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Justiça libera 231 prisioneiros para passar o Dia das Crianças com seus familiares

Em portaria assinada pela juíza titular da unidade, Ana Maria Dias Vieira, a 1ª Vara de Execuções Penais de São
Luís, autoriza a saída temporária para visita aos familiares em comemoração ao Dia das Crianças de 231
apenados do sistema prisional. A saída, na manhã desta sexta-feira (10), tem retorno previsto para o próximo
dia 16, devendo os beneficiados retornar ao estabelecimento prisional de origem até às 18h da data. Antes de
sair dos estabelecimentos, os apenados participam de reunião para advertências, esclarecimentos
complementares e assinatura do termo de compromisso. O benefício da saída temporária consta do art. 66, IV,
da Lei de Execução Penal – Lei 7.210/84.

Entre as exigências a ser cumpridas pelos beneficiados, “recolher-se às suas residências até as 20h; não portar
armas; não freqüentar festas, bares e/ou similares”. Também não é permitido aos apenados ausentar-se do
Estado. Ainda de acordo com a portaria (Portaria 037/2014), os dirigentes de estabelecimentos prisionais
devem comunicar o retorno dos beneficiados com a medida até as 12h do dia 20 de outubro. Eventuais
alterações também devem ser comunicadas pelos dirigentes no mesmo prazo.

A portaria da 1ª Vara de Execuções Penais está disponível no anexo da matéria veiculada na página da
Corregedoria Geral da Justiçawww.tjma.jus.br/cgj
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Justiça libera 231 presos para o Dia das Crianças

Em portaria assinada pela juíza titular da unidade, Ana Maria Dias Vieira, a 1ª Vara de Execuções Penais de São
Luís, autoriza a saída temporária para visita aos familiares em comemoração ao Dia das Crianças de 231
apenados do sistema prisional. A saída, na manhã desta sexta-feira (10), tem retorno previsto para o próximo
dia 16, devendo os beneficiados retornar ao estabelecimento prisional de origem até às 18h da data. Antes de
sair dos estabelecimentos, os apenados participam de reunião para advertências, esclarecimentos
complementares e assinatura do termo de compromisso. O benefício da saída temporária consta do art. 66, IV,
da Lei de Execução Penal - Lei 7.210/84.

Entre as exigências a ser cumpridas pelos beneficiados, "recolher-se às suas residências até as 20h; não portar
armas; não freqüentar festas, bares e/ou similares". Também não é permitido aos apenados ausentar-se do
Estado.

Ainda de acordo com a portaria (Portaria 037/2014), os dirigentes de estabelecimentos prisionais devem
comunicar o retorno dos beneficiados com a medida até as 12h do dia 20 de outubro. Eventuais alterações
também devem ser comunicadas pelos dirigentes no mesmo prazo.

A portaria da 1ª Vara de Execuções Penais está disponível no anexo da matéria veiculada na página da
Corregedoria Geral da Justiça: www.tjma.jus.br/cgj.

Fonte: Corregedoria Geral de Justiça
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Justiça solta 231 presos para passarem Dia das Crianças em casa

Em portaria assinada pela juíza titular da unidade, Ana Maria Dias Vieira, a 1ª Vara de Execuções Penais de São
Luís, autoriza a saída temporária para visita aos familiares em comemoração ao Dia das Crianças de 231
apenados do sistema prisional. A saída, na manhã desta sexta-feira (10), tem retorno previsto para o próximo
dia 16, devendo os beneficiados retornar ao estabelecimento prisional de origem até às 18h da data. Antes de
sair dos estabelecimentos, os apenados participam de reunião para advertências, esclarecimentos
complementares e assinatura do termo de compromisso. O benefício da saída temporária consta do art. 66, IV,
da Lei de Execução Penal - Lei 7.210/84.

Entre as exigências a ser cumpridas pelos beneficiados, "recolher-se às suas residências até as 20h; não portar
armas; não freqüentar festas, bares e/ou similares". Também não é permitido aos apenados ausentar-se do
Estado.

Ainda de acordo com a portaria, os dirigentes de estabelecimentos prisionais devem comunicar o retorno dos
beneficiados com a medida até as 12h do dia 20 de outubro. Eventuais alterações também devem ser
comunicadas pelos dirigentes no mesmo prazo.
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Justiça condena TVN por cobrança de ponto adicional de imagem

Um pedido formulado pelo Ministério Público foi acatado pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos, que
considerou ilegal a cobrança de ponto adicional de TV a cabo dentro de uma mesma residência, em decisão
assinada pelo juiz Douglas Martins, titular da unidade. A ação foi movida contra Telecomunicações Nordeste
Ltda - TVN São Luis.

Consta na ação que a Telecomunicações Nordeste Ltda. - TVN - São Luís "vem cobrando de seus usuários tarifa
para ponto adicional de imagem. Em sua peça de defesa, a TVN argumenta que o ponto extra ou adicional
possui instalação e estrutura próprias e independentes, de maneira que, no seu entender, não se trata de mera
extensão de um ponto, mas sim de ponto independente e autônomo de recepção de serviço de TV a cabo.

Ainda de acordo com a empresa, o consumidor que, porventura, necessite da distribuição de imagem em sua
residência terá que pagar pelo ponto-extra. Sobre essa exigência, o MP sustenta que tal conduta viola o Código
de Defesa do Consumidor, razão pela qual formula o pedido junto à vara.

"Sendo assim, a cobrança pelo ponto adicional ocorre em função da disponibilização dessa estrutura e pelo
acesso diverso de cada ponto aos sinais de diferentes canais ao mesmo momento", versa a ré. Embora intimada
para elencar as provas que desejava produzir, a parte ré não se manifestou, ressalta a decisão.

Baseado em artigo do Código de Defesa do Consumidor, o magistrado concluiu que ocorrendo cobrança abusiva
em desfavor do consumidor, surge-lhe o direito de receber o dobro do valor cobrado, a título de repetição de
indébito, salvo nos casos de engano justificável, o que não é a hipótese em deslinde.

"Faz-se necessário, portanto, a repreensão firme do Poder Judiciário no sentido de obrigar a parte ré a obedecer
aos princípios consumeristas, reparando as lesões causadas, de modo a desestimular condutas atentatórias aos
consumidores", destaca.

A Justiça condenou a empresa Telecomunicações Nordeste Ltda. - TVN - São Luís de forma genérica (art. 95,
CDC), à devolução, em dobro, para todos os consumidores que sofreram a cobrança indevida até a data das
alterações da Resolução nº 488 ANATEL, 17 de abril de 2009, valores que deverão ser corrigidos pelo INPC a
partir do pagamento de cada parcela e acrescidos de juros moratórios de 1% a contar da citação desta ação.

As informações são do TJMA
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Justiça concede saída temporária para 231 presos

A juíza Ana Maria Dias Vieira, titular da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís, autorizou a saída temporária
de 231 detentos para que passem o Dia das Crianças com suas respectivas famílias. A saída, na manhã desta
sexta-feira (10), tem retorno previsto para o próximo dia 16, devendo os beneficiados retornar ao
estabelecimento prisional de origem até às 18 horas da data.

Segundo a Corregedoria Geral de Justiça (CGJ), antes de sair das unidades do sistema prisional, os apenados
participam de reunião para advertências, esclarecimentos complementares e assinatura do termo de
compromisso. O benefício da saída temporária consta do art. 66, IV, da Lei de Execução Penal.
Entre as exigências a ser cumpridas pelos beneficiados, estão "recolher-se às suas residências até as 20h; não
portar armas; não freqüentar festas, bares e/ou similares". Também não é permitido aos apenados ausentar-se
do estado.

Ainda de acordo com a portaria (037/2014), os dirigentes de estabelecimentos prisionais devem comunicar o
retorno dos beneficiados com a medida até as 12h do dia 20 de outubro. Eventuais alterações também devem
ser comunicadas pelos dirigentes no mesmo prazo.
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TJ/MA deve julgar Gleide Santos por crime de responsabilidade no
próximo dia 17

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJ) do Estado do Maranhão julgará, no próximo dia 17, a prefeita de Açailândia,
Gleide Lima Santos (PMDB), por crime de responsabilidade.

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJ) do Estado do Maranhão julgará, no próximo dia 17, a prefeita
de Açailândia, Gleide Lima Santos (PMDB), por crime de responsabilidade.

Gleide Santos é acusada pelo Ministério Público (MP) do Maranhão de ferir princípios da administração pública,
como moralidade, impessoalidade, legalidade e eficiência, por fazer contratações temporárias de servidores
contrárias às determinações legais e em desacordo com a norma constitucional de exigência de concurso
público.

Para o relator do processo, desembargador José Bernardo Silva Rodrigues, que deve votar pelo afastamento de
Gleide após ouvir as partes, há elementos suficientes que caracterizam o delito praticado pela prefeita.

Quase 2 mil aprovados no concurso público promovido pelo Município em 2012 esperavam ser nomeados, mas a
peemedebista optou por realizar, indevidamente, contratos temporários. Pela mesma acusação, a gestora por
pouco não teve o mandato cassado pela Câmara do município, permanecendo no cargo devido a uma liminar
concedida pelo desembargador Antônio Guerreiro Júnior.

Caso a decisão do Judiciário Maranhense seja pelo condenação de Gleide Santos, quem deve assumir o
comando do Município é o vice-prefeito, Juscelino Oliveira e Silva (PP).

Pelo crime de responsabilidade, Gleide nao vai poder exercer o cargo ou qualquer outra função pública e ter
seus direitos políticos suspensos por cinco anos.

Por Atual7
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Saída temporária

Em portaria assinada pela juíza titular da unidade, Ana Maria Dias Vieira, a 1ª Vara de Execuções Penais de São
Luís, autoriza a saída temporária para visita aos familiares em comemoração ao Dia das Crianças de 231
apenados do sistema prisional. A saída, na manhã desta sexta-feira (10), tem retorno previsto para o próximo
dia 16, devendo os beneficiados retornar ao estabelecimento prisional de origem até às 18h da data. Antes de
sair dos estabelecimentos, os apenados participam de reunião para advertências, esclarecimentos
complementares e assinatura do termo de compromisso. O benefício da saída temporária consta do art. 66, IV,
da Lei de Execução Penal - Lei 7.210/84.

Entre as exigências a ser cumpridas pelos beneficiados, "recolher-se às suas residências até as 20h; não portar
armas; não freqüentar festas, bares e/ou similares". Também não é permitido aos apenados ausentar-se do
Estado.

Ainda de acordo com a portaria (Portaria 037/2014), os dirigentes de estabelecimentos prisionais devem
comunicar o retorno dos beneficiados com a medida até as 12h do dia 20 de outubro. Eventuais alterações
também devem ser comunicadas pelos dirigentes no mesmo prazo.

A portaria da 1ª Vara de Execuções Penais está disponível no anexo da matéria veiculada na página da
Corregedoria Geral da Justiça www.tjma.jus.br/cgj
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TJ-MA faz gendamento online para Semana da Conciliação -
Imirante.com

Foto: Divulgação/Internet|

SÃO LUÍS - Quem deseja fazer acordo judicial em ações que tramitam na justiça estadual, tem a opção de
agendar o atendimento pela internet, sem sair de casa. As audiências acontecem durante a Semana Nacional de
Conciliação, de 24 a 28 de novembro. O agendamento pode ser feito em formulário próprio, na seção de
pesquisa processual do Jurisconsult, no Portal do Judiciário (www.tjma.jus.br), no link "quero conciliar".

Ao consultar o andamento no sistema, a parte solicita, a qualquer momento, a realização de audiência de
conciliação. A ação permite que o juiz responsável pelo processo em questão tome conhecimento do
agendamento e o inclua na pauta específica da Semana de Conciliação. O atendimento é feito também pelo
Telejudiciário (0800 707 1581).

A implantação do link integra o Programa de Conversão de Conflitos em Entendimento - uma série de ações
visando estimular a conciliação em processos que tramitam na justiça e orientar a população sobre o
funcionamento e vantagens do uso dos meios alternativos de solução de conflitos.

Com o tema "Conciliar: Bom para todos, melhor para você", a Semana da Conciliação é promovida pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no Maranhão é coordenada de forma conjunta pelo Tribunal de Justiça e
Corregedoria da Justiça. O objetivo é reduzir o volume de processos no País, estimulando meios alternativos de
resolução de conflitos judiciais.

Em todo estado, dezenas de juízes de varas e juizados especiais já estão se organizando para realização da
Semana da Conciliação. Podem ser resolvidas questões envolvendo divórcios, pensão alimentícia, inventário,
desapropriação, guarda de menores, partilha, acidentes de trânsito, entre outros. Casos que envolvem crimes
contra a vida ou em situações previstas na Lei Maria da Penha não são passíveis de conciliação.

Os acordos têm validade jurídica, podendo a ação ser levada novamente à Justiça, caso uma das partes não
cumpra o acordado. Em 2013, 95 milhões de ações judiciais foram resolvidas, sendo 67 milhões processos de
anos anteriores.
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Vara de Execuções Penais autoriza saída temporária de 231 presos

 Em portaria assinada pela juíza titular da unidade, Ana Maria Dias Vieira, a 1ª Vara de Execuções Penais de
São Luís, autoriza a saída temporária para visita aos familiares em comemoração ao Dia das Crianças de 231
apenados do sistema prisional. A saída, na manhã desta sexta-feira (10), tem retorno previsto para o próximo
dia 16, devendo os beneficiados retornar ao estabelecimento prisional de origem até às 18h da data. Antes de
sair dos estabelecimentos, os apenados participam de reunião para advertências, esclarecimentos
complementares e assinatura do termo de compromisso. O benefício da saída temporária consta do art. 66, IV,
da Lei de Execução Penal - Lei 7.210/84.

Entre as exigências a ser cumpridas pelos beneficiados, "recolher-se às suas residências até as 20h; não portar
armas; não freqüentar festas, bares e/ou similares". Também não é permitido aos apenados ausentar-se do
Estado.

Ainda de acordo com a portaria, os dirigentes de estabelecimentos prisionais devem comunicar o retorno dos
beneficiados com a medida até as 12h do dia 20 de outubro. Eventuais alterações também devem ser
comunicadas pelos dirigentes no mesmo prazo.
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Oito acusados de homicídio contra adolescentes vão a júri popular
em outubro no Fórum de São Luís

A 9ª Vara Criminal de São Luís, especializada no julgamento de crimes contra criança e adolescente, realiza
neste mês de outubro júri popular de oito acusados. Entre os réus está o mecânico de bicicletas Francisco das
Chagas Rodrigues Brito, já condenado a 385 anos e 6 meses de reclusão por 11 assassinatos de menores, na
região metropolitana de São Luís.

 Os julgamentos ocorrerão no salão de sessões do 4ºTribunal do Júri, localizado no 1º andar do Fórum
Desembargador Sarney Costa (Calhau), começando sempre às 9h.As sessões serão presididas pelo juiz titular
da 9ª Vara Criminal, José Afonso Bezerra de Lima. Atuarão na acusação os promotores de justiça Antônio
Augusto Nepomuceno Lopes e Arnoldo Jorge Castro Ferreira.

A defesa dos acusados ficará com o defensor público Rodolpho Penna Lima e os advogados Erivelton Lago,
Antônio Lisboa Silva e Sérgio Murilo de Paula Barros. O primeiro a ser levado a júri popular será o cabo da
Polícia Militar, Carlos César Costa, acusado da morte da adolescente L.F.N.C, na época com 16 anos.

O crime ocorreu na madrugada do dia 1º de agosto de 2011, no bairro Bom Jesus, quando a vítima voltava de
uma seresta com o irmão e amigos. Os jovens passavam pela rua quando o acusado saiu da residência com uma
arma em punho. Os rapazes correram, mas a adolescente não consegui alcançar o grupo e foi atingida com um
tiro nas costas. O julgamento ocorrerá na segunda-feira (13). Carlos César Costa encontra-se preso do presidido
do Comando da Policia Militar do Maranhão.O mecânico de bicicletas Francisco das Chagas Rodrigues Brito,
será julgado na terça-feira (14), pela morte de S.R.B, de 13 anos.

 O crime ocorreu no dia 17 de agosto de 2000, na mata do Povoado de Santana, próximo ao Residencial José
Reinaldo Tavares. O acusado, que era conhecido da família do adolescente, saiu com o garoto para caçar
passarinhos e, ao chegar ao local, matou o menor a coronhadas de espingarda, cortou dois dedos da mão
esquerda e os órgãos genitais da vítima e escondeu o corpo no matagal. O corpo só foi encontrado um mês
depois e na época do desaparecimento, o mecânico chegou a ajudar a família do menor nas buscas.Francisco
das Chagas já foi condenado por 11 assassinatos, cujo somatório das penas chega a 385 anos e 6 meses de
reclusão.

Ele é considerado o maior assassino em série do país e ficou conhecido nacionalmente por cometer crimes
contra menores, no caso conhecido como"meninos emasculados", entre 1991 e 2003. Desde 2004 ele está preso
no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. De acordo com os autos processuais, o mecânico teria assassinado
pelo menos 42 meninos, sendo que 30 moravam no Maranhão, na região da Ilha de São Luís, e 12 no Pará.
Outros júris - na quarta-feira (15), sentará no banco dos réus o ajudante de pedreiro Sidney Warlley Melônio
Rodrigues, pelo assassinato do menor D.S.B, 16 anos, no dia 02 de setembro de 2004, por volta das 20h, no
bairro Liberdade. O adolescente conversava na calçada com a namorada quando foi atingido na cabeça com
dois tiros de revólver. O motivo seria vingança em virtude de um irmão da vítima ter assassinado o primo do
acusado, na Central de Custódia de Presos de Justiça (CCPJ).

 O motorista Humberto Batista Moreira Oliveira vai a júri popular na quinta-feira (16), pela morte de J.C.A.S, na
época com 15 anos. O crime ocorreu no dia 09 de outubro de 1992, por volta das 16h, no bairro Alemanha.
Segundo a denúncia do Ministério Público, o menor estava dependurado na porta traseira do ônibus que o
acusado dirigia, quando o veículo chocou-se com um poste de iluminação pública, causando a morte do
adolescente. Na sexta-feira (17) será a vez do julgamento do entregador de cerveja Arthur Alysson Ribeiro da



Silva. Consta na denúncia que ele matou com um tiro no rosto W.S.N, de 17 anos, na noite de 21 de março de
2012, no bairro Coroado, um dia após uma briga entre a vítima e um irmão do acusado. O réu atualmente está
preso no Centro de Detenção Provisória de Pedrinhas.As sessões de júri popular serão retomadas no dia 29 de
outubro com o julgamento do comerciante Milton César Cutrim Lemos, acusado de matar a adolescente M.P.M.,
de 14 anos, no dia 16 de maio de 2004 na Cohab.

O acusado, junto com um adolescente e outros dois homens, assassinou John Sampson Viana Alves e a menor
MPM e feriu mais dois rapazes. No dia do crime, as quatro vítimas sairiam de uma choperia na Forquilha,
pegaram um taxi e ao passarem pela Cohab perceberam estar sendo seguidos por outro carro, sendo
interceptados pelos denunciados que atiraram obrigando o taxista a parar.

Os acusados desceram do veículo atirando, matando duas pessoas e ferindo mais duas.Já na terça-feira (30) o
julgamento será do cabo do Corpo de Bombeiros, Benilton Freitas Rego, acusado de induzir ao suicídio, com
arma de fogo, a menor R.M.T.S, de 14 anos, no dia 28 de setembro de 1998.A pauta de julgamentos da 9ª Vara
Criminal, no mês de outubro, será encerrada com o júri da dona de casa Elzenir Neres Vieira, acusada de tentar
matar, no dia 03 de março de 2005, a menina E.R, na época com 10 anos de idade.
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231 presos ganham indulto do Dia das Crianças

Por Márcio Henrique • sexta-feira, 10 de outubro de 2014 às 11:39

Por meio de portaria assinada pela juíza titular da unidade, Ana Maria Dias Vieira, a 1ª Vara de Execuções
Penais de São Luís, autoriza a saída temporária para visita aos familiares em comemoração ao Dia das Crianças
de 231 apenados do sistema prisional. A saída, na manhã desta sexta-feira (10), tem retorno previsto para o
próximo dia 16, devendo os beneficiados retornar ao estabelecimento prisional de origem até às 18h da data.
Antes de sair dos estabelecimentos, os apenados participam de reunião para advertências, esclarecimentos
complementares e assinatura do termo de compromisso. O benefício da saída temporária consta do art. 66, IV,
da Lei de Execução Penal – Lei 7.210/84.

Entre as exigências a ser cumpridas pelos beneficiados, “recolher-se às suas residências até as 20h; não portar
armas; não freqüentar festas, bares e/ou similares”. Também não é permitido aos apenados ausentar-se do
Estado.

Ainda de acordo com a portaria (Portaria 037/2014), os dirigentes de estabelecimentos prisionais devem
comunicar o retorno dos beneficiados com a medida até as 12h do dia 20 de outubro. Eventuais alterações
também devem ser comunicadas pelos dirigentes no mesmo prazo.

A portaria da 1ª Vara de Execuções Penais está disponível no anexo da matéria veiculada na página da
Corregedoria Geral da Justiça: www.tjma.jus.br/cgj.

Fonte: Corregedoria Geral de Justiça

http://www.tjma.jus.br/cgj
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Comarca de Buriti vai suspender atendimento ao público no período vespertino

O Fórum da Comarca de Buriti vai suspender, a partir de hoje (dia 9), o atendimento ao público durante o
período vespertino, de meio-dia até as 18h. De acordo com a portaria editada pelo juiz Jorge Antônio Sales Leite,
a suspensão de atendimento ao público por meio período na secretaria judicial vai se estender até o dia 11 de
novembro. A portaria já está em vigor.

Para tomar essa medida, o magistrado considerou a necessidade de movimentar e dar cumprimento aos
processos correicionados na Comarca de Buriti durante os trabalhos de correição. Tramitam na unidade judicial
2.213 processos, sendo 815 de natureza criminal. Destas criminais, já têm audiências marcadas até o final do
ano, e muitas a marcar para 2015.
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Justiça em Olinda Nova determina que Estado recupere MA-014

O Poder Judiciário em Olinda Nova do Maranhão acatou o pedido de Ministério Público no sentido de obrigar o
Estado do Maranhão a realizar as obras necessárias à recuperação da Rodovia MA-014, no trecho que liga os
municípios de Vitória do Mearim ao entroncamento Três Marias. As obras requeridas são de recuperação e
adequação da MA-014 às normas de trânsito, inclusive sinalizando a rodovia, de acordo com as normas do
Código de Trânsito Brasileiro e do CONTRAN.

De acordo com a juíza Anelise Nogueira Reginato, titular de Olinda Nova, o réu entrou com pedido de
suspensão da liminar concedida, o que foi indeferido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, que manteve a
decisão em todos os seus termos.
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5ª Vara de Caxias convoca candidatos a cargo de secretário judicial para entrevista

A 5ª Vara da Comarca de Caxias está convocando os candidatos habilitados para a entrevista que marca a
última etapa do processo de seleção para o cargo de secretário judicial da unidade. A convocação consta de
edital (Edital 05/2014) assinado pela titular da Vara, juíza Marcela Santana Lobo. As entrevistas acontecem no
gabinete da magistrada, no Fórum da comarca, à Avenida Norte-Sul, s/n, Campo de Belém, em horário definido
no edital.

De acordo com o documento, “será considerado automaticamente desclassificado o candidato que comparecer
com atraso superior a 10 (dez) minutos”.
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Certidão de nascimento com duas mães e um pai.Saiba onde aconteceu este caso

O juiz titular da 2ª Vara de Família de São Luís, Lucas da Costa Ribeiro Neto, determinou a inclusão do nome
da mãe socioafetiva no registro civil de um adolescente de 13 anos, sem excluir os nomes dos pais biológicos.

A mãe afetiva convive e cuida do menino, filho de sua empregada, desde o nascimento do menor até hoje e com
a concordância expressa dos pais do garoto.

O magistrado julgou procedente o pedido na ação de investigação de maternidade socioafetiva, promovida pela
mãe afetiva. Na decisão, o juiz destaca que a autora da ação assumiu os cuidados do menor desde o nascimento
e que os pais biológicos, embora presentes, assumiram papéis secundários na vida do menino, pois a
responsabilidade pela criação, educação e manutenção foi assumida desde o início pela requerente.
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Justiça em Olinda Nova determina que Estado recupere MA-014

10/10/2014

O Poder Judiciário em Olinda Nova do Maranhão acatou o pedido de Ministério Público no sentido de obrigar o
Estado do Maranhão a realizar as obras necessárias à recuperação da Rodovia MA-014, no trecho que liga os
municípios de Vitória do Mearim ao entroncamento Três Marias. As obras requeridas são de recuperação e
adequação da MA-014 às normas de trânsito, inclusive sinalizando a rodovia, de acordo com as normas do
Código de Trânsito Brasileiro e do CONTRAN.

De acordo com a juíza Anelise Nogueira Reginato, titular de Olinda Nova, o réu entrou com pedido de
suspensão da liminar concedida, o que foi indeferido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, que manteve a
decisão em todos os seus termos.

“O que é visto é o perigo em sentido reverso caso a liminar deferida seja suspensa, pois é inegável que a
ausência da prestação do serviço de recuperação e sinalização da Rodovia MA-014, coloca em risco potencial os
que ali necessitam trafegar, já que ficam sujeitos a acidentes, eis que se trata do único acesso aos municípios da
Baixada Maranhense, sendo necessária, também, para o escoamento da produção agrícola da região”, versou a
decisão do TJ. O réu contestou e apresentou cronograma da obra em questão.

“Em face do descumprimento do prazo de conclusão da obra (seja o apresentado às fls. 66/69 – vencido em
dezembro/2013, seja aquele existente no quilômetro zero da Rodovia MA-014 desde o início das obras, vencido
em outubro/2012), a pedido do Ministério Público, foi determinada a aplicação de multa de R$ 1.000,00 por dia
de descumprimento da decisão”, destaca a magistrada.

Nesta decisão, anexada abaixo, a Justiça entendeu que é nítida a inconstitucionalidade decorrente da omissão
estatal quando, por sua inércia, deixa de dar cumprimento aos mandamentos do art. 5º, XV e do art. 144, ambos
da Constituição Federal, não podendo invocar em seu favor o princípio da reserva do possível, nem da
discricionariedade administrativa, posto que é lícito ao Judiciário implementar políticas públicas sempre que
estiver diante de uma omissão inconstitucional, tal qual a presente.

Ao final, foram julgados procedentes os pedidos constantes da inicial para determinar ao Estado do Maranhão
que recupere e ajuste a Rodovia MA-014 às normas de trânsito, inclusive sinalizando a rodovia, de acordo com
as normas do Código de Trânsito Brasileiro e do CONTRAN, no trecho que liga o Município de Vitória do
Mearim ao entroncamento Três Marias. A decisão da magistrada é de 7 de outubro.
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SER JUIZ – LUCIMARY CASTELO BRANCO

10/10/2014
 
Juíza Lucimary Castelo Branco

Uma pessoa temente a Deus e dedicada à família e à profissão, cujo sonho é viver até os 100 anos “num mundo
onde as pessoas possam fazer pelas outras aquilo que gostariam que lhes fosse feito”. Assim se define a juíza
Lucimary Castelo Branco.

Titular do 6º Juizado Especial, a magistrada diz que o caminho para o sucesso é “servir a Deus, usando de forma
adequada os dons dados por Ele, no momento certo e na medida certa”.

Confira a entrevista:

ENTREVISTA PARA O QUADRO “SER JUIZ”

QUEM É LUCIMARY CASTELO BRANCO?

Uma pessoa temente a Deus e dedicada a sua família e a sua profissão, procurando sempre dar o seu melhor em
tudo aquilo que faz. Pelos amigos e familiares é conhecida como aquela que está sempre pronta a ajudar sem
esperar nada em troca.

QUEM É LUCIMARY CASTELO BRANCO JUÍZA?

Uma profissional que leva a sério a sua função, com honestidade, humildade, procurando sempre ser justa,
respeitando os jurisdicionados, os servidores, os advogados e a todos que a rodeiam, sem distinção. Não se
julga melhor do que ninguém por ser juíza de Direito, considera a profissão apenas um posto a mais, dado por
Deus para cumprir uma missão. Não tem dia e hora para trabalhar, facilitado pelo processo virtual. A decisão
final dos processos no menor tempo possível é a sua maior prioridade.

POR QUE ESCOLHEU DIREITO?

Desde a infância em Santa Inês, teve como espelho a sua mãe que era escrivã do Cartório do 2º Ofício
(atualmente ela é tabeliã no 1º Cartório Extrajudicial de São José de Ribamar), e como  naquela época os
cartórios eram Judiciais e Extrajudiciais tudo aquilo a encantava. Daí o seu amor pelo Direito, vindo a trabalhar
no referido cartório por 11 anos e mais tarde, formada pela UFMA, com o incentivo dos seus pais (Jurucey e
Luciene), e da des. Cleonice Freire (juíza na época), prestou concurso para a magistratura em 1979, logrando
êxito.

PARA VOCÊ, O QUE REPRESENTA A MAGISTRATURA?



Significa ajudar aqueles que realmente necessitam ver seu direito reconhecido. Significa usar um poder que lhe
foi concedido para amenizar o sofrimento dos menos favorecidos, dentro da Lei e do bom senso. Significa
dedicação total e irrestrita para dar a todos uma solução rápida e eficaz das suas lides.

EM QUAL COMARCA ESTÁ NO MOMENTO E HÁ QUANTO TEMPO?

É titular do 6º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo na Comarca Metropolitana da Ilha de São Luis,
titularizada em 14 de junho de 2004.

ALÉM DA FUNÇÃO JUDICANTE, QUE AÇÕES DESENVOLVE NA COMARCA?

Tem uma dedicação exclusiva ao 6º Juizado, sem dia, hora e lugar para trabalhar. Assim, todas as suas ações
são voltadas a realizar um trabalho dinâmico, otimizado e célere, o que o faz com a ajuda necessária e
indispensável de sua equipe de trabalho.

COMO VÊ A ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO NESTA COMARCA?

Muita coisa foi feita para melhorar a atuação do Judiciário, toma, em particular, os Juizados Especiais, criados
para funcionarem junto aos jurisdicionados, sem que estes tenham que se deslocar a um local muito distante da
sua residência. A virtualização dos Juizados ocorrida em 2009, com o PROJUDI, foi outro grande avanço para a
solução célere dos processos.

COMO CUIDA DA SAÚDE?

Atualmente faz caminhadas regularmente, e pelo menos uma vez por ano uma revisão completa.

CAMINHO PARA O SUCESSO É?

Servir a Deus, usando de forma adequada os dons dados por Ele, no momento certo e na medida certa.

HOBBY

Trabalhar, devido à paixão que tem por sua profissão, ouvir músicas e brincar com as netas Manuela e Fabrícia.

LIVRO PREDILETO

Já leu muitos, mas, o seu predileto é a Bíblia Sagrada, onde a cada leitura encontra algo diferente a ser usado
no dia a dia  (já leu três vezes).

FILME QUE GOSTA E POR QUÊ

Gosta de filmes onde há superações, sempre tirando dali algo a ser aplicado em sua vida ou em um conselho a
ser dado, como por exemplo Em busca da Felicidade.



MANIA

Busca constante da perfeição, troca seis por meia dúzia, desde que a meia dúzia ao seu modo de ver seja de
forma mais adequada.

O MELHOR DA VIDA

Viver em família, viajar e trabalhar, trabalhar….

FAMÍLIA É

Seu prumo, seu equilíbrio, enfim, seu tudo.

O QUE VALORIZA NOS OUTROS?

Ser leve, o bom humor, a disponibilidade de ajudar a quem precisa.

O QUE NÃO GOSTA NOS OUTROS?

O fingimento, a preguiça, a falta de compromisso, de companheirismo e respeito.

SONHO

Viver até 100 anos, com qualidade de vida e num mundo onde as pessoas possam fazer pelas outras aquilo que
gostariam que lhes fosse feito.
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Autorizada saída de 231 presos no Dia das Crianças

A justiça autorizou a saída temporária para visita aos familiares em comemoração ao Dia das Crianças de 231
presos do sistema prisional. A saída, na manhã desta sexta-feira (10), tem retorno previsto para o próximo dia
16, devendo os beneficiados retornar ao estabelecimento prisional de origem até às 18h da data. Antes de sair
dos estabelecimentos, os detentos participam de reunião para advertências, esclarecimentos complementares e
assinatura do termo de compromisso.

Entre as exigências a serem cumpridas pelos beneficiados, “recolher-se às suas residências até as 20h; não
portar armas; não freqüentar festas, bares e/ou similares”. Também não é permitido aos apenados a saída do
Estado.

Ainda de acordo com a Portaria 037/2014, os dirigentes de estabelecimentos prisionais devem comunicar o
retorno dos beneficiados com a medida até as 12h do dia 20 de outubro. Eventuais alterações também devem
ser comunicadas pelos dirigentes no mesmo prazo.

A portaria da 1ª Vara de Execuções Penais está disponível no anexo da matéria veiculada na página da
Corregedoria Geral da Justiça www.tjma.jus.br/cgj

http://www.tjma.jus.br/cgj
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Judiciário faz agendamento online para a conciliação

10/10/2014 - 11h41 

No Maranhão, quem deseja fazer acordo judicial em ações que tramitam na justiça estadual tem a opção de
agendar o atendimento pela internet, sem sair de casa. As audiências acontecem durante a Semana Nacional de
Conciliação, de 24 a 28 de novembro. O agendamento pode ser feito em formulário próprio, na seção de
pesquisa processual do Jurisconsult, no Portal do Judiciário.

Ao consultar o andamento no sistema, a parte solicita, a qualquer momento, a realização de audiência de
conciliação. A ação permite que o juiz responsável pelo processo em questão tome conhecimento do
agendamento e o inclua na pauta específica da Semana de Conciliação. O atendimento é feito também pelo
Telejudiciário (0800 707 1581). A criação de um link específico no site do tribunal integra o Programa de
Conversão de Conflitos em Entendimento, que prevê uma série de ações visando estimular a conciliação em
processos que tramitam na Justiça e orientar a população sobre o funcionamento e vantagens do uso dos meios
alternativos de solução de conflitos.

Com o tema "Conciliar: Bom para todos, melhor para você", a Semana da Conciliação é promovida pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No Maranhão, é coordenada de forma conjunta pelo Tribunal de Justiça e
Corregedoria Geral da Justiça. O objetivo é reduzir o volume de processos no país, estimulando meios
alternativos de resolução de conflitos judiciais.

Em todo estado, dezenas de juízes de varas e juizados especiais já estão se organizando para realização da
Semana da Conciliação. Podem ser resolvidas questões envolvendo divórcios, pensão alimentícia, inventário,
desapropriação, guarda de menores, partilha e acidentes de trânsito, entre outros. Casos que envolvem crimes
contra a vida ou em situações previstas na Lei Maria da Penha não são passíveis de conciliação.

Os acordos têm validade jurídica, podendo a ação ser levada novamente à Justiça, caso uma das partes não
cumpra o que foi acordado. Em 2013, foram resolvidas 95 milhões de ações judiciais, sendo 67 milhões
processos de anos anteriores.

Fonte: TJMA
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Justiça ‘diz ok’ para o concurso de Trurilândia

Postado em 10 de Outubro de 2014 por Editoria

Em decisão das Segundas Câmaras Cíveis Reunidas  do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, foi
confirmada a homologação do concurso público n° 01/2010, com a nomeação e posse dos aprovados e rescisão
gradativa dos contratos temporários irregulares. A decisão confirma a sentença da Justiça em Turilândia.

O Ministério Público do Maranhão sustentou que não houve fraude no concurso, apesar das várias tentativas da
própria administração municipal. Todo o processo, inclusive a correção das provas, foi acompanhado pelo
promotor de justiça Emmanuel José Peres Netto Guterres Soares.

O relator do processo, desembargador Cleones Cunha, considerou impertinente o pedido de anulação do
concurso pelo Município.

Afirmou que os autos do processo comprovam o acompanhamento do Ministério Público em todas as etapas do
certame, desde a publicação do edital até a correção de todas as provas aplicadas. Quanto à licitação para
escolha da empresa, o magistrado assinalou que esta ocorreu dentro da normalidade, sem favorecimento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - EXECUÇÕES PENAIS
10/10/2014 - SITE GAZETA DA ILHA - NOTÍCIAS
POSITIVA
ATENÇÃO, CRIANÇAS! 231 PRESOS DEIXAM PEDRINHAS

Pag.: 21

Atenção, crianças! 231 presos deixam Pedrinhas

Postado em 10 de Outubro de 2014 por Editoria
  
A Justiça autorizou a saída temporária para visita aos familiares em comemoração ao Dia das Crianças de 231
presos do sistema prisional.

A saída, ocorrida na manhã desta sexta-feira (10), tem retorno previsto para o próximo dia 16, até às 18h.

Antes de sair dos estabelecimentos, os detentos participam de reunião para advertências, esclarecimentos
complementares e assinatura do termo de compromisso.

Entre as exigências a serem cumpridas pelos beneficiados, “recolher-se às suas residências até as 20h; não
portar armas; não freqüentar festas, bares e/ou similares”. Também não é permitido aos apenados a saída do
Estado.

Ainda de acordo com a Portaria 037/2014, os dirigentes de estabelecimentos prisionais devem comunicar o
retorno dos beneficiados com a medida até as 12h do dia 20 de outubro. Eventuais alterações também devem
ser comunicadas pelos dirigentes no mesmo prazo.

A portaria da 1ª Vara de Execuções Penais está disponível no anexo da matéria veiculada na página da
Corregedoria Geral da Justiça www.tjma.jus.br/cgj

http://www.tjma.jus.br/cgj
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Justiça autoriza saída de 231 presos no Dia das Crianças

A justiça autorizou a saída temporária para visita aos familiares em comemoração ao Dia das Crianças de 231
presos do sistema prisional. A saída, na manhã desta sexta-feira (10), tem retorno previsto para o próximo dia
16, devendo os beneficiados retornar ao estabelecimento prisional de origem até às 18h da data. Antes de sair
dos estabelecimentos, os detentos participam de reunião para advertências, esclarecimentos complementares e
assinatura do termo de compromisso.

Entre as exigências a serem cumpridas pelos beneficiados, "recolher-se às suas residências até as 20h; não
portar armas; não freqüentar festas, bares e/ou similares". Também não é permitido aos apenados a saída do
Estado. Ainda de acordo com a Portaria 037/2014, os dirigentes de estabelecimentos prisionais devem
comunicar o retorno dos beneficiados com a medida até as 12h do dia 20 de outubro. Eventuais alterações
também devem ser comunicadas pelos dirigentes no mesmo prazo.

A portaria da 1ª Vara de Execuções Penais está disponível no anexo da matéria veiculada na página da
Corregedoria Geral da Justiça www.tjma.jus.br/cgj
Publicado em 10-10-2014 11:48:21.share' class='twitter-share-button' data-via='idifusoraCom'
data-lang='pt'>Tweetar
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Justiça em Olinda Nova determina que Estado recupere MA-014

O Poder Judiciário em Olinda Nova do Maranhão acatou o pedido de Ministério Público no sentido de obrigar o
Estado do Maranhão a realizar as obras necessárias à recuperação da Rodovia MA-014, no trecho que liga os
municípios de Vitória do Mearim ao entroncamento Três Marias. As obras requeridas são de recuperação e
adequação da MA-014 às normas de trânsito, inclusive sinalizando a rodovia, de acordo com as normas do
Código de Trânsito Brasileiro e do CONTRAN.

De acordo com a juíza Anelise Nogueira Reginato, titular de Olinda Nova, o réu entrou com pedido de
suspensão da liminar concedida, o que foi indeferido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, que manteve a
decisão em todos os seus termos.

"O que é visto é o perigo em sentido reverso caso a liminar deferida seja suspensa, pois é inegável que a
ausência da prestação do serviço de recuperação e sinalização da Rodovia MA-014, coloca em risco potencial os
que ali necessitam trafegar, já que ficam sujeitos a acidentes, eis que se trata do único acesso aos municípios da
Baixada Maranhense, sendo necessária, também, para o escoamento da produção agrícola da região", versou a
decisão do TJ. O réu contestou e apresentou cronograma da obra em questão.

"Em face do descumprimento do prazo de conclusão da obra (seja o apresentado às fls. 66/69 - vencido em
dezembro/2013, seja aquele existente no quilômetro zero da Rodovia MA-014 desde o início das obras, vencido
em outubro/2012), a pedido do Ministério Público, foi determinada a aplicação de multa de R$ 1.000,00 por dia
de descumprimento da decisão", destaca a magistrada.

Nesta decisão, anexada abaixo, a Justiça entendeu que é nítida a inconstitucionalidade decorrente da omissão
estatal quando, por sua inércia, deixa de dar cumprimento aos mandamentos do art. 5º, XV e do art. 144, ambos
da Constituição Federal, não podendo invocar em seu favor o princípio da reserva do possível, nem da
discricionariedade administrativa, posto que é lícito ao Judiciário implementar políticas públicas sempre que
estiver diante de uma omissão inconstitucional, tal qual a presente.

Ao final, foram julgados procedentes os pedidos constantes da inicial para determinar ao Estado do Maranhão
que recupere e ajuste a Rodovia MA-014 às normas de trânsito, inclusive sinalizando a rodovia, de acordo com
as normas do Código de Trânsito Brasileiro e do CONTRAN, no trecho que liga o Município de Vitória do
Mearim ao entroncamento Três Marias. A decisão da magistrada é de 7 de outubro.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - EXECUÇÕES PENAIS
10/10/2014 - SITE JORNAL PEQUENO 
POSITIVA
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS AUTORIZA SAÍDA TEMPORÁRIA DE 231 PRESOS

Pag.: 24

Vara de Execuções Penais autoriza saída temporária de 231 presos

Em portaria assinada pela juíza titular da unidade, Ana Maria Dias Vieira, a 1ª Vara de Execuções Penais de São
Luís, autoriza a saída temporária para visita aos familiares em comemoração ao Dia das Crianças de 231
apenados do sistema prisional. A saída, na manhã desta sexta-feira (10), tem retorno previsto para o próximo
dia 16, devendo os beneficiados retornar ao estabelecimento prisional de origem até às 18h da data. Antes de
sair dos estabelecimentos, os apenados participam de reunião para advertências, esclarecimentos
complementares e assinatura do termo de compromisso. O benefício da saída temporária consta do art. 66, IV,
da Lei de Execução Penal - Lei 7.210/84.

Entre as exigências a ser cumpridas pelos beneficiados, "recolher-se às suas residências até as 20h; não portar
armas; não freqüentar festas, bares e/ou similares". Também não é permitido aos apenados ausentar-se do
Estado.

Ainda de acordo com a portaria (Portaria 037/2014), os dirigentes de estabelecimentos prisionais devem
comunicar o retorno dos beneficiados com a medida até as 12h do dia 20 de outubro. Eventuais alterações
também devem ser comunicadas pelos dirigentes no mesmo prazo.
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 TJMA mantém suporte de informática fora do expediente forense

O atendimento às demandas obedece escala de rodízio semanal

Para garantir a estabilidade e o acesso a sistemas e serviços informatizados às vezes prejudicados em função de
chuvas ou falta de energia elétrica a Diretoria de Informática do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA)
mantém serviço de sobreaviso que atende, fora do expediente forense, às demandas urgentes no âmbito do
Judiciário.

O atendimento às demandas obedece escala de rodízio semanal com participação de servidores efetivos, por
meio do telefone celular corporativo (98) 8880-4303. Nos dias úteis, o serviço funciona das 18 às 24 horas. Nos
sábados, domingos e feriados, inclusive os de ponto facultativo, o período é das 8 às 24 horas.

O diretor de Informática, Jorge Oliveira, ressalta que o suporte auxilia na estabilidade do sistema e garante que
servidores, magistrados, advogados e outros usuários dos diversos sistemas possam acioná-los a qualquer
tempo e de qualquer lugar, sem prejuízo no acesso às informações.

O trabalho destina-se a casos que impossibilitem a utilização de sistemas e serviços de tecnologia da
informação, cuja paralisação cause prejuízos ao funcionamento das unidades jurisdicionais ou impeça o acesso
aos sistemas de informação essenciais, ressalta.

O acionamento só deve ser feito quando houver ocorrência de interrupção do funcionamento dos seguintes
sistemas e serviços: Themis SG Web, Portal do Judiciário, Jurisconsult, PROJUDI, Regesta, Correio
eletrônico/WEB Mail, Digidoc, MentoRH, Sentinela, serviço de arquivos em rede, VEP/CNJ, Diário da Justiça
Eletrônico, Processo Judicial Eletrônico (PJe), acesso à rede e à internet (Proxy, AD, DHCP e DNS).

De acordo com o coordenador de Infraestrutura de Informática, José Daniel Almeida, são feitos, em média, de
seis a oito chamados por mês. A demanda varia em função de problemas com o fornecimento de energia, chuvas,
tempo instável, podendo até dobrar o número de chamados, explica.

A medida atende à Resolução 26/2013, que regulamenta o serviço de sobreaviso na área de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Maranhão. Mais informações sobre o serviço podem ser
obtidas no telefone: (98) 3198-4580 (Diretoria de Informática e Automação)
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Salas de depoimento especial para crianças são instaladas em Caxias e Timon

Publicado por Tribunal de Justiça do Maranhão - 4 horas atrás

A presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargadora Cleonice Freire, cumpriu agenda de
trabalho na região leste do Estado nesta quinta e sexta-feira. A magistrada presidiu a instalação, em Timon (9) e
Caxias (10), de salas de depoimento especial espaços destinados ao serviço de escuta de crianças e
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, em processos que tramitam na Justiça.

Nessas comarcas, o depoimento de crianças e de adolescentes entre 12 e 18 anos passa a ser tomado por meio
de um sistema de gravação de áudio e vídeo localizado em um espaço reservado, interligado à sala de audiência,
de onde o juiz, o promotor, advogados participam do processo. Profissionais de psicologia e serviço social atuam
nas salas como intermediadores, realizando a entrevista com as vítimas.

O método permite a escuta em separado das vítimas de menor idade, que costumam se sentir constrangidas de
falar na presença de outras pessoas ou dos supostos agressores. Esse procedimento leva em conta o estágio de
desenvolvimento da vítima e o grau de compreensão dos fatos, preservando sua integridade física e emocional,
explicou a presidente do TJMA.

Durante as solenidades, a desembargadora anunciou que o Tribunal de Justiça do Maranhão foi agraciado com
o "Selo Bronze", premiação concedida pelo Conselho Nacional de Justiça às cortes estaduais pelo trabalho de
implantação e estruturação da Coordenadoria da Infância e Juventude, que aglutina os projetos sociais do Poder
Judiciário nessa área.

CAPACITAÇAO - Em maio deste ano, juízes especializados na área da infância e da juventude foram capacitados
em um curso preparatório com o objetivo de instruir sobre a coleta adequada de depoimento especial.

De acordo com o desembargador Jamil Gedeon, presidente da Coordenadoria da Infância e Juventude, a
expectativa do Tribunal é de que o treinamento seja estendido aos psicólogos e profissionais de serviço social
que atuam como facilitadores nas entrevistas com as vítimas.

As salas de depoimento especial já funcionam em São Luís, Imperatriz e Coelho Neto. Durante a solenidade, foi
anunciada a instalação de mais três salas nas comarcas: de Santa Inês, Coroatá e Bacabal, nos próximos dias.
Segundo o juiz diretor do fórum de Timon, Rogério Monteles da Costa, antes da instalação do equipamento pelo
Tribunal, as audiências eram feitas pelo método tradicional, considerado precário, mas a partir de agora os
depoimentos serão tomados em condições ideais.

O juiz José Elismar Marques, da 3ª Vara Criminal da Timon, informou que deste março deste ano, 47 audiências
de oitiva de crianças e adolescentes foram realizadas na comarca.

Para o diretor do fórum de Caxias, juiz Antonio Velozo, o depoimento especial evita a "revitimização" de
crianças e adolescentes que foram alvo de violência física e sexual, reduzindo os traumas causados pela ação
dos agressores, durante o decorrer do processo que apura a responsabilidade dos agressores.



A juíza Marcela Santana Lobo, da 5ª Vara Criminal de Caxias, acredita que a principal vantagem da utilização
do método de depoimento especial, com o uso da videogravação, é a "humanização" do atendimento, que facilita
o diálogo e a narração dos fatos pela criança, nos casos de estupro, por exemplo.

O depoimento especial é um trabalho conjunto dos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da
Defensoria Pública, da Polícia e dos profissionais das áreas de psicologia e serviço social, responsáveis pelas
entrevistas com as vítimas.

Participaram das solenidades o desembargador Lourival Serejo; a juíza coordenadora da infância e juventude
do TJMA, Karla Jeane Matos de Carvalho; o diretor de segurança institucional, major Alexandre Magno;
promotores de Justiça, defensores públicos, advogados e autoridades dos municípios de Timon e Caxias.
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 Comarca de São Mateus adere à comunicação eletrônica

O juiz Marco Aurélio Barreto Marques, titular de São Mateus, está dando cumprimento a uma portaria na qual
institui a comunicação eletrônica na comarca.Para elaborar o documento, o juiz destacou a versão eletrônica do
Diário da Justiça, hoje vista como órgão oficial e forma prioritária de comunicação, publicação e divulgação dos
atos processuais e administrativos, sendo veiculada gratuitamente no site do Tribunal de Justiça.

No documento, Marco Aurélio determina que a secretaria judicial proceda à divulgação, publicação e intimação
dos atos processuais e administrativos aos advogados e às partes, no cível e no criminal, inclusive do juizado
especial, exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão.

A secretaria judicial deverá imprimir e juntar no caderno processual correspondente, uma cópia do ato, no
prazo máximo de 24h, depois da publicação. As informações somente poderão ser retificadas mediante
determinação judicial. A responsabilidade pelas matérias encaminhadas à publicação é das unidades que as
produziu e da secretaria de vara que as enviou para publicação.

Essa medida tem o objetivo de agilizar a tramitação dos processos, materializando o princípio constitucional da
razoável duração do processo; visa também conferir comodidade aos advogados, os quais não necessitarão
deslocar-se até a secretaria judicial para ser intimados, frisa o magistrado.

A implantação da comunicação processual eletrônica atende à Resolução nº 15/2008 do Tribunal de Justiça do
Maranhão, que estabelece o Diário da Justiça Eletrônico como órgão oficial de comunicação, publicação e
divulgação dos atos processuais e administrativos do Poder Judiciário, em ambas as instâncias.

Abaixo, em Arquivos Publicados, a portaria que adota a comunicação em São Mateus
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Vara de Execuções Penais autoriza saída temporária de 231 presos

Publicado por Tribunal de Justiça do Maranhão - 5 horas atrás

Em portaria assinada pela juíza titular da unidade, Ana Maria Dias Vieira, a 1ª Vara de Execuções Penais de São
Luís, autoriza a saída temporária para visita aos familiares em comemoração ao Dia das Crianças de 231
apenados do sistema prisional. A saída, na manhã desta sexta-feira (10), tem retorno previsto para o próximo
dia 16, devendo os beneficiados retornar ao estabelecimento prisional de origem até às 18h da data. Antes de
sair dos estabelecimentos, os apenados participam de reunião para advertências, esclarecimentos
complementares e assinatura do termo de compromisso. O benefício da saída temporária consta do art. 66, IV,
da Lei de Execução Penal Lei 7.210/84.

Entre as exigências a ser cumpridas pelos beneficiados, recolher-se às suas residências até as 20h; não portar
armas; não freqüentar festas, bares e/ou similares. Também não é permitido aos apenados ausentar-se do
Estado.

Ainda de acordo com a portaria (Portaria 037/2014), os dirigentes de estabelecimentos prisionais devem
comunicar o retorno dos beneficiados com a medida até as 12h do dia 20 de outubro. Eventuais alterações
também devem ser comunicadas pelos dirigentes no mesmo prazo.
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Desembargador Benedito Belo é o plantonista do TJMA até domingo

Publicado por Tribunal de Justiça do Maranhão

No plantão, o desembargador Benedito Belo receberá apenas demandas urgentes, nas esferas cível e criminal

O desembargador Benedito Belo responde pelo plantão de 2º grau até domingo (5), conforme portaria 783/2014,
assinada pela presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargadora Cleonice Silva Freire.

No plantão de 2º grau são recebidas apenas demandas urgentes, nas esferas cível e criminal, incluindo pedidos
de habeas corpus, mandados de segurança, medidas cautelares (por motivo de grave risco à vida e à saúde das
pessoas), decretação de prisão provisória e outros.

Os servidores plantonistas de 2º grau são Lilah de Moraes Barreto e José de Jesus Costa. O número do telefone
disponibilizado para o plantão judiciário de 2º grau é o (98) 8815-8344.

Além das providências necessárias ao cumprimento de qualquer decisão determinada na ação, os servidores são
os responsáveis pelo processamento e encaminhamento dos processos ao desembargador de plantão.

PLANTAO - Nos dias úteis, o plantão judiciário funciona entre o final do expediente do dia e o início do
expediente do dia seguinte. Aos sábados, domingos e feriados inclusive os de ponto facultativo entre o final do
último dia útil anterior e o início do expediente do primeiro dia útil seguinte.
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Oito acusados de homicídio contra adolescentes vão a júri popular em outubro no Fórum de São Luís

Publicado por Tribunal de Justiça do Maranhão - 5 horas atrás

A 9ª Vara Criminal de São Luís, especializada no julgamento de crimes contra criança e adolescente, realiza
neste mês de outubro júri popular de oito acusados. Entre os réus está o mecânico de bicicletas Francisco das
Chagas Rodrigues Brito, já condenado a 385 anos e 6 meses de reclusão por 11 assassinatos de menores, na
região metropolitana de São Luís. Os julgamentos ocorrerão no salão de sessões do 4ºTribunal do Júri,
localizado no 1º andar do Fórum Desembargador Sarney Costa (Calhau), começando sempre às 9h.

As sessões serão presididas pelo juiz titular da 9ª Vara Criminal, José Afonso Bezerra de Lima. Atuarão na
acusação os promotores de justiça Antônio Augusto Nepomuceno Lopes e Arnoldo Jorge Castro Ferreira. A
defesa dos acusados ficará com o defensor público Rodolpho Penna Lima e os advogados Erivelton Lago,
Antônio Lisboa Silva e Sérgio Murilo de Paula Barros.

O primeiro a ser levado a júri popular será o cabo da Polícia Militar, Carlos César Costa, acusado da morte da
adolescente L.F.N.C, na época com 16 anos. O crime ocorreu na madrugada do dia 1º de agosto de 2011, no
bairro Bom Jesus, quando a vítima voltava de uma seresta com o irmão e amigos. Os jovens passavam pela rua
quando o acusado saiu da residência com uma arma em punho. Os rapazes correram, mas a adolescente não
consegui alcançar o grupo e foi atingida com um tiro nas costas. O julgamento ocorrerá na segunda-feira (13).
Carlos César Costa encontra-se preso do presidido do Comando da Policia Militar do Maranhão.

O mecânico de bicicletas Francisco das Chagas Rodrigues Brito, será julgado na terça-feira (14), pela morte de
S.R.B, de 13 anos. O crime ocorreu no dia 17 de agosto de 2000, na mata do Povoado de Santana, próximo ao
Residencial José Reinaldo Tavares. O acusado, que era conhecido da família do adolescente, saiu com o garoto
para caçar passarinhos e, ao chegar ao local, matou o menor a coronhadas de espingarda, cortou dois dedos da
mão esquerda e os órgãos genitais da vítima e escondeu o corpo no matagal. O corpo só foi encontrado um mês
depois e na época do desaparecimento, o mecânico chegou a ajudar a família do menor nas buscas.

Francisco das Chagas já foi condenado por 11 assassinatos, cujo somatório das penas chega a 385 anos e 6
meses de reclusão. Ele é considerado o maior assassino em série do país e ficou conhecido nacionalmente por
cometer crimes contra menores, no caso conhecido comomeninos emasculados, entre 1991 e 2003. Desde 2004
ele está preso no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. De acordo com os autos processuais, o mecânico teria
assassinado pelo menos 42 meninos, sendo que 30 moravam no Maranhão, na região da Ilha de São Luís, e 12
no Pará.

Outros júris- na quarta-feira (15), sentará no banco dos réus o ajudante de pedreiro Sidney Warlley Melônio
Rodrigues, pelo assassinato do menor D.S.B, 16 anos, no dia 02 de setembro de 2004, por volta das 20h, no
bairro Liberdade. O adolescente conversava na calçada com a namorada quando foi atingido na cabeça com
dois tiros de revólver. O motivo do criem seria vingança em virtude de um irmão da vítima ter assassinado o
primo do acusado, na Central de Custódia de Presos de Justiça (CCPJ).

O motorista Humberto Batista Moreira Oliveira vai a júri popular na quinta-feira (16), pela morte de J.C.A.S, na
época com 15 anos. O crime ocorreu no dia 09 de outubro de 1992, por volta das 16h, no bairro Alemanha.



Segundo a denúncia do Ministério Público, o menor estava dependurado na porta traseira do ônibus que o
acusado dirigia, quando o veículo chocou-se com um poste de iluminação pública, causando a morte do
adolescente.

Na sexta-feira (17) será a vez do julgamento do entregador de cerveja Arthur Alysson Ribeiro da Silva. Consta
na denúncia que ele matou com um tiro no rosto W.S.N, de 17 anos, na noite de 21 de março de 2012, no bairro
Coroado, um dia após uma briga entre a vítima e um irmão do acusado. O réu atualmente está preso no Centro
de Detenção Provisória de Pedrinhas.

As sessões de júri popular serão retomadas no dia 29 de outubro com o julgamento do comerciante Milton
César Cutrim Lemos, acusado de matar a adolescente M.P.M., de 14 anos, no dia 16 de maio de 2004 na Cohab.
O acusado, junto com um adolescente e outros dois homens, assassinou John Sampson Viana Alves e a menor
MPM e feriu mais dois rapazes.

No dia do crime, as quatro vítimas sairiam de uma choperia na Forquilha, pegaram um taxi e ao passarem pela
Cohab perceberam estar sendo seguidos por outro carro, sendo interceptados pelos denunciados que atiraram
obrigando o taxista a parar. Os acusados desceram do veículo atirando, matando duas pessoas e ferindo mais
duas.

Já na terça-feira (30) o julgamento será do cabo do Corpo de Bombeiros, Benilton Freitas Rego, acusado de
induzir ao suicídio, com arma de fogo, a menor R.M.T.S, de 14 anos, no dia 28 de setembro de 1998.

A pauta de julgamentos da 9ª Vara Criminal, no mês de outubro, será encerrada com o júrida dona de casa
Elzenir Neres Vieira, acusada de tentar matar, no dia 03 de março de 2005, a menina E.R, na época com 10
anos de idade.
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Comarca de São Mateus adere à comunicação eletrônica

Postado em 10 out 2014

O juiz Marco Aurélio Barreto Marques, titular de São Mateus, está dando cumprimento a uma portaria na qual
institui a comunicação eletrônica na comarca. Para elaborar o documento, o juiz destacou a versão eletrônica
do Diário da Justiça, hoje vista como órgão oficial e forma prioritária de comunicação, publicação e divulgação
dos atos processuais e administrativos, sendo veiculada gratuitamente no site do Tribunal de Justiça.

No documento, Marco Aurélio determina que a secretaria judicial proceda à divulgação, publicação e intimação
dos atos processuais e administrativos aos advogados e às partes, no cível e no criminal, inclusive do juizado
especial, exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão.

A secretaria judicial deverá imprimir e juntar no caderno processual correspondente, uma cópia do ato, no
prazo máximo de 24h, depois da publicação. As informações somente poderão ser retificadas mediante
determinação judicial. A responsabilidade pelas matérias encaminhadas à publicação é das unidades que as
produziu e da secretaria de vara que as enviou para publicação.

“Essa medida tem o objetivo de agilizar a tramitação dos processos, materializando o princípio constitucional da
razoável duração do processo; visa também conferir comodidade aos advogados, os quais não necessitarão
deslocar-se até a secretaria judicial para ser intimados”, frisa o magistrado.

A implantação da comunicação processual eletrônica atende à Resolução nº 15/2008 do Tribunal de Justiça do
Maranhão, que estabelece o Diário da Justiça Eletrônico como órgão oficial de comunicação, publicação e
divulgação dos atos processuais e administrativos do Poder Judiciário, em ambas as instâncias.
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Vara de Execuções Penais autoriza saída temporária de 231 presos

Em portaria assinada pela juíza titular da unidade, Ana Maria Dias Vieira, a 1ª Vara de Execuções Penais de São
Luís, autoriza a saída temporária para visita aos familiares em comemoração ao Dia das Crianças de 231
apenados do sistema prisional. A saída, na manhã desta sexta-feira (10), tem retorno previsto para o próximo
dia 16, devendo os beneficiados retornar ao estabelecimento prisional de origem até às 18h da data. Antes de
sair dos estabelecimentos, os apenados participam de reunião para advertências, esclarecimentos
complementares e assinatura do termo de compromisso. O benefício da saída temporária consta do art. 66, IV,
da Lei de Execução Penal – Lei 7.210/84.

Entre as exigências a ser cumpridas pelos beneficiados, “recolher-se às suas residências até as 20h; não portar
armas; não freqüentar festas, bares e/ou similares”. Também não é permitido aos apenados ausentar-se do
Estado.

Ainda de acordo com a portaria (Portaria 037/2014), os dirigentes de estabelecimentos prisionais devem
comunicar o retorno dos beneficiados com a medida até as 12h do dia 20 de outubro. Eventuais alterações
também devem ser comunicadas pelos dirigentes no mesmo prazo.

A portaria da 1ª Vara de Execuções Penais está disponível no anexo da matéria veiculada na página da
Corregedoria Geral da Justiça www.tjma.jus.br/cgj

http://www.tjma.jus.br/cgj
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DPE encerra programação da Semana da Criança com entrega de brinquedos

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE) e a Associação de Defensores Públicos do Estado (Adpema)
comemoraram o Dia das Crianças com mais de 150 meninos e meninas em situação de risco social, em São Luís.
Durante toda a manhã desta sexta-feira (10), uma equipe de defensores e servidores da instituição esteve na
Casa de Passagem da Criança e do Adolescente (Cohatrac), no orfanato Sociedade Voluntária de Assistência ao
Menor (Turu), Casa da Acolhida Marista e no abrigo Menino Jesus, mantido pelo Poder Judiciário, no Monte
Castelo.

A equipe levou presentes que foram arrecadados durante a campanha “Doe brinquedos, adote sorrisos”,
desenvolvida pela DPE e Adpema desde o dia 23 de setembro. As doações foram feitas por defensores,
servidores e estagiários da Defensoria e por seus familiares. O Hotel Abbeville colaborou com cerca de 70
brinquedos.

A entrega foi conduzida pela defensora geral do Estado, Mariana Albano de Almeida; pela vice-presidente da
Adpema, Clarice Viana Binda; subdefensor Werther Lima Júnior; e pelo defensor do Núcleo de Defesa da
Criança e do Adolescente (NDCA), Gabriel Furtado.

Para a defensora geral, essa ação de solidariedade é uma demonstração da amplitude da atuação da Defensoria.
“Nosso papel é garantir direitos, e é isso que estamos fazendo aqui; proporcionando a essas crianças o direito
de ter um brinquedo, de serem felizes e de se sentirem acolhidas”, observou, acrescentando que é muito
gratificante ver a alegria estampada no rosto de cada criança.

De acordo com a vice-presidente da Adpema, Clarice Binda, “atividades como esta proporcionam ao defensor
público interagir e conhecer a realidade dessas crianças assistidas pela Defensoria, e essa interação é
fundamental para o fortalecimento da instituição como órgão de proteção e defesa dos direitos humanos”.

A Defensoria foi recebida com festa por diretores e crianças das instituições contempladas. A equipe da DPE
retribuiu o carinho, interagindo com a garotada. “Só temos a agradecer essa iniciativa da Defensoria. O que nós
percebemos é que eles não estão aqui apenas para entregar brinquedos, mas para trazer apoio e carinho às
nossas crianças. Isso nos deixa muito felizes e emocionados”, disse a supervisora Marli Martins Correia.

As atividades da Semana da Criança contaram com a ação integrada do Núcleo Psicossocial da DPE, dos
centros integrados de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, e de Apoio à Pessoa com Deficiência.

A ação desta sexta-feira (10) teve ainda a participação da coordenadora do Núcleo Psicossocial, Silene Gomes,
da assistente social Marlene Pinheiro e da psicóloga Márcia Mendes, além de servidores que compõem o
Comitê de Interno do GesPública e estagiários.
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Oito acusados de homicídio contra adolescentes vão a júri popular em outubro no Fórum de São Luís

A 9ª Vara Criminal de São Luís, especializada no julgamento de crimes contra criança e adolescente, realiza
neste mês de outubro júri popular de oito acusados. Entre os réus está o mecânico de bicicletas Francisco das
Chagas Rodrigues Brito, já condenado a 385 anos e 6 meses de reclusão por 11 assassinatos de menores, na
região metropolitana de São Luís. Os julgamentos ocorrerão no salão de sessões do 4ºTribunal do Júri,
localizado no 1º andar do Fórum Desembargador Sarney Costa (Calhau), começando sempre às 9h.

As sessões serão presididas pelo juiz titular da 9ª Vara Criminal, José Afonso Bezerra de Lima. Atuarão na
acusação os promotores de justiça Antônio Augusto Nepomuceno Lopes e Arnoldo Jorge Castro Ferreira. A
defesa dos acusados ficará com o defensor público Rodolpho Penna Lima e os advogados Erivelton Lago,
Antônio Lisboa Silva e Sérgio Murilo de Paula Barros.

O primeiro a ser levado a júri popular será o cabo da Polícia Militar, Carlos César Costa, acusado da morte da
adolescente L.F.N.C, na época com 16 anos. O crime ocorreu na madrugada do dia 1º de agosto de 2011, no
bairro Bom Jesus, quando a vítima voltava de uma seresta com o irmão e amigos. Os jovens passavam pela rua
quando o acusado saiu da residência com uma arma em punho. Os rapazes correram, mas a adolescente não
consegui alcançar o grupo e foi atingida com um tiro nas costas. O julgamento ocorrerá na segunda-feira (13).
Carlos César Costa encontra-se preso do presidido do Comando da Policia Militar do Maranhão.

O mecânico de bicicletas Francisco das Chagas Rodrigues Brito, será julgado na terça-feira (14), pela morte de
S.R.B, de 13 anos. O crime ocorreu no dia 17 de agosto de 2000, na mata do Povoado de Santana, próximo ao
Residencial José Reinaldo Tavares. O acusado, que era conhecido da família do adolescente, saiu com o garoto
para caçar passarinhos e, ao chegar ao local, matou o menor a coronhadas de espingarda, cortou dois dedos da
mão esquerda e os órgãos genitais da vítima e escondeu o corpo no matagal. O corpo só foi encontrado um mês
depois e na época do desaparecimento, o mecânico chegou a ajudar a família do menor nas buscas.

Francisco das Chagas já foi condenado por 11 assassinatos, cujo somatório das penas chega a 385 anos e 6
meses de reclusão. Ele é considerado o maior assassino em série do país e ficou conhecido nacionalmente por
cometer crimes contra menores, no caso conhecido como“meninos emasculados”, entre 1991 e 2003. Desde
2004 ele está preso no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. De acordo com os autos processuais, o mecânico
teria assassinado pelo menos 42 meninos, sendo que 30 moravam no Maranhão, na região da Ilha de São Luís, e
12 no Pará.

Outros júris – na quarta-feira (15), sentará no banco dos réus o ajudante de pedreiro Sidney Warlley Melônio
Rodrigues, pelo assassinato do menor D.S.B, 16 anos, no dia 02 de setembro de 2004, por volta das 20h, no
bairro Liberdade. O adolescente conversava na calçada com a namorada quando foi atingido na cabeça com
dois tiros de revólver. O motivo do criem seria vingança em virtude de um irmão da vítima ter assassinado o
primo do acusado, na Central de Custódia de Presos de Justiça (CCPJ).

O motorista Humberto Batista Moreira Oliveira vai a júri popular na quinta-feira (16), pela morte de J.C.A.S, na
época com 15 anos. O crime ocorreu no dia 09 de outubro de 1992, por volta das 16h, no bairro Alemanha.
Segundo a denúncia do Ministério Público, o menor estava dependurado na porta traseira do ônibus que o
acusado dirigia, quando o veículo chocou-se com um poste de iluminação pública, causando a morte do
adolescente.



Na sexta-feira (17) será a vez do julgamento do entregador de cerveja Arthur Alysson Ribeiro da Silva. Consta
na denúncia que ele matou com um tiro no rosto W.S.N, de 17 anos, na noite de 21 de março de 2012, no bairro
Coroado, um dia após uma briga entre a vítima e um irmão do acusado. O réu atualmente está preso no Centro
de Detenção Provisória de Pedrinhas.

As sessões de júri popular serão retomadas no dia 29 de outubro com o julgamento do comerciante Milton
César Cutrim Lemos, acusado de matar a adolescente M.P.M., de 14 anos, no dia 16 de maio de 2004 na Cohab.
O acusado, junto com um adolescente e outros dois homens, assassinou John Sampson Viana Alves e a menor
MPM e feriu mais dois rapazes.

No dia do crime, as quatro vítimas sairiam de uma choperia na Forquilha, pegaram um taxi e ao passarem pela
Cohab perceberam estar sendo seguidos por outro carro, sendo interceptados pelos denunciados que atiraram
obrigando o taxista a parar. Os acusados desceram do veículo atirando, matando duas pessoas e ferindo mais
duas.

Já na terça-feira (30) o julgamento será do cabo do Corpo de Bombeiros, Benilton Freitas Rego, acusado de
induzir ao suicídio, com arma de fogo, a menor R.M.T.S, de 14 anos, no dia 28 de setembro de 1998.

A pauta de julgamentos da 9ª Vara Criminal, no mês de outubro, será encerrada com o júri da dona de casa
Elzenir Neres Vieira, acusada de tentar matar, no dia 03 de março de 2005, a menina E.R, na época com 10
anos de idade.
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Vara da Infância de Imperatriz premia vencedores de concurso sobre trabalho infantil

A Vara da Infância e da Juventude de Imperatriz premia nessa sexta-feira (10), os vencedores do Concurso
Cultural e Redação, Fotografia e Desenho promovido pela parceria da Vara, através do Comissariado da
Infância da unidade, com o Ministério Público do Trabalho. A premiação acontece a partir das 18h30, na Arena
Cultural do SALIMP – Salão do Livro de Imperatriz, no Centro de Convenções da cidade. Além da entrega dos
prêmios, o evento conta com apresentações musicais e de malabaristas.

Segundo o juiz titular da Vara da Infância, Delvan Tavares, na ocasião serão premiados os três primeiros
colocados na categoria redação e os primeiros colocados nas categorias fotografia e desenho. Cada aluno
vencedor da categoria redação ganha um tablet. Já na categoria desenho, o prêmio para o aluno vencedor é um
notebook. Na categoria fotografia, o prêmio para o primeiro colocado é uma máquina fotográfica. Também
recebem premiação os professores de cada aluno vencedor (um professor por aluno). O prêmio é um tablet. Já
as escolas das quais os alunos são oriundos serão brindadas com um bebedouro industrial.

Tavares informa ainda que um bebedouro industrial será sorteado entre todas as demais escolas participantes
do certame. Alunos e escolas também recebem o certificado de participação no concurso.

Representantes do Ministério Público do Trabalho – cuja parceria o magistrado destaca -, das Secretarias de
Educação e de Cultura do município, Academia de Letras de Imperatriz, instituições de ensino que participaram
do concurso e comunidade estão convidados a participar do evento.

Espetacular – Lançado no dia 12 de junho, o concurso, voltado para estudantes do ensino médio e fundamental
de escolas públicas e privadas do município, celebrou o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado
na data, e teve por objetivo alertar alunos, instituições de ensino e comunidade sobre o tema.

Na visão do juiz Delvan Tavares, o resultado da ação foi “espetacular”. O magistrado destaca as redações de
alta qualidade redigidas pelos alunos participantes do certame, bem como os desenhos e fotografias “muito
bons” que concorreram aos prêmios.

Segundo o juiz, mais de 30 escolas, entre instituições públicas e privadas de Imperatriz, tiveram representação
no concurso.
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Justiça autoriza saída temporária de 231 presos para o Dia das Crianças

publicado em 10/10/2014 Atualizado em 10/10/2014 

A 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís autoriza a saída temporária de 231 presos para visita aos familiares
em comemoração ao Dia das Crianças.

A saída, na manhã desta sexta-feira (10), tem retorno previsto para o próximo dia 16, devendo os beneficiados
retornar ao estabelecimento prisional de origem até às 18h da data.

Antes de sair dos estabelecimentos, os apenados participam de reunião para advertências, esclarecimentos
complementares e assinatura do termo de compromisso. O benefício da saída temporária consta do art. 66, IV,
da Lei de Execução Penal – Lei 7.210/84.

Entre as exigências a ser cumpridas pelos beneficiados, “recolher-se às suas residências até as 20h; não portar
armas; não freqüentar festas, bares e/ou similares”. Também não é permitido aos apenados ausentar-se do
Estado.

Ainda de acordo com a portaria (Portaria 037/2014), os dirigentes de estabelecimentos prisionais devem
comunicar o retorno dos beneficiados com a medida até as 12h do dia 20 de outubro. Eventuais alterações
também devem ser comunicadas pelos dirigentes no mesmo prazo.
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Justiça determina que Estado recupere MA-014

Publicado em Maranhão Sexta, 10 Outubro 2014

O Poder Judiciário em Olinda Nova do Maranhão acatou, nessa semana, o pedido de Ministério Público no
sentido de obrigar o Estado do Maranhão a realizar as obras necessárias à recuperação da Rodovia MA-014, no
trecho que liga os municípios de Vitória do Mearim ao entroncamento Três Marias. As obras requeridas são de
recuperação e adequação da MA-014 às normas de trânsito, inclusive sinalizando a rodovia, de acordo com as
normas do Código de Trânsito Brasileiro e do CONTRAN.
 
De acordo com a juíza Anelise Nogueira Reginato, titular de Olinda Nova, o réu entrou com pedido de
suspensão da liminar concedida, o que foi indeferido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, que manteve a
decisão em todos os seus termos.
 
“O que é visto é o perigo em sentido reverso caso a liminar deferida seja suspensa, pois é inegável que a
ausência da prestação do serviço de recuperação e sinalização da Rodovia MA-014, coloca em risco potencial os
que ali necessitam trafegar, já que ficam sujeitos a acidentes, eis que se trata do único acesso aos municípios da
Baixada Maranhense, sendo necessária, também, para o escoamento da produção agrícola da região”, versou a
decisão do TJ. O réu contestou e apresentou cronograma da obra em questão.
 
“Em face do descumprimento do prazo de conclusão da obra (seja o apresentado às fls. 66/69 – vencido em
dezembro/2013, seja aquele existente no quilômetro zero da Rodovia MA-014 desde o início das obras, vencido
em outubro/2012), a pedido do Ministério Público, foi determinada a aplicação de multa de R$ 1.000,00 por dia
de descumprimento da decisão”, destaca a magistrada.
 
Ao final, foram julgados procedentes os pedidos constantes da inicial para determinar ao Estado do Maranhão
que recupere e ajuste a Rodovia MA-014 às normas de trânsito, inclusive sinalizando a rodovia, de acordo com
as normas do Código de Trânsito Brasileiro e do CONTRAN, no trecho que liga o Município de Vitória do
Mearim ao entroncamento Três Marias.
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Justiça autoriza saída temporária de 231 presos

Publicado em Maranhão Sexta, 10 Outubro 2014 

Em portaria assinada pela juíza titular da unidade, Ana Maria Dias Vieira, a 1ª Vara de Execuções Penais de São
Luís, autoriza a saída temporária para visita aos familiares em comemoração ao Dia das Crianças de 231
apenados do sistema prisional. A saída, na manhã desta sexta-feira (10), tem retorno previsto para o próximo
dia 16, devendo os beneficiados retornar ao estabelecimento prisional de origem até às 18h da data. Antes de
sair dos estabelecimentos, os apenados participam de reunião para advertências, esclarecimentos
complementares e assinatura do termo de compromisso. O benefício da saída temporária consta do art. 66, IV,
da Lei de Execução Penal – Lei 7.210/84.
 
Entre as exigências a ser cumpridas pelos beneficiados, “recolher-se às suas residências até as 20h; não portar
armas; não freqüentar festas, bares e/ou similares”. Também não é permitido aos apenados ausentar-se do
Estado.
 
Ainda de acordo com a portaria (Portaria 037/2014), os dirigentes de estabelecimentos prisionais devem
comunicar o retorno dos beneficiados com a medida até as 12h do dia 20 de outubro. Eventuais alterações
também devem ser comunicadas pelos dirigentes no mesmo prazo.


