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Saiba como obter a certidão de nascimento portável

http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2016-03/uso-da-certidao-de-nascimento-portavel-aumenta-n
o-maranhao
01:00  Geral, Notícias  26/03/2016 - 19h23  Brasília (DF)

Juliana Russomano

A certidão de nascimento portável é um documento compacto, com o tamanho menor, e com o objetivo de
facilitar o uso.
 
O modelo é uma determinação do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República para todo o país.
 
Por ser uma modalidade diferenciada, a certidão de nascimento portável é fornecida somente como segunda via.
 
Quem quiser adotar o novo modelo deve solicitar ao cartório em que fez o registro de nascimento.

http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2016-03/uso-da-certidao-de-nascimento-portavel-aumenta-no-maranhao
http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2016-03/uso-da-certidao-de-nascimento-portavel-aumenta-no-maranhao
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O juiz Rodrigo Otávio Terças Santos, titular da Comarca de Tutóia, informou que não haverá expediente no
fórum nesta terça-feira (29). O motivo é o feriado pelo aniversário de emancipação do Município de Tutóia, que
ocorre na referida data. O feriado na cidade é objeto de Lei Municipal, de 25 de março de 2010.

Para suspender o atendimento o magistrado levou em consideração a Resolução 39/2005, do Tribunal de Justiça
do Maranhão. O artigo 2º desse documento versa que, "além dos feriados previstos no art. 1º desta Resolução,
também não haverá expediente judiciário nas comarcas do interior nos feriados definidos em lei municipal".

Essa resolução, que relaciona os dias em que não haverá expediente nos Órgãos do Poder Judiciário do Estado
do Maranhão, enfatiza que nos dias em que não houver expediente funcionará o Plantão Judiciário.
"Considerando que o plantão judiciário, nos dias que não há expediente forense, atua como mecanismo para
apreciação de requerimentos judiciais de natureza urgente", determina a resolução.
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O juiz Anderson Sobral de Azevedo preside nesta segunda-feira (28) uma sessão do Tribunal do Júri. O réu é
Almir dos Santos Júnior, acusado de ter matado a tiros Evandro Morais Aguiar, em crime ocorrido em janeiro do
ano passado. A sessão acontece desde as nove horas da manhã no salão do júri do Fórum de Caxias.

De acordo com informações do inquérito, o acusado teria matado Evandro com quatro tiros de revólver 38. O
motivo seria porque Evandro teria se metido entre uma briga que envolvia a namorada do acusado e outra
garota. Desde então, Raíssa (namorada de Almir) estaria instigando o acusado a matar Evandro.

Consta ainda na denúncia que em 15 de janeiro de 2015, Almir teria encontrado Evandro na Rua Piauí. O réu
teria disparado dois tiros, sendo um nas costas e outro na cabeça de Evandro. Ato contínuo, quando Evandro
caiu Almir teria se aproximado e efetuado mais dois disparos. Evandro morreu no local.

De acordo com informações da unidade judicial serão mais quatro julgamentos até o dia 6 de abril.
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O juiz Anderson Sobral de Azevedo preside nesta segunda-feira (28) uma sessão do Tribunal do Júri. O réu é
Almir dos Santos Júnior, acusado de ter matado a tiros Evandro Morais Aguiar, em crime ocorrido em janeiro do
ano passado. A sessão acontece desde as nove horas da manhã no salão do júri do Fórum de Caxias.

De acordo com informações do inquérito, o acusado teria matado Evandro com quatro tiros de revólver 38. O
motivo seria porque Evandro teria se metido entre uma briga que envolvia a namorada do acusado e outra
garota. Desde então, Raíssa (namorada de Almir) estaria instigando o acusado a matar Evandro.

Consta ainda na denúncia que em 15 de janeiro de 2015, Almir teria encontrado Evandro na Rua Piauí. O réu
teria disparado dois tiros, sendo um nas costas e outro na cabeça de Evandro. Ato contínuo, quando Evandro
caiu Almir teria se aproximado e efetuado mais dois disparos. Evandro morreu no local.

De acordo com informações da unidade judicial serão mais quatro julgamentos até o dia 6 de abril.

O post Acusado de homicídio é julgado nesta segunda-feira (28) em Caxias apareceu primeiro em O Quarto
Poder.

http://www.oquartopoder.com/justica/acusado-de-homicidio-e-julgado-nesta-segunda-feira-28-em-caxias/
http://www.oquartopoder.com
http://www.oquartopoder.com

