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Justiça mantém bloqueio dos ativos financeiros da Unimed São Luís

Desembargador Cleones Cunha, relator do processo, disse que existem provas literais da dívida, como notas
fiscais e orçamentos |

A Unimed São Luís (Cooperativa de Trabalho Médico) vai permanecer com R$ 435,439,29 dos ativos financeiros
de sua titularidade em contas e aplicações financeiras bloqueados, conforme decisão dos membros da 3ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que seguiram entendimento do desembargador
Cleones Cunha, relator do processo.

O bloqueio foi determinado pelo Poder Judiciário em decorrência de débito contraído pela Cooperativa de Plano
de Saúde junto à empresa Medioly Materiais Médicos, referente ao fornecimento de materiais cirúrgicos, no
período de abril de 2012 a abril de 2013.

Uma das alegações da Medioly no ajuizamento da ação contra a Unimed foi o fato da referida empresa estar em
situação de insolvência, não tendo condições de arcar com os compromissos financeiros assumidos com seus
credores, situação que já é de conhecimento público.

O arresto (apreensão judicial) foi questionado pela Unimed, que sustenta não ser possível a liminar de arresto
concedida pela Justiça de 1º Grau, por não estar configurado no processo a impossibilidade de pagamento das
dívidas e nem a situação de insolvência. Com base nesses argumentos, a Cooperativa pediu a suspensão da
determinação judicial de primeira instância.

Em seu voto, o relator do processo, desembargador Cleones Carvalho, citou o artigo 813 do Código de Processo
Civil (CPC), no qual consta que a medida cautelar de arresto tem a finalidade de assegurar o resultado prático e
útil do processo principal, sempre que houver suspeita que o então devedor esteja tentando se ocultar ou
mesmo dissipar seus bens.

Em relação à procedência da apreensão judicial, o magistrado observou que existe na inicial da demanda



acautelatória provas literais da dívida, como notas fiscais e orçamentos, assim, como da situação de insolvência
da Unimed.

Fonte: Corregedoria Geral de Justiça
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Justiça libera 217 presos no Dia das Mães

Em portaria assinada pela titular da unidade, juíza Ana Maria Almeida Vieira, a 1ª Vara de Execuções Penais
autoriza a saída temporária do Dia das Mães para 217 apenados que cumprem pena em estabelecimentos do
sistema prisional do Maranhão. Os contemplados com o benefício saem dos estabelecimentos penais nesta
quinta-feira (08), a partir das 10h, devendo retornar aos mesmos até as 18h do próximo dia 14. Antes de saírem,
os apenados participam de reunião para advertências, esclarecimentos complementares e assinatura de termo
de compromisso.

É expressamente vedado aos beneficiados com a saída temporária ausentar-se do Estado, portar armas, ingerir
bebidas alcoólicas e freqüentar festas, bares e/ou similares. De acordo com a portaria, todos os apenados
devem recolher-se as respectivas residências até as 20h.

A portaria determina ainda o prazo de até as 12h do dia 19 de maio para que os dirigentes dos estabelecimentos
penais comuniquem ao Juízo sobre o retorno dos contemplados com a saída, bem como eventuais alterações.

Lei de Execuções Penais 

O benefício da saída temporária é previsto na Lei 7210/84 - Lei de Execuções Penais (artigos 122 a 125). De
acordo com a LEP, "a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério
Público e a Administração Penitenciária e cumpridos os seguintes requisitos: comportamento adequado;
cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e um quarto, se reincidente;
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena".

Fonte: Corregedoria Geral de Justiça
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222 apenados são beneficiados com saída temporária no Dia das
Mães

A juíza Ana Maria Almeida Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções Penais autorizou a saída de 222 apenados
que cumprem pena em estabelecimentos do sistema prisional do Maranhão. Os beneficiados foram liberados
nesta quinta-feira (8) e devem retornar até às 18h do próximo dia 14. Pela manhã, a Corregedoria Geral da
Justiça (CGJ) havia informado que 217 receberiam o benefício, mas o número foi atualizado.

Segundo a Corregedoria Geral da Justiça, antes de saírem, os apenados participaram de reunião para
advertências, esclarecimentos complementares e assinatura de termo de compromisso.

A justiça determina que, os apenados não se ausentem do Estado, não porte armas, ingira bebidas alcoólicas e
nem frequente festas, bares e/ou similares. De acordo com a portaria, todos os apenados devem recolher-se as
respectivas residências até às 20h.

A portaria determina, ainda, o prazo de até às 12h do dia 19 de maio para que os dirigentes dos
estabelecimentos penais comuniquem ao Juízo sobre o retorno dos apenados, bem como eventuais alterações.

Lei de Execuções Penais

O benefício da saída temporária é previsto na Lei 7210/84 - Lei de Execuções Penais (artigos 122 a 125). De
acordo com a LEP, "a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério
Público e a Administração Penitenciária e cumpridos os seguintes requisitos: comportamento adequado;
cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e um quarto, se reincidente;
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena".

 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EXECUÇÕES PENAIS
08/05/2014 - BLOG JORGE ARAGÃO - JORGE ARAGÃO
POSITIVA
SERIA CÔMICO SE NÃO FOSSE TRÁGICO

Pag.: 4

Seria cômico se não fosse trágico

No dia 15 de abril, a Justiça - através de uma Portaria conjunta assinada pelas juízas Ana Maria Almeida Vieira
e Sara Fernanda Gama, respectivamente titular e auxiliar da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís -
autorizou a saída temporária de 230 apenados para "visitar os familiares em comemoração à Semana Santa"
(reveja).

No entanto, passado aquele feriadão prolongado, a Secretaria de Justiça e Administração confirmou que 20%
dos 230 beneficiados com aquela saída temporária não retornaram às unidades prisionais (reveja). Foram cerca
de 50 foragidos, que deveriam ter voltado ao cárcere privado no último dia 21, mas que ficaram em "liberdade".

Nesta quinta-feira (08), o site do Tribunal de Justiça confirma que 217 apenados terão o benefício da saída
temporária em virtude do dia das mães. A saída dos apenados foi autorizada através de portaria assinada pela
titular da unidade, juíza Ana Maria Almeida Vieira, a 1ª Vara de Execuções Penais.

Os apenados deixam a prisão nesta quinta-feira e só irão retornar às 18h, da quarta-feira (14).

É aguardar e conferir, literalmente.
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Município de SL ganha legitimidade para conceder licença
ambiental

O Tribunal de Justiça do Maranhão, ao julgar Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Luís
contra a Resolução 003/2013 do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Maranhão - que havia excluído a
participação do Município no poder de decisão acerca de sua competência licenciadora em matéria ambiental -
determinou a suspensão cautelar dos efeitos da referida Resolução.

Na decisão, o Tribunal de Justiça entendeu que "a exclusão da participação municipal no poder de decisão
acerca de sua competência licenciadora aparentemente representa uma afronta à própria competência material
comum firmada pelo Constituição Federal de 1988".

Para que se tenha uma ideia da gravidade da interferência afastada na decisão do TJ, no artigo 13 dessa
Resolução, por exemplo, está expresso que os municípios que já realizam licenciamento dos empreendimentos e
atividades, baseados em Termo de Cooperação, deverão encaminhar à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Recursos Naturais - SEMA, documentação necessária para assinatura do Termo de Habilitação, sob pena de
estar impedido de promover Licenciamento Ambiental, devolvendo todas as atividades à SEMA, sem prejuízo da
responsabilização municipal.

Para o Procurador Geral do Município, Marcos Braid, "o Tribunal reafirmou o entendimento da própria Carta
Magna do país ao reconhecer a legitimidade do Município em matéria ambiental. O Estado não pode se imiscuir
desta forma, sob pena de ferir princípios constitucionais sensíveis, que é o da autonomia municipal e do pacto
federativo ", afirmou.
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Magistrados pedem apoio de Lobão Filho para resgatar adicional ao
judiciário

A presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargadora Cleonice Freire, o presidente do
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MA), desembargador Froz Sobrinho, e o presidente da Associação dos
Magistrados do Maranhão (AMMA), juiz Gervásio Santos, estiveram reunidos com o senador Edison Lobão Filho
(PMDB/MA) e pediram o apoio do parlamentar à Proposta de Emenda Constitucional nº 63/2013, em tramitação
no Senado Federal.

A PEC institui Adicional por Tempo de Serviço (ATS) para magistrados e membros do Ministério Público, no
valor de 5% sobre os subsídios, a cada cinco anos de efetivo exercício do cargo.

A PEC 63 tramita junto à Comissão de Constituição, Justiça (CCJ) do Senado e recebeu proposta de substitutivo
que deverá ser submetido à apreciação na próxima quarta-feira (14). No anteprojeto, fica assegurada a
contagem do tempo de exercício anterior para fins de cálculo da parcela mensal do adicional.

Durante a visita, que aconteceu no gabinete da presidência do TJMA, a presidente Cleonice Freire lembrou que
os magistrados receberam essa vantagem até o ano de 2005, quando foi extinta dos subsídios, e que agora deve
ser restituída, com a finalidade de valorizar o trabalho e a experiência da magistratura estadual.

"O Conselho Nacional de Justiça já emitiu uma nota técnica destinada ao Senado manifestando apoio
institucional à aprovação da Emenda Constitucional, assim como os presidentes de tribunais, no último
encontro do colegiado realizado no Estado do Tocantins", informou a desembargadora.

O senador Lobão Filho disse que irá atender ao apelo da magistratura maranhense, que representa a defesa de
um interesse da magistratura nacional. "A minha intenção é que, aprovado o projeto na comissão, seja



declarado o regime de urgência para que ele possa ser, o mais rapidamente possível encaminhado ao plenário
do Senado e, posteriormente, enviado à Câmara", disse o parlamentar.

A visita foi acompanhada pelos desembargadores Anildes Cruz, vice-presidente do TJMA, Antonio Bayma,
Cleones Cunha, Raimundo Barros e pelo juíz Nilo Ribeiro, auxiliar da presidência do Tribunal.

Os magistrados reforçaram o apelo da presidente no sentido de que o adicional irá valorizar e distinguir o
trabalho dos profissionais mais antigos no exercício do cargo, com base no tempo de serviço, e estimular o
ingresso de novos juízes na carreira.

Para o presidente da AMMA, o resgate dessa vantagem é fundamental para a estruturação da carreira da
magistratura. "Hoje temos uma inversão de valores, em que magistrados mais novos recebem remuneração, às
vezes, superior aos magistrados mais antigos e experientes", observou o juiz.

TJMA
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Prefeito de Humberto de Campos é novamente afastado do cargo

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça negou agravo de instrumento interposto pelo prefeito de Humberto de
Campos, Raimundo Nonato dos Santos, e determinou novo afastamento dele da administração municipal. O
gestor já havia sido afastado, liminarmente, em 27 de março, mas recorreu ao plantão judiciário da 2ª instância
e conseguiu retornar ao cargo dois dias depois.
Com a nova decisão, datada de 30 de abril, fica mantido o afastamento inicial de 90 dias, que foi motivado por
fraudes em licitações para construções de duas praças. Além disso, o prefeito afastado está impedido de entrar
na sede da Prefeitura e convocar a presença de funcionários públicos municipais, sob qualquer circunstância,
pelo mesmo prazo.
O primeiro afastamento é resultado de Ação Cautelar ajuizada, em 12 de março, pelo promotor de justiça Carlos
Augusto Soares. O representante do Ministério Público do Maranhão acionou o gestor e a empresa Marf
Locação e Urbanismo LTDA, com base nos contratos firmados para construção das praças - Humberto de
Campos e Base -, com recursos oriundos de convênios com o governo estadual.
Ao investigar os processos de licitação, o MPMA detectou que não constam no edital as condições de
recebimento do objeto licitado; as condições de pagamento dos serviços executados, conforme exigido pela Lei
8.666/93; e tampouco o projeto básico, que deveria ser anexado ao edital. Além disso, foi constatado que o
endereço da construtora, no município de Raposa, é fictício. No local, onde deveria funcionar a sede da empresa,
existe uma residência particular.

IRREGULARIDADES

Na avaliação do promotor de justiça, essas irregularidades, mais que meras formalidades, indicam a falta de
zelo e de rigor na contratação da empresa, além de demonstrar a falta de cuidado com o produto final do
referido contrato.
No material analisado pelo MPMA, não foram encontrados os documentos que comprovam a inscrição da Marf
Locação e Urbanismo Ltda no cadastro de contribuintes do Estado do Maranhão, em desconformidade com a
Lei de Licitações. Também foi identificado que a vencedora do certame apresentou o certificado de
regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) com data fora do prazo legal.
Mesmo com essas irregularidades, o Município de Humberto de Campos homologou o contrato com a Marf
Locação e Urbanismo Ltda, reprovando a empresa Mega Empreendimentos Ltda, sob a justificativa que esta
não teria apresentado o contrato social. Porém, a Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, que
avaliou os documentos, identificou o contrato da construtora inabilitada.
Para o membro do MPMA, a construtora vencedora da licitação funciona apenas como fachada, desviando o
dinheiro público. Carlos Augusto Soares inspecionou a obra e notificou os trabalhadores. Nos depoimentos, os
pedreiros informaram que o material utilizado na construção é fornecido pelo encarregado de obras do
Município de Humberto de Campos e não há a presença de qualquer empresa na execução do serviço. Eles
testemunharam que foram contratados por outro funcionário da Prefeitura. Redação: Johelton Gomes
(CCOM-MPMA)
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222 detentos são liberados para passar o Dia das Mâes em casa

A juíza Ana Maria Almeida Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções Penais, autorizou a saída de 222 apenados
que cumprem pena em estabelecimentos do sistema prisional do Maranhão. 
Os beneficiados foram liberados nesta quinta-feira (8) e devem retornar até às 18h do próximo dia 14. Pela
manhã, a Corregedoria Geral da Justiça (CGJ) havia informado que 217 receberiam o benefício, mas o número
foi atualizado.
Segundo a Corregedoria Geral da Justiça, antes de saírem, os apenados participaram de reunião para
advertências, esclarecimentos complementares e assinatura de termo de compromisso.
A justiça determina que, os apenados não se ausentem do Estado, não porte armas, ingira bebidas alcoólicas e
nem frequentem festas, bares e/ou similares. De acordo com a portaria, todos os apenados devem recolher-se as
respectivas residências até às 20h.
A portaria determina, ainda, o prazo de até às 12h do dia 19 de maio para que os dirigentes dos
estabelecimentos penais comuniquem ao Juízo sobre o retorno dos apenados, bem como eventuais alterações.
Lei de Execuções Penais
O benefício da saída temporária é previsto na Lei 7210/84 - Lei de Execuções Penais (artigos 122 a 125). De
acordo com a LEP, "a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério
Público e a Administração Penitenciária e cumpridos os seguintes requisitos: comportamento adequado;
cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e um quarto, se reincidente;
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena".
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Autorizada saída temporária de 217 apenados

Em portaria assinada pela titular da unidade, juíza Ana Maria Almeida Vieira, a 1ª Vara de Execuções Penais
autoriza a saída temporária do Dia das Mães para 217 apenados que cumprem pena em estabelecimentos do
sistema prisional do Maranhão. Os contemplados com o benefício saem dos estabelecimentos penais nesta
quinta-feira (08), a partir das 10h, devendo retornar aos mesmos até as 18h do próximo dia 14. Antes de saírem,
os apenados participam de reunião para advertências, esclarecimentos complementares e assinatura de termo
de compromisso.

É expressamente vedado aos beneficiados com a saída temporária ausentar-se do Estado, portar armas, ingerir
bebidas alcoólicas e freqüentar festas, bares e/ou similares. De acordo com a portaria, todos os apenados
devem recolher-se as respectivas residências até as 20h.

A portaria determina ainda o prazo  de até as 12h do dia 19 de maio para que os dirigentes dos
estabelecimentos penais comuniquem ao Juízo sobre o retorno dos contemplados com a saída, bem como
eventuais alterações.

Lei de Execuções Penais - O benefício da saída temporária é previsto na Lei 7210/84 - Lei de Execuções Penais
(artigos 122 a 125). De acordo com a LEP, "a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução,
ouvidos o Ministério Público e a Administração Penitenciária e cumpridos os seguintes requisitos:
comportamento adequado; cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e um
quarto, se reincidente; compatibilidade do benefício com os objetivos da pena".



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CASAMENTO COMUNITÁRIO
08/05/2014 - IMIRANTE.COM - NOTÍCIAS
POSITIVA
CASAMENTO COMUNITÁRIO: CENTENAS DE CASAIS OFICIALIZAM UNIÃO

Pag.: 10

NOTÍCIAS / CASAMENTO

Casamento Comunitário: centenas de casais oficializam união

Tátyna Viana / Imirante Imperatriz

08/05/2014 às 19h05 - Atualizado em 08/05/2014 às 19h28

IMPERATRIZ - A segunda edição do Casamento Comunitário, que faz parte do projeto Justiça nos Bairros,
reuniu 120 casais que já conviviam em união estável.

Homens e mulheres de vários bairros da cidade tiveram a oportunidade de oficializar a união, sem custos.
Segundo juiz da Vara da Família, Adolfo Pires, a uma das exigências para participar da cerimônia era a
comprovação de renda do casal, até dois salários mínimos.

120 casais oficializam união, na 2ª edição do Casamento Comunitário 2014. (Foto: Tátyna Viana/ Imirante
Imperatriz)



Luciana Rocha, de 24 anos, e Rodrigo Sousa, de 19 anos, formavam o casal mais novo entre os presentes. Os
dois moram juntos há um ano e meio, no Parque Santa Lúcia, e já faziam planos de casar no civil, mas não
tinham condições de custear as despesas, a exemplo das taxas de cartório.

"Uma amiga minha viu no site e me avisou, a gente já estava pensando em casar, quando surgiu a oportunidade
nos inscrevemos logo", disse a noiva, que trabalha numa ótica.

Luciana e Rodrigo foram os primeiros a dizer o "sim", diante do juiz e da comunidade. (Foto: Tátyna Viana/
Imirante Imperatriz)
Os casais, também, participaram de um sorteio concorrendo a uma noite de núpcias, no Hotel Imperial, além de
um jantar de comemoração. Uma parceria de empresários com a Vara da Família.

Casamento Comunitário faz parte do projeto Justiça nos Bairros. (Foto: Tátyna Viana/ Imirante Imperatriz)
Além da realização do Casamento Comunitário, o projeto Justiça nos Bairros consiste em levar informações e
assistência à população, em diversas áreas.



Equipe do Fórum de Justiça Henrique de La Rocque. (Foto: Tátyna Viana/ Imirante Imperatriz)
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Casamento Comunitário: centenas de casais oficializam união

Tátyna Viana / Imirante Imperatriz
08/05/2014

IMPERATRIZ - A segunda edição do Casamento Comunitário, que faz parte do projeto Justiça nos Bairros,
reuniu 120 casais que já conviviam em união estável.

Homens e mulheres de vários bairros da cidade tiveram a oportunidade de oficializar a união, sem custos.
Segundo juiz da Vara da Família, Adolfo Pires, a uma das exigências para participar da cerimônia era a
comprovação de renda do casal, até dois salários mínimos.

Luciana Rocha, de 24 anos, e Rodrigo Sousa, de 19 anos, formavam o casal mais novo entre os presentes. Os
dois moram juntos há um ano e meio, no Parque Santa Lúcia, e já faziam planos de casar no civil, mas não
tinham condições de custear as despesas, a exemplo das taxas de cartório.

"Uma amiga minha viu no site e me avisou, a gente já estava pensando em casar, quando surgiu a oportunidade
nos inscrevemos logo", disse a noiva, que trabalha numa ótica.

Os casais, também, participaram de um sorteio concorrendo a uma noite de núpcias, no Hotel Imperial, além de
um jantar de comemoração. Uma parceria de empresários com a Vara da Família.

Além da realização do Casamento Comunitário, o projeto Justiça nos Bairros consiste em levar informações e
assistência à população, em diversas áreas.
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NOTÍCIAS / SISTEMA PENITENCIÁRIO

Dia das mães: 222 apenados são beneficiados com saída temporária

Os beneficiados foram liberados nesta quinta (8) e devem retornar no dia 14.

Imirante.com

08/05/2014 às 16h37 - Atualizado em 08/05/2014 às 16h44

Divulgação

Saída temporária de detentos

SÃO LUÍS – A juíza Ana Maria Almeida Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções Penais autorizou a saída de 222
apenados que cumprem pena em estabelecimentos do sistema prisional do Maranhão. Os beneficiados foram
liberados nesta quinta-feira (8) e devem retornar até às 18h do próximo dia 14. Pela manhã, a Corregedoria
Geral da Justiça (CGJ) havia informado que 217 receberiam o benefício, mas o número foi atualizado.

Segundo a Corregedoria Geral da Justiça, antes de saírem, os apenados participaram de reunião para
advertências, esclarecimentos complementares e assinatura de termo de compromisso.

A justiça determina que, os apenados não se ausentem do Estado, não porte armas, ingira bebidas alcoólicas e
nem frequente festas, bares e/ou similares. De acordo com a portaria, todos os apenados devem recolher-se as
respectivas residências até às 20h.

A portaria determina, ainda, o prazo de até às 12h do dia 19 de maio para que os dirigentes dos
estabelecimentos penais comuniquem ao Juízo sobre o retorno dos apenados, bem como eventuais alterações.



Lei de Execuções Penais

O benefício da saída temporária é previsto na Lei 7210/84 – Lei de Execuções Penais (artigos 122 a 125). De
acordo com a LEP, “a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério
Público e a Administração Penitenciária e cumpridos os seguintes requisitos: comportamento adequado;
cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e um quarto, se reincidente;
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena”.
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NOTÍCIAS / DIA DAS MÃES

Vara de Execuções Penais concede saída temporária do Dia das Mães a 217 apenados

Apenados deixam o presídio nesta quinta-feira (8), retornando no dia 14 de maio.

Imirante, com informações da Rádio Mirante AM

08/05/2014 às 10h27 - Atualizado em 08/05/2014 às 10h44

SÃO LUÍS - Em portaria assinada pela titular da unidade, juíza Ana Maria Almeida Vieira, a 1ª Vara de
Execuções Penais autoriza a saída temporária do Dia das Mães para 217 apenados que cumprem pena em
estabelecimentos do sistema prisional do Maranhão. Os contemplados com o benefício saem dos
estabelecimentos penais nesta quinta-feira (8), a partir das 10h, devendo retornar aos mesmos até as 18h do
próximo dia 14. Antes de saírem, os apenados participam de reunião para advertências, esclarecimentos
complementares e assinatura de termo de compromisso.

É expressamente vedado aos beneficiados com a saída temporária ausentar-se do Estado, portar armas, ingerir
bebidas alcoólicas e freqüentar festas, bares e/ou similares. De acordo com a portaria, todos os apenados
devem recolher-se as respectivas residências até as 20h.

A portaria determina ainda o prazo de até as 12h do dia 19 de maio para que os dirigentes dos estabelecimentos
penais comuniquem ao Juízo sobre o retorno dos contemplados com a saída, bem como eventuais alterações.

Lei de Execuções Penais - O benefício da saída temporária é previsto na Lei 7210/84 – Lei de Execuções Penais
(artigos 122 a 125). De acordo com a LEP, “a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução,
ouvidos o Ministério Público e a Administração Penitenciária e cumpridos os seguintes requisitos:
comportamento adequado; cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e um
quarto, se reincidente; compatibilidade do benefício com os objetivos da pena”.
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SERVIÇOS / OPORTUNIDADE

Comarca tem seleção aberta para assessor de juiz

Divulgação/CGJ-MA

08/05/2014 às 11h20

OLINDA NOVA DO MARANHÃO - Estão abertas, até as 18h do próximo dia 26, as inscrições para seleção de
assessor de juiz na Comarca de Olinda Nova do Maranhão. A seleção consta do Edital 04/2014, assinado pela
titular da unidade, juíza Anelise Nogueira Reginato.

De livre nomeação e exoneração, o cargo é destinado a bacharel em direito. A remuneração mensal é de R$
4.446,97 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos) mais benefícios. A carga
horária é de quarenta horas semanais.

Entre as atribuições de assessor, recebimento e análise de petições e processos; verificação e controle de
prazos, pesquisas de jurisprudência e legislação; elaboração de minutas de despacho, decisões e sentenças.

Totalmente gratuita, a inscrição deverá ser feita exclusivamente via eletrônica, através do endereço de email
vara1_oln@tjma.jus.br para o qual o candidato deve enviar cópia da carteira de identidade e do CPF ou carteira
de habilitação; cópia do diploma de conclusão do curso de Direito ou, na sua falta, certidão da instituição de
ensino superior atestando que o candidato concluiu e colou grau no curso; currículo. Formulário (em anexo)
preenchido, também, deve constar dos documentos enviados.

Provas

A seleção constará de três fases: prova objetiva e prova discursiva (ambas com caráter eliminatório e
classificatório) e análise de currículo (caráter meramente classificatório). Com duração de 05 (cinco) horas, as
provas objetiva e discursiva acontecem na Escola da Magistratura do Maranhão (Rua das Sucupiras, quadra 09,
nº 27, Jardim Renascença), respectivamente nos dias 6 e 27 de junho, às 8h. A análise de currículo se dá até dez
dias antes da divulgação do resultado da seleção, previsto para o dia 20 de julho próximo.

Na prova objetiva, estarão automaticamente eliminados os candidatos que não obtiverem 60% de acertos
(sessenta questões). Já na prova discursiva, o aproveitamento mínimo deve ser de 50% (cinco pontos).

Maiores informações no edital publicado em anexo. Também, em anexo, o formulário a ser preenchido e que
deve constar dos documentos para a inscrição.

mailto:vara1_oln@tjma.jus.br
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Corregedoria acompanha comarcas do Maranhão

O juiz corregedor Tyrone José Silva está dando continuidade ao projeto de acompanhamento das comarcas do
interior do Maranhão. Nesta semana, o cronograma estabelecido contempla as comarcas de Mirinzal, Cedral,
Bacuri e Guimarães. O magistrado disse que vem seguindo rigorosamente o plano de ação estabelecido pela
desembargadora Nelma Sarney no início de sua gestão.

O trabalho faz parte das correições programadas para este ano. Para a desembargadora Nelma Sarney, a
atividade do juiz corregedor vai além da finalidade punitiva, traduzindo-se em um verdadeiro trabalho de
diagnóstico do funcionamento da Justiça de 1º grau.

A partir da situação constatada, é desenvolvido um plano para, se for o caso, implantar ações que busquem
melhorar a prestação dos serviços da Justiça oferecidos para os cidadãos em cada comarca.

De acordo com Tyrone Silva, nas últimas correições realizadas não foram constatados indícios de má prestação
dos serviços ou de desvios da finalidade judicante. Essa constatação só reforça o bom trabalho que vem sendo
desempenhado pelos magistrados maranhenses.

Durante o trabalho nas comarcas, foram identificadas oportunidades de melhorias, com base na adoção de
procedimentos que podem contribuir para boa prestação dos serviços.

"Nosso objetivo é da melhoria constante. Por isso, estamos atendendo as determinações da corregedora e
implementando uma série de ações positivas nas comarcas com a finalidade de melhorar o acesso do cidadão à
Justiça", destacou Tyrone Silva.

Necessidades - Conforme o juiz, o trabalho de correição, que vem obedecendo rigorosamente ao cronograma,
também serve para identificar as necessidades das comarcas no tocante à sua estrutura física e de pessoal, bem
como a manutenção dos insumos necessários ao bom andamento das atividades forenses.

"O resultado da atividade é integralmente relatado em um documento que posteriormente é apresentado para a
corregedora. De acordo com a realidade encontrada, é possível elaborar ações específicas para cada caso",
esclareceu o juiz.

O novo modelo de gestão da Corregedoria vem ganhando apoio dos juízes maranhenses. Tyrone Silva disse que
os juízes têm recebido bem os trabalhos da ação e que têm elogiado a nova forma de gerir implantado na atual
gestão do órgão, agora mais focada na valorização do juiz.

Nelma Sarney reforça que desvios devem e vão ser apurados com base na lei, mas que antes de imprimir uma
atuação punitiva, é preciso dar boas condições de trabalho aos juízes e servidores. "Para isso, precisamos
conhecer melhor nossa realidade, o que estamos fazendo com o trabalho itinerante ora em desenvolvimento",
reforçou.

O juiz titular da Comarca de Bacuri, Marcelo Santana, elogiou a proposta de trabalho iniciada por Nelma
Sarney. "É um modelo de trabalho que merece elogio porque, além de cobrar e eventualmente punir, a
Corregedoria deve ter o papel de acompanhar e apoiar os juízes de 1º grau.
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Justiça concede saída temporária do Dia das Mães a 217 detentos

Em portaria assinada pela titular da unidade, juíza Ana Maria Almeida Vieira, a 1ª Vara de Execuções Penais
autoriza a saída temporária do Dia das Mães para 217 apenados que cumprem pena em estabelecimentos do
sistema prisional do Maranhão. Os contemplados com o benefício saem dos estabelecimentos penais nesta
quinta-feira (08), a partir das 10h, devendo retornar aos mesmos até as 18h do próximo dia 14. Antes de saírem,
os apenados participam de reunião para advertências, esclarecimentos complementares e assinatura de termo
de compromisso.

É expressamente vedado aos beneficiados com a saída temporária ausentar-se do Estado, portar armas, ingerir
bebidas alcoólicas e freqüentar festas, bares e/ou similares. De acordo com a portaria, todos os apenados
devem recolher-se as respectivas residências até as 20h.

A portaria determina ainda o prazo de até as 12h do dia 19 de maio para que os dirigentes dos estabelecimentos
penais comuniquem ao Juízo sobre o retorno dos contemplados com a saída, bem como eventuais alterações.

Lei de Execuções Penais - O benefício da saída temporária é previsto na Lei 7210/84 - Lei de Execuções Penais
(artigos 122 a 125). De acordo com a LEP, "a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução,
ouvidos o Ministério Público e a Administração Penitenciária e cumpridos os seguintes requisitos:
comportamento adequado; cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e um
quarto, se reincidente; compatibilidade do benefício com os objetivos da pena".
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Justiça afasta prefeito de Humberto de Campos, MA

Os desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão confirmaram o afastamento
imediato do prefeito de Humberto de Campos, Raimundo Nonato dos Santos, de seu cargo. Eles negaram um
recurso interposto pelo gestor, após ser condenado a afastamento inicial de 90 dias.

O prefeito já havia sido afastado, liminarmente, em 27 de março, por fraudes em licitações para construções de
duas praças. Ele recorreu ao plantão judiciário da 2ª instância e conseguiu retornar ao cargo dois dias depois.

Com a nova decisão, o prefeito afastado está impedido de entrar na sede da Prefeitura e convocar a presença de
funcionários públicos municipais, sob qualquer circunstância, pelo mesmo prazo.
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Comarca de Imperatriz vai realizar casamento comunitário em shopping center

A Comarca de Imperatriz, por meio de suas varas de Família, realiza nesta quinta-feira (08), às 16h30, mais
uma edição do Casamento Comunitário, desta vez o evento acontece dentro de um shopping center da cidade e
vai uni 100 casais. De acordo com o juiz da 2ª Vara de Família, Adolfo Pires Neto, é a primeira vez, no Estado,
que o evento é realizado dentro de um centro de compras.

Adolfo Neto também explicou que a proposta dessa edição do Casamento Comunitário é atender à população
carente de diversos bairros periféricos da cidade. “Estamos aproximando a comunidade mais carente do
Judiciário. Importante destacar que esta proximidade está maior com o projeto Justiça nos Bairros, por meio do
qual vamos trabalhar para promover um casamento comunitário.
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Nelma Sarney recebe representantes da sociedade civil de Buriticupu

Publicado Por: Igor Leonardo

A corregedora da Justiça do Maranhão, desembargadora Nelma Sarney, recebeu na tarde desta quinta-feira (08)
uma comissão de representantes do Fórum de Políticas Públicas da Cidade de Buriticupu. Os representantes
solicitaram o encontro com a finalidade de expor algumas reivindicações da sociedade local, bem como pedir
solução para questões que envolvem a Justiça.

Uma das solicitações feitas pelos representantes foi a nomeação de um juiz para a comarca, em decorrência da
promoção do juiz Ailton Gutemberg para a Comarca de Codó no início do ano. Nelma Sarney disse que apesar
de promovido, o juiz Ailton continua respondendo por Buriticupu até que seja designado novo magistrado, o que
deverá ocorrer após a finalização do concurso.
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Câmara do TJMA nega indenização a representante do Boi Pintado

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) foi unanimemente desfavorável ao pedido de
indenização por danos morais e materiais feito pelo representante do Boi Pintado, Sílvio Silva Serra, que alegou
ter sido preso ilegalmente em 2009. O fato ganhou repercussão depois que ficou constatada a apresentação de
menores com a parte superior do corpo coberta apenas com tinta no grupo folclórico.

Sentença de primeira instância já havia julgado improcedente o pedido do representante da brincadeira junina,
por entender que a ordem de prisão preventiva foi devidamente motivada e que foi o próprio Serra quem deu
causa ao ato, por ter descumprido deliberadamente ordem judicial anterior que havia proibido as apresentações
do Boi Pintado.
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Compatibilidade de candidato deficiente com o cargo será analisada somente no
estágio probatório

Por determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e demais
órgãos do Poder Judiciário deixarão de realizar exames prévios para saber se a deficiência física de candidatos
em concursos públicos é ou não compatível com o exercício do cargo para o qual eles foram aprovados.

A decisão, em vigor desde o mês de fevereiro, foi tomada pela maioria dos conselheiros durante o julgamento de
dois pedidos de providências, na 183ª Sessão Ordinária do órgão, em Brasília (DF). Prevaleceu o voto
divergente, apresentado pelo conselheiro Rubens Curado. Na avaliação dele, a compatibilidade somente deve
ser aferida no decorrer do estágio probatório, ou seja, após a posse do servidor selecionado.
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Fórum de São Luís comemora Dia das Mães nesta sexta (09)

O Fórum de São Luís preparou uma programação especial para comemorar o Dia das Mães com as magistradas,
servidoras e funcionárias das empresas terceirizadas que prestam serviços ao órgão. O evento ocorre nesta
sexta-feira (09), durante toda a manhã, no auditório “Desembargador José Joaquim Ramos Filgueiras” (térreo).

“Mais uma vez nos reuniremos para homenagear as mulheres do Fórum Desembargador Sarney Costa, e,
especificamente, as que foram agraciadas por Deus com o privilégio de ser mãe; pessoas que conseguem
transformar em ‘profissão’ aquilo que poderia ser apenas a realização de um sonho de mulher”, destacou o
diretor do fórum, juiz Osmar Gomes dos Santos.
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Núcleo vai agilizar controle de recursos extraordinários e especiais

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) está reestruturando o Núcleo de Repercussão Geral e Recursos
Repetitivos (NURER), responsável pelo controle e acompanhamento de todos os recursos que precisam
aguardar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre casos
semelhantes.

O NURER – que tem como coordenador o juiz auxiliar da Presidência, José de Ribamar Castro – segue
recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que, por meio da Resolução 160/2012, orientou a todos os
tribunais sobre a organização dos Núcleos, pela necessidade de uniformização dos procedimentos de
gerenciamento dos recursos.
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Comarca de Imperatriz vai realizar casamento comunitário em shopping center
   
Ação acontecerá no Imperial Shopping, localizado às margens da BR 010

A Comarca de Imperatriz, por meio de suas varas de Família, realiza nesta quinta-feira (08), às 16h30, mais
uma edição do Casamento Comunitário, desta vez o evento acontece dentro de um shopping center da cidade e
vai uni 100 casais. De acordo com o juiz da 2ª Vara de Família, Adolfo Pires Neto, é a primeira vez, no Estado,
que o evento é realizado dentro de um centro de compras.

Adolfo Neto também explicou que a proposta dessa edição do Casamento Comunitário é atender à população
carente de diversos bairros periféricos da cidade. “Estamos aproximando a comunidade mais carente do
Judiciário. Importante destacar que esta proximidade está maior com o projeto Justiça nos Bairros, por meio do
qual vamos trabalhar para promover um casamento comunitário a cada dois meses, sempre contemplando
pessoas de baixa renda”, afirmou.

O juiz ainda esclareceu que pretende realizar, com o apoio dos demais juízes do fórum, o projeto de casamentos
itinerantes, levando a ação aos bairros mais carentes da cidade. “Vamos desenvolver o projeto de forma
itinerante, a fim de que o Judiciário leve cidadania à população na hora que ela precisar”, pontua Adolfo.

É a segunda vez que o Casamento Comunitário será realizado dentro do projeto Justiça nos bairros. Lançado em
abril, o projeto levou cidadania para centenas de moradores da Vila Leandra e celebrou a união de 114 casais
da região da Beira Rio. Realizado dentro do Imperial Shopping, o casamento conta com o apoio da Serventia
Extrajudicial do 2º Ofício.

Lançado pela Corregedoria da Justiça em 1999, o projeto Casamentos Comunitários já permitiu a união de mais
de 30 mil casais em todo o Estado de forma gratuita. Somente na atual gestão, cerca de 800 casais já disseram
o sim por meio do projeto. Considerando o valor médio de R$ 150,00 por cada casamento, somente no ano de
2014 e projeto já permitiu uma economia de aproximadamente R$ 120.000,00 para a população de baixa renda.

Assessoria de Comunicação
Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão
(98) 3198-4636 / 4624
asscom_cgj@tjma.jus.br

mailto:asscom_cgj@tjma.jus.br
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Magistrados pedem apoio do senador Lobão Filho ao resgate de adicional para a magistratura

07/05/2014

Os magistrados pediram o apoio do senador Lobão Filho à Proposta de Emenda Constitucional nº 632013
(Foto:Ribamar Pinheiro)

A presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargadora Cleonice Freire, o presidente do
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MA), desembargador Froz Sobrinho, e o presidente da Associação dos
Magistrados do Maranhão (AMMA), juiz Gervásio Santos, estiveram reunidos com o senador Edison Lobão Filho
(PMDB/MA) e pediram o apoio do parlamentar à Proposta de Emenda Constitucional nº 63/2013, em tramitação
no Senado Federal.

A PEC institui Adicional por Tempo de Serviço (ATS) para magistrados e membros do Ministério Público, no
valor de 5% sobre os subsídios, a cada cinco anos de efetivo exercício do cargo.

A PEC 63 tramita junto à Comissão de Constituição, Justiça (CCJ) do Senado e recebeu proposta de substitutivo
que deverá ser submetido à apreciação na próxima quarta-feira (14). No anteprojeto, fica assegurada a
contagem do tempo de exercício anterior para fins de cálculo da parcela mensal do adicional.

Durante a visita, que aconteceu no gabinete da presidência do TJMA, a presidente Cleonice Freire lembrou que
os magistrados receberam essa vantagem até o ano de 2005, quando foi extinta dos subsídios, e que agora deve
ser restituída, com a finalidade de valorizar o trabalho e a experiência da magistratura estadual.

“O Conselho Nacional de Justiça já emitiu uma nota técnica destinada ao Senado manifestando apoio
institucional à aprovação da Emenda Constitucional, assim como os presidentes de tribunais, no último
encontro do colegiado realizado no Estado do Tocantins”, informou a desembargadora.

O senador Lobão Filho disse que irá atender ao apelo da magistratura maranhense, que representa a defesa de
um interesse da magistratura nacional. “A minha intenção é que, aprovado o projeto na comissão, seja
declarado o regime de urgência para que ele possa ser, o mais rapidamente possível encaminhado ao plenário
do Senado e, posteriormente, enviado à Câmara”, disse o parlamentar.

A visita foi acompanhada pelos desembargadores Anildes Cruz, vice-presidente do TJMA, Antonio Bayma,
Cleones Cunha, Raimundo Barros e pelo juíz Nilo Ribeiro, auxiliar da presidência do Tribunal.

Os magistrados reforçaram o apelo da presidente no sentido de que o adicional irá valorizar e distinguir o
trabalho dos profissionais mais antigos no exercício do cargo, com base no tempo de serviço, e estimular o
ingresso de novos juízes na carreira.

Para o presidente da AMMA, o resgate dessa vantagem é fundamental para a estruturação da carreira da
magistratura. “Hoje temos uma inversão de valores, em que magistrados mais novos recebem remuneração, às



vezes, superior aos magistrados mais antigos e experientes”, observou o juiz.

Helena Barbosa
Assessoria de Comunicação do TJMA
asscom@tjma.jus.br
(98) 3198.4370
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Comarca de Olinda Nova do Maranhão tem seleção aberta para assessor de juiz

Estão abertas até as 18h do próximo dia 26 as inscrições para seleção de assessor de juiz na Comarca de Olinda
Nova do Maranhão. A seleção consta do Edital 04/2014, assinado pela titular da unidade, juíza Anelise Nogueira
Reginato.

De livre nomeação e exoneração, o cargo é destinado a bacharel em Direito. A remuneração mensal é de R$
4.446,97 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos) mais benefícios. A carga
horária é de quarenta horas semanais.

Entre as atribuições de assessor, recebimento e análise de petições e processos; verificação e controle de
prazos, pesquisas de jurisprudência e legislação; elaboração de minutas de despacho, decisões e sentenças.

Totalmente gratuita, a inscrição deverá ser feita exclusivamente via eletrônica, através do endereço de email
vara1_oln@tjma.jus.br para o qual o candidato deve enviar cópia da carteira de identidade e do CPF ou carteira
de habilitação; cópia do diploma de conclusão do curso de Direito ou, na sua falta, certidão da instituição de
ensino superior atestando que o candidato concluiu e colou grau no curso; currículo. Formulário (em anexo)
preenchido também deve constar dos documentos enviados.

Provas – A seleção constará de três fases: prova objetiva e prova discursiva (ambas com caráter eliminatório e
classificatório) e análise de currículo (caráter meramente classificatório). Com duração de 05 (cinco) horas, as
provas objetiva e discursiva acontecem na Escola da Magistratura do Maranhão (Rua das Sucupiras, quadra 09,
nº 27, Jardim Renascença), respectivamente nos dias 6 e 27 de junho, às 8h. A análise de currículo se dá até dez
dias antes da divulgação do resultado da seleção, previsto para o dia 20 de julho próximo.

Na prova objetiva, estarão automaticamente eliminados os candidatos que não obtiverem 60% de acertos
(sessenta questões). Já na prova discursiva, o aproveitamento mínimo deve ser de 50% (cinco pontos).

Maiores informações no edital publicado em anexo. Também em anexo o formulário a ser preenchido e que
deve constar dos documentos para a inscrição.

Marta Barros
Assessoria de Comunicação
Corregedoria Geral da Justiça
asscom_cgj@tjma.jus.br
(98) 3198-4636/ 3198-4624
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A CORRUPÇÃO NUNCA FOI UM BOM NEGÓCIO! PREFEITO DE HUMBERTO DE CAMPOS É
NOVAMENTE AFASTADO DO...

Prefeito de Humberto de Campos é novamente afastado do cargo  
Com a nova decisão, fica mantido o afastamento inicial de 90 dias

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça negou, no dia 30 de abril, agravo de instrumento interposto pelo
prefeito de Humberto de Campos, Raimundo Nonato dos Santos, e determinou novo afastamento dele da
administração municipal. O gestor já havia sido afastado, liminarmente, em 27 de março, mas recorreu ao
plantão judiciário da 2ª instância e conseguiu retornar ao cargo dois dias depois.

Com a nova decisão, fica mantido o afastamento inicial de 90 dias, que foi motivado por fraudes em licitações
para construções de duas praças. Além disso, o prefeito afastado está impedido de entrar na sede da Prefeitura
e convocar a presença de funcionários públicos municipais, sob qualquer circunstância, pelo mesmo prazo.

O primeiro afastamento é resultado de Ação Cautelar ajuizada, em 12 de março, pelo promotor de justiça Carlos
Augusto Soares. O representante do Ministério Público do Maranhão acionou o gestor e a empresa Marf
Locação e Urbanismo LTDA, com base nos contratos firmados para construção das praças – Humberto de
Campos e Base -, com recursos oriundos de convênios com o governo estadual.

O prefeito de Humberto de Campos, Raimundo Nonato dos Santos(ao meio): os amigos avisam, avisam, mas ele
não escuta 

Ao investigar os processos de licitação, o MPMA detectou que não constam no edital as condições de
recebimento do objeto licitado; as condições de pagamento dos serviços executados, conforme exigido pela Lei
8.666/93; e tampouco o projeto básico, que deveria ser anexado ao edital. Além disso, foi constatado que o
endereço da construtora, no município de Raposa, é fictício. No local, onde deveria funcionar a sede da empresa,
existe uma residência particular.

IRREGULARIDADES

Na avaliação do promotor de justiça, essas irregularidades, mais que meras formalidades, indicam a falta de
zelo e de rigor na contratação da empresa, além de demonstrar a falta de cuidado com o produto final do
referido contrato.

No material analisado pelo MPMA, não foram encontrados os documentos que comprovam a inscrição da  Marf
Locação e Urbanismo Ltda no cadastro de contribuintes do Estado do Maranhão, em desconformidade com a
Lei de Licitações. Também foi identificado que a vencedora do certame apresentou o certificado de
regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) com data fora do prazo legal.

Mesmo com essas irregularidades, o Município de Humberto de Campos homologou o contrato com a Marf
Locação e Urbanismo Ltda, reprovando a empresa Mega Empreendimentos Ltda, sob a justificativa que esta
não teria apresentado o contrato social. Porém, a Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça, que



avaliou os documentos, identificou o contrato da construtora inabilitada.

Para o membro do MPMA, a construtora vencedora da licitação funciona apenas como fachada, desviando o
dinheiro público. Carlos Augusto Soares inspecionou a obra e notificou os trabalhadores. Nos depoimentos, os
pedreiros informaram que o material utilizado na construção é fornecido pelo encarregado de obras do
Município de Humberto de Campos e não há a presença de qualquer empresa na execução do serviço. Eles
testemunharam que foram contratados por outro funcionário da Prefeitura.
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Vara de Execuções Penais concede saída temporária a 217
apenados

Em portaria assinada pela titular da unidade, juíza Ana Maria Almeida Vieira, a 1ª Vara de Execuções Penais
autoriza a saída temporária do Dia das Mães para 217 apenados que cumprem pena em estabelecimentos do
sistema prisional do Maranhão. Os contemplados com o benefício saem dos estabelecimentos penais nesta
quinta-feira (08), a partir das 10h, devendo retornar aos mesmos até as 18h do próximo dia 14.

Antes de saírem, os apenados participam de reunião para advertências, esclarecimentos complementares e
assinatura de termo de compromisso. A portaria determina, ainda, o prazo  de até as 12h do dia 19 de maio
para que os dirigentes dos estabelecimentos penais comuniquem ao Juízo sobre o retorno dos contemplados
com a saída, bem como eventuais alterações.

Lei de Execuções Penais 
O benefício da saída temporária é previsto na Lei 7210/84 - Lei de Execuções Penais (artigos 122 a 125). De
acordo com a LEP, "a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério
Público e a Administração Penitenciária e cumpridos os seguintes requisitos: comportamento adequado;
cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e um quarto, se reincidente;
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena".
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Justiça mantém bloqueio dos ativos financeiros da Unimed São Luís

A Unimed São Luís (Cooperativa de Trabalho Médico) vai permanecer com R$ 435,439,29 dos ativos financeiros
de sua titularidade em contas e aplicações financeiras bloqueados, conforme decisão dos membros da 3ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que seguiram entendimento do desembargador
Cleones Cunha, relator do processo.

O bloqueio foi determinado pelo Poder Judiciário em decorrência de débito contraído pela Cooperativa de Plano
de Saúde junto à empresa Medioly Materiais Médicos, referente ao fornecimento de materiais cirúrgicos, no
período de abril de 2012 a abril de 2013.

Uma das alegações da Medioly no ajuizamento da ação contra a Unimed foi o fato da referida empresa estar em
situação de insolvência, não tendo condições de arcar com os compromissos financeiros assumidos com seus
credores, situação que já é de conhecimento público.

O arresto (apreensão judicial) foi questionado pela Unimed, que sustenta não ser possível a liminar de arresto
concedida pela Justiça de 1º Grau, por não estar configurado no processo a impossibilidade de pagamento das
dívidas e nem a situação de insolvência. Com base nesses argumentos, a Cooperativa pediu a suspensão da
determinação judicial de primeira instância.
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Justiça mantém decisão contra produtor cultural

A justiça estadual manteve, pela segunda vez, a decisão de negar um pedido de indenização feito pelo promotor
cultural Sílvio Silva Serra, preso em 2009. A detenção aconteceu depois que a brincadeira Boi Pintado se
apresentou com menores com a parte superior do corpo coberta apenas com tinta.

Desta vez, a decisão unânime é da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA). A sentença de
primeira instância já havia julgado improcedente pela 11ª Vara Criminal de São Luís o pedido do representante
da brincadeira junina.

Segundo o relatório, ele alegou que, em razão do episódio, o grupo folclórico foi extinto, fato que, além de
desemprego, causou-lhe depressão.

A justiça entendeu que a ordem de prisão preventiva foi devidamente motivada e que foi o próprio Serra quem
deu causa ao ato. Ele descumpriu deliberadamente ordem judicial anterior que havia proibido as apresentações
do Boi Pintado; e que o fato de ter conseguido habeas corpus não autoriza concluir que houve erro judiciário. 
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Núcleo vai agilizar controle de recursos extraordinários e especiais

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) está reestruturando o Núcleo de Repercussão Geral e Recursos
Repetitivos (NURER), responsável pelo controle e acompanhamento de todos os recursos que precisam
aguardar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre casos
semelhantes.

O NURER – que tem como coordenador o juiz auxiliar da Presidência, José de Ribamar Castro – segue
recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que, por meio da Resolução 160/2012, orientou a todos os
tribunais sobre a organização dos Núcleos, pela necessidade de uniformização dos procedimentos de
gerenciamento dos recursos.

Atualmente o TJMA tem cerca de 900 recursos suspensos (sobrestados), sobre temas que envolvem promoção
de professores, aumentos e reajustes de vencimentos, entre outros. Eles aguardam os tribunais superiores
julgarem casos da mesma matéria, que servirão como parâmetros a orientar a análise dos demais semelhantes,
de uma vez só, pelos tribunais estaduais e federais, evitando que todos sejam encaminhados fisicamente às
Cortes superiores.

Publicado em 08-05-2014 15:34:34.
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Estado

Publicado em: 08/05/2014 - 17:20

Nelma Sarney recebe representantes da sociedade civil de Buriticupu

Encontro serviu para ouvir representantes de entidades locais. (Foto AsscomCGJMA)

A corregedora da Justiça do Maranhão, desembargadora Nelma Sarney, recebeu na tarde desta quinta-feira (08)
uma comissão de representantes do Fórum de Políticas Públicas da Cidade de Buriticupu. Os representantes
solicitaram o encontro com a finalidade de expor algumas reivindicações da sociedade local, bem como pedir
solução para questões que envolvem a Justiça.

Uma das solicitações feitas pelos representantes foi a nomeação de um juiz para a comarca, em decorrência da
promoção do juiz Ailton Gutemberg para a Comarca de Codó no início do ano. Nelma Sarney disse que apesar
de promovido, o juiz Ailton continua respondendo por Buriticupu até que seja designado novo magistrado, o que
deverá ocorrer após a finalização do concurso.

Marlucia Azevedo dos Reis, servidora pública e membro da Rede Justiça nos Trilhos, destacou que apesar do
empenho do juiz ele não consegue absorver a demanda processual que é alta na cidade. Ela também falou sobre
a dificuldade de pessoas que já atingiram a maternidade para obtenção da 1ª via do registro civil. A
corregedora solicitou à Coordenadoria das Serventias, unidade ligada à Corregedoria e responsável pela
fiscalização do trabalho dos cartórios, que acompanhe o caso no sentido de encontrar a solução adequada.

Para Marlucia, o Município de Buriticupu enfrenta graves problemas e que a reunião com a corregedora é uma
oportunidade de dar visibilidade ao clamor dos cidadãos locais. “Enfrentamos todo tipo de problema na cidade
atualmente, mas os casos de violência que mais têm preocupado estão relacionados a assassinatos, estupros,
pedofilia, tráfico e conflitos agrários”, disse.

Nelma Sarney acredita que o contato com lideranças comunitárias e representantes de entidades civis é
importante para ampliação do diálogo entre administração pública e sociedade. “Esse tipo de diálogo é



importante porque por meio dele é possível a constatação de realidades distintas que contribuem para a tomada
de decisão do gestor público. Diante do exposto, vamos tomar as providências necessárias na nossa esfera de
competência, bem como dialogar com outros órgãos para a busca de soluções conjuntas”, enfatizou.

O ouvidor do Poder Judiciário, desembargador Paulo Velten, também participou do encontro e ratificou que o
Judiciário atuará naquilo que for sua competência direta. Compõem o Fórum de Políticas Públicas de Buriticupu
a Rede Justiça nos Trilhos, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura
Familiar, Movimento dos Sem Terra, Cáritas Diocesana de Viana e o Sindicato dos Servidores Municipais.
Assessoria de Comunicação
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Justiça mantém bloqueio dos ativos financeiros da Unimed São Luís

Em seu voto, o desembargador Cleones Carvalho, citou o artigo 813 do Código de Processo Civil (Foto:Ribamar
Pinheiro)
A Unimed São Luís (Cooperativa de Trabalho Médico) vai permanecer com R$ 435,439,29 dos ativos financeiros
de sua titularidade em contas e aplicações financeiras bloqueados, conforme decisão dos membros da 3ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que seguiram entendimento do desembargador
Cleones Cunha, relator do processo.

O bloqueio foi determinado pelo Poder Judiciário em decorrência de débito contraído pela Cooperativa de Plano
de Saúde junto à empresa Medioly Materiais Médicos, referente ao fornecimento de materiais cirúrgicos, no
período de abril de 2012 a abril de 2013.

Uma das alegações da Medioly no ajuizamento da ação contra a Unimed foi o fato da referida empresa estar em
situação de insolvência, não tendo condições de arcar com os compromissos financeiros assumidos com seus
credores, situação que já é de conhecimento público.

O arresto (apreensão judicial) foi questionado pela Unimed, que sustenta não ser possível a liminar de arresto
concedida pela Justiça de 1º Grau, por não estar configurado no processo a impossibilidade de pagamento das
dívidas e nem a situação de insolvência. Com base nesses argumentos, a Cooperativa pediu a suspensão da
determinação judicial de primeira instância.

Em seu voto, o relator do processo, desembargador Cleones Carvalho, citou o artigo 813 do Código de Processo
Civil (CPC), no qual consta que a medida cautelar de arresto tem a finalidade de assegurar o resultado prático e
útil do processo principal, sempre que houver suspeita que o então devedor esteja tentando se ocultar ou
mesmo dissipar seus bens.



Em relação à procedência da apreensão judicial, o magistrado observou que existe na inicial da demanda
acautelatória provas literais da dívida, como notas fiscais e orçamentos, assim, como da situação de insolvência
da Unimed.
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Fonte: CGJ

Justiça concede saída temporária do Dia das Mães a 217 presos

Em portaria assinada pela titular da unidade, juíza Ana Maria Almeida Vieira, a 1ª Vara de Execuções Penais
autoriza a saída temporária do Dia das Mães para 217 apenados que cumprem pena em estabelecimentos do
sistema prisional do Maranhão. Os contemplados com o benefício saem dos estabelecimentos penais nesta
quinta-feira (08), a partir das 10h, devendo retornar aos mesmos até as 18h do próximo dia 14. Antes de saírem,
os apenados participam de reunião para advertências, esclarecimentos complementares e assinatura de termo
de compromisso.

É expressamente vedado aos beneficiados com a saída temporária ausentar-se do Estado, portar armas, ingerir
bebidas alcoólicas e freqüentar festas, bares e/ou similares. De acordo com a portaria, todos os apenados
devem recolher-se as respectivas residências até as 20h.

A portaria determina ainda o prazo  de até as 12h do dia 19 de maio para que os dirigentes dos
estabelecimentos penais comuniquem ao Juízo sobre o retorno dos contemplados com a saída, bem como
eventuais alterações.

Lei de Execuções Penais – O benefício da saída temporária é previsto na Lei 7210/84 – Lei de Execuções Penais
(artigos 122 a 125). De acordo com a LEP, “a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução,
ouvidos o Ministério Público e a Administração Penitenciária e cumpridos os seguintes requisitos:
comportamento adequado; cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e um
quarto, se reincidente; compatibilidade do benefício com os objetivos da pena”.
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Comarca de Olinda Nova do Maranhão tem seleção aberta para assessor de juiz

Publicado em 8 de maio de 2014 por persovisan

Estão abertas até as 18h do próximo dia 26 as inscrições para seleção de assessor de juiz na Comarca de Olinda
Nova do Maranhão. A seleção consta do Edital 04/2014, assinado pela titular da unidade, juíza Anelise Nogueira
Reginato.

De livre nomeação e exoneração, o cargo é destinado a bacharel em Direito. A remuneração mensal é de R$
4.446,97 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos) mais benefícios. A carga
horária é de quarenta horas semanais.

Entre as atribuições de assessor, recebimento e análise de petições e processos; verificação e controle de
prazos, pesquisas de jurisprudência e legislação; elaboração de minutas de despacho, decisões e sentenças.

Totalmente gratuita, a inscrição deverá ser feita exclusivamente via eletrônica, através do endereço de email
vara1_oln@tjma.jus.br para o qual o candidato deve enviar cópia da carteira de identidade e do CPF ou carteira
de habilitação; cópia do diploma de conclusão do curso de Direito ou, na sua falta, certidão da instituição de
ensino superior atestando que o candidato concluiu e colou grau no curso; currículo. Formulário (em anexo)
preenchido também deve constar dos documentos enviados.

Provas – A seleção constará de três fases: prova objetiva e prova discursiva (ambas com caráter eliminatório e
classificatório) e análise de currículo (caráter meramente classificatório). Com duração de 05 (cinco) horas, as
provas objetiva e discursiva acontecem na Escola da Magistratura do Maranhão (Rua das Sucupiras, quadra 09,
nº 27, Jardim Renascença), respectivamente nos dias 6 e 27 de junho, às 8h. A análise de currículo se dá até dez
dias antes da divulgação do resultado da seleção, previsto para o dia 20 de julho próximo.

Na prova objetiva, estarão automaticamente eliminados os candidatos que não obtiverem 60% de acertos
(sessenta questões). Já na prova discursiva, o aproveitamento mínimo deve ser de 50% (cinco pontos).

(fonte: ASCOM CGJ-MA)
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Justiça mantém bloqueio dos ativos financeiros da Unimed São Luís

O bloqueio foi determinado em decorrência de débito contraído pela Cooperativa

08/05/2014

A Unimed São Luís (Cooperativa de Trabalho Médico) vai permanecer com R$ 435.439,29 dos ativos financeiros
de sua titularidade em contas e aplicações financeiras bloqueados, conforme decisão dos membros da 3ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que seguiram entendimento do desembargador
Cleones Cunha, relator do processo.

O bloqueio foi determinado pelo Poder Judiciário em decorrência de débito contraído pela Cooperativa de Plano
de Saúde junto à empresa Medioly Materiais Médicos, referente ao fornecimento de materiais cirúrgicos, no
período de abril de 2012 a abril de 2013.

Uma das alegações da Medioly no ajuizamento da ação contra a Unimed foi o fato da referida empresa estar em
situação de insolvência, não tendo condições de arcar com os compromissos financeiros assumidos com seus
credores, situação que já é de conhecimento público.

O arresto (apreensão judicial) foi questionado pela Unimed, que sustenta não ser possível a liminar de arresto
concedida pela Justiça de 1º Grau, por não estar configurado no processo a impossibilidade de pagamento das
dívidas e nem a situação de insolvência. Com base nesses argumentos, a Cooperativa pediu a suspensão da
determinação judicial de primeira instância.

Em seu voto, o relator do processo, desembargador Cleones Carvalho, citou o artigo 813 do Código de Processo
Civil (CPC), no qual consta que a medida cautelar de arresto tem a finalidade de assegurar o resultado prático e
útil do processo principal, sempre que houver suspeita que o então devedor esteja tentando se ocultar ou
mesmo dissipar seus bens.

Em relação à procedência da apreensão judicial, o magistrado observou que existe na inicial da demanda
acautelatória provas literais da dívida, como notas fiscais e orçamentos, assim, como da situação de insolvência
da Unimed.

TJMA
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Mais de 200 detentos foram beneficiados com o indulto do dia das mães

Eles devem retornar até às 18 horas da próxima quarta-feira (14)

08/05/2014 16h11

Duzentos e dezessete detentos do sistema prisional do Maranhão foram beneficiados com a saída temporária do
dia das Mães. Os sortudos deixaram os presídios a partir das 10 horas desta quinta-feira (8) e devem retornar
até às 18 horas da próxima quarta-feira (14).

Antes de saírem, os apenados participaram de reunião para advertências, esclarecimentos complementares e
assinatura de termo de compromisso.

É expressamente vedado aos beneficiados com a saída temporária ausentar-se do Estado, portar armas, ingerir
bebidas alcoólicas e frequentar festas, bares e/ou similares. De acordo com a portaria, todos os apenados
devem recolher-se as respectivas residências até as 20h.

Lei de Execuções Penais – O benefício da saída temporária é previsto na Lei 7210/84 – Lei de Execuções Penais
(artigos 122 a 125). De acordo com a LEP, “a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução,
ouvidos o Ministério Público e a Administração Penitenciária e cumpridos os seguintes requisitos:
comportamento adequado; cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e um
quarto, se reincidente; compatibilidade do benefício com os objetivos da pena”.

Na saída da Páscoa, 230 detentos foram beneficiados. Destes, 47 não retornaram aos presídios. Um dos
assaltantes do Banco do Brasil de Mirinzal, Jordânio Pereira Barros, conhecido como “Cigano”, foi um dos
beneficiados que não retornou ao Complexo Penitenciário.
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Magistrados pedem apoio de Lobão Filho para resgatar adicional
O valor é de 5% sobre os subsídios, a cada cinco anos de efetivo exercício do cargo

A presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargadora Cleonice Freire, o presidente do
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MA), desembargador Froz Sobrinho, e o presidente da Associação dos
Magistrados do Maranhão (AMMA), juiz Gervásio Santos, estiveram reunidos com o senador Edison Lobão Filho
(PMDB/MA) e pediram o apoio do parlamentar à Proposta de Emenda Constitucional nº 63/2013, em tramitação
no Senado Federal.

A PEC institui Adicional por Tempo de Serviço (ATS) para magistrados e membros do Ministério Público, no
valor de 5% sobre os subsídios, a cada cinco anos de efetivo exercício do cargo.

A PEC 63 tramita junto à Comissão de Constituição, Justiça (CCJ) do Senado e recebeu proposta de substitutivo
que deverá ser submetido à apreciação na próxima quarta-feira (14). No anteprojeto, fica assegurada a
contagem do tempo de exercício anterior para fins de cálculo da parcela mensal do adicional.

Durante a visita, que aconteceu no gabinete da presidência do TJMA, a presidente Cleonice Freire lembrou que
os magistrados receberam essa vantagem até o ano de 2005, quando foi extinta dos subsídios, e que agora deve
ser restituída, com a finalidade de valorizar o trabalho e a experiência da magistratura estadual.

“O Conselho Nacional de Justiça já emitiu uma nota técnica destinada ao Senado manifestando apoio
institucional à aprovação da Emenda Constitucional, assim como os presidentes de tribunais, no último
encontro do colegiado realizado no Estado do Tocantins”, informou a desembargadora.

O senador Lobão Filho disse que irá atender ao apelo da magistratura maranhense, que representa a defesa de
um interesse da magistratura nacional. “A minha intenção é que, aprovado o projeto na comissão, seja
declarado o regime de urgência para que ele possa ser, o mais rapidamente possível encaminhado ao plenário
do Senado e, posteriormente, enviado à Câmara”, disse o parlamentar.

A visita foi acompanhada pelos desembargadores Anildes Cruz, vice-presidente do TJMA, Antonio Bayma,
Cleones Cunha, Raimundo Barros e pelo juíz Nilo Ribeiro, auxiliar da presidência do Tribunal.

Os magistrados reforçaram o apelo da presidente no sentido de que o adicional irá valorizar e distinguir o
trabalho dos profissionais mais antigos no exercício do cargo, com base no tempo de serviço, e estimular o
ingresso de novos juízes na carreira.

Para o presidente da AMMA, o resgate dessa vantagem é fundamental para a estruturação da carreira da
magistratura. “Hoje temos uma inversão de valores, em que magistrados mais novos recebem remuneração, às
vezes, superior aos magistrados mais antigos e experientes”, observou o juiz.
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Fórum de São Luís comemora Dia das Mães nesta sexta (09)

PUBLICADO POR MAURICIO LIMA EM 8 - MAIO - 2014

O Fórum de São Luís preparou uma programação especial para comemorar o Dia das Mães com as magistradas,
servidoras e funcionárias das empresas terceirizadas que prestam serviços ao órgão. O evento ocorre nesta
sexta-feira (09), durante toda a manhã, no auditório “Desembargador José Joaquim Ramos Filgueiras” (térreo).
“Mais uma vez nos reuniremos para homenagear as mulheres do Fórum Desembargador Sarney Costa, e,
especificamente, as que foram agraciadas por Deus com o privilégio de ser mãe; pessoas que conseguem
transformar em ‘profissão’ aquilo que poderia ser apenas a realização de um sonho de mulher”, destacou o
diretor do fórum, juiz Osmar Gomes dos Santos. Ele lembrou que as mães conseguem separar a mulher mãe da
mulher trabalhadora, por entenderem que a maternidade, entre outras coisas, também contribui para torná-las
ainda mais comprometidas com o seu ambiente de trabalho.
A programação desta sexta-feira (09) será aberta às 8h, com o show do grupo Alzibanda, formada pela cantora
Talita Setúbal e os músicos Gil Barros (violão), João Braga (percussão) e Alzimeire Sousa (teclado) que é
servidora da 5ª Vara da Família de São Luís. O repertório traz músicas de Pixinguinha, Roberto Carlos, Cazuza,
entre outros.
Em seguida, o juiz titular da Vara Especial de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da
Comarca de São Luís, Nelson Melo de Moraes Rego, fará a palestra “Proteção da mulher na Lei Maria da
Penha”. Nelson Rego é bacharel em Direito e Teologia e licenciado em Filosofia; tem especializações em Direito
Empresarial, Consumidor, Civil e Processual Civil; é mestre em Ciências Jurídico-Processuais e doutor em
Direitos Humanos. Também é autor de dois livros jurídicos e diversos artigos publicados em revistas
especializadas e periódicos; é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e coordenador no Maranhão
do Fórum Permanente de Estudo e Debate sobre Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
Premiação – após a palestra, haverá a premiação do concurso “Toda mãe merece um título”, em que foram
indicados, pelo público interno, 10 destaques entre as mães que trabalham no fórum. A indicação foi realizada
pela intranet do órgão durante todo o mês de abril, com mais de 40 nomes sugeridos em cada uma das 10
categorias.
As comemorações serão encerradas com uma sessão de fotos para a mostra alusiva ao Dia das Mães, que ficará
aberta ao público, durante todo o mês de maio, no hall térreo do fórum. A Mostra Fotográfica do Fórum Des.
Sarney Costa terá 50 fotos das mães que trabalham na instituição.
As atividades comemorativas incluem também sessão de maquiagem e sorteio de brindes ofertados pelos
parceiros do evento que é promovido pela Diretoria do Fórum de São Luís, com o apoio da Corregedoria Geral
da Justiça. Os parceiros são: Espaço Beauty Hair, Racco, Shopping dos Cosméticos, Mary Kay, Loja Tazza, O
Boticário, restaurantes Feijão de Corda e Cabana do Sol, Estúdio Lord, Lojas Ponto Branco, NBR,
Supermercados Mix dos Cereais e a Escola Henrique de La Rocque.



Fonte: AssCom CGJ


