
CLIPPING INTERNET 

24/07/2014 ATÉ 24/07/2014 



I N D Í C E

1 BLOG AQUILES EMIR

1.1 DECISÕES.................................................................... 1

2 BLOG BEQUIMÃO AGORA

2.1 VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS...................................... 2

3 BLOG DANIEL MATOS

3.1 CASO DÉCIO SÁ............................................................... 3

4 BLOG DO DJALMA RODRIGUES

4.1 CASO DÉCIO SÁ............................................................... 4

4.2 PONTO FACULTATIVO / FERIADO................................................. 5

4.3 VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS...................................... 6

5 BLOG DO NETO FERREIRA 

5.1 VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS...................................... 7

6 BLOG GILBERTO LEDA

6.1 CASO DÉCIO SÁ............................................................... 8

6.2 DECISÕES.................................................................... 9

7 BLOG LUÍS CARDOSO

7.1 CASO DÉCIO SÁ............................................................... 10

7.2 DECISÕES.................................................................... 11

8 BLOG LUÍS PABLO

8.1 CASO DÉCIO SÁ............................................................... 12

8.2 DECISÕES.................................................................... 13

9 BLOG LÍGIA TEIXEIRA

9.1 VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS...................................... 14

10 BLOG MARRAPÁ

10.1 VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS..................................... 15

11 BLOG MÁRIO CARVALHO

11.1 CASO DÉCIO SÁ.............................................................. 16

12 BLOG SILVIA TEREZA

12.1 CASO DÉCIO SÁ.............................................................. 17

12.2 VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS..................................... 18

13 BLOG ZECA SOARES

13.1 CASO DÉCIO SÁ.............................................................. 19

14 BLOG ZÉ REINALDO TAVARES

14.1 VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS..................................... 20

15 IMIRANTE.COM

15.1 CASO DÉCIO SÁ.............................................................. 21

15.2 CORREIÇÕES................................................................. 22

15.3 VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS..................................... 23

16 O IMPARCIAL ONLINE

16.1 AÇÕES TJMA................................................................. 24

16.2 CASO DÉCIO SÁ.............................................................. 25

16.3 DECISÕES................................................................... 26

16.4 EXECUÇÕES PENAIS........................................................... 27

16.5 PONTO FACULTATIVO / FERIADO................................................ 28

17 SITE 180 GRAUS

17.1 AÇÕES CORREGEDORIA......................................................... 29

17.2 CASO DÉCIO SÁ.............................................................. 30

17.3 COMARCAS................................................................... 31 32

18 SITE ADVOGADO NEWS

18.1 CASO DÉCIO SÁ.............................................................. 33

18.2 CONVÊNIOS.................................................................. 34

18.3 CORREIÇÕES................................................................. 35

18.4 FÓRUM DE SÃO LUÍS.......................................................... 36

18.5 PONTO FACULTATIVO / FERIADO................................................ 37

18.6 SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS.................................................. 38

19 SITE CNJ

19.1 PORTAL DO JUDICIÁRIO....................................................... 39

19.2 PROJETO CONCILIAÇÃO ITINERANTE............................................. 40

20 SITE G1

20.1 VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS..................................... 41

21 SITE IDIFUSORA

21.1 CASO DÉCIO SÁ.............................................................. 42

21.2 DECISÕES................................................................... 43 44

21.3 EXECUÇÕES PENAIS........................................................... 45

22 SITE JORNAL PEQUENO

22.1 VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS..................................... 46

22.2 VARAS DA FAZENDA PÚBLICA................................................... 47



23 SITE MARANHÃO DA GENTE

23.1 VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS..................................... 48

24 SITE O QUARTO PODER

24.1 AÇÕES CORREGEDORIA......................................................... 49

24.2 SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS.................................................. 50

25 SITE SUA CIDADE

25.1 CASO DÉCIO SÁ.............................................................. 51

25.2 DECISÕES................................................................... 52

26 SITE TRIBUNA DO TOCANTINS

26.1 CORREIÇÕES................................................................. 53

27 SITE TV GUARÁ.COM

27.1 PONTO FACULTATIVO / FERIADO................................................ 54



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJ-MA - DECISÕES
24/07/2014 - BLOG AQUILES EMIR - POLÍTICA
POSITIVA
(POSTADO EM 23.07.14) INSTITUTO NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA RECLAMAR ATRASO NA ENTREGA DE
APARTAMENTOS, DECIDE A JUSTIÇA 

Pag.: 1

Instituto não tem legitimidade para reclamar atraso na entrega de apartamentos, decide a Justiça

O Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (Ibedec/MA) não tem legitimidade para
defender os interesses de supostos compradores de apartamentos em dois edifícios em São Luís. O
entendimento é da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que decidiu, por maioria de
votos, que a instituição deveria ter a autorização individual dos adquirentes - ou dada em assembleia. Os
magistrados votaram pelo não conhecimento do agravo, situação em que nem entram no mérito do recurso.
O Ibedec havia recorrido ao TJMA contra decisão do juízo da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da capital,
que declarou a incompetência da vara para atuar nas ações coletivas do Instituto contra a Franere, a SPE
Arpoador Empreendimentos e a Decta Engenharia, por causa de atraso na entrega de imóveis dos edifícios Two
Towers II e Palazzo Verona. O entendimento era de que os processos deveriam ser redistribuídos a uma das
varas cíveis.
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pela competência da Vara de Interesses Difusos e Coletivos no
recurso do processo envolvendo a Franere, por considerar que a ação versa sobre direitos individuais
homogêneos. No recurso contra a Arpoador e a Decta, a PGJ não demonstrou interesse. Em sessão anterior, a
desembargadora Maria da Graças Duarte (relatora) votou pelo provimento dos recursos.
O desembargador Raimundo Barros (foto) verificou ausência de autorização expressa dos substituídos nos
recursos. O magistrado disse que, segundo o Supremo Tribunal Federal, a autorização estatutária genérica
conferida à associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus
associados. Acrescentou ainda que não foi cumprido o requisito do artigo 526 do Código de Processo Civil, ou
seja, não houve a juntada de cópia da petição de agravo de instrumento, juntando apenas o comprovante de
interposição. O desembargador Ricardo Duailibe também votou pelo não conhecimento dos recursos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DE INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS
24/07/2014 - BLOG BEQUIMÃO AGORA - POLÍTICA
POSITIVA
DEU NA ÉPOCA – JUIZ SUSPENDE COMPRA DE LAGOSTA E IGUARIAS PARA GOVERNO DO MA

Pag.: 2

Deu na ÉPOCA – Juiz suspende compra de lagosta e iguarias para governo do MA
Publicado em julho 24, 2014
Época / LEONEL ROCHA

Uma decisão liminar tomada há uma semana e divulgada nesta quarta-feira pelo juiz Clésio Coelho Cunha, de
São Luiz, suspendeu judicialmente a licitação para a compra de 80 quilos de lagosta fresca, uma tonelada e
meia de camarão, 750 quilos de patinhas de caranguejo, duas toneladas de peixe e cinco de carne para a
residência oficial e a casa de praia da governadora do Maranhão, Roseana Sarney. A liminar atende a uma ação
popular impetrada por Aristóteles Duarte Ribeiro no início do ano quando o governo decidiu adquirir os
produtos. O juiz aceitou o argumento de que a licitação fere o princípio da moralidade previsto na Constituição
Federal. Segundo a decisão, o gasto previsto seria de R$ 2,5 milhões. Após a divulgação da aquisição dos
produtos e a formalização da ação popular em janeiro, a governadora suspendeu a compra dos alimentos. A
decisão do juiz poderá ser apreciada pelo Tribunal de Justiça.
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TJ volta a negar habeas corpus a acusados da morte do jornalista Décio Sá

Por Daniel Matos • quinta-feira, 24 de julho de 2014 às 15:59

O desembargador-relator, José Luiz Almeida, frisou que o excesso de prazo não resulta de simples operação
aritmética

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou, por unanimidade, pedido de habeas
corpus em favor de José de Alencar Miranda de Carvalho e Glaucio Alencar Pontes Carvalho, acusados de
envolvimento no assassinato do jornalista Décio Sá, ocorrido em abril de 2012, na avenida Litorânea.

O pedido de habeas corpus foi impetrado sob a alegação de flagrante excesso de prazo nas prisões cautelares
dos acusados, que estariam privados do direito de ir e vir desde junho de 2012. Suas custódias, segundo a
defesa, foram mantidas por ocasião da pronúncia, em decisão desprovida de fundamento legal.

Entre outros argumentos, a defesa afirma também que os acusados têm residência fixa, são réus primários, não
havendo motivos novos que justifiquem a manutenção da prisão.

O desembargador José Luiz Almeida (relator), frisou que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o excesso
de prazo não resulta de simples operação aritmética e somente restaria caracterizado quando decorrente de
providências solicitadas exclusivamente pela acusação ou por desídia estatal, sendo que tal hipóteses não
observadas no caso.

Para o desembargador, a manutenção da prisão cautelar – quando da prolação da decisão de pronúncia –
dispensa exaustiva fundamentação, na medida em que a necessidade da custódia preventiva já se encontra
demonstrada nos autos.

Em seu voto, o magistrado citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja interpretação é de
que “caso persistam os mesmos motivos que ensejaram a prisão cautelar, desnecessário se torna proceder à
nova fundamentação quando da prolação de sentença de pronúncia, quando os já existentes são aptos para
justificar a manutenção da medida constritiva”.

Com esse entendimento, a prisão preventiva mantida na pronúncia estaria suficientemente fundamentada em
face das circunstâncias do caso, que retratam concretamente a periculosidade dos acusados.

Fonte: Tribunal de Justiça do Maranhão
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Justiça nega habeas corpus a acusados da morte do jornalista Décio
Sá

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou, por unanimidade, pedido de habeas
corpus em favor de José de Alencar Miranda de Carvalho e Glaucio Alencar Pontes Carvalho, acusados de
envolvimento no assassinato do jornalista Décio Sá, ocorrido em abril de 2012, na avenida Litorânea.

O pedido de habeas corpus foi impetrado sob a alegação de flagrante excesso de prazo nas prisões cautelares
dos acusados, que estariam privados do direito de ir e vir desde junho de 2012. Suas custódias, segundo a
defesa, foram mantidas por ocasião da pronúncia, em decisão desprovida de fundamento legal.

Entre outros argumentos, a defesa afirma também que os acusados têm residência fixa, são réus primários, não
havendo motivos novos que justifiquem a manutenção da prisão.

O desembargador José Luiz Almeida (relator), frisou que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o excesso
de prazo não resulta de simples operação aritmética e somente restaria caracterizado quando decorrente de
providências solicitadas exclusivamente pela acusação ou por desídia estatal, sendo que tal hipóteses não
observadas no caso.

Para o desembargador, a manutenção da prisão cautelar - quando da prolação da decisão de pronúncia -
dispensa exaustiva fundamentação, na medida em que a necessidade da custódia preventiva já se encontra
demonstrada nos autos.

Em seu voto, o magistrado citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja interpretação é de
que "caso persistam os mesmos motivos que ensejaram a prisão cautelar, desnecessário se torna proceder à
nova fundamentação quando da prolação de sentença de pronúncia, quando os já existentes são aptos para
justificar a manutenção da medida constritiva".

Com esse entendimento, a prisão preventiva mantida na pronúncia estaria suficientemente fundamentada em
face das circunstâncias do caso, que retratam concretamente  a periculosidade dos acusados.
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Judiciário suspende expediente no feriado da Adesão do Maranhão
à Independência

O expediente nos órgãos do Poder Judiciário Estadual será suspenso no dia 28 de julho (segunda-feira) - feriado
em comemoração à Adesão do Maranhão à Independência do Brasil.

A data está relacionada na Resolução nº 063/2013 - que estabelece os feriados, pontos facultativos e suspensão
de expediente no Judiciário - publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), em 12 de dezembro de 2013.

Os prazos processuais iniciados ou encerrados nessa data serão automaticamente prorrogados para terça-feira
(29).

PLANTÃO - No feriado, funcionará o plantão judiciário de 2º grau, com o recebimento apenas de demandas
urgentes, a exemplo de pedidos de habeas corpus, mandados de segurança, entre outros.

O desembargador Jamil Gedeon responderá pelo plantão de 2º grau até o dia 3 de agosto. Os servidores
plantonistas são Roberta Sousa e Mayco Murilo Pinheiro. O número do telefone celular disponibilizado para o
plantão é o (98) 8815-8344.

(Assessoria de Comunicação do TJMA)
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Justiça suspende compra de lagosta para o governo do Maranhão

O blog do jornalista Felipe Patury, da revista Época, noticiou nesta quarta-feira (23) que a Justiça suspendeu a
compra de lagostas e alimentos caros e refinados, com dinheiro público, pelo governo de Roseana Sarney. Leia
abaixo a nota do jornalista:

Uma decisão liminar tomada há uma semana e divulgada nesta quarta-feira pelo juiz Clésio Coelho Cunha, de
São Luiz, suspendeu judicialmente a licitação para a compra de 80 quilos de lagosta fresca, uma tonelada e
meia de camarão, 750 quilos de patinhas de caranguejo, duas toneladas de peixe e cinco de carne para a
residência oficial e a casa de praia da governadora do Maranhão, Roseana Sarney.

A liminar atende a uma ação popular impetrada por Aristóteles Duarte Ribeiro no início do ano quando o
governo decidiu adquirir os produtos. O juiz aceitou o argumento de que a licitação fere o princípio da
moralidade previsto na Constituição Federal. Segundo a decisão, o gasto previsto seria de R$ 2,5 milhões. Após
a divulgação da aquisição dos produtos e a formalização da ação popular em janeiro, a governadora suspendeu
a compra dos alimentos. A decisão do juiz poderá ser apreciada pelo Tribunal de Justiça.

(Do site Maranhão da Gente)

 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DE INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS
24/07/2014 - BLOG DO NETO FERREIRA 
POSITIVA
JUSTIÇA NOTIFICA PREFEITO DE SÃO LUÍS PARA REVER AUMENTO DAS PASSAGENS

Pag.: 7

Justiça notifica Prefeito de São Luís para rever aumento das passagens 

O prefeito de São Luis, Edivaldo Holanda Júnior (PTC), já foi notificado sobre a decisão judicial na qual é
obrigado a rever o índice de reajuste das tarifas do transporte coletivo. A informação é da Central de Mandados,
que funciona no Fórum Desembargador Sarney Costa e recebeu o mandado devidamente assinado no final da
manhã desta quarta (23). Notificada a Prefeitura tem 48 horas para cumprir a decisão. De acordo com a Central
de Mandados, houve uma prioridade a essa decisão, em virtude da importância para a comunidade. Da decisão
cabe recurso.

A decisão foi publicada na última sexta-feira (18) pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís e
assinada pelo juiz Clésio Coelho CUNHA . O magistrado determinou que 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 apresentado no pedido formulado pelo 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.

Na sentença, o magistrado afirmou: "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".
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CASO DÉCIO: TJ nega liberdade a Gláucio e Miranda

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou, por unanimidade, pedido de habeas
corpus em favor de José de Alencar Miranda de Carvalho e Glaucio Alencar Pontes Carvalho,acusados de
envolvimento no assassinato do jornalista Décio Sá, ocorrido em abril de 2012, na avenida Litorânea.

O pedido de habeas corpus foi impetrado sob a alegação de flagrante excesso de prazo nas prisões cautelares
dos acusados, que estariam privados do direito de ir e vir desde junho de 2012. Suas custódias, segundo a
defesa, foram mantidas por ocasião da pronúncia, em decisão desprovida de fundamento legal.

Entre outros argumentos, a defesa afirma também que os acusados têm residência fixa, são réus primários, não
havendo motivos novos que justifiquem a manutenção da prisão.

O desembargador José Luiz Almeida (relator), frisou que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o excesso
de prazo não resulta de simples operação aritmética e somente restaria caracterizado quando decorrente de
providências solicitadas exclusivamente pela acusação ou por desídia estatal, sendo que tal hipóteses não
observadas no caso.

Para o desembargador, a manutenção da prisão cautelar – quando da prolação da decisão de pronúncia –
dispensa exaustiva fundamentação, na medida em que a necessidade da custódia preventiva já se encontra
demonstrada nos autos.

Em seu voto, o magistrado citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja interpretação é de
que “caso persistam os mesmos motivos que ensejaram a prisão cautelar, desnecessário se torna proceder à
nova fundamentação quando da prolação de sentença de pronúncia, quando os já existentes são aptos para
justificar a manutenção da medida constritiva”.

Com esse entendimento, a prisão preventiva mantida na pronúncia estaria suficientemente fundamentada em
face das circunstâncias do caso, que retratam concretamente  a periculosidade dos acusados.

(As informações são do TJMA)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJ-MA - DECISÕES
24/07/2014 - BLOG GILBERTO LEDA 
POSITIVA
TJ AUTORIZA MUNICÍPIO A COBRAR IPTU COM BASE DE CÁLCULO DE 2014

Pag.: 9

TJ autoriza Município a cobrar IPTU com base de cálculo de 2014

O Tribunal de Justiça do Maranhão deferiu o pedido de suspensão de liminar requerida pelo Município de São
Luís contra decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública nos autos de um Mandado de Segurança
impetrado pelas unidades residenciais do condomínio Residencial Monet, que haviam solicitado que o Município
emitisse e entregasse os boletos do Imposto de Propriedade Territorial e Rural com a base de cálculo referente
ao IPTU 2013, desconsiderando as atualizações cadastrais apresentadas.

Sustentou o Município perante o Tribunal de Justiça que, na esfera administrativa, esses mesmos pedidos feitos
pelos requeridos foram concedidos pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação e que foi realizado um
levantamento individualizado de cada imóvel atualizando os dados contidos no Cadastro Técnico Municipal da
Secretaria de Urbanismo, aproximando as informações ali contidas da realidade (elemento de fato), sem
alteração direta sobre o valor. Ou seja, não houve alteração dos aspectos legais e nem majoração do tributo,
mas tão somente atualização dos dados de cada imóvel.

Entendeu o Tribunal de Justiça pela suspensão da liminar que havia sido concedida, "a fim de evitar o risco de
grave lesão à economia pública, uma vez que o Município deixará de arrecadar tributo que poderia ser aplicado
em diversas áreas em benefício da população", bem como por constatar que "a ordem pública restou abalada
por indevida interferência do Judiciário na esfera de competência própria da Administração Municipal",
cabendo ao ente público "atualizar os dados cadastrais, uma vez verificando que as informações contidas nos
seus cadastros não mais condizem com a realidade fática".

Para o Procurador Geral do Município, Marcos Braid, a decisão do Tribunal de Justiça é coerente com os
ditames da Constituição Federal, preservando a independência e harmonia entre os poderes e o princípio da
supremacia do interesse público. Afirmou ainda que "o Município não alterou lei ou aumentou tributo, mas tão
somente, valendo-se da legislação em vigor, corrigiu distorções, erros de fato existentes nos dados cadastrais
de cada imóvel, o que prescinde de edição de lei".

A decisão foi confirmada, unanimemente, pelo Órgão Especial
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Justiça decide manter assassinos de Décio Sá na cadeia

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou, por unanimidade, pedido de habeas
corpus em favor de José de Alencar Miranda de Carvalho e Glaucio Alencar Pontes Carvalho, pai e filho,
acusados de envolvimento no assassinato do jornalista Décio Sá, ocorrido em abril de 2012, na avenida
Litorânea.

O pedido de habeas corpus foi impetrado sob a alegação de flagrante excesso de prazo nas prisões cautelares
dos acusados, que estariam privados do direito de ir e vir desde junho de 2012. Suas custódias, segundo a
defesa, foram mantidas por ocasião da pronúncia, em decisão desprovida de fundamento legal.

Entre outros argumentos, a defesa afirma também que os acusados têm residência fixa, são réus primários, não
havendo motivos novos que justifiquem a manutenção da prisão.

O desembargador José Luiz Almeida (relator), frisou que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o excesso
de prazo não resulta de simples operação aritmética e somente restaria caracterizado quando decorrente de
providências solicitadas exclusivamente pela acusação ou por desídia estatal, sendo que tal hipóteses não
observadas no caso.

Para o desembargador, a manutenção da prisão cautelar - quando da prolação da decisão de pronúncia -
dispensa exaustiva fundamentação, na medida em que a necessidade da custódia preventiva já se encontra
demonstrada nos autos.

Em seu voto, o magistrado citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja interpretação é de
que "caso persistam os mesmos motivos que ensejaram a prisão cautelar, desnecessário se torna proceder à
nova fundamentação quando da prolação de sentença de pronúncia, quando os já existentes são aptos para
justificar a manutenção da medida constritiva".

Com esse entendimento, a prisão preventiva mantida na pronúncia estaria suficientemente fundamentada em
face das circunstâncias do caso, que retratam concretamente a periculosidade dos acusados.

TJMA
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Justiça suspende liminar que permitia cobrança do IPTU com base de cálculo de 2013 

O Tribunal de Justiça do Maranhão deferiu o pedido de suspensão de liminar requerida pelo Município de São
Luís contra decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública nos autos de um Mandado de Segurança
impetrado pelas unidades residenciais do condomínio Residencial Monet, que haviam solicitado que o Município
emitisse e entregasse os boletos do Imposto de Propriedade Territorial e Rural com a base de cálculo referente
ao IPTU 2013, desconsiderando as atualizações cadastrais apresentadas.

Sustentou o Município perante o Tribunal de Justiça que, na esfera administrativa, esses mesmos pedidos feitos
pelos requeridos foram concedidos pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação e que foi realizado um
levantamento individualizado de cada imóvel atualizando os dados contidos no Cadastro Técnico Municipal da
Secretaria de Urbanismo, aproximando as informações ali contidas da realidade (elemento de fato), sem
alteração direta sobre o valor. Ou seja, não houve alteração dos aspectos legais e nem majoração do tributo,
mas tão somente atualização dos dados de cada imóvel.

Entendeu o Tribunal de Justiça pela suspensão da liminar que havia sido concedida, "a fim de evitar o risco de
grave lesão à economia pública, uma vez que o Município deixará de arrecadar tributo que poderia ser aplicado
em diversas áreas em benefício da população", bem como por constatar que "a ordem pública restou abalada
por indevida interferência do Judiciário na esfera de competência própria da Administração Municipal",
cabendo ao ente público "atualizar os dados cadastrais, uma vez verificando que as informações contidas nos
seus cadastros não mais condizem com a realidade fática".

Para o Procurador Geral do Município, Marcos Braid, a decisão do Tribunal de Justiça é coerente com os
ditames da Constituição Federal, preservando a independência e harmonia entre os poderes e o princípio da
supremacia do interesse público. Afirmou ainda que "o Município não alterou lei ou aumentou tributo, mas tão
somente, valendo-se da legislação em vigor, corrigiu distorções, erros de fato existentes nos dados cadastrais
de cada imóvel, o que prescinde de edição de lei".

A decisão foi confirmada, unanimemente, pelo Órgão Especial.

Procuradoria Geral do Município
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Caso Décio Sá: criminosos têm habeas corpus negado pelo TJMA

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou, por unanimidade, pedido de habeas
corpus em favor de José de Alencar Miranda de Carvalho e Glaucio Alencar Pontes Carvalho,acusados de
envolvimento no assassinato do jornalista Décio Sá, ocorrido em abril de 2012, na avenida Litorânea.

O pedido de habeas corpus foi impetrado sob a alegação de flagrante excesso de prazo nas prisões cautelares
dos acusados, que estariam privados do direito de ir e vir desde junho de 2012. Suas custódias, segundo a
defesa, foram mantidas por ocasião da pronúncia, em decisão desprovida de fundamento legal.

Entre outros argumentos, a defesa afirma também que os acusados têm residência fixa, são réus primários, não
havendo motivos novos que justifiquem a manutenção da prisão.

O desembargador José Luiz Almeida (relator), frisou que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o excesso
de prazo não resulta de simples operação aritmética e somente restaria caracterizado quando decorrente de
providências solicitadas exclusivamente pela acusação ou por desídia estatal, sendo que tal hipóteses não
observadas no caso.

Para o desembargador, a manutenção da prisão cautelar - quando da prolação da decisão de pronúncia -
dispensa exaustiva fundamentação, na medida em que a necessidade da custódia preventiva já se encontra
demonstrada nos autos.

Em seu voto, o magistrado citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja interpretação é de
que "caso persistam os mesmos motivos que ensejaram a prisão cautelar, desnecessário se torna proceder à
nova fundamentação quando da prolação de sentença de pronúncia, quando os já existentes são aptos para
justificar a manutenção da medida constritiva".

Com esse entendimento, a prisão preventiva mantida na pronúncia estaria suficientemente fundamentada em
face das circunstâncias do caso, que retratam concretamente a periculosidade dos acusados.

(As informações são do TJMA)
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Blog do Luis Pablo ganha na Justiça processo movido por Arnaldo
Melo

Justiça feita. O titular do Blog do Luis Pablo ganhou hoje, dia 24, mais uma decisão de um processo movido pelo
presidente da Assembleia Legislativa e candidato a vice-governador do Maranhão, Arnaldo Melo (PMDB).

Esta é a segunda vez que o blog vence de Arnaldo. A primeira decisão foi do juiz de Direito da 10ª Vara Cível de
São Luís/MA, que "indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido" pelo presidente da Assembleia, para
que o titular da página "retire as postagens que envolvem a sua imagem, assim como, suspenda a veiculação de
novas postagens até a prolação da sentença".

Inconformado com a primeira decisão, o deputado Arnaldo Melo recorreu ao Tribunal de Justiça do Maranhão e
perdeu novamente.

Em decisão, o desembargador Marcelino Chaves Everton também indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. O
magistrado entendeu que "deve-se sempre prestigiar a liberdade, uma vez que é constitucionalmente prevista e
se traduz nos alicerces da democracia".

Marcelino Everton diz ainda que "é cediço que a Carta Magna de 1988 garante a plena liberdade de informação
jornalística, a partir do qual incumbe à imprensa o direito de informar o que disser respeito ao Estado e a
sociedade, assegurando, para tanto, o pensamento crítico e repelindo, por via de consequência, qualquer
censura prévia".

O relator do processo tomou uma decisão lúcida e mostrou, sobretudo, que não é a favor de quem julga aqueles
que tem um conceito fundamental nas democracias modernas nas quais a censura não tem respaldo moral.
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Revista Época: Juiz suspende compra de lagostas pelo governo Roseana Sarney

Publicado em 23/07/2014 às 18:15 por ligiateixeira

Da Coluna do Felipe Patury, na Revista Época

Uma decisão liminar tomada há uma semana e divulgada nesta quarta-feira pelo juiz Clésio Coelho Cunha, de
São Luís, suspendeu judicialmente a licitação para a compra de 80 quilos de lagosta fresca, uma tonelada e
meia de camarão, 750 quilos de patinhas de caranguejo, duas toneladas de peixe e cinco de carne para a
residência oficial e a casa de praia da governadora do Maranhão, Roseana Sarney.

A liminar atende a uma ação popular impetrada por Aristóteles Duarte Ribeiro no início do ano quando o
governo decidiu adquirir os produtos. O juiz aceitou o argumento de que a licitação fere o princípio da
moralidade previsto na Constituição Federal. Segundo a decisão, o gasto previsto seria de R$ 2,5 milhões. Após
a divulgação da aquisição dos produtos e a formalização da ação popular em janeiro, a governadora suspendeu
a compra dos alimentos. A decisão do juiz poderá ser apreciada pelo Tribunal de Justiça.
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Época: Juiz suspende compra de iguarias pelo governo Roseana Sarney

Publicado em julho 24, 2014 por Leandro Miranda

Uma decisão liminar tomada há uma semana e divulgada nesta quarta-feira pelo juiz Clésio Coelho Cunha, de
São Luiz, suspendeu judicialmente a licitação para a compra de 80 quilos de lagosta fresca, uma tonelada e
meia de camarão, 750 quilos de patinhas de caranguejo, duas toneladas de peixe e cinco de carne para a
residência oficial e a casa de praia da governadora do Maranhão, Roseana Sarney.

A liminar atende a uma ação popular impetrada por Aristóteles Duarte Ribeiro no início do ano quando o
governo decidiu adquirir os produtos. O juiz aceitou o argumento de que a licitação fere o princípio da
moralidade previsto na Constituição Federal. Segundo a decisão, o gasto previsto seria de R$ 2,5 milhões.

Após a divulgação da aquisição dos produtos e a formalização da ação popular em janeiro, a governadora
suspendeu a compra dos alimentos. A decisão do juiz poderá ser apreciada pelo Tribunal de Justiça.
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Justiça nega quarto pedido de habeas corpus para acusados de
serem os mandantes da morte do jornalista Décio Sá

Os membros da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão negaram, por unanimidade, um pedido
de habeas corpus em favor de José de Alencar Miranda de Carvalho e Glaucio Alencar Pontes Carvalho.
Segundo o Ministério Público, os dois, pai e filho, são acusados de envolvimento no assassinato do jornalista
Décio Sá, acontecido em abril de 2012, na Avenida Litorânea. Este foi o quarto pedido de habeas corpus,
solicitado pela defesa dos dois acusados.

A defesa de ambos alegou excesso de prazo nas prisões cautelares dos acusados, que estariam privados do
direito de ir e vir desde junho de 2012. Suas custódias, segundo a defesa, foram mantidas por ocasião da
pronúncia, em decisão desprovida de fundamento legal. Entre outros argumentos, a defesa afirma também que
os acusados têm residência fixa, são réus primários, não havendo motivos novos que justifiquem a manutenção
da prisão.
O desembargador José Luiz Almeida (relator), frisou que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o excesso
de prazo não resulta de simples operação aritmética. Para o desembargador, a manutenção da prisão cautelar -
quando da prolação da decisão de pronúncia - dispensa exaustiva fundamentação, na medida em que a
necessidade da custódia preventiva já se encontra demonstrada nos autos.

Em seu voto, o magistrado citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja interpretação é de
que "caso persistam os mesmos motivos que ensejaram a prisão cautelar, desnecessário se torna proceder à
nova fundamentação quando da prolação de sentença de pronúncia, quando os já existentes são aptos para
justificar a manutenção da medida constritiva".

Com esse entendimento, a prisão preventiva mantida na pronúncia estaria suficientemente fundamentada em
face das circunstâncias do caso, que retratam concretamente  a periculosidade dos acusados.
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Negado habeas corpus a acusados da morte do jornalista Décio Sá

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou, por unanimidade, pedido de habeas
corpus em favor de José de Alencar Miranda de Carvalho e Glaucio Alencar Pontes Carvalho, acusados de
envolvimento no assassinato do jornalista Décio Sá, ocorrido em abril de 2012, na avenida Litorânea.

O pedido de habeas corpus foi impetrado sob a alegação de flagrante excesso de prazo nas prisões cautelares
dos acusados, que estariam privados do direito de ir e vir desde junho de 2012. Suas custódias, segundo a
defesa, foram mantidas por ocasião da pronúncia, em decisão desprovida de fundamento legal.

Entre outros argumentos, a defesa afirma também que os acusados têm residência fixa, são réus primários, não
havendo motivos novos que justifiquem a manutenção da prisão.
O desembargador José Luiz Almeida (relator), frisou que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o excesso
de prazo não resulta de simples operação aritmética e somente restaria caracterizado quando decorrente de
providências solicitadas exclusivamente pela acusação ou por desídia estatal, hipóteses não observadas no caso.

Manutenção da prisão

Para o desembargador, a manutenção da prisão cautelar - quando da prolação da decisão de pronúncia -
dispensa exaustiva fundamentação, na medida em que a necessidade da custódia preventiva já se encontra
demonstrada nos autos.

Em seu voto, o magistrado citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja interpretação é de
que "caso persistam os mesmos motivos que ensejaram a prisão cautelar, desnecessário se torna proceder à
nova fundamentação quando da prolação de sentença de pronúncia, quando os já existentes são aptos para
justificar a manutenção da medida constritiva".

Com esse entendimento, a prisão preventiva mantida na pronúncia estaria suficientemente fundamentada em
face das circunstâncias do caso, que retratam concretamente a periculosidade dos acusados.
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DEU NA ÉPOCA - Juiz suspende compra de lagosta e iguarias para
governo do Maranhão

O juiz Clésio Coelho Cunha suspendeu, judicialmente, a licitação para a compra de 80 quilos de lagosta fresca,
uma tonelada e meia de camarão, 750 quilos de patinhas de caranguejo, duas toneladas de peixe e cinco de
carne para a residência oficial e a casa de praia do governo do Maranhão. A notícia foi dada com destaque na
coluna do jornalista Fernando Patury da revista Época, nesta quarta-feira (23).

Segundo a coluna de Patury, a decisão já havia sido tomada há uma semana e foi divulgada nesta quarta-feita
(23). É monocrática e pode ser apreciada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Confira a nota na coluna de
Patury:

VEJA A ÍNTEGRA DA NOTA DE FELIPE PATURY:

"Uma decisão liminar tomada há uma semana e divulgada nesta quarta-feira pelo juiz Clésio Coelho Cunha, de
São Luiz, suspendeu judicialmente a licitação para a compra de 80 quilos de lagosta fresca, uma tonelada e
meia de camarão, 750 quilos de patinhas de caranguejo, duas toneladas de peixe e cinco de carne para a
residência oficial e a casa de praia da governadora do Maranhão, Roseana Sarney.

A liminar atende a uma ação popular impetrada por Aristóteles Duarte Ribeiro no início do ano quando o
governo decidiu adquirir os produtos. O juiz aceitou o argumento de que a licitação fere o princípio da
moralidade previsto na Constituição Federal. Segundo a decisão, o gasto previsto seria de R$ 2,5 milhões.

Após a divulgação da aquisição dos produtos e a formalização da ação popular em janeiro, a governadora
suspendeu a compra dos alimentos. A decisão do juiz poderá ser apreciada pelo Tribunal de Justiça".
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TJ nega habeas a acusados da morte de Décio Sá

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou, por unanimidade, pedido de habeas
corpus em favor de José de Alencar Miranda de Carvalho e Glaucio Alencar Pontes Carvalho, acusados de
envolvimento no assassinato do jornalista Décio Sá, ocorrido em abril de 2012, na avenida Litorânea.

O pedido de habeas corpus foi impetrado sob a alegação de flagrante excesso de prazo nas prisões cautelares
dos acusados, que estariam privados do direito de ir e vir desde junho de 2012. Suas custódias, segundo a
defesa, foram mantidas por ocasião da pronúncia, em decisão desprovida de fundamento legal.

Entre outros argumentos, a defesa afirma também que os acusados têm residência fixa, são réus primários, não
havendo motivos novos que justifiquem a manutenção da prisão.

O desembargador José Luiz Almeida (relator), frisou que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o excesso
de prazo não resulta de simples operação aritmética e somente restaria caracterizado quando decorrente de
providências solicitadas exclusivamente pela acusação ou por desídia estatal, sendo que tal hipóteses não
observadas no caso.

Para o desembargador, a manutenção da prisão cautelar – quando da prolação da decisão de pronúncia –
dispensa exaustiva fundamentação, na medida em que a necessidade da custódia preventiva já se encontra
demonstrada nos autos

Em seu voto, o magistrado citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja interpretação é de
que “caso persistam os mesmos motivos que ensejaram a prisão cautelar, desnecessário se torna proceder à
nova fundamentação quando da prolação de sentença de pronúncia, quando os já existentes são aptos para
justificar a manutenção da medida constritiva”.

Com esse entendimento, a prisão preventiva mantida na pronúncia estaria suficientemente fundamentada em
face das circunstâncias do caso, que retratam concretamente  a periculosidade dos acusados..
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É o fim do caminho...Olha a lagosta aí gente! Juiz proibe Roseana
Lobão gastar milhões com iguarias enquanto a maioria dos
maranhenses passam necessidades

Uma decisão liminar tomada há uma semana e divulgada nesta quarta-feira pelo juiz Clésio Coelho Cunha, de
São Luiz, suspendeu judicialmente a licitação para a compra de 80 quilos de lagosta fresca, uma tonelada e
meia de camarão, 750 quilos de patinhas de caranguejo, duas toneladas de peixe e cinco de carne para a
residência oficial e a casa de praia da governadora do Maranhão, Roseana Sarney. A liminar atende a uma ção
popular impetrada por Aristóteles Duarte Ribeiro no início do ano quando o governo decidiu adquirir os
produtos. O juiz aceitou o argumento de que a licitação fere o princípio da moralidade previsto na Constituição
Federal. Segundo a decisão, o gasto previsto seria de R$ 2,5 milhões. Após a divulgação da aquisição dos
produtos e a formalização da ação popular em janeiro, a governadora suspendeu a compra dos alimentos. A
decisão do juiz poderá ser apreciada pelo Tribunal de Justiça.
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Caso Décio: réus têm habeas corpus negado pela Justiça

SÃO LUÍS - Foi negado pela Justiça o pedido de habeas corpus em favor de José de Alencar Miranda de
Carvalho e Gláucio Alencar Pontes Carvalho, pai e filho acusados de envolvimento no assassinato do jornalista
Décio Sá. A decisão pela manutenção das prisões preventivas de ambos foi unânime entre os membros da 2ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA).

Caso Décio: entenda a investigação

A defesa de José de Alencar e Gláucio alegou, ao impetrar o pedido de habeas corpus, que haveria flagrante
excesso de prazo nas prisões cautelares, estando os acusados privados do direito de ir e vir desde junho do ano
de 2012. A defesa afirma, ainda, que suas custódias foram mantidas por ocasião da pronúncia, em decisão
desprovida de fundamento legal. Além disso, a defesa alegou que ambos são réus primários e possuem
residência fixa, não havendo motivos novos que justificassem as suas prisões.

O desembargador relator José Luiz Almeida defendeu, em seu voto, que a manutenção da prisão cautelar,
quando da prolação da decisão de pronúncia, dispensa fundamentação exaustiva, uma vez que a necessidade da
custódia preventiva está demonstrada nos autos.

O magistrado ressaltou que só estaria caracterizado o excesso de prazo se fosse decorrente de providências
solicitadas exclusivamente pela acusação ou por desídia estatal, o que não é o caso. Ele citou, ainda,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja interpretação é de que "caso persistam os mesmos
motivos que ensejaram a prisão cautelar, desnecessário se torna proceder à nova fundamentação quando da
prolação de sentença de pronúncia, quando os já existentes são aptos para justificar a manutenção da medida
constritiva".
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Juizado em Imperatriz está em correição 

IMPERATRIZ - O 2º Juizado Especial Cível de Imperatriz está passando por correição geral ordinária nesta
quinta (24) e segue até amanhã (25). O objetivo é melhorar a prestação jurisdicional, contribuindo para a
organização e otimização dos trabalhos na secretaria da unidade judicial. A correição tem a coordenação dos
juízes José Américo Abreu Costa e Tyrone José Silva, auxiliares da Corregedoria Geral da Justiça.

A portaria que institui a correição no juizado explica que o atendimento às partes e aos advogados fica
temporariamente suspenso, exceto para a apresentação de reclamações e recursos relacionados aos serviços
correicionados, bem como os prazos processuais.

De acordo com a 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 estado do Maranhão e pelos juízes de Direito, nos limites de
suas atribuições.

A finalidade das atividades correicionais é 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, como é o caso desta que ocorre no 2º Juizado Especial Cível de Imperatriz, o trabalho
consiste na fiscalização das unidades judiciais e as atividades são previamente anunciadas. Durante essas
atividades, os juízes e equipe realizam a análise, por amostragem, da regularidade na tramitação dos feitos
judiciais.

O Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça explica que sejam analisados 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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Prefeitura tem 48h para cumprir decisão judicial sobre tarifas de
ônibus

Segundo CGJ, município foi notificado na tarde de terça-feira (22).
O Estado 24/07/2014 às 06h34

SÃO LUÍS - A Controladoria Geral de Justiça (CGJ) informou que a Prefeitura de São Luís tem 48 horas para
cumprir com a decisão - proferida no dia 18 deste mês pelo juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos,
Clésio Coelho Cunha - que determinou a redução das tarifas do transporte coletivo da capital maranhense,
reajustadas no dia 8 do mês passado. De acordo com a CGJ, o Município foi notificado sobre a decisão judicial
ainda na tarde de terça-feira, dia 22, e tem até 15 dias, a contar da data de notificação, para recorrer. Até o
fechamento desta edição, o Município ainda não havia recorrido da decisão.

Apesar de recorrer, a Prefeitura de São Luís não está desobrigada de cumprir a determinação judicial. Para isso,
é necessário que o Município entre com liminar pedindo a suspensão da decisão até o julgamento do recurso,
pois a decisão judicial trata-se de uma ordem e apenas outra ordem (liminar) pode suspendê-la.
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TJ aumenta em 15% o número de processos julgados em 2014

A quantidade de processos julgados pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA)
avançou 15% no primeiro semestre de 2014, em relação ao mesmo período do ano passado, apesar do
crescimento superior a 30% de novos processos distribuídos, em comparação ao ano de 2013.
As estatísticas indicam que houve um aumento de 2.998 processos julgados em relação aos primeiros seis
meses do ano passado, de forma que os processos julgados superam a quantidade dos recebidos. De janeiro a
junho de 2013, o Tribunal recebeu 11.279 processos e julgou 9.850. Em 2014, entraram 12.471 e foram
julgados 12.848.
Com o crescimento na quantidade de processos, a produtividade dos desembargadores se manteve em 103,02%,
superando a distribuição e a média nacional definida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determina
que sejam julgados no mínimo 90% da quantidade de processos distribuídos.
Para a diretora Judiciária do TJMA, Denise Batista, contribuíram para esse crescimento o investimento em
modernização, aperfeiçoamento de servidores e a padronização de rotinas administrativas nos setores
envolvidos. "Nos últimos anos foram adotadas muitas medidas de melhoria e aprimoramento da atividade
jurisdicional", diz a diretora.
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Justiça nega habeas corpus a acusados da morte do jornalista Décio Sá 

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou, por unanimidade, pedido de habeas
corpus em favor de José de Alencar Miranda de Carvalho e Glaucio Alencar Pontes Carvalho, acusados de
envolvimento no assassinato do jornalista Décio Sá, ocorrido em abril de 2012, na avenida Litorânea.

O pedido de habeas corpus foi impetrado sob a alegação de flagrante excesso de prazo nas prisões cautelares
dos acusados, que estariam privados do direito de ir e vir desde junho de 2012. Suas custódias, segundo a
defesa, foram mantidas por ocasião da pronúncia, em decisão desprovida de fundamento legal.

Entre outros argumentos, a defesa afirma também que os acusados têm residência fixa, são réus primários, não
havendo motivos novos que justifiquem a manutenção da prisão.

O desembargador José Luiz Almeida (relator), frisou que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o excesso
de prazo não resulta de simples operação aritmética e somente restaria caracterizado quando decorrente de
providências solicitadas exclusivamente pela acusação ou por desídia estatal, sendo que tal hipóteses não
observadas no caso.

Para o desembargador, a manutenção da prisão cautelar - quando da prolação da decisão de pronúncia -
dispensa exaustiva fundamentação, na medida em que a necessidade da custódia preventiva já se encontra
demonstrada nos autos.

Em seu voto, o magistrado citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja interpretação é de
que "caso persistam os mesmos motivos que ensejaram a prisão cautelar, desnecessário se torna proceder à
nova fundamentação quando da prolação de sentença de pronúncia, quando os já existentes são aptos para
justificar a manutenção da medida constritiva".

Com esse entendimento, a prisão preventiva mantida na pronúncia estaria suficientemente fundamentada em
face das circunstâncias do caso, que retratam concretamente  a periculosidade dos acusados..
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Município deve adequar centro de saúde para acesso de deficientes

O Município de São Luís terá que promover a completa adaptação do Centro de Saúde do Anjo da Guarda para
permitir o acesso de pessoas com deficiência, conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT). A decisão é da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), mantendo condenação da
2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís.

A reforma deve garantir calçadas rebaixadas; rampas com inclinação adequada; banheiros adaptados; balcões
acessíveis; área de circulação para cadeirantes; sinalização em Braille, sonora, tátil e direcional; figuras de
relevo; piso tátil e direcional; dimensões mínimas das portas e corredores; salas de atendimento acessíveis e
servidores capacitados em Libras, entre outros.

A condenação se deu em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual (MP) em 2010,
informando ter instaurado inquérito civil para verificar se as clínicas e hospitais públicos e particulares se
encontravam adaptados para receberem pessoas com deficiência.

Uma vistoria teria constatado a falta de condições do Centro de Saúde do Anjo da Guarda, comprovando a
omissão do Município em cumprir as normas que tutelam os direitos da pessoa com deficiência, mesmo após
notificação do Ministério Púbico.

O Município recorreu alegando que a obrigação imposta na sentença representa uma inversão de poderes, por
se tratar de assunto de caráter discricionário, a critério da Administração. Afirmou que possui todo interesse
em realizar as referidas adaptações, requerendo a concessão do prazo de 365 dias para início das obras e de
prazo para a conclusão.

O relator do recurso, desembargador Antonio Guerreiro Júnior, considerou a questão de relevância social, por
buscar direitos basilares presentes na Constituição Federal, como o da isonomia e dignidade da pessoa humana.
Para ele, a situação se reveste dos requisitos que autorizam o controle jurisdicional de políticas públicas:
natureza constitucional; correlação entre a política e direitos fundamentais e prova da omissão injustificada da
Administração.

"Entendo que a obrigação de fazer imposta ao Município não ofende a independência dos Poderes, na medida
em que qualquer ato administrativo, comissivo ou omissivo, que cause dano, está sujeito à apreciação do Poder
Judiciário", ressaltou Guerreiro Júnior.
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Judiciário controla 4 mil apenados por sistema biométrico 

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) lançou nova versão do sistema Convictus, que controla, através da
biometria, a situação e frequência de 4.600 apenados que cumprem pena inferior a quatro anos de detenção e
cujos processos tramitam na 2ª Vara de Execução Penais de São Luís (VEP).

São controlados pelo sistema réus que receberam aplicação de penas privativas de liberdade em regime aberto,
livramento condiciona, privativas de direito,  prestação pecuniária e serviços à comunidade. "A previsão é que
todos os casos tenham o comparecimento em juízo gerenciado pela nova ferramenta de registro", informa o juiz
titular 2ª VEP da Fernando Mendonça.

Segundo o magistrado, além de tornar mais prático, rápido e eficaz o registro e controle da frequência do
apenado, o sistema auxilia nas decisões judiciais. "Há uma função que auxilia a VEP no cálculo do tempo de
pena, através de operações sobre a data de início, detrações, remições e interrupções, determinando as datas
prováveis de apresentação do apenado e o término do cumprimento da pena", explica.

"Com a nova versão será possível configurar as agendas com os dias da semana e horários em que os apenados
deverão se apresentar, assim como as horas de trabalho cumpridas e a cumprir", informa o diretor de
Informática, Jorge Henrique Oliveira.

DIGITAL - Desenvolvido pela Coordenadoria de Sistema de Informação do TJMA, o sistema funciona através do
cadastramento de dados pessoais (nome, pai, mãe, regime, endereço, idade, período de apresentação e previsão
de término) e da impressão digital dos apenados, com a posterior associação aos processos e às penas que
devem cumprir, vinculados ao prazo. Quando comparece à unidade, o apenado registra sua apresentação
através da digital e recebe o comprovante de comparecimento.

A ferramenta e será utilizada posteriormente nas varas e juizados criminais da capital e do interior que
integram a rede do Tribunal de Justiça. O controle informatizado será estendido às penas restritivas de direitos
de limitação de fim de semana.
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Judiciário suspende expediente no feriado da Adesão do Maranhão
à Independência

O expediente nos órgãos do Poder Judiciário Estadual será suspenso nesta segunda-feira (28), dia que se
comemora à Adesão do Maranhão à Independência do Brasil.

A data está relacionada na Resolução nº 063/2013 - que estabelece os feriados, pontos facultativos e suspensão
de expediente no Judiciário - publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), em 12 de dezembro de 2013.

Os prazos processuais iniciados ou encerrados nessa data serão automaticamente prorrogados para terça-feira
(29).

PLANTÃO No feriado, funcionará o plantão judiciário de 2º grau, com o recebimento apenas de demandas
urgentes, a exemplo de pedidos de habeas corpus, mandados de segurança, entre outros.

O desembargador Jamil Gedeon responderá pelo plantão de 2º grau até o dia 3 de agosto. Os servidores
plantonistas são Roberta Sousa e Mayco Murilo Pinheiro. O número do telefone celular disponibilizado para o
plantão é o (98) 8815-8344.
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Nelma Sarney apresenta balanço parcial da Corregedoria da Justiça

A corregedora da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, apresentou balanço do primeiro semestre das
atividades da Corregedoria da Justiça do Maranhão. O relatório de atividades foi entregue durante sessão
plenária do Órgão Especial realizada nesta quarta-feira (23).

Dentre as principais ações, a desembargadora destaca a firme atuação da Corregedoria frente à problemática
carcerária, as ações de valorização da magistratura de 1º grau e o desenvolvimento de projetos que têm
aproximado o Judiciário da sociedade.
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Negado habeas corpus a acusados da morte do jornalista Décio Sá

O pedido de habeas corpus foi impetrado sob a alegação de flagrante excesso de prazo nas prisões

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou, por unanimidade, pedido de habeas
corpus em favor de José de Alencar Miranda de Carvalho e Glaucio Alencar Pontes Carvalho, acusados de
envolvimento no assassinato do jornalista Décio Sá, ocorrido em abril de 2012, na avenida Litorânea.

O pedido de habeas corpus foi impetrado sob a alegação de flagrante excesso de prazo nas prisões cautelares
dos acusados, que estariam privados do direito de ir e vir desde junho de 2012. Suas custódias, segundo a
defesa, foram mantidas por ocasião da pronúncia, em decisão desprovida de fundamento legal.

Entre outros argumentos, a defesa afirma também que os acusados têm residência fixa, são réus primários, não
havendo motivos novos que justifiquem a manutenção da prisão.

O desembargador José Luiz Almeida (relator), frisou que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o excesso
de prazo não resulta de simples operação aritmética e somente restaria caracterizado quando decorrente de
providências solicitadas exclusivamente pela acusação ou por desídia estatal, sendo que tal hipóteses não
observadas no caso.

Para o desembargador, a manutenção da prisão cautelar – quando da prolação da decisão de pronúncia –
dispensa exaustiva fundamentação, na medida em que a necessidade da custódia preventiva já se encontra
demonstrada nos autos.

Em seu voto, o magistrado citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja interpretação é de
que “caso persistam os mesmos motivos que ensejaram a prisão cautelar, desnecessário se torna proceder à
nova fundamentação quando da prolação de sentença de pronúncia, quando os já existentes são aptos para
justificar a manutenção da medida constritiva”.

Com esse entendimento, a prisão preventiva mantida na pronúncia estaria suficientemente fundamentada em
face das circunstâncias do caso, que retratam concretamente a periculosidade dos acusados..
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Ações especiais movimentam Fórum de Caxias

A diretoria do Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, em Caxias, realizou uma ação especial na última
semana, tendo como público os homens que prestam serviços na comarca. O evento foi uma alusão à passagem
pelo Dia do Homem e foi uma iniciativa que contou com o apoio das secretarias das varas do fórum caxiense.

Além do coquetel especial, foram realizadas diversas ações de medidas preventivas na área da saúde, entre as
quais: vacinação contra a gripe e febre amarela. A homenagem aconteceu no Salão do Júri do Fórum.

Além dos servidores, o evento contou com uma palestra especial ministrada pela juíza Marcela Lobo, titular da
5ª Vara de Caxias.
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Comarca de São Vicente Férrer realiza júris em termo judiciário de Cajapió

O juiz Karlos Alberto Ribeiro Mota, titular de São Vicente Férrer, presidiu três sessões do tribunal do júri na
última semana. Os julgamentos foram realizados em Cajapió, termo judiciário da comarca. Foram julgados:
Raimundo Nonato Pereira Carvalho; Carlos Augusto dos Santos Fonseca; e Denilson Nunes Ferreira,
respectivamente nos dias 15, 16 e 17 passados.

No primeiro julgamento da série, o réu Raimundo Nonato Pereira Carvalho estava sendo acusado de crime de
homicídio, praticado contra Jurandir de Jesus Pinto, a golpes de faca tipo “peixeira”. De acordo com a denúncia
o crime ocorreu em 3 de agosto de 2003, durante uma festa de reggae no centro de Cajapió. Ele foi condenado
à pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
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Negado habeas corpus a acusados da morte do jornalista Décio Sá

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou, por unanimidade, pedido de habeas
corpus em favor de José de Alencar Miranda de Carvalho e Glaucio Alencar Pontes Carvalho, acusados de
envolvimento no assassinato do jornalista Décio Sá, ocorrido em abril de 2012, na avenida Litorânea.

O pedido de habeas corpus foi impetrado sob a alegação de flagrante excesso de prazo nas prisões cautelares
dos acusados, que estariam privados do direito de ir e vir desde junho de 2012. Suas custódias, segundo a
defesa, foram mantidas por ocasião da pronúncia, em decisão desprovida de fundamento legal.

Entre outros argumentos, a defesa afirma também que os acusados têm residência fixa, são réus primários, não
havendo motivos novos que justifiquem a manutenção da prisão.

O desembargador José Luiz Almeida (relator), frisou que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o excesso
de prazo não resulta de simples operação aritmética e somente restaria caracterizado quando decorrente de
providências solicitadas exclusivamente pela acusação ou por desídia estatal, hipóteses não observadas no caso.

Para o desembargador, a manutenção da prisão cautelar – quando da prolação da decisão de pronúncia –
dispensa exaustiva fundamentação, na medida em que a necessidade da custódia preventiva já se encontra
demonstrada nos autos.

Em seu voto, o magistrado citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja interpretação é de
que “caso persistam os mesmos motivos que ensejaram a prisão cautelar, desnecessário se torna proceder à
nova fundamentação quando da prolação de sentença de pronúncia, quando os já existentes são aptos para
justificar a manutenção da medida constritiva”.

Com esse entendimento, a prisão preventiva mantida na pronúncia estaria suficientemente fundamentada em
face das circunstâncias do caso, que retratam concretamente  a periculosidade dos acusados..
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Abertas inscrições para apresentação de boas práticas em alternativas penais

Boas práticas adotadas pelos tribunais brasileiros na aplicação de alternativas penais serão apresentadas no
Fórum Nacional de Alternativas Penais (Fonape), que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai realizar nos dias
7 e 8 de agosto, em São Luís (MA).

Serão apresentadas as quatro melhores práticas escolhidas de acordo com critérios do Departamento de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas
(DMF), do CNJ. Os tribunais interessados em concorrer podem inscrever até duas práticas cada, informando
descrição, objetivo e resultados das experiências inscritas. As inscrições podem ser feitas até 31/7, pelo e-mail
dmf@cnj.jus.br.

“Nosso objetivo é disseminar essas boas práticas nas demais unidades da Federação, e assim aperfeiçoarmos o
funcionamento do sistema de Justiça criminal”, explica o coordenador do DMF, juiz Douglas Martins, que fará a
palestra inaugural do Fórum, com o tema Alternativas Penais à Prisão e Segurança Pública.

FONAPE – O Fórum Nacional de Alternativas Penais tem como público-alvo magistrados das Varas Criminais e
de Penas Alternativas dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais de todo o país, com o objetivo
de debater o cenário brasileiro e de trocar experiências entre os juízes que atuam na área.

Realizado pelo DMF/CNJ, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA), o Fonape
também resultará na criação de um fórum permanente de debates sobre alternativas penais. (Com informações
do CNJ)

Serviço – Fórum Nacional de Alternativas Penais
Data: 7 e 8 de agosto de 2014
Local: Auditório do Fórum Des. Sarney Costa – São Luís/MA
Número de participantes: 150
Carga Horária: 16 horas
Realização: Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
 

mailto:dmf@cnj.jus.br
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Juizado em Imperatriz está em correição

O 2º Juizado Especial Cível de Imperatriz está passando por correição geral ordinária nesta quinta e sexta-feira,
dias 24 e 25. O objetivo é melhorar a prestação jurisdicional, contribuindo para a organização e otimização dos
trabalhos na secretaria da unidade judicial. A correição tem a coordenação dos juízes José Américo Abreu Costa
e Tyrone José Silva, auxiliares da Corregedoria Geral da Justiça.

A portaria que institui a correição no juizado explica que o atendimento às partes e aos advogados fica
temporariamente suspenso, exceto para a apresentação de reclamações e recursos relacionados aos serviços
correicionados, bem como os prazos processuais.

De acordo com a 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 estado do Maranhão e pelos juízes de Direito, nos limites de
suas atribuições.

A finalidade das atividades correicionais é 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, como é o caso desta que ocorre no 2º Juizado Especial Cível de Imperatriz, o trabalho
consiste na fiscalização das unidades judiciais e as atividades são previamente anunciadas. Durante essas
atividades, os juízes e equipe realizam a análise, por amostragem, da regularidade na tramitação dos feitos
judiciais.

O Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça explica que sejam analisados 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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Relações interpessoais é tema de culto evangélico nesta sexta (25)

A base para a melhoria das relações interpessoais será apresentada, à luz da Bíblia, no culto evangélico que
será realizado nesta sexta-feira (25), no auditório do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), às 8 horas.

Com o tema “A Arte de se Relacionar”, a programação é aberta ao público e os interessados devem levar mais
um convidado.

O evento integra as ações realizadas pelo Tribunal de Justiça como forma de promover maior integração entre
os servidores e magistrados. A cada semana, sempre às sextas-feiras, são organizados palestras, cultos e missas,
que ressaltam o valor da fé e da espiritualidade na melhoria do clima organizacional.

As programações contam com o apoio da Divisão de Cerimonial, responsável por viabilizar a estrutura e a
logística necessárias à realização dos eventos.
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Judiciário suspende expediente no feriado da Adesão do Maranhão à Independência

No feriado, funcionará o plantão judiciário de 2º grau

O expediente nos órgãos do Poder Judiciário Estadual será suspenso no dia 28 de julho (segunda-feira) – feriado
em comemoração à Adesão do Maranhão à Independência do Brasil.

A data está relacionada na Resolução nº 063/2013 – que estabelece os feriados, pontos facultativos e suspensão
de expediente no Judiciário – publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), em 12 de dezembro de 2013.

Os prazos processuais iniciados ou encerrados nessa data serão automaticamente prorrogados para terça-feira
(29).

PLANTÃO – No feriado, funcionará o plantão judiciário de 2º grau, com o recebimento apenas de demandas
urgentes, a exemplo de pedidos de habeas corpus, mandados de segurança, entre outros.

O desembargador Jamil Gedeon responderá pelo plantão de 2º grau até o dia 3 de agosto. Os servidores
plantonistas são Roberta Sousa e Mayco Murilo Pinheiro. O número do telefone celular disponibilizado para o
plantão é o (98) 8815-8344.
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Corregedoria garante cidadania com o acesso aos serviços cartorários

Dentro de uma nova dinâmica social, a palavra cidadania tem ganhado um significado cada vez mais amplo,
considerando que o acesso a serviços públicos deve ser assegurado a todos. Atenta a essa nova realidade, a
Corregedoria da Justiça do Maranhão tem buscado garantir o pleno exercício da cidadania não só pela
manutenção dos serviços judiciais, mas também pelo trabalho realizado nas serventias extrajudiciais,
conhecidas como cartórios.

Os cartórios oferecem à população serviços essenciais como emissão da certidão de registro civil de nascimento,
certidão de óbito, realização de conciliação, divórcio consensual, transações imobiliárias, reconhecimento de
firma, entre outros que garantem direitos e legalidade de atos praticados entre os cidadãos.

Para manutenção, com qualidade, das atividades cartorárias à população, a Corregedoria vem imprimindo uma
sistemática de acompanhamento das serventias que tem resultado em melhoria desse serviço. Para corregedora
da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, os cartórios funcionam como extensão do sistema que assegura
direitos ao cidadão.

“Os cartórios são de extrema importância para a sociedade. Eles imprimem celeridade na resolução de questões
diversas que são de interesse da população. Daí a necessidade de mantermos rigor no acompanhamento e
fiscalização para garantir a devida oferta dos serviços”, afirmou Nelma Sarney.

FUNCIONAMENTO – A Juíza corregedora Oriana Gomes, designada para fazer o trabalho de acompanhamento
das serventias, explica como se dá o funcionamento de um cartório. “É um serviço prestado por um bacharel em
direito, que após aprovação em concurso público recebe do Poder Judiciário a delegação para desempenhar
suas funções, sendo garantida a dotação e reconhecimento de ‘fé pública’ aos atos praticados pelos
responsáveis pelo funcionamento da serventia extrajudicial”, esclareceu.

As serventias são criadas por meio de lei e distribuídas conforme atribuições, cabendo a possibilidade de
cumulação nos casos determinados em lei. Contudo, para que sejam criadas novas serventias, o Judiciário leva
em conta a realidade de cada município, fator este que determina o número total de cartórios.

FISCALIZAÇÃO – O trabalho de fiscalização das serventias é responsabilidade do Poder Judiciário, mediante o
juiz que responde pelos serviços de registro públicos em cada comarca e nos termos judiciários
correspondentes. Cabe à Corregedoria Geral da Justiça, em instância superior, essa fiscalização, com a
finalidade manter a regular funcionamento das atividades. Sendo constatados desvios ou irregularidades, a
depender da gravidade, a pena pode ser a perda da delegação do responsável pelo cartório.

Esse trabalho fiscalizador contribui também para diminuição de eventuais fraudes. Todas as situações que
precisam de acompanhamento mais próximo estão tendo a devida atenção por parte da Corregedoria, em
alguns casos com a instauração de procedimentos administrativos disciplinares. Esse trabalho já resultou em
multas, perda de delegação e afastamentos preventivos de suspeitos de terem cometido atos irregulares.

Para visualizar matéria completa, acesse o site.
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Ferramenta agiliza busca processual no Portal do Judiciário

Informações sobre o andamento de processos na justiça de 1º e 2º graus agora podem ser pesquisadas com
mais agilidade no Portal do Poder Judiciário do Maranhão (www.tjma.jus.br), no campo “consulta processual”,
que, após ajustes, ganhou maior evidência, ocupando a área central dos sites e facilitando a busca.
 
Para acessar os dados sobre os processos em tramitação, o usuário deve informar se a ação está no 1º ou 2º
grau de jurisdição, a comarca de origem do processo e um dos parâmetros de pesquisa – nome da parte,
número do processo ou nome do advogado.
 
As mudanças na estrutura do portal também possibilitaram o acesso rápido aos principais serviços voltados
para o cidadão, advogado, magistrado e servidor. As alterações foram pensadas e efetivadas pela Assessoria de
Comunicação e pela Diretoria de Informática do TJMA, em parceira com as assessorias da Corregedoria e
Esmam.
 
Outros serviços - Num menu horizontal, o jurisdicionado terá à sua disposição, clicando em “cidadão”, serviços
como autorização de viagens para menores, calendário forense, comarcas, conciliação, concursos, plantões,
telefones, transparência (gastos do Judiciário), Ouvidoria e Telejudiciário.
 
Já o advogado que acessa a página eletrônica do Judiciário, dispõe de ferramentas de atualização monetária,
gerador de custas, compêndio de resoluções, Projudi, provimentos, sustentação oral, entre outros.

Busca refinada 
Outra melhoria bastante aguardada por todos os públicos que acessam o Portal do Judiciário é a busca refinada
dentro do site, cujo novo modelo já está em pleno funcionamento.
 
Ao clicar no item “busca”, uma aba se expande, onde é possível preencher os campos específicos para buscar o
conteúdo (termo de pesquisa) que se deseja: se em todo o portal ou por site – TJMA, CGJ-MA ou Esmam –, se
por todas as áreas ou alguma específica, se por todo o conteúdo das áreas ou algum em especial. Também é
possível determinar um intervalo de tempo para que a procura seja feita.

O Portal do Judiciário garante também navegabilidade rápida ao público interno, formado pelos magistrados e
servidores. Para os magistrados, basta um clique para acessar áreas como antiguidade, editais de remoção e
promoção, Sentinela, webmail, ofícios circulares, provimentos entre outras opções.
 
Os servidores, por sua vez, têm a opção de navegar pelos sistemas Sentinela, MentoRH, processos seletivos,
capacitação, webmail e outros.

http://www.tjma.jus.br/


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJ-MA - PROJETO CONCILIAÇÃO ITINERANTE
24/07/2014 - SITE CNJ 
POSITIVA
CONCILIADORES AUXILIAM MORADORES DO ITAQUI-BACANGA NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Pag.: 40

Conciliadores auxiliam moradores do Itaqui-Bacanga na solução de conflitos

Até esta sexta-feira (25/7), moradores de 58 bairros da área Itaqui-Bacanga estarão recebendo orientação e
assistência judiciária gratuita para resolver – com a ajuda de conciliadores – questões como pedidos de pensão,
reconhecimento de paternidade, divórcio, disputa por posse de bens, cobranças e outras causas de pequena
complexidade. A ação faz parte da 1º Semana de Conciliação Itinerante, que acontece na Casa da Justiça, no
campus da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 
No local, o lavrador José Domingos Serra conseguiu fazer um acordo e resolver sua ação de DPVAT, pendente
desde 2011, porque não havia meios de conciliação. “Estou satisfeito. Desde que sofri o acidente de moto, tento
solucionar o problema e receber o seguro. Hoje, graças a esse mutirão da justiça, consegui”, disse. 
Podem 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. 
Também são negociados 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, ainda,
orientações sobre direitos do cidadão e programas sociais. Os interessados podem obter mais informações no
Telejudiciário, que atende pelo número 0800-707 1581 (ligação gratuita). 
Documentos necessários - É necessário levar 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.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DE INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS
24/07/2014 - SITE G1 
POSITIVA
PREFEITURA TEM 15 DIAS PARA RECORRER DE DECISÃO SOBRE TARIFAS DE ÔNIBUS

Pag.: 41

Prefeitura tem 15 dias para recorrer de decisão sobre tarifas de
ônibus

A Controladoria Geral de Justiça (CGJ) informou que a Prefeitura de São Luís tem 15 dias para recorrer da
decisão, proferida no dia 18 deste mês pelo juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Clésio Coelho
Cunha, que determinou a redução das tarifas do transporte coletivo da capital maranhense, reajustadas no dia 8
do mês passado. De acordo com a CGJ, o município foi notificado sobre a decisão judicial na tarde de terça-feira
(22).

Apesar de recorrer, a Prefeitura de São Luís não está desobrigada de cumprir a determinação judicial. Para isso,
é necessário que o município entre com liminar pedindo a suspensão da decisão até o julgamento do recurso,
pois a decisão judicial trata-se de uma ordem e apenas outra ordem (liminar) pode suspendê-la.

Segunda a CGJ, por causa de problemas judiciais, somente esta semana a decisão foi encaminhada à Central de
Mandados, localizada no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau, de onde seguiu - via oficial de Justiça
- à Procuradoria Geral do Município (PGM).

De acordo com o juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, o reajuste da tarifa do serviço de
transporte coletivo de passageiros de São Luís deve, para todas as tarifas, limitar-se ao Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo acumulado nos últimos 12 meses. Com base nesse cálculo, ainda segundo a CGJ, o
reajuste ficaria em torno de 6,37%, percentual bem abaixo daquele aplicado pela Prefeitura de São Luís, que foi
de 14,2 a 23%.

Caso o município não cumpra com a decisão judicial, a administração da Prefeitura de São Luís estará sujeita à
cobrança de multa diária, no valor de R$ 10 mil, cujos valores deverão ser revertidos ao Fundo de Direitos
Difusos, do Ministério da Justiça (MJ).

Determinação
O juiz Clésio Coelho Cunha acolheu pedido feito pelo Ministério Público Estadual (MP), por meio de Ação Civil
Pública (ACP), que requeria a nulidade do ato administrativo (decreto) que determinou o reajuste da tarifa do
serviço de transporte coletivo de passageiros de São Luís, a partir do dia 8 de junho deste ano, retornando,
imediatamente, ao valor antes cobrado pelas respectivas passagens. De acordo com a decisão do juiz, as
passagens de ônibus devem ser reajustadas em, no máximo, 6,37%, percentual que tem como base a variação
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos último ano.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJ-MA - CASO DÉCIO SÁ
24/07/2014 - SITE IDIFUSORA - NOTÍCIAS
POSITIVA
JUSTIÇA NEGA HABEAS A ACUSADOS DA MORTE DE DÉCIO SÁ

Pag.: 42

Justiça nega habeas a acusados da morte de Décio Sá

A justiça negou o pedido de habeas corpus em favor de José de Alencar Miranda de Carvalho e Glaucio Alencar
Pontes Carvalho, acusados de envolvimento no assassinato do jornalista Décio Sá, ocorrido em abril de 2012, na
avenida Litorânea.

O pedido foi impetrado sob a alegação de flagrante excesso de prazo nas prisões cautelares dos acusados, que
estariam privados do direito de ir e vir desde junho de 2012. Suas custódias, segundo a defesa, foram mantidas
por ocasião da pronúncia, em decisão desprovida de fundamento legal.

Entre outros argumentos, a defesa afirma também que os acusados têm residência fixa, são réus primários, não
havendo motivos novos que justifiquem a manutenção da prisão.

Para o desembargador José Luiz Almeida (relator), a manutenção da prisão cautelar – quando da prolação da
decisão de pronúncia – dispensa exaustiva fundamentação, na medida em que a necessidade da custódia
preventiva já se encontra demonstrada nos autos.

Em seu voto, o magistrado citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja interpretação é de
que “caso persistam os mesmos motivos que ensejaram a prisão cautelar, desnecessário se torna proceder à
nova fundamentação quando da prolação de sentença de pronúncia, quando os já existentes são aptos para
justificar a manutenção da medida constritiva”.
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Ibedec não pode defender compradores de imóveis

O instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (Ibedec-MA), não terá legitimidade para
defender os interesses de supostos compradores de apartamentos em dois edifícios em São Luís. Por maioria de
votos, os desembargados entenderam que a instituição deveria ter a autorização individual dos adquirentes –
dada ou dada em assembleia. A determinação foi tomada pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA). Os magistrados votaram pelo não conhecimento do agravo, situação em que nem entram no
mérito do recurso.

O desembargador Raimundo Barros verificou ausência de autorização expressa dos substituídos nos recursos. O
magistrado disse que, segundo o Supremo Tribunal Federal, a autorização estatutária genérica conferida à
associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus associados.

Publicado em 23-07-2014 14:20:53.
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Ibedec sem legitimidade para questões de imóveis

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) decidiu que o Instituto Brasileiro de Estudo e
Defesa das Relações de Consumo (Ibedec/MA) não tem legitimidade para defender os interesses de supostos
compradores de apartamentos em dois edifícios em São Luís.

Por maioria de votos, os desembargadores entenderam que a instituição deveria ter a autorização individual dos
adquirentes.

O Ibedec havia recorrido ao TJMA contra decisão do juízo da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da capital,
que declarou a incompetência da vara para atuar nas ações coletivas do Instituto contra a Franere, a SPE
Arpoador Empreendimentos e a Decta Engenharia, por causa de atraso na entrega de imóveis dos edifícios Two
Towers II e Palazzo Verona.

O entendimento era de que os processos deveriam ser redistribuídos a uma das varas cíveis.

Publicado em 23-07-2014 14:24:48.
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Detentos com pena inferior a 4 anos serão monitorados

Detentos que cumprem pena inferior a quatro anos de detenção e cujos processos transmitam na 2ª vara de
Execução Penais de São Luís (VEP), serão controlados pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, através da
biometria pela nova versão do sistema Convictus.

Os réus que serão controlados são os que receberam aplicação de penas privativas de liberdade em regime
aberto, livramento condiciona privativas de direito, prestação pecuniária e serviços à comunidade.

“A previsão é que todos os casos tenham o comparecimento em juízo gerenciado pela nova ferramenta de
registro”, informa o juiz titular 2ª VEP da Fernando Mendonça.
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Prefeitura já foi notificada sobre a decisão de rever o reajuste das passagens de ônibus 

A Prefeitura de São Luis já foi notificada sobre a decisão judicial na qual é obrigada a rever o índice de reajuste
das tarifas do transporte coletivo. A informação é da Central de Mandados, que funciona no Fórum
Desembargador Sarney Costa e recebeu o mandado devidamente assinado no final da manhã desta quarta (23).
Notificada a Prefeitura tem 48 horas para cumprir a decisão. De acordo com a Central de Mandados, houve
uma prioridade a essa decisão, em virtude da importância para a comunidade. Da decisão cabe recurso.

A decisão foi publicada na última sexta-feira (18) pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís e
assinada pelo juiz Clésio Coelho Cunha. O magistrado determinou que 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 apresentado no pedido formulado pelo 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. "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", destacou o MP na ação.

Na sentença, o magistrado afirmou: "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".

O juiz acolheu, 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 partir da notificação do réu, 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.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARAS DA FAZENDA PÚBLICA
24/07/2014 - SITE JORNAL PEQUENO 
POSITIVA
JUSTIÇA ACOLHE PEDIDO DA PREFEITURA PARA SUSPENSÃO DE LIMINAR CONTRA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Pag.: 47

Justiça acolhe pedido da Prefeitura para suspensão de liminar contra atualização cadastral 

A Prefeitura de São Luís teve o pedido de suspensão de liminar deferido pelo Tribunal de Justiça. A liminar
solicitava que os boletos do Imposto de Propriedade Territorial e Rural referente às unidades residenciais do
condomínio Residencial Monet, no Olho D'Água, utilizassem como base de cálculo as referências do IPTU 2013,
desconsiderando as atualizações cadastrais sobre as características reais dos imóveis em 2014. O pedido da
liminar foi solicitado no Mandado de Segurança impetrado pelos proprietários das unidades residenciais no
Olho D' Água na 1ª Vara da Fazenda Pública.

A suspensão da liminar foi deferida pelo Tribunal de Justiça que considerou pertinente os argumentos do
Município ao demonstrar que não houve majoração do tributo ou alteração de aspectos legais, apenas a
atualização de dados de cada imóvel. O levantamento individualizado dos dados de cada imóvel foi realizado
pela Secretaria de Urbanismo e Habitação (Semurh) para atualizar as informações contidas no Cadastro
Técnico Municipal da Semurh.

Para o Procurador Geral do Município, Marcos Braid, a decisão do Tribunal de Justiça é coerente com os
ditames da Constituição Federal, preservando a independência e harmonia entre os poderes e o princípio da
supremacia do interesse público. "O Município não alterou lei ou aumentou tributo, mas tão somente,
valendo-se da legislação em vigor, corrigiu distorções, erros de fato existentes nos dados cadastrais de cada
imóvel, o que prescinde de edição de lei", afirmou.

A decisão foi confirmada de forma unânime pelos membros do Tribunal de Justiça. O documento ressalta que
cabe ao ente público municipal atualizar os dados cadastrais se for verificado que as informações contidas no
cadastro não correspondem à realidade fática. Entre outras considerações o judiciário maranhense citou ainda
o risco de grave lesão à economia pública, uma vez que o Município deixará de arrecadar tributo que poderia
ser aplicado em diversas áreas em benefício da população.
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Justiça suspende compra de 80 quilos de lagosta pelo governo Roseana Sarney

O blog do jornalista Felipe Patury, da revista Época, noticiou nesta quarta-feira (23) que a Justiça suspendeu a
compra de lagostas e alimentos caros e refinados, com dinheiro público, pelo governo de Roseana Sarney. Leia
abaixo a nota do jornalista:

Uma decisão liminar tomada há uma semana e divulgada nesta quarta-feira pelo juiz Clésio Coelho Cunha, de
São Luiz, suspendeu judicialmente a licitação para a compra de 80 quilos de lagosta fresca, uma tonelada e
meia de camarão, 750 quilos de patinhas de caranguejo, duas toneladas de peixe e cinco de carne para a
residência oficial e a casa de praia da governadora do Maranhão, Roseana Sarney.

A liminar atende a uma ação popular impetrada por Aristóteles Duarte Ribeiro no início do ano quando o
governo decidiu adquirir os produtos. O juiz aceitou o argumento de que a licitação fere o princípio da
moralidade previsto na Constituição Federal. Segundo a decisão, o gasto previsto seria de R$ 2,5 milhões. Após
a divulgação da aquisição dos produtos e a formalização da ação popular em janeiro, a governadora suspendeu
a compra dos alimentos. A decisão do juiz poderá ser apreciada pelo Tribunal de Justiça.
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Nelma Sarney apresenta balanço parcial da Corregedoria da Justiça

Postado em 23 jul 2014

A corregedora da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, apresentou balanço do primeiro semestre das
atividades da Corregedoria da Justiça do Maranhão. O relatório de atividades foi entregue durante sessão
plenária do Órgão Especial realizada nesta quarta-feira (23). Dentre as principais ações, a desembargadora
destaca a firme atuação da Corregedoria frente à problemática carcerária, as ações de valorização da
magistratura de 1º grau e o desenvolvimento de projetos que têm aproximado o Judiciário da sociedade.

“No relatório podem ser conferidas as principais ações que realizamos nos primeiros meses de gestão.
Conseguimos maior integração dos órgãos que compõem o Sistema de Justiça, levamos ações sociais para as
comunidades e hoje estamos mais atentos às necessidades dos juízes e comarcas, pois utilizamos as ações de
correições como uma ferramenta de acompanhamento e apoio aos juízes”, pontuou Nelma Sarney.

Foram dezenas de reuniões com órgãos que compõem o Sistema de Justiça. Várias deliberações partiram da
Corregedoria, grupos de juízes passaram a dar prioridade em processos criminais, um mutirão para análise
processual e outro presencial foram organizados com apoio das defensorias do Estado e da União. O resultado
desse trabalho integrado está contribuindo para resolver os problemas do sistema penitenciário, imprimindo
melhor gestão das ações de competência de cada órgão.

Comprovando a proposta de uma atuação mais focada na população, Nelma Sarney recebeu representantes da
sociedade civil e de diversas entidades de classe de várias partes do Maranhão, que trouxeram demandas de
interesse social. A Corregedoria participou intensamente do projeto Ação Global, realizado na Universidade
Federal do Maranhão. Na oportunidade, a Justiça levou diversos serviços para os cidadãos, com destaque para
o reconhecimento de paternidade, inscrições em casamentos comunitários, emissão de registro civil de
nascimento e assistência jurídica.

INFORMAÇÃO – Com base em dados estatísticos, foi possível desenvolver ações planejadas que estão
melhorando a prestação dos serviços. O conhecimento de unidades judiciais com grande demanda processual
possibilitou a criação do projeto Estante Vazia, que é executado pelo Núcleo de Juízes Sentenciantes e pela
Secretaria de Apoio Permanente ao 1º grau, cuja finalidade é diminuir o acervo e ao mesmo tempo organizar a
unidade para prosseguir com suas atividades.

Aliada à análise dos dados, o acompanhamento feito pelos juízes durante as correições, também permite a
elaboração de diagnósticos precisos, que têm contribuído para uma atuação mais voltada para suprir as
carências existentes na Justiça de 1º grau. Com base nesse trabalho, ações de capacitação e treinamento de
magistrados e servidores estão sendo realizadas.

Dentre os projetos desenvolvidos, destaque para o “Petição 10, Sentença 10” – que será efetivamente
implementado no segundo semestre – e para o “Justiça nos Bairros”. Este último, executado inicialmente na
Comarca de Imperatriz como um projeto piloto, deverá ser estendido a outras comarcas do Estado. Também foi
possível a união de mais de mil casais no projeto “Casamentos Comunitários” e o início da organização para
outro casamento que acontecerá em São Luís no mês de agosto e reunirá mais mil casais.



INFRAESTRUTURA – Em parceria com a Presidência do Tribunal, foi entregue o novo Fórum da Comarca de
Buriticupu, cidade localizada a 417km da capital; assim como foi instalada a Central de Inquéritos de São Luís,
que em apenas três meses de funcionamento já presta um serviço de grande relevância e apoio nas ações
policiais e na conclusão dos inquéritos que seguem devidamente instruídos para as respectivas varas criminais.

Visando à eficiência na prestação dos serviços de outras unidades, foram remanejadas para o Fórum de São
Luís a 1ª Vara de Execuções Penais, a 2ª Vara da Infância e da Juventude, a 9ª Vara Criminal, 8º Juizado
Especial Cível e a Vara Especial de Violência Contra Mulher. Todas as unidades judiciais estão funcionando com
estrutura adequada, o que reflete na qualidade do serviço oferecido.

TRANSPARÊNCIA – No relatório, a desembargadora ainda destacou a política de comunicação adotada pelo
órgão, que tem pautado suas ações na transparência, ética e respeito aos profissionais da imprensa, tendo como
base dispositivos constitucionais e do Conselho Nacional de Justiça. Foi instituída uma nova logomarca da
instituição e Assessoria de Comunicação passou a atuar como setor estratégico. As mudanças possibilitaram
aumento na produção jornalística e maior inserção na mídia dos assuntos relacionados à Justiça de 1º grau.

Como presidente do Colégio de Corregedores, a desembargadora Nelma Sarney realizou o 66º encontro da
entidade, que reúne corregedores dos tribunais de todo Brasil na busca de soluções para a Justiça de 1º grau.
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Corregedoria garante cidadania com o acesso aos serviços cartorários

Dentro de uma nova dinâmica social, a palavra cidadania tem ganhado um significado cada vez mais amplo,
considerando que o acesso a serviços públicos deve ser assegurado a todos. Atenta a essa nova realidade, a
Corregedoria da Justiça do Maranhão tem buscado garantir o pleno exercício da cidadania não só pela
manutenção dos serviços judiciais, mas também pelo trabalho realizado nas serventias extrajudiciais,
conhecidas como cartórios.

Os cartórios oferecem à população serviços essenciais como emissão da certidão de registro civil de nascimento,
certidão de óbito, realização de conciliação, divórcio consensual, transações imobiliárias, reconhecimento de
firma, entre outros que garantem direitos e legalidade de atos praticados entre os cidadãos.

Para manutenção, com qualidade, das atividades cartorárias à população, a Corregedoria vem imprimindo uma
sistemática de acompanhamento das serventias que tem resultado em melhoria desse serviço. Para corregedora
da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, os cartórios funcionam como extensão do sistema que assegura
direitos ao cidadão.

“Os cartórios são de extrema importância para a sociedade. Eles imprimem celeridade na resolução de questões
diversas que são de interesse da população. Daí a necessidade de mantermos rigor no acompanhamento e
fiscalização para garantir a devida oferta dos serviços”, afirmou Nelma Sarney.

FUNCIONAMENTO – A Juíza corregedora Oriana Gomes, designada para fazer o trabalho de acompanhamento
das serventias, explica como se dá o funcionamento de um cartório. “É um serviço prestado por um bacharel em
direito, que após aprovação em concurso público recebe do Poder Judiciário a delegação para desempenhar
suas funções, sendo garantida a dotação e reconhecimento de ‘fé pública’ aos atos praticados pelos
responsáveis pelo funcionamento da serventia extrajudicial”, esclareceu.

As serventias são criadas por meio de lei e distribuídas conforme atribuições, cabendo a possibilidade de
cumulação nos casos determinados em lei. Contudo, para que sejam criadas novas serventias, o Judiciário leva
em conta a realidade de cada município, fator este que determina o número total de cartórios.

FISCALIZAÇÃO – O trabalho de fiscalização das serventias é responsabilidade do Poder Judiciário, mediante o
juiz que responde pelos serviços de registro públicos em cada comarca e nos termos judiciários
correspondentes. Cabe à Corregedoria Geral da Justiça, em instância superior, essa fiscalização, com a
finalidade manter a regular funcionamento das atividades. Sendo constatados desvios ou irregularidades, a
depender da gravidade, a pena pode ser a perda da delegação do responsável pelo cartório.

Esse trabalho fiscalizador contribui também para diminuição de eventuais fraudes. Todas as situações que
precisam de acompanhamento mais próximo estão tendo a devida atenção por parte da Corregedoria, em
alguns casos com a instauração de procedimentos administrativos disciplinares. Esse trabalho já resultou em
multas, perda de delegação e afastamentos preventivos de suspeitos de terem cometido atos irregulares.

Para visualizar matéria completa, acesse o site.
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Justiça nega habeas corpus para pai e filho envolvidos na morte de Décio Sá

O pedido de habeas corpus em favor de José de Alencar Miranda de Carvalho e Glaucio Alencar Pontes
Carvalho, acusados de envolvimento no assassinato do jornalista Décio Sá, foi negado, por unanimidade, pela 2ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

De acordo com a justila, o pedido de habeas corpus foi impetrado sob a alegação de flagrante excesso de prazo
nas prisões cautelares dos acusados, que estariam privados do direito de ir e vir desde junho de 2012. Suas
custódias, segundo a defesa, foram mantidas por ocasião da pronúncia, em decisão desprovida de fundamento
legal.

Entre outros argumentos, a defesa afirma também que os acusados têm residência fixa, são réus primários, não
havendo motivos novos que justifiquem a manutenção da prisão.

O desembargador José Luiz Almeida (relator), frisou que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o excesso
de prazo não resulta de simples operação aritmética e somente restaria caracterizado quando decorrente de
providências solicitadas exclusivamente pela acusação ou por desídia estatal, sendo que tal hipóteses não
observadas no caso.

Em seu voto, o magistrado citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja interpretação é de
que “caso persistam os mesmos motivos que ensejaram a prisão cautelar, desnecessário se torna proceder à
nova fundamentação quando da prolação de sentença de pronúncia, quando os já existentes são aptos para
justificar a manutenção da medida constritiva”.

Com esse entendimento, a prisão preventiva mantida na pronúncia estaria suficientemente fundamentada em
face das circunstâncias do caso, que retratam concretamente  a periculosidade dos acusados.
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Justiça acolhe pedido da Prefeitura para suspensão de liminar contra atualização cadastral
publicado em 24/7/2014 Atualizado em 24/07/2014 - 09:27

A Prefeitura de São Luís teve o pedido de suspensão de liminar deferido pelo Tribunal de Justiça.

A liminar solicitava que os boletos do Imposto de Propriedade Territorial e Rural referente às unidades
residenciais do condomínio Residencial Monet, no Olho D’Água, utilizassem como base de cálculo as referências
do IPTU 2013, desconsiderando as atualizações cadastrais sobre as características reais dos imóveis em 2014.

O pedido da liminar foi solicitado no Mandado de Segurança impetrado pelos proprietários das unidades
residenciais no Olho D' Água na 1ª Vara da Fazenda Pública.

A suspensão da liminar foi deferida pelo Tribunal de Justiça que considerou pertinente os argumentos do
Município ao demonstrar que não houve majoração do tributo ou alteração de aspectos legais, apenas a
atualização de dados de cada imóvel. O levantamento individualizado dos dados de cada imóvel foi realizado
pela Secretaria de Urbanismo e Habitação (Semurh) para atualizar as informações contidas no Cadastro
Técnico Municipal da Semurh.

Para o Procurador Geral do Município, Marcos Braid, a decisão do Tribunal de Justiça é coerente com os
ditames da Constituição Federal, preservando a independência e harmonia entre os poderes e o princípio da
supremacia do interesse público. “O Município não alterou lei ou aumentou tributo, mas tão somente,
valendo-se da legislação em vigor, corrigiu distorções, erros de fato existentes nos dados cadastrais de cada
imóvel, o que prescinde de edição de lei”, afirmou.

A decisão foi confirmada de forma unânime pelos membros do Tribunal de Justiça. O documento ressalta que
cabe ao ente público municipal atualizar os dados cadastrais se for verificado que as informações contidas no
cadastro não correspondem à realidade fática. Entre outras considerações o judiciário maranhense citou ainda
o risco de grave lesão à economia pública, uma vez que o Município deixará de arrecadar tributo que poderia
ser aplicado em diversas áreas em benefício da população.
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Juizado em Imperatriz está em correição

O atendimento às partes e aos advogados fica temporariamente suspenso.

IMPERATRIZ - O 2º Juizado Especial Cível de Imperatriz está passando por correição geral ordinária nesta
quinta (24) e segue até amanhã (25). O objetivo é melhorar a prestação jurisdicional, contribuindo para a
organização e otimização dos trabalhos na secretaria da unidade judicial. A correição tem a coordenação dos
juízes José Américo Abreu Costa e Tyrone José Silva, auxiliares da Corregedoria Geral da Justiça.

A portaria que institui a correição no juizado explica que o atendimento às partes e aos advogados fica
temporariamente suspenso, exceto para a apresentação de reclamações e recursos relacionados aos serviços
correicionados, bem como os prazos processuais.

De acordo com a 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 estado do Maranhão e pelos juízes de Direito, nos limites de
suas atribuições.

A finalidade das atividades correicionais é 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, como é o caso desta que ocorre no 2º Juizado Especial Cível de Imperatriz, o trabalho
consiste na fiscalização das unidades judiciais e as atividades são previamente anunciadas. Durante essas
atividades, os juízes e equipe realizam a análise, por amostragem, da regularidade na tramitação dos feitos
judiciais.

O Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça explica que sejam analisados 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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Corregedoria suspende expediente nesta sexta

Publicado em Maranhão Quinta, 24 Julho 2014 

Portaria 2995/2014 assinada pela corregedora da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, suspende o
expediente na sede da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão, nesta sexta-feira (25). Durante o período da
suspensão, o prédio onde funciona o órgão passará por serviços de dedetização, trabalho que deverá se
estender até o sábado.
 
O documento esclarece que a interrupção temporária dos serviços é válida somente para os setores cujas
atividades são realizadas na sede do órgão correcional.
 
Em consequência da paralisação dos serviços, ficam suspensos, na data respectiva, os prazos dos processos que
tramitam nos setores da sede da Corregedoria. “Na mencionada data, ficam igualmente suspensos os prazos
processuais”, diz o artigo 2º da portaria. Da Corregedoria de Justiça.


