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Justiça determina redução da tarifa de ônibus 

Em sentença divulgada nesta sexta-feira (18), a Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luis determina
que a Prefeitura de São Luis reveja o percentual de aumento das tarifas de transporte coletivo. De acordo com a
decisão, assinada pelo juiz Clésio Coelho Cunha, o reajuste da tarifa do serviço de transporte coletivo de
passageiros de São Luís, concedido em 8 de junho de 2014, deve, para todas as tarifas, limitar-se ao Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado nos últimos doze meses.

Esse percentual, segundo relatório do Ministério Público, ficaria em torno de 6,37%, bem diferente dos índices
aplicados pela Prefeitura de São Luis, que foram de 14,2 a 23%. Para o MP, isso viola o ordenamento jurídico.

A decisão do juiz cita: "Prossegue aduzindo que o ente municipal não cuidou de promover um sistema de
transporte público de qualidade, a despeito de ser diversas vezes instados pelo órgão ministerial para tanto e,
embora tenha firmado em novembro de 2011, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC visando melhorias no
transporte coletivo, deixou de cumprir suas cláusulas".

Ainda de acordo com o pedido do MP, o aumento tarifário teria superado o dobro dos índices de inflação, sem,
contudo, ter apresentado contrapartida aos usuários do sistema de transporte coletivo, no que diz respeito à
qualidade do serviço público prestado. O pedido do Ministério Público era para que o decreto que possibilitou o
aumento das tarifas fosse anulado, retornando, imediatamente, ao valor antes cobrado pelas respectivas
passagens.

Discrepância

Na sentença, o magistrado afirma: "Sendo assim, volvendo a hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária,
não se mostra razoável a elevação dos preços das tarifas aos usuários de transporte públicos em patamar
acentuadamente superior à inflação apurada pelos índices oficiais, mormente pelo fato do aumento ter ocorrido
em percentuais discrepantes para cada trajeto.

Para ele, o aumento excessivo das tarifas, não acompanhado da melhoria na qualidade do serviço prestado,
afronta diretamente dispositivos da Lei nº 8.987/1995 e da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor). "Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Serviço
adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas", destaca a sentença, citando a legislação.

IPCA

Diante de tudo que foi apresentado, o magistrado decidiu acolher, em parte, o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela pretendida, e determinou que o reajuste da tarifa do serviço de transporte coletivo de
passageiros de São Luís, concedido a partir do dia 8 de junho de 2014, deve, para todas as tarifas, limitar-se ao
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado nos últimos doze meses, impondo-se, no prazo de
48 horas, a revisão do valor das tarifas conforme o ora determinado, sob pena de multa diária de R$10.000,00
(dez mil reais), a ser revertido ao Fundo de Direitos Difusos em caso de descumprimento.

.
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Prefeitura de São Luís terá que reduzir preço da passagem de
ônibus, determina Justiça

Em sentença divulgada nesta sexta-feira (18), a Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luis determina
que a Prefeitura de São Luis reveja o percentual de aumento das tarifas de transporte coletivo. De acordo com a
decisão, assinada pelo juiz Clésio Coelho Cunha, o reajuste da tarifa do serviço de transporte coletivo de
passageiros de São Luís, concedido em 8 de junho de 2014, deve, para todas as tarifas, limitar-se ao Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado nos últimos doze meses.

Esse percentual, segundo relatório do Ministério Público, ficaria em torno de 6,37%, bem diferente dos índices
aplicados pela Prefeitura de São Luis, que foram de 14,2 a 23%. Para o MP, isso viola o ordenamento jurídico.

A decisão do juiz cita: "Prossegue aduzindo que o ente municipal não cuidou de promover um sistema de
transporte público de qualidade, a despeito de ser diversas vezes instados pelo órgão ministerial para tanto e,
embora tenha firmado em novembro de 2011, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC visando melhorias no
transporte coletivo, deixou de cumprir suas cláusulas".

Ainda de acordo com o pedido do MP, o aumento tarifário teria superado o dobro dos índices de inflação, sem,
contudo, ter apresentado contrapartida aos usuários do sistema de transporte coletivo, no que diz respeito à
qualidade do serviço público prestado. O pedido do Ministério Público era para que o decreto que possibilitou o
aumento das tarifas fosse anulado, retornando, imediatamente, ao valor antes cobrado pelas respectivas
passagens.

Na sentença, o magistrado afirma: "Sendo assim, volvendo a hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária,
não se mostra razoável a elevação dos preços das tarifas aos usuários de transporte públicos em patamar
acentuadamente superior à inflação apurada pelos índices oficiais, mormente pelo fato do aumento ter ocorrido
em percentuais discrepantes para cada trajeto".

Para ele, o aumento excessivo das tarifas, não acompanhado da melhoria na qualidade do serviço prestado,
afronta diretamente dispositivos da Lei nº 8.987/1995 e da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor). "Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Serviço
adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas", destaca a sentença, citando a legislação.

Diante de tudo que foi apresentado, o magistrado decidiu acolher, em parte, o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela pretendida, e determinou que o reajuste da tarifa do serviço de transporte coletivo de
passageiros de São Luís, concedido a partir do dia 8 de junho de 2014, deve, para todas as tarifas, limitar-se ao
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado nos últimos doze meses, impondo-se, no prazo de
48 horas, a revisão do valor das tarifas conforme o ora determinado, sob pena de multa diária de R$10.000,00
(dez mil reais), a ser revertido ao Fundo de Direitos Difusos em caso de descumprimento.

De imediato, o juiz determinou a intimação do réu, o Município de São Luís, na pessoa do Procurador Geral do
Município, para todos os fins legais, inclusive, de cumprimento da tutela judicial específica ora concedida.
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Opa!!! A Justiça, enfim, foi favorável à coletividade!!! Aumentaram
a passagem bem acima do índice e ainda prestam um péssimo
serviço...

Em sentença divulgada nesta sexta-feira (18), a Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luis determina
que a Prefeitura de São Luis reveja o percentual de aumento das tarifas de transporte coletivo. De acordo com a
decisão, assinada pelo juiz Clésio Coelho Cunha, o reajuste da tarifa do serviço de transporte coletivo de
passageiros de São Luís, concedido em 8 de junho de 2014, deve, para todas as tarifas, limitar-se ao Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado nos últimos doze meses.

Esse percentual, segundo relatório do Ministério Público, ficaria em torno de 6,37%, bem diferente dos índices
aplicados pela Prefeitura de São Luis, que foram de 14,2 a 23%. Para o MP, isso viola o ordenamento jurídico.

A decisão do juiz cita: "Prossegue aduzindo que o ente municipal não cuidou de promover um sistema de
transporte público de qualidade, a despeito de ser diversas vezes instados pelo órgão ministerial para tanto e,
embora tenha firmado em novembro de 2011, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC visando melhorias no
transporte coletivo, deixou de cumprir suas cláusulas".

Ainda de acordo com o pedido do MP, o aumento tarifário teria superado o dobro dos índices de inflação, sem,
contudo, ter apresentado contrapartida aos usuários do sistema de transporte coletivo, no que diz respeito à
qualidade do serviço público prestado. O pedido do Ministério Público era para que o decreto que possibilitou o
aumento das tarifas fosse anulado, retornando, imediatamente, ao valor antes cobrado pelas respectivas
passagens.

Na sentença, o magistrado afirma: "Sendo assim, volvendo a hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária,
não se mostra razoável a elevação dos preços das tarifas aos usuários de transporte públicos em patamar
acentuadamente superior à inflação apurada pelos índices oficiais, mormente pelo fato do aumento ter ocorrido
em percentuais discrepantes para cada trajeto.

Para ele, o aumento excessivo das tarifas, não acompanhado da melhoria na qualidade do serviço prestado,
afronta diretamente dispositivos da Lei nº 8.987/1995 e da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor). "Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Serviço
adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas", destaca a sentença, citando a legislação.

Diante de tudo que foi apresentado, o magistrado decidiu acolher, em parte, o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela pretendida, e determinou que o reajuste da tarifa do serviço de transporte coletivo de
passageiros de São Luís, concedido a partir do dia 8 de junho de 2014, deve, para todas as tarifas, limitar-se ao
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado nos últimos doze meses, impondo-se, no prazo de
48 horas, a revisão do valor das tarifas conforme o ora determinado, sob pena de multa diária de R$10.000,00
(dez mil reais), a ser revertido ao Fundo de Direitos Difusos em caso de descumprimento.

De imediato, o juiz determinou a intimação do réu, o Município de São Luís, na pessoa do Procurador Geral do
Município, para todos os fins legais, inclusive, de cumprimento da tutela judicial específica ora concedida.
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Justiça determina revisão na tarifa de ônibus em São Luis

Em sentença divulgada nesta sexta-feira (18), a Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luis determina
que a Prefeitura de São Luis reveja o percentual de aumento das tarifas de transporte coletivo. De acordo com a
decisão, assinada pelo juiz Clésio Coelho Cunha, o reajuste da tarifa do serviço de transporte coletivo de
passageiros de São Luís, concedido em 8 de junho de 2014, deve, para todas as tarifas, limitar-se ao Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado nos últimos doze meses.

Esse percentual, segundo relatório do Ministério Público, ficaria em torno de 6,37%, bem diferente dos índices
aplicados pela Prefeitura de São Luis, que foram de 14,2 a 23%. Para o MP, isso viola o ordenamento jurídico.

A decisão do juiz cita: "Prossegue aduzindo que o ente municipal não cuidou de promover um sistema de
transporte público de qualidade, a despeito de ser diversas vezes instados pelo órgão ministerial para tanto e,
embora tenha firmado em novembro de 2011, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC visando melhorias no
transporte coletivo, deixou de cumprir suas cláusulas".

Ainda de acordo com o pedido do MP, o aumento tarifário teria superado o dobro dos índices de inflação, sem,
contudo, ter apresentado contrapartida aos usuários do sistema de transporte coletivo, no que diz respeito à
qualidade do serviço público prestado. O pedido do Ministério Público era para que o decreto que possibilitou o
aumento das tarifas fosse anulado, retornando, imediatamente, ao valor antes cobrado pelas respectivas
passagens.

Na sentença, o magistrado afirma: "Sendo assim, volvendo a hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária,
não se mostra razoável a elevação dos preços das tarifas aos usuários de transporte públicos em patamar
acentuadamente superior à inflação apurada pelos índices oficiais, mormente pelo fato do aumento ter ocorrido
em percentuais discrepantes para cada trajeto.

Para ele, o aumento excessivo das tarifas, não acompanhado da melhoria na qualidade do serviço prestado,
afronta diretamente dispositivos da Lei nº 8.987/1995 e da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor). "Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Serviço
adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas", destaca a sentença, citando a legislação.

Diante de tudo que foi apresentado, o magistrado decidiu acolher, em parte, o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela pretendida, e determinou que o reajuste da tarifa do serviço de transporte coletivo de
passageiros de São Luís, concedido a partir do dia 8 de junho de 2014, deve, para todas as tarifas, limitar-se ao
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado nos últimos doze meses, impondo-se, no prazo de
48 horas, a revisão do valor das tarifas conforme o ora determinado, sob pena de multa diária de R$10.000,00
(dez mil reais), a ser revertido ao Fundo de Direitos Difusos em caso de descumprimento.

De imediato, o juiz determinou a intimação do réu, o Município de São Luís, na pessoa do Procurador Geral do
Município, para todos os fins legais, inclusive, de cumprimento da tutela judicial específica ora concedida.
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Justiça manda Prefeitura de São Luís reduzir preço das passagens
de ônibus

Do Imirante.com

SÃO LUÍS - A tarifa de ônibus cobrada na capital maranhense deve sofrer um novo reajuste, de acordo com
determinação da Justiça Estadual. A decisão foi tomada, nesta sexta-feira (18), pelo juiz titular da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos, Clésio Coelho Cunha, e revoga o aumento das passagens anunciado pela
Prefeitura de São Luís em 8 de junho, quando as tarifas passaram de R$ 2,10 para R$ 2,40, em média.

De acordo com a decisão do juiz, as passagens de ônibus devem ser reajustas em, no máximo, 6,37% percentual
que tem como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPC-A) acumulado nos
último ano. A determinação da Justiça é de que, em até 48 horas, o valor seja revisto e a pena por
descumprimento da sentença está fixada em R$ 10 mil por dia de desobediência. Determinação inda cabe
recurso.

O Ministério Público Estadual entrou com a Ação Civil Pública que pedia a revogação do aumento logo após seu
anúncio, por parte da Prefeitura de São Luís. Nela, O MP-MA explica que o aumento concedido variou entre
14,2% a 23%. Antes disso, a Promotoria do Consumidor entrou com uma ação de execução contra a
administração municipal por descumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 2011 e
prorrogado, pelo menos, em três oportunidades.
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Fabinho Matador é condenado a 17 anos de reclusão e interrogado em outro processo de homicídio 

Fábio Coelho dos Santos, o "Fabinho Matador", foi condenado a 17 anos e 6 meses de reclusão pelo assassinato,
a tiros, de Robson Borges Abreu, no dia 23 de maio de 2005, por volta de 0h15, em um bar na praia Ponta
D´areia. O réu foi trazido de Campo Grande (MS) para o júri popular na capital maranhense.

O julgamento ocorreu na quinta-feira (17), na 2ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís. O juiz Gilberto de Moura
Lima, que presidiu a sessão, decretou a prisão preventiva de Fábio Coelho dos Santos, oficiando à direção do
presídio federal de Campo Grande para que o réu fique à disposição da Justiça maranhense até ulterior
deliberação. Atuou no júri o promotor de Justiça Rodolfo Reis.

Consta na sentença que Fábio Coelho dos Santos já foi condenado pela 2ª Vara Criminal e 4ª Vara do Júri de
São Luís, além de responder a outros dois processos na 1ª Vara de Entorpecentes e na 2ª Vara do Júri.

Na sexta-feira (18), ele foi novamente trazido ao Fórum de São Luís para a audiência de instrução do processo
em que é acusado de homicídio, junto com Jean Carlos Moreira da Silva (Jeanzinho), Lucas Henrique França
Barros (Rob Gol) e Rafael Gomes Lisboa (Rafaelzinho), todos acusados de serem integrantes de facção
criminosa na capital.

A audiência, para interrogatório dos acusados, foi realizada também pelo juiz Gilberto de Moura Lima. Eles
foram denunciados pelo assassinato de Geovanni Neves Santos, morto a tiros na porta de sua própria casa, no
bairro Sol e Mar, por volta de 0h30, do dia 30 de setembro de 2013.

Conforme a denúncia do Ministério Público, Jean Carlos Moreira e Lucas Henrique França Barros teriam
executado a vítima a mando de Rafael Gomes Lisboa e Fábio Coelho dos Santos, em razão de Geovanni Neves
ter sido testemunha do assassinato de Robson Rodrigues Trindade, em 29 de agosto de 2012, no bairro Sol e
Mar, sendo autores do crime Rafael Gomes e Lucas Henrique.

Consta no processo que os quatro réus são responsáveis ainda por outro assassinato, o de Denilton Wendel
Cruz, que também era amigo de Geovanni Neves Santos, cujo crime ocorreu em 20 de agosto de 2013, no
Bairro Parque Jair (São José de Ribamar), em razão da vítima também ter sido testemunha do homicídio
cometido contra Robson Rodrigues Trindade.

Presos - atualmente os quatro acusados do assassinato de Geovanni Neves Santos, com exceção de Fábio
Coelho dos Santos, que está preso no presídio federal de Campo Grande (MS), encontram-se recolhidos na
Penitenciária de Pedrinhas, em São Luís.

Da Assessoria  de Comunicação da CGJ-MA
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Diminui número de presos no Maranhão

"O Maranhão tem uma das menores taxas de encarceramento do Brasil". A afirmativa foi feita pelo
desembargador Froz Sobrinho, coordenador da Unidade de Monitoramento e Fiscalização Carcerária do
Tribunal de Justiça, ao apresentar o relatório do primeiro semestre de atividades do órgão à presidente do
Poder Judiciário do Maranhão, desembargadora Cleonice Freire.
Conforme documento, o sistema carcerário do estado possui, atualmente, 6.531 presos, sendo que 5.118 estão
em prisões e 1.413 em delegacias. Do total de presos, 2.990 se encontram na capital e 2.128 no interior. Dentre
os presos recolhidos nas delegacias regionais do estado: 1.162 são provisórios e 251 já foram condenados.
Segundo o coordenador da Unidade de Monitoramento do TJ, o Maranhão e o Piauí são os dois estados com
menor taxa de encarceramento per capita do Brasil. A quantidade de presos tem diminuído nos últimos dez
anos, mantendo o nível máximo de 6 mil, devido à aplicação de medidas alternativas à prisão e ao controle
processual e dos julgamentos realizados pelos juízes. Em estados nordestinos, como a Paraíba, por exemplo,
que tem a metade da população do Maranhão, o quantitativo de encarcerados chega a 10 mil presos.
 "A taxa de encarceramento tem sido mantida porque estamos com o controle mensal do sistema de julgamento
de processos e dos presos provisórios que aguardam julgamento. No último mutirão carcerário, fizemos cerca
de 60 solturas. Isso indica que os processos estão tramitando e sendo julgados pelos juízes no tempo certo",
informou o desembargador.

RELATÓRIO

Na atual gestão do TJ, o levantamento dos dados da Unidade de Monitoramento, antes anual, passou a ser
semestral, e a partir de agosto, será mensal. A presidente do tribunal parabenizou a equipe pelo desempenho
satisfatório nas atividades.
"Houve um grande avanço na efetividade da execução penal no Maranhão, graças ao trabalho dos juízes,
julgando os processos e aplicando as penas alternativas, e ao excelente desempenho da equipe do Tribunal no
acompanhamento e fiscalização carcerária e na execução dos projetos e programas nessa área, capitaneados
pelo desembargador Froz Sobrinho", destacou a desembargadora.
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Justiça manda prefeitura reduzir passagem de ônibus

A tarifa de ônibus cobrada na capital maranhense deve sofrer um novo reajuste, de acordo com determinação
da Justiça Estadual. A decisão foi tomada, nesta sexta-feira (18), pelo juiz titular da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos, Clésio Coelho Cunha, e revoga o aumento das passagens anunciado pela Prefeitura de São Luís em 8
de junho, quando as tarifas passaram de R$ 2,10 para R$ 2,40, em média.
De acordo com a decisão do juiz, as passagens de ônibus devem ser reajustas em, no máximo, 6,37% percentual
que tem como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPC-A) acumulado nos
último ano. A determinação da Justiça é de que, em até 48 horas, o valor seja revisto e a pena por
descumprimento da sentença está fixada em R$ 10 mil por dia de desobediência. Determinação inda cabe
recurso.
O Ministério Público Estadual entrou com a Ação Civil Pública que pedia a revogação do aumento logo após seu
anúncio, por parte da Prefeitura de São Luís. Nela, O MP-MA explica que o aumento concedido variou entre
14,2% a 23%. Antes disso, a Promotoria do Consumidor entrou com uma ação de execução contra a
administração municipal por descumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 2011 e
prorrogado, pelo menos, em três oportunidades.
IMPASSE
Nos meses de maio e junho a população da capital maranhense viveu uma das maiores paralisações do setor
que só teve fim depois do aumento das passagens. De um lado, rodoviários cobravam um reajuste salarial,
enquanto que, do outro, patrões alegavam "falência" das empresas. A categoria dos trabalhadores permaneceu
sem operar durante pouco mais de uma semana. Em outros 15 dias, menos de 70% da frota saiu das garagens.
O impasse só teve fim após uma reunião, mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho, entre os dois sindicatos e
representantes de órgãos de defesa do Consumidor na sede do tribunal.Em nota a Procuradoria Geral do
Município (PGM) informa que ainda não foi notificada sobre o assunto.

Veja na integra a nota da prefeitura
A Procuradoria Geral do Município (PGM) informa que ainda não foi notificada sobre o assunto. A PGM
esclarece ainda que, em recebendo a notificação, vai analisar o processo para adotar as providências devidas.
Com informações do Imirante



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - ASSESSORIA
18/07/2014 - BLOG SÉRGIO MATIAS 
POSITIVA
CORREGEDORIA DA JUSTIÇA - COMUNICAÇÃO A SERVIÇO DO INTERESSE PÚBLICO

Pag.: 9

Corregedoria da Justiça - Comunicação a serviço do interesse público 

A Assessoria de Comunicação da Corregedoria da Justiça do Maranhão vem adotando um modelo de gestão que
tem permitido o aumento da produtividade e do espaço na imprensa maranhense. O resultado é fruto do
empenho da corregedora da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, que tem valorizado a gestão da
comunicação com base em preceitos legais, transparência nos atos da Justiça de 1º grau e respeito aos
profissionais de comunicação que atuam nos veículos.
Com a missão de divulgar as ações da instituição, bem como aquelas decorrentes da atuação dos juízes, de
janeiro a junho de 2014 o setor de comunicação aumentou a produção de matérias e releases jornalísticos em
25%. Em relação à ampliação do espaço junto à imprensa local, foram 3.060 veiculações em mídia de março a
junho de 2014, ante 1.243 publicações no mesmo período de 2013. Os dados consideram a repercussão do
trabalho desenvolvido no setor junto aos veículos impressos (926), televisivos (684), radiofônicos (336) e online
(1.114).
Em seis meses de gestão, Nelma Sarney mudou o formato da Assessoria de Comunicação, delegando
atribuições e inserindo o setor de forma estratégica nas ações do órgão correcional. "A Assessoria de
Comunicação é muito importante em uma organização, tendo papel essencial no alcance da missão institucional.
Em um órgão público, sua atuação reforça o princípio constitucional da publicidade", destaca a corregedora.
Cobertura - A fim de garantir a boa cobertura jornalística dos atos praticados no âmbito da Justiça de 1º grau, o
acesso para captação de imagens nos júris populares foi garantido. Sempre com o trabalho de acompanhamento
de um profissional ligado à Assessoria, os juízes que presidem as sessões têm autorizado a tomada de imagens
nos julgamentos. Apesar de pública, a cobertura de uma sessão do júri precisa atender a algumas
particularidades, como a preservação da imagem dos jurados.
Exemplo do trabalho planejado foi a facilidade que a imprensa teve para realizar a devida cobertura no
julgamento de dois dos envolvidos no assassinato do jornalista Décio Sá. Durante dois dias de sessão, os
jornalistas contaram com total infraestrutura para realizar os serviços, enquanto repórteres fotográficos e
cinegrafistas tiveram acesso para captar imagens das diversas fases do julgamento e levar uma informação
mais completa à população.
Agilidade - A fim de prestar melhor atendimento aos profissionais que atuam nos veículos de comunicação, foi
instituído prazo máximo para dar respostas às demandas que chegam ao setor. Dessa forma, no período de
janeiro a junho, das quase 200 solicitações recebidas, 90% foram atendidas positivamente no mesmo dia, outras
4% foram devidamente respondidas no dia posterior ao pedido. Apesar do empenho da equipe, 6% das
demandas que chegaram ao setor não puderam ser atendidas, sendo devidamente informadas aos solicitantes.
O alto índice no atendimento reflete o respeito à imprensa e aos profissionais que atuam nas mais diversas
empresas de comunicação do Maranhão e de outros estados do País. A celeridade no acolhimento e solução dos
pedidos decorre do pouco tempo que os jornalistas têm em suas redações para concluir os trabalhos, sendo
essencial a rapidez na resposta.
Projetos - Pautada em uma atuação organizacional alinhada ao interesse público, a Assessoria de Comunicação
tem buscado desenvolver e apoiar projetos da Corregedoria da Justiça, utilizando ferramentas e técnicas que
permitem a construção de relacionamentos e diálogos com públicos estratégicos da instituição com a finalidade
promover os serviços da Justiça maranhense e atender bem à população.
Uma das ações desenvolvidas pela Corregedoria, por meio do setor e da 2ª Vara de Imperatriz, é o projeto
Justiça nos Bairros. Sob coordenação da juíza Ana Beatriz, a iniciativa foi lançada com sucesso na Região
Tocantina em abril. O projeto rendeu bons frutos e está entre os três finalistas do Prêmio Nacional de
Comunicação e Justiça, o mais importante dentre aqueles voltados para as assessorias de comunicação de
órgãos que compõem o Sistema de Justiça, inclusive os tribunais superiores.
Ainda no início no ano um novo projeto de identidade visual foi aprovado e os recursos
da fanpage (www.facebook.com/cgjma) têm sido mais explorados, a exemplo de vídeos e divulgação de eventos
da instituição. Nelma Sarney também afirmou que a Assessoria tem trabalhado com outros setores da
Corregedoria para implementação de iniciativas com foco na melhoria dos serviços prestados ao cidadão.
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Diminui número de presos no Maranhão

"O Maranhão tem uma das menores taxas de encarceramento do Brasil". A afirmativa foi feita pelo
desembargador Froz Sobrinho, coordenador da Unidade de Monitoramento e Fiscalização Carcerária do
Tribunal do Poder Judiciário (UMF), ao apresentar o relatório do primeiro semestre de atividades do órgão à
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargadora Cleonice Freire.

Conforme o documento, o sistema carcerário do Maranhão possui, atualmente, 6.531 presos, sendo que 5.118
estão em prisões e 1.413 em delegacias. Do total de presos, 2.990 se encontram na capital e 2.128 no interior.
Dentre os presos recolhidos nas delegacias regionais do Estado: 1.162 são provisórios e 251 já foram
condenados.

Segundo o coordenador da UMF, o Maranhão e o Piauí são os dois estados com menor taxa de encarceramento
per capita do Brasil. A quantidade de presos tem diminuído nos últimos dez anos, mantendo o nível máximo de
6 mil, devido à aplicação de medidas alternativas à prisão e ao controle processual e dos julgamentos realizados
pelos juízes. Em estados nordestinos, como a Paraíba, por exemplo, que tem a metade da população do
Maranhão, o quantitativo de encarcerados chega a 10 mil presos.

"A taxa de encarceramento tem sido mantida porque estamos com o controle mensal do sistema de julgamento
de processos e dos presos provisórios que aguardam julgamento. No último mutirão carcerário, fizemos cerca
de 60 solturas. Isso indica que os processos estão tramitando e sendo julgados pelos juízes no tempo certo",
informou o desembargador.

Relatório - Na atual gestão do TJMA, o levantamento dos dados da UMF, antes anual, passou a ser semestral, e
a partir de agosto, será mensal. A presidente do tribunal parabenizou a equipe pelo desempenho satisfatório
nas atividades.

"Houve um grande avanço na efetividade da execução penal no Maranhão, graças ao trabalho dos juízes,
julgando os processos e aplicando as penas alternativas, e ao excelente desempenho da equipe do Tribunal no
acompanhamento e fiscalização carcerária e na execução dos projetos e programas nessa área, capitaneados
pelo desembargador Froz Sobrinho", destacou a desembargadora.

A entrega do relatório foi acompanhada pelo juiz Douglas Martins, coordenador do Departamento de
Monitoramento e Fiscalização Carcerária do Conselho Nacional de Justiça. Para o magistrado, o Judiciário
maranhense conta com uma das unidades de monitoramento e fiscalização carcerária mais estruturadas do país.

"Esse modelo implantado no controle da prisão domiciliar, livramento condicional e penas alternativas, e
acompanhando de forma concreta o que acontece na abertura de vagas no sistema carcerário é algo que não
tem parâmetro no país. O Tribunal de Justiça do Maranhão está de parabéns pelo trabalho que está realizando",
ressaltou o magistrado.

O relatório da UMF apresenta os resultados das atividades relativas ao cumprimento da legislação penal e
processual penal, prisão provisória e definitiva, medidas de segurança e de internação de adolescentes, além
dos projetos "Começar de Novo", e "Núcleo de Advocacia Voluntária", "Apac", Conselho da Comunidade, dentre
outras.
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Justiça manda diminuir reajuste de tarifas

A Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luis determinou em sentença divulgada nesta sexta-feira (18)
que a Prefeitura de São Luis reveja o percentual de aumento das tarifas de transporte coletivo. De acordo com a
decisão, assinada pelo juiz Clésio Coelho Cunha, o reajuste da tarifa do serviço de transporte coletivo de
passageiros de São Luís, concedido em 8 de junho de 2014, deve, para todas as tarifas, limitar-se ao Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado nos últimos doze meses.

Esse percentual, segundo relatório do Ministério Público, ficaria em torno de 6,37%, bem diferente dos índices
aplicados pela Prefeitura de São Luis, que foram de 14,2 a 23%. Para o MP, isso viola o ordenamento jurídico.

A decisão do juiz cita: "Prossegue aduzindo que o ente municipal não cuidou de promover um sistema de
transporte público de qualidade, a despeito de ser diversas vezes instados pelo órgão ministerial para tanto e,
embora tenha firmado em novembro de 2011, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC visando melhorias no
transporte coletivo, deixou de cumprir suas cláusulas".

Ainda de acordo com o pedido do MP, o aumento tarifário teria superado o dobro dos índices de inflação, sem,
contudo, ter apresentado contrapartida aos usuários do sistema de transporte coletivo, no que diz respeito à
qualidade do serviço público prestado. O pedido do Ministério Público era para que o decreto que possibilitou o
aumento das tarifas fosse anulado, retornando, imediatamente, ao valor antes cobrado pelas respectivas
passagens.

Na sentença, o magistrado afirma: "Sendo assim, volvendo a hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária,
não se mostra razoável a elevação dos preços das tarifas aos usuários de transporte públicos em patamar
acentuadamente superior à inflação apurada pelos índices oficiais, mormente pelo fato do aumento ter ocorrido
em percentuais discrepantes para cada trajeto.

Para ele, o aumento excessivo das tarifas, não acompanhado da melhoria na qualidade do serviço prestado,
afronta diretamente dispositivos da Lei nº 8.987/1995 e da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor). "Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Serviço
adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas", destaca a sentença, citando a legislação.

Diante de tudo que foi apresentado, o magistrado decidiu acolher, em parte, o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela pretendida, e determinou que o reajuste da tarifa do serviço de transporte coletivo de
passageiros de São Luís, concedido a partir do dia 8 de junho de 2014, deve, para todas as tarifas, limitar-se ao
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado nos últimos doze meses, impondo-se, no prazo de
48 horas, a revisão do valor das tarifas conforme o ora determinado, sob pena de multa diária de R$10.000,00
(dez mil reais), a ser revertido ao Fundo de Direitos Difusos em caso de descumprimento.

De imediato, o juiz determinou a intimação do réu, o Município de São Luís, na pessoa do Procurador Geral do
Município, para todos os fins legais, inclusive, de cumprimento da tutela judicial específica ora concedida.
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ITZ: Juizado Especial passa por correição na próxima semana

A correição tem a finalidade de garantir a boa prestação dos serviços judiciais.
Divulgação / Assessoria TJ-MA17/07/2014 às 19h03 - Atualizado em 17/07/2014 às 19h04

IMPERATRIZ - Nos próximos dias 24 e 25, o 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Imperatriz passa por
correição ordinária. Presidem a ação os juízes corregedores Tyrone José Silva e José Américo Costa. A correição
tem a finalidade de garantir a boa prestação dos serviços judiciais.

De acordo com a portaria, durante a correição ficam suspensos na unidade o atendimento a partes e advogados,
"salvo para a apresentação de reclamações e recursos relacionados aos serviços correicionados, bem como os
prazos processuais, os quais serão devolvidos às partes ao término dos trabalhos", diz o documento.

Correição

Objeto da Resolução 024/2009 do Tribunal de Justiça do Maranhão a correição consiste na orientação,
fiscalização e inspeção permanente em todas as unidades jurisdicionais, secretarias judiciais, serventias
extrajudiciais, serviços auxiliares, polícia judiciária, presídios e cadeias, exercida pelo Corregedor Geral da
Justiça e por seus juízes corregedores em todo o Maranhão e pelos juízes de Direito, nos limites de suas
atribuições.

O objetivo é o melhorar a prestação jurisdicional, garantir a celeridade nos serviços das secretarias judiciais e
serventias extrajudiciais, o esclarecimento de situações de fato, prevenção de irregularidades e apuração de
reclamações, denúncias e faltas disciplinares.

Na correição ordinária, o trabalho consiste na fiscalização das unidades judiciais e as atividades são
previamente anunciadas. Durante a ação, é feita a análise, por amostragem, da regularidade na tramitação dos
feitos judiciais.

O tempo de duração desses feitos e de atendimento ao público pela secretaria também são analisados, assim
como as condições prediais e patrimoniais das unidades inspecionadas, condições de armazenamento dos
processos e outros itens.

Conforme o Código de Normas da Corregedoria, no mínimo cinquenta processos, aleatoriamente escolhidos,
entre os que tramitam na unidade, e os cinquenta processos mais antigos em curso devem passar por correição.
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Pequenas causas serão resolvidas em semana de conciliação

SÃO LUÍS - Pedidos de pensão, reconhecimento de paternidade, divórcio, disputa por posse de bens,
parcelamentos de contas, débitos fiscais junto ao Município de São Luís, linhas de empréstimo, negociações de
débitos junto a pequenos e microempresários, dentre outros, poderão ser solucionados na Semana de
Conciliação Itinerante que ocorrerá de 21 a 25 de julho, na Casa da Justiça, no campus da Universidade Federal
do Maranhão (UFMA), beneficiando a população de 58 bairros da área Itaqui-Bacanga.

Poderão utilizar os serviços, pessoas que já tenham ações judiciais abertas no 5º Juizado Especial Cível e das
Relações de Consumo da UFMA (antigo juizado especial do bairro Anjo da Guarda) ou mesmo aqueles que
precisam resolver uma questão que ainda não se tornou processo judicial.

O agendamento das audiências será feito até o dia 18 de julho (sexta-feira), das 14 às 18 horas, na Casa da
Justiça Universitária, no campus da UFMA (próximo ao restaurante), pela equipe do Núcleo de Práticas
Jurídicas.

Os interessados sem ação na Justiça deverão se dirigir ao local, munido de originais e cópias de documentos
pessoais (RG, CPF e comprovante de residência) e documentos comprobatórios da referida questão a ser
solucionada, tais como: comprovante de comparecimento do filho à escola, certidão de casamento, certidão de
nascimento do filho, documentos do menor, documentos que comprovem vínculo com a empresa.

"A cultura da conciliação está sendo consolidada por meio de ações como essa. Conciliar é, sem dúvidas, a
alternativa mais eficaz para a solução de conflitos. Queremos levar a prestação jurisdicional até o cidadão,
concretizando o seu direito de acesso à justiça. É um espaço para estabelecer o diálogo, numa convenção não
litigiosa e pacífica", conclui o presidente do Núcleo de Solução de Conflitos do TJ-MA, desembargador José Luiz
de Almeida.

Segundo o coordenador do Núcleo de Solução de Conflitos, juiz Alexandre Abreu, este será o primeiro grande
evento popular para disseminação da cultura de conciliação. "A ideia é reforçar as bases da pacificação,
buscando envolver a população com outras modalidades de solução de conflitos que não seja a via judicial",
ressalta.
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Barra do Corda: 1ª Vara vai realizar leilão de bens penhorados 

BARRA DO CORDA - O juiz Antônio Elias de Queiroga Filho, titular da 1ª Vara de Barra do Corda, autorizou a
realização de um leilão de bens na Comarca. O evento está marcado para a próxima terça-feira (22), e levará a
leilão 11 bens penhorados pela Justiça, entre os quais terrenos, lotes e estantes. O leiloeiro é Vicente de Paulo
Albuquerque, oficial do Estado do Maranhão.

De acordo com o edital assinado pelo juiz, ficam intimados da realização do leilão todos os executados e
cônjuges, se casados forem. Ficam intimados, também, os credores com garantia real, usufrutuários ou
senhorio direto, caso também não tenham sido encontrados para intimação pessoal. Os bens podem ser
encontrados nos locais indicados nas suas descrições e serão alienados no estado de conservação em que se
encontrarem, não cabendo à vara cível ou ao leiloeiro quaisquer reparos ou conserto, ou ainda, embalagem e
transporte do bem arrematado.

Entre os bens a serem leiloados, destaque um terreno situado na Estrada do Sítio, com 54 m de frente, avaliado
em $ 180 mil e 1.000 hectares de terras, denominados de Lagoa da Floresta, situados no Povoado Clemente,
avaliados em 2 milhões de reais.

Sobre as condições de arrematação, o edital frisa que são as mesmas estabelecidas no Código de Processo Civil.
O pagamento pelo arrematante deverá ser feito diretamente ao leiloeiro, à vista, ou no prazo de três dias. Fica,
ainda, o leiloeiro autorizado a receber ofertas de preços pelo bem arrolado no edital em seu endereço eletrônico
(www.vipleiloes.com.br), devendo para isso o interessado efetuar cadastro prévio, confirmar o lance e recolher
a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão.

Os lances pela internet não garantem direitos aos arrematantes em caso de recusa do leiloeiro ou de queda do
sistema ou conexão de internet, haja vista que são apenas facilitadores de ofertas, sujeitos aos riscos naturais
de imprevistos e intempéries.

O leilão será realizado no hall de entrada do Fórum Desembargador Augusto Galba Maranhão, em Barra do
Corda, a partir das 14h45. Caso algum bem não seja arrematado, um novo leilão será realizado no dia 29 de
julho, no mesmo local e horário. O edital foi publicado no último dia 08 de julho no Diário da Justiça Eletrônico.
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Justiça manda Prefeitura reduzir passagem de ônibus 

SÃO LUÍS - A tarifa de ônibus cobrada na capital maranhense deve sofrer um novo reajuste, de acordo com
determinação da Justiça Estadual. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (18) pelo juiz titular da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos, Clésio Coelho Cunha e revoga o aumento das passagens anunciado pela
Prefeitura de São Luís em 8 de junho, quando as tarifas passaram de R$ 2,10 para R$ 2,40, em média.

Leia também:

MP ajuíza ação contra aumento de passagens;

Passagem de ônibus de São Luís aumenta R$ 0,30 a partir de domingo;

MP-MA propõe ação de execução contra prefeitura por descumprimento de TACs;

De acordo com a decisão do juiz, as passagens de ônibus devem ser reajustas em, no máximo, 6,37% percentual
que tem como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPC-A) acumulado nos
último ano. A determinação da justiça é de que, em até 48 horas o valor seja revisto e a pena por
descumprimento da sentença está fixda em R$ 10 mil por dia de desobediência. Ainda cabe recurso.

O Ministério Público Estadual entrou com a Ação Civil Pública que pedia a revogação do aumento logo após seu
anúncio, por parte da Prefeitura de São Luís. Nela, O MP-MA explica que o aumento concedido variou entre
14,2% a 23%. Antes disso, a Promotoria do Consumidor entrou com uma ação de execução contra a
administração municipal por descumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 2011 e
prorrogado, pelo menos, em três oportunidades.

Impasse

Nos meses de maio e junho a população da capital maranhense viveu uma das maiores paralisações do setor
que só teve fim depois do aumento das passagens. De um lado, rodoviários cobravam um reajuste salarial,
enquanto que, do outro, patões alegavam "falência" das empresas. A categoria dos trabalhadores permaneceu
sem operar durante pouco mais de uma semana. Em outros 15 dias, menos de 70% da frota saiu das garagens.

O impasse só teve fim após uma reunião, mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho, entre os dois sindicatos e
representantes de órgãos de defesa do Consumidor na sede do tribunal.
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Fabinho Matador é condenado a 17 anos de prisão por homicídio 

SÃO LUÍS - O réu Fábio Coelho dos Santos, conhecido como "Fabinho Matador", foi condenado a 17 anos e 6
meses de reclusão pelo assassinato, a tiros, de Robson Borges Abreu, no dia 23 de maio de 2005, por volta de
0h15, em um bar na praia Ponta D´areia. O réu foi trazido de Campo Grande (MS) para o júri popular na capital
maranhense.

O julgamento ocorreu nessa quinta-feira (17), na 2ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís. O juiz Gilberto de
Moura Lima, que presidiu a sessão, decretou a prisão preventiva de Fábio Coelho dos Santos, oficiando à
direção do presídio federal de Campo Grande para que o réu fique à disposição da Justiça maranhense até a
deliberação. Atuou no júri o promotor de Justiça Rodolfo Reis.

Consta na sentença que Fábio Coelho dos Santos já foi condenado pela 2ª Vara Criminal e 4ª Vara do Júri de
São Luís, além de responder a outros dois processos na 1ª Vara de Entorpecentes e na 2ª Vara do Júri. 

Nesta sexta-feira (18), ele foi novamente trazido ao Fórum de São Luís para a audiência de instrução do
processo em que é acusado de homicídio, junto com Jean Carlos Moreira da Silva, conhecido como "Jeanzinho";
Lucas Henrique França Barros, conhecido como "Rob Gol"; e Rafael Gomes Lisboa, conhecido como
"Rafaelzinho". Todos são acusados de serem integrantes de uma facção criminosa em São Luís.

A audiência, para interrogatório dos acusados, foi realizada, também, pelo juiz Gilberto de Moura Lima. Eles
foram denunciados pelo assassinato de Geovanni Neves Santos, morto a tiros na porta de sua casa, no bairro
Sol e Mar, por volta de 0h30, do dia 30 de setembro de 2013.

Conforme a denúncia do Ministério Público, Jean Carlos Moreira e Lucas Henrique França Barros teriam
executado a vítima a mando de Rafael Gomes Lisboa e Fábio Coelho dos Santos, em razão de Geovanni Neves
ter sido testemunha do assassinato de Robson Rodrigues Trindade, em 29 de agosto de 2012, no bairro Sol e
Mar, sendo autores do crime Rafael Gomes e Lucas Henrique.

Consta no processo que os quatro réus são responsáveis, ainda, por outro assassinato, o de Denilton Wendel
Cruz, que também era amigo de Geovanni Neves Santos, cujo crime aconteceu em 20 de agosto de 2013, no
Bairro Parque Jair (São José de Ribamar), em razão da vítima também ter sido testemunha do homicídio
cometido contra Robson Rodrigues Trindade.

Presos

Atualmente, os quatro acusados do assassinato de Geovanni Neves Santos, com exceção de Fábio Coelho dos
Santos, que está preso no presídio federal de Campo Grande (MS), encontram-se recolhidos na Penitenciária de
Pedrinhas, em São Luís.
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Aumento de passagens deve ser revisto pelo município de São Luís determina justiça 

A sentença foi divulgada nesta sexta-feira (18) pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís e
assinada pelo juiz Clésio Coelho Cunha.  A determinação é de que o reajuste da tarifa do serviço de transporte
coletivo de passageiros de São Luís, concedido em 8 de junho de 2014, deve, para todas as tarifas, limitar-se ao
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado nos últimos doze meses.
Esse percentual, segundo relatório do Ministério Público, ficaria em torno de 6,37%, bem diferente dos índices
aplicados, que foram de 14,2 a 23%. Para o MP, isso viola o ordenamento jurídico.
Ainda de acordo com o pedido do MP, o aumento tarifário teria superado o dobro dos índices de inflação, sem,
contudo, ter apresentado contrapartida aos usuários do sistema de transporte coletivo, no que diz respeito à
qualidade do serviço público prestado. O pedido do Ministério Público era para que o decreto que possibilitou o
aumento das tarifas fosse anulado, retornando, imediatamente, ao valor antes cobrado pelas respectivas
passagens.
Para o magistrado, o aumento excessivo das tarifas, não acompanhado da melhoria na qualidade do serviço
prestado, afronta diretamente dispositivos da Lei nº 8.987/1995 e da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor). "Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Serviço
adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas", destaca a sentença, citando a legislação.
Diante de tudo que foi apresentado, o magistrado decidiu acolher, em parte, o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela pretendida, e determinou que o reajuste da tarifa do serviço de transporte coletivo de
passageiros de São Luís, concedido a partir do dia 8 de junho de 2014, deve, para todas as tarifas, limitar-se ao
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado nos últimos doze meses, impondo-se, no prazo de
48 horas, a revisão do valor das tarifas conforme o ora determinado, sob pena de multa diária de R$10.000,00
(dez mil reais), a ser revertido ao Fundo de Direitos Difusos em caso de descumprimento.
De imediato, o juiz determinou a intimação do réu, o Município de São Luís, na pessoa do Procurador Geral do
Município, para todos os fins legais, inclusive, de cumprimento da tutela judicial específica ora concedida.
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Corregedoria da Justiça - Comunicação a serviço do interesse público

A Assessoria de Comunicação da Corregedoria da Justiça do Maranhão vem adotando um modelo de gestão que
tem permitido o aumento da produtividade e do espaço na imprensa maranhense. O resultado é fruto do
empenho da corregedora da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, que tem valorizado a gestão da
comunicação com base em preceitos legais, transparência nos atos da Justiça de 1º grau e respeito aos
profissionais de comunicação que atuam nos veículos.

De janeiro a junho, o setor de comunicação aumentou a produção de matérias e releases jornalísticos em 25%.
Em relação à ampliação do espaço junto à imprensa, foram 3.060 veiculações em mídia de março a junho, ante
1.243 publicações no mesmo período de 2013.
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Juizado Especial de Imperatriz passa por correição

Nos próximos dias 24 e 25, o 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Imperatriz passa por correição ordinária.
Presidem a ação os juízes corregedores Tyrone José Silva e José Américo Costa. A correição é objeto de portaria
da Corregedoria Geral da Justiça e tem a finalidade de garantir a boa prestação dos serviços judiciais.

De acordo com a portaria, durante a correição ficam suspensos na unidade o atendimento a partes e advogados,
“salvo para a apresentação de reclamações e recursos relacionados aos serviços correicionados, bem como os
prazos processuais, os quais serão devolvidos às partes ao término dos trabalhos”, diz o documento.
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TJMA adota novas medidas para garantir segurança institucional

Durante a sessão administrativa do órgão especial do Tribunal de Justiça do Maranhão, nesta quarta-feira (16),
a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Cleonice Freire, comunicou ao colegiado e advogados
projetos na área de segurança institucional que estão sendo desenvolvidos pela corte, com o objetivo de
garantir mais segurança nas unidades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário.

Após manifestação da corregedora-geral da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, acerca dos conflitos
envolvendo magistrados, ocorridos no Fórum de São Luís, na semana passada, a desembargadora informou que
a presidência do TJMA já está trabalhando na execução de projetos na área de segurança institucional, para
disciplinar o acesso às dependências dos fóruns.
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Lei altera alíquota da contribuição ao FUNBEM

A Diretoria de Recursos Humanos informa aos magistrados e servidores contribuintes do Fundo de Benefício
dos Servidores do Estado do Maranhão Â(FUNBEM) que a alíquota da contribuição passa a ser de 3% sobre o
salário-contribuição do segurado ativo, dos proventos e da pensão, observado o valor máximo de contribuição
de R$ 420,00, acrescida de 1% para cada um dos dependentes inscritos.

Tal alteração dá-se em razão da publicação da Lei nº 10.079/2014, que alterou e acrescentou dispositivos na Lei
nº 7.374/1999, instituidora do Fundo e da Lei Complementar nº 166/2014.
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Judiciário lança ferramenta online para fiscalização do sistema carcerário

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) lançou o Sistema UMF, ferramenta online que permite a qualquer
interessado cadastrar solicitações ou denunciar casos que envolvam irregularidades no sistema carcerário
estadual. O sistema está disponível em link no Portal do Poder Judiciário na seção “Cidadão”, no link do
“monitoramento carcerário”.

Com a ferramenta, que vai auxiliar no trabalho da Unidade de Monitoramento e Fiscalização do Poder Judiciário
(UMF), partes, familiares, advogados, assistentes sociais ou mesmo juízes podem cadastrar solicitações como
pedido para emissão de documentos; inclusão de apenados em curso de qualificação profissional; informações
processuais; inspeções; regularização de guia de internação; vagas de trabalho no Programa Começar de Novo,
entre outros.
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Dados do sistema carcerário são atualizados pelo TJMA

“O Maranhão tem uma das menores taxas de encarceramento do Brasil”. A afirmativa foi feita pelo
desembargador Froz Sobrinho, coordenador da Unidade de Monitoramento e Fiscalização Carcerária do
Tribunal do Poder Judiciário (UMF), ao apresentar o relatório do primeiro semestre de atividades do órgão à
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargadora Cleonice Freire.

Conforme o documento, o sistema carcerário do Maranhão possui, atualmente, 6.531 presos, sendo que 5.118
estão em prisões e 1.413 em delegacias. Do total de presos, 2.990 se encontram na capital e 2.128 no interior.
Dentre os presos recolhidos nas delegacias regionais do Estado: 1.152 são provisórios e 251 já foram
condenados.
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TJMA avalia ações do planejamento estratégico para o biênio

O Núcleo de Planejamento Estratégico do Poder Judiciário do Maranhão (NPE) está se reunindo com os
representantes dos diversos setores da Justiça Estadual para avaliar as ações e metas de produtividade
previstas no Planejamento Estratégico do biênio 2014-2015. As reuniões acontecem até o dia 24 de julho e são
dirigidas pela juíza Sônia Amaral, coordenadora das ações estratégicas.

“É um momento para verificação sobre o funcionamento de cada. Vamos diagnosticar os principais problemas
enfrentados, para propormos melhorias ao funcionamento da máquina da Justiça Estadual”, explica a
magistrada.

Nas reuniões de alinhamento das estratégias (RAE), os diretores apresentam diagnóstico de suas respectivas
unidades, destacando as principais atribuições, atividades desenvolvidas, pontos fortes, problemas enfrentados
e ações planejadas para os próximos 18 meses.

De acordo com o cronograma de reuniões, as primeiras áreas a se apresentarem são as de engenharia,
informática, judiciária, FERJ, controle interno e recursos humanos. Em seguida, será feito o alinhamento dos
setores administrativo, financeiro, segurança, gabinete militar, comunicação e diretoria geral.
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Nota de apoio ao Estado de Direito e pelo respeito ao Poder Judiciário

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), entidade que representa 14 mil juízes estaduais, trabalhistas,
federais e militares, lamenta profundamente a postura do Conselho Federal da OAB em defender
institucionalmente a conduta de um advogado que, após chutar a porta, entrou nas dependências de uma
serventia judicial no estado do Maranhão e, mesmo depois de atendido pelo próprio magistrado, passou a lhe
desferir impropérios e a afrontar o juiz que se encontrava no exercício da sua função.

É inadmissível que o catálogo das prerrogativas do Estatuto da OAB sirva de referência para ´legitimar´
tamanha agressão ao estado de direito, às regras básicas de educação e à conduta de cordialidade que deve
pautar a atuação dos profissionais do direito. A AMB repudia tal postura que vem sendo adotada como política
institucional da OAB e exorta a todos os juízes e juízas brasileiros para que exerçam sua autoridade sempre que
qualquer agente viole o exercício da função judicante por qualquer forma de desacato.

A OAB reedita com a sua nota a postura institucional adotada em relação a recente episódio ocorrido no STF,
no qual um advogado, de maneira desrespeitosa e intempestiva, interferiu em uma sessão da corte. O apoio
formal e público daquela lamentável postura confirma o seu equívoco pelo exemplo negativo, que enseja a
servir como modelo a estimular o que ocorreu no Maranhão e buscar a desmoralização do Poder Judiciário
brasileiro.

Ou o composto de prerrogativas do Estatuto da Ordem está mal interpretado pela instituição, ou merece uma
urgente reforma, sob pena de a magistratura estar à mercê de um poder sem controle social e pulverizado de
forma aleatória na República. Não existe dispositivo estatutário que autorize um advogado no exercício de sua
função invadir um gabinete, desacatar ou agredir verbalmente um magistrado, mas é obrigação inarredável de
qualquer magistrado repelir tais condutas com prisão, como meio de preservar as funções constitucionais do
Poder Judiciário, que não pode ser submetido aos interesses privados defendidos pelos membros da advocacia.

Brasília, 18 de julho de 2014

João Ricardo dos Santos Costa

Presidente da AMB
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Desembargador Raimundo Barros permanece no plantão judicial até domingo (20)

O desembargador Raimundo Barros responde pelo plantão judiciário de 2º grau até domingo (20), de acordo
com Portaria 320/14. Nesse período, serão recebidas apenas demandas urgentes, nas esferas cível e criminal,
incluindo pedidos de habeas corpus, mandados de segurança, medidas cautelares (por motivo de grave risco à
vida e à saúde das pessoas), decretação de prisão provisória, entre outros.
 
Os servidores plantonistas de 2º grau são Cibele Guimarães e Mayco Murilo Pinheiro. O número do telefone
disponibilizado para o plantão judiciário de 2º grau é o (98) 8815-8344.

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

PLANTÃO – Nos dias úteis, o plantão judiciário funciona entre o final do expediente do dia e o início do
expediente do dia seguinte. Aos sábados, domingos e feriados – inclusive os de ponto facultativo – entre o final
do último dia útil anterior e o início do expediente do primeiro dia útil seguinte.
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Projetos sociais de magistrados aproximam a Justiça da sociedade

 LANÇAMENTO DO JUSTIÇA NOS BAIRROS

A atuação do Poder Judiciário do Maranhão, mediante seus magistrados, onde se incluem juízes e
desembargadores, tem se destacado pelo empreendedorismo de iniciativas voltadas para a promoção da
cidadania. Mesmo apresentando pequeno déficit de juízes, o que deverá ser solucionado com a conclusão do
concurso em andamento, os magistrados que hoje compõem o quadro da Justiça estadual têm se destacado pelo
compromisso com o interesse público.

Sem prejuízo da função julgadora, magistrados estão dividindo seu tempo com o desenvolvimento de projetos
de alcance social em diversos municípios maranhenses, um trabalho que tem promovido a paz e a justiça social,
contribuindo para o desenvolvimento das comunidades onde atuam.

Para a corregedora-geral da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, a sociedade passou a acreditar mais no
Judiciário. “Não há dúvidas que o cidadão tem confiança na Justiça, instância onde busca garantir o seu direito.
Somado a essa crença, estamos vivendo um momento em que a sociedade tem recorrido também aos projetos
sociais que o Judiciário oferece e isso garante o pleno exercício da cidadania. Todo esse trabalho só é possível
graças ao empenho de magistrados comprometidos com a causa pública”, afirma.

Em todo o Estado, juízes têm realizado ações sociais que levam informação, qualificação e cidadania a milhares
de pessoas. Com a ajuda de parceiros, escolas se transformam em espaços para palestras e ações de
capacitação, enquanto praças e logradouros públicos viram espaços para atendimentos de saúde, emissão de
documentos, atendimento jurídico, entre outros serviços. Exemplo desse tipo de ação é o projeto Justiça nos
Bairros, lançado no mês de abril em Imperatriz, região sul do Estado.

Em Passagem Franca, o juiz Davi Meneses tem colocado as crianças e adolescentes para suarem o kimono. Com
base na disciplina que o judô proporciona, resultados positivos já foram alcançados com o projeto esportivo
Caminho Suave Para a Cidadania. A iniciativa atende 70 alunos e foi destaque no último regional do
campeonato brasileiro, quando três judocas do projeto foram medalhistas.

Outro projeto que tem assegurado direitos da população maranhense é o “Casamentos Comunitários”, que
desde 2009 já promoveu a união gratuita de mais de 50 mil casais de baixa renda em todo o Maranhão. Em
2014 já foram mais de mil casamentos e outros 990 casais já estão confirmados para dizer o “sim” no dia 09 de
agosto, no Campus da UFMA, em São Luís.

Também encontram-se à disposição dos cidadãos, serviços como Unidade Móvel de Trânsito, que presta
imediato atendimento nos casos de acidentes sem vítimas fatais. O serviço conta com uma equipe com perito e
conciliador e está disponível em dias úteis, das 08h às 18h, pelos telefones 3249-0002 e 8878-3003.

Com recursos próprios, o Judiciário maranhense mantém em funcionamento no Fórum de São Luís um
laboratório de DNA, que dá suporte às ações de reconhecimento e indicação de paternidade. Conta, ainda, com
uma Casa Abrigo euma Casa da Criança, espaços que oferecem abrigo a mulheres e crianças vítimas de



violência e maus tratos. Na casa, as mulheres recebem atendimento e são qualificadas em cursos
profissionalizantes.

Cultura de paz – Com forte investimento na cultura de paz, os centros de conciliação hoje realizam importante
trabalho de prevenção e solução de conflitos entre cidadãos, bem como entre estes e empresas privadas a
exemplo das prestadoras de serviços.

O cidadão ainda conta com o serviço de informação “Telejudiciário”, podendo ligar gratuitamente para 0800
707 1581 e obter informações sobres o funcionamento dos serviços da Justiça.
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TJ determina criação de centro para tratar insuficientes renais em 30 dias

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) determinou, nessa quarta-feira (16), o prazo de 30 dias para que
governo do Estado e Prefeitura de São Luís ofereçam à população maranhense serviços de Terapia Renal
Substitutiva. Na decisão, que responde a ação civil pública do Ministério Público do Maranhão (MP-MA), o juiz
titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Clésio Coelho Cunha, determina multa diária de R$ 10 mil em
caso de descumprimento, direcionados ao Fundo Nacional de Saúde (FNS).
O magistrado explica que não pode haver desprezo, por parte do poder público, dos direitos e garantias de
assistência universal à saúde. “O modelo político, social e econômico adotado pela sociedade brasileira não
admite como válida qualquer prática tendente a vilipendiar o direito universal à saúde”, observa.
Na decisão, o juiz relembra trechos da Constituição Federal. “Constitui como fundamento da República
Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana” e “reafirma a obrigação do Estado de garantir a todos o
direito à saúde por meio da implementação de políticas públicas sociais e econômicas visando à prevenção do
risco de doenças e de outros agravos”.
Ação
Na ação, o MP destaca as denúncias de vários pacientes, que relatam a falta de vagas na rede pública de saúde
e o descaso nos hospitais públicos. Assim, o MP pediu que Estado e Município fossem condenados a implantar o
centro de tratamento com foco na realização de diálise e hemodiálise.
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Justiça manda Prefeitura de São Luís baixar passagens por ônibus serem velhos 

Em sentença divulgada nesta sexta-feira (18), a Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luis determina
que a Prefeitura de São Luis reveja o percentual de aumento das tarifas de transporte coletivo. De acordo com a
decisão, assinada pelo juiz Clésio Coelho Cunha, o reajuste da tarifa do serviço de transporte coletivo de
passageiros de São Luís, concedido em 8 de junho de 2014, deve, para todas as tarifas, limitar-se ao Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado nos últimos doze meses.

Esse percentual, segundo relatório do Ministério Público, ficaria em torno de 6,37%, bem diferente dos índices
aplicados pela Prefeitura de São Luis, que foram de 14,2 a 23%. Para o MP, isso viola o ordenamento jurídico.

A decisão do juiz cita: 'Prossegue aduzindo que o ente municipal não cuidou de promover um sistema de
transporte público de qualidade, a despeito de ser diversas vezes instados pelo órgão ministerial para tanto e,
embora tenha firmado em novembro de 2011, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC visando melhorias no
transporte coletivo, deixou de cumprir suas cláusulas'.

Ainda de acordo com o pedido do MP, o aumento tarifário teria superado o dobro dos índices de inflação, sem,
contudo, ter apresentado contrapartida aos usuários do sistema de transporte coletivo, no que diz respeito à
qualidade do serviço público prestado. O pedido do Ministério Público era para que o decreto que possibilitou o
aumento das tarifas fosse anulado, retornando, imediatamente, ao valor antes cobrado pelas respectivas
passagens.

Na sentença, o magistrado afirma: 'Sendo assim, volvendo a hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária,
não se mostra razoável a elevação dos preços das tarifas aos usuários de transporte públicos em patamar
acentuadamente superior à inflação apurada pelos índices oficiais, mormente pelo fato do aumento ter ocorrido
em percentuais discrepantes para cada trajeto'.

Para ele, o aumento excessivo das tarifas, não acompanhado da melhoria na qualidade do serviço prestado,
afronta diretamente dispositivos da Lei nº 8.987/1995 e da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor). 'Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Serviço
adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas', destaca a sentença, citando a legislação.

Diante de tudo que foi apresentado, o magistrado decidiu acolher, em parte, o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela pretendida, e determinou que o reajuste da tarifa do serviço de transporte coletivo de
passageiros de São Luís, concedido a partir do dia 8 de junho de 2014, deve, para todas as tarifas, limitar-se ao
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado nos últimos doze meses, impondo-se, no prazo de
48 horas, a revisão do valor das tarifas conforme o ora determinado, sob pena de multa diária de R$10.000,00
(dez mil reais), a ser revertido ao Fundo de Direitos Difusos em caso de descumprimento.

De imediato, o juiz determinou a intimação do réu, o Município de São Luís, na pessoa do Procurador Geral do
Município, para todos os fins legais, inclusive, de cumprimento da tutela judicial específica ora concedida.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DE INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS
18/07/2014 - SITE BRASIL 247 - NOTÍCIAS
POSITIVA
PARA A JUSTIÇA, AUMENTO DAS PASSAGENS É ABUSIVO EM SL

Pag.: 30

PARA A JUSTIÇA, AUMENTO DAS PASSAGENS É ABUSIVO EM SL

18 DE JULHO DE 2014

Maranhão 247 – A Justiça do Maranhão pediu, nesta sexta-feira (18), por meio de sentença assinada pelo juiz
Clésio Coelho Cunha, que o aumento de 14,2% nas passagens de ônibus, ao passar de R$ 2,10 para R$ 2,40,
seja revisto pelo município de São Luís. De acordo com o Judiciário, todas as tarifas devem limitar-se ao Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado nos últimos 12 meses. O reajuste foi concedido em 8 de
junho deste ano. A determinação deve ser atendida em até 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10 mil a
ser revertida para o Fundo de Direitos Difusos.

O Ministério Público (MP) afirmou que o reajuste,  ficaria em torno de 6,37%, inferior aos índices aplicados
antes, que foram de 14,2% a 23%. O MP também entende que os usuários deveriam ter melhorias no transporte
público para compensar o aumento da tarifa em excesso, o que, segundo órgão, não ocorrerá.

Na sentença, o juiz cita a Lei nº 8.987/1995 e da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). "Toda
concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários,
conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Serviço adequado é o que
satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na
sua prestação e modicidade das tarifas", diz o texto.
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Aumento de passagens deve ser revisto pelo município de São Luís determina justiça

A sentença foi divulgada nesta sexta-feira (18) pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís e
assinada pelo juiz Clésio Coelho Cunha.  A determinação é de que o reajuste da tarifa do serviço de transporte
coletivo de passageiros de São Luís, concedido em 8 de junho de 2014, deve, para todas as tarifas, limitar-se ao
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado nos últimos doze meses.

Esse percentual, segundo relatório do Ministério Público, ficaria em torno de 6,37%, bem diferente dos índices
aplicados, que foram de 14,2 a 23%. Para o MP, isso viola o ordenamento jurídico.

Ainda de acordo com o pedido do MP, o aumento tarifário teria superado o dobro dos índices de inflação, sem,
contudo, ter apresentado contrapartida aos usuários do sistema de transporte coletivo, no que diz respeito à
qualidade do serviço público prestado. O pedido do Ministério Público era para que o decreto que possibilitou o
aumento das tarifas fosse anulado, retornando, imediatamente, ao valor antes cobrado pelas respectivas
passagens.

Para o magistrado, o aumento excessivo das tarifas, não acompanhado da melhoria na qualidade do serviço
prestado, afronta diretamente dispositivos da Lei nº 8.987/1995 e da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor). “Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Serviço
adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”, destaca a sentença, citando a legislação.

Diante de tudo que foi apresentado, o magistrado decidiu acolher, em parte, o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela pretendida, e determinou que o reajuste da tarifa do serviço de transporte coletivo de
passageiros de São Luís, concedido a partir do dia 8 de junho de 2014, deve, para todas as tarifas, limitar-se ao
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado nos últimos doze meses, impondo-se, no prazo de
48 horas, a revisão do valor das tarifas conforme o ora determinado, sob pena de multa diária de R$10.000,00
(dez mil reais), a ser revertido ao Fundo de Direitos Difusos em caso de descumprimento.

De imediato, o juiz determinou a intimação do réu, o Município de São Luís, na pessoa do Procurador Geral do
Município, para todos os fins legais, inclusive, de cumprimento da tutela judicial específica ora concedida.
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Quase mil casais participarão de casamento comunitário

Cerca de mil casais devem dizer o sim na cerimônia de casamento comunitário que a Corregedoria-Geral da
Justiça do Maranhão promove no próximo dia 9 de agosto, a partir das 17h, no Centro de Convenções da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA). O número de inscritos para participar do projeto da CGJ totalizou
991 casais. Encerrado o período de inscrições, o trabalho agora se divide entre os cartórios da 1ª, 2ª e 3ª zona,
que preparam os editais a ser publicados e as equipes da Corregedoria envolvidas na preparação do evento.

Entre as providências para a festa, ofícios enviados à Cemar, SMTT, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. A
ideia é garantir a segurança dos participantes e de convidados, iluminação e organização do trânsito no local.
Empresas e comerciantes estão sendo conclamados a participar da parceria na doação dos brindes a serem
sorteados entre os nubentes. Além do sorteio, o casamento comunitário contará ainda com bolo confeitado,
decoração especial, queima de fogos e outras atrações em fase de preparação. Projeto – Lançado em 1999 pela
Corregedoria Geral da Justiça, o Projeto Casamento Comunitário visa garantir a oficialização da união de casais
de baixa renda. Para isso, todos os atos ligados ao casamento são gratuitos. 

Ao longo dos anos, as celebrações realizadas em diversas comarcas maranhenses vêm reunindo números
expressivos de casais, muitos deles já morando juntos e que aproveitam a oportunidade para consagrar
legalmente a união. Só em 2014, mais de mil casais participaram das cerimônias realizadas em São Luís e
comarcas do interior do estado.
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Juizado Especial passa por correição na próxima semana, em Imperatriz-MA
18 de julho de 2014  em Maranhão Deixe um comentário

Nos próximos dias 24 e 25, o 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Imperatriz passa por correição ordinária.
Presidem a ação os juízes corregedores Tyrone José Silva e José Américo Costa. A correição tem a finalidade de
garantir a boa prestação dos serviços judiciais.
De acordo com a portaria, durante a correição ficam suspensos na unidade o atendimento a partes e advogados,
“salvo para a apresentação de reclamações e recursos relacionados aos serviços correicionados, bem como os
prazos processuais, os quais serão devolvidos às partes ao término dos trabalhos”, diz o documento.
Correição
Objeto da Resolução 024/2009 do Tribunal de Justiça do Maranhão a correição consiste na orientação,
fiscalização e inspeção permanente em todas as unidades jurisdicionais, secretarias judiciais, serventias
extrajudiciais, serviços auxiliares, polícia judiciária, presídios e cadeias, exercida pelo Corregedor Geral da
Justiça e por seus juízes corregedores em todo o Maranhão e pelos juízes de Direito, nos limites de suas
atribuições.
O objetivo é o melhorar a prestação jurisdicional, garantir a celeridade nos serviços das secretarias judiciais e
serventias extrajudiciais, o esclarecimento de situações de fato, prevenção de irregularidades e apuração de
reclamações, denúncias e faltas disciplinares.
Na correição ordinária, o trabalho consiste na fiscalização das unidades judiciais e as atividades são
previamente anunciadas. Durante a ação, é feita a análise, por amostragem, da regularidade na tramitação dos
feitos judiciais.
O tempo de duração desses feitos e de atendimento ao público pela secretaria também são analisados, assim
como as condições prediais e patrimoniais das unidades inspecionadas, condições de armazenamento dos
processos e outros itens.
Conforme o Código de Normas da Corregedoria, no mínimo cinquenta processos, aleatoriamente escolhidos,
entre os que tramitam na unidade, e os cinquenta processos mais antigos em curso devem passar por correição.
(Imirante.com).
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TJ determina criação de centro para tratar insuficientes renais em 30 dias no MA

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) determinou, nessa quarta-feira (16), o prazo de 30 dias para que
governo do Estado e Prefeitura de São Luís ofereçam à população maranhense serviços de Terapia Renal
Substitutiva. Na decisão, que responde a ação civil pública do Ministério Público do Maranhão (MP-MA), o juiz
titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Clésio Coelho Cunha, determina multa diária de R$ 10 mil em
caso de descumprimento, direcionados ao Fundo Nacional de Saúde (FNS).
O magistrado explica que não pode haver desprezo, por parte do poder público, dos direitos e garantias de
assistência universal à saúde. “O modelo político, social e econômico adotado pela sociedade brasileira não
admite como válida qualquer prática tendente a vilipendiar o direito universal à saúde”, observa.
Na decisão, o juiz relembra trechos da Constituição Federal. “Constitui como fundamento da República
Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana” e “reafirma a obrigação do Estado de garantir a todos o
direito à saúde por meio da implementação de políticas públicas sociais e econômicas visando à prevenção do
risco de doenças e de outros agravos”.
Ação
Na ação, o MP destaca as denúncias de vários pacientes, que relatam a falta de vagas na rede pública de saúde
e o descaso nos hospitais públicos. Assim, o MP pediu que Estado e Município fossem condenados a implantar o
centro de tratamento com foco na realização de diálise e hemodiálise.
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TJ determina criação de centro para tratar insuficientes renais em 30 dias 

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) determinou, nessa quarta-feira (16), o prazo de 30 dias para que
governo do Estado e Prefeitura de São Luís ofereçam à população maranhense serviços de Terapia Renal
Substitutiva. Na decisão, que responde a ação civil pública do Ministério Público do Maranhão (MP-MA), o juiz
titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Clésio Coelho Cunha, determina multa diária de R$ 10 mil em
caso de descumprimento, direcionados ao Fundo Nacional de Saúde (FNS).

O magistrado explica que não pode haver desprezo, por parte do poder público, dos direitos e garantias de
assistência universal à saúde. "O modelo político, social e econômico adotado pela sociedade brasileira não
admite como válida qualquer prática tendente a vilipendiar o direito universal à saúde", observa.

Na decisão, o juiz relembra trechos da Constituição Federal. "Constitui como fundamento da República
Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana" e "reafirma a obrigação do Estado de garantir a todos o
direito à saúde por meio da implementação de políticas públicas sociais e econômicas visando à prevenção do
risco de doenças e de outros agravos".

Ação
Na ação, o MP destaca as denúncias de vários pacientes, que relatam a falta de vagas na rede pública de saúde
e o descaso nos hospitais públicos. Assim, o MP pediu que Estado e Município fossem condenados a implantar o
centro de tratamento com foco na realização de diálise e hemodiálise.
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Diminui número da população carcerária no Maranhão

“O Maranhão tem uma das menores taxas de encarceramento do Brasil”. A afirmativa foi feita pelo
desembargador Froz Sobrinho, coordenador da Unidade de Monitoramento e Fiscalização Carcerária do
Tribunal do Poder Judiciário (UMF), ao apresentar o relatório do primeiro semestre de atividades do órgão à
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargadora Cleonice Freire.

Conforme o documento, o sistema carcerário do Maranhão possui, atualmente, 6.531 presos, sendo que 5.118
estão em prisões e 1.413 em delegacias. Do total de presos, 2.990 se encontram na capital e 2.128 no interior.
Dentre os presos recolhidos nas delegacias regionais do Estado: 1.162 são provisórios e 251 já foram
condenados.

Segundo o coordenador da UMF, o Maranhão e o Piauí são os dois estados com menor taxa de encarceramento
per capita do Brasil. A quantidade de presos tem diminuído nos últimos dez anos, mantendo o nível máximo de
6 mil, devido à aplicação de medidas alternativas à prisão e ao controle processual e dos julgamentos realizados
pelos juízes. Em estados nordestinos, como a Paraíba, por exemplo, que tem a metade da população do
Maranhão, o quantitativo de encarcerados chega a 10 mil presos.

“A taxa de encarceramento tem sido mantida porque estamos com o controle mensal do sistema de julgamento
de processos e dos presos provisórios que aguardam julgamento. No último mutirão carcerário, fizemos cerca
de 60 solturas. Isso indica que os processos estão tramitando e sendo julgados pelos juízes no tempo certo”,
informou o desembargador.

Na atual gestão do TJMA, o levantamento dos dados da UMF, antes anual, passou a ser semestral, e a partir de
agosto, será mensal. A presidente do tribunal parabenizou a equipe pelo desempenho satisfatório nas atividades.
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Comunicação da Corregedoria apresenta aumento de produtividade

A Assessoria de Comunicação da Corregedoria da Justiça do Maranhão vem adotando um modelo de gestão que
tem permitido o aumento da produtividade e do espaço na imprensa maranhense. O resultado é fruto do
empenho da corregedora da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, que tem valorizado a gestão da
comunicação com base em preceitos legais, transparência nos atos da Justiça de 1º grau e respeito aos
profissionais de comunicação que atuam nos veículos.

Com a missão de divulgar as ações da instituição, bem como aquelas decorrentes da atuação dos juízes, de
janeiro a junho de 2014 o setor de comunicação aumentou a produção de matérias e releases jornalísticos em
25%. Em relação à ampliação do espaço junto à imprensa local, foram 3.060 veiculações em mídia de março a
junho de 2014, ante 1.243 publicações no mesmo período de 2013. Os dados consideram a repercussão do
trabalho desenvolvido no setor junto aos veículos impressos (926), televisivos (684), radiofônicos (336) e online
(1.114).

Em seis meses de gestão, Nelma Sarney mudou o formato da Assessoria de Comunicação, delegando
atribuições e inserindo o setor de forma estratégica nas ações do órgão correcional. A Assessoria de
Comunicação é muito importante em uma organização, tendo papel essencial no alcance da missão institucional.
Em um órgão público, sua atuação reforça o princípio constitucional da publicidade, destaca a corregedora.

A Assessoria de Comunicação da Corregedoria é composta por cinco servidores e, além da divulgação das ações
do órgão, é responsável pela cobertura diária de toda a Justiça de 1º grau, o que resulta em um trabalho
constante com 109 comarcas e 260 juízes, bem com servidores que atuam nas respectivas unidades.

Cobertura A fim de garantir a boa cobertura jornalística dos atos praticados no âmbito da Justiça de 1º grau, o
acesso para captação de imagens nos júris populares foi garantido. Sempre com o trabalho de acompanhamento
de um profissional ligado à Assessoria, os juízes que presidem as sessões têm autorizado a tomada de imagens
nos julgamentos. Apesar de pública, a cobertura de uma sessão do júri precisa atender a algumas
particularidades, como a preservação da imagem dos jurados.

Exemplo do trabalho planejado foi a facilidade que a imprensa teve para realizar a devida cobertura no
julgamento de dois dos envolvidos no assassinato do jornalista Décio Sá. Durante dois dias de sessão, os
jornalistas contaram com total infraestrutura para realizar os serviços, enquanto repórteres fotográficos e
cinegrafistas tiveram acesso para captar imagens das diversas fases do julgamento e levar uma informação
mais completa à população.

Agilidade A fim de prestar melhor atendimento aos profissionais que atuam nos veículos de comunicação, foi
instituído prazo máximo para dar respostas às demandas que chegam ao setor. Dessa forma, no período de
janeiro a junho, das quase 200 solicitações recebidas, 90% foram atendidas positivamente no mesmo dia, outras
4% foram devidamente respondidas no dia posterior ao pedido. Apesar do empenho da equipe, 6% das
demandas que chegaram ao setor não puderam ser atendidas, sendo devidamente informadas aos solicitantes.

O alto índice no atendimento reflete o respeito à imprensa e aos profissionais que atuam nas mais diversas
empresas de comunicação do Maranhão e de outros estados do País. A celeridade no acolhimento e solução dos



pedidos decorre do pouco tempo que os jornalistas têm em suas redações para concluir os trabalhos, sendo
essencial a rapidez na resposta.

Projetos Pautada em uma atuação organizacional alinhada ao interesse público e que busca a eficiência do
processo comunicacional, a Assessoria de Comunicação tem buscado desenvolver e apoiar projetos da
Corregedoria da Justiça, utilizando ferramentas e técnicas que permitem a construção de relacionamentos e
diálogos com públicos estratégicos da instituição com a finalidade promover os serviços da Justiça maranhense
e atender bem à população.

Uma das ações desenvolvidas pela Corregedoria, por meio do setor e da 2ª Vara de Imperatriz, é o projeto
Justiça nos Bairros. Sob coordenação da juíza Ana Beatriz, a iniciativa foi lançada com sucesso na Região
Tocantina em abril. O projeto rendeu bons frutos e está entre os três finalistas do Prêmio Nacional de
Comunicação e Justiça, o mais importante dentre aqueles voltados para as assessorias de comunicação de
órgãos que compõem o Sistema de Justiça, inclusive os tribunais superiores.

Ainda no início no ano um novo projeto de identidade visual foi aprovado e os recursos da fanpage (
www.facebook.com/cgjma) têm sido mais explorados, a exemplo de vídeos e divulgação de eventos da
instituição. Nelma Sarney também afirmou que a Assessoria tem trabalhado com outros setores da
Corregedoria para implementação de iniciativas com foco na melhoria dos serviços prestados ao cidadão.

Assessoria de Comunicação

Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão

http://www.facebook.com/cgjma
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TJMA avalia ações do planejamento estratégico para o biênio

O Núcleo de Planejamento Estratégico do Poder Judiciário do Maranhão (NPE) está se reunindo com os
representantes dos diversos setores da Justiça Estadual para avaliar as ações e metas de produtividade
previstas no Planejamento Estratégico do biênio 2014-2015. As reuniões acontecem até o dia 24 de julho e são
dirigidas pela juíza Sônia Amaral, coordenadora das ações estratégicas.

É um momento para verificação sobre o funcionamento de cada. Vamos diagnosticar os principais problemas
enfrentados, para propormos melhorias ao funcionamento da máquina da Justiça Estadual, explica a magistrada.

Nas reuniões de alinhamento das estratégias (RAE), os diretores apresentam diagnóstico de suas respectivas
unidades, destacando as principais atribuições, atividades desenvolvidas, pontos fortes, problemas enfrentados
e ações planejadas para os próximos 18 meses.

De acordo com o cronograma de reuniões, as primeiras áreas a se apresentarem são as de engenharia,
informática, judiciária, FERJ, controle interno e recursos humanos. Em seguida, será feito o alinhamento dos
setores administrativo, financeiro, segurança, gabinete militar, comunicação e diretoria geral.

Assessoria de Comunicação do TJMA
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Desembargador Raimundo Barros permanece no plantão judicial até domingo (20)

O desembargador Raimundo Barros responde pelo plantão judiciário de 2º grau até domingo (20), de acordo
com Portaria 320/14. Nesse período, serão recebidas apenas demandas urgentes, nas esferas cível e criminal,
incluindo pedidos de habeas corpus, mandados de segurança, medidas cautelares (por motivo de grave risco à
vida e à saúde das pessoas), decretação de prisão provisória, entre outros.

Os servidores plantonistas de 2º grau são Cibele Guimarães e Mayco Murilo Pinheiro. O número do telefone
disponibilizado para o plantão judiciário de 2º grau é o (98) 8815-8344.

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

PLANTAO - Nos dias úteis, o plantão judiciário funciona entre o final do expediente do dia e o início do
expediente do dia seguinte. Aos sábados, domingos e feriados inclusive os de ponto facultativo entre o final do
último dia útil anterior e o início do expediente do primeiro dia útil seguinte.

Assessoria de Comunicação do TJMA
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Pequenas causas serão resolvidas em semana de conciliação no Itaqui-Bacanga

Pedidos de pensão, reconhecimento de paternidade, divórcio, disputa por posse de bens, parcelamentos de
contas, débitos fiscais junto ao Município de São Luís, linhas de empréstimo, negociações de débitos junto a
pequenos e microempresários, dentre outros, poderão ser solucionados na Semana de Conciliação Itinerante
que acontecerá de 21 a 25 de julho, na Casa da Justiça, no campus da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), beneficiando a população de 58 bairros da área Itaqui-Bacanga.

Poderão utilizar os serviços, pessoas que já tenham ações judiciais abertas no 5º Juizado Especial Cível e das
Relações de Consumo da UFMA (antigo juizado especial do bairro Anjo da Guarda) ou mesmo aqueles que
precisam resolver uma questão que ainda não se tornou processo judicial.

O agendamento das audiências será feito até o dia 18 de julho (sexta-feira), das 14 às 18 horas, na Casa da
Justiça Universitária, no campus da UFMA (próximo ao restaurante), pela equipe do Núcleo de Práticas
Jurídicas.

Os interessados sem ação na Justiça deverão se dirigir ao local, munido de originais e cópias de documentos
pessoais (RG, CPF e comprovante de residência) e documentos comprobatórios da referida questão a ser
solucionada, tais como: comprovante de comparecimento do filho à escola, certidão de casamento, certidão de
nascimento do filho, documentos do menor, documentos que comprovem vínculo com a empresa.

A cultura da conciliação está sendo consolidada por meio de ações como essa. Conciliar é, sem dúvidas, a
alternativa mais eficaz para a solução de conflitos. Queremos levar a prestação jurisdicional até o cidadão,
concretizando o seu direito de acesso à justiça. É um espaço para estabelecer o diálogo, numa convenção não
litigiosa e pacífica, conclui o presidente do Núcleo de Solução de Conflitos do TJMA, desembargador José Luiz
de Almeida.

Segundo o coordenador do Núcleo de Solução de Conflitos, juiz Alexandre Abreu, este será o primeiro grande
evento popular para disseminação da cultura de conciliação. A ideia é reforçar as bases da pacificação,
buscando envolver a população com outras modalidades de solução de conflitos que não seja a via judicial,
ressalta.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJ-MA - PROJETO CONCILIAÇÃO ITINERANTE
18/07/2014 - SITE JUSBRASIL - NOTÍCIAS
POSITIVA
SEMANA DE CONCILIAÇÃO ITINERANTE COMEÇA NESTA SEGUNDA (21)

Pag.: 41

Semana de conciliação itinerante começa nesta segunda (21)

Moradores da área Itaqui-Bacanga poderão resolver causas simples (processuais ou não), com intermediação do
Judiciário, durante a primeira Semana de Conciliação Itinerante do Maranhão, que acontecerá de 21 a 25 de
julho, na Casa da Justiça, no campus da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). O evento é promovido pelo
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) em parceria com a instituição de ensino superior.

Pedidos de pensão, reconhecimento de paternidade, divórcio, disputa por posse de bens, cobranças
(parcelamentos e 2ª via de contas), débitos fiscais junto ao município de São Luís, linhas de empréstimo,
negociações de débitos junto a pequenos e microempresários, dentre outros, poderão ser solucionados no local
e, os cidadãos ainda serão informados sobre seus direitos e programas sociais.

Poderão utilizar os serviços, pessoas que já tenham ações judiciais em abertas no 5º Juizado Especial Cível e
das Relações de Consumo da UFMA (antigo Juizado Especial do bairro Anjo da Guarda) ou mesmo aqueles que
precisam resolver uma questão que ainda não se tornou processo judicial.

Estarão disponíveis para o atendimento ao público, cerca de 20 salas sendo três para atuação dos conciliadores
dos dois Centros de Conciliação (Fórum e Rua do Egito) e do 5º Juizado Especial Cível e das Relações de
Consumo (UFMA) e dos estagiários do escritório-escola do curso de Direito da UFMA - salas de triagem, salas
de audiências, além de salas específicas para empresas, órgãos e instituições parceiras, como a SEMCAS,
Ministério Público, Defensoria, BNB, Caema, Cemar, Oi, Seguradora Líder e outros.
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Projetos sociais de magistrados aproximam a Justiça da sociedade

LANÇAMENTO DO JUSTIÇA NOS BAIRROS

A atuação do Poder Judiciário do Maranhão, mediante seus magistrados, onde se incluem juízes e
desembargadores, tem se destacado pelo empreendedorismo de iniciativas voltadas para a promoção da
cidadania. Mesmo apresentando pequeno déficit de juízes, o que deverá ser solucionado com a conclusão do
concurso em andamento, os magistrados que hoje compõem o quadro da Justiça estadual têm se destacado pelo
compromisso com o interesse público.

Sem prejuízo da função julgadora, magistrados estão dividindo seu tempo com o desenvolvimento de projetos
de alcance social em diversos municípios maranhenses, um trabalho que tem promovido a paz e a justiça social,
contribuindo para o desenvolvimento das comunidades onde atuam.

Para a corregedora-geral da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, a sociedade passou a acreditar mais no
Judiciário. Não há dúvidas que o cidadão tem confiança na Justiça, instância onde busca garantir o seu direito.
Somado a essa crença, estamos vivendo um momento em que a sociedade tem recorrido também aos projetos
sociais que o Judiciário oferece e isso garante o pleno exercício da cidadania. Todo esse trabalho só é possível
graças ao empenho de magistrados comprometidos com a causa pública, afirma.

Em todo o Estado, juízes têm realizado ações sociais que levam informação, qualificação e cidadania a milhares
de pessoas. Com a ajuda de parceiros, escolas se transformam em espaços para palestras e ações de
capacitação, enquanto praças e logradouros públicos viram espaços para atendimentos de saúde, emissão de
documentos, atendimento jurídico, entre outros serviços. Exemplo desse tipo de ação é o projeto Justiça nos
Bairros, lançado no mês de abril em Imperatriz, região sul do Estado.

Em Passagem Franca, o juiz Davi Meneses tem colocado as crianças e adolescentes para suarem o kimono. Com
base na disciplina que o judô proporciona, resultados positivos já foram alcançados com o projeto esportivo
Caminho Suave Para a Cidadania. A iniciativa atende 70 alunos e foi destaque no último regional do
campeonato brasileiro, quando três judocas do projeto foram medalhistas.

Outro projeto que tem assegurado direitos da população maranhense é o Casamentos Comunitários, que desde
2009 já promoveu a união gratuita de mais de 50 mil casais de baixa renda em todo o Maranhão. Em 2014 já
foram mais de mil casamentos e outros 990 casais já estão confirmados para dizer o sim no dia 09 de agosto, no
Campus da UFMA, em São Luís.

Também encontram-se à disposição dos cidadãos, serviços como Unidade Móvel de Trânsito, que presta
imediato atendimento nos casos de acidentes sem vítimas fatais. O serviço conta com uma equipe com perito e
conciliador e está disponível em dias úteis, das 08h às 18h, pelos telefones 3249-0002 e 8878-3003.

Com recursos próprios, o Judiciário maranhense mantém em funcionamento no Fórum de São Luís um
laboratório de DNA, que dá suporte às ações de reconhecimento e indicação de paternidade. Conta, ainda, com
uma Casa Abrigo euma Casa da Criança, espaços que oferecem abrigo a mulheres e crianças vítimas de



violência e maus tratos. Na casa, as mulheres recebem atendimento e são qualificadas em cursos
profissionalizantes.

Cultura de paz Com forte investimento na cultura de paz, os centros de conciliação hoje realizam importante
trabalho de prevenção e solução de conflitos entre cidadãos, bem como entre estes e empresas privadas a
exemplo das prestadoras de serviços.

O cidadão ainda conta com o serviço de informação Telejudiciário, podendo ligar gratuitamente para 0800 707
1581 e obter informações sobres o funcionamento dos serviços da Justiça.
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Dados do sistema carcerário são atualizados pelo TJMA

Desembargador Froz Sobrinho entrega à presidente do TJMA, Cleonice Freire, relatório sobre a redução da
população carcerária no Estado (Foto: Ribamar Pinheiro)

O Maranhão tem uma das menores taxas de encarceramento do Brasil. A afirmativa foi feita pelo
desembargador Froz Sobrinho, coordenador da Unidade de Monitoramento e Fiscalização Carcerária do
Tribunal do Poder Judiciário (UMF), ao apresentar o relatório do primeiro semestre de atividades do órgão à
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargadora Cleonice Freire.

Conforme o documento, o sistema carcerário do Maranhão possui, atualmente, 6.531 presos, sendo que 5.118
estão em prisões e 1.413 em delegacias. Do total de presos, 2.990 se encontram na capital e 2.128 no interior.
Dentre os presos recolhidos nas delegacias regionais do Estado: 1.162 são provisórios e 251 já foram
condenados.

Segundo o coordenador da UMF, o Maranhão e o Piauí são os dois estados com menor taxa de encarceramento
per capita do Brasil. A quantidade de presos tem diminuído nos últimos dez anos, mantendo o nível máximo de
6 mil, devido à aplicação de medidas alternativas à prisão e ao controle processual e dos julgamentos realizados
pelos juízes. Em estados nordestinos, como a Paraíba, por exemplo, que tem a metade da população do
Maranhão, o quantitativo de encarcerados chega a 10 mil presos.

A taxa de encarceramento tem sido mantida porque estamos com o controle mensal do sistema de julgamento
de processos e dos presos provisórios que aguardam julgamento. No último mutirão carcerário, fizemos cerca
de 60 solturas. Isso indica que os processos estão tramitando e sendo julgados pelos juízes no tempo certo,
informou o desembargador.

RELATÓRIO - Na atual gestão do TJ, o levantamento dos dados da UMF, antes anual, passou a ser semestral, e
a partir de agosto, será trimestral. A presidente do TJMA parabenizou a equipe pelo desempenho satisfatório
nas atividades.

Houve um grande avanço na efetividade da execução penal no Maranhão, graças ao trabalho dos juízes,
julgando os processos e aplicando as penas alternativas, e ao excelente desempenho da equipe do Tribunal no
acompanhamento e fiscalização carcerária e na execução dos projetos e programas nessa área, capitaneados
pelo desembargador Froz Sobrinho, destacou a desembargadora.

A entrega do relatório foi acompanhada pelo juiz Douglas Martins, coordenador do Departamento de
Monitoramento e Fiscalização Carcerária do Conselho Nacional de Justiça. Para o magistrado, o Judiciário
maranhense conta com uma das unidades de monitoramento e fiscalização carcerária mais estruturadas do país.

Para visualizar matéria completa, acesse o site.
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Barra do Corda - 1ª Vara vai realizar leilão no próximo dia 22

O juiz Antônio Elias de Queiroga Filho, titular da 1ª Vara de Barra do Corda (440km da capital), autorizou a
realização de um leilão de bens na Comarca. O evento está marcado para a próxima terça-feira, dia 22, e levará
a leilão onze bens penhorados pela Justiça, entre os quais terrenos, lotes, e estantes. O leiloeiro é Vicente de
Paulo Albuquerque, oficial do Estado do Maranhão.

De acordo com o edital assinado pelo juiz, ficam intimados da realização do leilão todos os executados e
cônjuges, se casados forem. Ficam intimados, também, os credores com garantia real, usufrutuários ou
senhorio direto, caso também não tenham sido encontrados para intimação pessoal. Os bens podem ser
encontrados nos locais indicados nas suas descrições e serão alienados no estado de conservação em que se
encontrarem, não cabendo à vara cível ou ao leiloeiro quaisquer reparos ou conserto, ou ainda, embalagem e
transporte do bem arrematado.

Entre os bens a serem leiloados, destaque um terreno situado na Estrada do Sítio, com 54 metros de frente,
avaliado em 180 mil reais, e 1.000 hectares de terras, denominados de Lagoa da Floresta, situados no Povoado
Clemente, avaliados em 2 milhões de reais.

Sobre as condições de arrematação, o edital frisa que são as mesmas estabelecidas no Código de Processo Civil.
O pagamento pelo arrematante deverá ser feito diretamente ao leiloeiro, à vista, ou no prazo de três dias. Fica,
ainda, o leiloeiro autorizado a receber ofertas de preços pelo bem arrolado no edital em seu endereço eletrônico
( www.vipleiloes.com.br), devendo para isso o interessado efetuar cadastro prévio, confirmar o lance e recolher
a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão.

Os lances pela internet não garantem direitos aos arrematantes em caso de recusa do leiloeiro ou de queda do
sistema ou conexão de internet, haja vista que são apenas facilitadores de ofertas, sujeitos aos riscos naturais
de imprevistos e intempéries.

O leilão será realizado no hall de entrada do Fórum Desembargador Augusto Galba Maranhão, em Barra do
Corda, a partir das 14h45. Caso algum bem não seja arrematado, um novo leilão será realizado no dia 29 de
julho, no mesmo local e horário. O edital foi publicado no último dia 08 de julho no Diário da Justiça Eletrônico.

http://www.vipleiloes.com.br
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Justiça determina que Município de São Luís reveja índice de aumento de passagens

Em sentença divulgada nesta sexta-feira (18), a Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luis determina
que a Prefeitura de São Luis reveja o percentual de aumento das tarifas de transporte coletivo. De acordo com a
decisão, assinada pelo juiz Clésio Coelho Cunha, o reajuste da tarifa do serviço de transporte coletivo de
passageiros de São Luís, concedido em 8 de junho de 2014, deve, para todas as tarifas, limitar-se ao Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado nos últimos doze meses.

Esse percentual, segundo relatório do Ministério Público, ficaria em torno de 6,37%, bem diferente dos índices
aplicados pela Prefeitura de São Luis, que foram de 14,2 a 23%. Para o MP, isso viola o ordenamento jurídico.

A decisão do juiz cita: Prossegue aduzindo que o ente municipal não cuidou de promover um sistema de
transporte público de qualidade, a despeito de ser diversas vezes instados pelo órgão ministerial para tanto e,
embora tenha firmado em novembro de 2011, Termo de Ajustamento de Conduta TAC visando melhorias no
transporte coletivo, deixou de cumprir suas cláusulas.

Ainda de acordo com o pedido do MP, o aumento tarifário teria superado o dobro dos índices de inflação, sem,
contudo, ter apresentado contrapartida aos usuários do sistema de transporte coletivo, no que diz respeito à
qualidade do serviço público prestado. O pedido do Ministério Público era para que o decreto que possibilitou o
aumento das tarifas fosse anulado, retornando, imediatamente, ao valor antes cobrado pelas respectivas
passagens.

Na sentença, o magistrado afirma: Sendo assim, volvendo a hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária,
não se mostra razoável a elevação dos preços das tarifas aos usuários de transporte públicos em patamar
acentuadamente superior à inflação apurada pelos índices oficiais, mormente pelo fato do aumento ter ocorrido
em percentuais discrepantes para cada trajeto.

Para ele, o aumento excessivo das tarifas, não acompanhado da melhoria na qualidade do serviço prestado,
afronta diretamente dispositivos da Lei nº 8.987/1995 e da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor). Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Serviço
adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, destaca a sentença, citando a legislação.

Diante de tudo que foi apresentado, o magistrado decidiu acolher, em parte, o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela pretendida, e determinou que o reajuste da tarifa do serviço de transporte coletivo de
passageiros de São Luís, concedido a partir do dia 8 de junho de 2014, deve, para todas as tarifas, limitar-se ao
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado nos últimos doze meses, impondo-se, no prazo de
48 horas, a revisão do valor das tarifas conforme o ora determinado, sob pena de multa diária de R$10.000,00
(dez mil reais), a ser revertido ao Fundo de Direitos Difusos em caso de descumprimento.

De imediato, o juiz determinou a intimação do réu, o Município de São Luís, na pessoa do Procurador Geral do
Município, para todos os fins legais, inclusive, de cumprimento da tutela judicial específica ora concedida.
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Corregedoria da Justiça – Comunicação a serviço do interesse público
Postado em 18 jul 2014 - 10:13am

A Assessoria de Comunicação da Corregedoria da Justiça do Maranhão vem adotando um modelo de gestão que
tem permitido o aumento da produtividade e do espaço na imprensa maranhense. O resultado é fruto do
empenho da corregedora da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, que tem valorizado a gestão da
comunicação com base em preceitos legais, transparência nos atos da Justiça de 1º grau e respeito aos
profissionais de comunicação que atuam nos veículos.

Com a missão de divulgar as ações da instituição, bem como aquelas decorrentes da atuação dos juízes, de
janeiro a junho de 2014 o setor de comunicação aumentou a produção de matérias e releases jornalísticos em
25%. Em relação à ampliação do espaço junto à imprensa local, foram 3.060 veiculações em mídia de março a
junho de 2014, ante 1.243 publicações no mesmo período de 2013. Os dados consideram a repercussão do
trabalho desenvolvido no setor junto aos veículos impressos (926), televisivos (684), radiofônicos (336) e online
(1.114).

Em seis meses de gestão, Nelma Sarney mudou o formato da Assessoria de Comunicação, delegando
atribuições e inserindo o setor de forma estratégica nas ações do órgão correcional. “A Assessoria de
Comunicação é muito importante em uma organização, tendo papel essencial no alcance da missão institucional.
Em um órgão público, sua atuação reforça o princípio constitucional da publicidade”, destaca a corregedora.

Cobertura – A fim de garantir a boa cobertura jornalística dos atos praticados no âmbito da Justiça de 1º grau, o
acesso para captação de imagens nos júris populares foi garantido. Sempre com o trabalho de acompanhamento
de um profissional ligado à Assessoria, os juízes que presidem as sessões têm autorizado a tomada de imagens
nos julgamentos. Apesar de pública, a cobertura de uma sessão do júri precisa atender a algumas
particularidades, como a preservação da imagem dos jurados.

Exemplo do trabalho planejado foi a facilidade que a imprensa teve para realizar a devida cobertura no
julgamento de dois dos envolvidos no assassinato do jornalista Décio Sá. Durante dois dias de sessão, os
jornalistas contaram com total infraestrutura para realizar os serviços, enquanto repórteres fotográficos e
cinegrafistas tiveram acesso para captar imagens das diversas fases do julgamento e levar uma informação
mais completa à população.

Agilidade – A fim de prestar melhor atendimento aos profissionais que atuam nos veículos de comunicação, foi
instituído prazo máximo para dar respostas às demandas que chegam ao setor. Dessa forma, no período de
janeiro a junho, das quase 200 solicitações recebidas, 90% foram atendidas positivamente no mesmo dia, outras
4% foram devidamente respondidas no dia posterior ao pedido. Apesar do empenho da equipe, 6% das
demandas que chegaram ao setor não puderam ser atendidas, sendo devidamente informadas aos solicitantes.

O alto índice no atendimento reflete o respeito à imprensa e aos profissionais que atuam nas mais diversas
empresas de comunicação do Maranhão e de outros estados do País. A celeridade no acolhimento e solução dos
pedidos decorre do pouco tempo que os jornalistas têm em suas redações para concluir os trabalhos, sendo
essencial a rapidez na resposta.



Projetos – Pautada em uma atuação organizacional alinhada ao interesse público, a Assessoria de Comunicação
tem buscado desenvolver e apoiar projetos da Corregedoria da Justiça, utilizando ferramentas e técnicas que
permitem a construção de relacionamentos e diálogos com públicos estratégicos da instituição com a finalidade
promover os serviços da Justiça maranhense e atender bem à população.

Uma das ações desenvolvidas pela Corregedoria, por meio do setor e da 2ª Vara de Imperatriz, é o projeto
Justiça nos Bairros. Sob coordenação da juíza Ana Beatriz, a iniciativa foi lançada com sucesso na Região
Tocantina em abril. O projeto rendeu bons frutos e está entre os três finalistas do Prêmio Nacional de
Comunicação e Justiça, o mais importante dentre aqueles voltados para as assessorias de comunicação de
órgãos que compõem o Sistema de Justiça, inclusive os tribunais superiores.

Ainda no início no ano um novo projeto de identidade visual foi aprovado e os recursos da fanpage(
www.facebook.com/cgjma) têm sido mais explorados, a exemplo de vídeos e divulgação de eventos da
instituição. Nelma Sarney também afirmou que a Assessoria tem trabalhado com outros setores da
Corregedoria para implementação de iniciativas com foco na melhoria dos serviços prestados ao cidadão.

http://www.facebook.com/cgjma
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Ampliada capacidade de atendimento da Central telefônica do Fórum de São Luís
Postado em 17 jul 2014 - 8:52pm Da Redacao

Ampliada capacidade de atendimento da Central telefônica do Fórum de São Luís

Quem telefona para o Fórum de São Luís, por meio da central telefônica (3194-5400), passou a ter um
atendimento mais ágil. A Diretoria do Fórum triplicou a capacidade do serviço com a aquisição de dois novos
pontos. Com isso, são atendidas três chamadas ao mesmo tempo, agilizando o  recebimento de ligações feitas
para a central, que atualmente recebe em média 400 chamadas externas por dia.

O diretor do Fórum, juiz Osmar Gomes, disse que a grande demanda de ligações telefônicas internas e externas
exigiu a ampliação da central. “Com esse investimento triplicamos a capacidade de atendimento, reduzimos o
tempo de espera na recepção das chamadas e melhoramos a qualidade do serviço disponibilizado à população”,
afirmou.

Considerando as ligações feitas dos usuários diretamente para as unidades, sem passar pela central, o número
de ligações externas passa a ser muito maior. Atualmente há em funcionamento cerca de 600 ramais, em 58
unidades jurisdicionais, além dos setores administrativos. Osmar Gomes disse que ainda há algumas
necessidades e que a estimativa é instalar mais 300 ramais.

Por meio da central telefônica também são realizadas, em média, 50 chamadas  para celulares a pedido das
unidades instaladas no fórum. A esse número, somam-se as ligações para aparelhos fixos feitas diretamente
pelos setores internos, sem passar pelas telefonistas.

Instalações- funcionam atualmente no fórum 51 varas, um Juizado Especial Criminal e dois Cíveis, um Juizado
Especial da Fazenda Pública, Auditoria da Justiça Militar, a Central de inquéritos, um Centro de Conciliação e a
Turma Recursal Cível e Criminal. O prédio também abriga o Centro de Apoio às Vítimas, Telejudiciário,
Ouvidoria,  Laboratório Forense de Biologia Molecular (laboratório de DNA), setores administrativos do fórum,
salas de instituições como Defensoria Pública, OAB-MA, plantão das Promotorias de Justiça da Capital,
Associação dos Magistrados e Procuradoria Geral do Estado, além de outros serviços disponíveis ao público.
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Gestores têm prazo para implementar serviços para pacientes com problemas renais
A multa diária para o não cumprimento das determinações é de R$ 10 mil para o Estado do Maranhão e o
Município de São Luís
São Luís -  O juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Clésio Coelho Cunha, determinou o prazo de
30 dias para que o Estado do Maranhão e o Município de São Luís implementem serviços de Terapia Renal
Substitutiva “de modo a atender de forma eficiente a população que dela necessite”. Na decisão, o magistrado
também determina obediência à lista atualizada de pacientes, bem como lista apresentada pelo Ministério
Público. A multa diária para o não cumprimento das determinações é de R$ 10 mil para cada um dos entes
públicos, valor a ser revertido para o Fundo Nacional de Saúde (FNS).
 
A decisão atende à Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Estadual contra o Estado e o Município
e com o objetivo de impor aos réus a implantação de um Centro para Tratamento de Saúde do Portador de
Insuficiência Renal Crônica através da Terapia Renal Substitutiva na rede pública. Dentre os tratamentos estão
realização de diálise e hemodiálise.
 
Na ação, o autor destaca as denúncias de vários pacientes, constantes dos autos, em que é relatada à falta de
vagas na rede pública de saúde para atender à crescente demanda pelos serviços. O MPE cita ainda as fichas de
atendimento nas quais os pacientes relatam a situação grave vivida, bem como o descaso com que são tratados
em hospitais públicos.
 
Em suas fundamentações, o juiz cita o artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, que “constitui como
fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana”, bem como o artigo 196 também
da Carta, que “reafirma a obrigação do Estado de garantir a todos o direito à saúde por meio da implementação
de políticas públicas sociais e econômicas visando à prevenção do risco de doenças e de outros agravos”.
 
O magistrado explica que o texto constitucional revela que não pode haver desprezo, por parte do poder público,
dos direitos e garantias de assistência universal à saúde. “O modelo político, social e econômico adotado pela
sociedade brasileira não admite como válida qualquer prática tendente a vilipendiar o direito universal à
saúde”, ratificou.

Fonte: O Imparcial
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Semana de conciliação itinerante começa nesta segunda

Publicado em Maranhão Sexta, 18 Julho 2014 

Moradores da área Itaqui-Bacanga poderão resolver causas simples (processuais ou não), com intermediação do
Judiciário, durante a primeira Semana de Conciliação Itinerante do Maranhão, que acontecerá de 21 a 25 de
julho, na Casa da Justiça, no campus da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). O evento é promovido pelo
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) em parceria com a instituição de ensino superior.
Pedidos de pensão, reconhecimento de paternidade, divórcio, disputa por posse de bens, cobranças
(parcelamentos e 2ª via de contas), débitos fiscais junto ao município de São Luís, linhas de empréstimo,
negociações de débitos junto a pequenos e microempresários, dentre outros, poderão ser solucionados no local
e, os cidadãos ainda serão informados sobre seus direitos e programas sociais.
Poderão utilizar os serviços, pessoas que já tenham ações judiciais em abertas no 5º Juizado Especial Cível e
das Relações de Consumo da UFMA (antigo Juizado Especial do bairro Anjo da Guarda) ou mesmo aqueles que
precisam resolver uma questão que ainda não se tornou processo judicial.
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Justiça determina melhorias para Terapia Renal
Publicado em Cidades Quinta, 17 Julho 2014 16:29

 Justiça determina melhorias para Terapia Renal
Em decisão datada desta quarta-feira (16), o juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Clésio Coelho
Cunha, determinou o prazo de 30 dias para que o Estado do Maranhão e o município de São Luís realizar
melhorias nos serviços de Terapia Renal Substitutiva “de modo a atender de forma eficiente a população que
dela necessite”. Na decisão, o magistrado também determina obediência à lista atualizada de pacientes, bem
como lista apresentada pelo Ministério Público. A multa diária para o não cumprimento das determinações é de
R$ 10 mil para cada um dos entes públicos, valor a ser revertido para o Fundo Nacional de Saúde (FNS).
A decisão atende à Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Estadual contra o Estado e o município
com o objetivo de impor aos réus a implantação de um Centro para Tratamento de Saúde do Portador de
Insuficiência Renal Crônica por meio da Terapia Renal Substitutiva na rede pública. Dentre os tratamentos
estão realização de diálise e hemodiálise.
Na ação, o autor destaca as denúncias de vários pacientes, constantes dos autos, em que é relatada à falta de
vagas na rede pública de saúde para atender à crescente demanda pelos serviços. O MPE cita ainda as fichas de
atendimento nas quais os pacientes relatam a situação grave vivida, bem como o descaso com que são tratados
em hospitais públicos.
Em suas fundamentações, o juiz cita o artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, que “constitui como
fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana”, bem como o artigo 196 também
da Carta, que “reafirma a obrigação do Estado de garantir a todos o direito à saúde por meio da implementação
de políticas públicas sociais e econômicas visando à prevenção do risco de doenças e de outros agravos”.
O magistrado explica que o texto constitucional revela que não pode haver desprezo, por parte do poder público,
dos direitos e garantias de assistência universal à saúde. “O modelo político, social e econômico adotado pela
sociedade brasileira não admite como válida qualquer prática tendente a vilipendiar o direito universal à
saúde”, ratificou.


