior do estado e grande pólo de 
desenvolvimento do Maranhão. “Essa primeira 
etapa será realizada com recursos do Fundo 
de Modernização e Reaparelhamento do Ju-
diciário (Ferj), mas a presidência do Tribunal já 
viabiliza outras fontes de financiamento para 
garantir a totalidade da obra”, ressaltou.

ANTECIPAÇÃO - Segundo o diretor de Enge-
nharia do TJMA, Rui Barbosa Lima Sobrinho, o 
terreno será preparado para receber o fórum, 
com serviços de compactação e movimentação 
de terra, nivelamento de desníveis, escavação e 
aterramento, e outros. “A terraplenagem tem 
conclusão prevista para 90 dias, mas vamos 
fazer o possível para antecipá-la, aproveitando 
o período sem chuvas”, disse.

Em breve o Tribunal deverá lançar licitação 
para a próxima etapa construtiva do novo 
fórum, que compreende a fundação e a infra-
estrutura do prédio. A atual sede da Justiça de 
Imperatriz, de 1.808m², foi reformada no ano 
passado e deverá receber os juizados especiais 
da comarca, que possui 15 varas judiciais, três 
juizados e uma central de penas alternativas.
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O presidente do Tribunal de Justiça do Ma-
ranhão, desembargador Antonio Guerreiro 
Júnior, foi condecorado com a Medalha do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), 
pelo presidente do judiciário fluminense, 
desembargador Manoel Alberto Rebêlo dos 
Santos, no dia 19 de outubro, em solenidade 
no Plenário daquela Corte.

A comenda é reservada a autoridades e 
também foi entregue a presidentes de 24 Tri-
bunais de Justiça que participaram de quinta 
a sábado do 93º Encontro do Colégio Perma-
nente de Presidentes de Tribunais de Justiça 
do Brasil. O evento comemorou os 20 anos de 
criação da entidade.

Antes da cerimônia, o presidente Manoel 
Alberto Rebêlo dos Santos mostrou a Guer-
reiro Júnior e aos presidentes dos tribunais 
de Minas e Pernambuco, desembargadores 
Cláudio Renato Santos Costa e José Fernandes 
de Lemos, respectivamente, obras e serviços 
patrocinados por sua gestão no TJRJ, com 
destaque para a ampliação do prédio sede do 
tribunal.

Guerreiro Júnior é condecorado pelo 
Tribunal de Justiça do Rio

O presidente do Tribunal de Justiça, desem-
bargador Antonio Guerreiro Júnior, anunciou 
reposição salarial para magistrados e servido-
res, aumento dos auxílios alimentação, saúde, 
e definição de datas de recebimento de salá-
rios e gratificações. O anúncio dos benefícios 
foi feito durante festa em comemoração ao 
Dia do Servidor.

A partir de janeiro de 2013, o auxílio ali-
mentação, fixado hoje em R$ 462,00, aumen-

tará para R$ 726,00. O auxílio saúde será de 
valor igual ao desembolsado pelo beneficiário 
até o limite máximo de R$ 300,00. O limite 
atual é de R$ 250,00. O auxílio livro (para 
magistrados) subiu de R$ 800,00 para R$ 
1.000,00.

Guerreiro informou que em janeiro o TJMA 
fará a reposição salarial para magistrados e, 
em março, a demais servidores, conforme 
cálculo referente ao período. Os salários de 
novembro e dezembro serão devidamente 
pagos no dia 20 de cada mês e o décimo ter-
ceiro salário em 5 de dezembro.

A Gratificação de Produtividade Judiciária 
(GPJ), destinada a servidores das unidades 
que alcançam metas estabelecidas durante o 
ano, será disponibilizada em 15 de dezembro, 
chegando a 100% do vencimento básico do 
cargo de cada servidor. “Hoje já somos seis mil 
servidores. Espero, até o final da gestão, che-
garmos a oito mil”, revelou Guerreiro.

Segundo o presidente, o órgão se cons-

Servidores terão reposição salarial

cientizou que deve seguir linha e trajetória 
própria, sem disputas acirradas, apenas apli-
cando gestões em rodízio. De acordo com o 
presidente do Sindicato dos Servidores da 
Justiça do Estado do Maranhão (Sindjus), 
Aníbal Lins, as novas conquistas são recebidas 
com alegria pela entidade.

“Os benefícios anunciados pelo presidente 
Guerreiro Júnior servem de estímulo aos ser-
vidores da Justiça”, salientou.
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Servidores 

são avaliados
Mais uma etapa avaliativa do desempenho 

de servidores do Tribunal de Justiça foi conclu-
ída em outubro. A avaliação é requisito para a 
obtenção de estabilidade dos servidores em 
estágio probatório e para a promoção ou pro-
gressão funcional dos servidores estáveis.

“A aferição do desempenho vem promo-
vendo uma mudança cultural no Judiciário, 
na medida em que estimula o servidor a ser 
agente da sua própria capacitação. É uma fer-
ramenta que o Tribunal adota para direcionar 
as ações necessárias ao aprimoramento do 
potencial dos servidores”, defende o presiden-
te do TJMA, desembargador Antonio Guerrei-
ro Júnior.

De janeiro a setembro de 2012, 984 ser-
vidores foram avaliados. Do total, 813 fun-
cionários (83%) atingiram a conceituação 
“excelente”, 113 (11,4%) “bom”, 52 (5%) “sa-
tisfatório” e apenas seis (0,6%) “insuficiente”.

“A avaliação de desempenho pode ajustar 
possíveis falhas comportamentais ou profis-
sionais, promovendo a melhoria na qualidade 
de atendimento”, aponta o diretor de Recur-
sos Humanos do Tribunal, Daniel Gedeon.

De acordo com o art. 12 da Resolução nº 
05/2011, com a redação dada pela Resolu-
ção nº 61/2011, somente os servidores que 
obtêm os conceitos “excelente” e “bom” estão 
aptos a receber a gratificação por produtivi-
dade judiciária – implantada para incentivar 
a produtividade no atendimento e serviços 
prestados pelas diversas unidades judiciárias.
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Aberto concurso com 31 vagas 
para juiz substituto

Mais 239 aprovados nos concursos do Po-
der Judiciário promovidos em 2011 (Edital nº 
002/2011) e 2009 (Edital nº 001/2009) foram 
convocados pelo Tribunal de Justiça do Ma-
ranhão. No total, 18 analistas judiciários (Di-
reito), 46 técnicos judiciários e 134 auxiliares 
(apoio administrativo) do concurso de 2011 
e mais 41 oficiais de justiça do concurso de 
2009 deverão ser nomeados.

“A convocação de aprovados nos dois con-
cursos tem o objetivo de suprir a necessidade 
da Justiça de 1º Grau, dotando as comarcas de 
pessoal capacitado para atender as demandas 

Mais 239 aprovados em concurso do 
TJMA são convocados

judiciais”, diz o presidente do TJMA, desem-
bargador Antonio Guerreiro Júnior.

Após o prazo de convocação, os aprovados 
serão nomeados nos termos do artigo 39 da 
Resolução 52/2010. Devem comparecer à Se-
cretaria da Comissão de Concursos no prazo 
de 30 dias após a publicação da nomeação no 
Diário Eletrônico da Justiça, para a entrega de 
todos os documentos constantes no item 8.4 
dos editais dos concursos.

Audiência Pública- No dia 9 de novem-
bro, os aprovados para o cargo de Oficial de 

Justiça deverão comparecer à Secretaria da 
Comissão de Concursos do TJMA (Anexo VII, 
Rua do Egito, Centro) para escolha da comarca 
de lotação em audiência pública.

fixada em R$ 150,00. O salário inicial é de R$ 
20.677,85.

Podem se inscrever candidatos com diplo-
ma de curso de graduação de nível superior 
em bacharelado em Direito, devidamente re-
gistrado e fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo MEC, e três anos de 
atividade jurídica exercida após obtido o grau 
de bacharel em Direito.

O edital completo do concurso está disponí-
vel no site do Tribunal de Justiça (www.tjma.
jus.br), na seção concursos.

O Judiciáro lançou concurso público para 
preenchimento de 31 vagas de juiz de Direito 
substituto e formação de cadastro de reserva 
do Judiciário estadual.

O certame será coordenado pelo CESPE/UnB 
e terá supervisão da Comissão de Concurso do 
tribunal, informa edital assinado quarta-feira 
(3) pelo presidente do TJMA, desembargador 
Antonio Guerreiro Júnior. A prova seletiva será 
aplicada em março de 2013.

As inscrições preliminares tiveram início no 
dia 9 de outubro, pela internet (www.cespe.
unb.br/concursos/tj_ma_12_juiz), com taxa 
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Cresce número de processos julgados pelo TJMA
O número de processos julgados pelo Tribunal 

de Justiça do Maranhão (TJMA) em setembro de 
2012 cresceu 49,56% em relação ao mesmo mês 
no ano passado. A produtividade dos magistra-
dos – relação do total de processos julgados pelo 
total de processos distribuídos – foi de 81,09%, 

um aumento de 3,54%.
Os dados são da Divisão de Estatística e Publi-

cações do TJMA, obtidos com base nos números 
da demanda processual e dos julgamentos dos 
órgãos da Justiça de 2º grau – Pleno e câmaras 
cíveis e criminais.

Planejamento estratégico é tema 
de curso no Judiciário

Juízes e servidores do Poder Judiciário par-
ticiparam do curso de Formação em Gestão da 
Estratégia com BSC (Balanced Scorecard), Geren-

ciamento de Projetos e Implantação do Escritório 
de Projetos, na Escola Superior da Magistratura 
do Maranhão (ESMAM).

De iniciativa da Assessoria de Gestão Estra-
tégica e Modernização do TJMA – em parceria 
com a escola judicial – o curso cumpre uma das 
metas nacionais do Judiciário, em especial a que 
prevê a instalação de unidade de gerenciamento 
de projetos nos tribunais do país.

A necessidade de revisão do Planejamento 
Estratégico, a formação de multiplicadores para 
elaborar estratégias e planos, indicadores e me-
tas, proposição de projetos, monitoramento e 
gerenciamento dos resultados da gestão foram 
os principais assuntos discutidos no evento.

Durante o treinamento, os participantes 
receberam a visita do presidente do TJMA, de-
sembargador Guerreiro Júnior, que pediu o com-
prometimento de todos com o planejamento 
estratégico. “Só assim teremos um tribunal que 
o CNJ almeja e que a sociedade moderna preci-
sa”, enfatizou.

Em setembro deste ano chegaram ao Tribunal 
44,44% ações a mais que no referido mês no ano 
passado. Foram distribuídos 1.898 novos casos, 
com o julgamento de 1.539 processos. Em 2011, 
houve a distribuição de 1.029 novos casos e jul-
gados 1.314 no referido mês.

“O Tribunal está julgando acima do esperado. 
A produtividade positiva reflete o comprome-
timento dos desembargadores e os inúmeros 
investimentos do Judiciário para modernizar 
a justiça e torná-la mais ágil e eficaz”, afirma o 
presidente do TJMA, desembargador Guerreiro 
Júnior.

O total de decisões monocráticas tomadas por 
desembargadores atingiu 133,36% – mais que 
o dobro de setembro de 2011. A produtividade 
dos magistrados – relação do total de processos 
julgados pelo total de processos distribuídos 
– foi de 81,09%, superando em 3,54% a de se-
tembro do ano passado.


