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Justiça cassa direitos políticos e torna indisponíveis em até R$ 400 mil bens de ex-prefeito de João
Lisboa

O juiz Glender Malheiros, titular da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa, condenou o ex-prefeito Francisco Alves
de Holanda (foto), pelos crimes de improbidade administrativa de fragmentação de despesas com dispensa
indevida de licitação, concessão de diárias para si e para terceiros sem autorização legal ou regulamentar, e
aplicação de percentual a menor na educação e saúde. Além da perda dos direitos políticos por cinco anos e da
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, pelo mesmo prazo, o magistrado determina ainda na sentença a indisponibilidade dos bens do
ex-gestor no limite de R$ 400 mil (valor aproximado do somatório das condenações) para garantir eventual
ressarcimento ao erário público. A indisponibilidade dos referidos bens deve ser averbada à margem dos
registros de imóveis eventualmente em nome do réu nos cartórios de João Lisboa, Imperatriz, Grajaú e São Luís,
determina ainda o juiz na sentença.
A sentença atende à Ação de Improbidade Administrativa interposta pelo Ministério Público Estadual contra o
ex-prefeito, por atos de improbidade praticados pelo gestor no ano de 2002, quando em exercício. Entre as
considerações do juiz, e referindo-se à aplicação de valores na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino,
Glender Malheiros destaca que o ex-prefeito não cumpriu com a obrigação constitucional, uma vez que aplicou
16,93% da receita, quando deveria ter aplicado no mínimo 25%. “Como se não bastasse o município somente
aplicou somente 6,99% dos recursos destinados à educação com o Ensino Fundamental quando deferia ter
gasto, nominimo, 15%, nos termos do art. 60 do ADCT. Também os recursos do FUNDEF foram gastos de
maneira ilegal uma vez que devendo gastar 60% com magistério e 40% com outras despesas, o fez somente no
percentual respectivo de 41,18% e 54,77%.
(imagem do blog do Décio)
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Tribunal de Justiça mantém condenação a perda de direitos políticos ao ex-prefeito de Imperatriz
Jomar Fernandes

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença de primeira instância, na
parte que condenou o ex-prefeito de Imperatriz Jomar Fernandes Pereira Filho à suspensão dos direitos
políticos pelo prazo de três anos e ao pagamento de multa equivalente a cinco vezes o valor atualizado da
remuneração de prefeito municipal. A sentença da Vara da Fazenda Pública de Imperatriz havia condenado
Jomar Fernandes por prática de ato de improbidade, por entender que houve apropriação, por parte do prefeito
à época, de quantia descontada na folha dos servidores municipais para pagamento de cota de seguro em grupo.
O ex-gestor do município apelou ao TJMA, alegando ilegitimidade ativa do município para propor a ação
principal e inexistência de ato de improbidade ou dano aos cofres públicos. O desembargador Paulo Velten
(relator) lembrou que a alegação de ilegitimidade já havia sido afastada pelo Tribunal em julgamento de recurso
anterior.
O relator disse estar comprovado nos autos que Jomar Fernandes firmou convênio com a Assessoria de Seguros
de Pessoas do Brasil (ASPEB), quando era prefeito do município, com o objetivo da concessão facultativa de
seguro de vida em grupo aos servidores municipais, mediante desconto em folha. Acrescentou também estar
provado que o então prefeito descontou, porém não repassou à seguradora os valores referentes aos meses de
julho a novembro de 2004. Segundo o magistrado, o dolo exigido para a configuração da conduta de
improbidade no caso é o genérico, que consiste no descumprimento consciente, voluntário e indesculpável do
dever que todo administrador tem de agir conforme ditames éticos e morais, honrando compromissos
assumidos segundo os padrões de lealdade e boa-fé.
Quanto ao suposto prejuízo de R$ 20.413,88, referentes aos descontos não repassados, disse não haver prova
nos autos de que essa quantia tenha saído dos cofres municipais, beneficiando o ex-prefeito ou terceiros. Em
razão disto, o relator manteve a sentença na parte que suspendeu os direitos políticos do apelante e fixou multa
a ser paga por ele, mas excluiu da condenação a obrigação de ressarcimento do dano. Os desembargadores
Jorge Rachid (revisor) e Jamil Gedeon também otaram pelo provimento parcial do recurso. (Processo nº
434212013 - Imperatriz)
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Unihosp condenada pelo Tribunal de Justiça por negar hospitalização de criança

A Unihosp Serviços de Saúde foi condenada pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) a
pagar indenização de R$ 5 mil, por danos morais, por não ter autorizado a internação de uma criança, em
fevereiro de 2013, em hospital de São Luís. O órgão colegiado também confirmou outra decisão tomada em
primeira instância, que obrigou o plano de saúde, pouco depois - à época, a autorizar a internação do bebê em
razão da urgência do caso. Segundo a apelação da empresa, o paciente apresentou quadro de febre e sangue
nas fezes no dia 9 de fevereiro de 2013, mas foi prontamente atendido pelo plano de saúde no Hospital da
Criança. Informou que, como não houve melhora, foi levado de novo à unidade, menos de uma semana depois,
mas a internação teria sido negada devido ao não cumprimento do prazo de 180 dias de carência previsto no
contrato.

A Unihosp alegou que os pais da criança, por conta própria, teriam aplicado medicação em casa, que não surtiu
efeito, fazendo com que o bebê retornasse ao hospital no dia seguinte. Disse que novo pedido de internação foi
negado, já que a requisição ocorreu, não por atendimento emergencial em razão do estado do paciente, e sim
para acompanhamento ambulatorial. O desembargador Raimundo Barros (relator) analisou os autos e verificou
tratar-se de situação de emergência, que tem prazo máximo de carência de 24 horas, segundo a legislação.
Ressaltou que uma cláusula contratual não poderia se sobrepor ao princípio da dignidade humana, sendo um
direito e garantia fundamental.

O relator citou entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio TJMA em situações semelhantes.
Entendeu que o descumprimento de obrigação contratual firmada em plano de saúde, diferentemente de outros
tipos de contratos, de imediato acarreta dano moral, pela natureza do próprio bem segurado, no caso a saúde e
até a vida do ser humano. Barros acrescentou o constrangimento do consumidor, de ser informado na frente de
outras pessoas de que não pode ser atendido pelo plano, agravando-lhe o abalo emocional. O magistrado apenas
excluiu a condenação de honorários advocatícios atribuída à Unihosp, já que o pai do garoto foi assistido pela
Defensoria Pública do Estado. A desembargadora Maria das Graças Duarte e a juíza Andréa Lago, convocada
para compor quórum, acompanharam o voto do relator, pelo parcial provimento do apelo da Unihosp. (Processo
nº 105832014)
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MP pede prisão preventiva e afastamento de promotor

O Ministério Público do Maranhão requereu, nesta terça-feira, 26, que o Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão decrete a prisão preventiva do promotor de justiça Carlos Serra Martins. Também foi pedido o
afastamento do promotor de justiça do cargo que ocupa, sendo suspensas as suas prerrogativas, inclusive o
porte de arma. Qualquer arma em seu poder deverá ser recolhida judicialmente.

O afastamento de Carlos Serra Martins do cargo de promotor de justiça já havia sido pedido à Justiça em 2013,
com base no artigo 319, IV, do Código de Processo Penal. Na época, o Ministério Público defendia que "nos
autos, há provas suficientes da materialidade e autoria dos fatos delituosos para o recebimento da denúncia,
que são graves, especialmente porque praticados por membro do Ministério Público".

O pedido de prisão preventiva foi ofertado nos autos do processo nº 17310/2014, tendo como relator o
desembargador Jorge Rachid.

Por decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o promotor se encontra afastado de suas
funções administrativas desde fevereiro. A medida foi renovada por mais 90 dias.

Devido a constantes ameaças e agressões contra uma testemunha, já tinha sido pedida a prisão preventiva do
promotor. A relatora substituta, desembargadora Nelma Sarney, no entanto, indeferiu o pedido. O Ministério
Público do Maranhão interpôs agravo contra a decisão, novamente indeferido pelo Tribunal de Justiça.

Disparos

No último dia 23, no entanto, o promotor Carlos Serra Martins foi conduzido ao Plantão Central do Cohatrac. O
promotor estava de posse de uma escopeta calibre 12 e uma pistola calibre 380, além de munições.

De acordo com o procedimento policial, o promotor de justiça teria disparado por três vezes em direção a um
homem, em virtude de discussão sobre a propriedade de terras na localidade Iguaíba, em Paço do Lumiar.
Durante sua condução à Polícia Civil, Carlos Serra Martins também teria ofendido os policiais militares que o
acompanhavam e agredido a vítima.

Diante de tais fatos, o Ministério Público do Maranhão reiterou os pedidos de afastamento do cargo de
promotor de justiça e a decretação da prisão preventiva de Carlos Serra Martins.

Fonte: Ministério Público do Maranhão (MPMA)
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MP do Maranhão pede prisão preventiva de promotor de Justiça
aruaceiro

O promotor Carlos Serra pode parar no xilindró|

 O Ministério Público do Maranhão requereu, nessa terça-feira (26), que o Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão decrete a prisão preventiva do promotor de Justiça Carlos Serra Martins. Também foi pedido o
afastamento do promotor do cargo que ocupa, sendo suspensas as suas prerrogativas, inclusive o porte de arma.
Qualquer arma em seu poder deverá ser recolhida judicialmente.

O afastamento de Carlos Serra Martins do cargo de promotor de Justiça já havia sido pedido à Justiça em 2013,
com base no artigo 319, IV, do Código de Processo Penal. Na época, o Ministério Público defendia que "nos
autos, há provas suficientes da materialidade e autoria dos fatos delituosos para o recebimento da denúncia,
que são graves, especialmente porque praticados por membro do Ministério Público".

O pedido de prisão preventiva foi ofertado nos autos do processo nº 17310/2014, tendo como relator o
desembargador Jorge Rachid.

Por decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o promotor se encontra afastado de suas
funções administrativas desde fevereiro. A medida foi renovada por mais 90 dias.

Devido a constantes ameaças e agressões contra uma testemunha, já tinha sido pedida a prisão preventiva do
promotor. A relatora substituta, desembargadora Nelma Sarney, no entanto, indeferiu o pedido. O Ministério
Público do Maranhão interpôs agravo contra a decisão, novamente indeferido pelo Tribunal de Justiça.

Disparos

No último dia 23, no entanto, o promotor Carlos Serra Martins foi conduzido ao Plantão Central do Cohatrac. O
promotor estava de posse de uma escopeta calibre 12 e uma pistola calibre 380, além de munições.

De acordo com o procedimento policial, o promotor de Justiça teria disparado por três vezes em direção a um
homem, em virtude de discussão sobre a propriedade de terras na localidade Iguaíba, em Paço do Lumiar.
Durante sua condução à Polícia Civil, Carlos Serra Martins também teria ofendido os policiais militares que o
acompanhavam e agredido a vítima.

Diante de tais fatos, o Ministério Público do Maranhão reiterou os pedidos de afastamento do cargo de
promotor de Justiça e a decretação da prisão preventiva de Carlos Serra Martins.
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Justiça mantém suspensão dos direitos políticos do ex-prefeito de
Imperatriz

Ex-prefeito Jomar Fernandes|

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão manteve sentença de primeira instância, na parte que
condenou o ex-prefeito de Imperatriz Jomar Fernandes Pereira Filho à suspensão dos direitos políticos pelo
prazo de três anos e ao pagamento de multa equivalente a cinco vezes o valor atualizado da remuneração de
prefeito municipal.
A sentença da Vara da Fazenda Pública de Imperatriz havia condenado Jomar Fernandes por prática de ato de
improbidade, por entender que houve apropriação, por parte do prefeito à época, de quantia descontada na
folha dos servidores municipais para pagamento de cota de seguro em grupo. O ex-gestor do município apelou
ao TJ, alegando ilegitimidade ativa do município para propor a ação principal e inexistência de ato de
improbidade ou dano aos cofres públicos.
O desembargador Paulo Velten (relator) lembrou que a alegação de ilegitimidade já havia sido afastada pelo
Tribunal em julgamento de recurso antenterior. O relator disse estar comprovado nos autos que Jomar
Fernandes firmou convênio com a Assessoria de Seguros de Pessoas do Brasil (ASPEB), quando era prefeito do
município, com o objetivo da concessão facultativa de seguro de vida em grupo aos servidores municipais,
mediante desconto em folha. Acrescentou também estar provado que o então prefeito descontou, porém não
repassou à seguradora os valores referentes aos meses de julho a novembro de 2004.
Segundo o magistrado, o dolo exigido para a configuração da conduta de improbidade no caso é o genérico, que
consiste no descumprimento consciente, voluntário e indesculpável do dever que todo administrador tem de
agir conforme ditames éticos e morais, honrando compromissos assumidos segundo os padrões de lealdade e
boa-fé.
Quanto ao suposto prejuízo de R$ 20.413,88, referentes aos descontos não repassados, disse não haver prova
nos autos de que essa quantia tenha saído dos cofres municipais, beneficiando o ex-prefeito ou terceiros.
Em razão disto, o relator manteve a sentença na parte que suspendeu os direitos políticos do apelante e fixou
multa a ser paga por ele, mas excluiu da condenação a obrigação de ressarcimento do dano.Os
desembargadores Jorge Rachid (revisor) e Jamil Gedeon também votaram pelo provimento parcial do recurso.
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EX PREFEITO DE JOÃO LISBOA TEM BENS INDISPONIBILIZADOS
PELA JUSTIÇA

Em sentença assinada no último dia 20/8, o juiz Glender Malheiros, titular da 1ª Vara da Comarca de João
Lisboa, condenou o ex-prefeito do município, Francisco Alves de Holanda, pelos crimes de improbidade
administrativa de fragmentação de despesas com dispensa indevida de licitação, concessão de diárias para si e
para terceiros sem autorização legal ou regulamentar, e aplicação de percentual a menor na educação e saúde.
Além da perda dos direitos políticos por cinco anos e da proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo mesmo prazo, o magistrado
determina ainda na sentença a indisponibilidade dos bens do ex-gestor no limite de R$ 400 mil (valor
aproximado do somatório das condenações) para garantir eventual ressarcimento ao erário público. A
indisponibilidade dos referidos bens deve ser averbada à margem dos registros de imóveis eventualmente em
nome do réu nos cartórios de João Lisboa, Imperatriz, Grajaú e São Luís, determina ainda o juiz na sentença. A
sentença atende à Ação de Improbidade Administrativa interposta pelo Ministério Público Estadual contra o
ex-prefeito, por atos de improbidade praticados pelo gestor no ano de 2002, quando em exercício.Entre as
considerações do juiz, e referindo-se à aplicação de valores na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino,
Glender Malheiros destaca que o ex-prefeito não cumpriu com a obrigação constitucional, uma vez que aplicou
16,93% da receita, quando deveria ter aplicado no mínimo 25%. "Como se não bastasse o município somente
aplicou somente 6,99% dos recursos destinados à educação com o Ensino Fundamental quando deferia ter
gasto, nominimo, 15%, nos termos do art. 60 do ADCT. Também os recursos do FUNDEF foram gastos de
maneira ilegal uma vez que devendo gastar 60% com magistério e 40% com outras despesas, o fez somente no
percentual respectivo de 41,18% e 54,77%.
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ZÉ DOCA: EX-PREFEITO ALCIR MENDONÇA TERÁ QUE DEVOLVER
R$ 982 MIL DESVIADOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

 

 
O ex-prefeito de Zé Doca, Alcir Mendonça da Silva, terá que ressarcir R$ 982.698 mil aos cofres públicos, por
deixar de prestar contas de verbas repassadas ao Município pelo Ministério da Educação (MEC). A decisão da
3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou, por unanimidade, provimento ao recurso
interposto pelo ex-gestor que pretendia reformar sentença de 1º Grau.A Ação de Ressarcimento foi ajuizada
pelo município de Zé Doca, pela ausência de prestação de contas de convênios firmados em 1999 e 2000, com o
MEC e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para repasse de verbas destinadas ao
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).A falta de
prestação de contas resultou na inscrição do Município nos Sistemas Governamentais de Cadastro de
Inadimplentes, ficando este impedido de contratar novos convênios ou receber novos recursos.Em sua defesa, o
ex-prefeito alegou ser a Justiça Estadual incompetente para julgar a ação, uma vez que o convênio foi firmado
com a União.  Arguiu também a ilegitimidade do Município para cobrar as verbas e afirmou que a competência
para fiscalizar a aplicação de recursos é do Tribunal de Contas do Estado (TCE).O relator do processo,
desembargador Cleones Cunha, sustentou que, embora o convênio tenha ocorrido com o MEC, a verba foi
incorporada ao patrimônio municipal, passando a competência para apreciação e julgamento à Justiça Estadual.
Ressaltou que o Município tem legítimidade para cobrar as verbas judicialmente, tendo em vista que houve
incorporação da dívida.De acordo com o magistrado, a sentença de 1º Grau foi acertada por existir elementos e
provas suficientes no processo atestando a existência de irregularidades na prestação de contas dos convênios
celebrados na gestão do ex-prefeito.  (Processo: 0301192012)
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Pedida prisão de promotor

O Ministério Público do Maranhão requereu, nesta terça-feira, 26, que o Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão decrete a prisão preventiva do promotor de justiça Carlos Serra Martins. Também foi pedido o
afastamento do promotor de justiça do cargo que ocupa, sendo suspensas as suas prerrogativas, inclusive o
porte de arma. Qualquer arma em seu poder deverá ser recolhida judicialmente.

O afastamento de Carlos Serra Martins do cargo de promotor de justiça já havia sido pedido à justiça em 2013,
com base no artigo 319, IV, do Código de Processo Penal. Na época, o Ministério Público defendia que "nos
autos, há provas suficientes da materialidade e autoria dos fatos delituosos para o recebimento da denúncia,
que são graves, especialmente porque praticados por membro do Ministério Público".

O pedido de prisão preventiva foi ofertado nos autos do processo nº 17310/2014, tendo como relator o
desembargador Jorge Rachid.

Por decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o promotor se encontra afastado de suas
funções administrativas desde fevereiro. A medida foi renovada por mais 90 dias.

Devido a constantes ameaças e agressões contra uma testemunha, já tinha sido pedida a prisão preventiva do
promotor. A relatora substituta, desembargadora Nelma Sarney, no entanto, indeferiu o pedido. O Ministério
Público do Maranhão interpôs agravo contra a decisão, novamente indeferido pelo Tribunal de Justiça.

Disparos

No último dia 23, no entanto, o promotor Carlos Serra Martins foi conduzido ao Plantão Central do Cohatrac. O
promotor estava de posse de uma escopeta calibre 12 e uma pistola calibre 380, além de munições.

De acordo com o procedimento policial, o promotor de justiça teria disparado por três vezes em direção a um
homem, em virtude de discussão sobre a propriedade de terras na localidade Iguaíba, em Paço do Lumiar.
Durante sua condução à Polícia Civil, Carlos Serra Martins também teria ofendido os policiais militares que o
acompanhavam e agredido a vítima.

Diante de tais fatos, o Ministério Público do Maranhão reiterou os pedidos de afastamento do cargo de
promotor de justiça e a decretação da prisão preventiva de Carlos Serra Martins.
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Audiências previdenciárias mobilizam a comarca de Carolina -
Imirante.com/Imperatriz

CAROLINA - Nos próximos dias 03, 04 e 05 de setembro, 138 audiências previdenciárias movimentam a
Comarca de Carolina. Presidido pelo juiz titular da unidade, Mazurkiévicz Saraiva de Sousa Cruz, o 1º Pautão
de Audiências Previdenciárias será na Sala de Audiências do fórum (Av. Elias Barros, s/n, Alto da Colina), das
8h às 12h e das 14h às 18h.

Em pauta, processos que tratam de aposentadoria rural, concessão de auxílio doença, auxílio maternidade e
outros.

De modo a garantir o sucesso da ação, partes e respectivos procuradores já se encontram devidamente
intimados. A equipe de servidores do fórum também já está preparada para a realização do Pautão. Para
facilitar a consulta por partes e advogados, a relação dos processos com audiências agendadas encontra-se no
pátio do Fórum.

Para o juiz, "com a quantidade de processos em tramitação na comarca o ideal mesmo é a realização de pautão
de audiências". O magistrado ressalta ainda que ações do tipo vêm sendo realizadas com frequência nas ações
do Juizado Especial, ações criminais, da área de família e cíveis, "no intuito de julgar as demandas existentes na
comarca e dar uma resposta adequada e célere para os jurisdicionados".

Distante 822 km de São Luís, Carolina é comarca de entrância inicial e termo único. O volume de processos em
tramitação na unidade atualmente é de cerca de 10 mil. Desses, aproximadamente 300 são previdenciários,
segundo informações da secretaria judicial.
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Mantida suspensão de direitos políticos de ex-prefeito de ITZ

IMPERATRIZ - A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão manteve sentença de primeira instância,
na parte que condenou o ex-prefeito de Imperatriz Jomar Fernandes Pereira Filho à suspensão dos direitos
políticos pelo prazo de três anos e ao pagamento de multa equivalente a cinco vezes o valor atualizado da
remuneração de prefeito municipal.

A sentença da Vara da Fazenda Pública de Imperatriz havia condenado Jomar Fernandes por prática de ato de
improbidade, por entender que houve apropriação, por parte do prefeito à época, de quantia descontada na
folha dos servidores municipais para pagamento de cota de seguro em grupo.

O ex-gestor do município apelou ao TJMA, alegando ilegitimidade ativa do município para propor a ação
principal e inexistência de ato de improbidade ou dano aos cofres públicos.

O desembargador Paulo Velten (relator) lembrou que a alegação de ilegitimidade já havia sido afastada pelo
Tribunal em julgamento de recurso anterior.

Comprovado

O relator disse estar comprovado nos autos que Jomar Fernandes firmou convênio com a Assessoria de Seguros
de Pessoas do Brasil (ASPEB), quando era prefeito do município, com o objetivo da concessão facultativa de
seguro de vida em grupo aos servidores municipais, mediante desconto em folha. Acrescentou também estar
provado que o então prefeito descontou, porém não repassou à seguradora os valores referentes aos meses de
julho a novembro de 2004.

Segundo o magistrado, o dolo exigido para a configuração da conduta de improbidade no caso é o genérico, que
consiste no descumprimento consciente, voluntário e indesculpável do dever que todo administrador tem de
agir conforme ditames éticos e morais, honrando compromissos assumidos segundo os padrões de lealdade e
boa-fé.

Quanto ao suposto prejuízo de R$ 20.413,88, referentes aos descontos não repassados, disse não haver prova
nos autos de que essa quantia tenha saído dos cofres municipais, beneficiando o ex-prefeito ou terceiros.

Em razão disto, o relator manteve a sentença na parte que suspendeu os direitos políticos do apelante e fixou
multa a ser paga por ele, mas excluiu da condenação a obrigação de ressarcimento do dano.

Os desembargadores Jorge Rachid (revisor) e Jamil Gedeon também votaram pelo provimento parcial do
recurso (Processo nº 434212013 - Imperatriz).
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Ministério Público do Maranhão pede prisão preventiva de
promotor de Justiça

SÃO LUÍS - O Ministério Público do Maranhão requereu, nessa terça-feira (26), que o Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão decrete a prisão preventiva do promotor de Justiça Carlos Serra Martins. Também foi
pedido o afastamento do promotor do cargo que ocupa, sendo suspensas as suas prerrogativas, inclusive o porte
de arma. Qualquer arma em seu poder deverá ser recolhida judicialmente.

O afastamento de Carlos Serra Martins do cargo de promotor de Justiça já havia sido pedido à justiça em 2013,
com base no artigo 319, IV, do Código de Processo Penal. Na época, o Ministério Público defendia que "nos
autos, há provas suficientes da materialidade e autoria dos fatos delituosos para o recebimento da denúncia,
que são graves, especialmente porque praticados por membro do Ministério Público".

O pedido de prisão preventiva foi ofertado nos autos do processo nº 17310/2014, tendo como relator o
desembargador Jorge Rachid.

Por decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o promotor se encontra afastado de suas
funções administrativas desde fevereiro. A medida foi renovada por mais 90 dias.

Devido a constantes ameaças e agressões contra uma testemunha, já tinha sido pedida a prisão preventiva do
promotor. A relatora substituta, desembargadora Nelma Sarney, no entanto, indeferiu o pedido. O Ministério
Público do Maranhão interpôs agravo contra a decisão, novamente indeferido pelo Tribunal de Justiça.

Disparos

No último dia 23, no entanto, o promotor Carlos Serra Martins foi conduzido ao Plantão Central do Cohatrac. O
promotor estava de posse de uma escopeta calibre 12 e uma pistola calibre 380, além de munições.

De acordo com o procedimento policial, o promotor de Justiça teria disparado por três vezes em direção a um
homem, em virtude de discussão sobre a propriedade de terras na localidade Iguaíba, em Paço do Lumiar.
Durante sua condução à Polícia Civil, Carlos Serra Martins também teria ofendido os policiais militares que o
acompanhavam e agredido a vítima.

Diante de tais fatos, o Ministério Público do Maranhão reiterou os pedidos de afastamento do cargo de
promotor de Justiça e a decretação da prisão preventiva de Carlos Serra Martins.
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Justiça condena Unihosp a pagar indenização

SÃO LUÍS - Uma decisão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ -MA) condenou a empresa
de plano de saúde Unihosp a pagar uma indenização no valor de R$ 5 mil, por danos morais, por não ter
autorizado a internação de um menor. O fato aconteceu em fevereiro do ano passado, em um hospital da capital
maranhense.

De acordo com informações obtidas no processo movido contra a empresa, a criança se encontrava enfermo, e
apresentava quadro de febre e sangue nas fezes quando deu entrada no Hospital da Criança, que fica situado
em São Luís. No local, a criança foi atendida, mas como não obteve melhora em sua saúde física acabou
retornando em menos de uma semana para uma nova consulta.

No hospital centro médico, os pais da criança foram informados que a internação não poderia ser solicitada
porque o prazo de carência ainda não havia sido cumprido, de acordo, com o contrato assinado entre as duas
partes.

Segundo o relator do processo, o desembargador Raimundo Barros, em situações de extrema emergência, como
foi nesse caso, a carência cabe o tempo de 24h para que o paciente possa ser socorrido. Ainda segundo o
desembargador, uma cláusula contratual jamais pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana.
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Projeto de ITZ ficou em segundo lugar no Prêmio Nacional de
Comunicação e Justiça - Imirante.com/Imperatriz

A juíza Ana Beatriz é a responsável pelo projeto. - Divulgação |

IMPERATRIZ - O projeto "Justiça nos Bairros", desenvolvido pela 2ª Vara de Imperatriz, que como titular a juíza
Ana Beatriz, ficou em segundo lugar na classificação final do XII Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça
2014, na categoria Institucional, do 10º Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça, evento
promovido pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça (FCNJ).

Idealizado a partir da constatação do aumento de demandas processuais em consequência de questões que
poderiam ser resolvidas dentro das próprias comunidades, o projeto, sempre coordenado por um juiz, é
desenvolvido em parceria pela Assessoria de Comunicação da Corregedoria Geral de Justiça.

A primeira edição do projeto foi realizada no bairro Leandra, considerado um dos mais violentos da cidade. Com
a ajuda de parceiros, o projeto realizou diversas atividades no bairro e apresentou parcerias para a comunidade
com o intuito de solucionar problemas como coleta de lixo, iluminação, abastecimento de água, saneamento
básico, transporte, saúde e educação.

O "Justiça nos Bairros" leva em consideração a dimensão social e a realidade de cada bairro, e a ação é
desenvolvida no sentido de resguardar o conjunto de valores dos cidadãos que ali vivem. As práticas sociais
compartilhadas tornam-se instrumentos facilitadores na busca de soluções para os problemas vividos na
localidade.

No âmbito da comunicação, o projeto se assenta em uma proposta de Relações Públicas, pautada na construção
de relacionamentos entre públicos com interesses comuns. Na medida em que o projeto é instalado, o diálogo é
estabelecido e diversas problemáticas da comunidade passam a ser resolvidos de forma pacífica e sem a
necessidade ajuizamento de ações.

Segundo a desembargadora Nelma Sarney, a possibilidade de adequação a realidades diversas é um dos fatores
de sucesso do projeto. A ideia é estender a ação para outras comarcas do Estado e alcançar um número maior
de cidadãos.
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MPMA pede prisão preventiva de promotor de justiça

O Ministério Público do Maranhão requereu, nesta terça-feira, 26, que o Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão decrete a prisão preventiva do promotor de justiça Carlos Serra Martins. Também foi pedido o
afastamento do promotor de justiça do cargo que ocupa, sendo suspensas as suas prerrogativas, inclusive o
porte de arma. Qualquer arma em seu poder deverá ser recolhida judicialmente.

O afastamento de Carlos Serra Martins do cargo de promotor de justiça já havia sido pedido à justiça em 2013,
com base no artigo 319, IV, do Código de Processo Penal. Na época, o Ministério Público defendia que "nos
autos, há provas suficientes da materialidade e autoria dos fatos delituosos para o recebimento da denúncia,
que são graves, especialmente porque praticados por membro do Ministério Público".

O pedido de prisão preventiva foi ofertado nos autos do processo nº 17310/2014, tendo como relator o
desembargador Jorge Rachid.

Por decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o promotor se encontra afastado de suas
funções administrativas desde fevereiro. A medida foi renovada por mais 90 dias.

Devido a constantes ameaças e agressões contra uma testemunha, já tinha sido pedida a prisão preventiva do
promotor. A relatora substituta, desembargadora Nelma Sarney, no entanto, indeferiu o pedido. O Ministério
Público do Maranhão interpôs agravo contra a decisão, novamente indeferido pelo Tribunal de Justiça.

No último dia 23, no entanto, o promotor Carlos Serra Martins foi conduzido ao Plantão Central do Cohatrac. O
promotor estava de posse de uma escopeta calibre 12  e uma pistola calibre 380, além de munições.

De acordo com o procedimento policial, o promotor de justiça teria disparado por três vezes em direção a um
homem, em virtude de discussão sobre a propriedade de terras na localidade Iguaíba, em Paço do Lumiar.
Durante sua condução à Polícia Civil, Carlos Serra Martins também teria ofendido os policiais militares que o
acompanhavam e agredido a vítima.

Diante de tais fatos, o Ministério Público do Maranhão reiterou os pedidos de afastamento do cargo de
promotor de justiça e a decretação da prisão preventiva de Carlos Serra Martins.
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Unihosp é condenada a pagar indenização por não autorizar internação de criança

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) condenou a Unihosp Serviços de Saúde a pagar
indenização de R$ 5 mil, por danos morais, por não ter autorizado a internação de uma criança, em fevereiro de
2013, em hospital de São Luís. O órgão colegiado também confirmou outra decisão tomada em primeira
instância, que obrigou o plano de saúde, pouco depois - à época, a autorizar a internação do bebê em razão da
urgência do caso.

Segundo a apelação da empresa, o paciente apresentou quadro de febre e sangue nas fezes no dia 9 de
fevereiro de 2013, mas foi prontamente atendido pelo plano de saúde no Hospital da Criança.
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Ouvidoria do Judiciário registra mais de 2 mil atendimentos no primeiro semestre

A Ouvidoria do Poder Judiciário do Maranhão registrou, no primeiro semestre deste ano, 2.048 manifestações,
com recorde no mês de maio, quando realizou 416 atendimentos. As demandas representam um crescimento de
30% em comparação ao mesmo período do ano passado (1.586 manifestações).

Os dados foram reunidos em relatório produzido e divulgado pelo órgão do TJMA. “Esperamos que as
informações aqui contidas possam contribuir com a gestão do Poder Judiciário e com a construção de políticas
administrativas tendentes a melhorar a qualidade dos serviços judiciais e extrajudiciais”, ressalta o
ouvidor-geral, desembargador Paulo Velten.
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Projeto da Corregedoria se classifica em segundo lugar no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça

O projeto Justiça nos Bairros, da Corregedoria Geral da Justiça, ficou em segundo lugar na classificação final do
XII Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2014, categoria Institucional, do 10º Congresso Brasileiro dos
Assessores de Comunicação da Justiça, evento promovido pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça
(FCNJ).

Concebido a partir da constatação do aumento de demandas processuais em consequência de litígios que
poderiam ser resolvidos dentro das próprias comunidades, o projeto, sempre coordenado por um juiz, é
desenvolvido em parceria pela Assessoria de Comunicação da CGJ e pela 2ª Vara de Imperatriz, que tem como
titular a juíza Ana Beatriz.
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Fórum de São Luís faz mutirão de reconhecimento de paternidade nesta sexta

A 1ª Vara da Família de São Luís realiza nesta sexta-feira (29), no Fórum Desembargador Sarney Costa
(Calhau), mais uma edição do projeto “Reconhecer é Amar!”. As audiências de reconhecimento de paternidade
acontecem das 8h30 às 10h00 e serão presididas pela juíza Stela Pereira Muniz Braga.

Os pais podem fazer o reconhecimento voluntário da paternidade durante o mutirão, ou serem submetidos ao
exame de DNA, no Laboratório Forense de Biologia Molecular, que funciona no próprio fórum. O procedimento
é 100% gratuito e não há necessidade de um processo judicial.
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Situação de presos com doença mental será discutida em seminário de Justiça Criminal
A situação dos detentos que apresentam distúrbios mentais e dependência química será discutida no seminário
de Justiça Criminal e Saúde Mental do Maranhão, que terá início nesta quarta-feira (27), às 17 horas, no
Auditório Madalena Serejo, no Fórum de São Luís. A conferência de abertura será ministrada pelo
coordenador-geral da Unidade de Monitoramento Carcerário (UMF-TJMA), presidente do TRE, desembargador
Froz Sobrinho, que abordará o tema “Novos Rumos para a Justiça: Os direitos humanos e a saúde mental”.

O evento prossegue nos dias 28 e 29, das 8h às 18h, com os minicursos “Criminologia Clínica e Saúde Mental
no Sistema Carcerário”, do professor da USP Alvino Augusto de Sá; “A Luta Antimanicomial no Brasil”, pela
mestre em psicologia Jureuda Duarte Guerra (PA).
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Carolina – audiências previdenciárias mobilizam a comarca em setembro

Nos próximos dias 03, 04 e 05 de setembro, 138 audiências previdenciárias movimentam a Comarca de
Carolina. Presidido pelo juiz titular da unidade, Mazurkiévicz Saraiva de Sousa Cruz, o 1º Pautão de Audiências
Previdenciárias acontece na Sala de Audiências do fórum (Av. Elias Barros, s/n, Alto da Colina), das 8h às 12h e
das 14h às 18h. Em pauta, processos que tratam de aposentadoria rural, concessão de auxílio doença, auxílio
maternidade e outros.

De modo a garantir o sucesso da ação, partes e respectivos procuradores já se encontram devidamente
intimados. A equipe de servidores do fórum também já está preparada para a realização do Pautão. Para
facilitar a consulta por partes e advogados, a relação dos processos com audiências agendadas encontra-se no
pátio do Fórum.

Para o juiz, “com a quantidade de processos em tramitação na comarca o ideal mesmo é a realização de pautão
de audiências”. O magistrado ressalta ainda que ações do tipo vêm sendo realizadas com frequência nas ações
do Juizado Especial, ações criminais, da área de família e cíveis, “no intuito de julgar as demandas existentes na
comarca e dar uma resposta adequada e célere para os jurisdicionados”.

Distante 822 km de São Luís, Carolina é comarca de entrância inicial e termo único. O volume de processos em
tramitação na unidade atualmente é de cerca de 10 mil. Desses, aproximadamente 300 são previdenciários,
segundo informações da secretaria judicial.
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Nelma Sarney prega apoio da Corregedoria Nacional para fortalecimento da magistratura

27/08/2014
 
Ministra Nancy recebeu bem os encaminhamentos da corregedora Nelma Sarney

Em reunião de trabalho realizada na manha desta quarta-feira (27) no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília,
a presidente do Colégio de Corregedores dos Tribunais de Justiça do Brasil, desembargadora Nelma Sarney,
pediu apoio da recém-empossada corregedora nacional de Justiça, ministra Nancy Andrighi, às demandas do
Colégio, que tem como missão fotalecer a Justiça de 1º grau. Esse foi o primeiro compromisso de trabalho da
corregedora nacional após sua posse, ocorrida na noite desta terça (26).

Representando corregedores de todo Brasil, parte deles presentes na reunião, a desembargadora Nelma Sarney
fez a entrega oficial da Carta de São Paulo, documento que é resultado do último encontro do Colégio realizado
na capital paulistana. A corregedora da Justiça do Maranhão destacou como principais reivindicações a solução
em relação à competência delegada; a integração dos sistemas de informação, contrapondo a imposição feita
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ); e um programa nacional de valorzação dos juízes.

Ao falar da competência delegada, Nelma Sarney defendeu que seja suscitado o debate a fim de encontrar uma
solução urgente para esse fator, que tem sobrecarregado a demanda processual da Justiça estadual.  Ela
reforçou que é preciso encontrar uma solução temporária, a exemplo do repasse de contrapartida financeira
por parte da União para o devido atendimento dessas demandas até que se resolva de forma definitiva a
questão.

A chamada competência delegada é a transferência de responsabilidade para julgamento na Justiça estadual de
processos que deveriam tramitar na Justiça federal, mas que não é feito em virtude de não haver varas federais
em diversas comarcas, mais notadamente nas cidades do interior do País.

Sistemas – Em relação à interoperabilidade dos sistemas, o Colégio de Corregedores pede que o CNJ promova a
integração dos sistemas de informação dos tribunais com o do Conselho, mantendo e aproveitando a
infraestrutura já existente nos tribunais estaduais. Isso porque, de acordo com o posicionamento do Colégio,
muitos tribunais já realizaram um alto investimento tecnologia para desenvolver soluções de gerenciamento
virtual de processos. Hoje, há uma imposição do CNJ, por meio da Resolução 185, para implantação do Processo
Judicial Eletrônico (PJE). O Colégio reforça, ainda, que o sistema do Conselho não atende a todas as
necessidades de trabalho das justiças estaduais.

Valorização – Durante os trabalhos realizados nesta manhã, Nelma Sarney também chamou atenção para a
saúde e valorização dos juízes. Para a corregedora do Maranhão, os juízes trabalham com uma demanda
processual crescente, enfrentando carência de infraestrutura e pressões sociais para dar solução aos litígios.

Ela falou de algumas ações e projetos que vem realizando para diminuir essa sobrecarga e garantir a boa
prestação dos serviços judiciais. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo Judiciário na Maranhão, enfatizou
que algumas dessas ações já estão em execução na Justiça maranhense, a exemplo dos projetos Estante Vazia e
Itinerância. “Precisamos desenvolver uma política nacional de valorização à magistratura, a fim de garantir o



acompanhamento e apoio aos nossos magistrados”, concluiu Nelma Sarney.

A ministra Nancy Andrighi classificou como fundamentais os encaminhamentos da Colégio e em sua primeira
manifestação como corregedora nacional, destacou que o grande desafio assumido em sua gestão será o de
garantir celeridade no julgamento dos processos em todo País, assim como reduzir o número de processos
administrativos que tramitam na própria Corregedoria. Segundo a ministra, o órgão correcional possui
aproximadamente 4.700 processos administrativos em tramitação, afirmado que internamente também
enfrentará um grande desafio na resolução dos mesmos.

A ministra acatou as reivindicações feitas e destacou que a tônica dos trabalhos realizados nas corregedorias
deve ser a transparência, pautados em no diálogo. A corregedora nacional ratificou que está na hora de
intensificar o uso de ferramentas da tecnologia da informação e de comunicação como suporte aos trabalhos
desenvolvidos. “Somente com a presença constante e um canal aberto de comunicação é possível a realização
de um bom trabalho”, disse.

O juiz auxiliar da Corregedoria, José Américo Costa, e uma equipe de assessores acompanhou a
desembargadora Nelma Sarney no compromisso de trabalho. José Américo deve parmanecer na capital federal
até a sexta-feira (29) para tratar de assuntos relacionados à Infância e a Juventude, a exemplo da adoção. O
magistrado é o representante do Maranhão no Conselho de Autoridades Centrais da Presidência da República.
O juiz adiantou que a próxima reunião do órgão será dia 05 de dezembro, na cidade de Porto Alegre.
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Seminário discute atuação e desafios do Poder Judiciário

27/08/2014

O  ciclo de estudos de Direito Contemporâneo, que integra a II Semana de Valorização da Magistratura, iniciado
nesta quarta-feira (27), no Fórum de São Luís, deu início às reflexões sobre as novas demandas que chegam ao
Judiciário e como os juízes devem atuar diante delas.

Com a palestra sobre Ativismo Judicial, com o professor doutor José Ricardo Cunha (UERJ), os magistrados
maranhenses observaram como o poder de uma decisão judicial não interfere apenas na vida das partes do
processo – como há algum tempo se verificava – mas agora pode mudar o curso das políticas públicas.

Nesse primeiro momento da vasta programação acadêmica que se estende até o dia 29 de agosto, os
magistrados maranhenses buscaram compreender esse fenômeno do ativismo judicial e judicialização da
política, visitando teóricos importantes que buscam explicar como se dá essa interferência, de maneira regular
e significativa, do Judiciário nas opções políticas dos Poderes Executivo e Legislativo.

“O Judiciário se consolida, cada vez mais, como agente político, garantidor das promessas da Constituição e que
interfere nas políticas públicas. Por tanto, precisa compreender a melhor forma de fazê-lo e quais os limites da
sua atuação”, destacou o juiz Holídice Barros – diretor acadêmico da Associação de Magistrados do Maranhão
(AMMA).

A Escola judicial maranhense apoia a atividade acadêmica e já credenciou o seminário junto à Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), instituição de ensino de referência na magistratura
brasileira, que certificará os participantes.

O seminário é uma ação de aperfeiçoamento, destinada à magistratura e áreas afins, com palestras e painéis
abordando grandes temas, como as novas questões a serem apreciadas pelos juízes acerca do direito de família,
execução penal e as repercussões econômicas das sentenças judiciais.

PROGRAMAÇÃO – A conferência de abertura oficial, sobre o tema “Valorização da Magistratura”, com o
presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), juiz João Ricardo Santos,  será nesta quarta-feira
(28), às 19 horas, no auditório do Fórum de São Luís.

No dia 28 de agosto, seguem as discussões acadêmicas abordando ‘Desafios institucionais para um Poder
Republicano’; ‘Poder Judiciário e Desenvolvimento Econômico’ – com o juiz Nelson Moraes Rego (TJMA); ‘O uso
predatório do Poder Judiciário – com o juiz Sergio Junkes (TJSC) e ‘Novos desafios do Direito de Família’- a ser
proferida pelo desembargador Lourival Serejo (TJMA).

No dia 29 de agosto, a programação segue com os paineis ‘A execução penal no Brasil: desafios e soluções’ –
cujos palestrantes serão o juiz Douglas Martins (TJMA) e o desembargador Herbeth Carneiro (TJMG e
presidente do Conselho Penitenciário Nacional) ; ‘O processo eletrônico e o peticionamento eletrônico’;
‘Judicialização da política, democracia e expertise’ – com o procurador regional da República Daniel Sarmento –



e às 17 horas, a palestra de encerramento ‘Novos desafios do Direito do Consumidor’, proferida pelo ministro
Paulo Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
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Mantida suspensão de direitos políticos de ex-prefeito de Imperatriz

27/08/2014

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença de primeira instância, na
parte que condenou o ex-prefeito de Imperatriz Jomar Fernandes Pereira Filho à suspensão dos direitos
políticos pelo prazo de três anos e ao pagamento de multa equivalente a cinco vezes o valor atualizado da
remuneração de prefeito municipal.

A sentença da Vara da Fazenda Pública de Imperatriz havia condenado Jomar Fernandes por prática de ato de
improbidade, por entender que houve apropriação, por parte do prefeito à época, de quantia descontada na
folha dos servidores municipais para pagamento de cota de seguro em grupo.

O ex-gestor do município apelou ao TJMA, alegando ilegitimidade ativa do município para propor a ação
principal e inexistência de ato de improbidade ou dano aos cofres públicos.

O desembargador Paulo Velten (relator) lembrou que a alegação de ilegitimidade já havia sido afastada pelo
Tribunal em julgamento de recurso anterior.

COMPROVADO – O relator disse estar comprovado nos autos que Jomar Fernandes firmou convênio com a
Assessoria de Seguros de Pessoas do Brasil (ASPEB), quando era prefeito do município, com o objetivo da
concessão facultativa de seguro de vida em grupo aos servidores municipais, mediante desconto em folha.
Acrescentou também estar provado que o então prefeito descontou, porém não repassou à seguradora os
valores referentes aos meses de julho a novembro de 2004.

Segundo o magistrado, o dolo exigido para a configuração da conduta de improbidade no caso é o genérico, que
consiste no descumprimento consciente, voluntário e indesculpável do dever que todo administrador tem de
agir conforme ditames éticos e morais, honrando compromissos assumidos segundo os padrões de lealdade e
boa-fé.

Quanto ao suposto prejuízo de R$ 20.413,88, referentes aos descontos não repassados, disse não haver prova
nos autos de que essa quantia tenha saído dos cofres municipais, beneficiando o ex-prefeito ou terceiros.

Em razão disto, o relator manteve a sentença na parte que suspendeu os direitos políticos do apelante e fixou
multa a ser paga por ele, mas excluiu da condenação a obrigação de ressarcimento do dano.

Os desembargadores Jorge Rachid (revisor) e Jamil Gedeon também votaram pelo provimento parcial do
recurso. (Processo nº 434212013 – Imperatriz)
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Comarca de Pinheiro vai ter atendimento suspenso no próximo dia 3 de setembro

27/08/2014
 
Feriado em Pinheiro

A juíza Lavinia Macedo, titular do Juizado Especial Cível e Criminal  e diretora do Fórum da Comarca de
Pinheiro, baixou portaria que determina a suspensão de atendimento na comarca no dia 3 de setembro. O
motivo da suspensão decorre de feriado municipal em alusão à emancipação do Município de Pinheiro, ocorrida
há 158 anos.

Os feriados municipais em Pinheiro, instituídos por Decreto-Lei, são os dias: 24 de abril (data de nascimento de
José Sarney); 31 de julho (dia de Santo Inácio de Loiola, padroeiro de Pinheiro); e 3 de setembro, data da
emancipação política.

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

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

Também pelo Ato nº 1664/2012, não há expediente forense quando de feriados definidos em lei municipal. E no
art. 6º fica claro que os pontos facultativos instituídos pelo Poder Executivo não obrigam a observância pelo
Judiciário. Conforme estabelece o artigo 7º do mesmo documento, é determinado que nos dias em que não
houver expediente forense deverá funcionar o Plantão Judiciário.
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Corregedoria Nacional de Justiça realiza 30 inspeções e correições no período de dois anos

Divulgação CNJ
Corregedoria Nacional de Justiça realiza 30 inspeções e correições no período de dois anos

A Corregedoria Nacional de Justiça realizou nos últimos dois anos – período em que o ministro Francisco Falcão
esteve à frente do órgão – 30 inspeções e correições em unidades judiciárias e administrativas de tribunais. Das
30 inspeções e correições, 14 tiveram por foco a área administrativa, sendo quatro inspeções (TJGO, TJSC, TJSE
e TJPE) e dez correições (TJAM – 2 vezes –, TJAP, TJBA – 2 vezes –, TJPA, TJPI, TJPR, TJRN, TJMS).

Uma das principais preocupações da Corregedoria nesse período foi o monitoramento de todas as
determinações e recomendações relacionadas com a área administrativa, que foram feitas pelo CNJ desde o
primeiro relatório de inspeção emitido, em 2008. Segundo levantamento feito pela Corregedoria, 868
determinações ou recomendações foram feitas desde o início do processo de fiscalização in loco nos tribunais,
apenas relacionadas à área administrativa.

As áreas de licitações, gestão de pessoas e folhas de pagamento concentram grande parte dos problemas
identificados durante as fiscalizações; por isso, foram alvo de mais da metade das recomendações e
determinações da Corregedoria. Veja neste quadro.

Com o acompanhamento do cumprimento das determinações feitas, a Corregedoria Nacional de Justiça
ofereceu aos tribunais soluções específicas, a fim de corrigir as principais deficiências encontradas na área
administrativa de cada tribunal.

Aos servidores dos tribunais de Alagoas, Pernambuco e Maranhão (TJAL, TJPE e TJMA), por exemplo, foram
oferecidos cursos de aperfeiçoamento em licitação e contratos, ministrados por servidores do Tribunal de
Contas da União (TCU) e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).

Regimento Interno – De acordo com o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as inspeções
são realizadas para a “apuração de fatos relacionados ao conhecimento e à verificação do funcionamento dos
serviços judiciais e auxiliares, das serventias e dos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro,
havendo ou não evidências de irregularidades”.

Já as correições têm como finalidade “apuração de fatos determinados relacionados a deficiências graves dos
serviços judiciais e auxiliares, das serventias e dos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro”.
Parte dessas investigações serviu de subsídio a sindicâncias e processos administrativos disciplinares relatados
pela Corregedoria nesse período. De janeiro de 2013 a junho de 2014, o Plenário do CNJ aprovou a abertura de
20 processos administrativos disciplinares contra magistrados.

Veja aqui as inspeções e correições feitas pela Corregedoria nos últimos dois anos.

Competência correicional – Durante a gestão do ministro Francisco Falcão na Corregedoria Nacional de Justiça,
o Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a abertura de 20 processos administrativos



disciplinares (PADs) e determinou o afastamento cautelar de 16 magistrados (dados de janeiro de 2013 a junho
de 2014). Entre os afastados, há juízes, desembargadores e até presidentes de tribunais.

Os processos instaurados investigam infrações disciplinares, tais como a participação de magistrados em hastas
públicas, a venda de decisões judiciais, evolução patrimonial incompatível com a renda declarada, quebra do
dever de imparcialidade na relação com advogados e favorecimento a políticos, entre outras condutas.

Além destes PADs, foram abertos quatro procedimentos de revisão disciplinar contra magistrados do Pará, de
Pernambuco e do Paraná. Na última sessão do primeiro semestre de 2014, o Plenário decidiu também dar
continuidade ao procedimento administrativo disciplinar que apurava indícios de irregularidades na conduta de
um magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). A tramitação do processo, aberto em
setembro de 2012, estava suspensa devido a uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF).

Acesse aqui os relatórios de inspeções e correições feitas pela Corregedoria Nacional de Justiça.

Tatiane Freire
Agência CNJ de Notícias
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Suspensão de direitos políticos de ex-prefeito de Imperatriz é
mantida

A condenação do ex-prefeito de Imperatriz, Jomar Fernandes Pereira Filho, à suspensão dos direitos políticos
pelo prazo de três anos e ao pagamento de multa equivalente a cinco vezes o valor atualizado da remuneração
de prefeito municipal foi mantida pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

A sentença da Vara da Fazenda Pública de Imperatriz havia condenado Jomar Fernandes por prática de ato de
improbidade, por entender que o então prefeito se apropriou de quantia descontada na folha dos servidores
municipais para pagamento de cota de seguro em grupo.

*  

saiba mais
* Justiça condena 30 prefeitos e ex-prefeitos em um ano e 5 meses

O ex-gestor do município apelou ao TJMA, alegando ilegitimidade ativa do município para propor a ação
principal e inexistência de ato de improbidade ou dano aos cofres públicos. O desembargador Paulo Velten
(relator) lembrou que a alegação de ilegitimidade já havia sido afastada pelo Tribunal em julgamento de recurso
anterior.

Para o relator, está comprovado nos autos que Jomar Fernandes firmou convênio com a Assessoria de Seguros
de Pessoas do Brasil (ASPEB), quando era prefeito do município, com o objetivo da concessão facultativa de
seguro de vida em grupo aos servidores municipais, mediante desconto em folha. Acrescentou também estar
provado que o então prefeito descontou, porém não repassou à seguradora os valores referentes aos meses de
julho a novembro de 2004.

O magistrado considerou que o dolo exigido para a configuração da conduta de improbidade no caso é o
genérico, que consiste no descumprimento consciente, voluntário e indesculpável do dever que todo
administrador tem de agir conforme ditames éticos e morais. Quanto ao suposto prejuízo de R$ 20.413,88,
referentes aos descontos não repassados, disse não haver prova nos autos de que essa quantia tenha saído dos
cofres municipais, beneficiando o ex-prefeito ou terceiros.

Em razão disto, o relator manteve a sentença na parte que suspendeu os direitos políticos do apelante e fixou
multa a ser paga por ele, mas excluiu da condenação a obrigação de ressarcimento do dano. Os
desembargadores Jorge Rachid (revisor) e Jamil Gedeon também otaram pelo provimento parcial do recurso.
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Justiça obriga Unihosp a pagar indenização em São Luís, MA

Uma decisão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão decidiu condenar a empresa Unihosp
Serviços de Saúde a pagar uma indenização no valor de R$ 5 mil, por danos morais, em virtude de não ter
autorizado a internação de uma criança, em fevereiro do ano passado, em um hospital da cidade de São Luís, no
Maranhão.

Segundo o processo movido contra a empresa, o menor de idade se encontrava enfermo, e apresentava quadro
de febre e sangue nas fezes quando deu entrada no Hospital da Criança, que fica situado na capital maranhense.
No local, a criança foi atendida, mas como não obteve melhora em sua saúde física acabou retornando em
menos de uma semana para uma nova consulta.

No centro médico, os pais da criança foram informados que a internação não poderia ser solicitada porque o
prazo de carência ainda não havia sido cumprido, de acordo, com o contrato assinado entre as duas partes.

Mas, segundo o desembargador Raimundo Barros, relator desse processo, em situações de extrema emergência,
como foi nesse caso, a carência cabe o tempo de 24h para que o paciente possa ser socorrido. Ele ainda
ressaltou que uma cláusula contratual jamais pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana.

A equipe do G1 Maranhão entrou em contato com o setor jurídico da Unihosp Serviços de Saúde, em São Luís,
no entanto, nenhum posicionamento, até o momento, foi dado sobre esse caso.
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Decretada prisão preventiva do promotor acusado de homícidio

O Ministério Público do Maranhão requereu, nesta terça-feira, 26, que o Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão decrete a prisão preventiva do promotor de justiça Carlos Serra Martins. Também foi pedido o
afastamento do promotor de justiça do cargo que ocupa, sendo suspensas as suas prerrogativas, inclusive o
porte de arma. Qualquer arma em seu poder deverá ser recolhida judicialmente.

O afastamento de Carlos Serra Martins do cargo de promotor de justiça já havia sido pedido à justiça em 2013,
com base no artigo 319, IV, do Código de Processo Penal. Na época, o Ministério Público defendia que "nos
autos, há provas suficientes da materialidade e autoria dos fatos delituosos para o recebimento da denúncia,
que são graves, especialmente porque praticados por membro do Ministério Público".

O pedido de prisão preventiva foi ofertado nos autos do processo nº 17310/2014, tendo como relator o
desembargador Jorge Rachid.

No último dia 23, no entanto, o promotor Carlos Serra Martins foi conduzido ao Plantão Central do Cohatrac. O
promotor estava de posse de uma escopeta calibre 12  e uma pistola calibre 380, além de munições.

De acordo com o procedimento policial, o promotor de justiça teria disparado por três vezes em direção a um
homem, em virtude de discussão sobre a propriedade de terras na localidade Iguaíba, em Paço do Lumiar.
Durante sua condução à Polícia Civil, Carlos Serra Martins também teria ofendido os policiais militares que o
acompanhavam e agredido a vítima.

Diante de tais fatos, o Ministério Público do Maranhão reiterou os pedidos de afastamento do cargo de
promotor de justiça e a decretação da prisão preventiva de Carlos Serra Martins.
Publicado em 27-08-2014 15:28:13.share' class='twitter-share-button' data-via='idifusoraCom'
data-lang='pt'>Tweetar
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Ex-prefeito tem seus direitos políticos suspensos pela justiça

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença de primeira instância, na
parte que condenou o ex-prefeito de Imperatriz Jomar Fernandes Pereira Filho à suspensão dos direitos
políticos pelo prazo de três anos e ao pagamento de multa equivalente a cinco vezes o valor atualizado da
remuneração de prefeito municipal.

A sentença da Vara da Fazenda Pública de Imperatriz havia condenado Jomar Fernandes por prática de ato de
improbidade, por entender que houve apropriação, por parte do prefeito à época, de quantia descontada na
folha dos servidores municipais para pagamento de cota de seguro em grupo.

O ex-gestor do município apelou ao TJMA, alegando ilegitimidade ativa do município para propor a ação
principal e inexistência de ato de improbidade ou dano aos cofres públicos.
Publicado em 27-08-2014 17:25:34.share' class='twitter-share-button' data-via='idifusoraCom'
data-lang='pt'>Tweetar
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Saúde mental de presos será discutida em seminário

A situação dos detentos que apresentam distúrbios mentais e dependência química será discutida no seminário
de Justiça Criminal e Saúde Mental do Maranhão, que terá início nesta quarta-feira (27), às 17 horas, no
Auditório Madalena Serejo, no Fórum de São Luís. A conferência de abertura será ministrada pelo
coordenador-geral da Unidade de Monitoramento Carcerário (UMF-TJMA), presidente do TRE, desembargador
Froz Sobrinho, que abordará o tema "Novos Rumos para a Justiça: Os direitos humanos e a saúde mental".

O evento prossegue nos dias 28 e 29, das 8h às 18h, com os minicursos "Criminologia Clínica e Saúde Mental
no Sistema Carcerário", do professor da USP Alvino Augusto de Sá; "A Luta Antimanicomial no Brasil", pela
mestre em psicologia Jureuda Duarte Guerra (PA); "A Construção da Atenção psicossocial no Maranhão", por
Marden Marques Soares Filho (Ministério da Saúde); "Medidas Socioeducativas e Saúde Mental, pelo juiz da 2ª
Vara da Infância e Juventude, José dos Santos Costa; e "A Construção do Caso Clínico", pela doutora Ana
Cristina Figueiredo (UFRJ).

O seminário, que se constituirá de conferências, minicursos e workshops, é organizado pela Escola Superior da
Magistratura do Maranhão (ESMAM), em parceria com a Unidade de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário do Tribunal de Justiça do Maranhão.
Publicado em 26-08-2014 16:43:24.share' class='twitter-share-button' data-via='idifusoraCom'
data-lang='pt'>Tweetar
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Ministério Público pede afastamento e prisão de promotor de
justiça

O Ministério Público do Maranhão requereu, nesta terça-feira, 26, que o Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão decrete a prisão preventiva do promotor de justiça Carlos Serra Martins. Também foi pedido o
afastamento do promotor de justiça do cargo que ocupa, sendo suspensas as suas prerrogativas, inclusive o
porte de arma. Qualquer arma em seu poder deverá ser recolhida judicialmente.

O afastamento de Carlos Serra Martins do cargo de promotor de justiça já havia sido pedido à justiça em 2013,
com base no artigo 319, IV, do Código de Processo Penal. Na época, o Ministério Público defendia que "nos
autos, há provas suficientes da materialidade e autoria dos fatos delituosos para o recebimento da denúncia,
que são graves, especialmente porque praticados por membro do Ministério Público".

O pedido de prisão preventiva foi ofertado nos autos do processo nº 17310/2014, tendo como relator o
desembargador Jorge Rachid.

Por decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o promotor se encontra afastado de suas
funções administrativas desde fevereiro. A medida foi renovada por mais 90 dias.

Devido a constantes ameaças e agressões contra uma testemunha, já tinha sido pedida a prisão preventiva do
promotor. A relatora substituta, desembargadora Nelma Sarney, no entanto, indeferiu o pedido. O Ministério
Público do Maranhão interpôs agravo contra a decisão, novamente indeferido pelo Tribunal de Justiça.

DISPAROS

No último dia 23, no entanto, o promotor Carlos Serra Martins foi conduzido ao Plantão Central do Cohatrac. O
promotor estava de posse de uma escopeta calibre 12  e uma pistola calibre 380, além de munições.

De acordo com o procedimento policial, o promotor de justiça teria disparado por três vezes em direção a um
homem, em virtude de discussão sobre a propriedade de terras na localidade Iguaíba, em Paço do Lumiar.
Durante sua condução à Polícia Civil, Carlos Serra Martins também teria ofendido os policiais militares que o
acompanhavam e agredido a vítima.

Diante de tais fatos, o Ministério Público do Maranhão reiterou os pedidos de afastamento do cargo de
promotor de justiça e a decretação da prisão preventiva de Carlos Serra Martins.
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Imperatriz

Publicado em: 27/08/2014 - 15:23

Fonte: TJMA

Mantida suspensão de direitos políticos de ex-prefeito de Imperatriz

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença de primeira instância, na
parte que condenou o ex-prefeito de Imperatriz Jomar Fernandes Pereira Filho à suspensão dos direitos
políticos pelo prazo de três anos e ao pagamento de multa equivalente a cinco vezes o valor atualizado da
remuneração de prefeito municipal.

Ex-prefeito de Imperatriz Jomar Fernandes Pereira Filho
A sentença da Vara da Fazenda Pública de Imperatriz havia condenado Jomar Fernandes por prática de ato de
improbidade, por entender que houve apropriação, por parte do prefeito à época, de quantia descontada na
folha dos servidores municipais para pagamento de cota de seguro em grupo.

O ex-gestor do município apelou ao TJMA, alegando ilegitimidade ativa do município para propor a ação
principal e inexistência de ato de improbidade ou dano aos cofres públicos.

O desembargador Paulo Velten (relator) lembrou que a alegação de ilegitimidade já havia sido afastada pelo
Tribunal em julgamento de recurso anterior.

COMPROVADO - O relator disse estar comprovado nos autos que Jomar Fernandes firmou convênio com a
Assessoria de Seguros de Pessoas do Brasil (ASPEB), quando era prefeito do município, com o objetivo da
concessão facultativa de seguro de vida em grupo aos servidores municipais, mediante desconto em folha.
Acrescentou também estar provado que o então prefeito descontou, porém não repassou à seguradora os
valores referentes aos meses de julho a novembro de 2004.

Segundo o magistrado, o dolo exigido para a configuração da conduta de improbidade no caso é o genérico, que
consiste no descumprimento consciente, voluntário e indesculpável do dever que todo administrador tem de
agir conforme ditames éticos e morais, honrando compromissos assumidos segundo os padrões de lealdade e
boa-fé.

Quanto ao suposto prejuízo de R$ 20.413,88, referentes aos descontos não repassados, disse não haver prova
nos autos de que essa quantia tenha saído dos cofres municipais, beneficiando o ex-prefeito ou terceiros.

Em razão disto, o relator manteve a sentença na parte que suspendeu os direitos políticos do apelante e fixou
multa a ser paga por ele, mas excluiu da condenação a obrigação de ressarcimento do dano.



Os desembargadores Jorge Rachid (revisor) e Jamil Gedeon também votaram pelo provimento parcial do
recurso. (Processo nº 434212013 – Imperatriz)
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Geral

Publicado em: 27/08/2014 - 15:21

Fonte: TJMA

Unihosp é condenada a pagar indenização por não autorizar internação de criança

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) condenou a Unihosp Serviços de Saúde a pagar
indenização de R$ 5 mil, por danos morais, por não ter autorizado a internação de uma criança, em fevereiro de
2013, em hospital de São Luís. O órgão colegiado também confirmou outra decisão tomada em primeira
instância, que obrigou o plano de saúde, pouco depois – à época, a autorizar a internação do bebê em razão da
urgência do caso.

Segundo a apelação da empresa, o paciente apresentou quadro de febre e sangue nas fezes no dia 9 de
fevereiro de 2013, mas foi prontamente atendido pelo plano de saúde no Hospital da Criança. Informou que,
como não houve melhora, foi levado de novo à unidade, menos de uma semana depois, mas a internação teria
sido negada devido ao não cumprimento do prazo de 180 dias de carência previsto no contrato.

A Unihosp alegou que os pais da criança, por conta própria, teriam aplicado medicação em casa, que não surtiu
efeito, fazendo com que o bebê retornasse ao hospital no dia seguinte. Disse que novo pedido de internação foi
negado, já que a requisição ocorreu, não por atendimento emergencial em razão do estado do paciente, e sim
para acompanhamento ambulatorial.

24 HORAS - O desembargador Raimundo Barros (relator) analisou os autos e verificou tratar-se de situação de
emergência, que tem prazo máximo de carência de 24 horas, segundo a legislação. Ressaltou que uma cláusula
contratual não poderia se sobrepor ao princípio da dignidade humana, sendo um direito e garantia fundamental.

O relator citou entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio TJMA em situações semelhantes.
Entendeu que o descumprimento de obrigação contratual firmada em plano de saúde, diferentemente de outros
tipos de contratos, de imediato acarreta dano moral, pela natureza do próprio bem segurado, no caso a saúde e
até a vida do ser humano.

Barros acrescentou o constrangimento do consumidor, de ser informado na frente de outras pessoas de que não
pode ser atendido pelo plano, agravando-lhe o abalo emocional. O magistrado apenas excluiu a condenação de
honorários advocatícios atribuída à Unihosp, já que o pai do garoto foi assistido pela Defensoria Pública do
Estado.

A desembargadora Maria das Graças Duarte e a juíza Andréa Lago, convocada para compor quórum,
acompanharam o voto do relator, pelo parcial provimento do
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 Como decidir corretamente e vencer será tema da mensagem no culto desta sexta

Para onde você pretende ir? Você está no caminho certo? Em que está focada a sua vida e a sua existência? Que
atitudes podem nos garantir vitória? Ganhar e vencer são a mesma coisa? Essas e outras questões serão
abordadas na mensagem O caminho dos vencedores, com o bispo Mário Porto (Comunidade Vida, Rádio 92,3
FM), nesta sexta-feira (29), às 8 horas, no auditório do Tribunal de Justiça do Maranhão, durante culto de
louvor e adoração, com participação de magistrados e servidores.

A programação é aberta ao público. 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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Carolina - audiências previdenciárias mobilizam a comarca em setembro

Publicado por Tribunal de Justiça do Maranhão - 7 horas atrás

Nos próximos dias 03, 04 e 05 de setembro, 138 audiências previdenciárias movimentam a Comarca de
Carolina. Presidido pelo juiz titular da unidade, Mazurkiévicz Saraiva de Sousa Cruz, o 1º Pautão de Audiências
Previdenciárias acontece na Sala de Audiências do fórum (Av. Elias Barros, s/n, Alto da Colina), das 8h às 12h e
das 14h às 18h. Em pauta, processos que tratam de aposentadoria rural, concessão de auxílio doença, auxílio
maternidade e outros.

De modo a garantir o sucesso da ação, partes e respectivos procuradores já se encontram devidamente
intimados. A equipe de servidores do fórum também já está preparada para a realização do Pautão. Para
facilitar a consulta por partes e advogados, a relação dos processos com audiências agendadas encontra-se no
pátio do Fórum.

Para o juiz, com a quantidade de processos em tramitação na comarca o ideal mesmo é a realização de pautão
de audiências. O magistrado ressalta ainda que ações do tipo vêm sendo realizadas com frequência nas ações
do Juizado Especial, ações criminais, da área de família e cíveis, no intuito de julgar as demandas existentes na
comarca e dar uma resposta adequada e célere para os jurisdicionados.

Distante 822 km de São Luís, Carolina é comarca de entrância inicial e termo único. O volume de processos em
tramitação na unidade atualmente é de cerca de 10 mil. Desses, aproximadamente 300 são previdenciários,
segundo informações da secretaria judicial.
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Curso de memorização e concentração desperta interesse de servidores do Judiciário

Publicado por Tribunal de Justiça do Maranhão - 1 dia atrás

O recordista de memória, Renato Alves, treina os servidores para ampliar a concentração

Mais 150 servidores do Poder Judiciário foram capacitados para usar técnicas que potencializam o foco, a
concentração e a memória. O método é apresentado pelo recordista nacional de memória, Renato Alves Nunes,
que ministrou o curso Aprendizagem Acelerada, Memorização, Foco e Concentração, promovido pela Escola
Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM), no auditório do TJMA.

A secretária-geral da Escola Superior da Magistratura, Maria Nery Paiva, destacou que o curso de
Memorização é o mais procurado pelos servidores nos últimos anos. A capacitação faz parte de um cronograma
organizado pela ESMAM e atende ao planejamento estratégico da escola, com vistas a capacitar servidores e
magistrados nas mais variadas áreas - desde segurança do trabalho, recursos humanos, redação oficial e outros
- contribuindo para a motivação e formação pessoal e profissional de todos.

A demanda foi tão grande, que convidamos o palestrante Renato Alves para vir a São Luís pela terceira vez para
ministrar mais uma edição do treinamento. Ficamos felizes ao perceber que os servidores estão cada vez mais
motivados a participar dos cursos e a investir em suas carreiras, ressaltou a secretária.

ANSIEDADE - Durante o curso, os participantes desenvolveram exercícios para memorizar informações,
números e perfis de pessoas, contribuindo para evitar esquecimentos, reduzir a ansiedade e otimizar o trabalho
e os estudos.

De acordo com o palestrante, uma pessoa concentrada reduz em até 73% o tempo para execução de uma tarefa.
Para ele, escrever é o melhor exercício para memorizar as informações; em seguida, a leitura, a explicação do
que foi lido e a revisão do texto.

A memória humana é inesgotável em sua capacidade. No entanto, para aumentarmos nosso poder de
memorização, só precisamos exercitá-la diariamente, por meio de técnicas, que estão à disposição de todos,
pontuou o mnemonista.

O especialista em memória destacou, também, que os estados emocionais influenciam pensamentos e geram
comportamentos causadores de distração e esquecimento, responsáveis por elevar o índice de retrabalho e os
níveis de estresse.

Nossos pensamentos, escolhas e estados emocionais são determinantes para o nosso comportamento, ora
bloqueando ou liberando as nossas memórias. Somos produtos do que pensamos. Por isso, jamais devemos agir,
falar ou pensar de forma negativa, afirmou Renato Alves.

Renato Alves explicou aos participantes que, além das técnicas, existem mecanismos facilitadores da memória,



tais como: a prática de exercícios físicos, alimentação saudável, beber água frequentemente, trabalhar com
prazer, dormir horas suficientes de sono, entre outras.

PÚBLICO - A coordenadora de Contabilidade do TJMA, Célia Regina Pereira, afirmou que irá utilizar as técnicas
repassadas para melhorar o desempenho das atividades profissionais e pessoais.

Esse curso foi fundamental para mim, que trabalho com tantas informações e números. Já gostava de
memorizar números e atividades diárias, mas agora com conhecimento dessas técnicas eficientes, tenho certeza
de que irei aperfeiçoar minha memória e, consequentemente, meus resultados no trabalho e na minha vida
pessoal. Nunca fui boa em memorizar nomes de pessoas. Espero desenvolver essa capacidade.

RECORDISTA DE MEMÓRIA - Renato Alves Nunes é pesquisador cognitivo, autor de 6 livros, consultor e
palestrante com 20 anos de experiência. Graduado em Ciências da Computação pela Universidade de Marília
(SP) e estudou Ciências Cognitivas e Filosofia da Mente pela UNESP. Ele é o primeiro brasileiro a obter o título
de melhor memória do Brasil, pelo Rank Brasil - o livro dos recordes nacionais.
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Mantida suspensão de direitos políticos de ex-prefeito de Imperatriz

Publicado por Tribunal de Justiça do Maranhão - 4 horas atrás

Desembargador Paulo Velten (relator) lembrou que a alegação de ilegitimidade já havia sido afastada pelo
Tribunal em julgamento anterior

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença de primeira instância, na
parte que condenou o ex-prefeito de Imperatriz Jomar Fernandes Pereira Filho à suspensão dos direitos
políticos pelo prazo de três anos e ao pagamento de multa equivalente a cinco vezes o valor atualizado da
remuneração de prefeito municipal.

A sentença da Vara da Fazenda Pública de Imperatriz havia condenado Jomar Fernandes por prática de ato de
improbidade, por entender que houve apropriação, por parte do prefeito à época, de quantia descontada na
folha dos servidores municipais para pagamento de cota de seguro em grupo.

O ex-gestor do município apelou ao TJMA, alegando ilegitimidade ativa do município para propor a ação
principal e inexistência de ato de improbidade ou dano aos cofres públicos.

O desembargador Paulo Velten (relator) lembrou que a alegação de ilegitimidade já havia sido afastada pelo
Tribunal em julgamento de recurso anterior.

COMPROVADO - O relator disse estar comprovado nos autos que Jomar Fernandes firmou convênio com a
Assessoria de Seguros de Pessoas do Brasil (ASPEB), quando era prefeito do município, com o objetivo da
concessão facultativa de seguro de vida em grupo aos servidores municipais, mediante desconto em folha.
Acrescentou também estar provado que o então prefeito descontou, porém não repassou à seguradora os
valores referentes aos meses de julho a novembro de 2004.

Segundo o magistrado, o dolo exigido para a configuração da conduta de improbidade no caso é o genérico, que
consiste no descumprimento consciente, voluntário e indesculpável do dever que todo administrador tem de
agir conforme ditames éticos e morais, honrando compromissos assumidos segundo os padrões de lealdade e
boa-fé.

Quanto ao suposto prejuízo de R$ 20.413,88, referentes aos descontos não repassados, disse não haver prova
nos autos de que essa quantia tenha saído dos cofres municipais, beneficiando o ex-prefeito ou terceiros.

Em razão disto, o relator manteve a sentença na parte que suspendeu os direitos políticos do apelante e fixou
multa a ser paga por ele, mas excluiu da condenação a obrigação de ressarcimento do dano.

Os desembargadores Jorge Rachid (revisor) e Jamil Gedeon também votaram pelo provimento parcial do
recurso. (Processo nº 434212013 - Imperatriz)
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Como decidir corretamente e vencer será tema da mensagem no culto desta sexta (29)

Publicado por Tribunal de Justiça do Maranhão - 8 horas atrás

Para onde você pretende ir? Você está no caminho certo? Em que está focada a sua vida e a sua existência? Que
atitudes podem nos garantir vitória? Ganhar e vencer são a mesma coisa? Essas e outras questões serão
abordadas na mensagem O caminho dos vencedores, com o bispo Mário Porto (Comunidade Vida, Rádio 92,3
FM), nesta sexta-feira (29), às 8 horas, no auditório do Tribunal de Justiça do Maranhão, durante culto de
louvor e adoração, com participação de magistrados e servidores.

A programação é aberta ao público. 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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Comarca de Pinheiro vai ter atendimento suspenso no próximo dia 3 de setembro

A juíza Lavinia Macedo, titular do Juizado Especial Cível e Criminal e diretora do Fórum da Comarca de
Pinheiro, baixou portaria que determina a suspensão de atendimento na comarca no dia 3 de setembro. O
motivo da suspensão decorre de feriado municipal em alusão à emancipação do Município de Pinheiro, ocorrida
há 158 anos.

Os feriados municipais em Pinheiro, instituídos por Decreto-Lei, são os dias: 24 de abril (data de nascimento de
José Sarney); 31 de julho (dia de Santo Inácio de Loiola, padroeiro de Pinheiro); e 3 de setembro, data da
emancipação política.

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

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

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

Em sentença assinada no último dia 20, o juiz Glender Malheiros, titular da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa,
condenou o ex-prefeito do município, Francisco Alves de Holanda, pelos atos de improbidade administrativa de
fragmentação de despesas com dispensa indevida de licitação, concessão de diárias para si e para terceiros sem
autorização legal ou regulamentar, e aplicação de percentual a menor na educação e saúde. Além da perda dos
direitos políticos por cinco anos e da proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo mesmo prazo, o magistrado determina ainda na
sentença a indisponibilidade dos bens do ex-gestor no limite de R$ 400 mil (valor aproximado do somatório das
condenações) para garantir eventual ressarcimento ao erário público. A indisponibilidade dos referidos bens
deve ser averbada à margem dos registros de imóveis eventualmente em nome do réu nos cartórios de João
Lisboa, Imperatriz, Grajaú e São Luís, determina ainda o juiz na sentença.

A sentença atende à Ação de Improbidade Administrativa interposta pelo Ministério Público Estadual contra o
ex-prefeito, por atos de improbidade praticados pelo gestor no ano de 2002, quando em exercício.

Ilegalidade - Entre as considerações do juiz, e referindo-se à aplicação de valores na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino, Glender Malheiros destaca que o ex-prefeito não cumpriu com a obrigação
constitucional, uma vez que aplicou 16,93% da receita, quando deveria ter aplicado no mínimo 25%. Como se
não bastasse o município somente aplicou somente 6,99% dos recursos destinados à educação com o Ensino
Fundamental quando deferia ter gasto, nominimo, 15%, nos termos do art. 60 do ADCT. Também os recursos do
FUNDEF foram gastos de maneira ilegal uma vez que devendo gastar 60% com magistério e 40% com outras
despesas, o fez somente no percentual respectivo de 41,18% e 54,77%.

Portanto, aqui restou exaustivamente demonstrada a ilegalidade na gestão do orçamento público. Ilegalidade
essa que se revela de forma qualificada já que ao deixar de empregar os recursos na educação da forma
preconizada pela lei, abriu possibilidade dedesviá-lo para outras despesas obscuras e de mais difícil fiscalização,
o que revela a má-fé do agente público ordenador de despesas, ressalta.

Reportando-se ao percentual aplicado na área da Saúde à época (2002), o magistrado afirma que o ex-gestor
deixou de aplicar o percentual mínimo constitucionalmente previsto para a área. de 13,86%, quando na verdade
foi aplicado tão-somente 5,52%, Para Malheiros, tal conduta gerou graves prejuizos para a população de João
Lisboa, que ficou alijada de um maior fornecimento de medicamentos, adoção de programas de prevenção ou
contratação de profissionais de saúde.
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Integração e Cidadania: A arte de Beto Lima em Óleo Sobre Tela

Publicado por Tribunal de Justiça do Maranhão - 2 horas atrás

Obra de Beto em exposição no fórum

A exposição Integração e Cidadania segue em cartaz no Fórum desembargador Sarney Costa até o dia 19 de
setembro, apresentando obras de artistas plásticos do cenário maranhense. Com a participação de dez pintores,
a exposição é um projeto da Corregedoria da Justiça do Maranhão e da Diretoria do Fórum que tem a finalidade
de promover a arte junto à comunidade jurídica e aos cidadãos que são atendidos diariamente.

Contando com artistas de várias vertentes das artes plásticas maranhenses, o óleo sobre tela de Beto Lima é um
dos pontos altos da exposição. O pintor, natural da cidade de Araioses, gosta de suas telas criadas a partir do
uso da espátula na técnica óleo sobre tela. O uso da espátula foi fruto do aprendizado com a artista plástica
mineira Maclaer, que morou em São Luís nos anos 80. Antes de pintar, Beto confeccionava molduras para
artistas locais. Maclaer, na verdade, foi uma de suas?clientes.

Um artista pelo mundo Ao passar uma temporada na Europa, mais precisamente na Itália, em meados de 2008,
Beto conviveu com mestres daquele país que foi um dos berços da arte ocidental. Já divulguei meu trabalho em
países como França, Holanda e Suíça. Lá é onde eu sou mais famoso e aproveito para levar o Maranhão para
Itália não só nas obras, mas em objetos como o pandeirão, a matraca entre outros", contou o Beto, que na
Europaconviveu com os artistas Guido Matavelli e Luidi Sigorini, entre outros.

Beto Lima começou a expor seus trabalhos em 2005 e, apesar do pouco tempo de exposição, já possui vários
reconhecimentos no currículo, entre os quais, a Menção Honrosa no Prêmio de Artes Plásticas Márcia Sandes,
em 2007, promovido pelo Ministério Público do Maranhão, e a premiação no Concurso Literário e Artístico
Cidade de São Luís da Fundação Municipal de Cultura, em 2006. Ele já realizou mostras na Suíça, na Espanha e
na Itália.

Para a exposição Integração e Cidadania, Beto Lima selecionou seis obras, e destacou a importância do projeto.
Cada espaço que se abre, oportunizando os artistas a mostrarem seus trabalhos, é de grande importância,
ressaltou o artista plástico maranhense.

A exposição, que conta com 60 telas, ficará em cartaz durante um mês no térreo do prédio, que fica localizado
na Avenida Carlos Cunha, Bairro Calhau. Estão expostas também telas dos pintores Valdemar Barros, Jerônimo
Costa, Weyder-joe, Vitor Vidotti, Sousaneto, Benilton Silva, Thiago Azevedo, Elisa Coelho e Francisco de
Oliveira.
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Carolina – audiências previdenciárias mobilizam a comarca em setembro
Nos próximos dias 03, 04 e 05 de setembro, 138 audiências previdenciárias movimentam a Comarca de
Carolina. Presidido pelo juiz titular da unidade, Mazurkiévicz Saraiva de Sousa Cruz, o 1º Pautão de Audiências
Previdenciárias acontece na Sala de Audiências do fórum (Av. Elias Barros, s/n, Alto da Colina), das 8h às 12h e
das 14h às 18h. Em pauta, processos que tratam de aposentadoria rural, concessão de auxílio doença, auxílio
maternidade e outros.

De modo a garantir o sucesso da ação, partes e respectivos procuradores já se encontram devidamente
intimados. A equipe de servidores do fórum também já está preparada para a realização do Pautão. Para
facilitar a consulta por partes e advogados, a relação dos processos com audiências agendadas encontra-se no
pátio do Fórum.

Para o juiz, “com a quantidade de processos em tramitação na comarca o ideal mesmo é a realização de pautão
de audiências”. O magistrado ressalta ainda que ações do tipo vêm sendo realizadas com frequência nas ações
do Juizado Especial, ações criminais, da área de família e cíveis, “no intuito de julgar as demandas existentes na
comarca e dar uma resposta adequada e célere para os jurisdicionados”.

Distante 822 km de São Luís, Carolina é comarca de entrância inicial e termo único. O volume de processos em
tramitação na unidade atualmente é de cerca de 10 mil. Desses, aproximadamente 300 são previdenciários,
segundo informações da secretaria judicial.
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Carolina – audiências previdenciárias mobilizam a comarca em setembro

Postado em 27 ago 2014

Nos próximos dias 03, 04 e 05 de setembro, 138 audiências previdenciárias movimentam a Comarca de
Carolina. Presidido pelo juiz titular da unidade, Mazurkiévicz Saraiva de Sousa Cruz, o 1º Pautão de Audiências
Previdenciárias acontece na Sala de Audiências do fórum (Av. Elias Barros, s/n, Alto da Colina), das 8h às 12h e
das 14h às 18h. Em pauta, processos que tratam de aposentadoria rural, concessão de auxílio doença, auxílio
maternidade e outros.

De modo a garantir o sucesso da ação, partes e respectivos procuradores já se encontram devidamente
intimados. A equipe de servidores do fórum também já está preparada para a realização do Pautão. Para
facilitar a consulta por partes e advogados, a relação dos processos com audiências agendadas encontra-se no
pátio do Fórum.

Para o juiz, “com a quantidade de processos em tramitação na comarca o ideal mesmo é a realização de pautão
de audiências”. O magistrado ressalta ainda que ações do tipo vêm sendo realizadas com frequência nas ações
do Juizado Especial, ações criminais, da área de família e cíveis, “no intuito de julgar as demandas existentes na
comarca e dar uma resposta adequada e célere para os jurisdicionados”.

Distante 822 km de São Luís, Carolina é comarca de entrância inicial e termo único. O volume de processos em
tramitação na unidade atualmente é de cerca de 10 mil. Desses, aproximadamente 300 são previdenciários,
segundo informações da secretaria judicial.


