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OAB pede apoio do Judiciário para reforçar cobrança de pagamento
de precatórios pelo Executivo

A presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Cleonice Freire, recebeu uma comissão de advogados
liderada pelo secretário-geral adjunto a seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
Ulisses Martins, que solicitou apoio na cobrança do repasse orçamentário anual do Poder Executivo para
pagamento de precatórios contra a Fazenda Pública.Segundo informações da OAB, o valor a ser pago em
precatórios este ano é R$ 288 milhões. E dos anos anteriores, até 2012, é de mais R$ 270 milhões, o que exige a
adoção de medidas práticas para a solução das dívidas judiciais.
"Está havendo, nos últimos três anos, inadimplemento no pagamento dos precatórios, de mais de meio bilhão de
reais, porque o Poder Executivo não aloca os valores previstos no orçamento para o Poder Judiciário, o que gera
descrédito nas decisões da Justiça e desrespeito à autoridade judiciária", declarou o presidente da Comissão de
Defesa dos Credores Públicos da OAB, Ítalo Fábio Azevedo.
A presidente do TJMA disse aos advogados que o interesse do Judiciário é de que as dívidas sejam quitadas com
a maior celeridade e, para isso, tem se reunido com a coordenadoria dos precatórios no sentido de avançar na
tramitação dos processos. "Temos todo o interesse em solucionar esse impasse, de forma que possamos avançar
na efetivação do pagamento dos precatórios. Vou incluir essa questão na agenda de trabalho que será levada ao
conhecimento da governadora Roseana Sarney e dar um retorno à OAB", disse a desembargadora Cleonice
Freire.
A reunião contou com a participação do desembargador Paulo Velten, Ouvidor Geral do Judiciário, e do diretor
geral do TJMA, Hebert Leite.
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ACUSADO DE MATAR TODA A FAMÍLIA É RECAPTURADO POR POLICIAIS MILITARES NA CIDADE DE LAGO
VERDE. 

Policiais Militares do Destacamento Policial da cidade de Lago Verde - MA, prenderam na tarde do dia 07, por
volta das 15h30min, o elemento identificado como JOSÉ ANTONIO BRANDÃO DA SILVA, 38 anos, natural da
cidade de Lago Verde e atualmente residindo no povoado Nova Conquista, daquele município. Carunga, como é
conhecido foi preso acusado de na noite do dia 26 de maio, por volta de 01h00min da madrugada ter estuprado
a sua própria irmã de nome MARIA DE FÁTIMA BRANDÃO DA SILVA, de 29 anos, residente na Rua Nova, Centro
da cidade de Lago Verde, que no momento dormia com seu filho menor de 04 anos. Carunga por conhecer a
residência da vítima, uma casa simples, de taipa e sem nenhuma segurança, conseguiu entrar com certa
facilidade se dirigindo até o quarto da vítima que dormia de short e blusa. Ato contínuo, Carunga, colocou uma
das mãos no pescoço da vítima, asfixiando-a, deixando a mesma com escoriações, enquanto a outra mão
tampava a boca de MARIA DE FÁTIMA, para que esta não gritasse e de forma brutal,  Carunga, rasgou as vestes
da vítima, retirou sua calcinha e manteve relação sexual com a mesma, fato comprovado em Exame de Corpo de
Delito.
Nesse momento, o filho da vítima, de 04 anos, acordou assustado e começou a chorar muito, chamando por sua
mãe. Foi quando Carunga mandou que a vítima calasse a criança. Caso contrário a mataria. A vítima ficou
apavorada, pois sabia que seu irmão Carunga, teria coragem de concluir o seu intento, uma vez que no dia 30 de
agosto de 2002, por volta das 05h00min da madrugada, no Povoado Nova Conquista, zona rural, Lago Verde/MA,
matou a sua companheira de nome MARIA JOSÉ e seus três filhos menores, de 07, 04 e três anos que eram seus
enteados. Os mesmos foram mortos a pauladas. Carunga, foi preso no mesmo dia.
Condenado a 51 (cinquenta e um) anos de reclusão, JOSÉ ANTONIO BRANDÃO DA SILVA foi encaminhado à
Penitenciaria Agrícola de Pedrinhas, em São Luís/MA, onde cumpriu 10 (dez) anos, em regime fechado, depois,
recebeu o beneficio da progressão de pena, para regime semiaberto, indo para um albergue, no Bairro Monte
Castelo, na cidade de São Luís/MA, onde permaneceu por um ano.
Carunga, considerado de altíssima periculosidade, atualmente promovia o terror em todo o município de Lago
Verde, onde muitas diligencias já haviam sido feitas no intuito de prendê-lo, porém, sem êxito, uma vez que
mudava constantemente de local, dificultando a sua captura.
Após levantamentos do paradeiro de Carunga, também foi constatado que o mesmo era dado como evadido da
1ª VEP (Vara de Execuções Penais) de São Luis/MA, por não ser encontrado na Casa de Albergue, local onde o
detento condenado em regime semiaberto, deveria permanecer para reeducação.
As diligencias continuaram até o mesmo ser localizado no Centro da cidade de Lago Verde, vindo do povoado
Nova Conquista, onde foi preso quando caminhava  pela Avenida Presidente Kennedy, próximo à Igreja
Assembleia de Deus.
No interior da delegacia "Carunga" negou todas as acusações, alegando, inclusive, que no dia do fato não estava
na cidade de Lago Verde e sim na cidade de Bacabal, onde participou de um aniversário de um parente. O
mesmo foi preso em cumprimento de  Mandado  de Prisão Preventiva, assinado pelo Dr. Marco Aurélio Barrêto
Marques, Titular da Comarca de São Mateus, respondendo pela 4ª Vara da Comarca de Bacabal. 
Veja agora a reportagem de Romário Alves da TV DIFUSORA BACABAL:
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Provas para assessor de juiz ocorrem no próximo fim de semana

BARRA DO CORDA - As provas de seleção para assessor de juiz da 1ª Vara da Comarca de Barra do Corda
ocorrem neste sábado (14) e domingo (15), no Centro Tecnológico do Maranhão - Cetecma (Avenida Lulu
Rodrigues, s/n, Bairro Altamira, próximo ao Hospital Municipal Frederico Figueiras, em Barra do Corda).
Cinquenta candidatos se inscreveram para participar do seletivo.

No sábado, a prova objetiva tem início às 8h e encerramento às 12h. Às 14h tem início a prova discursiva (teoria
e prática), que se estende até às 18h e continua no domingo, das 8h às 12h. Ambas as provas têm caráter
eliminatório e classificatório. A análise de currículos, de caráter meramente classificatório, ocorre até dez dias
antes da divulgação do resultado da seleção.

O cargo de assessor de juiz exige jornada de trabalho de quarenta horas semanais. Entre as funções,
recebimento e análise de petições e processos, bem como a preparação, conferência e publicação de pautas e
atas de audiência. A remuneração mensal é de R$ 4.446,97, mais outros benefícios.
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TJMA recebe visita do secretário-geral da ENFAM

 

O secretário-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados (ENFAM), Paulo de
Tarso Tamburini, visitou nesta segunda-feira (9) o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), onde foi recebido
pela presidente da Corte, desembargadora Cleonice Freire, na presença do desembargador, Jamil Gedeon, e do
juiz auxiliar da Presidência, José Ribamar Castro.

Paulo de Tarso Tamburini – que veio a São Luís participar da abertura do Curso de Depoimento Especial de
Crianças e Adolescentes em Situação de Violência, promovido pela Escola de Magistratura do Maranhão
(ESMAM), em parceria com a ENFAM – foi agraciado na ocasião com a Medalha Especial dos 200 Anos do
Tribunal de Justiça do Maranhão.
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Barra do Corda – provas de seleção para assessor de juiz acontecem no próximo final de semana

Acontecem nos próximos sábado (14) e domingo (15), no Centro Tecnológico do Maranhão – CETECMA
(Avenida Lulu Rodrigues, s/n, Bairro Altamira, próximo ao Hospital Municipal Frederico Figueiras) as provas de
seleção para assessor de juiz da 1ª Vara da Comarca de Barra do Corda (440 km da capital). Cinquenta
candidatos se inscreveram para participar do seletivo. O juiz titular da Vara, Antonio Elias de Queiroga Filho,
assina o edital da seleção.

No sábado, a prova objetiva tem início às 8h e encerramento às 12h. Às 14h tem início a prova discursiva (teoria
e prática), que se estende até as 18h e continua no domingo, das 8h às 12h. Ambas as provas têm caráter
eliminatório e classificatório.
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Método de depoimento especial aumenta responsabilização de agressores
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Desembargador José Antonio Daltoé Cézar (TJRS)

Método de depoimento especial aumenta responsabilização de agressores

O treinamento oferecido pela escola judicial maranhense aos juízes que atuam na área da Infância e Juventude
está demonstrando aos magistrados não só técnicas e questões jurisprudenciais acerca do depoimento de
crianças e adolescentes vítimas de violência, mas também como essa garantia a voz delas nos processos
judiciais está sendo fundamental para a punição dos agressores.

O desembargador José Antonio Daltoé Cézar, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, afirmou que antes da
utilização do depoimento especial, menos de 10% dos agressores eram responsabilizados ao final do processo.
Depois dessa metodologia de depoimento humanizado, esse número passou para 60%.

“Não criamos um modelo de condenação, o que fizemos foi valorar o depoimento de crianças e adolescentes.
Garantimos a elas o direito de serem ouvidas. Antes a criança era ouvida como um adulto e algumas práticas
atrapalhavam esse processo. Hoje, o ambiente é acolhedor, embora o assunto que ela (criança) vai relatar seja
desagradável, ela se sente mais segura. Contar e saber que vai ser ouvida é uma forma de reconstruir a criança
que foi violentada”, destacou Daltoé.

O desembargador – que tem livros publicados nessa área e de cujo Tribunal foi o primeiro a implantar a tomada
de depoimento especial, ainda em 2003 , com salas e equipe profissional preparada para lidar com essas vítimas
– garantiu que a capacitação dos operadores jurídicos é fundamental para enfrentar as situações de violência
cometidas contra crianças e adolescentes. “A criança precisa ser ouvida. E o juiz precisa estar preparado
porque além de responder, a criança pode querer também perguntar”, advertiu o desembargador. Ele passou
aos demais magistrados, por meio de vídeos gravados durante as audiências que presidiu, como deve ser a
postura do juiz, as técnicas e sensibilidade que precisa ter.

TREINAMENTO – O curso, certificado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
(Enfam), contará com uma parte prática, que será desenvolvida nesta terça-feira (10), no Fórum de São Luís, às
14 horas, na qual os magistrados simularão o ambiente de audiência e procederão à tomada de depoimento
especial, usando as técnicas e procedimentos adequados.

Comunicação ESMAM
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Usuários da Biblioteca do TJMA participam de troca de livros
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A campanha consiste na troca de livros usados por outros disponíveis no acervo da Biblioteca

Usuários da Biblioteca do TJMA participam de troca de livros

Para incentivar a leitura entre os servidores e usuários, a Biblioteca do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA)
realiza, até sexta-feira (13), das 8h às 16h, a segunda edição da campanha “Troca-troca de Conhecimento”.

A campanha consiste na doação de livros em troca de outros que estão disponíveis junto à entrada da Biblioteca.
Ao todo, 200 obras nas áreas literária, didática, jurídica e infantil estão à disposição do público visitante para
permuta.

“Os servidores e magistrados deverão trazer livros de seu acervo pessoal e, conforme seu interesse,
substituí-los pelas obras em exposição. Cada usuário poderá trocar no máximo duas publicações”, explica Cíntia
Andrade, coordenadora da Biblioteca.

Assessoria de Comunicação do TJMA
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Biblioteca do TJMA inaugura sala de transcrição de documentos históricos
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O trabalho da equipe da Biblioteca foi enaltecido na solenidade (Foto:Ribamar Pinheiro)

Biblioteca do TJMA inaugura sala de transcrição de documentos históricos

O Tribunal de Justiça do Maranhão inaugurou nesta terça-feira (10) as instalações do projeto de transcrição e
divulgação de documentos históricos, que funciona na Biblioteca do Palácio Clóvis Bevilácqua, na Praça Pedro II,
Centro.

Em uma sala equipada com computadores, digitalizadores e impressora, vão funcionar os serviços de pesquisa,
transcrição, organização, inventariado e divulgação de testamentos pertencentes ao acervo de obras raras do
Poder Judiciário, principalmente testamentos dos séculos XVIII e XIX.

Os setores da Biblioteca também passaram por uma reforma, com a substituição das luminárias e pintura geral,
serviços entregues durante a solenidade de inauguração das novas instalações.

Compareceram à inauguração a presidente do TJMA, desembargadora Cleonice Freire; a vice-presidente
Anildes Cruz; a corregedora-geral da Justiça, desembargadora Nelma Sarney; os desembargadores Lourival
Serejo e Kléber Carvalho, e os diretores Hebert Leite (geral) e de Jorge Oliveira (informática).

A presidente Cleonice Freire discursou e enalteceu o trabalho da equipe da Biblioteca. “Esse trabalho é inédito
no Judiciário e grandioso para o registro da história do Maranhão, por meio dos testamentos antigos. Merece
ser reconhecido e levado ao conhecimento público”, declarou a desembargadora.

O desembargador Lourival Serejo, presidente da Comissão de Documentação, Revista e Jurisprudência e
Biblioteca do TJMA, destacou que as bibliotecas modernas assumiram novas funções, que vão além da guarda
de obras impressas.

“A biblioteca do Tribunal de Justiça está se instrumentalizando e realizando novos projetos, em sintonia com a
modernidade”, ressaltou o desembargador.

SALA – A diretora da Biblioteca, Cíntia Andrade, informou que na sala inaugurada será realizado o projeto de
edição de quatro livros contendo a transcrição dos testamentos dos séculos XVIII e XIX, com o apoio da
Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico do Maranhão (FAPEMA).

O primeiro volume, contendo os testamentos dos anos de 1751 a 1756, foi feito com recursos do Tribunal e já
está concluída a fase de organização do conteúdo. Os outros, dos períodos de 1781 a 1791; 1787 a 1791 e 1790
a 1795 ainda serão realizados, sob o patrocínio da FAPEMA.



“Por meio da aprovação de projeto pela Fapema, adquirimos computadores, scanners planetários, impressora,
máquina fotográfica e lupas, e contar com o trabalho de duas historiadoras bolsistas para fazer o serviço de
pesquisa e transcrição dos testamentos, nos próximos dois anos”, disse a diretora.

TROCA-TROCA – Na mesma data foi reeditado o projeto literário “Troca-troca de conhecimento”. Cada usuário
da biblioteca poderá doar livros em troca de outros que estão disponíveis junto à entrada da Biblioteca. Ao todo,
200 obras nas áreas literária, didática, jurídica e infantil estão à disposição do público visitante para permuta.

Helena Barbosa

Assessora de Comunicação da Presidência

asscom@tjma.jus.br

mailto:asscom@tjma.jus.br
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Curso atualiza conhecimentos em Língua Portuguesa
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Curso atualiza conhecimentos em Língua Portuguesa

Servidores de diferentes unidades jurisdicionais do Judiciário estadual participam de uma semana intensa de
curso cujo foco é a reforma ortográfica da Língua Portuguesa. Uma atualização importante, que os prepara a
redigir adequadamente, já que tanto os documentos oficiais da Administração Pública quanto outras
publicações mais recentes empregam as alterações trazidas com o novo acordo ortográfico.

O treinamento, oferecido pela Escola Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM) está sendo ministrado
pela professora Maria da Graça Furtado Dutra. A especialista esclareceu que as mudanças empreendidas foram
basicamente de natureza gráfica. Há novas regras referente aos acentos (circunflexo, agudo e diferencial),
trema – que deixou de existir -, hífen e no alfabeto, a inclusão das letras k,w e y.

Embora essa reforma ortográfica tenha tido a vigência obrigatória adiada pelo governo brasileiro para 2016, é
necessário buscar a adaptação e assimilar efetivamente as novas regras. O objetivo do treinamento é atualizar
os servidores quanto a essas mudanças, para que estejam preparados a redigir conforme o novo Acordo
Ortográfico.

SAIBA MAIS – O idioma português é o quinto mais falado do mundo, alcançando 200 milhões de pessoas. A
comunidade lusófona é constituída por Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São
Tomé e Príncipe (os cinco últimos na África) e por Macau, Timor Leste e Goa no Oriente.

Comunicação ESMAM
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Expediente do Judiciário será alterado durante os jogos do Brasil na Copa

10/06/2014
 
As demandas de caráter urgente, nas esferas cível e criminal, serão atendidas por meio do serviço de Plantão
Judicial

Expediente do Judiciário será alterado durante os jogos do Brasil na Copa

Nos dias 12, 17 e 23 de junho – quando a seleção brasileira joga a partir das 16h e 17h – o horário de
funcionamento no Poder Judiciário do Maranhão será das 8h às 12h.

Alteração no horário de expediente nos órgãos da justiça estadual está relacionada em portaria conjunta (nº
222014) do Tribunal de Justiça (TJMA) e Corregedoria Geral (CGJ), publicada no Portal do Judiciário e no Diário
da Justiça Eletrônico.

PLANTÃO – A partir das 12h, as demandas de caráter urgente, nas esferas cível e criminal, serão atendidas por
meio do serviço de Plantão Judiciário de 1º grau (em São Luís, 8802-1503) e 2º grau (8802-8344).

Caso o Brasil seja classificado para a etapa seguinte da competição, devem permanecer as mesmas regras
estabelecidas na portaria para os dias de jogos da seleção brasileira.

A diferença entre a jornada diária normal e a fixada pela portaria deverá ser compensada, sob a supervisão da
chefia imediata.

Assessoria de Comunicação do TJMA
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Nelma Sarney recebe proposta de digitalização de registro civil
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Nelma Sarney recebe proposta de digitalização de registro civil

A corregedora da Justiça Nelma Sarney recebeu na tarde nesta terça-feira (10) uma proposta de digitalização
dos registros civis no Estado do Maranhão. O requerimento foi entregue pelo gerente regional da Ong Family
Search International, Mario Silva, que destacou a gratuidade na implementação da ação e solicitou apoio da
corregedora. Se aprovada, a execução dos serviços será realizada em parceria com os cartórios do Maranhão
com competência para emissão do registro civil.

A desembargadora Nelma Sarney recebeu com entusiasmo a proposta, dando pronto encaminhamento à juíza
Oriana Gomes, que responde pelas atividades relacionadas às serventias extrajudiciais. “É uma iniciativa
louvável que reflete em mais um benefício para o cidadão”, destacou a corregedora.

Na prática, a atividade consiste na instalação de uma estrutura nas unidades cartorárias para que os atos de
registro civil (certidões de nascimento, casamento e óbito) sejam digitalizados por equipe da Ong capacitada
para a ação.  Após a digitalização dos documentos, uma cópia dos arquivos ficará disponível para os cartórios e
a Family Search manterá sob sua guarda o arquivo original para eventuais reposições.

De acordo com Mário Silva, o direito de propriedade dos documentos permanecerá com as serventias, não
havendo transmissão ao instituto. Por outro lado, a ONG deterá os direitos sobre os arquivos digitais.

Family Search – É uma organização não governamental, portanto, sem fins lucrativos com base nos Estados
Unidos e vinculada à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Seu trabalho está voltado para ajudar
as pessoas a encontrar seus antepassados (árvore genealógica) utilizando recursos públicos e privados, bem
como oferece suporte para pesquisas genealógicas.

Assessoria de Comunicação

Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão
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Eliziane receberá comenda de Direitos Humanos nesta quarta, em Esperantinópolis

10/06/2014 16:02:27 - Assecom / Eliziane Gama

A deputada Eliziane Gama (PPS) participará nesta quarta-feira (11) do Seminário ‘Governos Militares: o Brasil
50 anos depois’. O evento é uma iniciativa do juiz de Direito, Rômulo Lago e Cruz, titular da Comarca de
Esperantinópolis-MA.
 
A parlamentar será uma das palestrantes do encontro e também receberá a Comenda "Joaquín Herrera Flores",
cedida pela União Ibero Americana de Direitos Humanos. Além do seminário, a parlamentar também
participará do ato público que acontecerá às 18 horas, na Praça Central da Esperantinópolis.
 
“Tal iniciativa surgiu da percepção de que estão havendo discussões apenas pontuais sobre o tema, mas que
não têm alcançado o verdadeiro interessado: o povo, sobretudo o do interior maranhense. Por isso, vamos
inaugurar os debates aqui no Médio Mearim. Os debates ocorrerão de maneira moderada e serena, em formato
de oficinas, mesas redondas, e, por fim, depoimentos e discursos”, relatou o magistrado.
 
Durante o evento, será realizada sessão de filmes no Fórum local que resgatem esse período da história
brasileira.
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JUSTIÇA DETERMINA CUMPRIMENTO DE TAC SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO
 
A Ação de Execução, proposta pelos promotores de justiça Lítia Teresa Costa Cavalcanti, Carlos Augusto da
Silva Oliveira, Tarcísio José Sousa Bonfim e Cláudio Rebelo Correia Alencar, baseou-se em declarações do
secretário Canindé Barros, da SMTT, de que a licitação do sistema só seria realizada em 2015; no entanto, o
prazo previsto em TAC assinado entre o Município e o MPMA em 10 de novembro de 2011, e para o qual foram
feitos três aditivos de prazo, se encerraria em 30 de julho deste ano.
9 DE JUNHO DE 2014 ÀS 15:04

Maranhão 247 - A partir de uma Ação de Execução de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), promovida pelo
Ministério Público do Maranhão contra o Município de São Luís, a Justiça determinou prazo de 90 dias para que
seja promovido o equilíbrio econômico-financeiro do Sistema de Transporte Coletivo de São Luís, com o repasse,
até o dia 5 de cada mês, do prejuízo apurado pelo Sindicato das Empresas de Transporte (SET) e pela
Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT).
O mesmo prazo foi dado para que o Município deflagre o processo licitatório para concessão das linhas do
sistema de transporte urbano de passageiros de São Luís. Em 90 dias, a Prefeitura também deverá combater as
fraudes pelo uso ilegal do cartão de transporte e o transporte ilegal de passageiros por veículos particulares;
formular um plano de ação – em parceria com o SET – para a implementação de melhorias no sistema; e
encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal, prevendo o novo marco regulatório do transporte público.
A Ação de Execução, proposta pelos promotores de justiça Lítia Teresa Costa Cavalcanti, Carlos Augusto da
Silva Oliveira, Tarcísio José Sousa Bonfim e Cláudio Rebelo Correia Alencar, baseou-se em declarações do
secretário Canindé Barros, da SMTT, de que a licitação do sistema só seria realizada em 2015. No entanto, o
prazo previsto em TAC assinado entre o Município e o MPMA em 10 de novembro de 2011, e para o qual foram
feitos três aditivos de prazo, se encerraria em 30 de julho deste ano.
A decisão, assinada pelo juiz Edilson Caridade Ribeiro, respondendo 4ª Vara da Fazenda Pública, também prevê
prazo de até 15 dias para que a Prefeitura de São Luís pague R$ 7.425.000,00 ao SET, referentes ao prejuízo do
mês de maio com o sistema de transporte coletivo. O valor foi apurado pela própria SMTT.
Em caso de descumprimento de qualquer das decisões, a Justiça determinou multa diária de R$ 20 mil.
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Condenado marido que ateou fogo em mulher em Imperatriz-MA
10 de junho de 2014  em Maranhão Deixe um comentário

 
Doalcei Camargo
O Tribunal do Júri condenou Doalcei Silva Menezes a 22 anos de prisão em regime fechado. Ele foi considerado
culpado de ter ateado fogo então companheira, Elielda Miranda de Almeida, que chegou a ser socorrida, mas
não resistiu aos ferimentos e morreu.
O crime aconteceu em março do ano passado. O acusado chegou a se apresentar a polícia e permaneceu preso.
Segundo a promotora Uiuara Medeiros, o crime de violência doméstica contra a vida de Elielda foi considerado
de grande repercussão, por motivo fútil e sem chances de defesa para a vítima.
O advogado de defesa, Farnezio Pereira, usou trechos que constam nos laudos médicos e afirmou que, mesmo
tendo 49% do corpo queimado, Elielda morreu por falta de atendimento especializado para vítimas de
queimaduras.
O Júri, formado por cinco mulheres e dois homens, aceitou a tese do Ministério Público e condenou Doalcei por
crime de homicídio triplamente qualificado. (Imirante.com. Foto: Arquivo).
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Rotina de São Luís será alterada por causa de jogos da Copa do
Mundo

Jogos da Seleção Brasileira devem alterar rotina de São Luís (Foto: Biné Morais/O Estado)

Os jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo deste ano vão alterar a rotina de São Luís. As
mudanças ocorrerão no período da tarde, quando a seleção entrará em campo, o que ocasionará a alteração no
horário de expediente de diversos órgãos públicos da capital maranhense.

Nos dias 12, 17 e 23 deste mês, datas dos jogos do Brasil na primeira fase do torneio, as agências bancárias da
cidade abrirão as portas às 8h30 e encerrarão o expediente às 12h30. A mudança no horário segue a circular n°
3.703/2014 do Banco Central, que autoriza a mudança no horário de atendimento das agências nos dias de
jogos da Seleção, desde que seja oferecido aos clientes um funcionamento mínimo de quatro horas.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias deverão afixar em suas
dependências aviso sobre o horário de atendimento nos dias de jogos com uma antecedência mínima de 48
horas. Nos demais jogos da Copa do Mundo, caso não haja decreto de feriado, o funcionamento dos bancos será
normal.

Comércio 



O comércio de São Luís também terá alterações por causa dos jogos do Brasil na Copa. A recomendação dada
pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de São Luís (CDL) aos comerciantes da Rua Grande e vias adjacentes é
fechar o seu estabelecimento uma hora antes do jogo, reabrindo apenas no dia seguinte.

Aos estabelecimentos situados em shoppings, a orientação é interromper o funcionamento entre 30 minutos a
uma hora antes do início da partida e retomar as atividades normais imediatamente após o término da partida.
A CDL esclareceu ainda que esse horário não é uma imposição e pode ser flexibilizado pelo lojista, desde que o
consumidor seja previamente comunicado.

Estado 
No âmbito estadual, a Casa Civil do Governo do Maranhão informou que nos dias 12, 17 e 23 deste mês, quando
ocorrem jogos do Brasil na Copa, o "ponto" será facultativo a partir das 13h, nas secretarias e órgãos estaduais.
Caso o Brasil se classifique para as próximas fases do mundial, o "ponto" também será facultativo nos dias de
jogos da Seleção, a partir das 13h.

A medida segue as normas da Presidência da República em relação ao funcionamento dos órgãos federais. Os
gestores têm autonomia para, nos dias dos jogos do Brasil, alterar o turno de trabalho para o período da manhã.
A determinação não atinge os plantões e serviços essenciais à população. Nesse caso, as unidades de saúde
funcionarão normalmente, assim como os plantões de polícia.

Judiciário 
A rotina do Judiciário maranhense também será alterada por causa dos jogos da Seleção Brasileira durante a
Copa do Mundo. A mudança obedece a portaria Conjunta Nº 222014, assinada pela presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJMA), desembargadora Cleonice Freire, e a corregedora-geral da Justiça,
desembargadora Nelma Sarney.

Durante os dias 12, 17 e 23 deste mês, o horário de funcionamento no Poder Judiciário será das 8h as 12h. Os
prazos processuais que encerrarem nesses dias ficam automaticamente prorrogados para as 18h do dia
seguinte. A partir das 12h, as demandas de caráter urgente, nas esferas cível e criminal, serão atendidas por
meio do serviço de Plantão Judiciário de 1º grau no Fórum Desembargador Sarney Costa. Caso o Brasil seja
classificado para a etapa seguinte da competição, devem permanecer as mesmas regras estabelecidas na
portaria para os dias de jogos da Seleção Brasileira. Todas as unidades judiciais da corregedoria seguem o
mesmo horário de encerramento, incluídas as comarcas do interior do Estado, Telejudiciário, Juizado de
Trânsito, Vara da Mulher e Vara da Infância.

No dia 12 deste mês, os juízes José Brígido da Silva Lages (titular da 7ª Vara Cível) e Manoel Matos de Araújo
Chaves (juiz auxiliar) respondem, respectivamente, pelos plantões cível e criminal. Já no dia 17, respondem
pelos respectivos plantões os juízes Jesus Guanaré de Sousa Borges (titular da 7ª Vara de Família) e Lúcia
Helena Barros Heluy da Silva (juíza auxiliar). Na data do último jogo da Seleção na etapa inicial da Copa, dia 23,
os plantões cível e criminal ficam a cargo das magistradas Alice Prazeres Rodrigues (titular da 16ª Vara Cível) e
Andréa Furtado Perlmutter (titular do 1º Juizado Criminal).

A Prefeitura de São Luís informou, por meio de sua assessoria de comunicação, que ainda não há decreto oficial
em relação ao disciplinamento do expediente nos dias de jogos do Brasil durante a Copa do Mundo.
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Fazendo justiça, TJ muda horário de expediente

Postado em 10 de Junho de 2014 por Editoria
  
Nos dias 12, 17 e 23 de junho – quando a seleção brasileira joga a partir das 16h e 17h – o horário de
funcionamento no Poder Judiciário do Maranhão será das 8h às 12h.

Alteração no horário de expediente nos órgãos da justiça estadual está relacionada em portaria conjunta (nº
222014) do Tribunal de Justiça (TJMA) e Corregedoria Geral (CGJ), publicada no Portal do Judiciário e no Diário
da Justiça Eletrônico.

Plantão

A partir das 12h, as demandas de caráter urgente, nas esferas cível e criminal, serão atendidas por meio do
serviço de Plantão Judiciário de 1º grau (em São Luís, 8802-1503) e 2º grau (8802-8344).

Caso o Brasil seja classificado para a etapa seguinte da competição, devem permanecer as mesmas regras
estabelecidas na portaria para os dias de jogos da seleção brasileira.

A diferença entre a jornada diária normal e a fixada pela portaria deverá ser compensada, sob a supervisão da
chefia imediata.
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Método especial de coleta de depoimento de crianças

Práticas especiais para tomada de depoimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência
estão sendo apresentadas para juízes maranhenses da Infância e Juventude, na Escola Superior da Magistratura
do Maranhão (ESMAM), até quarta-feira (11). O método já é utilizado no Estado - em Coelho Neto e Imperatriz -
e será expandido para mais nove comarcas polo.

O trabalho consiste na oitiva protegida de crianças vítimas de violência sexual em local onde elas são assistidas
por profissionais treinados e permanecem fora da sala de audiência, sendo ouvidas por meio de equipamento de
teleconferência. O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) foi o segundo a desenvolver a experiência, no país.
O primeiro espaço equipado para oferecer atendimento especializado na escuta de crianças e adolescentes no
Estado foi instalado no Fórum Desembargador Sarney Costa, em maio, pela presidente do Tribunal,
desembargadora Cleonice Silva Freire.

De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), publicados na Cartografia Nacional das
Experiências Alternativas de Tomada de Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes em Processos
Judiciais no Brasil (2013), existem pelo menos 40 salas especiais em funcionamento em 15 unidades da
Federação, para colher depoimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, de forma a impedir
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Caridade é tema de palestra nesta sexta (13)

Publicado por Tribunal de Justiça do Maranhão - 8 horas atrás

A prática da caridade será o tema da palestra espiritual desta sexta-feira (13), no Auditório do TJMA, a partir
das 8 horas. Direcionada aos servidores do Judiciário, a programação faz parte da série de eventos promovidos
pela Divisão de Cerimonial para incentivar a integração e motivação no ambiente de trabalho.

A palestra será ministrada pelo engenheiro eletricista, psicólogo e colaborador da Federação Espírita do
Maranhão (FEMAR), Guerche da Silva Ribeiro.

Para realizar os encontros, grupos de servidores se organizam, a cada mês, definindo os detalhes das missas,
cultos ou palestras.

Assessoria de Comunicação do TJMA asscom@tjma.jus

mailto:asscom@tjma.jus
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Usuários da Biblioteca do TJMA participam de troca de livros

Publicado por Tribunal de Justiça do Maranhão - 2 horas atrás

A campanha consiste na troca de livros usados por outros disponíveis no acervo da Biblioteca

Para incentivar a leitura entre os servidores e usuários, a Biblioteca do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA)
realiza, até sexta-feira (13), das 8h às 16h, a segunda edição da campanha "Troca-troca de Conhecimento".

A campanha consiste na doação de livros em troca de outros que estão disponíveis junto à entrada da Biblioteca.
Ao todo, 200 obras nas áreas literária, didática, jurídica e infantil estão à disposição do público visitante para
permuta.

"Os servidores e magistrados deverão trazer livros de seu acervo pessoal e, conforme seu interesse,
substituí-los pelas obras em exposição. Cada usuário poderá trocar no máximo duas publicações", explica Cíntia
Andrade, coordenadora da Biblioteca.

Assessoria de Comunicação do TJMA
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Curso atualiza conhecimentos em Língua Portuguesa

Servidores de diferentes unidades jurisdicionais do Judiciário estadual participam de uma semana intensa de
curso cujo foco é a reforma ortográfica da Língua Portuguesa. Uma atualização importante, que os prepara a
redigir adequadamente, já que tanto os documentos oficiais da Administração Pública quanto outras
publicações mais recentes empregam as alterações trazidas com o novo acordo ortografico.

O treinamento, oferecido pela Escola Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM) está sendo ministrado
pela professora Maria da Graça Furtado Dutra. A especialista esclareceu que as mudanças empreendidas foram
basicamente de natureza gráfica. Há novas regras referente aos acentos (circunflexo, agudo e diferencial),
trema - que deixou de existir -, hífen e no alfabeto, a inclusão das letras k,w e y.

Embora essa reforma ortográfica tenha tido a vigência obrigatória adiada pelo governo brasileiro para 2016, é
necessário buscar a adaptação e assimilar efetivamente as novas regras. O objetivo do treinamento é atualizar
os servidores quanto a essas mudanças, para que estejam preparados a redigir conforme o novo Acordo
Ortografico.

SAIBA MAIS - O idioma português é o quinto mais falado do mundo, alcançando 200 milhões de pessoas. A
comunidade lusófona é constituída por Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São
Tomé e Príncipe (os cinco últimos na África) e por Macau, Timor Leste e Goa no Oriente.

Comunicação ESMAM
(98) 3235-3231 - ramal 220
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Cemar não pode suspender fornecimento de energia a hospital filantrópico de São Luís

Publicado por Tribunal de Justiça do Maranhão - 2 horas atrás

Marcelino Everton (relator) presidiu a sessão da 4ª Câmara Cível (foto:Ribamar Pinheiro)

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) decidiu que a Companhia Energética do
Maranhão (Cemar) deve manter o fornecimento de energia elétrica ao Centro Comunitário Católico do Anjo da
Guarda. O entendimento é de que a entidade filantrópica mantém o hospital comunitário Nossa Senhora da
Penha, que presta serviço de natureza essencial em São Luís, o que impede a suspensão do serviço.

A concessionária alegou que o centro comunitário possuía um débito de consumo de R$ 16.206,32, referente a
cinco meses de 2007. Afirmou que a dívida já havia alcançado mais de R$ 200 mil em 2010, e que estaria,
atualmente, em R$ 539.089,82. A empresa pediu a rescisão do contrato de fornecimento e se propôs a
disponibilizar um gerador por três dias, que passaria a ser bancado pela entidade filantrópica depois desse
período.

O Centro Comunitário do Anjo da Guarda informou que um gerador de energia elétrica pode não suportar a
carga de consumo de um hospital durante 24 horas, sem que prejudique o funcionamento dos equipamentos.
Explicou que o hospital atende cerca de 250 mil pessoas na área do Itaqui-Bacanga, sobrevivendo de repasse do
SUS Sistema Único de Saúde.

RISCO - O desembargador Marcelino Everton (relator) que, pela primeira vez, presidiu uma sessão da 4ª
Câmara Cível, disse que a suspensão do fornecimento de energia constitui verdadeiro risco à vida dos pacientes
que utilizam os serviços médicos. Acrescentou que a prestação do serviço é em prol do caráter coletivo, não do
individual, já que no estabelecimento funciona um hospital.

O relator foi desfavorável ao recurso da Cemar, acolhendo o parecer da Procuradoria Geral de Justiça. Os
desembargadores Raimundo Barros e Jamil Gedeon acompanharam o voto de Marcelino Everton e também
negaram provimento ao agravo de instrumento. (processo nº 0567322013)

Assessoria de Comunicação do TJMA
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Portaria proíbe a entrada de pessoas armadas no Fórum Sarney Costa

Proibida a entrada de pessoas portando armas no fórum

O juiz Osmar Gomes dos Santos, diretor do Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís, publicou uma
portaria na qual proíbe o acesso de pessoas armadas às dependências do fórum. A medida, segundo ele, foi
motivada pela necessidade de manter a ordem nas dependências da unidade judicial, bem como reprimir
quaisquer atos que atentem contra a segurança e integridade de magistrados, servidores e o público em geral,
que procura os serviços do Poder Judiciário.

A portaria explica que a medida se estende a policiais civis, militares e federais, exceto àqueles que estejam no
exercício da função, fazendo a escolta de presos. Ainda assim, a entrada desses policiais será pelo subsolo II do
prédio. O uso de armas letais, seja branca ou de fogo, de forma generalizada, é fator de constrangimento e
intimidação a todo e qualquer ser humano, destaca Osmar Gomes na portaria.

O documento determina que a guarda policial do fórum exerça o controle e a fiscalização. As pessoas
portadoras de armas, inclusive os policiais não compreendidos na exceção mencionada, serão encaminhados à
sala própria para fins de deixarem suas armas devidamente sem munição sob custódia provisória da guarda.
Essas armas ficarão no setor durante todo o tempo em que o proprietário permanecer nas dependências do
fórum.

A portaria versa, ainda, que a custódia e a restituição se dêem mediante recibos, nos quais constarão os
elementos mínimos necessários à identificação das armas e de quem as custodiou.

Para fins de comunicação, a diretoria enviou cópias da portaria à Corregedoria Geral da Justiça, ao Tribunal de
Justiça, ao Comando Geral da Polícia Militar, à Superintendência da Polícia Federal, à delegada-geral da Polícia
Civil, à Secretaria Estadual de Justiça e Administração Penitenciária e ao chefe da Guarda Policial do Fórum
Desembargador Sarney Costa.

 

Michael Mesquita
Assessoria de Comunicação
Corregedoria Geral da Justiça asscom_cgj@tjma.jus.br www.facebook.com/cgjma
(98) 3198-4636/ 3198-4624

mailto:asscom_cgj@tjma.jus.br
http://www.facebook.com/cgjma
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Nelma Sarney recebe proposta de digitalização de registro civil

Publicado por Tribunal de Justiça do Maranhão - 55 minutos atrás

A corregedora da Justiça Nelma Sarney recebeu na tarde nesta terça-feira (10) uma proposta de digitalização
dos registros civis no Estado do Maranhão. O requerimento foi entregue pelo gerente regional da Ong Family
Search International, Mario Silva, que destacou a gratuidade na implementação da ação e solicitou apoio da
corregedora. Se aprovada, a execução dos serviços será realizada em parceria com os cartórios do Maranhão
com competência para emissão do registro civil.

A desembargadora Nelma Sarney recebeu com entusiasmo a proposta, dando pronto encaminhamento à juíza
Oriana Gomes, que responde pelas atividades relacionadas às serventias extrajudiciais. É uma iniciativa
louvável que reflete em mais um benefício para o cidadão, destacou a corregedora.

Na prática, a atividade consiste na instalação de uma estrutura nas unidades cartorárias para que os atos de
registro civil (certidões de nascimento, casamento e óbito) sejam digitalizados por equipe da Ong capacitada
para a ação. Após a digitalização dos documentos, uma cópia dos arquivos ficará disponível para os cartórios e
a Family Search manterá sob sua guarda o arquivo original para eventuais reposições.

De acordo com Mário Silva, o direito de propriedade dos documentos permanecerá com as serventias, não
havendo transmissão ao instituto. Por outro lado, a ONG deterá os direitos sobre os arquivos digitais.

Family Search É uma organização não governamental, portanto, sem fins lucrativos com base nos Estados
Unidos e vinculada à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Seu trabalho está voltado para ajudar
as pessoas a encontrar seus antepassados (árvore genealógica) utilizando recursos públicos e privados, bem
como oferece suporte para pesquisas genealógicas.
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