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Gervásio Santos - Ser Juiz na visão de quem representa a
magistratura

Chegamos ao final de um ano de muitas realizações na magistratura. Apesar das dificuldades que se avolumam,
os juízes maranhenses conseguiram manter o bom nível da qualidade dos serviços ofertados aos cidadãos. Na
certeza de que uma magistratura forte só é possível com uma entidade representativa fortalecida, o Ser Juiz
encerra o ano de 2015 com uma entrevista com o presidente da Associação dos Magistrados do
Maranhão.Gervásio Santos falou sobre a luta classista e uma das bandeiras a serem defendidas pela Amma em
2016. Ele classificou a magistratura maranhense como uma das mais preparadas e produtivas do País, mesmo
em um cenário de escassez de recursos e de ausência de políticas. QUEM É O JUIZ GERVÁSIO PROTÁSIO DOS
SANTOS JUNIOR?O Juiz Gervásio Santos é um profissional que tem a compreensão do exato papel do Judiciário
para a estabilidade das demais instituições e das relações interpessoais. Por isso, desde que ingressou na
carreira, tem tentado cumprir com as suas obrigações, com responsabilidade e dedicação, buscando contribuir,
quer no âmbito da jurisdição, quer como representante classista da magistratura, para uma sociedade melhor
em que o Direito e, sobretudo, a Justiça em todas as suas dimensões possam prevalecer.  
POR QUE UM FILHO DE DEPUTADO ESCOLHEU O DIREITO?O meu pai além de ter sido parlamentar era um
advogado atuante, tanto que quando faleceu exercia o cargo de Procurador-Geral do Estado do Maranhão. Eu
sempre o tive como exemplo, e isso, sem dúvida, influenciou a minha escolha. Desde criança eu juntava jornais
e revistas e punha debaixo do braço e dizia que eram os meus processos, daí que no momento apropriado a
escolha foi natural.
 HÁ QUANTO TEMPO ESTÁ NA MAGISTRATURA?
Ingressei na magistratura em dezembro de 1991, portanto, há 24 anos. 
O QUE REPRESENTA A MAGISTRATURA PARA VOCÊ?
Tenho um apreço extraordinário pela magistratura, afinal, quase a metade do meu tempo de vida está dedicado
ao Poder Judiciário. Além disso, vejo na magistratura uma possibilidade concreta de contribuir para o
fortalecimento da cidadania e auxiliar na construção de uma sociedade mais justa e menos conflituosa. Assim,
para mim a magistratura é mais do que uma mera profissão, é uma missão.COMO É EXERCER ESSA FUNÇÃO
NO MARANHÃO?
O Maranhão é um estado carente, com muitos problemas sociais e isso, sem dúvida, dificulta o exercício da
jurisdição. Costumo dizer que quem é juiz aqui é capaz de sê-lo em qualquer outro estado. As distâncias, o baixo
índice de desenvolvimento humano dos nossos municípios, a falta de Estado em muitos deles, em especial, de
uma estrutura de segurança adequada, torna o exercício da profissão bem mais árduo do que é em outras
unidades da federação. Tenho esperança que o Maranhão entre em um novo ciclo de desenvolvimento e que
essas agruras fiquem em um passado distante.
 COMO AVALIA O TRABALHO DA JUSTIÇA MARANHENSE?
Tenho o privilégio de conhecer toda a magistratura brasileira, e posso assegurar que a nossa magistratura é
uma das melhores do País. Temos uma magistratura tecnicamente bem preparada e que com o auxílio da
ESMAM está em constante processo de aperfeiçoamento. Os resultados de produtividade demonstram que
estamos em ampla evolução e os nossos números divulgados pelo CNJ estão dentro da média nacional.
 COMO TEM SIDO A EXPERIÊNCIA A FRENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS?
Talvez seja uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida.  Tenho a honra e o privilégio de
representar os meus colegas de profissão, mas sou especialmente grato a eles por terem me dado a
oportunidade do crescimento pessoal propiciado pelo exercício do cargo de presidente da AMMA. Compreensão,
alteridade, humildade, diálogo, respeito, solidariedade são palavras que tiveram o seu significado reforçado na
minha vida com a experiência da representação classista.
 QUAL A IMPORTÂNCIA DA ENTIDADE PARA A MAGISTRATURA MARANHENSE?



Não tenho dúvidas que a Associação dos Magistrados do Maranhão, como a voz política da magistratura, tem
colaborado decisivamente para a evolução institucional do Poder Judiciário estadual, ora pleiteando melhores
condições de trabalho, ora na defesa das prerrogativas indispensáveis ao exercício da jurisdição. E mais: a
AMMA, além de cumprir o papel de congregar a magistratura em torno de interesses comuns, que vão do social
ao institucional, tem um papel de destaque no âmbito da sociedade civil, o que contribui para a melhoria da
imagem da própria magistratura.
 O SENHOR PARTICIPOU DE UMA DISPUTADA ELEIÇÃO PARA A AMB E POR POUCO NÃO LOGROU ÊXITO.
QUE LIÇÃO TIROU DAQUELE EPISÓDIO?
Que quando os propósitos são sinceros, a luta sempre vale à pena, ainda que haja uma derrota momentânea.
 AINDA PRETENDE CONCORRER À REPRESENTAÇÃO NACIONAL?Tenho a experiência e o conhecimento
necessários acumulados em anos de associativismo para representar a magistratura nacional, mas a definição
se vou concorrer, ou não, não é minha. Integro um grupo no âmbito da magistratura nacional que, no momento
adequado, tomará uma decisão e estarei pronto para acatá-la, seja qual for.

ESTUDO RECENTE DA ANAMATRA REVELOU ALTO ÍNDICE DE JUÍZES DOENTES EM FUNÇÃO DO
EXCESSO DE TRABALHO. COMO AVALIA ESSA QUESTÃO NA JUSTIÇA MARANHENSE?
Não somos diferentes da magistratura nacional. O exercício da jurisdição é altamente estressante e isso traz
consequências negativas para a saúde. Aliás, essa é uma área que o nosso Tribunal precisa se preocupar mais, e
será um dos pontos que integrará a agenda da AMMA para 2016
 SEM A TOGA, QUEM É O CIDADÃO GERVÁSIO SANTOS?Uma pessoa reservada, que não gosta de badalação e
que tem prazer de ficar em casa.
 COMO CUIDA DA SAÚDE?Faço um checkup anual, e além disso, frequento a academia pelo menos quatro
vezes por semana, rotina que sigo há 16 anos.

HOBBY?Viajar a turismo, em especial a lugares exóticos. Esse hobby já me levou a países como Síria, Líbano,
Irã, Senegal, Namíbia, Nicarágua e outros parecidos. Isso cria uma sensação de cidadão do mundo
 LEITURA PREDILETA?
Gosto muito de História e Biografias. Terminei recentemente Cold War: Uma História Internacional, de Carole
K. Fink e, antes, havia lido a biografia sobre Luís Carlos Prestes, de Daniel Aarão. E já estou ansioso para ler a
biografia lançada por Anita Prestes sobre o seu pai.
 FILME QUE MAIS GOSTA E POR QUÊ?
Não tenho um filme predileto, tenho preferência por aqueles que contam estórias de superação, a exemplo de
"Um Sonho de Liberdade" ou "Invictus".
 MANIA?
Nenhuma relevante, pelo menos na minha perspectiva, não sei na perspectiva de quem convive comigo.
 O MELHOR DA VIDA É?
É ter a consciência tranquila de que você deu o melhor de si por aquilo que acredita.
 FAMÍLIA É?
Um porto seguro.
 O QUE VALORIZA NOS OUTROS?
Lealdade.
 O QUE NÃO GOSTA NOS OUTROS?
Falta de alteridade.

CAMINHO PARA O SUCESSO É?A trilha da perseverança, disciplina e organização.
 SONHO?
De viver em um País que atenda às necessidades básicas de seus cidadãos, onde todos possam ter as mesmas
oportunidades e que a discriminação de qualquer natureza não tenha espaço. 
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Edivaldo assina decreto anticorrupção

O prefeito Edivaldo participou, na manhã da sexta-feira (11), da abertura do I Seminário Municipal de
Transparência e Combate à Corrupção, promovido pela Prefeitura de São Luís, por meio da Controladoria Geral
do Município (CGM). Na ocasião, Edivaldo assinou o Decreto de Lei Anticorrupção, que regulamenta ações
contra a prática de atos lesivos à administração pública municipal, visando proporcionar maior transparência à
gestão pública. Também no evento, o prefeito homologou o concurso público para auditor de Controle Interno
do Município e assinou o Projeto de Lei que trata da reformulação da CGM. O Seminário marca as
comemorações pelo Dia Internacional de Combate à Corrupção, celebrado em 9 de dezembro.

O evento, que tem como objetivo apresentar propostas para a prevenção e combate à corrupção na estrutura
administrativa municipal, aconteceu no Teatro da Cidade, com a presença de aproximadamente 260
participantes. Além do prefeito Edivaldo, compuseram também a mesa de abertura do seminário o titular da
CGM, controlador-geral Délcio Rodrigues Neto; o ministro do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro
Silva, que proferiu a palestra magna do evento; o secretário estadual de Transparência e Controle, Rodrigo
Lago; o conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado, João Jorge Pavão; o secretário de Controle
Interno da União, Alexandre Walraven; o presidente da Ordem dos Advogados do Maranhão (OAB-MA), Mário
Macieira; o controlador geral da União, Francisco Alves; e o representante da Associação dos Magistrados do
Maranhão, Juiz Olídice Barros.

Segundo Edivaldo, a realização do I Seminário de Transparência é um feito histórico na administração pública
ludovicense, pois representa um avanço significativo no sentido de promover o fortalecimento das ações de
controle e combate à corrupção no Município. O prefeito destacou ainda, no evento, que a transparência tem
sido um dos pilares da sua administração, feito esse que já foi, inclusive, reconhecido nacionalmente pela
Controladoria Geral da União, que divulgou, no mês passado, mais um ranking da Escala Brasil Transparente,
pontuando a capital maranhense com a melhor nota entre as cidades maranhenses e a segunda maior nota
entre as capitais brasileiras nessa escala de transparência.

"O resultado positivo alcançado na Escala Brasil Transparente é, sem sombra de dúvida, o reflexo do grande
trabalho desenvolvido nesses últimos anos por toda a nossa equipe, especialmente pela Controladoria Geral do
Município e pela Secretaria de Informação e tecnologia, em parceria com outros órgãos municipais e demais
instituições que compõem a rede de controle, como o Ministério Público, o TCE, o TCU, a Polícia Federal, entre
outras", disse o prefeito Edivaldo, lembrando ainda que, ao assumir na Prefeitura de Luís, ele encontrou uma
estrutura administrativa totalmente arcaica e caótica, onde não existia qualquer ferramenta de controle e
transparência nas informações sobre a aplicação dos recursos públicos municipais.

O prefeito Edivaldo afirmou, ainda, que o resultado positivo atingido na Escala Brasil Transparente estimula a
gestão municipal no sentido de trabalhar ainda mais para o fortalecimento das ações de combate à corrupção.
"Prevenir e combater esse mal é essencial para o fortalecimento das instituições democráticas e torna-se cada
vez mais primordial o estabelecimento de mecanismos e procedimentos de integridade, auditoria, aplicação de
códigos de ética e conduta, além de incentivos de denúncias de irregularidade, para atingirmos esse objetivo. O
decreto que assinamos hoje fixa exatamente essas exigências de postura ética e responsabilidades das
empresas na sua relação com o poder público, possibilitando ainda o monitoramento desses atos pela
Controladoria Geral do Município", disse o prefeito.
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Prefeito de Bacuri será julgado por morte de estudantes em "pau
de arara"

José Baldoíno é o prefeito de Bacuri.|Famílias exigem condenação de prefeito.|

Famílias exigem condenação de prefeito.|

Nesta segunda-feira (14), o prefeito de Bacuri, José Baldoino, será julgado pela Terceira Câmara do Tribunal de
Justiça do Maranhão, por conta do processo criminal que foi aberto após a conclusão do inquérito que resultou
na morte de 8 estudantes que eram transportados em "pau de arara", pela Prefeitura de Bacuri.

Além do prefeito, mais sete pessoas foram responsabilizadas pelo acidente que culminou na morte dos
estudantes.

O prefeito José Baldoino, já foi afastado três vezes do cargo, mas sempre voltou à função, por força de liminares
obtidas na Justiça.

Os familiares das vítimas, lutam para que a Justiça seja feita.
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Cartório do 2° Ofício passa a emitir Certidão de Nascimento com o
registro do CPF

Com isso, Açailândia passa a ser o primeiro município do Maranhão a oferecer este
serviço gratuitamente

Com isso, Açailândia passa a ser o primeiro município do Maranhão a oferecer este serviço gratuitamente
Na manhã desta quinta-feira (10), o senhor Eduardo Ferreira Moura recebeu a Certidão de Nascimento da
pequena Maria Eduarda Sousa Moura, de apenas 4 dias de nascida (06/12), com uma grande novidade, a
inscrição do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).
O benefício, que passará a valer para todas as novas certidões de forma gratuita, se deu após um termo de
adesão firmado entre o 2° Cartório do Ofício Extrajudicial da Comarca de Açailândia, através da Associação dos
Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN) e a União, por meio da Secretaria da Receita Federal.
Com isso, a partir dessa última quinta-feira, toda Certidão de Nascimento emitida pelo Cartório do 2° Ofício
contará além de dados pessoais, como nome, data de nascimento, município de Registro, Local de Nascimento e
Filiação, com o número também do CPF.
A presença do número do Cadastro de Pessoas Físicas já na Certidão de Nascimento trará vários benefícios,
além de ser gratuito, sem despesas para a emissão do registro. Dessa forma, os pais de posse do CPF da criança
poderá ter facilidades para adesão em planos de saúde, ações junto a previdência, e abertura de conta
poupança, dentre outros.
EsclarecimentosNa ocasião em que o primeiro Registro de Nascimento com a inscrição do CPF foi entregue no
estado do Maranhão estavam presentes o tabelião e registrador Devanir Garcia, e o juiz de Direito da 2ª Vara
da Comarca de Açailândia, André Bogéa Pereira Santos.

Devanir falou da importância da inserção do CPF na Certidão de Nascimento. "Essa emissão de CPF aos
recém-nascidos via cartórios tem uma importância de cunho social muito grande, porque a criança ao ser
registrada ela inicia o seu exercício da cidadania e nós sabemos que o CPF é um documento indispensável para
este processo".

O tabelião disse também sobre a urgência do serviço em Açailândia, que passou a ser a primeira cidade do
estado a ofertar tal benefício. "Nós tomamos a iniciativa de adesão imediata a partir do momento que a nossa
Associação de Registradores firmou este convênio com a Receita Federal, no âmbito nacional, e nós achamos
importante que este benefício viesse de forma imediata aqui para Açailândia". 
Garcia ainda justificou: "Importante dizer que este documento é de forma gratuita. Atualmente as pessoas
pagam para obter o CPF, se for direto na Receita, nos Bancos ou nos Correios, e aqui no Cartório, este convênio
garante a gratuidade. Porém este documento de forma gratuita é válido apenas para as pessoas registradas de
hoje em diante. Aquelas pessoas que foram registradas daqui para trás não poderão obter esta gratuidade, mas
elas poderão sim ter seu CPF indo aos outros órgãos que emitem o documento".
O juiz André Bogea falou dos vários benefícios do novo serviço. "Sabemos que o CPF é um documento obtido
junto ao Ministério da Fazenda e importante para quase toda movimentação financeira, como neste caso para
uma previdência privada, ou uma conta poupança para o filho". Sobre a utilização indevida do número do CPF,
Bogea explicou: "O uso indevido é pouco provável porque este CPF fica vinculado à criança e ela não tem como
realizar transações financeiras. Dívidas a serem contraídas pelos pais em nome da criança é pouco provável que
aconteça, e caso aconteça existem os instrumentos necessários para coibir e punir".
O magistrado ainda parabenizou a iniciativa do Cartório de Açailândia. "Por meio desta inciativa o Cartório do



2° Ofício, na pessoa do Devanir, Açailândia passa a ser a primeira cidade no estado a firma este convênio e a
oferecer este serviço gratuitamente ao cidadão. Então isso é um marco, é uma inciativa louvável que o Devanir
procurou com custos dele mesmo. Então eu só tenho a aplaudir".
Izaias Cézar Jr. 


