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PALAVRA DA PRESIDENTE

Desa. Cleonice Silva Freire
Presidente do TJMA

A finalidade desta revista é levar ao conhe-
cimento da sociedade, embora de forma sucinta, 
as ações da presidência do Tribunal de Justiça do 
Maranhão do ano de 2014, as quais fazem parte do 
planejamento para o biênio 2014/2015, uma vez que 
a transparência está inserida como um dos objeti-
vos da atual gestão.

Apesar das dificuldades financeiras enfren-
tadas desde o início das atividades, conseguimos 
implementar vários itens dentro do programa pla-
nejado, dos quais destacamos as ações emergen-
ciais mais significativas que realizamos com o 
apoio dos membros do Tribunal de Justiça, de toda 
a magistratura e dos servidores.

De início, fomos obrigados a restringir as 
despesas, considerando a deficiência orçamentária 
programada para 2014 e o corte destinado aos in-
vestimentos, com grave repercussão para a admi-
nistração do Tribunal e órgãos vinculados, o que 
nos levou a priorizar algumas áreas consideradas 
fundamentais. 

A segurança institucional, por exemplo, foi 
uma das áreas que recebeu destacada atenção. 
Instalamos postos policiais, detectores de metal; 
recolhemos armas; adquirimos sistema de  video-
monitoramento; disciplinamos o controle do porte 
de armas e o credenciamento do acesso em nossas 
unidades judiciárias.

A política de incentivo à Conciliação avançou 
consideravelmente. Criamos mais cinco centros de 
solução de conflitos na capital e no interior, lan-
çamos o “Programa de Conversão de Conflitos em 
Entendimento”, que engloba diversas iniciativas 
nessa área e realizamos duas semanas de conci-
liação itinerante, com milhares de litígios solucio-
nados.

na área da cidadania, nos aproximamos da 
comunidade com a execução de projetos especiais 
voltados à promoção dos direitos humanos, nota-
damente da mulher, criança e dos adolescentes. 

Dentre esses projetos destacam-se: a implan-
tação do CEAV – Centro de Apoio às Vítimas; o 
lançamento da campanha de combate às drogas 
“Jogue contra o crack”; e a instalação de salas de 
depoimento especial para a oitiva de crianças e 
adolescentes vítimas de crimes, em oito comarcas.

Com o resgate de parte do corte orçamen-
tário destinado a investimentos, foi possível pros-
seguir com as obras de reforma e construção de 
fóruns iniciadas.

A informatização dos serviços recebeu incre-
mento na renovação do parque de máquinas, com a 
distribuição de 1.100 novos computadores para as 
comarcas e a instalação de seis terminais de video-
-conferência, em São Luís, São José de ribamar, 
Pedrinhas e em Imperatriz.

Para 2015, projetamos recursos à altura das 
despesas previstas, de acordo com as necessidades, 
para o bom desempenho do Poder Judiciário. Para 
tanto, planejamos, em nossa proposta orçamentá-
ria encaminhada ao Legislativo estadual, recursos 
suficientes para atender às demandas do Judiciário.

O valor orçado foi estimado considerando to-
das as despesas previstas no Tribunal, Corregedo-
ria Geral, Esmam, projetos sociais, e outros órgãos 
vinculados ao Judiciário. A estimativa desse valor 
justifica-se, principalmente, tendo em vista que o 
gasto com a folha de pagamento do Judiciário au-
mentou em 100%.

Com recursos compatíveis com a estrutura 
da máquina judiciária, que levem em conta a nos-
sa folha de pagamento e a demanda nos diversos 
setores da administração, vamos concluir os proje-
tos iniciados e realizar os previstos para o segundo 
ano.

Para tanto, espero contar com a força de tra-
balho de todos – magistrados e servidores – na 
conclusão de mais um ano de gestão.

que todos tenham um Feliz natal e um Ano 
novo de Paz e Prosperidade, com as bênçãos de Deus.
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O     Centro de Apoio às Ví-
timas (CEAV), serviço 

voltado para o atendimento 
prioritário de pessoas caren-
tes e seus familiares, vítimas 
de crimes intencionais, foi 
instalado pelo Tribunal de 
Justiça do Maranhão no Fó-
rum Des. Sarney Costa, em 
São Luís, em 19 de maio de 
2014.

O centro foi criado pelo 
Decreto Governamental nº 
27.794, de 4 de novembro de 
2011, pelo então governador 
em exercício, desembarga-
dor Jamil Gedeon. Para por 
em prática os serviços, a de-
sembargadora Cleonice Frei-
re, presidente do Tribunal de 
Justiça, firmou um Protocolo 
de Intenções com a Secretaria 
de Direitos Humanos e Cida-
dania do Estado, Ministério 
Público estadual, Defensoria 
Pública e Universidade Fede-
ral do Maranhão.

O CEAV tem uma equipe 

multiprofissional que recebe 
as vítimas e seus familiares 
e, conforme o caso, identifi-
ca as situações de urgência; 
define a assistência neces-
sária (se jurídica, social ou 
psicológica); orienta sobre 
os procedimentos imediatos 
e medidas legais cabíveis e 
faz o acompanhamento dos 
processos judiciais. Confor-
me a situação da vítima, é 
realizado o encaminhamento 
aos postos de saúde ou ou-
tros órgãos competentes e, 
sendo caso de abuso sexual 
e maus-tratos contra crianças 
e adolescentes ou idosos,  as 
ocorrências são comunicadas 
aos órgãos competentes.

O CEAV surgiu de uma 
necessidade da comunidade 
que, em relatos aos magis-
trados, demonstrava a insa-
tisfação diante da situação de 
desamparo e carência em que 
se encontravam as vítimas da 
violência.

ESTRUTURA

De acordo com o pactua-
do no protocolo de intenções, 
o Judiciário cedeu o espaço 
físico, no térreo do Fórum, 
com móveis e computado-
res, e possibilitou o acesso ao 
sistema de acompanhamento 
processual.

O Ministério Público e a 
Defensoria Pública designa-
ram profissionais para cola-
borar, em suas respectivas 
atribuições, no atendimento à 
demanda. 

O Governo do Estado ce-
deu servidores para atuar 
no apoio administrativo. E a 
Universidade Federal do Ma-
ranhão encaminhou alunos 
dos cursos de Direito, Psico-
logia e Serviço Social, em pe-
ríodo de estágio, para atender 
às vítimas e definir os proce-
dimentos cabíveis, de acordo 
com a avaliação da natureza 
da demanda. 

 CEAV PrESTA ATEnDIMEnTO àS 
víTimAS dE cRimES 

Vítimas de violência têm o apoio do 
Judiciário, com equipe multiprofissional.
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InSTITUIçÕES DISCUTEM 
ATEndimEnTo inTEgRAdo 
àS VíTIMAS DE VIOLênCIA

Workshop promovido 
pelo Centro Estadual 

de Apoio às Vítimas (CEAV) 
do Tribunal de Justiça do 
Maranhão (TJMA) tratou da 
importância e dos benefícios 
da rede de atendimento às ví-
timas de violência. O evento 
foi realizado no Fórum Des. 
Sarney Costa, em São Luís, no 
dia 19 de setembro de 2014, 
e reuniu juízes, promotores 
de justiça e representantes 
dos governos estadual e mu-

das as instituições que atuam 
na área. 

O workshop teve a parti-
cipação da coordenadora do 
Centro de referência em Di-
reitos Humanos de Joinville 
(SC), a assistente social Car-
la roth. Ela mostrou como 
funciona o serviço em Santa 
Catarina, onde foi implantado 
desde 2001. O órgão é gerido 
pelo Centro Cultural Escrava 
Anastácia, organização não-
-governamental criada em 
1998. 

Conforme Carla roth, as 
pessoas que buscam o centro 
têm necessidades que somen-
te um trabalho em rede pode 
atender.  A assistente social 
enfatizou que o atendimento 
do Centro de referência em 
Direitos Humanos de Join-
ville vai além de vítimas de 
crimes e seus familiares. O 
órgão garante assistência a 
toda e qualquer pessoa que 
tenha seus direitos violados 
por preconceito, intolerância, 
discriminação, desrespeito, 
abusos, maus-tratos, negli-
gência, abandono, conflitos 
diversos, tortura, abuso se-
xual e violência doméstica, 
dentre outros motivos.

Para isso, o centro conta 
com casas de acolhimento 
e de apoio, incubadora de 
empreendimentos solidários, 
programa Jovem Aprendiz, 
república para população de 
rua, grupo de terceira idade, 
programa de proteção à víti-
ma e testemunha ameaçadas, 
além de ações na comunida-
de.

nicipal, além de entidades da 
sociedade civil organizada. O 
encontro também teve o ob-
jetivo de consolidar parcerias 
para implantação de atendi-
mento integrado no Estado.

no encontro, as juízas Sô-
nia Amaral e Sara Gama, co-
ordenadoras do CEAV, desta-
caram as ações realizadas e 
a necessidade da criação de 
uma rede de atendimento às 
vítimas de violência no âm-
bito estadual, envolvendo to-

Entidades discutiram consolidação de parceria.
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JUdiciáRio invESTE Em obRAS 
DE COnSTrUçãO E rEFOrMA DE 

FórUnS nAS COMArCAS 

Alguns fóruns foram entregues no primeiro semestre.  Há 
obras ainda em andamento e outras com licitação sendo 
finalizada. 

Obra do Fórum de Imperatriz foi retomada e segue projeto moderno para instalação da Justiça estadual na comarca.
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O Tribunal de Justiça 
do Maranhão (TJMA) 

está investindo em obras de 
construção e reforma de fó-
runs e outras unidades judi-
ciais em 14 comarcas do Es-
tado, com recursos do Fundo 
de Modernização e reapare-
lhamento do Poder Judiciá-
rio (FErJ). São beneficiadas 
as comarcas de Magalhães 
de Almeida, Buriticupu, São 
Bernardo, Porto Franco, Paço 
do Lumiar, Imperatriz, Barra 
do Corda, Balsas, Santa He-
lena, Santa Luzia, Viana, Co-
linas, Matões e São Luís (Casa 
da Criança, Solar dos Veras 
e Juizado na Associação dos 
Magistrados do Maranhão - 
AMMA).

Dentre as obras já conclu-
ídas, está o Fórum de Maga-
lhães de Almeida, entregue à 
população em agosto deste 
ano. A unidade funciona na 

Avenida Getúlio Vargas, com 
área total de 3.464 m², sendo 
496,05 m² destinados à edifi-
cação. Foi estruturada, mo-
biliada e equipada com rede 
lógica e de telefonia, subesta-
ção de energia e climatização.

Em Buriticupu, o novo pré-
dio da Justiça estadual foi 
concluído em abril de 2014, 
beneficiando cerca de 100 
mil pessoas, melhorando sig-
nificativamente a prestação 
jurisdicional na comarca, que 
é polo judicial de Imperatriz. 
Com área construída de 882 
m², o prédio tem espaço para 
o funcionamento de dois ga-
binetes, um salão do júri com 
capacidade para 110 pessoas, 
sala de audiência, recepção/
atendimento, arquivos, entre 
outros compartimentos. Foi 
o primeiro fórum inaugurado 
na atual gestão. O terreno foi 
cedido pelo Incra.

Em AndAmEnTo 
O novo fórum da comar-

ca de Imperatriz está sen-
do construído numa área de 
14.083,33 m², no bairro resi-
dencial Kubitscheck, em ter-
reno foi doado pela Faculda-
de de Imperatriz (FACIMP). 
no imóvel deverão funcionar 
varas judiciais, juizados es-
peciais cíveis e criminais e a 
Central de Penas Alternativas 
da comarca, que a segunda 
maior do Estado. Está em an-
damento a reforma do Fórum 
de Balsas, com pavimentação 
do estacionamento, pintura 
externa, revisão na cobertura 
do salão do júri, construção 
do depósito judicial, revisão 
nas instalações elétricas, en-
tre outros serviços.

Em Paço do Lumiar, a re-
forma e a ampliação do fó-
rum e construção do salão 
de júri também estão em fase 
de conclusão. Os trabalhos 
de engenharia envolvem a re-
forma e adequação do layout, 
pintura geral, revisão da co-
bertura, instalação de esqua-
drias e grades, instalação de 
forro, substituição de piso, 
revisão geral das instalações 
prediais (elétrica, lógica, te-
lefonia, climatização, hidros-
sanitárias e combate a incên-
dio), substituição de louças 
sanitárias, metais e acessó-
rios e aumento da capacidade 
da subestação de energia. 

na área a ser ampliada 
(com 1.557,17 m²),  serão ins-
taladas três varas judiciais, 
depósitos, salão do júri e es-
tacionamento.

Os jurisdicionados de Magalhães de Almeida agora contam com novo fórum.
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Também está em fase de 
conclusão o salão do júri do 
Fórum de Barra do Corda. 
Com área de 311,48 m², será 
equipado com sala do réu, 
banheiros masculinos e fe-
mininos, circulação, hall, sala 
secreta, sala para testemunha 
de defesa e de acusação, ba-
nheiros para portadores de 
necessidades especiais.

Devem ser concluídas, em 
2015, as obras de construção 
dos fóruns de São Bernardo, 
Porto Franco, Santa Helena e 
Santa Luzia. Em São Bernar-
do, a sede da comarca fun-
cionará na rua Dom Pedro II, 
num espaço de 700,70 m² e 
área total de 2.275 m².

Já em Porto Franco, a área 
construída será de 952,60 m². 
Além da estrutura padrão, a 
unidade, que dispõe de duas 
varas, contará com amplo es-
tacionamento para servidores 
e salão do júri. na Comarca 
de Santa Helena, o novo pré-
dio está sendo construído na 
rua Projetada, s/nº. A área 
construída será de 568,001 
m².

Todas as unidades serão 
dotadas de duas varas, salas 
para distribuição, OAB, CPD, 
oficiais de justiça, depósito, 
copa, almoxarifado, banhei-
ros feminino, masculino e 
para portadores de necessi-
dades especiais.

Encontram-se em licita-
ção a construção do fórum e 
salão do júri da Comarca de 
Viana e as reformas dos fó-
runs das comarcas de Codó e 
São Luiz Gonzaga. As obras 

de construção das sedes das 
comarcas de Matões e Coli-
nas estão em fase de levanta-
mento e execução de projeto 
básico para licitação.

comARcA dA iLHA
Em São Luís, está sendo 

construída a nova sede da  
Casa da Criança – instituição 
social vinculada à Vara da In-
fância e Juventude.

 A unidade será instalada 
em imóvel situado no bairro 
São Francisco,  cedido ao Ju-
diciário pelo Governo do Es-
tado, por meio da Secretaria 
de Direitos Humanos, Assis-
tência Social e Cidadania (Se-
dihc).

 São 1.387,34 m² de área 
construída. O projeto prevê 
implantação de brinquedo-

teca, consultórios médico e 
odontológico, observação, 
berçário, fisioterapia, fraldá-
rio, quartos, cozinha, quadra 
esportiva, sala de reunião, 
auditório, sala de estudo, 
dentre outros. Após a licita-
ção, a previsão de execução é 
de 10 meses.

Anexo ao Centro Adminis-
trativo do TJMA, está sendo 
restaurado o Solar dos Veras 
– sobrado colonial do sécu-
lo XIX, localizado na rua do 
Egito, no Centro Histórico de 
São Luís. O prédio é compos-
to por duas unidades. A pri-
meira possui três pavimentos 
e área construída de 975,77 
m². A segunda, com área 
construída de 1.010,02 m², 
dispõe de quatro pavimentos.

Nova sede do Judiciário na Comarca de Buriticupu.
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TJMA E FACIMP InSTALAM comPLEXo 
JURídico nA COMArCA DE IMPErATrIz

Centro de Conciliação, que an-
tes funcionavam na faculdade, 
foram transferidas para as no-
vas instalações.

O desembargador Bayma 
Araújo representou a presi-
dente do TJMA, desembarga-
dora Cleonice Freire, na assi-
natura do contrato e descerrou 
a placa de inauguração com 
Antonio Leite, presidente da 
Associação região Tocantina 
de Educação e Cultura (Ar-
tec) – entidade mantenedora 
da Facimp –, Dorlice Andrade, 
diretora-geral da faculdade e 
Delvan Tavares Oliveira, dire-
tor do Fórum da comarca.

A estrutura do 2º Juizado 

no dia 2 de outubro de 
2014, o Tribunal de Jus-

tiça do Maranhão (TJMA) e a 
Faculdade de Imperatriz (Fa-
cimp) inauguraram um com-
plexo jurídico na comarca de 
Imperatriz. A estrutura reúne 
as sedes do 2º Juizado Espe-
cial Cível, do Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Ci-
dadania e do núcleo de Práti-
cas Jurídicas, em um mesmo 
endereço: rua Arturus, s/nº, 
Parque Sanharol.

Por meio de contrato de co-
modato, a Facimp cedeu parte 
das dependências do comple-
xo para uso da Justiça local. 
As atividades do juizado e do 

Cível ocupa salas destinadas à 
conciliação, atendimento, ater-
mação, arquivo, secretaria, au-
diências, copa e gabinetes para 
juiz e assessores. O restante 
da estrutura cedida ao Judici-
ário é reservada às atividades 
do Centro de Conciliação.

O complexo tem cerca de 
680m² de área construída, dos 
quais 266 m² estão ocupados 
pelos órgãos judiciários. nas 
imediações do complexo, o 
TJMA está construindo o novo 
fórum da comarca. no mesmo 
bairro, também ficam locali-
zadas as sedes da Justiça Fe-
deral, Eleitoral e do Trabalho.

No ano do seu bicentenário, a Corte de Justi ça maranhense elege, 
pela primeira vez, uma diretoria composta por três mulheres 

Espaço reúne sedes do 2º JEC, 
Centro de Solução de Conflitos e NPJ

Des. Bayma Araújo representou a presidente do TJMA na cerimônia de instalação do complexo.
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JUDICIárIO EnCAMInHA PrOPOSTA  
OrçAMEnTárIA PArA 2015 

investimentos para expandir, 
agilizar, modernizar e manter 
a atividade jurisdicional e as-
sistencial do Poder Judiciário.

Também são elencadas as 
despesas relativas a paga-
mento de pessoal e encargos 
sociais; contribuições e be-
nefícios previdenciários; au-
xílios transporte, moradia e 
saúde; pagamentos devidos 
pelas Fazendas Públicas de-
correntes de sentença judici-
ária (precatórios) e cumpri-
mento de decisões judiciais 
transitadas em julgado, favo-
recendo magistrados e servi-
dores.

Os valores detalhados na 
peça orçamentária de 2015 se-

O Tribunal de Justiça do 
Maranhão enviou ao 

Governo do Estado em outu-
bro de 2014, a proposta orça-
mentária do Poder Judiciário 
do Maranhão para o ano de 
2015, no valor total de r$ 
1.631.536.062,00.

 A mensagem foi enca-
minhada, em seguida, 

ao Legislativo Estadual, para 
aprovação e deliberação dos 
parlamentares.

na mensagem enviada ao 
Legislativo Estadual, foram 
detalhados a natureza e o 
objetivo das despesas com a 
administração dos serviços 
judiciários e a promoção do 
acesso à Justiça, que incluem 

rão destinados ao Tribunal de 
Justiça; à Corregedoria Geral 
da Justiça; projetos institu-
cionais das áreas da infância 
e juventude, mulher, encarce-
rados; e fundos de Moderni-
zação e reaparelhamento do 
Judiciário (FErJ); da Esco-
la Superior da Magistratura 
(Fesman); das Serventias de 
registro Civil de Pessoas na-
turais (Ferc); e de Segurança 
dos Magistrados (Funseg).

PESSoAL
Do total estimado para 

2015, a maior parte dos re-
cursos será destinada ao pa-
gamento de pessoal, no valor 
de r$ 758.715.629,00, sem os 
encargos sociais.

Foram estimados ainda, na 
previsão orcamentária, recur-
sos para a nomeação de 94 
juízes de Direito para as varas 
judiciais, instaladas ou por 
instalar, assim como de ana-
listas, técnicos, auxiliares, 
oficiais de Justiça e comissá-
rios da infância e juventude 
para a atividade administra-
tiva.
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O Tribunal de Justiça do 
Maranhão, instalou, 

em 2014, salas de Depoimen-
to Especial, espaço equipado 
para oferecer atendimento 
especializado na escuta de 
crianças com até 12 anos de 
idade incompletos e adoles-
centes entre 12 e 18 anos, ví-
timas ou testemunhas de vio-
lência.

Foram instaladas as salas 
de Depoimento Especial no 
Fórum Des. Sarney Costa, 
São Luís, em maio; nos fóruns 
de Timon e de Caxias, em ou-
tubro; nos fóruns de Bacabal 
e Santa Inês, em novembro; 
e nos fóruns de Coroatá, São 
Mateus e raposa, em dezem-
bro.

SALAS DE DEPOIMEnTO ESPECIAL  
inSTALAdAS Em  comARcAS 

DO MArAnHãO

As salas de depoimento 
especial já funcionavam tam-
bém nas comarcas de Impera-
triz e Coelho neto. 

O objetivo com a insta-
lação das salas é fortalecer 
o cumprimento dos direitos 
de crianças e adolescentes e 
tornar mais humano o aten-
dimento ao público infanto-
-juvenil. O depoimento é feito 
por meio de recursos técnicos 
de áudio e vídeo.

O serviço funciona de acor-
do com o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), e 
na forma recomendada pelo 
Conselho nacional de Justiça 
(CnJ): em separado, sob sigi-
lo e com segurança. 

O depoimento especial é 
um trabalho conjunto dos 
membros do Poder Judiciá-
rio, do Ministério Público, da 
Defensoria Pública, da polícia 
e dos profissionais das áreas 
de psicologia e serviço social, 
responsáveis pelas entrevis-
tas com as vítimas.

o depoimento especial de 
crianças e adolescentes 

funciona de acordo 
com o EcA[ ]

Desembargadores e magistrados na instalação da sala do Fórum de Timon.
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O Tribunal de Justiça do 
Maranhão (TJMA) ad-

quiriu do Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Di-
reitos Humanos, Assistência 
Social e Cidadania (Sedihc), 
no dia 27 de março de 2014, 
um imóvel de propriedade 
da Fundação da Criança e do 
Adolescente (Funac) em São 
Luís, onde o Poder Judiciá-
rio deverá instalar projetos 
sociais na área da Infância e 
Juventude.

no imóvel, situado na rua 
Inácio Xavier de Carvalho, 
no bairro do São Francisco, 
vão funcionar as atividades 
desenvolvidas pela “Casa da 
Criança”, instituição social 
vinculada à Vara da Infância e 
Juventude, que acolhe e pres-
ta assistência integral a crian-
ças sob a guarda  da Justiça 
estadual.

Assinaram o termo de 
cessão de uso do imóvel a 
presidente do TJMA, desem-
bargadora Cleonice Freire; 
a secretária da SEDIHC, Lu-
íza Oliveira; a presidente da 
Funac, Anailde Serra, tendo 
como testemunhas os juízes 
auxiliares da presidência do 
TJMA, nilo ribeiro e riba-
mar Castro.

As ações entre o TJMA e a 
SEDIHC poderão ser estendi-

IMóVEIS  ADqUIrIDOS PELO TJMA
VãO SEDIAr PrOJETOS PArA 
A infânciA E JUvEnTUdE

das, futuramente, com vistas 
à realização de oficinas pro-
fissionalizantes para os bene-
ficiários dessa parceria. O Tri-
bunal de Justiça também dará 
apoio à SEDIHC no projeto de 
reestruturação do sistema de 
atendimento integral na área 
da Infância e Juventude, com 
o objetivo de reunir, em um 
só local, as instituições par-
ceiras de Justiça e segurança 
que atuam conjuntamente na 
reinserção socioeconômica 
e valorização de crianças e 
adolescentes.

cARáTER SociAL

Outra área, de aproxima-
damente 13 mil m², foi objeto 
da assinatura de um protoco-
lo de intenções entre a Pre-
feitura de São Luís, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Habitação, e o 
TJMA, com vista à constru-
ção de instalações de caráter 
social voltadas para crianças 
e adolescentes. O documen-
to foi assinado na cerimônia 
de posse da mesa diretora, 
em 20 de dezembro de 2014, 
pela presidente, desa. Cleoni-
ce Freire, e pelo prefeito de 
São Luís, Edivaldo Holanda 
Júnior.

A presidente do TJMA, a secretária da SEDIHC e a presidente da Funac firmam 
o termo de cessão.
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O Tribunal de Justiça 
do Maranhão (TJMA) 

lançou uma campanha insti-
tucional, durante o período 
da Copa do Mundo, contra o 
uso de drogas, principalmen-
te o crack, por crianças e ado-
lescentes.

O lançamento da campa-
nha “Jogue contra as drogas” 
foi feito pela presidente do 
TJMA, desembargadora Cle-
onice Freire, em ato solene 
no Fórum Des. Sarney Costa, 
no dia 19 de maio de 2014, 
na presença de autoridades 
do Judiciário, Executivo, Mi-
nistério Público e sociedade 
civil.

Foram divulgados o vídeo 
institucional -  disponível no 
canal do TJMA no YouTube 
(www.youtube.com/tjmaofi-
cial) -  folders e cartazes. A 
campanha chamou atenção 
para a responsabilidade da 
sociedade no resgate de me-
ninos e meninas viciados no 

LAnçADA cAmPAnHA conTRA o USo do 
cRAcK POr CrIAnçAS E ADOLESCEnTES

crack, num contraponto aos 
craques do futebol.

comPRomiSSo
A adoção de políticas pú-

blicas em favor da Infância 
e Juventude é prioridade da 
atual gestão do Poder Judici-
ário e atende às exigências do 

Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (Lei nº 8.069/1990).

Conforme a lei, é dever da 
família, da comunidade e do 
poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efeti-
vação dos direitos referentes 
à vida, à saúde, à educação, ao 
esporte, ao lazer, entre outros.

campanha é questão do vestibular da UEmA

O slogan da campanha de combate ao uso de crack por 
crianças e adolescentes do TJMA foi utilizado em questão da 
prova do Vestibular 2015 da Universidade Estadual do Mara-
nhão (Uema).

O quesito nº 56 da prova de Português aborda a função de 
linguagem predominante no texto “Jogue contra as drogas. En-
tre neste time. Você também é responsável”.

A desembargadora Cleonice Freire viu com satisfação a di-
vulgação indireta da campanha entre os jovens, proporcionada 
pela Uema. 

O texto e a arte utilizados no cartaz de divulgação da cam-
panha “Jogue contra as Drogas” foram desenvolvidos pelo ser-
vidor do TJMA, Bruno Lunas. O publicitário considerou válida 
a oportunidade de mostrar a mensagem da campanha aos es-
tudantes e futuros universitários, que se encontram na faixa 
etária de abrangência da campanha.

Revista Gestão Desa Cleonice MODIFICADA  backup original.indd   15 20/12/2014   08:28:08



16

O Tribunal de Justiça do 
Maranhão (TJMA) foi 

premiado com o “Selo Infân-
cia e Juventude” – categoria 
bronze –, pelas boas práticas 
na promoção dos direitos da 
criança e do adolescente, no 
dia 14 de outubro de 2014, 
em Brasília (DF). O prêmio foi 
entregue pelo Conselho na-
cional de Justiça (CnJ) e Fun-
do das nações Unidas para a 
Infância (Unicef) à presidente 
do TJMA, desembargadora 
Cleonice Freire.

O selo, com validade de 
dois anos, reconhece publi-
camente os tribunais pelas 
importantes ações de “im-
plantação, fortalecimento, 

acompanhamento e otimi-
zação” da Coordenadoria da 
Infância e da Juventude (CIJ), 
nos termos da resolução CnJ 
nº 94/2009. Foram premiados 
doze tribunais que se habili-
taram e concorreram ao selo, 
nas categorias ouro, prata e 
bronze.

A premiação significa um 
reconhecimento do Judiciá-
rio nacional, com o aval do 
Unicef, ao trabalho realizado 
pelo Tribunal de Justiça do 
Maranhão em 2014, que es-
truturou, dotando de sede e 
equipe multiprofissional pró-
prias, a Coordenadoria da In-
fância e Juventude (CIJ) – ór-
gão que desenvolve políticas 

públicas específicas nessa 
área, no âmbito do Poder Ju-
diciário.

cRiTÉRioS
O TJMA cumpriu a maio-

ria dos critérios estabeleci-
dos em edital, apresentando 
documentos comprobatórios 
que permitiram obter a classi-
ficação. Dentre os requisitos  
exigidos, apresentou estru-
tura física adequada; quadro 
próprio de equipe multidisci-
plinar; servidores exclusivos; 
mínimo de uma capacitação 
anual de magistrados e servi-
dores; informativo das ações 
na internet e banco de boas 
práticas.

TJMA rECEBE O PrêMIO 
“SELo infânciA E JUvEnTUdE” 

DO CnJ E UnICEF

A desa. Cleonice Freire e o des. Jamil Gedeon, presidente da CIJ, na entrega do prêmio em Brasília (DF).
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O Tribunal de Justiça do 
Maranhão (TJMA) ins-

talou, em 22 de janeiro de 
2014, em sessão plenária ad-
ministrativa extraordinária, o 
órgão Especial para julgamen-
tos de processos de 2º grau.

 As sessões ocorrem com a 
presença de no mínimo nove 
membros, em sessões admi-
nistrativas (primeira e terceira 
quartas-feiras do mês) e juris-
dicionais (segunda e quarta 
quartas-feiras do mês e, na 
quinta quarta-feira, quando 
houver no mês).

O órgão Especial exerce to-
das as competências e atribui-
ções do Plenário.  

As exceções de competên-
cia ocorrem nas seguintes si-
tuações: eleição de membros 
da mesa diretora do Tribunal, 
da direção da ESMAM, dos 
membros do próprio órgão 
Especial, de desembargado-
res, juízes e listas tríplices de 
advogados para o TrE. 

Excetuam-se, ainda, as  si-

tuações de alteração no nú-
mero de desembargadores; 
escolha de juiz de entrância 
final para acesso ao Tribu-
nal; formação de lista trípli-
ce de candidatos ao cargo de 
desembargador pelo quinto 
constitucional e realização de 
sessões solene.

Integram o órgão 15 desem-
bargadores, sendo três natos, 
seis titulares por antiguidade 
e seis titulares eleitos.

O órgão é composto pela 
presidente do TJMA, desem-
bargadora Cleonice Freire; 
pela vice-presidente, desem-
bargadora Anildes Cruz; e 
pela corregedora-geral da Jus-
tiça, desembargadora nelma 
Sarney, como membros natos.

São titulares por antiguida-
de os desembargadores Anto-
nio Bayma, Jorge rachid, Ja-
mil Gedeon, Guerreiro Júnior, 
Cleones Cunha e Benedito 
Belo. 

São titulares eleitos os de-
sembargadores Joaquim Fi-

gueiredo, Kleber Carvalho, 
raimundo Barros, Ângela 
Salazar, Lourival Serejo e ri-
cardo Duailibe e suplentes os 
desembargadores Paulo Vel-
ten, José Bernardo rodrigues, 
Marcelino Everton, raimundo 
Melo, Graças Duarte e José 
Luiz Oliveira.

O órgão foi criado pela Lei 
Complementar n° 160, de 3 de 
dezembro de 2013  – que alte-
rou o caput e o parágrafo 6º da 
Lei Complementar nº 14/1991, 
acrescentando o artigo 18-A –   
e disciplinado pela resolução 
TJMA nº 74/2013.

A Lei Orgânica da Magis-
tratura nacional (nº 35/1979) 
prevê que os Tribunais de Jus-
tiça dos Estados, com mais de 
25 desembargadores, podem 
constituir órgão especial, com 
o mínimo de 11 e o máximo de 
25 membros, para o exercício 
das atribuições administrati-
vas e jurisdicionais, da com-
petência do Tribunal Pleno o 
TJMA já possui 27 membros.   

órGãO ESPECIAL 
AgiLizA JULgAmEnTo 

DE PrOCESSOS
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PRocESSo JUdiciAL ELETRônico 
é rEALIDADE nOS JUIzADOS 
ESPECIAIS DO MArAnHãO 

O Tribunal de Justiça 
do Maranhão (TJMA) 

concluiu, em novembro de 
2014, a implantação do Pro-
cesso Judicial Eletrônico (PJE) 
nos juizados especiais cíveis 
e turmas recursais da capital 
e do interior.

O total atingido supera a 

meta de implantação do PJE 
definida pelo Conselho na-
cional de Justiça (CnJ) para 
os tribunais estaduais, que é 
de 10% das unidades judiciais 
de 1º e 2º graus para 2014. no 
caso do TJMA, seriam apenas 
26 unidades. De acordo com 
o coordenador-geral do co-

mitê de implantação do PJE, 
juiz roberto Abreu, o TJMA 
planejou e implantou o PJE 
em 36 unidades judiciais em 
2014, ultrapassando em 10 a 
meta de implatação no 1º e 2º 
graus, definida pelo CnJ. 

A instalação nas demais 
unidades deverá ser concluí-

Juizados Especiais de São Luís já estão em pleno funcionamento com o Processo Judicial Eletrônico.
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da até o final de 2017, confor-
me a Portaria nº 525/2014.

Em dois meses de traba-
lho, a movimentação do novo 
sistema mobilizou mais de 
500 servidores e magistrados, 
treinados sobre as aplicabili-
dades e funcionamento da 
plataforma eletrônica. nessa 
fase, foram abertos dois mil 
novos processos eletrônicos 
nos juizados e registradas 
mais de 10 mil movimenta-
ções (citações, notificações e 
intimações das partes e advo-
gados), sem o uso de papel, 
em portal próprio disponível 
no painel do usuário do siste-
ma, garantindo maior agilida-
de no andamento e acompa-
nhamento processual.

na implantação, foram 
emitidas e entregues pelo 
TJMA mais de 550 certifica-
ções digitais – espécie de as-
sinatura eletrônica exigida na 
movimentação dos processos 
por magistrados, servidores 
e operadores do Direito. O 
diretor de Informática, Jorge 

Henrique da Silva Oliveira, 
gerente técnico de implanta-
ção do PJE, alertou que os ad-
vogados, defensores e mem-
bros do Ministério Público, 
que ainda não possuem cer-
tificado devem providenciar 
o documento junto ao órgão 
competente.

nos  juizados e turmas re-
cursais, haverá migração dos 
processos que tramitam no 
sistema PrOJUDI para o PJE, 
tão logo o CnJ disponibili-
ze a aplicação informatizada 
testada e homologada para a 
transferência integral do con-
teúdo desses autos digitais.

o SiSTEmA
O PJE é um sistema desen-

volvido para a automação do 
Judiciário. O objetivo é man-
ter um sistema de processo 
judicial eletrônico capaz de 
permitir o andamento e o 
acompanhamento de proces-
sos judiciais, independente-
mente de o processo tramitar 
na Justiça Federal, na Justiça 
dos Estados, na Justiça Mili-
tar e na Justiça do Trabalho. 
Em nível nacional, é coorde-
nado pelo CnJ, sendo, atu-
almente, o maior projeto do 
Poder Judiciário.

o TJmA planejou e implantou 
o PJE em 36 unidades judiciais 
em 2014, ultrapassando em 10 
a meta de implantação no 1º e 

2º graus, definida pelo cnJ[ ]
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TJMA USA mEio ELETRônico 
PArA EnVIO DE rECUrSOS AOS 

TrIBUnAIS SUPErIOrES

O Tribunal de Justiça do 
Maranhão (TJMA), em 

2014, passou a enviar 100% 
dos recursos aos tribunais su-
periores por meio eletrônico. 
O procedimento, que é cons-
tantemente aperfeiçoado pela 
Diretoria Judiciária, elimina a 
remessa de papel e de inúme-
ros volumes de documentos 
e processos para julgamento 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) e Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), em Brasília (DF).

De janeiro a junho, o TJMA 
fez o envio digital de 461 re-
cursos ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) e Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ). Para o 
STJ, seguiram digitalizados 
e enviados eletronicamente 
375 recursos especiais admi-

tidos, ordinários recebidos e 
agravos em recurso especial. 
Ao STF foram remetidos 86 
recursos extraordinários ad-
mitidos e agravos em recurso 
extraordinário.

Desde maio, por meio 
de convênio assinado pelo 
TJMA com o STJ, a baixa dos 
processos também passou a 
ser feita de forma eletrônica, 
não sendo mais necessário 
aguardar o envio físico dos 
resultados.

Além da agilidade, o ma-
lote digital oferece maior se-
gurança no envio, reduzindo 
os riscos de extravio ou perda 
dos documentos, garantindo 
a restauração dos autos com 
maior confiabilidade. Há, 
ainda, ampla facilidade de 

acesso às informações sobre 
os processos pelas partes in-
teressadas, que passaram a 
consultar a tramitação pelos 
sites dos tribunais.

Com o procedimento ele-
trônico, o tempo de envio 
e chegada do processo é de 
menos de um minuto. O pro-
cesso em papel pode demo-
rar meses para chegar.

PREPARAÇÃo
A preparação do processo 

para envio dura cerca de uma 
hora.  Primeiro, as páginas 
são conferidas e submetidas 
à limpeza para retirada de 
grampos e outros resíduos 
que possam atrapalhar a di-
gitalização. Logo após, faz-se 
o escaneamento integral dos 
volumes, transformando as 
páginas de papel em docu-
mentos digitais tipo PDF.

na validação, é feita a ex-
clusão de páginas em branco 
e a manipulação dos arqui-
vos, corrigindo possíveis er-
ros. Finalmente, é realizada a 
indexação das peças, organi-
zando-as em petição inicial, 
sentença e petição de apela-
ção.

Ao ser enviado, o processo 
é protocolizado e remetido à 
base dos sistemas do STJ e 
STF para que comece a sua 
transmissão na instância su-
perior.

Revista Gestão Desa Cleonice MODIFICADA  backup original.indd   20 20/12/2014   08:28:16



21

cERTidÕES nEgATivAS
PODEM SEr EMITIDAS VIA InTErnET

Desde o mês de junho 
de 2014, as certidões 

negativas para fins eleitorais, 
de distribuição das ações pe-
nais e de improbidade ad-
ministrativa no âmbito do 2º 
grau do Judiciário maranhen-
se passaram a ser emitidas 
via internet, por meio de link 
no Portal do Poder Judiciá-
rio (http://www.tjma.jus.br), 
que está disponível também 
na área “Cidadão” do site. 
As certidões de 1º grau con-
tinuam a ser emitidas pesso-
almente, nas respectivas co-
marcas.

A medida foi regulamenta-
da pela resolução n° 14/2014, 

assinada pela presidente do 
TJMA, desembargadora Cle-
onice Freire, visando aperfei-
çoar e racionalizar o serviço, 
evitando o deslocamento de 
candidatos, cidadãos e advo-
gados até São Luís para solici-
tação dos documentos.

Anteriormente, as certi-
dões eram emitidas de forma 
presencial, exigindo maior 
tempo e gerando filas, es-
pecialmente no período que 
antecede as eleições. Com o 
novo sistema, a certidão pode 
ser emitida de qualquer lugar, 
imediatamente, e em quantas 
vias forem necessárias, evi-
tando problemas como perda 

e rasura do documento.
O documento emitido ele-

tronicamente apresenta in-
formações sobre a existência 
ou não de ações penais e de 
improbidade administrativa 
em tramitação, sobrestadas 
ou suspensas no Tribunal 
de Justiça, considerando os 
dados fornecidos na consul-
ta, que são de exclusiva res-
ponsabilidade do usuário. As 
informações, como nome e 
CPF, impressas na certidão, 
são aquelas digitadas pelo 
usuário, que deve atentar para 
incorreções.

cERTidÃo PoSiTivA
nos casos em que a pes-

quisa retornar informações 
positivas, indicando a exis-
tência de processos em an-
damento, o interessado deve 
comparecer à Diretoria Judi-
ciária ou enviar pessoa de sua 
confiança munida de cópias 
dos documentos do solicitan-
te, para recebimento da cer-
tidão.

A autenticidade das certi-
dões poderá ser verificada na 
página do Tribunal de Justiça, 
mediante preenchimento do 
número do documento, es-
tando disponível pelo prazo 
de validade da certidão - 30 
dias, contados da data de sua 
liberação.
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conferência é utilizado pelos 
juízes criminais para inquiri-
ções, nos casos previstos em 
lei, quando o processo não 
exigir a presença física de 
réus e testemunhas.

Em ribamar, o sistema 
funciona numa sala anexa ao 
Salão do Júri, com microfone, 
câmera de vídeo, projetor de 
alta definição e decodifica-
dor de imagem, ligados à in-
ternet. 

Videoconferência evita 
fugas e situações perigosas

setembro;  o terceiro, inaugu-
rado no dia 07 de novembro, 
no Fórum de São José de ri-
bamar e os últimos na Peni-
tenciária de Pedrinhas e Im-
peratriz, em 15 de dezembro.

no Fórum de São Luís, 
o sistema foi instalado em 
duas salas do 5º andar, equi-
padas com câmera de vídeo, 
microfone, projetor de alta 
definição e decodificador de 
imagem. O sistema de video-

O Tribunal de Justiça do 
Maranhão já possui, 

em pleno funcionamento, seis 
terminais de videoconferência 
destinados a interrogatório de 
réus, escuta de testemunhas e 
outros atos em processos que 
tramitam nas varas criminais 
dos Termos Judiciários de São 
Luís,  São José de ribamar e 
comarca de Imperatriz. Dois 
funcionam no Fórum de São 
Luís, inaugurados em 16 de 

[ ]

TJMA InSTALA 
SiSTEmA dE vidEoconfERênciA 
PArA OUVIr réUS E TESTEMUnHAS
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De acordo com a presiden-
te do TJMA, desembargadora 
Cleonice Freire, a instalação 
dos sistemas de videoconfe-
rência integra as ações pla-
nejadas no início da gestão e 
que estão sendo implementa-
das. 

Para a magistrada, a con-
cretização desse projeto vai 
ao encontro do esforço do 
Tribunal de Justiça e da Cor-
regedoria Geral para propor-
cionar um ambiente de traba-
lho mais produtivo e, acima 
de tudo, seguro aos profissio-

nais do direito, servidores, ju-
risdicionados e visitantes das 
unidades judiciárias.

A videoconferência era 
uma reivindicação antiga dos 
juízes criminais, que evita si-
tuações de insegurança no in-
terior do fórum que possam 
representar risco à vida das 
pessoas.

Segundo o diretor de Infor-
mática do Tribunal de Justiça, 
Jorge Oliveira, com a insta-
lação dos terminais, o TJMA 
cumpre meta estabelecida em 
seu Planejamento Estratégico 

na área da informatização dos 
serviços, expandindo para as 
comarcas um recurso tecno-
lógico que antes estava dis-
ponível apenas na sede, para 
assuntos administrativos.

vidEoconfERênciA
 Em Pedrinhas, os termi-

nais foram instalados no Pre-
sídio São Luís l, para o inter-
rogatório de réus presos. nos 
polos judiciais do interior do 
Estado, os juízes vão poder 
conduzir as audiências de in-
quirição de réus e depoimen-
tos de testemunhas.

Dentre as finalidades do 
uso dessa tecnologia, o siste-
ma de videoconferência pre-
vine a fuga de presos; viabi-
liza a participação de réus no 
processo nos casos de difi-
culdade de deslocamento por 
motivo de doença; impede a 
coação de vítimas e testemu-
nhas pelos réus e evita inter-
rupções no processo devido 
à ausência dos acusados nas 
audiências.

A Lei Federal nº 
11.900/2009 autoriza a uti-
lização de videoconferência 
em interrogatórios, acarea-
ções, reconhecimentos de 
pessoas, inquirições de tes-
temunhas, tomada de decla-
rações da pessoa ofendida e 
nos julgamentos de presos de 
alta periculosidade.

 Já as regras quanto à apli-
cação dessa solução tecnoló-
gica nos atos processuais fo-
ram definidas pelo Conselho 
nacional de Justiça por meio 
da resolução nº 105/2010.

Desa. Cleonice Freire, o diretor de TI, Jorge Oliveira e juízes na inauguração 
da sala de videoconferência do Fórum Des. Sarney Costa.
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JUDICIárIO LEVA A 
“conciLiAÇÃo iTinERAnTE” 

A COMUnIDADES 

O Tribunal de Justiça do 
Maranhão (TJMA) e a 

Corregedoria Geral da Justiça 
(CGJ-MA) iniciaram, em 27 de 
junho de 2014, o projeto “Con-
ciliação Itinerante”, coordena-
do pelo núcleo de Solução de 
Conflitos e Cidadania, levan-
do audiências conciliatórias 
às comunidades da capital. 
A iniciativa visa assegurar o 
acesso a um mecanismo ade-
quado de tratamento de con-
flitos e difundir na sociedade 
a cultura da conciliação como 
instrumento de pacificação 
social.

no desenvolvimento do 
projeto, são viabilizadas solu-
ções de demandas que versam 

sobre direito do consumidor, 
direito de família, dentre ou-
tros, reforçando a cultura da 
conciliação.

Entre 21 e 25 de julho de 
2014, o projeto Conciliação Iti-
nerante realizou uma ação na 
área Itaqui-Bacanga, onde a 
população teve a oportunida-
de de solucionar conflitos en-
volvendo pedidos de pensão, 
reconhecimentos de paterni-
dade, divórcios, disputas por 
posse de bens, parcelamentos 
de contas, débitos fiscais jun-
to ao Município de São Luís, 
linhas de empréstimo, nego-
ciações de débitos junto a pe-
quenos e microempresários, 
dentre outros. O trabalho foi 

sediado na Casa da Justiça, no 
campus da Universidade Fe-
deral do Maranhão (UFMA), 
beneficiando a população dos 
58 bairros vizinhos.

Outra ação da Conciliação 
Itinerante foi realizada de 24 
a 28 de novembro de 2014, na 
Cidade Operária, benefician-
do moradores de 21 bairros da 
região. O trabalho foi concen-
trado no Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas da Univer-
sidade Estadual do Maranhão 
(UEMA). 

Em todas as ações, foi pos-
sível realizar o agendamento 
das audiências pelo Telejudi-
ciário (0800 707 1581) ou de 
forma presencial.

População da área do Itaqui-Bacanga prestigiou a Concilicação Itinerante e aprovou a iniciativa. 
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ternet, telefone ou pessoal-
mente, em qualquer centro de 
conciliação.

O agendamento é fei-
to pelo site www.tjma.jus.
br (no formulário do sistema 
Attende), ou pelo Telejudiciá-
rio (0800 707 1581 – ligação 
gratuita). A carta-convite é 
enviada à empresa por email, 
contendo todas as demandas 
abertas no Estado.

Toda negociação é feita 
presencialmente nos diversos 
centros de conciliação espa-
lhados pelo Estado. 

SERviÇo gRATUiTo InCEnTIVA A 
COnCILIAçãO EM PrOCESSOS JUDICIAIS

Desde o mês de setem-
bro de 2014, um ser-

viço gratuito disponível no 
Portal do Judiciário (www.
tjma.jus.br) tem facilitado o 
agendamento de sessões de 
conciliação por qualquer in-
teressado na negociação de 
acordos entre partes envol-
vidas em processos judiciais. 
Por meio do link “quero Con-
ciliar”, é possível marcar uma 
audiência conciliatória sem 
sair de casa, de forma rápida 
e simples.

A ferramenta também 
pode ser acionada na seção 
de pesquisa processual (Juris-
consult) do site. Ao consultar 
o processo, a parte pode, a 
qualquer momento, solicitar 
a realização de audiência de 
conciliação.

O atendimento é feito tam-
bém pelo Telejudiciário (0800 
707 1581). A ação permite 
que o juiz responsável pelo 
processo em questão tome 
conhecimento do agenda-
mento e defina a audiência de 
conciliação. 

A implantação do link inte-
gra o Programa de Conversão 
de Conflitos em Entendimen-
to, que desenvolve uma série 
de ações visando estimular a 
conciliação em processos que 
tramitam na Justiça e orien-

tar a população sobre o fun-
cionamento e vantagens do 
uso dos meios alternativos 
de solução de conflitos, evi-
tando-se, em alguns casos, 
abertura de novo processo na 
Justiça. 

A ideia é disseminar a cul-
tura da conciliação por meio 
do atendimento ao público 
que procura o Judiciário para 
resolver suas questões, con-
sultar processos e buscar in-
formações. 

Outra iniciativa dentro do 
programa é a Agenda do Con-
sumidor, que permite aos in-
teressados em negociar algu-
ma pendência ou contestação 
com empresas cadastradas a 
oportunidade de enviar ele-
tronicamente, pelo sistema 
Attende, um pedido automá-
tico de conciliação. O sistema 
pode ser acionado pela in-
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TJMA InSTALA CInCO cEnTRoS JUdiciáRioS 
dE SoLUÇÃo dE confLiToS E cidAdAniA

Durante o ano de 2014, 
o Tribunal de Justiça 

do Maranhão instalou cinco 
Centros Judiciários de Solu-
ção de Conflitos e Cidada-
nia, voltados à efetivação 
de acordos para assegurar 
direitos, evitando processos 
judiciais longos e desgastan-
tes. no Maranhão, já são 17 
centros voltados para a con-
ciliação.

O primeiro Centro de 
Conciliação instalado no 
Maranhão em 2014 foi o de 
Imperatriz, cuja inaugura-
ção ocorreu em 17 de março. 
Em parceria com a Associa-

ção Comercial e Industrial 
de Imperatriz. O Centro de 
Conciliação Empresarial fica 
localizado no Centro de Con-
venções da cidade. 

Em 25 de abril de 2014, 
foi a vez de Timon receber 
um Centro de Conciliação, 
instalado na Faculdade São 
José dos Cocais. no dia 23 
de maio, outro Centro de 
Conciliação foi instalado na 
Unidade de Ensino Superior 
Dom Bosco (UnDB), em São 
Luís, resultado de convênio 
firmado com a universidade 
em novembro de 2013, com o 
objetivo de ampliar o atendi-

mento jurisdicional à popu-
lação, promovendo sessões 
de conciliação e mediação.

Para o presidente do nú-
cleo de Solução de Conflitos 
do TJMA, desembargador 
José Luiz Almeida, os centros 
de conciliação reafirmam o 
compromisso do Judiciário 
em prestar um trabalho de 
excelência aos cidadãos, na 
perspectiva de atingir a tão 
sonhada pacificação social. 
A concretização deste pro-
jeto pretende modificar a vi-
são de mundo da sociedade.

no dia 02 de setembro, 
foi a comarca de Chapadi-

O juiz Alexandre Abreu e o Des. 
José Luiz Almeida na instalação 
do Centro de Solução de Conflitos 
em Chapadinha.
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nha que recebeu um Centro 
de Conciliação, instalado na 
Faculdade Baixo Parnaíba 
(FAP). E no dia 22 do mes-
mo mês, mais um centro foi 
instalado em São Luís, em 
parceria com a Federação das 
Indústrias do Maranhão (FIE-
MA), facilitando ainda mais 
os acordos entre empresas e 
credores. A unidade funciona 
na Casa da Indústria Albano 
Franco (Avenida Jerônimo de 
Albuquerque, s/n, 3º andar), 

realizando diariamente até 
32 audiências de conciliação 
entre pessoas jurídicas.

O Centro de Conciliação 
da Fiema foi o segundo es-
pecífico para o empresariado 
em funcionamento no Mara-
nhão. O primeiro está insta-
lado desde março, na Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Imperatriz (ACII). Outros 
15 atendem o público geral: 
em São Luís (no Fórum Des. 
Sarney Costa, Uniceuma I e 

II, Centro (rua do Egito), FA-
CAM e UnDB) e no interior 
(em Imperatriz (2), Caxias 
(2), Bacabal (2), Balsas (1), 
Chapadinha (1) e Timon (1).

As audiências podem ser 
solicitadas pelo Telejudici-
ário (0800 707 1581) ou via 
internet, por meio do Siste-
ma Attende, com formulário 
online disponível no Portal 
do Poder Judiciário (www.
tjma.jus.br).

Fiema é mais uma parceira da Conciliação que inaugurou um 
centro para solução de confl itos entre pessoas jurídicas.

Nova sede do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNDB.

A comarca de Timon conta com um Centro de Solução de Confl itos.
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O Tribunal de Justiça do 
Maranhão, em conjun-

to com a Corregedoria Geral 
da Justiça, instalou a nova 
Central de Inquéritos de São 
Luís e tornou o trabalho da 
polícia judiciária mais ágil no 
atendimento às medidas ur-
gentes, como prisões, quebra 
de sigilo, buscas e apreen-
sões, entre outras. A instala-
ção ocorreu no dia 25 de abril 
de 2014, no Fórum Des. Sar-
ney Costa. 

A resolução autorizando a 
instalação e regulamentando 
o funcionamento da Central 
de Inquéritos foi assinada 
pela presidente do TJMA, de-
sembargadora Cleonice Frei-
re. O documento foi aprova-
do em sessão administrativa 
extraordinária do órgão Es-
pecial, realizada no dia 23 de 
abril. 

De acordo com a resolução, 
cabe à Central de Inquéritos 
– por seus juízes designados 
com exercício jurisdicional 
pleno – o processamento de 
todos os inquéritos policiais 
da competência das varas cri-
minais do termo judiciário de 
São Luís da Comarca da Ilha 
de São Luís, conhecendo e 
decidindo sobre os atos a eles 
relativos e seus incidentes e 
medidas cautelares, no prazo 
de 48 horas.

A atuação junto à Cen-

tral de Inquéritos é exercida 
por até três juízes de direito 
auxiliares, designados pela 
corregedora-geral da Justi-
ça e aprovados pelo órgão 
Especial, sendo um deles o 
seu coordenador. O juiz co-
ordenador designa servidor 
para proceder à distribuição 
dos feitos no âmbito interno 
da unidade, de modo que to-
dos os juízes atuem de forma 
isonômica, sendo da com-
petência destes a realização 
de eventuais audiências dos 
feitos que lhes forem distri-
buídos. Promotores foram 
designados pela Procuradoria 
Geral de Justiça para exercí-
cio de suas atribuições junto à 
Central de Inquéritos. 

A  proposta de ativação 

da Central de Inquéritos foi 
aprovada em novembro de 
2013 pelo Pleno do Tribunal 
de Justiça do Maranhão. no 
colegiado, a corregedora-ge-
ral da Justiça, desembarga-
dora nelma Sarney, justificou 
a necessidade do retorno da 
Central ante o aumento da 
criminalidade na região me-
tropolitana de São Luís e a 
necessidade de garantir cele-
ridade no acompanhamento 
de inquéritos policiais e pe-
ças ainda não distribuídas às 
varas criminais.

Aprovado em março pela 
Assembleia Legislativa, o 
projeto que criou a Central 
de Inquéritos foi sancionado 
no dia 2 de abril de 2014 pela 
governadora roseana Sarney. 

cEnTRAL dE inqUÉRiToS AGILIzA 
TrABALHO DA POLíCIA JUDICIárIA

A corregedora-geral Nelma Sarney fala na instalação da Central de Inquéritos. 
A vice-presidente desa. Anildes Cruz representou a presidente do TJMA. 
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núcLEo AgiLizA COnTrOLE DE 
rECUrSOS EXTrAOrDInárIOS 

E ESPECIAIS

O Tribunal de Justiça 
do Maranhão (TJMA) 

reestruturou o núcleo de 
repercussão Geral e recur-
sos repetitivos (nUrEr), 
responsável pelo controle e 
acompanhamento de todos 
os recursos que precisam 
aguardar o posicionamento 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) sobre casos 
semelhantes. 

O nUrEr  segue reco-
mendação do Conselho na-
cional de Justiça (CnJ) que, 
por meio da resolução nº 
160/2012, orientou todos os 
tribunais sobre a organização 
dos núcleos, pela necessida-
de de uniformização dos pro-
cedimentos de gerenciamen-
to dos recursos. 

Atualmente, o TJMA tem 
cerca de 900 recursos sus-
pensos (sobrestados), sobre 
temas que envolvem promo-
ção de professores, aumentos 
e reajustes de vencimentos, 
dentre outros. Eles aguardam 
os tribunais superiores julga-
rem casos da mesma matéria, 
que servirão como parâme-
tros a orientar a análise dos 
demais semelhantes, de uma 
vez só, pelos tribunais esta-
duais e federais, evitando 
que todos sejam encaminha-

dos fisicamente às Cortes su-
periores. 

O nUrEr possui página 
própria eletrônica  na internet, 
com link no Portal do Poder 
Judiciário do Maranhão, onde 
constam todos os relatórios, 
consultas e informações so-
bre as decisões dos tribunais 
superiores envolvendo as ma-
térias de recursos sobresta-
dos. 

O núcleo tem alta relevân-
cia porque traz precedentes 
para os juízes de primeiro e 
segundo graus e evita o en-
caminhamento desnecessário 
de processos às Cortes supe-
riores. 

O núcleo de repercussão 
Geral e recursos repetitivos 
tem atribuições, tais como: 
uniformizar o gerenciamen-
to dos processos suspensos; 
monitorar os recursos diri-
gidos ao STF e STJ a fim de 
indicar a seleção de um ou 
mais como representativos 
da controvérsia; manter e dis-
ponibilizar dados atualizados 
sobre o acervo, com a respec-
tiva vinculação aos temas e 
recursos paradigmas, envian-
do relatórios trimestrais ao 
Supremo Tribunal Federal, 
Superior Tribunal de Justiça e 
Conselho nacional de Justiça.

O Nurer controla todos os recursos semelhantes em análise no STJ e STF.
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Com o objetivo de di-
fundir ações de pre-

venção e combate à violência 
doméstica e familiar contra 
mulheres, o Tribunal de Jus-
tiça do Maranhão (TJMA), a 
Corregedoria Geral da Justiça 
(CGJ) e a Coordenadoria Esta-
dual da Mulher em Situação 
de Violência Doméstica e Fa-
miliar (CEMULHEr), que tem 
como presidente a desa. An-
gela Salazar, lançaram o pro-
jeto “Aprendendo com Maria 
da Penha no Cotidiano”, no 
dia 23 de outubro de 2014. 

Por meio do projeto – que 
atende às diretrizes da Lei 
Maria da Penha e das resolu-
ções n° 128/2011 do Conselho 
nacional de Justiça (CnJ) e 
nº 30/2011 do TJMA – estão 
sendo promovidas palestras, 

projeção de vídeos e ofici-
nas sociais em associações de 
bairros, sindicatos, igrejas, 
escolas, universidades, den-
tre outros.

Também é oferecido o 
apoio às vítimas por meio da 
oferta de qualificação profis-
sional, inserção no mercado 
de trabalho e reconstrução 
de vínculos familiares e afe-
tivos. O objetivo é difundir a 
Lei nº 11.340/2006, que com-
bate a violência doméstica e 
familiar contra a mulher. A 
meta do Judiciário é reduzir 
em 20% o índice de violência.

dEnúnciAS
O Maranhão ocupa atual-

mente a 10ª posição na clas-
sificação nacional quanto 
ao número de denúncias de 

violência contra a mulher no  
serviço de Disque-Denúncia.

Dentro do ranking na-
cional, a taxa de registro no 
Maranhão em 2013 foi de 
583,72 por 100 mil mulheres. 
Os bairros de maior incidên-
cia de prática de violência 
doméstica e familiar em São 
Luís, segundo a pesquisa, são 
Anjo da Guarda, Turu, Coroa-
dinho, Anil e Maracanã.

Dados dos atendimentos 
realizados de janeiro a ju-
nho de 2014 pela Central de 
Atendimento à Mulher, da 
Secretaria de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da 
república (SPM-Pr), revelam 
que 77% das mulheres em 
situação de violência sofrem 
agressões semanal ou diaria-
mente.

JUDICIárIO LAnçA PrOJETO DE COMBATEJUDICIárIO LAnçA PrOJETO DE COMBATE
 à  à vioLênciA domÉSTicA E fAmiLiAR vioLênciA domÉSTicA E fAmiLiAR 
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Equipe da CEMULHER com a desa. Angela Salazar 
e os juízes Júlio Prazeres e Sara Gama

Cerca de 130 operários da 
construção civil que atuam 
na empresa Techmaster par-
ticiparam de palestra sobre o 
combate à violência domésti-
ca e familiar contra mulheres. 
A ação faz parte do projeto 
“Aprendendo com Maria da 
Penha no Cotidiano”, promo-
vido pela Coordenadoria Es-
tadual da Mulher em Situação 
de Violência Doméstica e Fa-
miliar do Tribunal de Justiça 
do Maranhão (CEMULHEr).

A palestra, ministrada pelo 

coordenador administrativo 
da CEMULHEr, Moab José 
de Sousa, tem como público-
-alvo grupos de trabalhado-
res do sexo masculino. Além 
de divulgar as diretrizes da 
Lei Maria da Penha e outras 
normas sobre o tema da vio-
lência contra as mulheres, 
orienta sobre as formas de 
convivência familiar e social, 
estimulando o comportamen-
to pacífico entre parceiros e 
cônjuges, contribuindo para a 
mudança de comportamento 

e um novo olhar sobre a ques-
tão da violência de gênero.

O projeto envolve também 
projeção de vídeos, realiza-
ção de oficinas sociais em 
associações de bairros, sin-
dicatos, igrejas, escolas, uni-
versidades, dentre outros. O 
apoio às vítimas de violência 
será garantido por meio da 
oferta de qualificação profis-
sional, inserção no mercado 
de trabalho e reconstrução de 
vínculos familiares e afetivos.

operários da construção civil são orientados sobre violência doméstica e familiar 
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OUVIDOrIA APrESEnTA 
PLAno dE AÇÃo

O ouvidor-geral do Tri-
bunal de Justiça do 

Maranhão (TJMA), desem-
bargador Paulo Velten Pereira, 
deu início às ações da Ouvi-
doria do Poder Judiciário, em 
2014, apresentando um plano 
para juízes e desembargado-
res. O encontro ocorreu no 
dia 14 de fevereiro, no Fórum 
Des. Sarney Costa, em São 
Luís.

Velten Pereira explicou que 
as ações da Ouvidoria se-
riam pautadas na participa-

ção efetiva e conscientizada 
da população. Para ele, se o 
serviço é público, o cidadão 
deve participar, apontando 
falhas, sugerindo e cobrando 
soluções. E o Poder Judiciário 
deve receber essa realidade 
como algo fundamental para 
a constante legitimação do 
poder e aperfeiçoamento da 
prestação jurisdicional.

Dentre os assuntos discu-
tidos na reunião, destacaram-
-se: os avanços obtidos pela 
Ouvidoria nos últimos anos, 

o expressivo aumento do nú-
mero de manifestações rece-
bidas, as estratégias de ges-
tão - incluindo a realização de 
audiências públicas mensais 
em parceria com as lideran-
ças comunitárias, inicialmente 
nas comarcas do interior - e 
a mudança da sede da Ouvi-
doria do Shopping Jaracaty 
para o Fórum de São Luís, a 
fim de que a participação dos 
usuários ocorra no local onde 
a prestação jurisdicional acon-
tece.

As ações da Ouvidoria foram detalhadas aos magistrados pelo ouvidor-geral, des. Paulo Velten.
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nOVA SEDE é InSTALADA nO FórUM DE SãO LUíS 
E ATEnDE MAIS DE 3 MIL PESSOAS

A Ouvidoria passou a 
atender a população 

em novo endereço, no andar 
térreo do Fórum Des. Sarney 
Costa, em São Luís, em fren-
te ao Centro de Conciliação. 
A instalação ocorreu no iní-
cio de setembro de 2014. no 
mesmo local está instalada 
a central do Telejudiciário. 
Com a unificação, ambos os 
órgãos passaram a atender 
pelo número 0800 707 1581. 

O órgão recebe dúvidas, 
reclamações, pedidos de in-
formação, denúncias, suges-
tões e elogios formulados 
pelos cidadãos a respeito 

do Judiciário e dos serviços 
prestados pelos servidores e 
magistrados.

De janeiro a setembro 
deste ano, a Ouvidoria re-
gistrou 3.339 manifestações, 
com destaque para o mês de 
maio, com 416 atendimentos. 
Cerca de 90% das demandas 
foram concluídas em até 20 
dias úteis e representaram 
um crescimento de 20% em 
comparação ao mesmo perí-
odo do ano passado (2.695 
manifestações).

Os dados foram reunidos 
em relatório produzido e di-
vulgado pelo órgão. O objeti-

vo, segundo o ouvidor-geral, 
desembargador Paulo Velten, 
é que as informações contri-
buam com a gestão do Poder 
Judiciário e com a constru-
ção de políticas administra-
tivas. A presidente do TJMA, 
desembargadora Cleonice 
Freire, elogiou o trabalho 
da Ouvidoria e reconheceu 
a importância do órgão para 
os serviços judiciais, enfati-
zando o melhor atendimento 
aos jurisdicionados.

REgiSTRoS
O item “reclamações” li-

derou a lista das manifes-
tações (2.716); em segundo 
lugar, “pedidos de informa-
ção” (417); em seguida, “de-
núncias” (86), e “dúvidas” 
(41). Dentre as reclamações, 
destaca-se a morosidade 
processual, com 2.355 mani-
festações (86,71%). 

Das 325 unidades de tra-
balho judiciais, extrajudiciais 
e administrativas que rece-
beram registros de reclama-
ções, predominaram as Tur-
mas recursais de São Luís, 
com cerca de 7,03% (191) de 
um total de 2.716 reclama-
ções recebidas no mesmo 
período.

Uma das ações recomen-
dadas pela Ouvidoria no re-
latório é a implantação do 
Processo Judicial Eletrônico 
(PJe), como mecanismo de 
modernização do Judiciário, 
por meio da dinamização do 
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fluxo de realização dos atos 
processuais e eliminação do 
“tempo morto” do processo 
físico na secretaria.

como AcESSAR
Os canais mais utiliza-

dos pelos usuários para fazer 
suas manifestações foram o 
formulário eletrônico (1.280 
registros), disponível no site 
www.tjma.jus.br; o Telejudi-
ciário (1.050 registros), que 
atende pelo 0800 707 1581; 
e-mail (258) – ouvidoria@
tjma.jus.br; presencial (228); 
e “Fale Conosco” da Corre-

gedoria (187).
Destacam-se, ainda, as 

audiências públicas, como a 
realizada na comarca de Ba-
cabal no dia 11 de setembro, 
com a participação de mais 
de trezentas pessoas, dentre 
populares, representantes da 
sociedade civil, líderes polí-
ticos e religiosos, presiden-
tes de associações e entida-
des de classe, delegados de 
polícia, membros da Advo-
cacia, da Defensoria Pública, 
do Ministério Público e juí-
zes das comarcas integrantes 
do polo judicial.

PRocEdimEnTo
O prazo para resposta de-

finitiva às questões dos usu-
ários pela Ouvidoria é de 20 
dias úteis. Durante esse pe-
ríodo, a equipe realiza um 
criterioso trabalho de pes-
quisa, diáloga com os setores 
envolvidos, entra em contato 
com usuários,  envia as soli-
citações às unidades e acom-
panha os casos até o esgo-
tamento das possibilidades 
de resolução. As unidades 
envolvidas, por sua vez, têm 
até 5 dias para prestar infor-
mações e esclarecimentos.

Sede da Ouvidoria no Fórum de São Luís facilitou o acesso de jurisdicionados.
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concURSo dE JUiz SUbSTiTUTo
EM FASE FInAL

no dia 25 de setembro 
de 2014, foi disponi-

bilizado o Edital nº 44, com 
o resultado final da terceira 
etapa (prova oral) do concur-
so para provimento de 31 va-
gas para o cargo de juiz subs-
tituto do Poder Judiciário do 
Maranhão. 

nos dias 13 e 14 de novem-
bro, os candidatos puderam 
solicitar vista do áudio da 
prova e nos dias 17 e 18, ti-
veram acesso ao espelho de 
avaliação da prova, bem como 

puderam interpor recurso. 
Após esta fase, vem a ava-

liação de títulos, de caráter 
classificatório. na sexta eta-
pa, será realizado curso de 
formação para ingresso na 
carreira da magistratura.

As datas de início e con-
clusão do curso de formação 
e finalização do concurso se-
rão divulgadas posteriormen-
te.

Os aprovados irão atuar 
como juízes substitutos em 
comarcas de entrância inicial, 

no interior do Estado, preen-
chendo vagas existentes e re-
solvendo o déficit de magis-
trados no interior.

comiSSÃo
 A comissão do concurso é 

presidida pelo juiz  Luís Du-
tra dos Santos. São  membros 
os magistrados Antônio Luís 
Almeida Silva, Wilson Mano-
el de Freitas e Clésio Coelho 
Cunha (auxiliares da capital) 
e o advogado rodrigo Lago 
(representante da OAB).

Banca durante a prova oral do concurso para juiz substituto
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LAnçADO PACOTE DE MEDIDAS DE 
SEgURAnÇA inSTiTUcionAL 

O órgão Especial do Tri-
bunal de Justiça do 

Maranhão (TJMA) aprovou, 
em  setembro de 2014, resolu-
ção nº 26/2014 que regulamen-
ta o uso de crachás e creden-
ciamento de acesso a unidades 
do Judiciário estadual. Outra 
resolução nº 27/2014  aprova-
da dispõe sobre o protocolo de 
controle de entrada de pesso-
as portando arma de fogo ou 
objetos que ofereçam riscos a 
quem trabalha ou frequenta os 
prédios e seus anexos.

A decisão do controle de 
acesso de armas atende a reso-

luções do Conselho nacional 
de Justiça (CnJ) e legislação 
específica. Levou em conside-
ração, dentre outros motivos, 
fatos recentes noticiados em 
ofícios de diversas comarcas, 
envolvendo incidentes de se-
gurança institucional, além da 
existência de postos bancários 
nas dependências dos prédios 
do Judiciário.

O artigo 1º da resolução 
nº 27/2014 diz que é expres-
samente proibido o ingresso, 
circulação e permanência de 
pessoas armadas ou portando 
qualquer objeto capaz de colo-

car em risco a integridade físi-
ca de magistrados, servidores 
e demais usuários no prédio 
sede do TJMA e seus anexos, 
bem como nas unidades ad-
ministrativas e judiciárias no 
Estado.

dETEcToR
O acesso às unidades estará 

condicionado à passagem de 
todas as pessoas pelo detector 
de metais. Os portadores de 
marca-passo deverão compro-
var previamente sua situação 
na recepção, para que possam 
ter acesso por porta restrita.

Desembargadores defenderam o plano de segurança institucional, reforçando a urgência das medidas. 
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As unidades do Judiciário 
maranhense estão sendo do-
tadas de sistema de segurança 
eletrônica (circuito fechado de 
TV, catracas, raio-x e detecto-
res de metais), de acordo com 
a disponibilidade orçamentá-
ria. Cargas ou volumes estarão 
sujeitos à revista de seguran-
ça.

As exceções quanto à proi-
bição ao porte valem para 
magistrados e membros do 
Ministério Público, desde 
que identificados; policiais 
federais, militares civis, ro-
doviários, bombeiros milita-
res, agentes penitenciários e 
guardas municipais, quando a 
serviço do Judiciário estadual; 
policiais e servidores militares 
lotados na Diretoria de Segu-
rança Institucional (DSI) e Ga-
binete Militar do Tribunal.

Também estão dentre as 
exceções os componentes de 
escolta de presos, autorizados 
pela segurança da unidade ju-
diciária; integrantes de segu-
rança especial de autoridade, 
quando em visita a unidades 
do Poder Judiciário; e vigilan-
tes de escolta de valores, des-
de que em serviço e uniformi-
zados, somente nos horários 
das 7h às 8h e/ou 18h às 20h. 
Todos deverão estar devida-
mente identificados.

cRAcHáS E AdESivoS 
Além dos equipamentos 

de segurança, o sistema de 
controle de acesso de pesso-
as às dependências também 
será feito por meio de identi-
ficação, cadastro, registro de 
entrada e saída e inspeção de 

segurança.
A resolução que disciplina 

o tema informa que é livre a 
entrada e saída de pessoas nos 
prédios do Judiciário estadual 
durante o horário de expedien-
te, desde que devidamente 
identificadas por meio de cra-
chás ou adesivos.

A DSI fornecerá, mediante 
a apresentação de documento 
de identidade oficial, instru-

terão acesso após identifica-
ção e posterior autorização da 
Assessoria de Comunicação, 
sendo exigido o uso do crachá 
“Imprensa”. Magistrados e 
servidores acompanhados de 
visitantes deverão encaminhá-
los à recepção para identifica-
ção.

Fica vedado o acesso de 
pessoas sem identificação na 
recepção; portando arma (com 

no Fórum de São Luís, o 
controle de acesso está 

em funcionamento[ ]
mentos de identificação a ser-
vidores, advogados, membros 
do MP, defensores públicos, 
servidores terceirizados, esta-
giários, visitantes e profissio-
nais de imprensa.

O crachá é de uso obriga-
tório nas dependências do Tri-
bunal e deverá ser utilizado de 
forma visível, acima da linha 
da cintura. Catracas serão ins-
taladas para leitura e liberação 
do acesso. Além dos servido-
res, que já dispõem do instru-
mento de identificação, outros 
interessados deverão se dirigir 
à recepção, onde receberão o 
crachá ou adesivo de “visitan-
te”, “advogado” ou “impren-
sa”.

O acesso de advogados será 
admitido mediante identifica-
ção, por meio de apresentação 
da carteira da OAB, sendo o 
uso do crachá/adesivo “Advo-
gado” obrigatório. Os jornalis-
tas e profissionais da imprensa 

as ressalvas já mencionadas); 
conduzindo animais, exce-
to cão-guia, quando estiver 
acompanhando pessoas com 
deficiência visual; para prática 
de comércio e/ou propaganda 
não autorizada; trajando ves-
timentas inapropriadas, como 
minissaia, bermudas, cami-
seta tipo regata, short, mini-
blusa, roupas transparentes, 
excetuando-se crianças até 11 
anos e, em casos excepcionais, 
autorizados pelo magistrado 
diretor da unidade judiciária, 
quando comprovada a incapa-
cidade financeira do visitante 
em vestir-se de outro modo.

Ambos os projetos, rela-
tados pelo desembargador 
Cleones Cunha e requeridos 
pelo presidente da Comissão 
Permanente de Segurança 
Institucional, desembargador 
raimundo Barros, foram apro-
vados por unanimidade.
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JUDICIárIO IMPLAnTA SiSTEmA dE 
AcESSo nO FórUM DE SãO LUíS

Começou a funcionar, 
em fase de teste, no 

mês de novembro de 2014, o 
sistema de acesso ao Fórum 
Desembargador Sarney Costa 
(Calhau). A Diretoria de Se-
gurança Institucional do Tri-
bunal de Justiça do Maranhão 
(TJMA) avalia que em um mês  
o sistema esteja operando em 
sua totalidade.

Junto às entradas princi-
pais da unidade, foram ins-
talados catracas eletrônicas, 

detectores de metal de for-
mato pórtico e esteira com 
raios-X para inspeção de ba-
gagens e outros objetos por-
tados por usuários dos servi-
ços judiciais naquela unidade. 
Um efetivo de 30 policiais mi-
litares, bombeiros e agentes 
de segurança privada foi trei-
nado para operar os equipa-
mentos e monitorar o acesso 
aos diversos setores. As me-
didas foram definidas pelo 
TJMA, em agosto deste ano e 

são executadas pela Diretoria 
de Segurança Institucional.

O diretor do fórum, juiz Os-
mar Gomes dos Santos, disse 
que a medida constitui passo 
fundamental para a concreti-
zação e utilização do sistema 
de segurança eletrônica que 
está sendo implantado pelo 
Judiciário maranhense. 

Após a conclusão do trei-
namento e início do funciona-
mento do sistema de raios-X, 
as pessoas que portarem vo-

Técnicos, oficiais da PM e bombeiros conversam sobre o protocolo de acesso ao fórum.
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lumes fechados só terão aces-
so à área interna do Fórum 
de São Luís se passarem pelo 
equipamento. Ao ser detecta-
do na bagagem algum objeto 
proibido, será acionada ime-
diatamente a equipe de segu-
rança para providências.

As ações atendem à reso-
lução nº 176/2010 do Conse-
lho nacional de Justiça (CnJ), 
que instituiu o Sistema na-
cional de Segurança do Poder 
Judiciário. O objetivo é garan-
tir um ambiente de trabalho 
mais seguro para magistra-
dos, membros do Ministério 
Público, advogados, servido-
res e jurisdicionados em ge-
ral, segundo o presidente da 

Comissão de Segurança Insti-
tucional do TJMA, desembar-
gador raimundo Barros.

Integram o plano de segu-
rança institucional: a identifi-
cação de servidores por meio 
de crachás magnéticos com 
chip eletrônico de numeração 
única; a aquisição de equipa-
mentos eletrônicos de revista 
pessoal; o monitoramento de 
ambientes e a instalação de 
postos de policiamento junto 
às entradas dos fóruns.

PLAnTÃo
O TJMA implantou, tam-

bém, o serviço de plantão 
de segurança para atender 
ocorrências, como ameaças 

ou atentados que coloquem 
em risco a integridade de ser-
vidores, magistrados ou do 
patrimônio das unidades ju-
diciais em todo o Estado. O 
acesso é feito pelo telefone 
(98) 98880 5226.

Já o sistema de videomo-
nitoramento por câmeras vai 
atender às comarcas de Im-
peratriz, Caxias, Timon, São 
José de ribamar, raposa, 
Paço do Lumiar e Lago da Pe-
dra. Em São Luís, vão dispor 
dos equipamentos a 2ª Vara 
de Execuções Penais e a Co-
ordenação de Material e Pa-
trimônio do TJ.

O TJMA também distri-
buiu 90 detectores de metais 

O acesso de veículos ao estacionamento do fórum também está sendo feito com identifi cação eletrônica.
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SERvidoRES do JUdiciáRio SÃo 
idEnTificAdoS com cRAcHáS ELETRônicoS

A Diretoria de Segurança 
Institucional do Tribunal de 
Justiça do Maranhão (TJMA) 
concluiu a emissão de quase 
3.897 crachás eletrônicos para 
identificação funcional de ser-

vidores em 66 comarcas do 
Estado.

 A medida integra a série de 
ações de segurança que estão 
sendo implantadas para garan-
tir maior controle no acesso 

aos órgãos do Judiciário. Siste-
mas de videomonitoramento e 
detectores de metal estão em 
fase de teste nas unidades da 
capital e do interior.

portáteis para unidades judi-
ciárias e foram contratados 
oito postos de vigilância – 
cinco com policiais da reserva 
e três privados –, para comar-
cas que ainda não contavam 
com o serviço de segurança 
presencial.

De janeiro a setembro de 
2014, foram recolhidas 2.323 
armas, sendo 1.225 de fogo e 
1.098 armas brancas, que fi-

cavam sob a guarda da Justi-
ça, vinculadas a processos em 
tramitação em 45 comarcas. 

As armas são enviadas ao 
Exército Brasileiro e poste-
riormente destruídas. O reco-
lhimento confere maior segu-
rança às unidades.

Outra iniciativa do Judici-
ário é a regulamentação do 
Fundo Especial de Segurança 
dos Magistrados do Mara-

nhão (Lei Complementar nº 
164/2014), que destina per-
centual do recolhimento do 
FErJ para assegurar os recur-
sos necessários à implantação 
e manutenção do Sistema de 
Segurança dos Magistrados, 
à estruturação, aparelhamen-
to, modernização e adequa-
ção tecnológica dos meios 
utilizados nas atividades de 
segurança institucional.
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ELEITOS doiS novoS 
dESEmbARgAdoRES PArA O TJMA

Os juízes José de riba-
mar Castro e João San-

tana Sousa foram eleitos de-
sembargadores do Tribunal de 
Justiça do Maranhão (TJMA) 
no dia 19 de novembro de 
2014. Castro concorreu à vaga 
com outros onze candidatos, 
pelo critério de merecimento, 
e ficou em primeiro lugar, com 
1.948 pontos. Santana, único 
candidato à vaga pelo critério 
de antiguidade, foi eleito por 
unanimidade. Os dois foram 
empossados logo depois da 
sessão plenária administrativa 
pela presidente da Corte, de-
sembargadora Cleonice Frei-
re, e iniciaram suas atividades 
em 25 de novembro.

na eleição por mereci-

mento, os outros dois mais 
votados foram os juízes José 
Jorge Figueiredo (segundo co-
locado), com 1.930 pontos, e 
Tyrone José Silva (terceiro), 
com 1.923. Com o resultado, 
ambos passaram a figurar 
por duas vezes na lista tríplice 
para acesso ao Tribunal. 

“Como a magistratura é 
uma atividade de carreira, 
você tem uma alegria muito 
grande quando consegue al-
cançar esse ponto máximo. 
Agora, a gente vê, por outro 
lado, que a responsabilidade 
aumenta: quanto maior a atri-
buição, evidentemente, maior 
a responsabilidade”, avaliou 
José de ribamar Castro, com 
25 anos de magistratura.

“Sempre esperei essa pro-
moção. São 33 anos de magis-
tratura. Acabo de receber da 
Corregedoria parabéns pela 
produtividade”, comemorou, 
também, João Santana.

Como titular da 2ª Câmara 
Cível, José de ribamar Castro 
ocupou vaga deixada pelo de-
sembargador Vicente de Cas-
tro, removido a pedido para 
uma das câmaras criminais. O 
desembargador João Santana, 
por sua vez, como titular da 
1ª Câmara Criminal, ingressou 
no Tribunal de Justiça com cer-
ca de 300 processos criminais 
e 848 cíveis, oriundos do gabi-
nete da desembargadora Ma-
ria dos remédios Buna, que se 
aposentou recentemente.

Desembargadores prestigiam a posse dos novos integrantes da Corte estadual de Justiça.
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PrESIDEnTE DO TJMA REúnE JUízES 
E COMPArTILHA GESTãO

A presidente do Tribunal 
de Justiça do Mara-

nhão (TJMA), desembarga-
dora Cleonice Freire, reuniu 
juízes de todas as comarcas 
do Estado no dia 11 de julho 
de 2014, no Fórum de São 
Luís. 

Durante a reunião, ela 
fez um relato das 

principais ações realizadas 
nos seis primeiros meses de 
gestão, convidou os juízes a 
participarem das discussões 
sobre o orçamento do Judi-
ciário e recebeu propostas e 
reivindicações da Magistra-
tura estadual.

Dentre as atividades rea-
lizadas na área de Engenha-
ria, a desembargadora citou a 
inauguração do Fórum de Bu-
riticupu, em 11 de abril; a re-
tomada das obras do Fórum 

de Imperatriz; a conclusão 
do Fórum de Magalhães de 
Almeida –  e a execução das 
obras dos fóruns de Barra do 
Corda, Porto Franco e Balsas, 
e de mais um Juizado Espe-
cial em São Luís.

Informou também sobre 
o início, continuidade ou 
conclusão de procedimen-
tos licitatórios para obras de 
construção dos fóruns de 
São Bernardo,  Colinas, Ma-
tões e Viana, e de reforma 
dos fóruns de Codó, São Luiz 
Gonzaga, Paço do Lumiar e 
São Domingos do Maranhão, 
anunciando também o início 
de obras novas em Santa He-
lena e Santa Luzia.

Segundo a desembarga-
dora, o Tribunal de Justiça 
distribuiu computadores e 
detectores de metal portáteis 

para uso nas comarcas. Ou-
tras medidas estão em estudo 
na presidência do TJMA com 
o objetivo de reduzir os cus-
tos da máquina judiciária.

oRÇAmEnTo
A presidente disse que es-

tava tratando, junto ao gover-
no do Estado, de suplementa-
ção orçamentária para cobrir 
o déficit no orçamento para 
o custeio das despesas deste 
ano. 

Além disso, falou sobre a 
pendência de repasse de re-
cursos relativos ao pagamento 
dos percentuais de 21,7%  – 
determinado por decisão ju-
dicial aos técnicos e auxiliares 
– e de 4,3% relativos à repo-
sição anual dos vencimentos 
dos servidores em geral, já 
implantados em novembro de 
2014.

Ao final da reunião, a presi-
dente do TJMA pediu o apoio 
e a colaboração dos juízes no 
enfrentamento das dificulda-
des impostas à administração 
do Poder Judiciário. 

“Disse o que foi feito, o que 
não foi e o porquê de não ter 
sido feito. Demonstrei as difi-
culdades e pedi a colaboração 
dos juízes, pois pretendo ad-
ministrar o Judiciário de for-
ma compartilhada, ouvindo 
as sugestões e contanto com a 
participação de todos”, decla-
rou a desembargadora.

Os juízes tiveram a oportunidade de apresentar suas dificuldades e sugestões. 
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COMITê ESTADUAL AUXILIA 
nA gESTÃo dE PREcATÓRioS 

A presidente do Tribunal 
de Justiça do Mara-

nhão (TJMA), desembargado-
ra Cleonice Freire, criou o Co-
mitê Estadual de Precatórios, 
com o objetivo de auxiliar e 
executar diretrizes visando 
ao aperfeiçoamento da gestão 
das ordens judiciais para pa-
gamento de débitos de órgãos 
públicos.

O comitê estadual integra 
o Fórum nacional de Precató-
rios, instituído pela resolução 
nº 158/2012 do Conselho na-
cional de Justiça, que implan-
tou a Gestão de Precatórios 
no âmbito do Poder Judiciário, 
criando o Comitê nacional de 
Precatórios e os comitês esta-
duais.

Segundo a desembargado-
ra Cleonice Freire, o comitê 
funciona como um conselho 
consultivo que “contribuirá 
para agregar mais qualidade, 
transparência e eficiência aos 
procedimentos de formação, 
acompanhamento e pagamen-
to dos precatórios no âmbito 
da Justiça estadual”.

O juiz José nilo, auxiliar 
da presidência do TJMA e su-
pervisor dos precatórios e re-
quisições de pequeno valor do 
Poder Judiciário, preside o co-
mitê e tem competência para 
agendar as reuniões, convo-
car os membros, encaminhar 
as proposições apresentadas 
e auxiliar o comitê e o fórum 
nacionais. 

comPoSiÇÃo 
Compõem o comitê os ju-

ízes Maurício neris (Tribunal 
regional do Trabalho da 16ª 
região) e José Carlos Madeira 
(Tribunal regional Federal da 
1ª região); a promotora de Jus-
tiça Doracy Santos (Ministério 
Público estadual) e o advogado 
ítalo Gomes de Azevedo (OAB-
MA). 

Também são integrantes os 
procuradores Marcos Castelo 
Branco (Ministério Público do 
Trabalho) e Maria Cristina Pi-
nheiro (Procuradoria Geral do 
Estado do Maranhão) e repre-
sentantes da Advocacia Geral 
da União, da Procuradoria Ge-
ral da república do Maranhão e 
da Associação dos Municípios.
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IMPLAnTADO O REAJUSTE dE 4,3% 
PArA SErVIDOrES DO JUDICIárIO

no dia 17 de novembro 
de 2014, a presiden-

te do Tribunal de Justiça do 
Maranhão, desembargadora 
Cleonice Freire, determinou à 
Diretoria Financeira a implan-
tação, na folha de pagamento 
do mês de novembro, do rea-
juste de 4,3% nos vencimen-
tos dos servidores do Poder 
Judiciário.

Esse percentual, a título de 
reposição anual das perdas in-
flacionárias, foi concedido aos 
servidores efetivos, estáveis, 
comissionados e funções gra-
tificadas do quadro de pesso-
al do Judiciário. 

Em reunião com o diretor-
-geral do Tribunal, Hebert Lei-
te, a presidente determinou a 
realização dos estudos sobre 
a viabilidade financeira do 
pagamento retroativo desse 
mesmo percentual, bem como 
das parcelas vencidas do per-
centual de 21,7%, concedido 
por decisão da Corte ao pes-
soal de nível fundamental e 
médio. 

O pagamento do reajuste 
salarial deveu-se ao esforço 
feito pela presidência do Tri-
bunal junto ao Executivo, com 
o objetivo de obter a liberação 
de crédito orçamentário para 

cobrir as despesas com pes-
soal. 

PRoJETo
Em 18 de junho deste ano, 

o órgão Especial do TJMA 
aprovou o projeto de lei que 
dispõe sobre reajuste de 4,3%.

 relatora do processo, a 
presidente do TJMA, desem-
bargadora Cleonice Freire, 
votou pela aprovação do rea-
juste, por considerar o direito 
constitucional dos servidores 
ao beneficio da reposição sa-
larial. 

Ainda em novembro, em 
reunião entre a presidente do 
TJMA e o Sindicato dos Servi-
dores da Justiça do Maranhão 
(Sindjus-MA), ficou acordado 
o pagamento retroativo de 
uma parcela dos 21,7%, mais 
duas parcelas retroativas de 
4,3% na folha de novembro. 

gPJ
A presidente do TJMA ga-

rantiu o pagamento da Grati-
ficação por Produtividade Ju-
diciária (GPJ) de 2014 para os 
servidores vinculados às uni-
dades judiciais e administrati-
vas que alcançaram as metas 
de produtividade no trabalho. 
O pagamento da gratificação 
foi liberado no dia 12 de de-
zembro.
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Telejudiciário

Serviços:

A ligação é gratuita!

0800 707 1581

Você liga, 
a Justiça responde

Reclamações, denúncias, sugestões e solicitações;

Editais, resoluções e concursos;

Consultas a processos de primeiro e segundo graus;

Endereço e telefone dos orgãos do Poder Judiciário;

Relação de foragidos e condenados;

Acompanhamento processual de Juizados Especiais;

Eventos jurídicos.
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Unidade de Monitoramento 
do Sistema Carcerário

JC
COORDENADORIA
da INFÂNCIA e
da JUVENTUDE

Quero Conciliar

Projetos Sociais do TJMA
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