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Ao inaugurar forum no interior do Estado, corregedora Nelma Sarney prega unidade no Poder
Judiciário

Desembargadora diz que há dificuldades, mas diretoria do TJ vai equacionar
Ao inaugurar na manhã desta segunda-feira, o novo fórum da Comarca de Magalhães de Almeida, a
corregedora-geral de Justiça, Nelma Sarney, pregou a unidade no Poder Judiciário, enfatizando que nos últimos
anos foi a instituição que mais contribuiu para a promoção da paz social, ao assegurar direitos dos cidadãos e
levar projetos sociais que garantem a promoção da cidadania. Ao finalizar seu discurso, sem mencionar quais, a
desembargadora disse que há dificuldades, mas lembrou do esforço empreendido pela Mesa Diretora do
Tribunal de Justiça para equacionar os problemas. “É certo que ainda enfrentamos dificuldades, e não podemos
fugir dos desafios que se apresentam, mas contamos com servidores e juízes que têm feito um grande trabalho
em favor de nosso povo".
Nelma Sarney falou da atuação pautada no planejamento estratégico, o que permite otimização dos recursos
disponíveis. Afirmou que os fóruns de Justiça hoje tem um papel social que vai além do julgamento de ações,
devido ao grande empenho dos juízes que têm feito muito além de sua função com aplicador da lei,
transformando-se em verdadeiros agentes de transformação da realidade das comarcas. A corregedora lembrou
que no primeiro semestre de sua gestão recebeu representantes dos mais diversos segmentos sociais e entidade
representativas de classe, o que mostra um Judiciário mais atuante e em sintonia com a sociedade. Ao falar da
importância dessa integração, Nelma Sarney chamou atenção dos poderes Executivo e Legislativo para uma
ação integrada.
O fórum entregue nesta segunda dispõe de uma estrutura física moderna, com mais de 400m² construídos e um
amplo terreno, cuja demanda futura permitirá ampliação do prédio. A comarca de vara única, que tem como
titular o juiz Alexandre Moreira Lima, possui sete servidores e conta com empresa privada para garantir a
segurança das pessoas que trabalham na unidade. Com uma média de distribuição mensal de 45 processos por
mês, quase a metade é de natureza alimentícia, seguida das ações relativas à Lei 9099/95,que são aquelas de
menor complexidade e seguem o rito dos juizados especiais. Atualmente tramitam na unidade judicial 650
processos.
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Presidente do Tribunal de Justiça estima em R$ 71 milhões os custos com nomeações de juízes e
servidores

A desembargadora Cleonice Freire, presidente do Tribunal de Justiça enviou, à Secretaria de Planejamento e
Orçamento do Estado (Seplan), planilha com a previsão da criação e provimento de cargos e nomeação de
pessoal para o próximo ano. As informações vão subsidiar a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária de 2015
pelo Governo do Estado. Conforme o documento, o impacto anual estimado para o provimento de cargos
efetivos de juiz de direito e servidores, incluindo vagos e a serem criados pelo Poder Judiciário, é de R$
71.229.962,27. Ao mês, o custo da admissão de pessoal, de acordo com o levantamento, é de R$5.479.227,87.
Para os cargos efetivos vagos em comarcas já instaladas e pendentes de instalação, o TJMA propõe a nomeação
de 109 auxiliares; 160 técnicos; 49 analistas; 65 oficiais de Justiça e 10 comissários da infância e juventude.
Para os cargos de servidores a serem criados e providos, a previsão é de mais 80 analistas e 80 técnicos.
Quanto ao cargo de Juiz de Direito, a estimativa do Tribunal é de nomeação de 94 juízes, após aprovação no
concurso público para a magistratura estadual.
O TJMA já deu início à consulta em torno do orçamento participativo do Judiciário. Até o dia 18 de agosto,
magistrados, servidores, membros da OAB, Ministério Público, Associação dos Magistrados e servidores da
Justiça podem enviar sugestões para elaboração do orçamento participativo do TJ para o exercício de 2015. Os
interessados devem preencher o formulário eletrônico para indicação das prioridades, disponível na internet (
www.tjma.jus.br/financas) por 30 dias.

http://www.tjma.jus.br/financas
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Após ameaça da OAB recorrer ao CNJ contra medida que restringe trabalhos de advogados,
presidente do TJ encaminha Resolução à Comissão de Assuntos Legislativos

Após os protestos dos presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Coelho, e da OAB-MA, Mário Macieira, que
ameaçam ir ao Conselho Nacional de Justiça, contra as restrições ao trânsito de advogados nas dependências do
Judiciário, a presidente do Tribunal de Justiça, Cleonice Freire, assinou, na tarde desta segunda-feira (12),
despacho encaminhando à Comissão de Divisão e Organização Judiciária e Assuntos Legislativos do Poder
Judiciário a Resolução (nº 18/2014), que trata do atendimento aos jurisdicionados e advogados. Após tramitar
junto à comissão, o texto seguirá para apreciação do Órgão Especial em sessão administrativa.

A Resolução assinada ad referendum, em 8 de agosto de 2014, pela presidente do TJMA, estabelece que, tanto
no Tribunal de Justiça quanto nas unidades de primeiro grau (comarcas e varas), o atendimento aos
jurisdicionados e advogados deve ser feito nos balcões das Coordenadorias Cíveis, Criminais e do Plenário e das
secretarias das varas. O acesso de partes e advogados ao interior da secretaria e do gabinete ficou
condicionado a prévia autorização.
O texto considerou, entre outros itens, que é função do magistrado zelar pela segurança dos processos; que o
interior da vara e gabinetes é espaço de trabalho exclusivo de servidores e magistrados; e que o direito de livre
ingresso e circulação no âmbito interno das unidades judiciárias deve estar em acordo com a necessidade de
manter a ordem, a segurança e a regular administração dos serviços judiciários. A Resolução considerou, ainda,
decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça em Procedimento de Controle Administrativo nesse sentido.
Na Resolução, a presidente do TJMA estabelece que os servidores lotados na unidade jurisdicional devem
dispensar aos cidadãos e advogados, “toda a atenção necessária, com urbanidade e diligência”.
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Judiciário quer mais recursos no orçamento 2015 para nomear aprovados

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) informou que enviou, em 25 de julho, à Secretaria de Planejamento e
Orçamento do Estado (Seplan), planilha informativa contendo a previsão da criação e provimento de cargos e
nomeação de pessoal para o próximo ano. As informações vão subsidiar a elaboração do Projeto de Lei
Orçamentária de 2015 pelo Governo do Estado.

A planilha com a quantidade de cargos e o respectivo impacto orçamentário de cada uma das categorias - anual
e mensal - foi informada pela presidente do TJMA, desembargadora Cleonice Freire, ao secretário João
Bernardo Bringel, por meio de ofício.

Conforme o documento, o impacto anual estimado para o provimento de cargos efetivos de juiz de direito e
servidores, incluindo vagos e a serem criados pelo Poder Judiciário, é de R$ 71.229.962,27. Ao mês, o custo da
admissão de pessoal, de acordo com o levantamento, é de R$5.479.227,87.

Para os cargos efetivos vagos em comarcas já instaladas e pendentes de instalação, o TJMA propõe a nomeação
de 109 auxiliares; 160 técnicos; 49 analistas; 65 oficiais de Justiça e 10 comissários da infância e juventude.
Para os cargos de servidores a serem criados e providos, a previsão é de mais 80 analistas e 80 técnicos.

Quanto ao cargo de Juiz de Direito, a estimativa do Tribunal é de nomeação de 94 juízes, após aprovação no
concurso público para a magistratura estadual.

"Com a aprovação dessa proposta, o Judiciário terá condições de nomear os candidatos que forem aprovados no
concurso de juiz substituto - que está em curso e seguindo para a etapa de prova oral -, e suprir a carência de
servidores verificada, principalmente, nas comarcas onde há maior carência de pessoal", disse a presidente do
TJ.
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Responsabilidade da Serveng

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), através da Segunda Câmara Cível, apreciou, nesta terça-feira (12), o
recurso interposto pela empresa Serveng contra o Município de São Luís. A Corte Maranhense manteve a
decisão anterior, do pedido de tutela antecipada proposto pelo Município, determinando à Serveng o início das
obras de reparo, reconstrução ou substituição do calçamento do prolongamento da Avenida Litorânea, objeto do
contrato nº 01 de 10/01/2012.

A Serveng sustentou que os danos verificados dizem respeito à força da maré e das chuvas e, por tal razão, não
teria qualquer responsabilidade no evento. Na resposta ao recurso, o Município argumentou que a Serveng
descumpriu sua principal obrigação como empreiteira, que seria executar a obra com zelo e em conformidade
com a estipulação contratual. Outro argumento apresentado foi a responsabilidade da empresa em relação
tanto à execução quanto à durabilidade da obra.

O procurador geral do Município, Marcos Braid, esclareceu que o Tribunal estipulou um prazo de 30 dias para
que a empresa inicie os serviços, sob pena de multa diária de R$ 50 mil. Marcos Braid explicou que o Município
vai aguardar a publicação do acórdão e observar o cumprimento do prazo pela empresa. "Essa decisão vem
salvaguardar os interesses de milhares de cidadãos que se utilizam, diariamente, da Litorânea para a prática de
atividades físicas e entretenimento em geral", comentou.

Todos os membros da Corte que participaram do julgamento votaram favoráveis ao parecer do Ministério
Público sobre a responsabilidade da Serveng em reparar a obra no prolongamento da Avenida Litorânea. O
relator, desembargador Marcelo Carvalho, ao proferir o seu voto, fez um comparativo dos outros serviços
executados na via para demonstrar a responsabilidade da empresa.

"A alegação da agravante, no sentido da força da maré e das chuvas, não merece guarida. Primeiro, por se
tratar de obra recente, não é crível que a maré e as chuvas, em tão pouco tempo, tenham sido suficientes para
comprometer a proteção costeira, da forma como ora se apresenta. Se isso fosse verdade, seria inviável
qualquer construção na área costeira de São Luís. Em segundo lugar, se realmente os danos fossem causados
pelas chuvas e força da maré, por que o restante da Avenida Litorânea não está sofrendo os efeitos da erosão?",
argumentou ao declarar o voto.
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Prolongamento da Av. Litorânea deve ser recuperado em 30 dias - Imirante.com 

SÃO LUÍS - A empresa Serveng Cilvisan S/A terá prazo de 30 dias para iniciar as obras de reparo, reconstrução
ou substituição do calçamento do prolongamento da Avenida Litorânea, sob pena de multa diária de R$ 50 mil.
A decisão é da 2ª Câmara Cível do TJ-MA, que negou recurso da empresa contra liminar da 4ª Vara da Fazenda
Pública de São Luís.

A ação foi movida pelo Município de São Luís contra a empresa contratada para realização da obra, após
deterioração do local, apontando sua responsabilidade pela qualidade dos materiais empregados e execução dos
serviços, resultando nos danos que comprometem severamente o prolongamento da avenida.

Após a decisão, a empresa recorreu, alegando que as obras de proteção costeira da Litorânea estão
comprometidas pelo processo de erosão em decorrência do avanço da maré e das chuvas e não teriam relação
com o serviço feito. Afirmou ainda que as obras teriam sido paralisadas antes da conclusão, em dezembro de
2012, por falta de pagamento do contrato, não estando obrigada a efetuar a reparação.

O relator, desembargador Marcelo Carvalho Silva, discordou dos argumentos da empresa, considerando
inaceitável que as chuvas e a maré tenham sido suficientes para comprometer a proteção costeira em tão pouco
tempo. Citando como exemplo a obra do restante da Litorânea que há anos foi inaugurada e não sofreu as
mesmas deteriorações, ele concluiu que nesse caso seria inviável qualquer tipo de construção na orla de São
Luís.

"Todos sabem que São Luís tem um período de chuvas e outro de estiagem e que a amplitude da maré é uma
das maiores do mundo, mas isso não impede a realização de obras na área costeira da cidade", avaliou.

Marcelo Carvalho lamentou a inadimplência do contrato por parte do Município, mas ressaltou que o fato não
pode causar prejuízo à sociedade, nem afasta a responsabilidade da empresa de reparar os vícios no serviço,
devendo o crédito ser buscado judicialmente pela contratada.

O voto do magistrado seguiu o parecer da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) e foi acompanhado pelo
desembargador Vicente de Paula e pela juíza Andrea Furtado Perlmutter Lago
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Acidentes com ônibus e vans são os mais julgados - Imirante.com

Flora Dolores|

SÃO LUÍS - Ônibus que compõem o sistema de transporte coletivo da capital são os veículos mais comuns em
casos de acidentes de trânsito julgados no Juizado Especial do Trânsito na Região Metropolitana de São Luís. A
informação foi repassada ao jornal O Estado pelo juiz José Eulálio Figueiredo de Almeida, titular do juizado
especializado. De acordo com ele, empresas de ônibus são constantemente intimadas a participar de audiências.

Segundo o magistrado, as ocorrências variam muito a cada mês. Mas os ônibus do transporte coletivo e as vans
do transporte alternativo se destacam entre os veículos mais envolvidos nos casos de abalroamentos que são
encaminhadas ao juizado. Os motociclistas também estão nesse grupo. O juiz disse, ainda, que a demanda de
processos instaurados todos os dias no juizado tem aumentado consideravelmente porque a frota de veículos na
Grande Ilha tem crescido muito nos últimos anos. Ele afirma que a média de processos julgados por mês é de
350.

Serviço

Da instauração de um processo até o seu julgamento no Juizado de Trânsito, o tempo médio de espera é de 90
dias. Se o prejuízo do veículo é de até 20 salários mínimos, o proprietário pode dar entrada no processo na sede
do juizado, localizada na Rua do Cema, na Vila Palmeira, próximo ao Detran. Só é necessário que as partes
sejam representadas por advogado caso o prejuízo seja de valores mais elevados.

O juizado também conta com serviço de conciliação móvel. São duas unidades equipadas com sala de audiência
para atender toda a Região Metropolitana. No local do acidente, é realizada a perícia, o laudo verbal, a
audiência de conciliação e o acordo entre as partes. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
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Trabalho infantil é tema de concursos da Vara da Infância de ITZ - Imirante.com/Imperatriz 

IMPERATRIZ - Os direitos da criança e do adolescente, especialmente a erradicação do trabalho infantil e a
proteção ao trabalhador adolescente, servem de tema para os concursos de 'Redação e Desenho' e 'Fotografia
Jornalística' que a Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Imperatriz promove em parceria com o
Ministério Público do Trabalho do Maranhão.

Ambos os concursos contam com o apoio da Academia Imperatrizense de Letras e da Fundação Cultural de
Imperatriz. Assinam os editais o juiz titular da Vara da Infância de Imperatriz, Delvan Tavares, e a procuradora
do Trabalho, Fernanda Maria Furlaneto.

Voltados para alunos de escolas públicas e privadas da comarca, os concursos têm por objetivo "propalar o
conceito e prejuízos do trabalho precoce e estimular o debate e a reflexão entre os estudantes do ensino
fundamental e médio regularmente matriculados nas escolas públicas e privadas de Imperatriz sobre como cada
cidadão pode ajudar no combate ao trabalho infantil doméstico".

Escolas - As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela instituição de ensino onde o aluno precisa estar
devidamente matriculado. Para o concurso de redação e desenho, o público alvo são estudantes do 6º ao 9º ano
do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio. Já o concurso de fotografia jornalística é aberto a
estudantes com idade mínima de 16 anos.

De acordo com o edital dos certames, representantes das escolas interessadas em participar dos concursos
devem comparecer ao anexo do Fórum (Rua Manoel Procópio, 51, Centro), a partir do próximo dia 14 de agosto
até o dia 03 de setembro (para o concurso de redação e desenho), no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, a
fim de preencher a ficha de inscrição. Posteriormente a escola deve participar de capacitação direcionada aos
representantes. Para o concurso de fotografia jornalística, os representantes de escolas interessadas em
competir devem participar de capacitação que acontece no dia 21 de agosto, às 15h, no anexo do fórum.

Redação - O concurso de redação e desenho acontece no dia 12 de setembro e contempla três categorias:
Redação I, Redação II e Desenho, cujos temas são, respectivamente, Trabalho Infantil Doméstico: como cada
cidadão pode ajudar a combatê-lo; Trabalho Infantil Doméstico: por que não? e Trabalho Infantil: não vamos
domesticar a exploração (esse para a categoria desenho). O prêmio para os primeiro e segundo colocados
(alunos) nas categorias redação I e II, bem como para os professores orientadores, é um Tablet 10". Já o
terceiro lugar (aluno e professor) terá direito a um Tablet 7". Representantes da Vara da Infância e do MPT
devem fiscalizar os concursos nas escolas.

As inscrições de alunos para o concurso de fotografia jornalística devem ser feita por diretores ou
representantes das escolas no anexo do Fórum, no período de 25 de agosto a 26 de setembro, último prazo para
a entrega das fotografias.

O primeiro colocado no concurso será premiado com uma câmera fotográfica, enquanto o professor ou
coordenador responsável pela orientação do aluno premiado receberá um Tablet 7,1" e 3G.
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Justiça determina que empresa recupere trecho da Avenida Litorânea 

A empresa Serveng Cilvisan S/A terá prazo de 30 dias para iniciar as obras de reparo, reconstrução ou
substituição do calçamento do prolongamento da Avenida Litorânea, sob pena de multa diária de R$ 50 mil. A
decisão é da 2ª Câmara Cível do TJMA, que negou recurso da empresa contra liminar da 4ª Vara da Fazenda
Pública de São Luís.

A ação foi movida pelo Município de São Luís contra a empresa contratada para realização da obra, após
deterioração do local, apontando sua responsabilidade pela qualidade dos materiais empregados e execução dos
serviços, resultando nos danos que comprometem severamente o prolongamento da avenida.

Após a decisão, a empresa recorreu, alegando que as obras de proteção costeira da Litorânea estão
comprometidas pelo processo de erosão em decorrência do avanço da maré e das chuvas e não teriam relação
com o serviço feito. Afirmou ainda que as obras teriam sido paralisadas antes da conclusão, em dezembro de
2012, por falta de pagamento do contrato, não estando obrigada a efetuar a reparação.

O relator, desembargador Marcelo Carvalho Silva, discordou dos argumentos da empresa, considerando
inaceitável que as chuvas e a maré tenham sido suficientes para comprometer a proteção costeira em tão pouco
tempo. Citando como exemplo a obra do restante da Litorânea que há anos foi inaugurada e não sofreu as
mesmas deteriorações, ele concluiu que nesse caso seria inviável qualquer tipo de construção na orla de São
Luís.

"Todos sabem que São Luís tem um período de chuvas e outro de estiagem e que a amplitude da maré é uma
das maiores do mundo, mas isso não impede a realização de obras na área costeira da cidade", avaliou.

Marcelo Carvalho lamentou a inadimplência do contrato por parte do Município, mas ressaltou que o fato não
pode causar prejuízo à sociedade, nem afasta a responsabilidade da empresa de reparar os vícios no serviço,
devendo o crédito ser buscado judicialmente pela contratada.

O voto do magistrado seguiu o parecer da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) e foi acompanhado pelo
desembargador Vicente de Paula e pela juíza Andrea Furtado Perlmutter Lago (convocada). (Processo:
235532014)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJ-MA - AÇÕES TJMA
12/08/2014 - SITE 180 GRAUS - MARANHÃO
POSITIVA
(POSTADO EM 11.08.14) SERVIDORES DO JUDICIÁRIO PODERÃO OPTAR POR TRÊS COMARCAS PARA REMOÇÃO

Pag.: 10

Servidores do Judiciário poderão optar por três comarcas para remoção

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça acatou pedido do Sindicato dos Servidores da Justiça (Sindjus) e
aprovou projeto de resolução que assegura aos servidores efetivos o direito de optarem, nos concursos de
remoção, por até três comarcas de destino. A resolução altera o § 2º do artigo 2º da Resolução 02/2013, que
instituiu o regulamento para os concursos de remoção de servidores do Poder Judiciário do Maranhão.

Os concursos de remoção de servidores do Judiciário visam à formação de cadastro de reserva de servidores
titulares de cargos de provimento efetivo interessados em mudar de comarca, para fins de possibilitar eventual
e futura recomposição do número mínimo de cargos atribuídos a determinadas unidades de trabalho.
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Servidores do Judiciário poderão optar por três comarcas para remoção

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça acatou pedido do Sindicato dos Servidores da Justiça (Sindjus) e
aprovou projeto de resolução que assegura aos servidores efetivos o direito de optarem, nos concursos de
remoção, por até três comarcas de destino. A resolução altera o § 2º do artigo 2º da Resolução 02/2013, que
instituiu o regulamento para os concursos de remoção de servidores do Poder Judiciário do Maranhão.

Os concursos de remoção de servidores do Judiciário visam à formação de cadastro de reserva de servidores
titulares de cargos de provimento efetivo interessados em mudar de comarca, para fins de possibilitar eventual
e futura recomposição do número mínimo de cargos atribuídos a determinadas unidades de trabalho.
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Quase mil casais participam de cerimônia coletiva na UFMA

“Tenho acompanhado sempre esse projeto, desde 1999, e observado a sua grandiosidade. Para nós, da CGJ, é
uma honra e orgulho dar continuidade a essa ação de grande importância para a comunidade”. Essas foram as
palavras da corregedora-geral da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, na abertura da cerimônia de
casamento comunitário, realizada no sábado (9), no Centro de Convenções da Universidade Federal do
Maranhão.

O evento, que reuniu 991 casais, foi mais uma etapa do projeto Casamento Comunitário, que é realizado em São
Luis e em comarcas do interior do Estado. Além do casamento, diversos outros serviços foram oferecidos, como
lembranças, salão de beleza para as noivas, e sorteio de diversos brindes ao final da cerimônia.
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Nelma Sarney entrega fórum e prega unidade no Judiciário

A corregedora da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, entregou na manhã desta segunda-feira (11) o novo
fórum da Comarca de Magalhães de Almeida (422km da capital). Durante seu discurso, a desembargadora
destacou unidade no Poder Judiciário, enfatizando que nos últimos anos foi a instituição que mais contribuiu
para a promoção da paz social, ao assegurar direitos dos cidadãos e levar projetos sociais que garantem a
promoção da cidadania.

Destacando as ações que a Justiça tem implementado em todo Estado, falou da atuação pautada no
planejamento estratégico, o que permite otimização dos recursos disponíveis.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - CORREGEDOR (A)
12/08/2014 - SITE 180 GRAUS - NOTÍCIAS
POSITIVA
(POSTADO EM 11.08.14) NELMA SARNEY ENTREGA FÓRUM E PREGA UNIDADE NO JUDICIÁRIO

Pag.: 14

Nelma Sarney entrega fórum e prega unidade no Judiciário

A corregedora da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, entregou na manhã desta segunda-feira (11) o novo
fórum da Comarca de Magalhães de Almeida (422km da capital). Durante seu discurso, a desembargadora
destacou unidade no Poder Judiciário, enfatizando que nos últimos anos foi a instituição que mais contribuiu
para a promoção da paz social, ao assegurar direitos dos cidadãos e levar projetos sociais que garantem a
promoção da cidadania.

Destacando as ações que a Justiça tem implementado em todo Estado, falou da atuação pautada no
planejamento estratégico, o que permite otimização dos recursos disponíveis.
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TJ julgará amanhã recurso contra a reconstrução de trecho da Litorânea

Será julgado amanhã pelo Tribunal de Justiça do Maranhão o recurso movido pela Serveng Civilsan S.A
Empresas Associadas de Engenharia contra a liminar obtida pelo Município de São Luís que a obriga a
reconstruir um trecho do calçadão da Avenida Litorânea que se deteriorou poucos meses após a entrega da
obra. O relator do processo é o desembargador Marcelo Carvalho Silva.

O agravo de instrumento movido pela empresa está tramitando desde o dia 2 de junho deste ano. O processo foi
movido pela construtora depois que o Município obteve liminar na 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
São Luís que obrigava a empresa a corrigir ou refazer o serviço que executou em 2012.
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Estado terá que indenizar vítima de prisão ilegal

O Estado do Maranhão terá que pagar indenização, por danos morais, no valor de R$ 20 mil a um morador do
município de Santa Inês. A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) responsabilizou o ente
público pelo fato de policiais terem efetuado a prisão ilegal do cidadão no momento em que ele solicitava um
atestado de boa conduta na delegacia da cidade. Por unanimidade, os desembargadores mantiveram a sentença
de primeira instância.

Em seu apelo, o Estado alegou estrito cumprimento do dever legal, ressaltando que os agentes policiais apenas
executaram mandado de prisão expedido por juízo de outro estado da federação, não cabendo a
responsabilização civil.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - JUIZADOS ESPECIAIS
12/08/2014 - SITE 180 GRAUS - NOTÍCIAS
POSITIVA
ACIDENTES COM TRANSPORTE PÚBLICO SÃO OS MAIS JULGADOS POR JUIZADO ESPECIAL

Pag.: 17

Acidentes com transporte público são os mais julgados por juizado especial

Veículos do transporte público são os mais envolvidos em casos de acidentes de trânsito julgados no Juizado
Especial do Trânsito na Região Metropolitana de São Luís, segundo o juiz José Eulálio Figueiredo de Almeida,
titular do juizado especializado. De acordo com o magistrado, empresas de ônibus são constantemente
intimadas a participar de audiências.

Segundo o juiz José Eulálio Figueiredo de Almeida, as ocorrências que o juizado atende variam muito a cada
mês. Mas os ônibus do transporte coletivo e as vans do transporte alternativo se destacam entre os veículos
mais envolvidos nos casos de abalroamentos que são encaminhadas ao juizado. Os motociclistas também estão
nesse grupo. "Constantemente, as empresas de ônibus estão sendo acionadas para participar de audiências.
Publicado Por: Igor Leonardo
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1ª Vara de Santa Inês realiza série de julgamentos

A 1ª Vara de Santa Inês realizou uma série de julgamentos no início deste mês de agosto. As sessões do
Tribunal do Júri, presididas pela juíza titular Denise Cysneiro Milhomem, ocorreram nos dias 5 e 7. A sessão
que estava marcada para o dia 6 não aconteceu porque o advogado do réu renunciou ao caso. Esse júri foi
remanejado para o dia 30 de setembro. As sessões ocorreram na Câmara de Vereadores de Santa Inês.

No julgamento do dia 5, o réu foi Patrick Dantas Custódio, acusado de ter assassinado Carlos Cesarini, na Rua
Nova, no Centro de Santa Inês-MA, durante um bloco de carnaval. O crime ocorreu em 2008. Patrick foi
condenado a uma pena de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado.
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1ª Vara de Santa Inês realiza série de julgamentos

A 1ª Vara de Santa Inês realizou uma série de julgamentos no início deste mês de agosto. As sessões do
Tribunal do Júri, presididas pela juíza titular Denise Cysneiro Milhomem, ocorreram nos dias 5 e 7. A sessão
que estava marcada para o dia 6 não aconteceu porque o advogado do réu renunciou ao caso. Esse júri foi
remanejado para o dia 30 de setembro. As sessões ocorreram na Câmara de Vereadores de Santa Inês.

No julgamento do dia 5, o réu foi Patrick Dantas Custódio, acusado de ter assassinado Carlos Cesarini, na Rua
Nova, no Centro de Santa Inês-MA, durante um bloco de carnaval. O crime ocorreu em 2008. Patrick foi
condenado a uma pena de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado.
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TJMA divulga resultado da apuração da GPJ no primeiro semestre

12/08/2014
 
Os dados divulgados constituem apenas uma medição parcial do cumprimento das metas

14:37

A Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização do Tribunal de Justiça do Maranhão (AGEM-TJMA) informa
que os relatórios de apuração da Gratificação por Produtividade Judiciária (GPJ) das unidades judiciais e
administrativas, referentes ao período de janeiro a junho de 2014, estão disponíveis para visualização na área
do Planejamento Estratégico no portal do poder Judiciário.

Os dados divulgados constituem apenas uma medição parcial do cumprimento das metas pelas unidades, não
representando a apuração total da GPJ/2014. A divulgação desta parcial não vincula o resultado final.

Na apuração – a segunda do ano – algumas unidades não possuem resultado processado, em decorrência da
impossibilidade na geração dos dados e/ou insuficiência.

Os relatórios detalhados dos processos sobre as metas judiciais 01, 02, 03, 04 e 05 estão disponíveis para
consulta no Jurisconsult, no campo Planejamento Estratégicos – Metas GPJ, apenas para os secretários judiciais.

A AGEM orienta às unidades sobre a importância de realizar a correta movimentação e cadastro dos processos
nos sistemas informatizados do TJMA, especialmente, no Themis PG e no Digidoc, a fim de evitar inconsistência
nos relatórios e a possibilidade de exclusão, conforme preconiza os normativos da GPJ.

O prazo para envio das propostas de metas para 2015 é até o dia 30 de agosto de 2014.

Eventuais questionamentos devem ser encaminhados à Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização pelo
e-mail npe@tjma.jus.br. O telefone para contato é (98) 3261 6161.

Assessoria de Comunicação do TJMA

mailto:npe@tjma.jus.br
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Nelma Sarney entrega fórum e prega unidade no Judiciário

A corregedora da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, entregou na manhã desta segunda-feira (11) o novo
fórum da Comarca de Magalhães de Almeida (422km da capital). Durante seu discurso, a desembargadora
destacou unidade no Poder Judiciário, enfatizando que nos últimos anos foi a instituição que mais contribuiu
para a promoção da paz social, ao assegurar direitos dos cidadãos e levar projetos sociais que garantem a
promoção da cidadania.

Destacando as ações que a Justiça tem implementado em todo Estado, falou da atuação pautada no
planejamento estratégico, o que permite otimização dos recursos disponíveis. Afirmou que os fóruns de Justiça
hoje tem um papel social que vai além do julgamento de ações, devido ao grande empenho dos juízes que têm
feito muito além de sua função com aplicador da lei, transformando-se em verdadeiros agentes de
transformação da realidade das comarcas.

 corregedora lembrou que no primeiro semestre de sua gestão recebeu representantes dos mais diversos
segmentos sociais e entidade representativas de classe, o que mostra um Judiciário mais atuante e em sintonia
com a sociedade. Ao falar da importância dessa integração, Nelma Sarney chamou atenção dos poderes
Executivo e Legislativo para uma ação integrada.

“Lembro, porém, que o tão desejado acesso à justiça não se faz somente por meio do Poder Judiciário. A
verdadeira paz social só pode ser alcançada com o envolvimento dos poderes constituídos, seja em nível
estadual ou municipal, os quais conclamo, para junto com o Judiciário, promover ações de acesso à justiça de
forma plena”, pontuou.

Novo fórum– O fórum entregue nesta segunda dispõe de uma estrutura física moderna, com mais de 400m²
construídos e um amplo terreno, cuja demanda futura permitirá ampliação do prédio. A comarca de vara única,
que tem como titular o juiz Alexandre Moreira Lima, possui sete servidores e conta com empresa privada para
garantir a segurança das pessoas que trabalham na unidade.

Com uma média de distribuição mensal de 45 processos por mês, quase a metade é de natureza alimentícia,
seguida das ações relativas à Lei 9099/95,que são aquelas de menor complexidade e seguem o rito dos juizados
especiais. Atualmente tramitam na unidade judicial 650 processos.

Ao pregar a unidade no Judiciário, Nelma Sarney destacou que é este o poder que assegura os direitos
fundamentais ao cidadão. “Nosso objetivo maior está em servir a sociedade. vamos contribuir para fazer daqui
uma casa não só onde se faz Justiça, mas uma casa de cidadania”, enfatizou.

Juiz Alexandre Moreira, há 1 ano e 3 meses na comarca, afirmou que, apesar das dificuldades e da pouca
estrutura que o prédio antigo possuía, a prestação judicial nunca ficou prejudicada pela falta de material. Disse
ainda que conta com servidores comprometidos e que a nova casa vai favorecer a melhoria no atendimento à
população. “Antes estávamos em um fórum acanhado, mas com o novo prédio teremos condições de atender
ainda melhor à população”, afirmou o magistrado.



Afirmação– Ao finalizar seu discurso, a corregedora disse conhecer as dificuldades atuais, mas também falou do
grande esforço empreendido pela Mesa Diretora do Judiciário no sentido de equacionar os problemas. “É certo
que ainda enfrentamos algumas dificuldades, e não podemos fugir dos desafios que se apresentam. Mas
contamos com servidores e juízes que tem feito um grande trabalho em favor de nosso povo. Estamos em vias
de finalizar um concurso para magistratura que trará ainda mais dinamismo para a Justiça, mais notadamente
no interior do Estado”, assegurou.
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Cursos de capacitação movimentam escola judicial

A Escola Superior da Magistratura do Maranhão prossegue com treinamentos de qualificação profissional e
recebe, ao longo desta semana, servidores do Poder Judiciário para participar de oito cursos, que ocorrem
simultaneamente, na capital e no interior do estado.

No roteiro de capacitação, as turmas formadas estão aprendendo assuntos relativos a planejamento e gestão
estratégica, Libras, gestão de políticas públicas, noções de saúde e segurança no trabalho e relações
interpessoais, este realizado no auditório do Fórum de São Luís, além de redação oficial, legislação trabalhista
aplicada ao setor público e gestão de políticas públicas – nas comarcas de Timon, Açailândia e Imperatriz.
Todos os cursos estão sendo  ministrados por professores habilitados do Senac.

Os cursos programados abordam múltiplos aspectos do cotidiano do serviço público e vão ao encontro das
demandas por capacitação das diversas unidades jurisdicionais do estado.

No cumprimento de sua missão institucional, a escola judicial oferece esses treinamentos gratuitamente,
buscando a qualificação profissional e o melhor desempenho dos quadros funcionais do Tribunal. Para obtenção
dos certificados, o servidor precisa ter aproveitamento no curso e frequência mínima de 75%.

Os treinamentos oferecidos pela Esmam contam para efeitos de promoção na carreira e podem incidir sobre o
vencimento-base como adicional de qualificação, seguindo os termos das normas regulamentares.

Comunicação ESMAM
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Estado terá que indenizar vítima de prisão ilegal

O Estado do Maranhão terá que pagar indenização, por danos morais, no valor de R$ 20 mil a um morador do
município de Santa Inês. A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) responsabilizou o ente
público pelo fato de policiais terem efetuado a prisão ilegal do cidadão no momento em que ele solicitava um
atestado de boa conduta na delegacia da cidade. Por unanimidade, os desembargadores mantiveram a sentença
de primeira instância.

Em seu apelo, o Estado alegou estrito cumprimento do dever legal, ressaltando que os agentes policiais apenas
executaram mandado de prisão expedido por juízo de outro estado da federação, não cabendo a
responsabilização civil.

O desembargador Paulo Velten (relator) disse que o motivo alegado para a prisão, que durou quatro dias, foi um
mandado expedido pela 7ª Vara Criminal da comarca de Goiânia. O magistrado, entretanto, ressaltou que o
apelado nunca saiu da cidade de Santa Inês, fato confirmado por testemunhas.

O relator frisou que, caso fossem adotadas as cautelas exigidas na lei processual penal, especialmente quando
há divergências nas informações da pessoa contra quem foi expedido o mandado, com certeza os agentes
públicos constatariam que não se tratava da mesma pessoa, há vista que, apesar de ter o mesmo nome, a data
de nascimento da pessoa indicada no mandado divergia daquela constante dos documentos pessoais do apelado.

Após quatro dias recolhido em uma das celas da delegacia e dissipadas as dúvidas, o morador de Santa Inês foi
posto em liberdade e a ele foi fornecido o atestado de boa conduta que foi buscar no dia em que foi preso.

Velten disse que, sem dúvida, a prisão ilegal acarreta dano moral àquele que tem a sua liberdade, e porque não
dizer dignidade, injustamente tolhida. Acrescentou que o ato é estatal e a responsabilidade objetiva, gerando,
assim, dever de indenizar. Votou de forma desfavorável ao recurso do Estado.

Os desembargadores Jorge Rachid (revisor) e Marcelino Everton também responsabilizaram o Estado pela
prisão ilegal, mesmo entendimento emitido em parecer pela Procuradoria Geral de Justiça. (Processo nº
135832014 – Santa Inês).
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Justiça determina que empresa recupere trecho da Avenida Litorânea

12/08/2014
 
O desembargador Marcelo Carvalho Silva, discordou dos argumentos da empresa (Foto:Ribamar Pinheiro)

12:39

A empresa Serveng Cilvisan S/A terá prazo de 30 dias para iniciar as obras de reparo, reconstrução ou
substituição do calçamento do prolongamento da Avenida Litorânea, sob pena de multa diária de R$ 50 mil. A
decisão é da 2ª Câmara Cível do TJMA, que negou recurso da empresa contra liminar da 4ª Vara da Fazenda
Pública de São Luís.

A ação foi movida pelo Município de São Luís contra a empresa contratada para realização da obra, após
deterioração do local, apontando sua responsabilidade pela qualidade dos materiais empregados e execução dos
serviços, resultando nos danos que comprometem severamente o prolongamento da avenida.

Após a decisão, a empresa recorreu, alegando que as obras de proteção costeira da Litorânea estão
comprometidas pelo processo de erosão em decorrência do avanço da maré e das chuvas e não teriam relação
com o serviço feito. Afirmou ainda que as obras teriam sido paralisadas antes da conclusão, em dezembro de
2012, por falta de pagamento do contrato, não estando obrigada a efetuar a reparação.

O relator, desembargador Marcelo Carvalho Silva, discordou dos argumentos da empresa, considerando
inaceitável que as chuvas e a maré tenham sido suficientes para comprometer a proteção costeira em tão pouco
tempo. Citando como exemplo a obra do restante da Litorânea que há anos foi inaugurada e não sofreu as
mesmas deteriorações, ele concluiu que nesse caso seria inviável qualquer tipo de construção na orla de São
Luís.

“Todos sabem que São Luís tem um período de chuvas e outro de estiagem e que a amplitude da maré é uma
das maiores do mundo, mas isso não impede a realização de obras na área costeira da cidade”, avaliou.

Marcelo Carvalho lamentou a inadimplência do contrato por parte do Município, mas ressaltou que o fato não
pode causar prejuízo à sociedade, nem afasta a responsabilidade da empresa de reparar os vícios no serviço,
devendo o crédito ser buscado judicialmente pela contratada.

O voto do magistrado seguiu o parecer da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) e foi acompanhado pelo
desembargador Vicente de Paula e pela juíza Andrea Furtado Perlmutter Lago (convocada). (Processo:
235532014)
 
Assessoria de Comunicação do TJMA
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Banco do Brasil é condenado em R$ 15 mil por barrar entrada de cliente de forma indevida

12/08/2014
 
Em seu voto, Serejo citou o Código de Defesa do Consumidor (Foto:Ribamar Pinheiro)

09:50

O Banco do Brasil S/A deve pagar R$ 15 mil de indenização por danos morais a uma cliente que sofreu
constrangimento em uma agência da instituição financeira, no momento em que foi impedida de entrar no
estabelecimento devido o acionamento do alarme da porta giratória. A decisão é da 3ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Maranhão (TJMA), que manteve sentença de 1º Grau, da comarca de São Luís.

A cliente afirmou que, ao se dirigir a uma agência do bancopara efetuar um saque, passou por várias
humilhaçõesque culminaram com a não permissão de sua entrada na agência pela porta de segurança
giratóriapor ordem do gerente, mesmo depois de retirar todos os objetos de metal de sua bolsa.

O Banco do Brasil recorreu ao Tribunal, sob alegação de que os requisitos da responsabilidade civil não foram
caracterizados, não podendo ser imputado ao banco o dever de indenizar.

O relator do recurso, desembargador Lourival Serejo, destacou que a cliente comprovou ter sido vítima de
atuação constrangedora e humilhante por parte do gerente da instituição financeira, que determinou o
travamento da porta giratória, impedindo o seu acesso ao interior da agência bancária. Para o magistrado, tais
fatos caracterizam falha nos procedimentos da instituição, devendo, portanto, ser responsabilizada pelos danos
a que deu causa.

Em seu voto, Serejo citou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que em seu artigo 14 observa a
responsabilidade do fornecedor de serviços em responder objetivamente pelos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Não se admitindo a responsabilidade quando a
instituição provar que ao prestar o serviço, o defeito não existiu, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou
de terceiro.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o desembargador enfatizou que o valor da condenação não
foi estabelecido em patamar exorbitante, lembrando que as indenizações por dano moral devem ser fixadas em
quantia suficiente a não representar enriquecimento ilícito. Além da necessidade de não se estabelecer um
valor irrisório, para impedir a reiteração de condutas danosas semelhantes. (Processo  nº. 00198732013)

Assessoria de Comunicação do TJMA
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Juiz profere palestra sobre Lei Maria da Penha para 80 mulheres em Peritoró

O juiz Francisco Ferreira de Lima, titular da 2ª Vara de Coroatá, está realizando junto à comunidade um
trabalho de orientação e esclarecimento sobre diversos assuntos, entre os quais a Lei Maria da Penha e o Papel
do Judiciário, enfatizando a relação entre juiz e comunidade. De acordo com o magistrado, essas atividades são
realizadas em horário que não comprometa os serviços da unidade judicial, e têm recebido uma resposta
satisfatória da população.

O evento mais recente foi realizado na última semana, em função dos oito anos de existência da Lei Maria da
Penha. A palestra aconteceu na sede da Secretaria de Ação Social, em Peritoró (termo judiciário de Coroatá), e
reuniu cerca de 80 mulheres. “Como juiz da família, competência da 2ª Vara de Coroatá, tenho a liberdade de
falar sobre esses temas, como a Lei Maria da Penha. Ficamos muito satisfeitos com a participação da
comunidade. Elas queriam saber sobre como reivindicar seus direitos”, explicou.

De acordo com o juiz, essas palestras ocorrem em diversas comunidades e povoados da comarca, a exemplo de
Peritoró, Coroatá, Alto do Cedro, Vila Sete de Setembro, e outros. “No final de julho, dia 29, fomos até o
povoado de Alto do Cedro, localidade pertencente à Coroatá, onde falamos sobre as funções do Poder Judiciário.
Já relação entre o juiz a comunidade foi debatida no povoado Alto do Cedro, no dia 30 de julho. A equipe da
secretaria judicial, representante da polícia e líderes comunitários sempre nos acompanha nas palestras,
geralmente realizadas em igrejas e centros comunitários“, destaca.
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TJMA inaugura novo fórum de Magalhães de Almeida

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) entregou nesta segunda-feira (11) as novas instalações do Fórum da
comarca de Magalhães de Almeida, em solenidade conduzida pela corregedora geral da Justiça,
desembargadora Nelma Sarney. O prédio, localizado em frente à principal praça da cidade, tem quase 500
metros quadrados e segue padrão arquitetônico adotado pelo Judiciário para todo o Estado, objetivando
melhorar a estrutura de atendimento à comunidade.

A corregedora geral da Justiça, desembargadora Nelma Sarney – que no ato representou a presidente do TJMA,
desembargadora Cleonice Silva Freire –, disse que as novas e modernas instalações adequam-se à nova
dinâmica social, devendo servir não só ao processamento dos feitos, mas como uma casa do povo, frente ao
objetivo maior do Judiciário que é o de servir à sociedade.

“A verdadeira paz social somente pode ser alcançada com o envolvimento dos poderes Executivo e Legislativo
municipais, os quais conclamo para, junto com o Judiciário, promover ações de acesso pleno à Justiça”,
assinalou.

O juiz titular da comarca, Alexandre Moreira Lima, destacou o crescimento da demanda judicial na comarca nos
últimos anos, de forma que a sede anterior não respondia às necessidades e as novas instalações possibilitarão
maior disposição aos magistrados e servidores para o trabalho. “Poderemos prestar um melhor serviço à
população e oferecer mais conforto aos jurisdicionados”, afirmou.

PROJETO – O novo fórum foi construído em uma área de 3,4 mil metros quadrados, com base na ideia de célula
da prestação jurisdicional, que visa melhorar o fluxo processual e a produtividade. Abriga uma vara judicial,
com salas de audiência, gabinete de juiz, oficiais de justiça, arquivo, secretaria, advogados, banheiros para
pessoas com deficiência, centro de processamento de dados, entre outros. O projeto prevê ainda a ampliação do
número de varas e construção de salão do júri.

A obra foi viabilizada por meio de processo licitatório e iniciada na gestão do desembargador Antonio Guerreiro
Júnior, cotada em aproximadamente R$ 1,2 milhões. Toda a estrutura de climatização, telefonia, móveis e
equipamentos também foi disponibilizada na nova unidade.

COMARCA – A comarca de Magalhães de Almeida, distante 422 quilômetros de São Luís, foi instalada em
agosto de 2007, até quando foi termo judiciário de São Bernardo. Desde então, funcionou em residência
adaptada, atendendo à população de quase 19 mil habitantes do município. De entrância inicial, atualmente
possui um acervo aproximado de 650 processos, incluídos os de competência de juizado especial, com uma
distribuição mensal média de 45 novos processos.

Participaram tda solenidade o juiz de São Bernardo, André Bezerra Martins; o promotor de Justiça da comarca,
Fernando José Alves; o presidente da Câmara municipal, José Deusdete Lima; o procurador do Município,
Ajalmar Rocha Filho; o conselheiro Ronald da Costa Sarney; o juiz aposentado de Goiás, Pedro Paulo Moreira;
os diretores do TJMA Arnor Silva Machado (Engenharia) e Alexandre Magno (Segurança Institucional), entre
outras autoridades.
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Judiciário solicita ao governo recursos do orçamento de 2015 para nomeação de pessoal

12/08/2014
 
O TJMA enviou planilha contendo a previsão da criação e provimento de cargos e nomeação de pessoal para o
próximo ano. (Foto:Ribamar Pinheiro)
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O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) enviou, em 25 de julho, à Secretaria de Planejamento e Orçamento
do Estado (Seplan), planilha informativa contendo a previsão da criação e provimento de cargos e nomeação de
pessoal para o próximo ano. As informações vão subsidiar a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária de 2015
pelo Governo do Estado.

A planilha com a quantidade de cargos e o respectivo impacto orçamentário de cada uma das categorias – anual
e mensal – foi informada pela presidente do TJMA, desembargadora Cleonice Freire, ao secretário João
Bernardo Bringel, por meio de ofício.

Conforme o documento, o impacto anual estimado para o provimento de cargos efetivos de juiz de direito e
servidores, incluindo vagos e a serem criados pelo Poder Judiciário, é de R$ 71.229.962,27. Ao mês, o custo da
admissão de pessoal, de acordo com o levantamento, é de R$5.479.227,87.

Para os cargos efetivos vagos em comarcas já instaladas e pendentes de instalação, o TJMA propõe a nomeação
de 109 auxiliares; 160 técnicos; 49 analistas; 65 oficiais de Justiça e 10 comissários da infância e juventude.
Para os cargos de servidores a serem criados e providos, a previsão é de mais 80 analistas e 80 técnicos.

Quanto ao cargo de Juiz de Direito, a estimativa do Tribunal é de nomeação de 94 juízes, após aprovação no
concurso público para a magistratura estadual.

“Com a aprovação dessa proposta, o Judiciário terá condições de nomear os candidatos que forem aprovados no
concurso de juiz substituto – que está em curso e seguindo para a etapa de prova oral -, e suprir a carência de
servidores verificada, principalmente, nas comarcas onde há maior carência de pessoal”, disse a presidente do
TJ.

ORÇAMENTO – O TJMA já deu início à consulta em torno do orçamento participativo do Judiciário. Até o dia 18
de agosto, magistrados, servidores, membros da OAB, Ministério Público, Associação dos Magistrados e
servidores da Justiça podem enviar sugestões para elaboração do orçamento participativo do TJ para o exercício
de 2015. Os interessados devem preencher o formulário eletrônico para indicação das prioridades, disponível
na internet (www.tjma.jus.br/financas) por 30 dias.

Assessora de Comunicação da Presidência

http://www.tjma.jus.br/financas
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Presidente do TJMA submete Resolução do atendimento a advogados a comissão legislativa
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A presidente do TJMA, desembargadora Cleonice Freire, assinou despacho encaminhando o texto nesta
segunda-feira (Foto:Ribamar Pinheiro)
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A presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargadora Cleonice Freire, assinou, na tarde
dessa segunda-feira (12), despacho encaminhando à Comissão de Divisão e Organização Judiciária e Assuntos
Legislativos do Poder Judiciário a Resolução (nº 18/2014), que trata do atendimento aos jurisdicionados e
advogados. Após tramitar junto à comissão, o texto seguirá para apreciação do Órgão Especial em sessão
administrativa.

A Resolução assinada ad referendum, em 8 de agosto de 2014, pela presidente do TJMA, estabelece que, tanto
no Tribunal de Justiça quanto nas unidades de primeiro grau (comarcas e varas), o atendimento aos
jurisdicionados e advogados deve ser feito nos balcões das Coordenadorias Cíveis, Criminais e do Plenário e das
secretarias das varas. O acesso de partes e advogados ao interior da secretaria e do gabinete ficou
condicionado a prévia autorização.

CNJ – O texto considerou, entre outros itens, que é função do magistrado zelar pela segurança dos processos;
que o interior da vara e gabinetes é espaço de trabalho exclusivo de servidores e magistrados; e que o direito
de livre ingresso e circulação no âmbito interno das unidades judiciárias deve estar em acordo com a
necessidade de manter a ordem, a segurança e a regular administração dos serviços judiciários. A Resolução
considerou, ainda, decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça em Procedimento de Controle
Administrativo nesse sentido.

Na Resolução, a presidente do TJMA estabelece que os servidores lotados na unidade jurisdicional devem
dispensar aos cidadãos e advogados, “toda a atenção necessária, com urbanidade e diligência”.

Assessora de Comunicação da Presidência
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Conselheiro do CNJ recebe “Medalha 200 Anos do TJMA” em visita à presidente do TJMA

A presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargadora Cleonice Freire, recebeu nesta
sexta-feira (8), no gabinete da Presidência, visita de cortesia do conselheiro do CNJ (Conselho Nacional de
Justiça), desembargador Guilherme Calmon.

O magistrado – que participa, em São Luís, do Fórum Nacional de Alternativas Penais (Fonape), promovido pelo
CNJ em parceria com Tribunal de Justiça – recebeu da desembargadora Cleonice Freire a Medalha dos 200
Anos do TJMA, cujo bicentenário foi comemorado no dia 4 de novembro de 2013.

A entrega da comenda foi feita na presença do coordenador da Unidade de Monitoramento Carcerário do
Maranhão (UMF), desembargador Froz Sobrinho, e do juiz da 2ª vara da Infância e da Juventude de São Luís,
José Costa.

Ao receber a homenagem, Guilherme Calmon disse se sentir honrado com a homenagem e ressaltou a
importância do TJMA na história da Justiça no país como a terceira Corte mais antiga do Brasil.

“Agradeço o gesto da presidente do TJMA, desembargadora Cleonice Freire, e parabenizo a Corte Estadual de
Justiça pelos projetos que estão sendo desenvolvidos, cuja importância institucional tem o reconhecimento do
Judiciário nacional”, afirmou Guilherme Calmon.

Após a visita, o conselheiro Guilherme Calmon seguiu em comitiva do TJMA para realização de inspeção no
Centro de Juventude Alto da Esperança, que tem por finalidade o atendimento ao adolescente do sexo
masculino em cumprimento de medida socioeducativa privativa de liberdade.
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Trabalho infantil é tema de concursos da Vara da Infância de Imperatriz

Os direitos da criança e do adolescente, especialmente a erradicação do trabalho infantil e a proteção ao
trabalhador adolescente, servem de tema para os concursos de ‘Redação e Desenho’ e ‘Fotografia Jornalística’
que a Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Imperatriz promove em parceria com o Ministério Público
do Trabalho do Maranhão.    Ambos os concursos contam com o apoio da Academia Imperatrizense de Letras e
da Fundação Cultural de Imperatriz. Assinam os editais o juiz titular da Vara da Infância de Imperatriz, Delvan
Tavares,  e a procuradora do Trabalho, Fernanda Maria Furlaneto.

Voltados para alunos de escolas públicas e privadas da comarca, os concursos têm por objetivo “propalar o
conceito e prejuízos do trabalho precoce e estimular o debate e a reflexão entre os estudantes do ensino
fundamental e médio regularmente matriculados nas escolas públicas e privadas de Imperatriz sobre como cada
cidadão pode ajudar no combate ao trabalho infantil doméstico”.

Escolas – As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela instituição de ensino onde o aluno precisa estar
devidamente matriculado. Para o concurso de redação e desenho, o público alvo são estudantes do 6º ao 9º ano
do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio. Já o concurso de fotografia jornalístico é aberto a
estudantes com idade mínima de 16 anos.

De acordo com o edital dos certames, representantes das escolas interessadas em participar dos concursos
devem comparecer ao anexo do Fórum (Rua Manoel Procópio, 51, Centro), a partir do próximo dia 14 de agosto
até o dia 03 de setembro (para o concurso de redação e desenho), no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, a
fim de preencher a ficha de inscrição. Posteriormente a escola deve participar de capacitação direcionada aos
representantes. Para o concurso de fotografia jornalística, os representantes de escolas interessadas em
competir devem participar de capacitação que acontece no dia 21 de agosto, às 15h, no anexo do fórum.

Redação – O concurso de redação e desenho acontece no dia 12 de setembro e contempla três categorias:
Redação I, Redação II e Desenho, cujos temas são, respectivamente, Trabalho Infantil Doméstico: como cada
cidadão pode ajudar a combatê-lo; Trabalho Infantil Doméstico: por que não? e Trabalho Infantil: não vamos
domesticar a exploração (esse para a categoria desenho). O prêmio para os primeiro e segundo colocados
(alunos) nas categorias redação I e II, bem como para os professores orientadores, é um Tablet 10”. Já o
terceiro lugar (aluno e professor) terá direito a um Tablet 7”. Representantes da Vara da Infância e do MPT
devem fiscalizar os concursos nas escolas.

Para visualizar matéria completa, acesse o site.
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Uso do PJe gera economia de recursos e mais agilidade na tramitação processual

Implantado em 36 tribunais, além do próprio CNJ e da Turma de Uniformização (TNU) dos Juizados Especiais
Federais, o Processo Judicial Eletrônico (PJe) tem contribuído para conferir maior agilidade à tramitação
processual, economia de recursos e sustentabilidade no Judiciário brasileiro. Exemplo desse impacto positivo foi
verificado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que começou a usá-lo no dia 25 de
julho.

Logo no primeiro dia foi registrada uma drástica redução no tempo entre o recebimento dos processos e a
marcação da audiência de conciliação: de cinco dias, em média, para oito segundos. O PJe é um sistema
desenvolvido pelo CNJ em parceria com os tribunais e a participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
para a automação do Judiciário.

O desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, presidente do TJDFT, estima que o tempo de tramitação
processual seja 50% mais rápido com o sistema PJe. Em 2013, o tribunal gastou 84 mil resmas de papel, mais
de 200 toneladas, com o ingresso de cerca de 500 mil processos. Com o PJe, a economia alcançará também
pastas, etiquetas, grampos, carrinhos para carregar autos, malotes, escaninhos e até galpões onde são
armazenados processos arquivados.

De acordo com o cronograma de implantação, metade dos Juizados Especiais do DF deverá ter o PJe até o fim
de 2014. O sistema alcançará todas as varas do TJDFT em 2017. 

De acordo com dados atualizados até 25 de julho, 11 tribunais estaduais e o DF já usam o sistema: Rio grande
do Norte (TJRN), Paraíba (TJPB), Pernambuco (TJPE), Maranhão (TJMA), Ceará (TJCE), Bahia (TJBA), Minas
Gerais (TJMG), Rio Grande do Sul (TJRS), Mato Grosso (TJMG), Rondônia (TJRO), Roraima (TJRR) e Distrito
Federal (TJDFT).

Na Justiça do Trabalho, todos os tribunais regionais, mais o Tribunal Superior do Trabalho (TST), já estão
utilizando o PJe, sendo que oito TRTs já têm o sistema totalmente implantado: Pernambuco (TRT6), Ceará
(TRT7), Maranhão (TRT16), Alagoas (TRT19), Sergipe (TRT20), Natal (TRT21), Piauí (TRT22) e Mato Grosso
(TRT23).

Minas Gerais - No Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o PJe começou a ser utilizado no Fórum Regional
do Barreiro em setembro de 2012, como projeto-piloto em ações de divórcio consensual. Desde março, começou
a ser implantado na capital Belo Horizonte, em algumas classes das Varas cível, da Fazenda e de Família. A
partir de agosto, deverá ser ampliado para as demais classes. De acordo com o desembargador André Leite
Praça, superintendente de Tecnologia e Informação do TJMG, até o final do ano sistema será expandido para
duas a comarcas do interior: Betim e contagem.

Para o presidente do TJMG, desembargador Pedro Bitencourt Marcondes, com a efetiva implantação do PJE, “o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais vislumbra o futuro: a justiça ágil, eficaz, disponível e sustentável". Até 31
de dezembro, a expectativa é de que 10% dos processos da Justiça estadual mineira sejam distribuídos no PJe,
de acordo com o cronograma aprovado e encaminhado ao CNJ.



TRF3 - Entre os tribunais que se preparam para implantar o Processo Judicial Eletrônico (PJe), o Tribunal
Regional Federal da 3ª Região (TRF3), com jurisdição no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, já tem data
para começar o sistema: 7 de outubro. Inicialmente, o PJe abrangerá a 1ª e a 3ª Varas Federais de São
Bernardo do Campo, onde serão incluídos os mandados de segurança em 1º grau e os recursos subsequentes
em 2º grau.

Antes da Resolução CNJ nº 185, que instituiu o PJe, o TRF3 já tinha resolução própria que previa a substituição
de processos físicos por eletrônicos. No entanto, reformulou seu projeto original, de 2010, para se adequar ao
sistema que unifica todo o Judiciário nacional.

Elizângela Araújo
Agência CNJ de Notícias
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Estado deve pagar R$ 20 mil a vítima de prisão por engano em Santa Inês-MA
12 de agosto de 2014 em Maranhão

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) condenou o Estado do Maranhão a pagar
indenização por danos morais, no valor de R$ 20 mil, a um morador do município de Santa Inês. O homem foi
preso ilegalmente quando solicitava um atestado de boa conduta na delegacia da cidade. A sentença de
primeira instância foi mantida por unanimidade pelos desembargadores.
Em seu apelo, o Estado alegou estrito cumpriment o do dever legal, uma vez que os agentes policiais apenas
executaram mandado de prisão expedido por juízo de outro estado. De acordo com o desembargador Paulo
Velten (relator), o motivo alegado para a prisão, que durou quatro dias, foi um mandado expedido pela 7ª Vara
Criminal da comarca de Goiânia. O magistrado ressaltou, entretanto, que o apelado nunca saiu da cidade de
Santa Inês, fato confirmado por testemunhas.
Para o relator, se as cautelas exigidas na lei processual penal fossem adotadas, especialmente quando há
divergências nas informações da pessoa contra quem foi expedido o mandado, certamente os agentes públicos
constatariam que não se tratava da mesma pessoa, há vista que, apesar de ter o mesmo nome, a data de
nascimento da pessoa indicada no mandado divergia da constante nos documentos pessoais do apelado.
O morador de Santa Inês foi posto em liberdade após quatro dias recolhido em uma das celas da delegacia. Em
seguida, ele recebeu o atestado de boa conduta que foi buscar no dia em que foi preso.
Para Paulo Velten disse que, sem dúvida, a prisão ilegal é ato estatal e a responsabilidade objetiva, gerando,
assim, dever de indenizar. Os desembargadores Jorge Rachid (revisor) e Marcelino Everton também
responsabilizaram o Estado pela prisão ilegal, mesmo entendimento emitido em parecer pela Procuradoria
Geral de Justiça. (G1 MA).
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Recuperação no prolongamento da Litorânea deve começar em 30
dias

A Justiça determinou prazo de 30 dias para que a empresa Serveng Cilvisan S/A inicie as obras de reparo,
reconstrução ou substituição do calçamento do prolongamento da Avenida Litorânea, sob pena de multa diária
de R$ 50 mil. A decisão é da 2ª Câmara Cível do TJMA, que negou recurso da empresa contra liminar da 4ª
Vara da Fazenda Pública de São Luís.

A ação foi movida pelo município de São Luís contra a empresa contratada para realização da obra, após
deterioração do local. O município apontou que a situação chegou ao quadro atual devido à qualidade dos
materiais empregados e à execução dos serviços, resultando nos danos que comprometem severamente o
prolongamento da avenida.

Após a decisão, a empresa recorreu, alegando que as obras de proteção costeira da Litorânea estão
comprometidas pelo processo de erosão em decorrência do avanço da maré e das chuvas e não teriam relação
com o serviço feito. Afirmou ainda que as obras teriam sido paralisadas antes da conclusão, em dezembro de
2012, por falta de pagamento do contrato, não estando obrigada a efetuar a reparação.

O relator, desembargador Marcelo Carvalho Silva, considerou inaceitável que as chuvas e a maré tenham sido
suficientes para comprometer a proteção costeira em tão pouco tempo. Ele citou como exemplo a obra do
restante da Litorânea, que há anos foi inaugurada e não sofreu as mesmas deteriorações. "Todos sabem que
São Luís tem um período de chuvas e outro de estiagem, e que a amplitude da maré é uma das maiores do
mundo, mas isso não impede a realização de obras na área costeira da cidade", avaliou.

Marcelo Carvalho lamentou a inadimplência do contrato por parte do município, mas ressaltou que o fato não
pode causar prejuízo à sociedade, nem afasta a responsabilidade da empresa de reparar os vícios no serviço,
devendo o crédito ser buscado judicialmente pela contratada.

O voto do magistrado seguiu o parecer da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) e foi acompanhado pelo
desembargador Vicente de Paula e pela juíza Andrea Furtado Perlmutter Lago (convocada).
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Fórum da Comarca de Magalhães de Almeida foi entregue

A corregedora da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, entregou na manhã desta segunda-feira (11) o novo
fórum da Comarca de Magalhães de Almeida. Durante seu discurso, a desembargadora enfatizou que nos
últimos anos foi à instituição que mais contribuiu para a promoção da paz social, ao assegurar direitos dos
cidadãos e levar projetos sociais que garantem a promoção da cidadania.

“Lembro, porém, que o tão desejado acesso à justiça não se faz somente por meio do Poder Judiciário. A
verdadeira paz social só pode ser alcançada com o envolvimento dos poderes constituídos, seja em nível
estadual ou municipal, os quais conclamo, para junto com o Judiciário, promover ações de acesso à justiça de
forma plena”, pontuou.

 O fórum entregue nesta segunda dispõe de uma estrutura física moderna, com mais de 400m² construídos e um
amplo terreno, cuja demanda futura permitirá ampliação do prédio. A comarca de vara única, que tem como
titular o juiz Alexandre Moreira Lima, possui sete servidores e conta com empresa privada para garantir a
segurança das pessoas que trabalham na unidade.

Com uma média de distribuição mensal de 45 processos por mês, quase a metade é de natureza alimentícia,
seguida das ações relativas à Lei 9099/95,que são aquelas de menor complexidade e seguem o rito dos juizados
especiais. Atualmente tramitam na unidade judicial 650 processos.

O Juiz Alexandre Moreira, que está na comarca há um ano e três meses, afirmou que, apesar das dificuldades e
da pouca estrutura que o prédio antigo possuía a prestação judicial nunca ficou prejudicada pela falta de
material. Disse ainda que conta com servidores comprometidos e que a nova casa vai favorecer a melhoria no
atendimento à população. “Antes estávamos em um fórum acanhado, mas com o novo prédio teremos condições
de atender ainda melhor à população”, afirmou o magistrado.
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Empresa de vendas online indenizará clientes por danos morais 

A Companhia Global de Varejo (B2W) foi condenada a indenizar dois consumidores maranhenses em R$
10.242,87, por danos morais, pelo não cumprimento de cláusulas de um contrato de venda de três televisores
no valor de R$ 2.635,70, pelo site das Lojas Americanas. A decisão é da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Maranhão (TJMA), que manteve sentença da Justiça de 1º grau.

Os equipamentos foram comprados em agosto de 2013, com pagamento em cinco parcelas fixas com cartão de
crédito, conforme pedido gerado quando da emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Após a efetivação da venda, os
clientes verificaram que o pedido foi alterado pela empresa constando no mesmo apenas uma TV e não três,
conforme estabelecido na efetivação da compra.

Como não obtiveram êxito na tentativa de resolver a questão de forma amigável, os clientes interpelaram
judicialmente a B2W, pedindo indenização por danos morais e a entrega das mercadorias. O pleito acolhido pela
Justiça de primeira instância (Comarca de Santa Inês).
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Dado início a série de julgamentos no interior

A 1ª Vara de Santa Inês realizou uma série de julgamentos no início deste mês de agosto. As sessões do
Tribunal do Júri, presididas pela juíza titular Denise Cysneiro Milhomem, ocorreram nos dias cinco e sete.

No dia cinco o julgado foi Patrick Dantas Custódio, acusado de ter assassinado Carlos Cesarini, no Centro de
Santa Inês, durante um bloco de carnaval. O crime ocorreu em 2008. Patrick foi condenado a uma pena de nove
anos e três meses de reclusão, em regime fechado. No julgamento que durou mais de 10 (dez) horas, os jurados
reconhecerem que o homicídio foi privilegiado, após injusta provocação da vítima e também qualificado, com a
utilização de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima.

Na quinta-feira (07), o réu foi Noé Silva Lima. Segundo o Ministério Público, o acusado teria dado a facada que
ocasionou a morte de Josué Torres Lima, em 02 de julho de 2005, no Povoado do Calango, em Santa Inês. O
defensor público alegou legítima defesa, inexigibilidade conduta diversa e homicídio privilegiado. Na votação
dos quesitos, os jurados reconheceram que o crime foi ocasionado após injusta provocação da vítima, ou seja,
que a pena deveria ser reduzida de um terço a um sexto, conforme dispõe o artigo 121, §1º, do Código Penal.

Ao final do julgamento, Noé foi considerado culpado, sendo condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a
ser cumprido em regime aberto. Nesse júri, participaram o promotor de Justiça Frank Teles e as Defensoras
Públicas Enis Viegas e Jaqueline Castro.

No julgamento que estava previsto para o dia seis e que não ocorreu, o réu é o policial militar Cícero Orlando
Alves Filho, acusado de ter matado Josélio Miranda e tentado contra a vida de Josélio Miranda Filho, pai e filho
respectivamente, em setembro de 2008, também em Santa Inês. O julgamento será no dia 30 de setembro.
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Estado deve pagar R$ 20 mil a vítima de prisão ilegal

Paulo Velten Pereira (relator) ressalta que prisão ilegal foi efetuada no momento da solcitação de um atestado
de boa conduta na delegacia. (Foto: Ribamar Pinheiro)|

O Estado do Maranhão terá que pagar indenização, por danos morais, no valor de R$ 20 mil a um morador do
município de Santa Inês. A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) responsabilizou o ente
público pelo fato de policiais terem efetuado a prisão ilegal do cidadão no momento em que ele solicitava um
atestado de boa conduta na delegacia da cidade. Por unanimidade, os desembargadores mantiveram a sentença
de primeira instância.

Em seu apelo, o Estado alegou estrito cumprimento do dever legal, ressaltando que os agentes policiais apenas
executaram mandado de prisão expedido por juízo de outro estado da federação, não cabendo a
responsabilização civil.

O desembargador Paulo Velten (relator) disse que o motivo alegado para a prisão, que durou quatro dias, foi um
mandado expedido pela 7ª Vara Criminal da comarca de Goiânia. O magistrado, entretanto, ressaltou que o
apelado nunca saiu da cidade de Santa Inês, fato confirmado por testemunhas.

O relator frisou que, caso fossem adotadas as cautelas exigidas na lei processual penal, especialmente quando
há divergências nas informações da pessoa contra quem foi expedido o mandado, com certeza os agentes
públicos constatariam que não se tratava da mesma pessoa, há vista que, apesar de ter o mesmo nome, a data
de nascimento da pessoa indicada no mandado divergia daquela constante dos documentos pessoais do apelado.

Após quatro dias recolhido em uma das celas da delegacia e dissipadas as dúvidas, o morador de Santa Inês foi
posto em liberdade e a ele foi fornecido o atestado de boa conduta que foi buscar no dia em que foi preso.

Velten disse que, sem dúvida, a prisão ilegal acarreta dano moral àquele que tem a sua liberdade, e porque não
dizer dignidade, injustamente tolhida. Acrescentou que o ato é estatal e a responsabilidade objetiva, gerando,
assim, dever de indenizar. Votou de forma desfavorável ao recurso do Estado.

Os desembargadores Jorge Rachid (revisor) e Marcelino Everton também responsabilizaram o Estado pela
prisão ilegal, mesmo entendimento emitido em parecer pela Procuradoria Geral de Justiça. (Processo nº
135832014 - Santa Inês).
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Recuperação no prolongamento da Litorânea deve começar em 30 dias

A empresa Serveng Cilvisan S/A terá prazo de 30 dias para iniciar as obras de reparo, reconstrução ou
substituição do calçamento do prolongamento da Avenida Litorânea, sob pena de multa diária de R$ 50 mil. A
decisão é da 2ª Câmara Cível do TJMA, que negou recurso da empresa contra liminar da 4ª Vara da Fazenda
Pública de São Luís.

(Foto: Biné Morais/O Estado)
Justiça determina que empresa recupere trecho da Avenida Litorânea. (Foto: Biné Morais/O Estado)
A ação foi movida pelo Município de São Luís contra a empresa contratada para realização da obra, após
deterioração do local, apontando sua responsabilidade pela qualidade dos materiais empregados e execução dos
serviços, resultando nos danos que comprometem severamente o prolongamento da avenida.

Após a decisão, a empresa recorreu, alegando que as obras de proteção costeira da Litorânea estão
comprometidas pelo processo de erosão em decorrência do avanço da maré e das chuvas e não teriam relação
com o serviço feito. Afirmou ainda que as obras teriam sido paralisadas antes da conclusão, em dezembro de
2012, por falta de pagamento do contrato, não estando obrigada a efetuar a reparação.

O relator, desembargador Marcelo Carvalho Silva, discordou dos argumentos da empresa, considerando
inaceitável que as chuvas e a maré tenham sido suficientes para comprometer a proteção costeira em tão pouco
tempo. Citando como exemplo a obra do restante da Litorânea que há anos foi inaugurada e não sofreu as
mesmas deteriorações, ele concluiu que nesse caso seria inviável qualquer tipo de construção na orla de São
Luís.

“Todos sabem que São Luís tem um período de chuvas e outro de estiagem e que a amplitude da maré é uma
das maiores do mundo, mas isso não impede a realização de obras na área costeira da cidade”, avaliou.

Marcelo Carvalho lamentou a inadimplência do contrato por parte do Município, mas ressaltou que o fato não
pode causar prejuízo à sociedade, nem afasta a responsabilidade da empresa de reparar os vícios no serviço,
devendo o crédito ser buscado judicialmente pela contratada.

O voto do magistrado seguiu o parecer da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) e foi acompanhado pelo
desembargador Vicente de Paula e pela juíza Andrea Furtado Perlmutter Lago (convocada). (Processo:
235532014)
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Nelma Sarney entrega fórum e prega unidade no Judiciário

Desembargadora Nelma Sarney discursa, observada pelas autoridades em Magalhães de Almeida

A corregedora da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, entregou na manhã desta segunda-feira (11) o novo
fórum da Comarca de Magalhães de Almeida (422km da capital). Durante seu discurso, a desembargadora
destacou unidade no Poder Judiciário, enfatizando que nos últimos anos foi a instituição que mais contribuiu
para a promoção da paz social, ao assegurar direitos dos cidadãos e levar projetos sociais que garantem a
promoção da cidadania.

Destacando as ações que a Justiça tem implementado em todo Estado, falou da atuação pautada no
planejamento estratégico, o que permite otimização dos recursos disponíveis. Afirmou que os fóruns de Justiça
hoje tem um papel social que vai além do julgamento de ações, devido ao grande empenho dos juízes que têm
feito muito além de sua função com aplicador da lei, transformando-se em verdadeiros agentes de
transformação da realidade das comarcas.

corregedora lembrou que no primeiro semestre de sua gestão recebeu representantes dos mais diversos
segmentos sociais e entidade representativas de classe, o que mostra um Judiciário mais atuante e em sintonia
com a sociedade. Ao falar da importância dessa integração, Nelma Sarney chamou atenção dos poderes
Executivo e Legislativo para uma ação integrada.

Lembro, porém, que o tão desejado acesso à justiça não se faz somente por meio do Poder Judiciário. A
verdadeira paz social só pode ser alcançada com o envolvimento dos poderes constituídos, seja em nível
estadual ou municipal, os quais conclamo, para junto com o Judiciário, promover ações de acesso à justiça de
forma plena, pontuou.

Novo fórum O fórum entregue nesta segunda dispõe de uma estrutura física moderna, com mais de 400m²
construídos e um amplo terreno, cuja demanda futura permitirá ampliação do prédio. A comarca de vara única,
que tem como titular o juiz Alexandre Moreira Lima, possui sete servidores e conta com empresa privada para
garantir a segurança das pessoas que trabalham na unidade.

Com uma média de distribuição mensal de 45 processos por mês, quase a metade é de natureza alimentícia,
seguida das ações relativas à Lei 9099/95,que são aquelas de menor complexidade e seguem o rito dos juizados
especiais. Atualmente tramitam na unidade judicial 650 processos.

Ao pregar a unidade no Judiciário, Nelma Sarney destacou que é este o poder que assegura os direitos
fundamentais ao cidadão. Nosso objetivo maior está em servir a sociedade. vamos contribuir para fazer daqui
uma casa não só onde se faz Justiça, mas uma casa de cidadania, enfatizou.

Juiz Alexandre Moreira, há 1 ano e 3 meses na comarca, afirmou que, apesar das dificuldades e da pouca
estrutura que o prédio antigo possuía, a prestação judicial nunca ficou prejudicada pela falta de material. Disse
ainda que conta com servidores comprometidos e que a nova casa vai favorecer a melhoria no atendimento à
população. Antes estávamos em um fórum acanhado, mas com o novo prédio teremos condições de atender



ainda melhor à população, afirmou o magistrado.

Afirmação Ao finalizar seu discurso, a corregedora disse conhecer as dificuldades atuais, mas também falou do
grande esforço empreendido pela Mesa Diretora do Judiciário no sentido de equacionar os problemas. É certo
que ainda enfrentamos algumas dificuldades, e não podemos fugir dos desafios que se apresentam. Mas
contamos com servidores e juízes que tem feito um grande trabalho em favor de nosso povo. Estamos em vias
de finalizar um concurso para magistratura que trará ainda mais dinamismo para a Justiça, mais notadamente
no interior do Estado, assegurou.
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TJMA inaugura novo fórum de Magalhães de Almeida

Desembargadora Nelma Sarney e autoridades descerram palca de inauguração (Foto;Ribamar Pinheiro)

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) entregou nesta segunda-feira (11) as novas instalações do Fórum da
comarca de Magalhães de Almeida, em solenidade conduzida pela corregedora geral da Justiça,
desembargadora Nelma Sarney. O prédio, localizado em frente à principal praça da cidade, tem quase 500
metros quadrados e segue padrão arquitetônico adotado pelo Judiciário para todo o Estado, objetivando
melhorar a estrutura de atendimento à comunidade.

A corregedora geral da Justiça, desembargadora Nelma Sarney que no ato representou a presidente do TJMA,
desembargadora Cleonice Silva Freire , disse que as novas e modernas instalações adequam-se à nova dinâmica
social, devendo servir não só ao processamento dos feitos, mas como uma casa do povo, frente ao objetivo
maior do Judiciário que é o de servir à sociedade.

A verdadeira paz social somente pode ser alcançada com o envolvimento dos poderes Executivo e Legislativo
municipais, os quais conclamo para, junto com o Judiciário, promover ações de acesso pleno à Justiça, assinalou.

O juiz titular da comarca, Alexandre Moreira Lima, destacou o crescimento da demanda judicial na comarca nos
últimos anos, de forma que a sede anterior não respondia às necessidades e as novas instalações possibilitarão
maior disposição aos magistrados e servidores para o trabalho. Poderemos prestar um melhor serviço à
população e oferecer mais conforto aos jurisdicionados, afirmou.

PROJETO - O novo fórum foi construído em uma área de 3,4 mil metros quadrados, com base na ideia de célula
da prestação jurisdicional, que visa melhorar o fluxo processual e a produtividade. Abriga uma vara judicial,
com salas de audiência, gabinete de juiz, oficiais de justiça, arquivo, secretaria, advogados, banheiros para
pessoas com deficiência, centro de processamento de dados, entre outros. O projeto prevê ainda a ampliação do
número de varas e construção de salão do júri.

A obra foi viabilizada por meio de processo licitatório e iniciada na gestão do desembargador Antonio Guerreiro
Júnior, cotada em aproximadamente R$ 1,2 milhões. Toda a estrutura de climatização, telefonia, móveis e
equipamentos também foi disponibilizada na nova unidade.

COMARCA - A comarca de Magalhães de Almeida, distante 422 quilômetros de São Luís, foi instalada em agosto
de 2007, até quando foi termo judiciário de São Bernardo. Desde então, funcionou em residência adaptada,
atendendo à população de quase 19 mil habitantes do município. De entrância inicial, atualmente possui um
acervo aproximado de 650 processos, incluídos os de competência de juizado especial, com uma distribuição
mensal média de 45 novos processos.

Para visualizar matéria completa, acesse o site.
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Conselheiro do CNJ recebe Medalha 200 Anos do TJMA em visita à presidente do TJMA

O conselheiro do CNJ ressaltou a importância do TJMA na história da Justiça no país (Foto;Ribamar Pinheiro)

A presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargadora Cleonice Freire, recebeu nesta
sexta-feira (8), no gabinete da Presidência, visita de cortesia do conselheiro do CNJ (Conselho Nacional de
Justiça), desembargador Guilherme Calmon.

O magistrado que participa, em São Luís, do Fórum Nacional de Alternativas Penais (Fonape), promovido pelo
CNJ em parceria com Tribunal de Justiça recebeu da desembargadora Cleonice Freire a Medalha dos 200 Anos
do TJMA, cujo bicentenário foi comemorado no dia 4 de novembro de 2013.

A entrega da comenda foi feita na presença do coordenador da Unidade de Monitoramento Carcerário do
Maranhão (UMF), desembargador Froz Sobrinho, e do juiz da 2ª vara da Infância e da Juventude de São Luís,
José Costa.

Ao receber a homenagem, Guilherme Calmon disse se sentir honrado com a homenagem e ressaltou a
importância do TJMA na história da Justiça no país como a terceira Corte mais antiga do Brasil.

Agradeço o gesto da presidente do TJMA, desembargadora Cleonice Freire, e parabenizo a Corte Estadual de
Justiça pelos projetos que estão sendo desenvolvidos, cuja importância institucional tem o reconhecimento do
Judiciário nacional, afirmou Guilherme Calmon.

Após a visita, o conselheiro Guilherme Calmon seguiu em comitiva do TJMA para realização de inspeção no
Centro de Juventude Alto da Esperança, que tem por finalidade o atendimento ao adolescente do sexo
masculino em cumprimento de medida socioeducativa privativa de liberdade.
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Trabalho infantil é tema de concursos da Vara da Infância de Imperatriz

Os direitos da criança e do adolescente, especialmente a erradicação do trabalho infantil e a proteção ao
trabalhador adolescente, servem de tema para os concursos de Redação e Desenho e Fotografia Jornalística que
a Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Imperatriz promove em parceria com o Ministério Público do
Trabalho do Maranhão. Ambos os concursos contam com o apoio da Academia Imperatrizense de Letras e da
Fundação Cultural de Imperatriz. Assinam os editais o juiz titular da Vara da Infância de Imperatriz, Delvan
Tavares, e a procuradora do Trabalho, Fernanda Maria Furlaneto.

Voltados para alunos de escolas públicas e privadas da comarca, os concursos têm por objetivo propalar o
conceito e prejuízos do trabalho precoce e estimular o debate e a reflexão entre os estudantes do ensino
fundamental e médio regularmente matriculados nas escolas públicas e privadas de Imperatriz sobre como cada
cidadão pode ajudar no combate ao trabalho infantil doméstico.

Escolas - As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela instituição de ensino onde o aluno precisa estar
devidamente matriculado. Para o concurso de redação e desenho, o público alvo são estudantes do 6º ao 9º ano
do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio. Já o concurso de fotografia jornalístico é aberto a
estudantes com idade mínima de 16 anos.

De acordo com o edital dos certames, representantes das escolas interessadas em participar dos concursos
devem comparecer ao anexo do Fórum (Rua Manoel Procópio, 51, Centro), a partir do próximo dia 14 de agosto
até o dia 03 de setembro (para o concurso de redação e desenho), no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, a
fim de preencher a ficha de inscrição. Posteriormente a escola deve participar de capacitação direcionada aos
representantes. Para o concurso de fotografia jornalística, os representantes de escolas interessadas em
competir devem participar de capacitação que acontece no dia 21 de agosto, às 15h, no anexo do fórum.

Redação - O concurso de redação e desenho acontece no dia 12 de setembro e contempla três categorias:
Redação I, Redação II e Desenho, cujos temas são, respectivamente, Trabalho Infantil Doméstico: como cada
cidadão pode ajudar a combatê-lo; Trabalho Infantil Doméstico: por que não? e Trabalho Infantil: não vamos
domesticar a exploração (esse para a categoria desenho). O prêmio para os primeiro e segundo colocados
(alunos) nas categorias redação I e II, bem como para os professores orientadores, é um Tablet 10. Já o terceiro
lugar (aluno e professor) terá direito a um Tablet 7. Representantes da Vara da Infância e do MPT devem
fiscalizar os concursos nas escolas.

Para visualizar matéria completa, acesse o site.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJ-MA - DECISÕES
12/08/2014 - SITE SUA CIDADE - NOTÍCIAS
POSITIVA
JUSTIÇA DETERMINA QUE EMPRESA RECUPERE TRECHO DA AVENIDA LITORÂNEA

Pag.: 44

Justiça determina que empresa recupere trecho da Avenida Litorânea
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Justiça determina que empresa recupere trecho da Avenida Litorânea

A empresa Serveng Cilvisan S/A terá prazo de 30 dias para iniciar as obras de reparo, reconstrução ou
substituição do calçamento do prolongamento da Avenida Litorânea, sob pena de multa diária de R$ 50 mil. A
decisão é da 2ª Câmara Cível do TJMA, que negou recurso da empresa contra liminar da 4ª Vara da Fazenda
Pública de São Luís.

A ação foi movida pelo Município de São Luís contra a empresa contratada para realização da obra, após
deterioração do local, apontando sua responsabilidade pela qualidade dos materiais empregados e execução dos
serviços, resultando nos danos que comprometem severamente o prolongamento da avenida.

Após a decisão, a empresa recorreu, alegando que as obras de proteção costeira da Litorânea estão
comprometidas pelo processo de erosão em decorrência do avanço da maré e das chuvas e não teriam relação
com o serviço feito. Afirmou ainda que, as obras teriam sido paralisadas antes da conclusão, em dezembro de
2012, por falta de pagamento do contrato, não estando obrigada a efetuar a reparação.

O relator, desembargador Marcelo Carvalho Silva, discordou dos argumentos da empresa, considerando
inaceitável que as chuvas e a maré tenham sido suficientes para comprometer a proteção costeira em tão pouco
tempo. Citando como exemplo a obra do restante da Litorânea que há anos foi inaugurada e não sofreu as
mesmas deteriorações, ele concluiu que nesse caso seria inviável qualquer tipo de construção na orla de São
Luís.

Com informações do TJMA
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Cerca de mil casais participaram da cerimônia de casamento comunitário em SL
O casamento comunitário realizado nesse sábado (9) reuniu 991 casais, que disseram sim perante os juízes
auxiliares na formalização da união, no Centro de Convenções da Universidade Federal do Maranhão.
 
Mais uma edição do projeto Casamento Comunitário, que é realizado anualmente em São Luis e comarcas do
interior do Estado, foi desenvolvida pela Corregedoria Geral de Justiça (CGJ),. Serviços como lembranças, salão
de beleza para as noivas, e sorteio de diversos brindes ao final da cerimônia também foram oferecidos pela
organização do evento.
 
Mais de trinta magistrados, da capital e do interior, participaram na celebração dos casamentos, aceitando o
convite da CGJ.
 
A solenidade contou ainda com a presença da corregedora Nelma Sarney; do Reitor da UFMA, Natalino Salgado;
do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA), Edilson Baldez das Neves, e
também do juiz Rodrigo Nina, que representou a presidência da Associação dos Magistrados do Maranhão.
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Estado é condenado a indenizar cidadão em 20 mil
Publicado em Destaques Portal Segunda, 11 Agosto 2014 13:15

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) responsabilizou a entidade pública pelo fato de policiais terem
efetuado a prisão ilegal de um morador em Santa Inês.
 
O Estado do Maranhão terá que pagar indenização, por danos morais, no valor de R$ 20 mil a um morador do
município de Santa Inês. A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) responsabilizou o ente
público pelo fato de policiais terem efetuado a prisão ilegal do cidadão no momento em que ele solicitava um
atestado de boa conduta na delegacia da cidade. Por unanimidade, os desembargadores mantiveram a sentença
de primeira instância.
 
O Estado alegou estrito cumprimento do dever legal, ressaltando que os agentes policiais apenas executaram
mandado de prisão expedido por juízo de outro estado da federação, não cabendo a responsabilização civil.
 
O desembargador Paulo Velten disse que o motivo alegado para a prisão, que durou quatro dias, foi um
mandado expedido pela 7ª Vara Criminal da comarca de Goiânia. O magistrado, entretanto, ressaltou que o
apelado nunca saiu da cidade de Santa Inês, fato confirmado por testemunhas.
 
O relator frisou que, caso fossem adotadas as cautelas exigidas na lei processual penal, especialmente quando
há divergências nas informações da pessoa contra quem foi expedido o mandado, com certeza os agentes
públicos constatariam que não se tratava da mesma pessoa, há vista que, apesar de ter o mesmo nome, a data
de nascimento da pessoa indicada no mandado divergia daquela constante dos documentos pessoais do apelado.
 
Após quatro dias recolhido em uma das celas da delegacia e dissipadas as dúvidas, o morador de Santa Inês foi
posto em liberdade e a ele foi fornecido o atestado de boa conduta que foi buscar no dia em que foi preso.
 
Velten disse que, sem dúvida, a prisão ilegal acarreta dano moral àquele que tem a sua liberdade, e porque não
dizer dignidade, injustamente tolhida. Acrescentou que o ato é estatal e a responsabilidade objetiva, gerando,
assim, dever de indenizar. Votou de forma desfavorável ao recurso do Estado.
 
Os desembargadores Jorge Rachid e Marcelino Everton também responsabilizaram o Estado pela prisão ilegal,
mesmo entendimento emitido em parecer pela Procuradoria Geral de Justiça. (Processo nº 135832014 – Santa
Inês). Portal TV Guará, com informações do TJ-MA.
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Semana do Encarcerado começa nesta quarta-feira

Tem início nesta quarta-feira (13), a XV Semana do Encarcerado do Maranhão. O evento é promovido pelo
Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Justiça e da Administração Penitenciária (Sejap). Este ano,
abordará o tema Política de Assistência Humanitária nas prisões: um novo caminho.
A abertura oficial ocorrerá no auditório do Palácio Henrique de La Roque, no Calhau, a partir das 8h, com o
credenciamento dos participantes inscritos. Na ocasião, será realizada uma mesa-redonda com o tema
Humanização do Cárcere: Novos caminhos para a reinserção social.
A cerimônia será presidida pelo secretário de Justiça e da Administração Penitenciária, Sebastião Uchoa. O
evento será realizado até o dia 22 de agosto nas unidades da capital. Já no interior do Estado, a programação
ocorre de 25 a 29 de agosto.
A XV Semana do Encarcerado é realizada anualmente e tem por objetivo discutir e disseminar as propostas e
diretrizes que estão sendo iniciadas pelo Governo do Estado.
Poderão participar das atividades externas, estudantes universitários, professores, educadores, entidades de
direitos humanos e cidadania, pastorais, movimentos religiosos e culturais e a sociedade civil organizada.
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CNJ inspeciona centro de ressocialização de menores infratores

O supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e conselheiro do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ),Guilherme Calmon, visitou na sexta-feira (8), o Centro de Ressocialização de
Menores do Alto Esperança (Vila Embratel).

A visita ao centro faz parte das atividades do órgão e da Unidade de Fiscalização do Sistema Carcerário do
Tribunal de Justiça (UMF-TJMA), que recebe e atua no acompanhamento de denúncias sobre qualquer situação
irregular no funcionamento de unidades prisionais e no tratamento aos apenados do sistema carcerário.

Acompanhado do juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude de São Luís,José dos Santos Costa, inspecionou a
estrutura do centro e conversou com os jovens infratores submetidos a medidas socioeducativas previstas no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para jovens que cometem infrações graves.

O conselheiro detectou falhas no cumprimento da lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(SINASE). “O atendimento é feito dentro das possibilidades, mas há necessidade de adequação do espaço físico
por parte do Poder Executivo”, disse ressaltando as responsabilidades de cada esfera nas ações de
ressocialização de menores infratores.

O centro dispõe de seis alojamentos com capacidade para abrigar, cada um, dois adolescentes. Atualmente 14
meninos estão no alojamento - a maioria do interior maranhense. No local, são realizadas atividades voltadas
para a reinserção social como capoeira,artesanato, cursos, palestras e práticas esportivas.Uma equipe
multidisciplinar, formada por profissional de psicologia,pedagogia, assistente social e jurídico, atua na aplicação
medidas socioeducativas.

Segundo o juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude, há necessidade de ampliar o atendimento feito pelo centro.
Em setembro, deve ser inaugurada mais uma unidade de ressocialização com capacidade para 35 adolescentes
que cumprem medidas de internação. “O espaço oferecerá melhores condições de vivência”,avalia Costa.

Também participaram da inspeção, o coordenador executivo da Unidade de Monitoramento do Sistema
Carcerário do (UMF), Ariston Apoliano Júnior, e a assessorado CNJ, Alana Viana.


