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Tribunal de Justiça realiza sessão itinerante na Faculdade Estácio
São Luís

A sessão de julgamentos da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) desta terça-feira (27),
será realizada no Auditório da Universidade Estácio de Sá (Rua Grande, 1455, Centro), às 9h. Na ocasião, serão
julgados 20 recursos, além de agravos regimentais e embargos de declaração.
Esta é a segunda sessão itinerante da Câmara Cível, realizada fora da sede do Judiciário. A primeira aconteceu
em dezembro de 2014, na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), quando foram julgados 130 recursos.
Realizada semanalmente, às terças-feiras, a sessão conta com a participação de acadêmicos de várias
faculdades de Direito. Na Estácio de Sá, será aberta ao público. A pauta está disponível no portal do Judiciário
(www.tjma.jus.br), no sistema Jurisconsult.
O objetivo, segundo o desembargador Marcelo Carvalho Silva, idealizador do projeto, é aproximar a Justiça de
2º Grau da população e da comunidade acadêmica, além de descentralizar os julgamentos da segunda instância.
"Os magistrados estão saindo do TJMA para irem trabalhar dentro da comunidade", afirma desembargador
membro da Câmara, Marcelo Carvalho Silva, acrescentando que o projeto deverá alcançar outras universidades
do Estado.
As ações a serem julgadas estão organizadas em blocos e referem-se a: revisão contratual, busca e apreensão,
nulidade ou inexistência contratual, obrigação de fazer, seguro DPVAT, danos morais e outros.
Também compõem a 2ª Câmara Cível os desembargadores Antonio Guerreiro Júnior (presidente) e José de
Ribamar Castro.
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XIII Fórum da Mulher Empresária da ACM

“Mulheres de Atitude”. Esse é o tema do XIII Fórum da Mulher Empresária, que acontece no dia 28 de outubro,
das 16h às 21h, no auditório da Associação Comercial do Maranhão.

O evento, que é promovido pelo Conselho da Mulher Empresária da ACM, trará uma programação para o
público feminino, mas também para o público masculino.

A juíza Oriana Gomes participa do painel “Mulher Empreendedora, Mulher de Atitude”

 

O início do evento terá o painel “Mulher Empreendedora, Mulher de Atitude“, com a participação da empresária
Márcia Nadler, da psicóloga Vera Jordão, da juíza Oriana Gomes, sendo mediado pela jornalista Adriana Vieira.

Em seguida o palestrante Dill Casella, ministrará a palestra magna do evento, Atitude e Altitude, baseada em
uma obra literária de sua autoria. As inscrições serão feitas no local com a doação de kits de higiene pessoal
(escova de dentes, creme dental, sabonete e hidratante) para as crianças do Instituto Aldenora Belo.
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Concurso da Câmara de Satubinha é anulado

Uma decisão proferida pelo juiz Raphael Leite Guedes, titular de Pio XII, declarou nulo o concurso realizado
pela Câmara de Vereadores de Satubinha, foi declarado nulo. Dois candidatos compareceram à Promotoria de
Justiça da comarca denunciando irregularidades no certame, envolvendo a participação de parentes da
Presidente da Comissão do Concurso e do Presidente da Câmara de Vereadores.

De acordo com os candidatos, a primeira colocada no concurso para o cargo de recepcionista seria filha da
Presidente da Comissão do Concurso, e a segunda classificada para o mesmo cargo, bem como o segundo
colocado para o cargo de digitador seriam, respectivamente, esposa e filho do Presidente da Câmara de
Vereadores do Município de Satubinha.

A denúncia alegou, ainda que em razão do parentesco, o Edital 001/2012 jamais poderia ter sido assinado pelos
senhores Raimundo das Chagas Rodrigues e Maria Eliane Andrade Pinto, respectivamente, Presidente da
Câmara de Vereadores do Município de Satubinha e Presidente da Comissão do Concurso Público, em razão da
caracterização de burla aos princípios da moralidade, impessoalidade e igualdade entre os candidatos,
conforme narrou o Ministério Público no pedido e documentos anexos.
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Rubens Jr. participa de Café da Manhã com magistrados para
deliberar parceria

Com o objetivo de estreitar os laços entre a magistratura maranhense e o poder legislativo, a Associação dos
Magistrados do Maranhão - AMMA realizou na manhã desta segunda-feira (26), em sua sede no Calhau, um café
da manhã para reunir os membros do judiciário maranhense e representantes da bancada maranhense no
Congresso Nacional.

Os magistrados buscaram os apoios dos parlamentares na tramitação de alguns Projetos de Leis que se
encontram emperrados no congresso, dentre eles o PEC 55/2006, que prevê o fim da contribuição
previdenciária aos servidores públicos aposentados. Para as entidades que representam a magistratura, a PEC
555 corrige injustiças cometidas contra os servidores inativos e pensionistas que passaram a ser obrigados ao
recolhimento da contribuição previdenciária não previsto no regime geral de previdência social, o que ofende os
princípios da igualdade e isonomia.

O encontro contou com as presenças de magistrados ativos e aposentados do Maranhão, do presidente da
AMMA, Dr. Gervásio Santos, do presidente da Escola de Magistratura do Maranhão - Esmam, desembargador
Jamil Gedeon, o presidente da Associação do Ministério Público do Maranhão, José Augusto Cutrim, os
deputados federais Rubens Pereira Jr., Zé Carlos, Victor Mendes e Hildo Rocha.

O deputado Rubens Jr.(PCdoB), que também é advogado e grande defensor da bandeira jurídica desde sua
passagem pela assembleia legislativa do Maranhão entre os anos de 2007 e 2014, parabenizou a iniciativa e
ressaltou a importância da aproximação da AMMA com o Congresso Nacional, mas ressaltou que a grave crise
pela qual passa o país possa ser um fator impeditivo para sua aprovação.

"Já me comprometi com o Dr. Gervásio e todos os amigos magistrados com meu voto e apoio pela aprovação da
PEC, mas adianto que passamos por uma crise grave, que vem resultando em cortes de gastos de repasses para
estados e municípios, sendo assim, acredito que teremos dificuldade na aprovação desta medida." Alertou o
parlamentar.

Para o presidente da AMMA, Dr. Gervásio Santos, a presença dos parlamentares e, mais importante, a
transparência com que foram tratados os temas abordados na reunião reforçam a importância desta "parceria"
entre a bancada federal e a Associação dos Magistrados. Gervásio destacou que mais importante que a
aprovação de todos os assuntos de interesse dos magistrados maranhenses é o diálogo e essa aproximação, que
pode resultar em grandes frutos para a categoria. "Não podemos permitir que o judiciário seja enfraquecido e
esta parceria é fundamental para nosso fortalecimento", afirmou.
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Osmar Filho destaca trabalho da Corregedora de Justiça no
casamento comunitário

Osmar Filho: reconhecimento ao trabalho da corregedoria|

O vereador Osmar Filho (PDT) usou nesta segunda-feira, 26, a Tribuna da Câmara Municipal de São Luís para
destacar o trabalho da corregedora-geral de justiça, desembargadora Nelma Sarney, pela realização do
casamento comunitário na última sexta-feira, 23, no Centro de Convenções da UFMA. 

Na ocasião, apresentou moção de congratulações e aplausos à Corregedora.

Líder do governo na Câmara de São Luís, Osmar Filho, disse que a corregedoria de justiça não tem poupado
esforços para assegurar a realização desse projeto de grande alcance social. A cerimônia da última sexta-feira
contou com a participação de 1.432 casais, dos mais diversos bairros da capital maranhense, que puderam
contrair matrimônio de forma gratuita.

- É uma iniciativa importante do judiciário maranhense, de grande alcance social, e que merece ser reconhecida,
razão pela qual, apresentei essa moção de aplauso e congratulações à corregedora Nelma, que conduziu a
cerimônia da última sexta-feira - pontuou o parlamentar.

A solenidade do dia 23 contou com a participação de aproximadamente 100 juízes e foi prestigiada por mais de
cinco mil pessoas, entre noivos, familiares e convidados.

O projeto casamento comunitário foi iniciado em 1999 pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.
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Empresário é condenado a 26 anos por morte de advogado que teve corpo carbonizado

O Tribunal do Júri Popular de Barra do Corda condenou, no último dia 21, o empresário Norman Gonçalves de
Sá, a 26 anos e dois meses por homicídio triplamente qualificado, já que foi praticado por motivo torpe, com
emprego de fogo e meio que dificultou a defesa da vítima.

O réu foi acusado de mandar matar o advogado Almir Silva Neto, em dezembro de 2008, que foi encontrado
morto, com o corpo carbonizado no interior do veículo e com várias perfurações de projéteis de arma de fogo.

Como o réu responde o processo em liberdade, o juiz concedeu a ele o direito de recorrer da decisão em
liberdade.

Além da pena de reclusão, o empresário será obrigado a usar tornozeleira eletrônica fornecida pelo Estado e a
pagar a indenização no valor de R$ 200 mil por danos morais em favor da família da vítima.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - COMARCAS
27/10/2015 - BLOG RANDYSON LAÉRCIO 
POSITIVA
JUSTIÇA ANULA CONCURSO DA CÂMARA DE VEREADORES DE SATUBINHA

Pag.: 7

JUSTIÇA ANULA CONCURSO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
SATUBINHA

Uma decisão proferida pelo juiz Raphael Leite Guedes, titular de Pio XII, declarou nulo o concurso realizado
pela Câmara de Vereadores de Satubinha, termo judiciário da comarca. A ação, que tem como réu o Município
de Satubinha, objetivou a anulação de concurso público para provimentos de cargos da Câmara Municipal,
conforme Edital nº 001/2012, e alegou que dois candidatos compareceram à Promotoria de Justiça da comarca
denunciando irregularidades no certame, envolvendo a participação de parentes da Presidente da Comissão do
Concurso e do Presidente da Câmara de Vereadores.
De acordo com os candidatos, a primeira colocada no concurso para o cargo de recepcionista seria filha da
Presidente da Comissão do Concurso, e a segunda classificada para o mesmo cargo, bem como o segundo
colocado para o cargo de digitador seriam, respectivamente, esposa e filho do Presidente da Câmara de
Vereadores do Município de Satubinha.
A denúncia alegou, ainda que em razão do parentesco, o Edital 001/2012 jamais poderia ter sido assinado pelos
senhores Raimundo das Chagas Rodrigues e Maria Eliane Andrade Pinto, respectivamente, Presidente da
Câmara de Vereadores do Município de Satubinha e Presidente da Comissão do Concurso Público, em razão da
caracterização de burla aos princípios da moralidade, impessoalidade e igualdade entre os candidatos,
conforme narrou o Ministério Público no pedido e documentos anexos.
"Inicialmente, ressalto que o princípio do concurso público, previsto no art. 37, II, da Constituição Federal
objetiva que todos os cidadãos possuam condições igualitárias para concorrer aos cargos públicos componentes
da Administração Pública, além de resguardar os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência. A violação de qualquer dos princípios do mencionado dispositivo constitucional enseja a nulidade do
ato administrativo, sob pena de ratificação de eventuais favoritismos e interesses pessoais em detrimento da
impessoalidade e moralidade administrativas", destacou o magistrado na sentença.
E segue: "No caso dos autos, vislumbro, conforme amplamente comprovado pelo órgão ministerial, que
ocorreram ilegalidades patentes no concurso público para provimento de cargos públicos da Câmara Municipal
de Satubinha, conforme comprovado nos autos através de termos de declarações destas perante o órgão
ministerial às fls. 37/38".
E sentenciou: "Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pelo Representante do Ministério
Público e declaro a nulidade do concurso público para provimentos de cargos da Câmara Municipal de
Satubinha, com a consequente anulação do Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2012, e Edital de
Concurso Público 004/2012 - Resultado Parcial - Final Prova Objetiva, bem como todos os atos posteriores aos
referidos editais, e extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 269, I do CPC".
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Edilázio destaca casamento comunitário realizado em São Luís

O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) destacou, na sessão de hoje na Assembleia Legislativa, a realização do
casamento comunitário realizado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Maranhão na última sexta-feira.

O evento uniu em cerimônia 1.432 casais. A desembargadora Nelma Sarney, corregedora-geral de Justiça, foi
quem coordenou o ato, que contou com o auxílio de 59 juízes.

"Eu venho aqui destacar o casamento comunitário, que aconteceu no Centro de Convenções da UFMA e
agradecer o reitor daquela instituição, doutor Natalino Salgado, por ter cedido o espaço, que é belíssimo e teve
mais de 5 mil cadeiras ocupadas", disse.

Edilázio também destacou o trabalho da Corregedoria-Geral de Justiça, que realiza o casamento comunitário
desde a década de 1990 no Maranhão.

"Víamos naquele momento, a alegria e a satisfação da cidadania chegando àqueles casais, inciativa da
Corregedoria de Justiça do Estado do Maranhão, com toda a sua equipe. À frente estava a desembargadora
Nelma Sarney juntamente com os servidores, que conseguiram com muito êxito cadastrar e realizar o
casamento", disse.

Edilázio destacou nominalmente todos os 59 magistrados que auxiliaram a Corregedoria Geral de Justiça e se
disse honrado por ter participado do ato.

O projeto de promoção de casamentos comunitários começou em 1999, com a promoção de união (por parte da
CGJ) entre casais na Praça Maria Aragão. Na ocasião, de acordo com a CGJ, mais de 5 mil casais tiveram suas
situações conjugais reconhecidas.

Desde a implantação do projeto de casamento comunitário, mais de 80 mil uniões foram oficializadas.
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Casamento comunitário

O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) destacou, na sessão de hoje na Assembleia Legislativa, a realização do
casamento comunitário realizado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Maranhão na última sexta-feira.

O evento uniu em cerimônia 1.432 casais. A desembargadora Nelma Sarney, corregedora-geral de Justiça, foi
quem coordenou o ato, que contou com o auxílio de 59 juízes.

"Eu venho aqui destacar o casamento comunitário, que aconteceu no Centro de Convenções da UFMA e
agradecer o reitor daquela instituição, doutor Natalino Salgado, por ter cedido o espaço, que é belíssimo e teve
mais de 5 mil cadeiras ocupadas", disse.

Edilázio também destacou o trabalho da Corregedoria-Geral de Justiça, que realiza o casamento comunitário
desde a década de 1990 no Maranhão.

"Víamos naquele momento, a alegria e a satisfação da cidadania chegando àqueles casais, inciativa da
Corregedoria de Justiça do Estado do Maranhão, com toda a sua equipe. À frente estava a desembargadora
Nelma Sarney juntamente com os servidores, que conseguiram com muito êxito cadastrar e realizar o
casamento", disse.

Edilázio destacou nominalmente todos os 59 magistrados que auxiliaram a Corregedoria Geral de Justiça e se
disse honrado por ter participado do ato.

O projeto de promoção de casamentos comunitários começou em 1999, com a promoção de união (por parte da
CGJ) entre casais na Praça Maria Aragão. Na ocasião, de acordo com a CGJ, mais de 5 mil casais tiveram suas
situações conjugais reconhecidas.

Desde a implantação do projeto de casamento comunitário, mais de 80 mil uniões foram oficializadas.
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ITZ: liberdade provisória marca início da audiência de custódia

IMPERATRIZ - Marcando o início do Projeto Audiência de Custódia, em Imperatriz, foram realizadas três
audiências com cinco presos do último fim de semana. Deste total, apenas um vai continuar preso, ele é
acusado de tentativa de homicídio.

A concessão do benefício da liberdade provisória para os acusados de roubo atende os critérios do Código de
Processo Penal, bem como pelo fato de ser réu primário, aos indiciados foi dada a liberdade sob a condição,
dentre outras, de comparecer em juízo quando for chamado, não frequentar bares ou similares, não interferir
no processo e se recolher até as 22h.

Nas audiências de custódia atuaram o juiz da 4ª Vara Criminal, Weliton Carvalho, que presidiu os trabalhos; o
promotor de Justiça Frederick Bacellar; e a defensora pública Clara Florentino, além de advogados que atuaram
como defensores de alguns indiciados.

O Projeto Audiência de Custódia é uma iniciativa que nasceu no Maranhão, fruto da parceria entre a
Corregedoria da Justiça do Maranhão e da Unidade de Monitoramento Carcerário (UMF), e conta com o apoio
das secretarias de Segurança e de Administração Penitenciária, forças policiais, Ministério Público, Defensoria
Pública.

A iniciativa visa à aplicação do disposto no artigo 7º da Convenção Americana dos Direitos Humanos, que
determina apresentação imediata do preso em flagrante ao juiz para avaliar as condições e a legalidade da
prisão.

Durante a solenidade de abertura, o desembargador Froz Sobrinho destacou que a audiência de custódia
assegura a correta aplicação da lei penal quando se inicia todo procedimento de acusação pelo cometimento do
crime e ratificou a oficialização da etapa de interiorização da medida.

O diretor do Fórum de Imperatriz, juiz Delvan, enfatizou o entusiasmo e empenho da equipe da UMF em
garantir a instalação do projeto e ratificou o apoio da magistratura de Imperatriz para a consolidação do projeto.
Ele destacou, ainda, que Imperatriz é uma comarca com um quadro de juízes empenhados e que, segundo sua
percepção, vão abraçar a iniciativa.

No Maranhão, o projeto já chegou à marca de mil audiências de custódia e vem garantindo a normalização do
sistema prisional. Desse total, em 442 prisões em flagrante foi concedido o benefício do acusado em responder
em liberdade, aplicando-se medidas cautelares. No entendimento do juiz de manter a prisão do acusado
prevaleceu em 482 casos.
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Tribunal de Justiça divulga plantão do feriado - Imirante.com

SÃO LUÍS - Os desembargadores Jamil Gedeon e Angela Salazar respondem pelo plantão judiciário de 2º Grau
no dia 30 de outubro (feriado em comemoração alusiva ao dia do Servidor Público) e 2 de novembro (dia de
Finados), respectivamente.

As atividades judiciárias do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) e da Corregedoria Geral da Justiça serão
suspensas nos dias 30 de outubro e 2 de novembro.

Nesse período, funcionará apenas o plantão judiciário, para recebimento de demandas de caráter urgente, das
áreas cível e criminal. Ficam suspensos também os prazos processuais, sendo retomados automaticamente no
dia 3 de novembro.

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

O telefone disponibilizado é o (98) 98815-8344.
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Decisão judicial determina regularização do Loteamento Tarituba -
Imirante.com

PAÇO DO LUMIAR - Uma decisão deferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís determina a
regularização, no prazo de trinta dias, do Loteamento Tarituba, que fica em Paço do Lumiar. Caso o
proprietário descumpra a medida judicial, será aplicada uma multa diária no valor de R$ 5 mil a contar do
término do prazo concedido.

Na decisão, assinada pelo juiz Clésio Coelho Cunha, que responde pela vara, a ação é em desfavor de Walber de
Melo Moura, visando à imediata tomada de providências do réu para a regularização do loteamento Tarituba.
Versa o pedido do Ministério Público: "alegou o Presidente da Associação dos Moradores do Loteamento
Tarituba (certidão de personalidade jurídica à fl. 04) que o empreendimento tem 33 lotes e que o empreendedor,
havia 3 anos e 8 meses, recusava-se a fazer o desmembramento da referida área, estando os adquirentes
prejudicados por não terem o domínio dos lotes adquiridos devidamente registrado em Cartório".

E continua: "notificado, o empreendedor Walber de Melo Moura foi ouvido no dia 24 de fevereiro de 2011 e
declarou que seria o proprietário da área referida, tendo-a destinado para a implantação de um loteamento ao
qual denominou "Tarituba", admitindo que não se encontrava aprovado pela Prefeitura de Paço do Lumiar e
tampouco registrado no Cartório de situação do imóvel". O réu admitiu, ainda, que dividiu a área em 30 lotes e
que já havia vendido 28, tendo iniciado as vendas no ano de 2007.

O magistrado expressa, na decisão, que no caso dos autos, foi verificado que os requisitos para o deferimento
da presente medida estão satisfeitos, na medida em que a Lei 6766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do
Solo Urbano, dispõe em seu artigo 6º que "Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá
solicitar à prefeitura, ou ao Distrito Federal quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo,
traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e
comunitário, apresentando, para este fim, requerimento e planta do imóvel". "Ou seja, o loteador deve antes
mesmo de iniciar o loteamento promover as medidas necessárias para a regularização do loteamento", ressaltou
Clésio.

"Neste caso, a atitude do loteador impede a concretização de uma cidade sustentável, privando os adquirentes
dos lotes de serem alvos de políticas públicas, vez que o loteamento em questão na existe formalmente perante
os órgãos públicos. Impedindo-os, também, de dispor de suas propriedades da maneira que desejarem. Enfim,
imperiosa a concessão da liminar pleiteada", destaca a decisão liminar judicial.

Por fim, a Justiça deferiu a liminar para determinar ao requerido a imediata tomada de providências no sentido
de regularizar o loteamento Tarituba, devendo, no prazo de 30 dias, informar ao juízo quais as providências que
foram tomadas, sob pena de multa diária de 5 mil a contar do término do prazo concedido.

O proprietário do loteamento foi citado para que, querendo, ofereça resposta no prazo de 15 dias, sob pena de
serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo Ministério Público.
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TJMA sistema eletrônico facilita obtenção de serviços em cartório maranhense

Com a tecnologia, o cidadão vai ganhar em segurança e agilidade, facilitando a obtenção de documentos
necessários às mais diversas situações cotidianas

Um sistema inovador implantado de forma pioneira no cartório do 1º ofício de São Luís vai facilitar a vida de
milhares de usuários dos serviços prestados à sociedade. Trata-se da adoção da tecnologia Piql de
armazenamento de dados em formato binário baseada em película de 35mm, a mesma utilizada em produções
cinematográficas. Com o sistema, o cidadão que necessitar dos serviços cartorários vai ganhar em segurança e
agilidade, facilitando a obtenção de documentos necessários às mais diversas situações cotidianas.

Com um acervo de milhares de documentos, alguns datados do século XIX, o desafio era digitalizar as mais de
três milhões de páginas em menor tempo possível, o que foi alcançado em um período de seis meses. O trabalho
permitiu incluir em apenas cinco rolos de película todo o estoque de documentos imobiliários presentes no
arquivo do cartório, que atualmente ocupa quase dois prédios localizados no centro de São Luís.

Ricardo Gonçalves, cartorário responsável pelo 1º ofício, destaca que a tecnologia traz como principais
diferenciais a segurança e a rapidez no acesso aos dados. Ele informou que um documento que antes poderia
levar cerca de uma semana para ser encontrado, agora é acessado no sistema de forma imediata. “Nós
conseguimos essa rapidez porque todos os nossos documentos estão inseridos no software, permitindo o acesso
direto mediante simples pesquisa pelo atendente”, explicou.

A previsão é que os documentos físicos sejam descartados em conformidade com as normas estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Justiça. Quanto aos novos atos, estes já vão dispensar o uso de papéis, sendo realizados
diretamente no sistema e seu armazenamento feito em um banco de dados específico. Para acompanhar a
evolução tecnológica, Gonçalves destacou que foi preciso qualificar a equipe, uma vez que a tecnologia exige a
mão de obra especializada.

Gonçalves ainda lembrou que o cartorário é responsável por um serviço público delegado e que é fundamental
manter um bom nível de qualidade no atendimento aos cidadãos. Ele informa que o cartório tem como meta
ainda para este ano a entrega de certidões de forma imediata ao requerente.

Para Walfredo Dantas, representante da empresa OGS, que detém a tecnologia Piql no Brasil, não se trata
apenas de passar para o formato virtual, mas de um procedimento exclusivo que digitaliza o arquivo em
microfilme e disponibiliza em sistema de informática. Assim, o arquivo pode ser alterado posteriormente
conforme a necessidade.

Dantas garantiu que a tecnologia Piql permite que a informação fique armazenada por muito tempo sem a
necessidade de mudança do arquivo para outro tipo de suporte, como acontece nos backups (cópias virtuais)
tradicionais que exigem a mudança em média a cada cinco anos, além da manutenção do documento físico.
“Com essa ferramenta é possível guardar informações por milhares de anos sem a necessidade de migração
para outro tipo de base de armazenamento. Importante acrescentar que a informação fica protegida contra
inundação e incêndios, podendo resistir a temperaturas de até 500°C sem que os dados sejam danificados”,
afirma.



Apoio – A Corregedoria Geral da Justiça, órgão responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos cartórios
no Maranhão teve papel importante na implantação do sistema e está atuando para levar a tecnologia a outras
serventias do Estado e ao próprio Poder Judiciário. Isso porque a crescente demanda processual impacta no
aumento de dados armazenados em papel, sendo necessária a busca de uma tecnologia alternativa, segura e de
fácil acesso para armazenar uma grande quantidade de dados.

Outro fator defendido pela corregedora da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, é o econômico, uma vez que
a tecnologia tem um preço acessível e dispensa o uso de grandes estruturas físicas para armazenamento de
grande quantidade de documentos administrativos e judiciais.

Piql – A empresa surgiu em 2002 com experimentos que receberam investimentos do Governo Norueguês.
Baseado na tecnologia de gravação de filme em película, a empresa desenvolveu uma técnica própria capaz de
armazenar bits nesse mesmo tipo de mídia. Diferentemente do que ocorre nos microfilmes normais, onde são
gravadas imagens, os dados são gravados em bits, com a mesma lógica utilizada nos algoritmos de informática,
cujas combinações que representam um arquivo vão de 0 a 1.

Fonte: TJMA
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TJ-MA: Sistema eletrônico facilita obtenção de serviços em cartório maranhense

Um sistema inovador implantado de forma pioneira no cartório do 1º ofício de São Luís vai facilitar a vida de
milhares de usuários dos serviços prestados à sociedade. Trata-se da adoção da tecnologia Piql de
armazenamento de dados em formato binário baseada em película de 35mm, a mesma utilizada em produções
cinematográficas. Com o sistema, o cidadão que necessitar dos serviços cartorários vai ganhar em segurança e
agilidade, facilitando a obtenção de documentos necessários às mais diversas situações cotidianas.

Com um acervo de milhares de documentos, alguns datados do século XIX, o desafio era digitalizar as mais de
três milhões de páginas em menor tempo possível, o que foi alcançado em um período de seis meses. O trabalho
permitiu incluir em apenas cinco rolos de película todo o estoque de documentos imobiliários presentes no
arquivo do cartório, que atualmente ocupa quase dois prédios localizados no centro de São Luís.

Ricardo Gonçalves, cartorário responsável pelo 1º ofício, destaca que a tecnologia traz como principais
diferenciais a segurança e a rapidez no acesso aos dados. Ele informou que um documento que antes poderia
levar cerca de uma semana para ser encontrado, agora é acessado no sistema de forma imediata. “Nós
conseguimos essa rapidez porque todos os nossos documentos estão inseridos no software, permitindo o acesso
direto mediante simples pesquisa pelo atendente”, explicou.

A previsão é que os documentos físicos sejam descartados em conformidade com as normas estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Justiça. Quanto aos novos atos, estes já vão dispensar o uso de papéis, sendo realizados
diretamente no sistema e seu armazenamento feito em um banco de dados específico. Para acompanhar a
evolução tecnológica, Gonçalves destacou que foi preciso qualificar a equipe, uma vez que a tecnologia exige a
mão de obra especializada.
Gonçalves ainda lembrou que o cartorário é responsável por um serviço público delegado e que é fundamental
manter um bom nível de qualidade no atendimento aos cidadãos. Ele informa que o cartório tem como meta
ainda para este ano a entrega de certidões de forma imediata ao requerente.

Para Walfredo Dantas, representante da empresa OGS, que detém a tecnologia Piql no Brasil, não se trata
apenas de passar para o formato virtual, mas de um procedimento exclusivo que digitaliza o arquivo em
microfilme e disponibiliza em sistema de informática. Assim, o arquivo pode ser alterado posteriormente
conforme a necessidade.

Dantas garantiu que a tecnologia Piql permite que a informação fique armazenada por muito tempo sem a
necessidade de mudança do arquivo para outro tipo de suporte, como acontece nos backups (cópias virtuais)
tradicionais que exigem a mudança em média a cada cinco anos, além da manutenção do documento físico.
“Com essa ferramenta é possível guardar informações por milhares de anos sem a necessidade de migração
para outro tipo de base de armazenamento. Importante acrescentar que a informação fica protegida contra
inundação e incêndios, podendo resistir a temperaturas de até 500°C sem que os dados sejam danificados”,
afirma.

Apoio – A Corregedoria Geral da Justiça, órgão responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos cartórios
no Maranhão teve papel importante na implantação do sistema e está atuando para levar a tecnologia a outras
serventias do Estado e ao próprio Poder Judiciário. Isso porque a crescente demanda processual impacta no
aumento de dados armazenados em papel, sendo necessária a busca de uma tecnologia alternativa, segura e de



fácil acesso para armazenar uma grande quantidade de dados.

Outro fator defendido pela corregedora da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, é o econômico, uma vez que
a tecnologia tem um preço acessível e dispensa o uso de grandes estruturas físicas para armazenamento de
grande quantidade de documentos administrativos e judiciais.

Piql – A empresa surgiu em 2002 com experimentos que receberam investimentos do Governo Norueguês.
Baseado na tecnologia de gravação de filme em película, a empresa desenvolveu uma técnica própria capaz de
armazenar bits nesse mesmo tipo de mídia. Diferentemente do que ocorre nos microfilmes normais, onde são
gravadas imagens, os dados são gravados em bits, com a mesma lógica utilizada nos algoritmos de informática,
cujas combinações que representam um arquivo vão de 0 a 1.

Fonte: TJ-MA
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TJ-MA sistema eletrônico facilita obtenção de serviços em cartório maranhense

Com a tecnologia, o cidadão vai ganhar em segurança e agilidade, facilitando a obtenção de documentos
necessários às mais diversas situações cotidianasUm sistema inovador implantado de forma pioneira no cartório
do 1º ofício de São Luís vai facilitar a vida de milhares de usuários dos serviços prestados à sociedade. Trata-se
da adoção da tecnologia Piql de armazenamento de dados em formato binário baseada em película de 35mm, a
mesma utilizada em produções cinematográficas.

Com o sistema, o cidadão que necessitar dos serviços cartorários vai ganhar em segurança e agilidade,
facilitando a obtenção de documentos necessários às mais diversas situações cotidianas.Com um acervo de
milhares de documentos, alguns datados do século XIX, o desafio era digitalizar as mais de três milhões de
páginas em menor tempo possível, o que foi alcançado em um período de seis meses. O trabalho permitiu
incluir em apenas cinco rolos de película todo o estoque de documentos imobiliários presentes no arquivo do
cartório, que atualmente ocupa quase dois prédios localizados no centro de São Luís.

Ricardo Gonçalves, cartorário responsável pelo 1º ofício, destaca que a tecnologia traz como principais
diferenciais a segurança e a rapidez no acesso aos dados. Ele informou que um documento que antes poderia
levar cerca de uma semana para ser encontrado, agora é acessado no sistema de forma imediata. “Nós
conseguimos essa rapidez porque todos os nossos documentos estão inseridos no software, permitindo o acesso
direto mediante simples pesquisa pelo atendente”, explicou.A previsão é que os documentos físicos sejam
descartados em conformidade com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Quanto aos
novos atos, estes já vão dispensar o uso de papéis, sendo realizados diretamente no sistema e seu
armazenamento feito em um banco de dados específico.

 Para acompanhar a evolução tecnológica, Gonçalves destacou que foi preciso qualificar a equipe, uma vez que
a tecnologia exige a mão de obra especializada.Gonçalves ainda lembrou que o cartorário é responsável por um
serviço público delegado e que é fundamental manter um bom nível de qualidade no atendimento aos cidadãos.
Ele informa que o cartório tem como meta ainda para este ano a entrega de certidões de forma imediata ao
requerente.Para Walfredo Dantas, representante da empresa OGS, que detém a tecnologia Piql no Brasil, não
se trata apenas de passar para o formato virtual, mas de um procedimento exclusivo que digitaliza o arquivo em
microfilme e disponibiliza em sistema de informática. Assim, o arquivo pode ser alterado posteriormente
conforme a necessidade.

Dantas garantiu que a tecnologia Piql permite que a informação fique armazenada por muito tempo sem a
necessidade de mudança do arquivo para outro tipo de suporte, como acontece nos backups (cópias virtuais)
tradicionais que exigem a mudança em média a cada cinco anos, além da manutenção do documento físico.
“Com essa ferramenta é possível guardar informações por milhares de anos sem a necessidade de migração
para outro tipo de base de armazenamento. Importante acrescentar que a informação fica protegida contra
inundação e incêndios, podendo resistir a temperaturas de até 500°C sem que os dados sejam danificados”,
afirma.Apoio – A Corregedoria Geral da Justiça, órgão responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos
cartórios no Maranhão teve papel importante na implantação do sistema e está atuando para levar a tecnologia
a outras serventias do Estado e ao próprio Poder Judiciário.

Isso porque a crescente demanda processual impacta no aumento de dados armazenados em papel, sendo
necessária a busca de uma tecnologia alternativa, segura e de fácil acesso para armazenar uma grande



quantidade de dados.Outro fator defendido pela corregedora da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, é o
econômico, uma vez que a tecnologia tem um preço acessível e dispensa o uso de grandes estruturas físicas
para armazenamento de grande quantidade de documentos administrativos e judiciais.Piql – A empresa surgiu
em 2002 com experimentos que receberam investimentos do Governo Norueguês. Baseado na tecnologia de
gravação de filme em película, a empresa desenvolveu uma técnica própria capaz de armazenar bits nesse
mesmo tipo de mídia.

Diferentemente do que ocorre nos microfilmes normais, onde são gravadas imagens, os dados são gravados em
bits, com a mesma lógica utilizada nos algoritmos de informática, cujas combinações que representam um
arquivo vão de 0 a 1.
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Réu é condenado a mais de 13 anos de prisão por homicídio
Publicado: 27 Outubro 2015
 
O Tribunal do Júri da Comarca de São Vicente Férrer condenou, em 26 de outubro, o réu Domingos Adalberto
Santos, conhecido como Domingos de Florzinha, a 13 anos, sete meses e 10 dias de prisão pelo assassinato de
Benício Pinheiro. O crime foi cometido, em 25 de maio de 2009, no povoado de São José. A vítima foi morta com
um tiro e diversos golpes de facão. O assassino não tinha antecedentes criminais.
 
Pelo Ministério Público do Maranhão, atuou a promotora de justiça Alessandra Darub Alves. Proferiu a decisão
o juiz Karlos Alberto Ribeiro Mota.
 
O júri reconheceu o uso de meio que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima. "O réu desferiu inúmeros
golpes contra a vítima, atestados pelo exame cadavérico. Além dos golpes de facão, ainda desferiu um tiro na
vítima, demonstrando uma nítida intenção de matar", comentou, na sentença, o juiz.
 
O condenado deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado, no Complexo Penitenciário de Pedrinhas.
Foi reconhecido o direito do réu em recorrer em liberdade.
 
O município de São Vicente Férrer fica localizado a 275km da capital.
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Turma recursal adota novos procedimentos para agilizar julgamentos

Turma recursal de São Luís adota novos procedimentos para agilizar julgamentos. Crédito:
Divulgação/CGJ-MA.Turma recursal de São Luís adota novos procedimentos para agilizar julgamentos.Crédito:
Divulgação/CGJ-MA.
Uma das primeiras medidas adotadas pela nova composição da Turma Recursal de São Luís, que assumiu os
trabalhos no último mês de agosto, foi realizar um alinhamento dos posicionamentos sobre as matérias em
julgamento. Com o entendimento definido, as pautas passaram a ser agendadas por natureza da matéria,
facilitando a análise de grande quantidade de recursos sobre um assunto específico em um mesmo dia.

Atualmente, a Turma Recursal de São Luís é composta pelos magistrados titulares Talvick Afonso Atta de
Freitas (presidente), Eugênia de Azevedo Neves e Maria Izabel Padilha. Completam o colegiado os suplentes
Maria José França Ribeiro e Maria Eunice do Nascimento Serra, que atuam somente na ausência dos titulares
por motivo justificado.

Obedecendo a essa organização estabelecida pelo colegiado, a turma tem dado ênfase para os processos mais
antigos, julgando por ordem cronológica. A exceção fica por conta dos casos urgentes, que ocorrem quando há
prioridade processual, embargos de declaração e mandado de segurança. “Esse trabalho têm permitido agilizar
o processo da análise, o que tem aumentando o número de processos julgados”, afirmou o secretário da turma,
Alexandre Monteiro.

Agilidade - O estabelecimento de uma nova dinâmica de trabalho foi a alternativa encontrada para que os
magistrados pudessem dar agilidade no julgamento dos cerca de 800 recursos recebidos por mês e do total de
20 mil que atualmente tramitam na unidade. Dão suporte aos juízes uma equipe de 27 servidores, distribuídos
em auxiliares, técnicos, analistas, secretário, assessores e oficiais de Justiça.

Em 2015, a turma já apresenta uma produtividade de 5 mil recursos julgados, sendo 1,5 somente nos meses de
agosto e setembro. A média de julgamento diário é de 70 recursos, com a possibilidade de aumento, na medida
em que os novos procedimentos vão se consolidando, garantiu Alexandre Monteiro.

Reformulação – Em 2013, sob a coordenação do então corregedor da Justiça, desembargador Cleones Cunha, as
turmas recursais que compõem o Sistema de Juizados do Maranhão passaram por alterações. Antes existiam
apenas seis turmas, sendo que cinco dessas estavam instaladas na capital e a outra em Imperatriz. Com a
reforma, foram criadas oito turmas, todas já instaladas, sendo uma para cada polo judicial existente no estado.

Assim, recursos que antes eram encaminhados para São Luís ou Imperatriz agora podem ser solucionados nas
suas regiões de origem. A medida garantiu eficiência e agilidade para as partes e advogados, que podem
acompanhar o processo mais próximo de seu domicílio.

A Turma Recursal de São Luís funciona no Fórum Desembargador Sarney Costa. Na capital, a unidade recebe
recursos dos 19 juizados especiais, sendo 14 cíveis, três criminais, um de Trânsito e um da Fazenda Pública.
Além da capital, a turma recebe recursos dos termos judiciários Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa,
todos da Comarca da Ilha. Também abrange as comarcas de Alcântara, Barreirinhas, Humberto de Campos,
Icatú, Mata Roma, Morros, Primeira Cruz, Rosário, Santa Rita e Santo Amaro.



Fonte: CGJ-MA
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TJ-MA vai entregar medalhas comemorativas pelos seus 202 anos

Em comemoração aos seus 202 anos de instalação, no dia 4 de novembro, o Tribunal de Justiça do Maranhão vai
homenagear magistrados, servidores e personalidades com as medalhas Bento Moreira Lima, Cândido Mendes
e Antônio Rodrigues Vellozo. A solenidade acontecerá no dia 4 de novembro, às 10h, no Palácio Clóvis
Bevilácqua, em São Luís.
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Audiência de Custódia é instalada na Comarca de Imperatriz-MA

O projeto de Audiência de Custódia, da Corregedoria da Justiça do Maranhão, chegou à Região Tocantina nesta
segunda-feira (26). A solenidade de abertura foi realizada às 16h. O projeto garante a apresentação da pessoa
presa em flagrante a um juiz no prazo de 48h, conforme estabelece o artigo 7º da Convenção Americana dos
Direitos Humanos.

Ainda segundo a Corregedoria, o projeto busca assegurar a qualificação da prisão e verificar aspectos como
legalidade e possível ato de tortura. A sala para as audiências foi instalada no anexo do Fórum Ministro de La
Rocque, localizado na rua Frei Procópio. Hoje, forma realizadas duas audiências com pessoas presas no fim de
semana.

Além da Corregedoria, atuou na instalação do projeto a Unidade de Monitoramento Carcerário, a Central de
Inquéritos, Diretoria do Fórum de Imperatriz, Ministério Público e Defensoria Pública.

A audiência de custódia é um projeto genuinamente maranhense que alavancou iniciativas Brasil afora e que,
após um ano de implementação, a iniciativa já contabiliza resultados positivos, tendo registrado mil audiências
de custódia. Com menor quantidade de presos entrando no Sistema Prisional, evita-se a superlotação e é
possível estabelecer novas rotinas para um gerenciamento nas unidades prisionais.

Das mil audiências realizadas, em 442 prisões em flagrante foi concedido o benefício de o acusado responder
em liberdade, aplicando-se medidas cautelares, como o uso de tornozeleira, o comparecimento mensal em juízo,
não se ausentar da comarca sem autorização judicial e atender ao chamado da Justiça durante o curso do
processo.

Por outro lado, o entendimento do juiz de manter a prisão do acusado prevaleceu em 482 casos. Situações como
essas podem ocorrer em casos de crimes mais graves, tais como homicídio, ou mesmo quando o acusado não
atende aos critérios do Código de Processo Penal para responder em liberdade. Completam os números os
casos de relaxamento da prisão, liberdade com pagamento de fiança, prisão domiciliar e internação.
Considerando que o custeio com cada preso no Maranhão fica em torno R$ 2.500, o projeto está permitindo
uma economia de mais de R$ 1.200.000 por mês.
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TJ-MA vai entregar medalhas comemorativas pelos seus 202 anos

Em comemoração aos seus 202 anos de instalação, no dia 4 de novembro, o Tribunal de Justiça do Maranhão vai
homenagear magistrados, servidores e personalidades com as medalhas Bento Moreira Lima, Cândido Mendes
e Antônio Rodrigues Vellozo. A solenidade acontecerá no dia 4 de novembro, às 10h, no Palácio Clóvis
Bevilácqua, em São Luís.


