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Solicitação de alvará para participação de menores em Carnaval
encerra no próximo dia 31

Termina no próximo dia 31 o prazo para solicitação de alvará judicial emitido pela 1ª Vara da Infância e da
Juventude de São Luís para participação de crianças e adolescentes nas festividades carnavalescas. A medida
consta de portaria editada pela juíza Lívia Maria da Graça Costa Aguiar, magistrada que se encontra
respondendo pela unidade.

Segundo o documento (Portaria 01/2015), não serão recebidas solicitações fora do prazo. A entrega dos alvarás
se dá no período de 2 a 6 de fevereiro. A solicitação e a entrega dos alvarás acontecem no Setor de Proteção à
Criança e ao Adolescente da unidade (Avenida Silva Maia, 219, Centro) de segunda à sexta-feira, das 08h às
18h.

Portaria

Editada com base na Portaria 001/2012, da Vara da Infância, a portaria visa a resguardar os direitos e garantias
de crianças e adolescentes, bem como a proteção integral dos mesmos.

Para a solicitação dos alvarás são necessários: o requerimento administrativo a ser solicitado na Vara da
Infância, a relação dos nomes de menores com idade entre seis e doze anos participantes das brincadeiras, a
cópia da inscrição do CNPJ da agremiação, bem como CPF, RG e comprovante de endereço do responsável. A
autorização dos pais ou responsáveis legais pelo menor também é exigida. As determinações constam da
portaria 001/2012.

Fonte: Corregedoria Geral de Justiça
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Presidente do TJMA recebe visita do procurador-geral do Estado

A presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargadora Cleonice Freire, recebeu visita de
cortesia do procurador-geral do Estado, Rodrigo Maia. A visita ocorreu nessa segunda-feira (12), no Gabinete
da Presidência, no Palácio Clóvis Beviláqua, sede da Corte Estadual de Justiça.

Durante a conversa com o procurador-geral do Estado, a desembargadora Cleonice Freire falou da importância
do diálogo institucional.

"O Poder Judiciário trabalha em harmonia com as instituições, tendo como foco a defesa dos interesses do
cidadão", afirmou a desembargadora, ressaltando o caráter público do Poder Judiciário.

O procurador-geral do Estado, por sua vez, reiterou o desejo de trabalhar em sintonia com o Tribunal de Justiça,
para o bom e pleno desempenho das atribuições dos dois órgãos, com vistas a uma prestação jurisdicional
eficiente.

"Nosso objetivo é estreitar os laços e trabalhar em parceria, estabelecendo uma relação de proximidade e
integração", destacou Rodrigo Maia.

A visita foi acompanhada pelos juízes auxiliares da Presidência do TJMA, José Nilo Ribeiro e Márcio Brandão,
pelo diretor geral do Tribunal de Justiça, Hebert Pinheiro Leite, e pelos membros da equipe técnica do
procurador-geral do Estado, Rodrigo Maia.
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AGORA VAI: CGJ E SEJAP ALINHAM-SE PARA ROMPEREM COM OS PROBLEMAS DAS UNIDADES PRISIONAIS DO
MARANHÃO.

A corregedora da Justiça do Maranhão, desembargadora Nelma Sarney, recebeu o secretário de Administração
Penitenciária do Estado, Murilo Andrade, em reunião que buscou o alinhamento das ações a serem
desenvolvidas pelas instituições em 2015 no âmbito da execução penal.

Murilo Andrade pediu a colaboração do órgão correcional na implantação de um projeto que vem sendo
desenvolvido na Sejap. Segundo o secretário, a proposta tem a finalidade de criar um setor de gestão de vagas
ociosas nas unidades prisionais do Maranhão e, com isso, qualificar a colocação do preso dentro do sistema. Ele
explicou que pretende unificar procedimentos nas unidades, que ainda são adotados de forma distinta.

Em relação às saídas temporárias, a corregedora defendeu que é um direito dos presos previsto em lei, mas que
o uso das tornozeleiras eletrônicas pode ser aplicado juntamente com o benefício, a fim de garantir o
monitoramento dos presos durante a saída e diminuir o número daqueles que não retornam. Murilo Andrade
achou boa a proposta e afirmou que estudará a possibilidade da adoção desse procedimento.

Outra medida destacada por Nelma Sarney foi a conclusão das unidades prisionais. Ela afirmou que muitos
presos não puderam ser remanejados em virtude da não abertura de novas vagas. Em relação a esse assunto, o
secretário destacou que está concluindo a situação da unidade e que até junho as obras deverão ser entregues
em sua totalidade.

Mais duas medidas propostas pela desembargadora Nelma e que foram bem recebidas. Uma delas trata da
questão dos presos com problemas mentais que estão sob a custódia do Estado. A corregedora defende que seja
realizada uma mobilização envolvendo o Município de São Luís para que também colabore na oferta de
unidades de tratamento desses presos.

Por fim, Nelma Sarney apresentou a proposta para criação de um fundo de reaparelhamento para o sistema de
segurança, envolvendo a Sejap. Toda a arrecadação do fundo seria revertida para melhoria constante dos
órgãos que compõem a segurança pública do Estado.

Participaram do encontro os juízes auxiliares da Corregedoria Tyrone José Silva, José Américo Costa, Francica
Galiza e Mário Marcio de Almeida. Também acompanhou a reunião a subsecretária da Sejap Camila Neves.
Informação: Asessoria de Comunicação da CGJMA.
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Carnaval: prazo para pedido de alvará para menores vai até dia 31 -
Imirante.com

Foto: Paulo de Tarso Jr./Imirante.com|

SÃO LUÍS - Termina no próximo dia 31 o prazo para solicitação de alvará judicial emitido pela 1ª Vara da
Infância e da Juventude de São Luís para participação de crianças e adolescentes nas festividades
carnavalescas. A medida consta de portaria editada pela juíza Lívia Maria da Graça Costa Aguiar, magistrada
que se encontra respondendo pela unidade.

Segundo o documento (Portaria 01/2015), não serão recebidas solicitações fora do prazo. A entrega dos alvarás
será feita no período de 2 a 6 de fevereiro. A solicitação e a entrega dos alvarás são realizadas no setor de
Proteção à Criança e ao Adolescente da unidade (Avenida Silva Maia, 219, Centro) de segunda à sexta-feira, das
8h às 18h.

Editada com base na Portaria 001/2012, da Vara da Infância, a determinação visa a resguardar os direitos e
garantias de crianças e adolescentes, bem como a proteção integral.

Para a solicitação dos alvarás são necessários: o requerimento administrativo a ser solicitado na Vara da
Infância, a relação dos nomes de menores com idade entre seis e doze anos participantes das brincadeiras, a
cópia da inscrição do CNPJ da agremiação, bem como CPF, RG e comprovante de endereço do responsável. A
autorização dos pais ou responsáveis legais pelo menor, também, é exigida. As determinações constam da
portaria 001/2012.
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Corregedoria e Sejap discutem melhorias no sistema prisional 

A corregedora da Justiça do Maranhão, desembargadora Nelma Sarney, recebeu o secretário de Administração
Penitenciária do Estado, Murilo Andrade, em reunião que buscou o alinhamento das ações a serem
desenvolvidas pelas instituições em 2015 no âmbito da execução penal. O encontro foi realizado na manhã
desta segunda-feira (12) na sede da Corregedoria. A desembargadora defendeu a continuidade no modelo
integrado de atuação para romper com os problemas que ainda persistem nas unidades prisionais.

Abrindo a reunião, Nelma Sarney apresentou as atividades realizadas no âmbito do Judiciário, com destaque
para a atuação da Corregedoria, que resultaram em ações concretas, dentre elas destaque para a priorização de
análise de processos com réus presos durante as correições ordinárias, a instalação da Central de Inquéritos, a
instalação de salas de videoconferência, o mutirão de análise processual de presos provisórios e a implantação
da audiência de custódia.

O secretário disse estar fazendo um trabalho de levantamento de informações e da situação do sistema, mas
que já tomou conhecimento do apoio da Corregedoria para prosseguimento das ações. "Estamos passando um
momento de conhecer melhor o funcionamento do sistema, mas já temos conhecimento do valoroso trabalho
realizado pela Corregedoria e queremos, inclusive, continuar contando com o apoio do órgão.

Murilo Andrade pediu a colaboração do órgão correcional na implantação de um projeto que vem sendo
desenvolvido na Sejap. Segundo o secretário, a proposta tem a finalidade de criar um setor de gestão de vagas
ociosas nas unidades prisionais do Maranhão e, com isso, qualificar a colocação do preso dentro do sistema. Ele
explicou que pretende unificar procedimentos nas unidades, que ainda são adotados de forma distinta.

Em relação às saídas temporárias, a corregedora defendeu que é um direito dos presos previsto em lei, mas que
o uso das tornozeleiras eletrônicas pode ser aplicado juntamente com o benefício, a fim de garantir o
monitoramento dos presos durante a saída e diminuir o número daqueles que não retornam. Murilo Andrade
achou boa a proposta e afirmou que estudará a possibilidade da adoção desse procedimento.

Outra medida destacada por Nelma Sarney foi a conclusão das unidades prisionais. Ela afirmou que muitos
presos não puderam ser remanejados em virtude da não abertura de novas vagas. Em relação a esse assunto, o
secretário destacou que está concluindo a situação da unidade e que até junho as obras deverão ser entregues
em sua totalidade.

Mais duas medidas propostas pela desembargadora Nelma e que foram bem recebidas. Uma delas trata da
questão dos presos com problemas mentais que estão sob a custódia do Estado. A corregedora defende que seja
realizada uma mobilização envolvendo o Município de São Luís para que também colabore na oferta de
unidades de tratamento desses presos.

Por fim, Nelma Sarney apresentou a proposta para criação de um fundo de reaparelhamento para o sistema de
segurança, envolvendo a Sejap. Toda a arrecadação do fundo seria revertida para melhoria constante dos
órgãos que compõem a segurança pública do Estado.

Participaram do encontro os juízes auxiliares da Corregedoria Tyrone José Silva, José Américo Costa, Francica
Galiza e Mário Marcio de Almeida. Também acompanhou a reunião a subsecretária da Sejap Camila Neves.
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Calendário do TJMA incentiva a responsabilidade ambiental

A versão digital do calendário está disponível no Portal do Judiciário

Responsabilidade ambiental, reciclagem e o uso consciente dos recursos necessários à prestação jurisdicional
são os temas do calendário de mesa do Tribunal de Justiça do Maranhão para o ano de 2015. Produzido pela
Assessoria de Comunicação do TJMA, a peça tem versão digital e traz datas relacionadas à Resolução nº 35, que
estabelece os dias em que não haverá expediente nos órgãos do Poder Judiciário, dias das sessões das câmaras
e do Órgão Especial, além das datas de aniversário dos municípios maranhenses.

O calendário está sendo distribuído aos desembargadores, juízes, diretores, setores do tribunal, cortes de
Justiça regionais, membros do Legislativo, Executivo, além de instituições como a OAB, Ministério Público,
Procuradoria Geral de Justiça, Procuradoria Geral da República, entre outros. O objetivo é facilitar a
organização da agenda dos operadores do Direito e partes processuais, especialmente em relação às audiências
e ao plantão judiciário.

CONSUMO CONSCIENTE - Pautado na Meta 6 do Conselho Nacional de Justiça, que propõe a redução das
despesas com energia, telefone, papel, água e combustível, o calendário funciona como guia para gestão dos
gastos públicos e responsabilidade ambiental.

Com o mote: Recicle seus hábitos. A mudança começa em você!, a cada mês é trabalhado um tema que estimula
servidores e magistrados a assumirem hábitos e atitudes que levem ao uso racional dos recursos, evitando
desperdício de material.

"É possível otimizar e racionalizar o uso dos recursos financeiros e ambientais, sem perder a eficiência,
controlando as finanças e respeitando o meio ambiente. Cada pessoa pode consumir menos, diminuindo o
descarte de produtos não utilizados que acabarão no lixo, por terem sido adquiridos em excesso", defende o
assessor-chefe de Comunicação do TJMA, Antonio Carlos de Oliveira.

Entre os temas em destaque estão o consumo de água, desperdício de energia elétrica, o uso do computador,
impressoras, elevador, copo descartável, ar condicionado, gastos com papel, telefone institucional, além do
estímulo à adoção preferencial da comunicação eletrônica por meio dos sistemas informatizados do Tribunal de
Justiça.

Irma Helenn

Assessoria de Comunicação do TJMA

( asscom@tjma.jus.br)

(98) 3198 4370

mailto:asscom@tjma.jus.br
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Comarca de São Vicente Férrer está sem telefone

O Fórum da Comarca de São Vicente Férrer está com problemas nos telefones desde dia 11 de dezembro.
Alguns chamados de serviço já foram abertos, mas até agora a OI Telefonia não resolveu os problemas.

De acordo com informações da secretaria judicial, a empresa deu a previsão de regularização para o dia 14 de
dezembro, mas há trinta dias que a comarca enfrenta este problema.

Ainda segundo informações do fórum, o juiz titular Karlos Alberto Ribeiro Mota está respondendo por outras
comarcas, a exemplo de São Bento, Alcântara e Bequimão, e por isso existe a necessidade de fazer contatos
com essas secretarias.

Michael Mesquita

Assessoria de Comunicação

Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão asscom_cgj@tjma.jus.br www.facebook.com/cgjma

(98) 3198-4636/ 3198-4624

mailto:asscom_cgj@tjma.jus.br
http://www.facebook.com/cgjma
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Paço do Lumiar tem suspensão do atendimento nesta quarta-feira

A juíza Jaqueline Reis Caracas, titular da 1ª Vara e Diretora do Fórum de Paço do Lumiar, informa que não
haverá expediente forense nesta quarta-feira, dia 14. De acordo com a comunicação enviada à Corregedoria
Geral da Justiça, o motivo é o feriado municipal, pela passagem do aniversário da cidade. O feriado é instituído
por Lei Municipal.

Segundo norma da Corregedoria Geral da Justiça, responsável pelo acompanhamento e fiscalização das ações
da Justiça de 1º grau, a suspensão de expediente forense deve ser objeto de portaria editada pelo magistrado,
que deverá ser encaminhada ao órgão fiscalizador via sistema de gerenciamento de processos administrativos
(Digidoc).

De acordo com o parágrafo 2º do artigo 83 do Código de Divisão e Organização Judiciárias, serão feriados
forenses os sábados, feriados nacionais, segundas e terças-feiras de Carnaval, quintas e sextas-feiras Santas e o
dia 8 de dezembro. São considerados feriados, também, os declarados em lei do Município.

Também pelo Ato nº 1664/2012, não há expediente forense quando de feriados definidos em lei municipal. E no
art. 6º fica claro que os pontos facultativos instituídos pelo Poder Executivo não obrigam a observância pelo
Judiciário. Conforme estabelece o artigo 7º do mesmo documento, é determinado que nos dias em que não
houver expediente deverá funcionar o plantão Judiciário.

Michael Mesquita

Assessoria de Comunicação

Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão asscom_cgj@tjma.jus.br www.facebook.com/cgjma

(98) 3198-4636/ 3198-4624

mailto:asscom_cgj@tjma.jus.br
http://www.facebook.com/cgjma
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Juíza toma posse na 2ª vara da comarca de Lago da Pedra

A juiza foi empossada pela presidente do TJMA, desembargadora Cleonice Freire (Foto:Ribamar Pinheiro)

A juíza de Direito Luciany Cristina de Sousa Ferreira foi empossada nesta segunda-feira (12), na 2ª vara da
comarca de Lago da Pedra, de entrância intermediária.

A magistrada foi removida da 1ª vara da comarca de Balsas, pelo critério de antiguidade, conforme decisão do
Órgão Especial em sessão administrativa no dia 17 de dezembro de 2014.

A juíza assinou o termo de posse e compromisso no TJMA, diante da presidente da Corte, desembargadora
Cleonice Freire, na presença do desembargador Jamil Gedeon, e dos juízes auxiliares da Presidência, José Nilo
Ribeiro e Márcio Brandão, e do diretor geral do Tribunal, Hebert Leite.

Ao final da solenidade, a juíza foi saudada pela presidente Cleonice Cleonice, que desejou pleno êxito à
magistrada em sua nova jurisdição.

Helena Barbosa

Assessoria de Comunicação da Presidência asscom@tjma.jus.br

(98) 3198.4370

mailto:asscom@tjma.jus.br


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - PRESIDÊNCIA
13/01/2015 - SITE JUSBRASIL - MATÉRIAS
POSITIVA
PRESIDENTE DO TJMA RECEBE VISITA DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO

Pag.: 10

Presidente do TJMA recebe visita do procurador-geral do Estado

Durante a visita, a presidete do TJMA, desembargadora Cleonice Freire falou da importância do diálogo
institucional (Foto:Ribamar Pinheiro)

A presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargadora Cleonice Freire, recebeu visita de
cortesia do procurador-geral do Estado, Rodrigo Maia. A visita ocorreu nessa segunda-feira (12), no Gabinete
da Presidência, no Palácio Clóvis Beviláqua, sede da Corte Estadual de Justiça.

Durante a conversa com o procurador-geral do Estado, a desembargadora Cleonice Freire falou da importância
do diálogo institucional.

O Poder Judiciário trabalha em harmonia com as instituições, tendo como foco a defesa dos interesses do
cidadão, afirmou a desembargadora, ressaltando o caráter público do Poder Judiciário.

O procurador-geral do Estado, por sua vez, reiterou o desejo de trabalhar em sintonia com o Tribunal de Justiça,
para o bom e pleno desempenho das atribuições dos dois órgãos, com vistas a uma prestação jurisdicional
eficiente.

Nosso objetivo é estreitar os laços e trabalhar em parceria, estabelecendo uma relação de proximidade e
integração, destacou Rodrigo Maia.

A visita foi acompanhada pelos juízes auxiliares da Presidência do TJMA, José Nilo Ribeiro e Márcio Brandão,
pelo diretor geral do Tribunal de Justiça, Hebert Pinheiro Leite, e pelos membros da equipe técnica do
procurador-geral do Estado, Rodrigo Maia.

Assessoria de Comunicação do TJMA asscom@tjma.jus.br

(98) 3198.4370

mailto:asscom@tjma.jus.br

