




Há 200 anos começava a ser es-
crita a história do Tribunal de Justiça 
do Maranhão, que é absolutamente 
indissociável da própria história que 
espelha a luta travada em prol da Jus-
tiça e da cidadania efetiva no país.

Ao longo desses dois séculos 
de existência, grandes magistrados 
honraram a Corte com o fulgor do 
saber jurídico, a firmeza de caráter e, 
sobretudo, com o incansável traba-
lho pelo aperfeiçoamento do Poder 
Judiciário. 

Longo caminho foi percorrido 
com inegável sucesso. O Tribunal de 
Justiça do Maranhão é uma institui-
ção que deu certo e, desde a sua cria-
ção, vem construindo os alicerces 
indispensáveis à paz social e à pros-
peridade coletiva.

A passagem de tão significativa 
data constitui, a um só tempo, moti-
vo de orgulho pelas conquistas já ob-
tidas, como também de esperança e 
de superação dos inúmeros desafios 
que a prática forense, em sua pecu-
liar dinâmica, apresenta a cada dia 
aos responsáveis pela definição dos 
rumos do Judiciário.

Do passado desta respeitável 
Corte, colhem-se valiosas lições que 
mantêm vivo um formidável acervo 
de fé na Justiça, na administração 
eficiente dos conflitos judiciais, na 
notável capacidade de magistrados 

Fé na Justiça
sempre prontos a colaborar na con-
secução da tarefa jurisdicional, ga-
rantindo um Judiciário forte com 
alto grau de eficiência. 

Essa circunstância somente se 
viabiliza pelo respeito que o Tribu-
nal, por sua conduta transparente, 
conquistou junto à sociedade ma-
ranhense e brasileira, pelo seu di-
namismo e credibilidade, marcas 
obtidas à custa de muito esforço e 
compromisso de desembargadores, 
juízes e servidores.

Cumpre-nos prestar especial 
homenagem ao TJMA, que na sua 
trajetória vem distinguindo-se como 
um fator fundamental para a garan-
tia e afirmação da Justiça em sua ple-
nitude.

A Corte estadual de Justiça é 
um exemplo de dignidade, de sus-
tentáculo do Estado Democrático 
de Direito, porque nela passaram e 
passam homens e mulheres com rara 
sabedoria e imparcialidade.

As instituições são criações 
do espírito humano, e o que lhes dá 
vida, corpo e alma são os homens 
que atuam na concretização dos seus 
objetivos. O bicentenário que hoje 
celebramos representa o melhor tes-
temunho da capacidade que o Tribu-
nal de Justiça tem de responder, com 
a sabedoria necessária, aos desafios 
dos tempos.

Des. Antonio Guerreiro Júnior
Presidente do TJMA
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ENTREVISTA

Desembargador Antonio Guerreiro Júnior
Presidente do TJMA

Conhecer a nossa história e preservar nossa memória 
é dever de sobrevivência institucional e democrática

Nesses 200 anos de exis-
tência, o Tribunal de 

Justiça do Maranhão teve a per-
cepção de direitos, de harmonia 
às garantias constitucionais e de 
compromisso com a paz social”. 
A afirmação é do presidente da 
Corte, desembargador Antonio 
Guerreiro Júnior, que enaltece 
a trajetória do TJMA na come-
moração do seu bicentenário.

Em entrevista, Guerreiro 
Júnior faz uma conexão entre 
passado, presente e futuro, e diz 
que os valores do Tribunal são 
imutáveis. 

“Em dois séculos de histó-
ria, a Corte acompanhou as 
transformações econômicas e 
sociais, agindo com autonomia 
para julgar de forma justa, in-
dependente e livre”, afirma o 
presidente do TJMA. 
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O TJMA acompanhou as 
transformações econômicas e 

sociais, agindo com autonomia 
para julgar, de forma justa, 

independente e livre

TJR - Qual a sensação de 
estar na Presidência do TJMA 
na comemoração do seu bi-
centenário?

Guerreiro Júnior – É um 
momento de grande emoção. 
Nele se reforçam os laços que 
constituem a própria razão da 
nossa existência enquanto Po-
der. Sinto-me muito honrado 
em estar presidindo o Tribu-
nal nesta data histórica, con-
sagrando o melhor de meu 
esforço ao correto exercício da 
delicada arte de administrar. 

TJR - O que mudou nesses 
200 anos?

Guerreiro Júnior – Nesses 
200 anos, o TJMA acompa-
nhou as transformações eco-
nômicas e sociais, agindo com 
autonomia para julgar, de for-
ma justa, independente e livre. 

Sua história representa a 

garantia do Estado Democráti-
co de Direito com a efetiva dis-
tribuição da Justiça em todos 
os municípios do Estado. 

TJR - O que foi feito no 
campo da cidadania?

Guerreiro Júnior – Du-
rante esses dois séculos, mais 
do que julgar processos – que 
guardam a história, os pro-
blemas, anseios e conflitos do 
povo maranhense – o Tribunal 
revelou outra missão: a de pro-
mover cidadania. 

Pautado pela melhor pres-
tação de serviços à população, 
ele vem tendo a percepção de 
direitos, de harmonia às garan-
tias constitucionais e de com-
promisso com a paz social. 

TJR - Quais mudanças 
merecem destaque?  

Guerreiro Júnior – A his-
tória contemporânea do Tri-

bunal registra a indispensável 
conexão entre o passado e o 
presente que medeia da má-
quina de escrever, do processo 
em papel à moderna tecnologia 
da informação ora consubstan-
ciada no processo eletrônico, 
que no Judiciário maranhense 
avança a passos largos, em um 
constante processo de moder-
nização, com significativos in-
vestimentos para fortalecer a 
máquina judiciária.

TJR - Qual o nível de en-
volvimento dos magistrados 
com essas mudanças?

Guerreiro Júnior – Mere-
ce elogio a contribuição dos 
desembargadores – dos funda-
dores aos atuais – juízes de Di-
reito e servidores na prestação 
de serviços inerentes à distri-
buição de Justiça, com eficiên-
cia e qualidade, num grau de 
profissionalismo que nos deixa 
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muito felizes. 

TJR - O TJMA é uma Cor-
te que se mantém atualizada?

Guerreiro Júnior – Hoje, 
nós temos um planejamento 
estratégico, plano de gestão, 
metas, Portal da Transparên-
cia. Procuramos nos adiantar 
no tempo. 

Nosso Tribunal é uma refe-
rência positiva para o Brasil em 
produtividade. Temos desem-
bargadores, juízes e servidores 
compromissados, com visão 
moderna de Justiça e com ex-
periências brilhantes no campo 
jurídico e institucional. 

TJR - Que ensinamentos 
podemos extrair no bicente-
nário do TJMA?

Guerreiro Júnior – Diri-
gindo um olhar ao passado, 
nos inspiramos com as lições 

de um tribunal que sempre 
buscou contribuir para o aper-
feiçoamento democrático. 

Com humildade, procura-
mos seguir os passos daqueles 
que nos antecederam, agindo 
com boa fé, lealdade e respeito, 
buscando conquistas impor-
tantes para o Judiciário e para 
a sociedade. 

TJR - E os exemplos do 
passado nos dias atuais?

Guerreiro Júnior – Temos 
trabalhado no sentido de man-
ter as tradições da nossa Corte, 
para que ela continue sendo a 
clava forte da luta pela defesa 
da Constituição, da ordem ju-
rídica do Estado Democrático 
de Direito e da Justiça Social. 

Os exemplos do passado 
nos apresentam o desafio de 
exercermos com serenidade, 
responsabilidade e coragem, 
a função institucional de uma 

Com humildade, procuramos 
seguir os passos daqueles que 
nos antecederam, agindo com 

boa fé, lealdade e respeito, 
buscando conquistas 

importantes para o Judiciário 
e para a sociedade 

Corte comprometida com as 
garantias constitucionais e com 
uma prestação jurisdicional rá-
pida e eficiente. 

Os 200 anos do Tribunal 
devem ser comemorados com 
um olhar atento para o futuro, 
porém, com o respeito a tudo 
que foi construído no passado, 
pois “quem não respeita o seu 
passado, está fadado a ficar sem 
futuro”. 
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Os sonhos já começam a 
se transformar em 

projetos e ganham forma 
nas mãos de todos que 

integram o TJMA

TJR - O que representa 
para a Justiça o bicentenário 
do TJMA?

Guerreiro Júnior – Os 200 
anos da nossa Corte é uma 
data ímpar para a Justiça ma-
ranhense. E o simples fato da 
data merecer celebrações e ho-
menagens, mostra o sincero e 
espontâneo reconhecimento 
pelos relevantes serviços pres-
tados pelo TJMA à sociedade, 
confirmando que ele trilha o 
caminho certo, que é a bela Via 
da Democracia, a maior já per-
corrida em nossa história repu-
blicana.

TJR - Qual é o compro-
misso constitucional do Ju-
diciário maranhense nos dias 
atuais?

Guerreiro Júnior – A 
Constituição de 1988 foi sábia 
ao conceber como fundamen-

tal à preservação do Estado 
Democrático de Direito, pre-
gando um Poder Judiciário in-
dependente, vigilante, forte e 
altivo, compromissados com o 
ideal de Justiça, estabelecendo 
condições de garantia dos prin-
cípios constitucionais.

TJR - Qual é a avaliação da 
sua gestão?

Guerreiro Júnior – Esta-
mos completando dois anos 
de gestão e podemos dizer que 
não eram sonhos o que faláva-
mos quando assumimos o car-
go. 

Não eram utopias ultrapas-
sadas. Não eram discursos para 
agradar o ouvido ou coração 
diante de uma solenidade fes-
tiva. 

Tínhamos consciência de 
que seria uma tarefa difícil, 
mas também sabíamos que o 
nosso compromisso e força de 

vontade nos forneceriam bases 
sólidas a pautar a nossa ação na 
presidência. 

Com base nelas, apostamos 
na construção de uma ponte 
chamada de gestão absoluta-
mente transparente e compar-
tilhada, produzindo uma obra 
conjunta na concepção e exe-
cução.

TJR - Quais as perspecti-
vas para o futuro?

Guerreiro Júnior – Hoje 
estamos numa fase de conquis-
tas e vitórias, graças a um tra-
balho sério e desenvolvido com 
muita luta. Avançamos muito. 

Os sonhos já começam a se 
transformar em projetos e ga-
nham forma nas mãos de to-
dos que integram o Tribunal de 
Justiça do Maranhão. 

Que venham mais 200 anos 
de desafios e vitórias!
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Presença marcante

O fato traz à memória o 
ano de 1976, quando Judith de 
Oliveira Pacheco, no dia 30 de 
setembro, passou a ser a pri-
meira maranhense a assumir 
o cargo de desembargadora.  
Reconhecida por seus méritos 
e dedicação à causa da Justiça, 
a magistrada dá nome à creche 
mantida pelo Poder Judiciário. 
Atuou como juíza nas comarcas 
do interior, destacando-se por 
sua luta contra a fraude eleito-
ral e contra o preconceito da 
sociedade, até então resistente 
em aceitar mulheres nos cargos 

“Foi preciso esperar 200 
anos para que a mesa diretora 
da Corte do Maranhão vies-
se a ser ocupada somente por 
mulheres. Hoje é um marco na 
história desse tribunal”, disse 
a desembargadora Cleonice 
Freire, ao ser eleita presidente 
do TJMA para o biênio de 2014 
/2015, juntamente com as de-
sembargadoras Anildes Cruz 
e Nelma Sarney, escolhidas 
pelo Plenário para ocuparem 
os cargos de vice-presidente e 
corregedora-geral da Justiça, 
respectivamente.

de poder. “Deve ter se sentindo 
deslocada, pois se aposentou 
logo”, opina o desembargador 
Milson Coutinho, que a conhe-
ceu.

Depois disso, somente após 
189 anos de fundação, o Tribu-
nal de Justiça do Maranhão foi 
presidido por uma mulher: a 
desembargadora Etelvina Luiza 
Ribeiro Gonçalves, que coman-
dou a Corte durante o biênio 
2002/2003. A desembargado-
ra Madalena Alves Serejo foi a 
segunda a assumir o posto, de 
setembro a dezembro de 2007.

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

Desembargadoras Cleonice Freire (centro), Nelma Sarney (direita) e Anildes Cruz (esquerda) estarão no comando 
do Judiciário no biênio 2014 / 2015
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Para o desembargador apo-
sentado e pesquisador da his-
tória do Judiciário, Milson de 
Sousa Coutinho, o bloqueio do 
sexo feminino era muito forte 
nos tempos passados, com o 
machismo intolerante e a dis-
criminação como regras. “Esse 
princípio doentio e odioso já 
começa no Velho Testamento. 
Uma pena”, avalia, ressaltando 
as grandes magistradas que o 
TJMA tem e já teve, como Ju-
dith Pacheco, Josefa Ribeiro, 
Etelvina Gonçalves, Madalena 
Serejo, Dulce Clementino e as 
que compõem a Corte atual-
mente.

Milson Coutinho observa 
que, apesar da predominân-
cia quantitativa dos homens, 
as mulheres sempre se desta-
caram por seu saber, espírito 
de conciliação e justiça. “Nin-
guém superou ninguém em 
qualidade e erudição”, opina.

Hoje, o Plenário do Tribu-
nal de Justiça, formado por 27 
desembargadores, inclui sete 
mulheres: Cleonice Freire, 

Nelma Sarney, Anildes Cruz, 
Buna Magalhães, Graças Duar-
te, Raimunda Bezerra e Angela 
Salazar. Entre os juízes de pri-
meiro grau, o número é mais 
expressivo: são 118 do sexo fe-
minino, o que representa 34%. 
No quadro geral de servidores, 
existem 2.698 mulheres, o que 
equivale a 48,7% do total.

TEMPO
A desembargadora Maria 

dos Remédios Buna Magalhães 
viveu as mudanças no trata-
mento dado às mulheres que 
atuavam no Judiciário, desde 
que assumiu o cargo de juíza, 
em 1975, quando as mulheres 
eram escassa minoria, até a 
representatividade alcançada 
hoje nas Cortes de todo o país. 
“As mulheres já trabalhavam 
naquela época, mas a maioria 
como professoras. A primazia 
era sempre masculina”, relem-
bra.

Irmã de seis e filha de uma 
costureira com um operário 
da antiga Fábrica Santa Amé-

lia, Buna Magalhães formou-
se como professora normalista 
no Instituto de Educação (atual 
Liceu Maranhense), chegando 
a trabalhar ensinando crianças. 
Ela relata que decidiu estudar 
Direito e dedicou-se durante 
um ano de estudos, sendo apro-
vada no vestibular em 1966, na 
antiga Faculdade Federal de 
Direito.

Aprovada no concurso para 
juíza aos 30 anos de idade, 
trabalhou em comarcas como 
Viana, Pedreiras e Humberto 
de Campos, chegando a São 
Luís em 1991 para assumir a 4ª 
Vara Criminal, área do Direito 
que sempre foi sua preferida. 

A magistrada relata que 
nunca se sentiu em situações 
difíceis pelo fato de ser mu-
lher, mesmo tendo enfrenta-
do uma época de alto índice 
de criminalidade na região de 
Presidente Dutra, com muitos 
homicídios, conflitos de terra 
e pistolagem. “Pelo contrário, 
nesses 38 anos eu tenho a im-
pressão de ter sido mais respei-
tada por essa condição”, diz.

Promovida ao cargo de de-
sembargadora em 3 de março 
de 2004, a juíza orgulha-se de 
ter escolhido uma profissão 
que considera nobre por lidar 
com o próximo, tendo assumi-
do o compromisso de agir com 
dignidade, enquanto funcio-
nária do Estado, cujo dever é 
servir à comunidade. “Quando 
eu assumi, o salário de juiz não 
dava pra pagar sequer a presta-
ção de um ‘Fusca’. Mas foi uma 
escolha minha e o povo não era 
culpado”, relembra.

A desembargadora Maria 
dos Remédios Buna Maga-
lhães viveu as mudanças no 
tratamento dado às mulheres 
que atuavam no Judiciário, 
desde que assumiu o cargo de 
juíza, em 1975.
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Hoje, Buna Magalhães se 
diz consciente do dever cum-
prido em todos os anos, na di-
fícil tarefa de julgar, ainda que 
tenha passado por muitos altos 
e baixos, que serviram como 
aprendizado. “Se eu tivesse 
a oportunidade de voltar no 
tempo, escolheria novamente 
ser professora e magistrada”, 
orgulha-se.

SANGUE NOVO
Se há alguns anos as mulhe-

res eram proibidas até de par-
ticipar dos concursos da ma-
gistratura, hoje elas parecem 
compensar esse tempo perdido 
assumindo cargos de destaque 
cada vez mais cedo.

Aos 29 anos de idade, a ju-
íza mais jovem do Maranhão, 
Marcela Santana Lobo, já faz 
parte de uma geração influen-
ciada pelo mundo complexo e 
tecnológico, marcada por um 

conceito da globalização e do 
acesso rápido e mutável à in-
formação.

No cargo desde os 25 anos, 
a juíza ainda vê muitos espaços 
com pouca representativida-
de feminina, observando que 
mesas de evento são geralmen-
te compostas por esmagado-
ra maioria de homens, o que 
simboliza os lugares que as 
mulheres ainda precisam assu-

mir. “Acredito que essa posição 
irá se fortalecer com o tempo, 
equilibrando essas relações e 
consolidando nosso espaço”, 
opina.

Para ela, as contribuições 
de homens e mulheres na fun-
ção judicante são diferentes, 
especialmente pela sensibilida-
de feminina que inibe agressi-
vidades e estimula o diálogo e 

Aos 29 anos de idade, a 
juíza mais jovem do Mara-
nhão, Marcela Santana Lobo, 
já faz parte de uma geração 
influenciada pelo mundo 
complexo e tecnológico, 
marcada por um conceito da 
globalização.

Raimunda Bezerra foi aprovada em 
primeiro lugar no concurso de juiz, 
em 1978. Em 2006, foi promovida a 

desembargadora

Graças Duarte tomou posse como 
desembargadora, em 8 de março de 
2007, Dia Internacional da Mulher

Ângela Salazar foi eleita desembar-
gadora em 16 de outubro de 2013, 

pelo critério de merecimento
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A desembargadora Madalena Alves 
Serejo foi a segunda a presidir, de 

setembro a dezembro de 2007

Apesar de recente, a histó-
ria da inserção das mulheres 
nos quadros do Poder Judi-
ciário brasileiro já coleciona 
episódios vitoriosos e pre-
núncios de um final feliz. De 
tímidos 2,3% na década de 
60, a presença feminina na 
área do Direito saltou para 
11% na década de 1990 e es-
barrou os 30% no início de 
2012, segundo dados do Cen-
tro Brasileiro de Estudos e 
Pesquisas Judiciais, publica-
dos pela Revista Veja.

Seguindo a tendência his-
tórica de segregação de gêne-

MULHERES NA JUSTIÇA BRASILEIRA

Em 1976, Judith de Oliveira Pacheco foi 
a primeira mulher a ocupar o cargo de 

desembargadora

Etelvina Ribeiro Gonçalves foi a 
primeira mulher a presidir a Corte 

estadual, no biênio 2002 / 2004

por exemplo, não permitia”, 
recorda.

A primeira brasileira a 
conquistar um cargo de juíza 
foi Grisólia Tang, ingressan-
do na magistratura de San-
ta Catarina em 1954, posto 
que manteve por quase vin-
te anos. Foi somente no ano 
2000 que as mulheres tive-
ram sua primeira represen-
tante no Supremo Tribunal 
Federal (STF), com a nome-
ação da juíza Ellen Gracie 
Northfleet para o cargo de 
ministra.

ro nas profissões, há cerca de 
50 anos o público feminino 
atravessava campo minado 
para alcançar postos da Justi-
ça. A desembargadora Maria 
dos Remédios Buna Maga-
lhães, atualmente a magistra-
da mais antiga do Maranhão, 
relembra que quando se gra-
duou pela Faculdade Federal 
de Direito do Maranhão, em 
1971, não podia nem mesmo 
se inscrever em concursos da 
Magistratura. “Eu lembro 
que, naquela época, poucos 
estados permitiam a inserção 
de mulheres. Pernambuco, 

a conciliação na resolução dos 
conflitos. “Julguei um caso em 
que as partes, antes dispostas a 
partirem para as vias de fato, se 
reconciliaram e se abraçaram. 
É um momento de felicidade 
quando conseguimos a pacifi-

cação”, conta.
Marcela enxerga a magis-

tratura como uma vocação, um 
chamado com a responsabili-
dade de dar a palavra final so-
bre os problemas da vida, que 
exige do profissional devoção 

à Justiça, paz social e sensibili-
dade para compreender a real 
situação. “Sua conduta sempre 
servirá de exemplo e estará su-
jeita ao julgamento social”, fri-
sa.
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Crimes que marcaram 
história no Judiciário 

maranhense

Visgueiro ataca Mariquinhas enquanto Guilhermino a segura (ilustração de O Caso Pontes Visgueiro, de Evaristo de Moraes)

Julgamentos que levaram ao banco dos réus uma 
baronesa, um desembargador e um bilheteiro, autor 
confesso do “primeiro” assassinato de um Kennedy
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Deu no New York Times: 
“Americano é assassinado no 
Brasil”. A notícia publicada há 
80 anos relatou a morte de John 
Harold Kennedy, 31 anos. Dois 
tiros disparados pelo mara-
nhense José de Ribamar Men-
donça, 25, bilheteiro de bondes 
da Ulen Company, atingiram e 
mataram o contador da empre-
sa, na Rua da Estrela, em São 
Luís, no dia 30 de setembro de 
1933.

Sessenta e seis anos depois 
do homicídio, o jornal britâ-

nico The Guardian noticiou: 
“Brasil viu o primeiro ato na 
tragédia dos Kennedys”. Ape-
sar de o nome de John Harold 
não constar na árvore genea-
lógica oficial da família, o pe-
riódico acolheu uma versão 
local, segundo a qual teria sido 
confirmada por um cônsul dos 
Estados Unidos a informação 
de que Harold seria irmão ile-
gítimo de Joseph, o pai de John 
F. Kennedy, presidente ame-
ricano assassinado em 22 de 
novembro de 1963 em Dallas, 

Texas. 
Muitos consideram que a 

chamada maldição dos Ken-
nedy começou com a morte 
de Joseph “Joe” Junior, irmão 
mais velho de JFK, em 12 de 
agosto de 1944, na explosão 
do avião que pilotava, durante 
a Segunda Guerra Mundial, na 
Inglaterra. Um dos indícios do 
parentesco do Kennedy morto 
no Maranhão com o ex-presi-
dente, entretanto, é que ambos 
nasceram no estado de Massa-
chusetts. 

empregados locais e a arrogân-
cia dos representantes da Ulen 
estavam entre as principais 
queixas da comunidade. Jor-
nais do Maranhão e de outros 
estados criticavam termos do 
contrato, considerado abusivo.

Foi nesse contexto que o bi-
lheteiro, demitido poucos dias 
antes de completar dez anos 
de serviços e conquistar a es-
tabilidade na empresa, matou 
Kennedy. A vingança pessoal 
ganhou ares de clamor público 
antiamericano, especialmente 

contra os administradores da 
Ulen.

A Coordenadoria do Arqui-
vo e Documentos Históricos do 
Tribunal de Justiça preserva a 
carta testemunhável requerida 
por Russel F. Kennedy, irmão 
de Harold. O documento soli-
citado com o intuito de recor-
rer ao Supremo Tribunal Fede-
ral, após as três absolvições de 
Mendonça e a negativa da ins-
tância superior a um recurso 
extraordinário seu, apresenta 
atos registrados no período. 

TRÊS JULGAMENTOS
A morte de John Harold 

foi imediata, mas o drama de 
Mendonça durou 11 anos, en-
tre 1933 e 1944. Passou por três 
julgamentos – em todos eles 
absolvido - e provocou uma 
crise diplomática entre Brasil 
e Estados Unidos, envolvendo 
nove ministros brasileiros e 
três embaixadores americanos. 
O livro “Morte na Ulen Com-
pany” (Record, 1983), de José 
Joffily, narra a dimensão políti-
co-social dada aos fatos.

A assinatura de contrato 
entre a empresa americana e o 
governo maranhense para rea-
lização de obras públicas e pos-
terior administração de servi-
ços - dentre eles, transporte, 
luz e água - ocorreu em 1923. 
Inicialmente recebida com a 
perspectiva de solução para 
problemas graves enfrentados 
pela população, tornou-se, em 
pouco tempo, motivo de recla-
mações.

A constante elevação das ta-
rifas, baixos salários pagos aos Sala do Tribunal do Júri onde foi julgado o bilheteiro José de Ribamar Mendonça 

(Cartão fotográfico emitido por Foto Paris)
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Preso em flagrante, Mendonça foi 
levado a júri popular pela primeira 
vez em 21 de novembro de 1933. Wal-
demar de Sousa Brito foi um de seus 
advogados de defesa.

“Uma das astúcias dele foi ter en-
rolado o José Mendonça na bandeira 
brasileira, perante o conselho de sen-
tença, como se dissesse: vocês é que 
têm que exercer a soberania, que é 
inerente ao Tribunal do Júri. Nós te-
mos que mostrar para os americanos 
que aqui também nós temos Justiça”, 
destaca o juiz José Eulálio Figueiredo 
de Almeida, escritor e pesquisador de 
julgamentos que fizeram história no 
Maranhão.

Mendonça foi absolvido por cin-
co votos a dois, sob o argumento de 
que se achava em estado de perturba-
ção dos sentidos e de inteligência. O 
promotor Edson Brandão apelou da 
decisão, que foi anulada pela Câmara 
Criminal do então Superior Tribunal 
de Justiça do Maranhão, com o fun-
damento de não ter havido prévia pe-
rícia técnica.

No segundo julgamento, em 18 de 
abril de 1934, o júri o absolveu por 
unanimidade, reconhecendo que o 
réu cometeu o crime “para evitar mal 
maior”. 

O terceiro julgamento só se reali-
zaria 11 anos depois do crime, apesar 
do protesto do advogado, alegando 
não ser possível fazer retroagir uma 
lei nova para prejudicar o réu, já que 
Mendonça havia adquirido direito 
dentro do então revogado Código do 
Processo Criminal do Estado.

O ex-bilheteiro já vivia desde 
1935 no Rio de Janeiro, contratado 
pela Companhia Atlantic de Petróleo, 

quando foi mais uma vez preso. Tra-
zido para São Luís, encarou o terceiro 
julgamento do tribunal do júri e de 
novo foi absolvido, desta vez por “le-
gítima defesa”.

Em 6 de dezembro de 1944, Russel 
Kennedy entrou com recurso no Su-
premo, usando a carta testemunhável. 
Mendonça morreu oito anos depois, 
de infarto, no local de trabalho.

Original da carta testemunhável requerida por Russel Kennedy
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FRANÇA EQUINOCIAL 
Crimes e sentenças de 

grande repercussão entraram 
para a história do Maranhão 
pouco tempo depois que os 
franceses invadiram a ilha de 
Upaon Açu – como era chama-
da pelos índios tupinambás – e 
fundaram a cidade de São Luís, 
em 8 de setembro de 1612, em 
homenagem a Luís IX, patrono 
da França, e ao rei francês da 
época, Luís XIII, no projeto da 
França Equinocial.

O primeiro julgamento du-
rante a ocupação foi do índio 
Japiaçu, por mandar matar e 
esquartejar uma ex-escrava que 
havia sido sua esposa, acusada 
de adultério com outro índio. 
Estavam em vigor as “Leis Fun-
damentais” (1612), o primeiro 
ordenamento jurídico do Ma-
ranhão, editadas pela Coroa 
Francesa.

“Eu chamaria de primeiros 
rudimentos de órgão judiciá-
rio no Maranhão”, compara o 
desembargador aposentado e 
pesquisador Milson Coutinho, 
ao se referir à junta de justi-
ça formada por loco-tenentes 
franceses – Francisco de Ra-
silly; Daniel de La Touche, 
comandante da expedição, co-
nhecido como Senhor de La 
Ravardière; e pelo padre supe-
rior Ives d’Evreux. 

Membro da Academia Ma-
ranhense de Letras (AML), 
Coutinho cita o caso no livro 
“História do Tribunal de Jus-
tiça do Maranhão: Colônia, 
Império, República” (SECMA, 
1982), disponível na Biblioteca 
do TJMA.

nhariam repercussão em todo 
o país.

Num intervalo de três 
anos e três meses, um desem-
bargador do então Tribunal 
da Relação do Maranhão e a 
mulher que seria, mais tarde, 
conhecida como a Baronesa 
de Grajaú foram acusados de 
crimes terríveis: José Cândido 
Pontes Visgueiro, de 62 anos, 
pelo assassinato e mutilação 
da amante adolescente; Anna 
Rosa Vianna Ribeiro, 40, pela 
morte, por maus tratos, de uma 
criança escrava de cerca de oito 
anos.

O magistrado foi condena-
do à prisão perpétua; a dama 
da sociedade, absolvida. Para 
vários juristas, jornalistas e es-
critores, dois julgamentos com 
resultados equivocados.

Num primeiro momento, 
juízes-caciques e franceses de-
cidiram pela absolvição do réu. 
O tribunal entendeu que deve-
ria prestigiar a missão católica 
na terra ocupada. Ficou decidi-
do que o perdão só seria alcan-
çado depois de Japiaçu pedir a 
intervenção do padre Ambroi-
se d’Amiens.

O índio clamou fervorosa-
mente ao sacerdote que obti-
vesse do presidente da Corte, 
de Rasilly, a graça da absolvi-
ção, sendo esta então concedi-
da.

CENÁRIO DE MORTES
Já no Brasil Império, na se-

gunda metade do século 19, a 
Rua São João, atual 13 de Maio, 
no centro de São Luís, foi ce-
nário de duas mortes que ga-

Milson Coutinho cita o caso 
do índio Japiaçu no livro 
“História do Tribunal de 
Justiça do Maranhão Co-
lônia, Império, República” 
(SECMA, 1982)
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Tanto a pesquisa do magis-
trado quanto o livro de Moraes 
relatam a paixão desvairada e 
os surtos de ciúmes de Pontes 
Visgueiro por Mariquinhas. 
Contam que ele a procurava 
em casas de prostitutas e outros 
locais, onde a jovem manteria 
encontros com diversos aman-
tes.

Até que um dia, segundo 
José Eulálio, ele a flagrou com 
um cadete - o estudante Joa-
quim Pinheiro da Costa, de 
acordo com Evaristo de Mo-
raes. Seria este fato o estopim 
para o planejamento da morte 
de Mariquinhas.

Em companhia de Guilher-
mino Borges, trazido do Piauí 
em uma viagem feita para ten-
tar esquecer a amante, Pontes 
Visgueiro preparou o terreno 
para o homicídio. Encomen-
dou dois caixões, um de cedro 
e outro de zinco, e tentou atraí-
la até sua casa, sob o pretexto 
de entregar-lhe um presente.

O convite só foi aceito no 
dia 14 de agosto de 1873, em 
companhia de Teresa Lacer-
da. A amiga foi convencida a 
retornar só depois do jantar. 
Supondo-se sozinha com o de-
sembargador, Mariquinhas foi 
surpreendida por Guilhermi-
no, que a dominou, enquanto 
Pontes Visgueiro a matou a pu-
nhaladas.

O corpo não coube no pri-
meiro caixão. Visgueiro teria 
decepado as pernas e cortado 
o pescoço da vítima. A cabe-
ça teria ficado presa ao tronco 
apenas pela coluna vertebral. 
Os caixões, um dentro do ou-
tro - o de zinco soldado - foram 

CASO PONTES 
VISGUEIRO
O criminalista Evaristo 

de Moraes, autor de diversas 
obras na história do Direito 
Penal, deixa claro o seu enten-
dimento logo no título do livro 
que escreveu sobre o crime do 
desembargador. Em “O Caso 
Pontes Visgueiro – Um erro ju-
diciário” (Ariel Editora, 1934), 
ele sugere que o réu não deve-
ria ser preso, mas submetido a 
tratamento em hospital psiqui-
átrico.

Convencido do erro, o autor 
narra a trajetória de Visgueiro 
desde a sua cidade-natal, Ma-
ceió, até chegar a São Luís: não 
falou nem ouviu até os 5 anos; 
voltou a ficar surdo aos 15; pas-
sou a ouvir mal na idade adul-

ta, até a surdez definitiva, aos 
40. Antes disso, formou-se em 
Direito, foi deputado provin-
cial e geral, e juiz. Neste últi-
mo cargo, passou nove anos no 
Piauí.

Quando foi nomeado de-
sembargador no Maranhão, já 
estava totalmente surdo. Por 
sugestão do então ministro da 
Justiça, Saião Lobato, foi no-
meado fiscal do Tribunal do 
Comércio da Província, cargo 
no qual não teria a dificuldade 
que enfrentava para acompa-
nhar os debates no Tribunal da 
Relação.

Em junho de 1872, o solitá-
rio Pontes Visgueiro começou 
a relação com Maria da Con-
ceição – já apelidada de Mari-
quinhas Devassa - que conhe-
cera criança, pedindo esmolas.

Autores de textos sobre o 
tema, inclusive Evaristo de Mo-
raes, costumam narrar que ela 
teria em torno de 15 anos, em-
bora seu livro cite a sustenta-
ção de Franklin Dória, advoga-
do do desembargador, segundo 
quem, para os peritos que a 
examinaram, “era uma rapari-
ga de 18 a 25 anos de idade”.

“Não havia registro civil na 
época. Os cartórios só chega-
ram com a República”, explica 
o desembargador Milson Cou-
tinho, para justificar a inexati-
dão quanto à idade da adoles-
cente.

O juiz José Eulálio ressal-
ta que, na época, não existiam 
nem a palavra, nem o crime de 
pedofilia. “Se existissem, nós 
poderíamos dizer que o Pon-
tes Visgueiro era um pedófilo”, 
sentencia.

Capa do livro de Evaristo de Moraes (ilustração de O 
Caso Pontes Visgueiro, de Evaristo de Moraes)
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enterrados no quintal.
“Eu tenho fragmentos dos 

autos e lá diz que foi dentro de 
um caixão de madeira, revesti-
do por um caixão de zinco. Eu 
tenho, inclusive, cópias dos de-
poimentos que falam isso”, as-
segura José Eulálio.

A persistência da mãe de 
Mariquinhas resultou na des-
coberta do corpo e na prisão de 
Pontes Visgueiro, por ordem 
do Supremo Tribunal de Justi-
ça, nome à época do atual STF, 
então no Rio de Janeiro, único 
competente para julgar um de-
sembargador.

A população maranhense 
ficou indignada com o crime 
bárbaro e muitos atacaram e 
apedrejaram a casa do desem-
bargador, que conseguiu ser 
mantido com vida e mandado 
para o julgamento no Rio de 
Janeiro.

O livro de Evaristo de Mo-
raes conta que, perguntado se 
sabia por que estava preso, con-
fessou: “porque matei Maria da 
Conceição”; e completou, so-
bre o motivo: “porque a amava 
muito”. O termo de interroga-
tório foi feito com perguntas e 
respostas a lápis, em razão da 
surdez de Pontes Visgueiro.

A defesa de Franklin Dó-
ria, futuro Barão de Loreto, foi 
considerada brilhante. Recor-
reu à tese de transtorno mental 
do réu, sob a influência de uma 
paixão violenta. Tanto para o 
advogado, à época, quanto para 
o escritor, posteriormente, a 
calma manifestada logo após 
a prática de crimes horrendos 
não era sinal de normalidade, 
mas sim de anormalidade psí-

quica dos autores.
O Supremo não aceitou os 

argumentos e condenou Pontes 
Visgueiro à pena de galés, que, 
pelo Código Criminal do Im-
pério, consistia em sujeitar “os 
réos a andarem com calceta (ar-
gola de ferro) no pé, e corrente 
de ferro, juntos ou separados, e 
a empregarem-se nos trabalhos 
públicos da província, onde ti-
ver sido commettido o delicto, 
à disposição do Governo”.

Pelo fato de Visgueiro ser 
maior de 60 anos, a lei per-
mitia, como a outros réus de 
mesma idade, que a pena fosse 
substituída por prisão perpé-
tua.

“O maranhense Viveiros de 
Castro, desembargador do Tri-
bunal do Rio de Janeiro, à épo-
ca escreveu um artigo dizendo 
que o Supremo errou, porque 
Visgueiro não deveria ter sido 
julgado como criminoso, mas 
uma pessoa com transtorno 
mental”, disse José Eulálio.

O conselheiro Duarte de 

Azevedo, então ministro da 
Justiça, foi visitar a penitenciá-
ria do Rio. O condenado pediu 
para falar com ele, para saber 
sobre seu pedido de aposenta-
doria; e acrescentou: “sim, por-
que eu sou desembargador”. O 
ministro limitou-se a escrever: 
“Foi.”

Evaristo de Moraes diz que 
Pontes Visgueiro morreu na 
Casa de Correção, em 24 de 
março de 1875. No final do li-
vro, entretanto, o autor dedica 
um trecho a boatos de que ele 
teria escapado para Portugal.

Segundo o escritor, o de-
sembargador Lucatelli Dória, 
do Superior Tribunal da Bahia, 
contou-lhe ter conhecido um 
vigário de Santa Rita, Piauí, 
muito amigo de Visgueiro. O 
padre disse ter recebido uma 
carta em branco de procedên-
cia estrangeira. Submetida a 
processo químico, ela teria re-
velado uma escrita do conde-
nado, informando-o da fuga e 
da nova vida.

Coordenação do Arquivo e Documentos Históricos do TJMA
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O CRIME DA BARONESA
A história do julgamento de Anna Rosa Vianna 

Ribeiro é contada no livro “O Crime da Baronesa” 
(Lithograf, 2004), de José Eulálio Figueiredo.

Tudo começou com a morte de Inocêncio, um 
escravo de apenas 8 anos de idade, em 13 de novem-
bro de 1876, que vivia sob a guarda e custódia da 
senhora. O atestado de óbito assinado pelo médico 
Antonio dos Santos Jacintho, amigo de Anna Rosa, 
informava que o menino havia morrido de hipoe-
mia intertropical, anemia provocada por vermes.

Na época, conta o autor, era comum o cortejo 
fúnebre em caixão aberto, no caso de crianças, em-
presários, padres e pessoas ilustres. Mas o sepulta-
mento foi feito às pressas, no início da manhã, com 
o caixão completamente fechado e, inicialmente, 
não houve investigação da polícia.

Além do mais, acrescenta, um irmão da vítima, 
Jacinto, também menor, morrera um mês antes em 
circunstâncias parecidas.

“O escravo era tratado como coisa, objeto, mer-
cadoria, propriedade do seu senhor”, diz o juiz.

Apesar da indiferença penal da legislação im-
perial em relação a crimes contra escravos, as duas 
mortes, num intervalo de tempo curto, despertaram 
o interesse dos integrantes do Partido Conservador, 
inimigos do marido de Anna Rosa, o chefe do Par-
tido Liberal na província do Maranhão, Carlos Fer-
nando Ribeiro - que seria depois nomeado Barão 
de Grajaú pelo imperador Dom Pedro II, em 1884.

Os conservadores, liderados pelo Barão de São 
Bento, Francisco Mariano de Viveiros Sobrinho, 
provocaram a autoridade policial e o crime ganhou 
contornos políticos.

A primeira perícia no cadáver concluiu, por ob-
servação de contusões, feridas e manchas, que a ví-
tima sofrera castigos e maus tratos. O médico Jacin-
tho contestou o laudo e nova perícia foi realizada. A 
dissecação das vísceras constatou presença de terra 
e vermes.

A causa das lesões, no entanto, deu margem à 
instauração de inquérito policial e tornou-se o cen-
tro de uma acirrada disputa em processo entre o 
promotor público Celso da Cunha Magalhães e o 
advogado da acusada, Francisco de Paula Belfort A história do julgamento de Anna Rosa Vianna Ribeiro 

é contado no livro “O Crime da Baronesa” 
(Lithograf, 2004), de José Eulálio Figueiredo
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Duarte.
“As peças são primores, ambos escreviam bem 

e tinham seus pontos de vista”, elogia José Eulálio.
O juiz José Manoel de Freitas não aceitou a de-

núncia, por falta de indícios de autoria e provas. 
Celso Magalhães recorreu ao Tribunal da Relação, 
que decretou a prisão da acusada. No mandado de 
prisão da polícia constava a expressão: “prenda, 
iminente, a delinquente dita Anna Rosa Vianna Ri-
beiro”, destaca o autor do livro.

José Eulálio narra que, levada a julgamento em 
22 de fevereiro de 1877, foi absolvida, porque todas 
as damas da sociedade compareceram usando trajes 
e acessórios pretos, próprios do luto, em protesto a 
aquele júri.

Por outro lado, os adversários do marido dela 
não compareceram: ficaram num prédio ao lado, 
onde eram informados do andamento do julgamen-
to por Celso Magalhães, nos intervalos.

O autor relata que os escritores Graça Aranha e 
Josué Montello deixam dúvidas quanto à isenta atu-
ação do promotor.

“Qual a conclusão que eu tive? Que Celso Ma-
galhães estava a serviço da política; que a acusação 
dela foi política, não jurídica. Os acusadores dela 
foram inábeis em demonstrar a culpabilidade por 
meio de elementos de provas”, comenta o juiz, para 
quem o delegado teria que ter feito uma busca do-
miciliar, à procura de tais elementos.

No curto período em que foi presidente da pro-
víncia, o Barão de Grajaú exonerou Celso de Maga-
lhães da função de promotor de justiça.

José Eulálio lembra que o poeta, escritor e mem-
bro da AML, José Chagas, num artigo que consta 
em seu livro, disse que, após exame feito por seu 
texto, não se podia dizer se era o crime da baronesa 
ou a baronesa do crime, por ser considerada uma 
senhora conhecida pela índole perversa.

“Embora tenha se livrado da condenação pelo 
tribunal do júri, a acusada Anna Rosa Vianna Ri-
beiro nunca se livrará da voz pública, do conceito 
social atribuído a autores de crimes que ceifam a 
vida humana de maneira aviltante e desprezível”, 
encerra José Eulálio.



22

Era o ano de 1947. Pela 
primeira vez, a suprema Corte 
estadual seria chamada de Tri-
bunal de Justiça do Maranhão. 
A nova nomenclatura – institu-
ída pela Constituição Federal 
de 1946, assinada pelo então 
presidente da República, Euri-
co Gaspar Dutra – só passou a 
ser usada pelos maranhenses 
um ano depois, com a Consti-
tuição do Estado do Maranhão, 
promulgada em 28 de julho de 
1947. Frisa-se: a data foi esco-
lhida em homenagem à adesão 
do Maranhão à Independência. 

A população maranhense 
respirava os novos ares da re-
democratização brasileira, com 
o fim do governo de Getúlio 
Vargas, que em 1937, instituiu 
o Estado-Novo; fechou o Con-

De Tribunal de Apelação a 
Tribunal de Justiça

gresso, dissolveu os partidos 
políticos e passou a governar 
de modo ditatorial até o final 
da Segunda Guerra Mundial, 
em 1945.

A quinta Constituição do 
Brasil (1946), bastante inova-
dora para a época, foi notada-
mente um avanço da democra-
cia e das liberdades individuais 
do cidadão, consagrando as 
garantias expressas na Cons-
tituição de 1934, que haviam 
sido retiradas em 1937. Entre 
seus dispositivos básicos estava 
a separação dos três poderes.

Em consonância com a 
Carta Magna, em 28 de julho 
de 1947, a mesa da Assembleia 
Constituinte, formada por re-
presentantes eleitos pela popu-
lação maranhense, promulga a 

Há 66 anos, a Constituição maranhense intitulou 
a Corte máxima do Maranhão como “Tribunal de 

Justiça”

Presidente Eurico Gaspar Dutra 
promulga a Constituição de 1946 que 

institui os tribunais de justiça
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Constituição do Estado do Ma-
ranhão. 

Conforme a nova legisla-
ção, o Poder Judiciário seria 
exercido pelo Tribunal de Jus-
tiça, composto de oito desem-
bargadores, além do Tribunal 
do Júri, juízes de Direito e ins-
tituições correlatas. 

 “Essa Carta, liberal (...) 
foi considerada um primor de 
técnica legislativa, honrando 
a Constituinte que votara e os 
novos horizontes que se abriam 
para o livre exercício da pleni-
tude democrática”, descreve o 
desembargador aposentado e 
pesquisador, Milson Coutinho, 
em seu livro “História do Tri-
bunal de Justiça do Maranhão” 
(1999).

Segundo Coutinho, a com-
petência do Poder Judiciário se 
abria em moldes democráticos, 
restabelecendo-se as suas anti-
gas prerrogativas. Entre essas, 
competia ao Tribunal proces-
sar e julgar nos crimes comuns 
o governador do Estado e res-

pectivos secretários, juízes de 
Direito e autoridades cataloga-
das entre as que se sujeitavam 
à competência da Corte de Jus-
tiça.

O TRIBUNAL E 
SUAS TERMINOLOGIAS
Desde sua instalação como 

terceiro Tribunal do Brasil, 
em 4 de novembro de 1813, a 
Justiça maranhense recebeu 
diversas terminologias, que 
evoluíram juntamente com as 
Constituições. Nasceu como 
“Tribunal da Relação do Ma-
ranhão”, criado pela resolução 
do Rei D. João VI, de Portugal, 
em 1811, que jurisdicionava do 
Ceará ao Amazonas, e extinto 
com a proclamação da Repú-
blica, em 1889.

Depois, na sequência das 
Cortes colegiadas, recebeu os 
títulos de “Superior Tribunal 
de Justiça” (1891); “Corte de 
Apelação” (1934); “Tribunal de 
Apelação” (1937) e finalmente 
“Tribunal de Justiça”, a partir 

de 1947.
 
MARCO NA 
TRAJETÓRIA DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
No dia 7 de março de 1948, 

o presidente Eurico Gaspar 
Dutra inaugura a sede própria 
do Tribunal de Justiça do Ma-
ranhão – o Palácio da Justiça 
“Clóvis Bevilacqua”. Localizado 
na Praça D. Pedro II, o prédio 
de fachada neoclássica, teve sua 
construção iniciada pelo inter-
ventor Paulo Ramos e conclu-
ída pelo governador Sebastião 
Archer.

Segundo informações de 
jornais daquele ano, além do 
presidente da República, na 
solenidade inaugural discursa-
ram o desembargador Joaquim 
Santos, presidente do Tribunal, 
e Aldroaldo Mesquita, ministro 
da Justiça. Outras autoridades 
presentes foram os desembar-
gadores Costa Fernandes, Tei-
xeira Júnior e Pires Sexto, além 
do senador Victorino Freire. 

 A inauguração do Palácio de Justiça 
Clóvis Bevilacqua, em 7 de março 

de 1948, foi noticiada pelo jornal O 
Imparcial, em 9 de março de 1948
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Um dos casos peculiares jul-
gados naquela época (1948) foi 
o mandado de segurança impe-
trado pelos advogados Sarney de 
Araújo Costa (pai de José Sarney, 
presidente do Senado) e Mário 
Costa, em defesa de Petronília 
Francisca de Lima, dona de uma 
casa de pensão (antigo prostíbu-
lo), contra a União Brasileira de 
Compositores. O documento faz 
parte do acervo do Arquivo do 
TJMA.

Os músicos da época senti-
ram-se ofendidos por ter suas 
canções tocadas nas vitrolas das 
casas de pensão e resolveram lu-
tar na Justiça por sua proibição. 
Detalhe: o “boom” econômico 
do século XIX em São Luís, com 
o desenvolvimento da indústria 
têxtil, concentrou uma grande 
quantidade de mão-de-obra fe-
minina nas fábricas, que com o 
seu declínio ocasionou a proli-
feração da prostituição nas pen-
sões. A região da Rua 28 de Ju-
lho abrigou muitas dessas casas.

“Os registros policiais da-
quele período são cheios de his-
tórias relativas às tentativas do 
Estado em regular a vida nesses 
locais e combater a prática da 
prostituição”, explica o historia-
dor Christofferson Melo, chefe 
da Divisão de Controle de Acer-
vo do TJMA.

É nesse contexto que surge o 
processo em que Sarney Costa 
atua junto à Corte estadual, na 
tentativa de salvaguardar os di-
reitos sociais da população mar-
ginalizada. Ele ganha a causa na 
Justiça maranhense, mas acaba 
perdendo a ação no Supremo 
Tribunal Federal, com sede no 
Rio de Janeiro (RJ).

Trinta e nove anos depois, 
por decisão plenária do dia 23 
de setembro de 1987, o Fórum 
de São Luís receberia o nome 
do jovem advogado Sarney Cos-
ta, que foi promotor de Justiça 
e chegou a desembargador do 
“Tribunal de Justiça do Mara-
nhão”, em novembro de 1953.

SARNEY COSTA DEFENDE AS CASAS 
DE PENSÃO EM 1948

Mandado de Segurança de Sarney 
Araújo Costa contra União 
Brasileira de Compositores

O presidente do TJMA, desembargador 
Joaquim Alves Santos, no biênio 1948/  

1949, inaugura a sede da Corte de 
Justiça

Ressalta-se que Victorino 
Freire foi um dos articuladores 
da campanha do general Euri-
co Dutra – de quem era amigo 
pessoal – à presidência da Re-
pública. 

Foram muitos os títulos, 
ao longo dos 200 anos de his-
tória do Tribunal de Justiça do 
Maranhão, mas com uma só 
finalidade: garantir Justiça à 
sociedade maranhense, contri-
buindo para o fortalecimento 
da democracia no Estado.

“Respaldado em Lei Fun-
damental, protegido por um 
regime que o general Dutra as-
segurou e defendeu, o Tribunal 
de Justiça, iniciava, a partir de 
1947, sua caminhada (...), ora 
sob embaraços internos, ora 
envolvido nas malhas finas da 
política de partidos, ora engol-
fado em paixões inconsequen-
tes, ora, finalmente, cumprindo 
sua missão constitucional”, as-
sinala o ex-presidente da Corte 
(2004-2005), desembargador 
Milson Coutinho.
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O avanço do Judiciário e 
crescimento das atividades ju-
risdicionais no Maranhão, ao 
longo dos 200 anos de história 
de Tribunal de Justiça, resulta-
ram em inúmeras mudanças, 
ampliações e melhorias de sua 
estrutura organizacional e ar-
quitetônica.

A primeira sede da Corte 
estadual, instalada em 4 de no-
vembro de 1813 - à época como 
Tribunal da Relação de São 
Luís do Maranhão - funcionou 

Dois séculos de expansão

Construção de novos prédios, reformas e aquisição de imóveis têm 
garantido avanços significativos na estrutura do Poder Judiciário, 

melhorando o acesso à Justiça

provisoriamente na Casa do 
Senado da Câmara, onde fica 
atualmente a Prefeitura Muni-
cipal de São Luís.

Após cinco anos, no go-
verno do vice-almirante Paulo 
José da Silva Gama (1º Barão 
de Bagé), em 1818, o Tribunal 
da Relação do Distrito de São 
Luís do Maranhão mudou-se 
para um prédio colonial, situ-
ado no cruzamento da Rua da 
Palma com a 14 de julho (an-
tiga Rua da Relação), onde fi-

cou até o ano de 1891, com o 
advento da República. 

Foi quando o governador 
Lourenço de Sá e Albuquer-
que autorizou a instalação do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), no sobradão colonial lo-
calizado no cruzamento da Rua 
Afonso Pena (Rua Formosa) 
com a Rua Direita. Na ocasião, 
o desembargador Carlos Emí-
lio de Andrade Peixoto foi elei-
to presidente do Tribunal. 

Em 7 de março de 1948,  já 
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como Tribunal de Justiça do 
Maranhão, a suprema Corte es-
tadual funda sua sede própria: 
o Palácio da Justiça “Clóvis 
Bevilacqua”, situado na Praça 
D. Pedro II, Centro Histórico 
de São Luís. A inauguração do 
prédio (de fachada neoclássi-
ca) é consagrada com a presen-
ça do Presidente da República, 
general Eurico Gaspar Dutra. 

A construção - iniciada no 
governo Paulo Ramos e con-
cluída na administração de 
Archer da Silva - compõe o 
conjunto arquitetônico tom-
bado pelo Patrimônio Federal. 
O nome homenageia o jurista, 
legislador e filósofo cearense 
Clóvis Bevilacqua, autor do 
primeiro anteprojeto do Códi-
go Civil Brasileiro. 

CRIAÇÃO DAS 
COMARCAS
A primeira reforma do Ju-

diciário, após instalação da 

outros fatores, a Justiça do Ma-
ranhão ganhou novas propor-
ções e atualmente é composta 
por 112 comarcas, com seus 
termos e zonas judiciárias.

AMPLIAÇÕES 
Nos últimos anos, o Judici-

ário estadual vivencia um pe-
ríodo de expansão estrutural 
de grandes proporções. Com 
o crescimento das demandas 
judiciais, a necessidade de se 
planejar e executar obras de 
expansão têm sido uma preo-
cupação tangente das adminis-
trações do Tribunal de Justiça 
do Estado.

Na gestão do presidente do 
TJMA, desembargador Anto-
nio Guerreiro Júnior, foram 
construídos e inaugurados dez 
fóruns, impulsionando as ati-
vidades jurisdicionais nas co-
marcas de Pio XII, Carutapera, 
Riachão, Santa Rita, Rosário, 
Morros, São Francisco do Ma-

Relação do Maranhão (1813), 
ocorreu a partir da promulga-
ção do Código Criminal de 29 
de novembro de 1832, ainda 
no Brasil Imperial. A partir de 
1834, com a nova lei, a Justiça 
maranhense começa a esboçar 
um novo processo de reorgani-
zação judiciária.

É com a instituição da Lei 
nº 7 de 29 de abril de 1835, as-
sinada pelo presidente da pro-
víncia do Maranhão,  Antônio 
Pedro da Costa Ferreira (barão 
de Pindaré), que são criadas as 
primeiras comarcas do Estado: 
Comarca da Ilha do Maranhão, 
Comarca de Alcântara, Viana, 
Itapecuru, São Bernardo, Ca-
xias e Pastos Bons, juntamente 
com seus termos.

Com o crescimento da po-
pulação e desenvolvimento das 
cidades, somados às mudanças 
de regimes políticos, reformas 
judiciárias, constituições, leis 
de organização judiciária, entre 

A primeira sede do Tribunal de Justiça funcionou na Casa do Senado 
da Câmara, onde fica atualmente a Prefeitura Municipal de São Luís

Em 1818, o Tribunal da Relação mudou-se para um prédio colonial, 
situado no cruzamento da rua da Palma com a 14 de julho
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nutenção predial.

REFORMA
Em serviços de reforma, 27 

sedes do Judiciário em diver-
sas regiões do Estado já foram 
beneficiadas, além de seis jui-
zados especiais da capital, sete 
gabinetes do prédio-sede do 
TJMA e diversos órgãos vin-
culados aos projetos especiais 
mantidos pelo Poder Judiciário 
na capital.

As melhorias proporciona-
das pelos serviços de reformas 
beneficiaram usuários e servi-
dores na Ouvidoria, Creche Ju-
dith Pacheco, Casa da Criança, 
Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos, Coordenadoria 
Especial e Assistência de En-
carcerados e na Escola Supe-
rior da Magistratura do Mara-
nhão (Esmam).

Sobre as obras a serem 
entregues, o diretor de Enge-
nharia do TJMA, Rui Barbo-

ranhão, Lago da Pedra, Santa 
Luzia do Paruá e Buriticupu. 
Mais quatro prédios estão sen-
do erguidos em São Bernardo, 
Magalhães de Almeida, Porto 
Franco e Imperatriz. 

“A previsão do total dos 
investimentos em engenharia 
a serem executados até o final 
da atual gestão é de, aproxi-
madamente, R$ 67 milhões. A 
construção de novas unidades 
judiciais é prioridade para o 
Tribunal”, afirma Guerreiro Jú-
nior.

De acordo com informa-
ções da Diretoria de Engenha-
ria, o TJMA já investiu R$ 53 
milhões, até setembro de 2013, 
na melhoria das unidades ju-
risdicionais e administrativas 
em todo Estado. Somente na 
construção de fóruns e juiza-
dos foram aplicados mais de 
R$ 36 milhões. O restante (R$ 
16.473.342,15) foi direcionado 
para serviços de reforma e ma-

sa Lima Sobrinho, informou 
que “segundo o calendário de 
obras da engenharia do Tribu-
nal, ainda estão em andamento 
obras de construção de imóveis 
para um Juizado Especial Cí-
vel e a Turma Recursal de São 
Luís, o Salão do Júri do Fórum 
de Barra do Corda e para o Jui-
zado Especial de Santa Inês”.

Na gestão do desembarga-
dor Jamil Gedeon (2010-2011), 
13 fóruns foram construídos, 
sendo beneficiadas as comarcas 
de Maracaçumé, Estreito, Ca-
rolina, Raposa, Mirinzal, João 
Lisboa, Santa Inês, Caxias, São 
Mateus, Mirador, Loreto, Alto 
Parnaíba e o anexo do Fórum 
Desembargador Sarney Costa 
em São Luís. Ao todo, foram 
investidos R$ 69 milhões de 
reais. 

Durante a gestão do desem-
bargador Raimundo Cutrim, 
três obras foram concluídas: 
os fóruns de Olinda Nova, São 

A partir de 1891, a Corte estadual instalou-se em um sobradão colonial, 
localizado no cruzamento da rua Afonso Pena (rua Formosa) com a rua 

Direita

Em 7 de março de 1948,  a suprema Corte estadual é instalada no 
Palácio da Justiça Clóvis Bevilacqua, na Praça D. Pedro II
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Bento e a primeira parte do Fó-
rum de São Luís.

Sobre o processo de amplia-
ção das comarcas no Estado, o 
corregedor-geral da Justiça, de-
sembargador Cleones Cunha, 
ressalta a importância do Fun-
do Especial de Modernização e 
Reaparelhamento do Judiciário 
(Ferj). “Estamos inaugurando 
dezenas de fóruns no Estado. 
É importante lembrar que isso 
está sendo possível graças ao 

“O Tribunal de Justiça mu-
dou sua fisionomia e estrutu-
ra. Está mais jovem, moderno 
e atuante. Estamos no rumo 
certo e temos certeza de que 
as próximas administrações 
continuarão o nosso trabalho. 
A sensação é de dever cumpri-
do”, concluiu Guerreiro Júnior, 
destacando a postura dinâmica 
que o Judiciário tem adotado 
nos últimos anos, quanto à am-
pliação física e qualidade dos 
serviços jurisdicionais.

Ferj, criado em 2000, por lei 
complementar, na gestão do 
ex-presidente do Tribunal, de-
sembargador Jorge Rachid”, 
ressaltou.

O Ferj tem por finalidade 
arrecadar as custas judiciais e 
12% dos emolumentos extra-
judiciais, estipulados por lei, 
transformando estes, em meios 
que possibilitem ao Poder Judi-
ciário atender de forma satisfa-
tória e eficiente a população.

Fórum de Santa Rita Fórum de Caxias

Fórum de Santa Inês Fórum de Carutapera

Fórum de Pio XII
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da numa região estratégica não 
só para a economia maranhen-
se, como também para o Judi-
ciário. “Tendo em vista a sig-
nificativa demanda processual 
da comarca, temos o dever de 
construir um fórum bem estru-
turado para fazer frente ao re-
clamo constitucional por uma 
Justiça cada vez mais eficiente, 
célere e eficaz”, afirmou.

O terreno foi doado pelo 
diretor-geral da Faculdade de 
Imperatriz (Facimp), Antonio 
Leite Andrade.

O novo fórum de Impe-
ratriz está sendo construído 
numa área de 14.083,33 m², no 
bairro Residencial Kubitsche-
ck. A terraplenagem – primeira 
etapa da obra, iniciada em fe-
vereiro – já foi concluída. 

Atualmente, a construção 
está em fase de fixação das es-
truturas metálicas. Cerca de R$ 
10 milhões já foram liberados 
para a obra e R$ 26 milhões se-
rão disponibilizados para sua 
conclusão. A fase inicial foi 
viabilizada com recursos do 

Fundo de Modernização e Re-
aparelhamento do Judiciário 
(Ferj). 

“Queremos o melhor para 
a população de Imperatriz, 
oferecendo um Fórum, am-
plo, funcional, com arquitetura 
moderna, para atender, com 
dignidade, os habitantes do 
município, que hoje é um polo 
econômico em expansão no ce-
nário estadual e nacional”, fri-
sou Guerreiro Júnior.

O presidente do TJMA dis-
se que Imperatriz está localiza-

Maquete do Fórum de Imperatriz

ARQUITETURA MODERNA PARA O FÓRUM DE IMPERATRIZ
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O Fórum da comarca de São Luís comple-
tou, em 4 de setembro deste ano, 25 anos de 
instalação. Até possuir sede-própria, os servi-
ços forenses da capital funcionaram no Palácio 
da Justiça, no Centro da cidade. 

No fórum judiciário, estão instaladas 70% 
das unidades jurisdicionais, onde tramitam 
89.867 processos e trabalham 1.200 servidores 
e cerca de 80 juízes, entre titulares e auxiliares. 

Nesses 25 anos, a demanda processual no 
fórum tem aumentado consideravelmente, 

sendo necessário ampliar a estrutura física do 
prédio com a construção de um anexo, con-
cluído em 2011, ampliando em quatro vezes a 
capacidade do imóvel, que hoje está preparado 
para receber 80 varas. 

“O Fórum de São Luís representa uma 
grande conquista do Poder Judiciário e da 
população ludovicense, e é grande motivo de 
orgulho para a magistratura maranhense na 
passagem do bicentenário do nosso Tribunal, 
em 4 de novembro”, destacou o presidente do 

Fórum de São Luís 
completa 25 anos 

No Fórum Desembargador Sarney Costa, funcionam 
70% das unidades jurisdicionais da capital
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TJMA, desembargador Anto-
nio Guerreiro Júnior. 

Para o corregedor-geral da 
Justiça, desembargador Cle-
ones Cunha, o Fórum de São 
Luís é uma referência para a 
Justiça e para os jurisdiciona-
dos da Comarca. “Ele se reno-
va e acompanha o desenvolvi-
mento da capital”, ressaltou. 

A diretoria do fórum reco-
nheceu os benefícios dos inves-
timentos feitos na melhoria dos 
serviços pelo Tribunal de Justi-
ça, com recursos do Fundo de 
Modernização e Reaparelha-
mento do Judiciário (Ferj), ao 
longo de três gestões. “Antes, as 
varas funcionavam em vários 
pontos diferentes da cidade e, 
hoje, a maioria delas está con-
centrada no fórum”, destacou o 
diretor, juiz Sebastião Bonfim. 

ESTRUTURA
Funcionam atualmente 50 

unidades jurisdicionais no fó-
rum da capital, sendo: 47 varas, 
o 1º Juizado Especial Criminal 
e a Auditoria da Justiça Militar.  
São 16 varas cíveis, sete de Fa-
mília, uma Vara de Interesses 
Difusos e Coletivos, oito cri-
minais, oito da Fazenda Públi-
ca, quatro do Tribunal do Júri, 
duas varas de Entorpecentes e 
uma de Interdição, Sucessão e 
Alvará. Funciona provisoria-
mente no prédio a Turma Re-
cursal Cível e Criminal de São 
Luís. 

Segundo o presidente da 
Associação dos Magistrados do 
Maranhão (AMMA), Gervásio 
Santos, São Luís possui um dos 
melhores fóruns do Brasil: “É 
moderno, atende perfeitamen-
te os jurisdicionados e assegura 

aos magistrados e servidores 
conforto e melhores condi-
ções de trabalho”. Para ele, as 
melhorias atenderam às rei-
vindicações de magistrados e 
resultaram da sensibilidade das 
administrações do Tribunal de 
Justiça do Maranhão (TJMA). 

Luiz Gonzaga Almeida, ti-
tular da 8ª Vara Cível, trabalha 
no fórum desde 1995 e disse 
que em 1988, quando foi ins-
talado, o edifício atendia às 
necessidades da época, mas o 
crescimento da população e o 
aumento da demanda de pro-
cessos exigiram uma nova es-
trutura. 

O servidor Vanderlino 
Santos, com quase 40 anos de 
serviço, trabalha desde a inau-
guração do fórum. “Na época, 
era um prédio pequeno com 
poucos juízes e funcionários. 
Hoje, isso aqui é um mundo. 
Cada ano aumenta a demanda, 
melhoram as instalações físicas 
e modernizam os serviços”, dis-
se. 

Além das varas, o fórum 
conta com vários setores ad-
ministrativos: Biblioteca, Di-
retoria, Contadoria Judicial, 
Avaliação e Partidoria Judicial, 
Serviço Social e Psicologia, In-
formática, Serviços Gerais e 
Manutenção e Material e Patri-
mônio, Setor Médico e Odon-
tológico, Laboratório Forense 
de Biologia Molecular, Distri-
buição, Central de Mandados, 
Arquivo, Coordenação Admi-
nistrativa, Setor de Transpor-
tes, Protocolo e PABX. 

O prédio também abriga 
salas da Defensoria Pública, 
OAB-MA, Ministério Público, 
Procuradoria Geral, plantão 

das Promotorias de Justiça da 
Capital e um Posto Policial. 
Conta, ainda, com postos de 
atendimento do Banco do Bra-
sil e da Cooperativa de Crédito 
Mútuo da Magistratura (COO-
MAMP). 

O Fórum da comarca de 
São Luís integra a estrutura dos 
serviços auxiliares da Justiça 
estadual de Primeiro Grau. É 
vinculado ao Tribunal de Justi-
ça do Maranhão e administra-
tivamente subordinado à Cor-
regedoria Geral da Justiça. 

Recebeu o nome de “De-
sembargador Sarney Costa” 
por decisão plenária, no dia 23 
de setembro de 1987, em ho-
menagem ao magistrado que 
assumiu como desembargador 
em 11 de novembro de 1953. 

Inicialmente, os serviços 
forenses funcionaram no an-
dar térreo do palácio da Justi-
ça e por volta de 1982, durante 
o governo de João Castelo, foi 
iniciada a construção do imó-
vel do Calhau. Seis anos mais 
tarde, em 4 de setembro de 
1988, foi inaugurada a sede de-
finitiva, na administração do 
desembargador Carlos César 
de Berredo Martins, quando 
presidente do TJMA.

Na unidade, trabalham 1.200 servidores e cerca 
de 80 juízes, entre titulares e auxiliares
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Entra em vigor 

na Colônia o “Có-
digo Filipino, ou 
Ordenações e Leis 
do Reino de Por-
tugal”.

1612
Decretadas pelos 

franceses as “Leis 
Fundamentais do 
Maranhão”, o pri-
meiro ordenamen-
to judiciário.

1619
Implantada a Ouvidoria Geral do Estado 

Colonial do Maranhão para administrar a 
Justiça Local.

1660 
Criado o “Tribunal do Juízo da Coroa”, co-
legiado da Justiça Colonial, para solucionar 
conflitos entre autoridades.

1891
O Superior Tribunal de Justiça 

substitui, em 27 de agosto, o Tri-
bunal da Relação. Foi instalado 
na Rua Afonso Pena (antiga Rua 
Formosa) com Rua Direita. 

1923
Criado o Arquivo Judiciário, por 

meio do Decreto n° 626/1923.

1934
A Corte de Apelação substitui, em 

novembro, o extinto Superior Tribu-
nal de Justiça.

1937
É extinta a Corte de Apelação e criado o 

Tribunal de Apelação, em dezembro.

1947
A Corte estadual passa a se chamar Tribu-

nal de Justiça do Maranhão, em 28 de julho, 
com a extinção do Tribunal de Apelação.

1986
Instituída, em novem-

bro, a Escola Superior 
da Magistratura do Es-
tado do Maranhão.

1988
É inaugurada, em 4 de 

setembro, a sede do “Fó-
rum Desembargador Sar-
ney Costa”, no Calhau.

1993
Implementação da distribuição eletrônica 

de processos no 1º grau.

1995
Instalado o primeiro Juizado Informal de 

Pequenas Causas.

1999
Inauguração, em setembro, 

da Casa Abrigo, instituição de 
acolhimento de mulheres víti-
mas da violência doméstica.

2000
Instituído o Fundo Especial de 

Modernização e Reaparelhamento 
do Judiciário – Ferj, para custear 
investimentos na melhoria dos ser-
viços judiciários, e o selo judicial.

2005
Instalação das Secretarias 

Judiciais nos fóruns, em 
substituição aos antigos 
cartórios. 

2007
Implantação do Processo 

Judicial Digital nos Juizados 
Especiais Cíveis. 

2010
Instalação da Casa de Justiça e Cidadania, 

que implementa ações de participação do ci-
dadão nos serviços prestados pela Justiça.

2012
Instalação do Centro Judi-

ciário de Solução de Confli-
tos e Cidadania no Fórum da 
comarca de São Luís.

2012
Inaugurado, em julho, o primeiro 

Data Center do Poder Judiciário.

2011
Inauguração do anexo do Fórum 

Desembargador Sarney Costa, em 15 
de dezembro.



1811
Resolução do Príncipe 
Regente de Portugal, 
D. João VI, de 23 de 
agosto, cria o Tribunal 
da Relação do Mara-
nhão – a terceira Corte 
de Justiça do País.

1812
Alvará institui, em 5 de 

maio, o Regimento do Tribu-
nal da Relação do Maranhão.

1813
Instalado o Tribunal da Relação do 

Maranhão, em 4 de novembro, tendo 
como chanceler Antonio Rodrigues 
Veloso, na antiga Casa de Câmara e 
Senado, atual sede da Prefeitura Mu-
nicipal de São Luís. 

1948
O presidente da Re-

pública, general Eurico 
Gaspar Dutra, inaugu-
ra, em 7 de março, o 
Palácio da Justiça “Cló-
vis Bevilacqua”, a sede-
própria do TJMA.

1967
O Tribunal de Jus-

tiça é dividido em 
Câmaras isoladas, 
para julgar os pro-
cessos cíveis e crimi-
nais.

1976
Posse, em 30 de se-

tembro, da primeira 
mulher a acessar o 
cargo de desembar-
gador: Judith de Oli-
veira Pacheco.

1997
Inauguração, em novembro, da Creche Judith 

Pacheco, que acolhe filhos de servidores do Po-
der Judiciário durante o horário de expediente.

1997
Inauguração, em dezembro, da Casa da Criança, 

instituição que abriga e encaminha para adoção 
crianças em situação de risco ou abandono.

1998
Implementação da distribuição eletrô-

nica de processos no Tribunal de Justiça.

1999
Instalação do Laboratório Forense de 
Biologia Molecular, para a realização de  
investigação de paternidade para as Va-
ras de Família.

2001
Implantada a Unidade Móvel do Jui-

zado do Trânsito, que promove audi-
ência de conciliação entre condutores 
de veículos envolvidos em acidentes.

2005
Realização do primeiro 

concurso público para ser-
vidores do TJMA.

2010
Instalação da Ouvidoria do Poder Judici-

ário do Maranhão, canal de comunicação 
com o cidadão para recebimento de recla-
mações, sugestões e críticas.

2010
Execução do primeiro Pla-

nejamento Estratégico do 
Poder Judiciário, com vi-
gência até 2014.

2013
Eleita, em 2 de outubro, 

a primeira mesa diretora 
composta exclusivamente 
por mulheres.

2013
Em 4 de novembro, o Tribunal 

de Justiça do Maranhão completa 
200 anos de instalação.
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Da caneta bico-de-pena até a adoção da certi-
ficação digital, o Tribunal de Justiça do Maranhão 
caminhou exatos 200 anos. Num dos galpões da 
Coordenadoria de Material e Patrimônio, locali-
zada no bairro da Alemanha, equipamentos an-
tigos, alguns do século XIX, contam a história de 
um tempo em que a velha máquina de escrever 
era a principal aliada de servidores e magistrados 
no registro dos atos administrativos e judiciais.

Num tour pela Coordenadoria do Arquivo e 
Documentos Históricos dá para rever registros 
com relatos, testemunhos e decisões que mos-
tram como era a rotina nos fóruns do passado. 
Alguns confirmam que são da década de 90 as 
primeiras iniciativas de uso da tecnologia digital 
no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

Até então, tanto a escrituração dos documen-
tos como o gerenciamento das rotinas adminis-
trativas e judiciais eram feitos manualmente, 
com lavraturas e registros exclusivos em livros 
volumosos, contando, no máximo, com a ajuda 
da velha máquina de datilografar. O arquivamen-
to dos autos exigia cada vez mais espaço em es-
tantes e depósitos sempre à espera de mais papel.

Mas as máquinas obsoletas deram lugar a 
ferramentas que comprovam o salto tecnológico 
do Judiciário. São equipamentos compactos de 
armazenamento de arquivos - como pendrives, 
chips e cartões de memória -, modens, tokens 
para registrar a assinatura digital, switches, no-
tebooks, tablets e computadores com tecnologia 
de ponta, utilizados para gerenciar e registrar as 
diversas atividades nas unidades judiciais. Nos 
últimos quatro anos (2010 – 2013), o Judiciário 
investiu mais de R$ 70 milhões em tecnologia.

“Tudo isso se fez necessário porque, em 200 
anos, houve aumento imensurável no número de 

O TJMA passa por transformações inovadoras para acompanhar a 
era do Processo Judicial Eletrônico

Salto tecnológico
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ações judiciais. A demanda pela Justiça cresce no 
mesmo ritmo em que se desenvolve a sociedade, 
promovendo uma sobrecarga de processos, cujas 
soluções não dependem somente do número de 
magistrados, mas também de investimentos em 
tecnologia”, avalia o presidente do TJMA, Antonio 
Guerreiro Júnior. 

PIONEIRO
Constam nos registros biográficos do Tribu-

nal que o então juiz José Stélio Nunes Muniz teria 
sido o primeiro a utilizar o computador em seus 
despachos e sentenças. Em 1993, quando o TJMA 
completara 180 anos, o magistrado, como juiz 
auxiliar da Corregedoria, coordenou a implanta-
ção da distribuição eletrônica de processos no 1º 
Grau. 

“Havia uma cobrança grande dos advogados. 
O sorteio era acompanhado por um juiz a cada 
mês. Era feito com bolinhas brancas, na presen-
ça do advogado, que levava uma papeleta como 
comprovante do sorteio. Era muito difícil contro-
lar. No Tribunal de Santa Catarina, vi a distribui-
ção eletrônica e implantei aqui no TJMA. Aban-
donamos o manual e fazíamos só o eletrônico. Foi 
fantástico”, lembra o desembargador aposentado.

Dez anos depois, Muniz, entusiasta do uso da 
tecnologia, implantou um banco de dados da pro-
dutividade dos juízes, para avaliar mensalmente 
a entrada e a solução dos processos na Justiça de 
1º grau, possibilitando aos corregedores acom-
panhar o desempenho de cada magistrado nas 
respectivas comarcas. Ainda na sua gestão como 
corregedor-geral, idealizou o projeto “Software 
Livre no Poder Judiciário”, porém não chegou a 
implantá-lo.

Na gestão da então desembargadora Etelvi-
na Gonçalves como presidente do TJMA, foram 
feitos consórcios por meio da Escola Superior da 
Magistratura do Maranhão (Esmam) facilitando 
a compra de computadores para os magistrados. 
“Isso deu um impulso maior e os juízes começa-
ram a se equipar melhor para fazer a prestação ju-
risdicional”, conclui Muniz, que foi também um 
dos primeiros a utilizar a certificação digital.

Mas foi em 2006, após o primeiro concurso 
público para provimento de cargos do Judiciário, 
que a área de Informática e Automação do Tribu-

A implantação do novo Data Center foi o 
primeiro passo para a adoção do PJe
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nal de Justiça começou a ser es-
truturada, com a nomeação de 
técnicos e analistas profissionais 
que passaram a fazer parte do 
quadro de servidores.

Em setembro de 2009, o 
CNJ aprovou a Resolução nº 
90, estabelecendo o nivelamen-
to mínimo do Judiciário em 
tecnologia da informação a ser 
atingido pelos tribunais. A reso-
lução fixou critérios para medir 
o nível de informatização e tam-
bém abriu a possibilidade para 
os tribunais criarem cargos na 
área de tecnologia. 

ADMINISTRATIVOS
A partir daí, iniciou-se no 

TJMA a unificação dos siste-
mas informatizados já existen-
tes, com o objetivo de migrá-los 
para uma mesma plataforma. A 
iniciativa trouxe agilidade aos 
processos administrativos, que 
passaram a ser administrados 
pelo sistema Digidoc.

Atualmente, a plataforma 
Sentinela agrega os sistemas 
internos Digidoc (tramitação 
de processos administrativos), 
Salus (serviço médico-odonto-
lógico), Frottas (controle de ve-
ículos oficiais), Remoção (con-
cursos internos de remoção), 
Emat (material e patrimônio), 
Tutor (sistema acadêmico da 
Esmam).

Em 2010, o então presidente 
do Tribunal de Justiça, desem-
bargador Jamil Gedeon, assinou 
Ato (nº 002) priorizando a tra-
mitação eletrônica no fluxo de 
informações e documentos no 
Poder Judiciário, conforme de-
termina a Meta 10 do CNJ, que 
estipula o percentual de 90% 
das comunicações oficiais entre 

Pleno. A comunicação oficial 
entre o TJMA e demais órgãos 
do Poder Judiciário – inclusive 
o Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) – passa a ser feita por 
meio eletrônico, com a utiliza-
ção do malote digital (sistema 
Hermes), sem descartar o uso 
de outro meio de comunicação 
eletrônica na tramitação pro-
cessual. Comunicações admi-
nistrativas oficiais são agora re-
alizadas, obrigatoriamente, por 
meio eletrônico pelo sistema 
Digidoc.

JUDICIAL
Entre os sistemas eletrôni-

cos para digitalização e virtua-
lização de processos judiciais já 
utilizados pelo TJMA, inclui-se 
o Projudi, que vem sendo usa-
do desde 2007 por todos os jui-
zados cíveis. A proposta é que 
essa abordagem se estenda para 
todo o Judiciário, incluindo o 
2º Grau, quando os processos 
físicos terão parte transforma-
da em digital e migrada para o 
novo sistema.

O Themis SG, que alimenta 
os processos de 2º Grau, passa 
por adequações que garantem 
mais velocidade aos procedi-
mentos processuais. Com as 
alterações, o encaminhamento 
de 20 processos para um juiza-
do, que demorava em torno de 
10 dias, hoje ocorre em apenas 
uma hora. 

A emissão automática do 
ofício e da certidão do trânsito 
em julgado dos processos que 
serão encaminhados do TJMA 
aos locais de origem estão tam-
bém entre as mudanças realiza-
das. 

O acompanhamento pro-

os órgãos do Poder Judiciário 
por meio eletrônico.

 “A intenção era diminuir 
custos com impressão, uso de 
papel e utilização dos serviços 
de correios, colaborar para a 
promoção da preservação do 
meio ambiente, assim como 
contribuir para a necessidade 
de desburocratizar, agilizar e 
tornar mais eficiente a comu-
nicação interna”, justifica o de-
sembargador.

Todas as unidades passa-
ram a encaminhar suas comu-
nicações e expedientes admi-
nistrativos utilizando o e-mail 
institucional de cada setor, 
disponibilizado no catálogo de 
endereços do webmail do Tri-
bunal, incluindo ofícios, circu-
lares, memorandos, portarias, 
provimentos, instruções, reco-
mendações e avisos e outras de-
cisões.

A medida foi regulamen-
tada em junho de 2013 pelo 

A modernização das tecnologias tem garantido 
maior economia de recursos e agilidade para o 

Judiciário e jurisdicionados 
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cessual foi reformulado e está 
sendo feito agora com a emissão 
de relatório, evitando, assim, 
que o servidor seja obrigado a 
consultar um processo de cada 
vez para adquirir informações 
referentes aos autos que estão 
em poder dos advogados e com 
os prazos já vencidos. 

“Buscamos melhorar o ge-
renciamento das rotinas sem 
causar insegurança ao processo, 
prestando um serviço célere e 
de qualidade à população”, afir-
ma a diretora Judiciária, Denyse 
Batista.

Outra importante mudança 
efetivada foi o cadastro automá-
tico das informações de 1° Grau 
para o 2° Grau, com o uso das 
informações já existentes no sis-

tema, sem duplicação de dados. 

VEP
Ainda sobre os sistemas 

eletrônicos, vale lembrar que o 
Maranhão foi o segundo Estado 
a adotar o sistema do CNJ que 
permite a virtualização dos pro-
cessos criminais de execução. 
Implantado em 2009, o progra-
ma funciona atualmente nas 
Varas de Execução Penal de São 
Luís e no interior. 

“O sistema eletrônico é mais 
justo para a sociedade”, diz o 
juiz Douglas Martins, que coor-
denou a virtualização das varas 
criminais. “A segurança é outro 
benefício apresentado em rela-
ção ao processo físico, diante da 
fragilidade dos arquivos de pa-
pel. Quanto ao formato eletrô-
nico, a garantia das informações 
é feita por meio de cópias de se-
gurança”, complementa.

PREPARADO PARA O
PROCESSO JUDICIAL 
ELETRÔNICO
Mas o desafio maior do Ju-

diciário, ao chegar aos 200 anos, 
é o uso do Processo Judicial Ele-
trônico (PJe), que permitirá aos 
magistrados trabalhar exclusi-
vamente com a versão eletrôni-
ca dos autos. 

O objetivo é manter um sis-
tema de processo judicial eletrô-
nico capaz de permitir a prática 
de atos processuais pelos magis-
trados, servidores e demais par-
ticipantes da relação processual 
diretamente no sistema, assim 
como o acompanhamento, in-
dependentemente da ação tra-
mitar nas justiças Federal, Esta-
dual, Militar dos Estados ou do 
Trabalho.

A implantação do novo Data 
Center do TJMA foi o primei-
ro passo para a adoção do PJe. 
Há ainda a necessidade de uma 
Rede Wan (que interliga todas 
as redes ao Data Center) e equi-
pamentos, além da capacitação 
de servidores e magistrados.

Já foram investidos cerca de 
R$ 94 milhões com a compra 
de equipamentos e softwares 
necessários. O projeto-piloto 
atenderá inicialmente o recém-
criado Juizado Especial da Fa-
zenda Pública – o primeiro do 
tipo no Estado. 

 “O ganho imediato para 
o cidadão com essa moderni-
zação é a velocidade no anda-
mento do processo. Está com-
provado que a tramitação de 
um processo eletrônico é cinco 
vezes mais rápida do que a do 
processo convencional em pa-
pel”, diz desembargador Anto-
nio Guerreiro Júnior. 

A previsão é que em 2014 
o PJe seja implantado na sede 
do TJMA, atingindo, até 2018, 
as demais unidades judiciárias. 
Técnicos da Diretoria de Infor-
mática do TJMA trabalham na 
instalação do sistema no Data 
Center do Judiciário e avaliam 
as condições de funcionamento, 
para atender as necessidades do 
novo juizado. 

O diretor de Informática 
do TJMA, Paulo Rocha Neto, 
explica que os demais juizados 
especiais continuarão utilizan-
do o Projudi. Mas a tendência é 
que este e outros sistemas sejam 
substituídos pelo PJe. “A previ-
são é que, no prazo de quatro 
anos, toda a rede do Judiciário 
estadual esteja equipada com o 
processo eletrônico”, informa.

Em 1993, o desembargador Stélio Muniz 
(aposentado) foi pioneiro no uso do compu-

tador em seus despachos e sentenças
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SEM CANETA
A certificação digital tam-

bém já é realidade no Tribu-
nal bicentenário. Uma medida 
aprovada pelo Pleno do TJMA, 
em maio deste ano, determina 
que todo documento gerado ou 
reproduzido em meio eletrôni-
co pelo Judiciário do Maranhão 
deve receber assinatura digital. 

O uso de certificado digital 
na Justiça estadual foi discipli-
nado com a aprovação, pelos 
desembargadores da Corte, de 
Resolução com o objetivo de 
garantir a autenticidade, a inte-
gridade e a validade jurídica de 
documentos eletrônicos. 

Atualmente, o certificado 
digital, fornecido por empresa 
credenciada pela Infraestrutura 
de Chaves Públicas (ICP), está 
sendo utilizado por 1.700 ser-
vidores e magistrados responsá-
veis pela autenticação dos atos 
processuais e administrativos 
no âmbito da Justiça maranhen-
se.

MENOS PAPEL NOS PRÓ-
XIMOS 200 ANOS

Com a racionalização de 
rotinas, a virtualização do trâ-
mite judicial e a modernização 
das tecnologias o TJMA chega 
os 200 anos garantido maior 
economia de recursos e maior 
agilidade, tanto para o Tribunal 
como para os jurisdicionados. 

De acordo com o CNJ um 
processo de papel de 20 folhas 
– computando-se papel, etique-
tas, capa, tinta, grampos e clipes 
– fica em torno de R$ 20,00. Ou 
seja, os 20 milhões de processos 
que chegam a cada ano ao Judi-
ciário têm um custo material de 
R$ 400 milhões.

Milhares de páginas deixam 
de ser impressas diariamente 
com a utilização do acompa-
nhamento processual via Inter-
net, reduzindo os custos com 
insumos e materiais. Outros 
projetos como a publicação do 
Diário da Justiça Eletrônico, a 
virtualização de procedimen-

tos administrativos por meio 
do Digidoc, disponibilização do 
contracheque eletrônico e a ex-
pansão do ponto eletrônico nas 
comarcas, permitem economia 
considerável.

“Quando esses procedimen-
tos dependiam exclusivamente 
de papel, consumiam, em mé-
dia, quatro folhas cada um. Se 
considerarmos somente a quan-
tidade de licenças requeridas ao 
ano, a economia seria de mais 
de sete resmas de papel, além 
dos custos com impressão e 
manejo dos processos”, calcula 
o diretor de Informática e Auto-
mação, Paulo Rocha Neto.

Nos dois primeiros meses de 
implantação da comunicação 
interna pelo meio eletrônico, a 
economia chegou a praticamen-
te 60%, segundo dados da Di-
retoria de Recursos Humanos. 
Antes, o setor imprimia por 
mês cerca de 500 ofícios. Como 
cada um era impresso em 3 ou 4 
vias, o consumo mensal era de 2 
mil páginas.

O certificado digital é emitido no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)
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Comunicação e transparência

A comunicação do Poder 
Judiciário com a sociedade tem 
sido alvo de sucessivos debates 
promovidos pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) e pelos 
tribunais de justiça de todo o 
país. Cidadania, democracia, 
transparência, diálogo com o 
cidadão e o reconhecimento 
da Comunicação Social como 
atividade estratégica ganham 
contornos cada vez mais visí-
veis no âmbito do Judiciário 
maranhense. Mas nem sempre 
foi assim.

Há 200 anos, os meios de co-
municação no Brasil eram mui-
to precários. E a comunicação 
do Poder Judiciário com as par-
tes processuais e com a socieda-

de não poderia ser diferente. O 
acesso do cidadão à Justiça era 
bastante remoto, sendo neces-
sário a ele preencher uma série 
de pré-requisitos: ser maior de 
idade, possuir provas do que 
iria alegar etc. 

Em 4 de novembro de 1813, 
nos moldes já existentes nos tri-
bunais da Bahia (1626) e do Rio 
de Janeiro (1751), foi instalado 
o Tribunal da Relação do Mara-
nhão, órgão colegiado compos-
to por 10 desembargadores, de-
signados pelo Príncipe Regente 
Dom João VI, dentre eles: João 
Francisco Leal, primeiro Ou-
vidor do Crime, a quem cou-
be instalar um patíbulo (forca) 
para a execução dos condena-

dos, no Largo da Força Velha, 
e José da Mota Azevedo, desig-
nado para a Ouvidoria Cível, a 
quem competia  julgar os feitos 
das Justificações Ultramarinas.

De acordo com o desem-
bargador e historiador Milson 
Coutinho, o ano de 1813 mar-
caria o calendário da Justiça. 
“Aquele ano simbolizava o pon-
to final das misérias morais por 
que haviam passado os desem-
bargadores da Ouvidoria que, a 
partir de 1619 e até às vésperas 
da instalação da Corte, haviam 
escrito a crônica humilhante da 
magistratura maranhense, su-
jeita aos maus bofes de gover-
nadores prepotentes e às idios-
sincrasias de bispos intolerantes 

A Comunicação Social como atividade estratégica do Judiciário

As ações institucionais na área de 
Comunicação Social são desenvolvidas 
em sintonia com o plano de gestão do 
presidente do TJMA Guerreiro Júnior
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e intrometidos”, contou o histo-
riador.

Naquela época, as decisões 
do Tribunal de Relação do Ma-
ranhão eram comunicadas às 
partes por meio de cartas de ci-
tação e intimação e por senten-
ça, entregues pelos escrivães e 
meirinhos (hoje oficiais de Jus-
tiça) ou enviadas pelo Correio e 
transportadas em navios a vela 
ou em lombos de animais.

“Prisões e liberdades se eter-
nizaram no tempo devido à falta 
de comunicações para todos os 
atos judiciais e administrativos 
entre o rei e as autoridades das 
capitanias”, ressaltou Coutinho.

Os ouvidores eram autori-
dades judiciárias, togadas ou 
não, e de notório destaque na 
sociedade, tendo em vista que 
representavam o próprio Rei de 
Portugal. Os ouvidores se sub-
dividiam em duas classes: os 
“Gerais” (despachados da Cor-
te) e os “da Terra” ( eleitos junta-
mente com a Câmara de Verea-
dores para decidirem pequenas 
causas).

De acordo com o desem-
bargador e ouvidor-geral do Ju-
diciário maranhense, Lourival 
Serejo, as antigas Ouvidorias do 
Poder Judiciário, diferentemen-
te das atuais, não possuíam ca-
ráter de órgãos de comunicação 
e, sim, cunho administrativo e 
jurisdicional. “Puniam ao invés 
de ouvir o cidadão”, ressaltou.

Hoje, a realidade é bem di-
ferente. O cidadão tem à sua 
disposição inúmeros canais 
de comunicação com o Poder 
Judiciário do Maranhão, den-
tre eles: o Portal do Judiciário 
(www.tjma.jus.br); as redes so-
ciais (facebook e twitter); Por-
tal da Transparência; monitores 
no prédio sede do TJMA, com 
informações e telefones úteis 
sobre serviços disponibilizados 
ao cidadão; revista; boletins in-
formativos em rádios da capital 
e do Estado; Ouvidoria; Teleju-
diciário; entre outros.

A COMUNICAÇÃO NO 
PROCESSO DE TRANSPA-
RÊNCIA DO JUDICIÁRIO

“A transparência é a palavra 
de ordem do século XXI”, sendo 
dever dos agentes públicos pres-
tar contas à sociedade de todos 
os seus atos e realizações. A ci-
tação foi proferida pela ministra 
Eliana Calmon, vice-presidente 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), durante Encontro Nacio-
nal de Comunicação do Poder 
Judiciário, em Brasília, neste 
ano.

A ministra defendeu a valo-
rização do trabalho dos profis-
sionais de Comunicação no Po-
der Judiciário, destacando que 
é por meio deles que o órgão 
pode se apresentar à sociedade 
como preconiza a Constituição 
de 1988, “um poder garantidor 
dos direitos humanos e das po-
líticas públicas, sendo também 
protetor dos cidadãos ante os 
interesses políticos e econômi-
cos”.

“O assessor de Comuni-
cação não está ali para fazer 
propaganda. Ele leva a voz do 
Judiciário para a população e, 
também, a voz do povo para o 
Judiciário”, afirmou a ministra.

Ao falar sobre transparên-

cia, Eliana Calmon destacou 
que o Judiciário foi o último 
dos poderes constituídos a se 
abrir para a sociedade, atrás do 
Executivo e do Legislativo, que 
criaram ouvidorias e adotaram 
outras medidas para ampliar o 
acesso da população às infor-
mações. Essa abertura foi inicia-
da, segundo a ministra, a partir 
da reforma judiciária, marca-
da pela instalação do CNJ, em 
2005.

RESOLUÇÃO 
Nº 85/2009 DO CNJ
Tendo em vista a crescente 

exigência da sociedade por uma 
comunicação de maior qualida-
de, eficiência e transparência, 
capaz de facilitar o conheci-
mento e acesso dos cidadãos aos 
serviços judiciários, o CNJ ins-
tituiu uma política nacional de 
comunicação social integrada 
no Judiciário por meio da Reso-
lução nº 85, de 08 de setembro 
de 2009.

O documento considerou a 
Meta 1 do CNJ, estabelecida por 
todos os presidentes dos tribu-
nais brasileiros em 2009, que 
determina o compromisso de 
desenvolver e/ou alinhar plane-
jamento estratégico plurianual 

O Portal do Judiciário é um do canais de comunicação 
mais utilizados pela população
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(mínimo de 5 anos) aos objeti-
vos estratégicos do Poder Judi-
ciário. 

A resolução considerou, 
ainda, que aprimorar a comu-
nicação com o público externo 
é um dos objetivos estratégicos 
do Judiciário, “com linguagem 
clara e acessível, disponibilizan-
do, com transparência, infor-
mações sobre o papel, as ações e 
as iniciativas do Poder Judiciá-
rio, o andamento processual, os 
atos judiciais e administrativos, 
os dados orçamentários e de de-
sempenho operacional”.

ASCOM
No Maranhão, a equipe de 

Assessoria de Comunicação da 
Presidência do TJMA possui no 
seu quadro funcional jornalis-
tas, relações públicas, radialis-
tas, publicitários e um fotógra-
fo, todos trabalhando em prol 
de um mesmo objetivo: levar 
informação de qualidade à po-
pulação.

A Assessoria possui um es-
treito relacionamento com a 
imprensa, intermediando a di-
vulgação de ações e projetos do 
Judiciário, atendendo pronta-
mente às solicitações dos veícu-
los de comunicação e facilitan-
do o acesso às fontes do Poder 

Judiciário do Maranhão.
“O excelente desempenho 

da equipe tem proporciona-
do uma imagem positiva do 
Judiciário maranhense junto 
à sociedade e maior proximi-
dade”, salienta o presidente do 
TJMA, desembargador Antônio 
Guerreiro Júnior. E enfatizou: 
“A Justiça precisa estar sempre 
sintonizada com os anseios do 
cidadão”.

A Comunicação do Judici-
ário conta ainda com 3 equipes 
que atuam na Corregedoria, Es-
mam e Fórum Desembargador 
Sarney Costa.

Em outubro deste ano, a 
Assessoria de Comunicação do 
TJMA em parceria com a Es-
mam promoveram o primeiro 
Treinamento de Mídia (Media 
Training), voltado para ma-
gistrados do Judiciário mara-
nhense, com vistas a capacitar 
os porta-vozes da Justiça no re-
lacionamento com a imprensa, 
explorando suas competências 
comunicacionais e orientando-
os a potencializar as entrevistas 
concedidas aos veículos de co-
municação. 

O curso Media Training dis-
cutiu, ainda, o papel dos parti-
cipantes como representantes 
institucionais, fornecendo sub-

sídios para a compreensão de 
suas responsabilidades na cons-
trução da imagem da institui-
ção e preparando-os para fazer 
uso dos meios de comunicação 
a fim de atingir os objetivos da 
instituição.

SITE
O portal do Poder Judiciário 

(www.tjma.jus.br) é a principal 
ferramenta de comunicação 
com a sociedade, onde o cida-
dão pode encontrar as mais di-
versas informações e serviços: 
notícias, atos administrativos, 
agendamento de Sessões de 
Conciliação nos Centros Judi-
ciários de Solução de Conflitos, 
atas de sessões administrativas, 
consultas processuais (Juriscon-
sult), decisões, editais, legisla-
ção, plantão judiciário, projetos 
especiais, tabela de telefones, 
etc.

A versão atual do site foi 
lançada em junho de 2012, 
quando foi totalmente reformu-
lado pelas equipes da Diretoria 
de Informática, sob a supervi-
são do Comitê Gestor do Portal, 
formado pelas assessorias de 
Comunicação da Presidência, 
da Corregedoria e da Esmam, 
ganhando uma nova roupagem. 

O site ganhou um layout 
mais arrojado e moderno; qua-
dros individualizados com 
idêntico destaque para as no-
tícias do Tribunal de Justiça, 
Corregedoria (incluindo as do 
Fórum Desembargador Sarney 
Costa e de comarcas) e Esmam; 
novo padrão de cores e de con-
teúdo; criação de links/ quadros 
de serviços e sistemas etc.

Desde o lançamento do seu 
formato atual, o site passou a 
ser cada vez mais visitado pelo 
público. Nos primeiros oito me-
ses deste ano, o portal do Poder 
Judiciário recebeu 3.274.935 
visitas, com cerca de 8.637.353 
visualizações de página. Em re-
lação a 2012, deve superar o re-
corde de acessos antes do final 

Até agosto deste ano, o Portal do Judiciário recebeu mais de 3 milhões de visitas
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de 2013. 
No ano passado, o Portal 

somou 2.177.514 visitas e cerca 
de 5,2 milhões de visualizações 
de páginas. O levantamento, 
também validado pelo Google, 
abrangeu de julho a dezembro 
de 2012, quando o fluxo on-line 
começou a ser medido mensal-
mente.

REDES SOCIAIS
Em 2012, a Assessoria de 

Comunicação do TJMA, ao 
constatar a necessidade de ex-
pandir os canais de comunica-
ção do órgão com seus públicos 
(interno e externo) e de intera-
gir com eles de forma mais efi-
caz, divulgando informações de 
interesse público, resolveu criar 
contas no Facebook e no Twit-
ter.

Pelo Facebook e Twitter, os 
usuários dos serviços da Justiça 
podem acessar, compartilhar, 
“curtir” e emitir opiniões acerca 
de notícias, fotos, vídeos e pau-
tas das sessões plenárias e das 
câmaras isoladas (cíveis e cri-
minais) e reunidas.

Em pouco mais de um 
ano de implantação do perfil 
“TJ_MA” no Facebook, mais de 
3.500 usuários “curtiram” a pá-

gina do Judiciário. No Twitter, 
são mais de 3.400 seguidores, 
entre magistrados, servidores, 
juristas, autoridades, e o públi-
co em geral, por meio do ende-
reço www.twitter.com/TJ_MA.

Com esses canais, o Tribunal 
interage com o público, respon-
de às demandas e se aproxima 
do cidadão, dando transparên-
cia às informações de interesse 
da sociedade.

MONITORES
Com vistas a divulgar ser-

viços e informações úteis refe-
rentes ao órgão, a Assessoria de 
Comunicação do TJMA insta-
lou monitores de LCD, 32 pole-
gadas, na sede do prédio.

REVISTA
A ASCOM TJMA relançou 

neste ano a sua revista de cará-
ter institucional, informativo, 
com linguagem objetiva e clara, 
e que possui como foco notícias 
acerca dos projetos e ações de 
maior relevância do Judiciário 
maranhense. A primeira publi-
cação foi lançada em 2003.

BOLETINS DE RÁDIO
A Assessoria de Comunica-

ção do TJMA produz, diaria-

mente, boletins informativos 
acerca de ações e projetos de 
maior destaque do Poder Judici-
ário do Maranhão e de interesse 
relevante ao cidadão. Os bole-
tins são distribuídos a diversas 
emissoras de rádio da capital e 
do Estado.

OUVIDORIA
A Ouvidoria do Poder Judi-

ciário do Maranhão, criada em 
2010, é um importante canal 
de comunicação com o cidadão 
para recebimento de dúvidas, 
reclamações, denúncias, suges-
tões, críticas e elogios sobre os 
mais variados temas: andamen-
to processual, atendimento feito 
por servidores e magistrados, 
cartórios extrajudiciais, entre 
outros.

No primeiro semestre deste 
ano, o órgão bateu recorde no 
número de atendimentos, desde 
a sua criação. Foram 1.586 ma-
nifestações originadas de todo o 
Estado, superando o total de re-
gistros em 2012, quando 1.576 
usuários consultaram o órgão. 
Desse universo, cerca de 90% 
(1.390) foram resolvidas no pra-
zo estipulado, de 20 dias úteis.

De acordo com o ouvidor-
geral, desembargador Lourival 

A comparação entre os primeiros semestres de 2012 e 2013 
evidencia um crescimento em dobro no número de atendimentos

As 1.586 manifestações do 1º semestre de 2013 superaram o total de 
registros de 2012, quando 1.576 usuários consultaram a Ouvidoria



43

Serejo, os dados evidenciam 
o empenho da Ouvidoria em 
aproximar cada vez mais o cida-
dão da Justiça e o grau de con-
fiabilidade conquistado junto 
aos servidores e à população. 

“A Ouvidoria hoje é um ór-
gão bastante respeitado pelo ci-
dadão, pois além de ser ouvido 
e bem atendido, ele sabe que o 
Judiciário irá tomar as devidas 
providências quanto as suas ma-
nifestações. Além disso, as uni-
dades do Tribunal não têm mais 
receio de serem reclamadas e se 
preocupam em trabalhar com o 
foco no atendimento”, ressaltou 
o ouvidor.

As manifestações recebidas 
são encaminhadas aos setores 
competentes do Poder Judiciá-
rio, que têm o prazo de 20 dias 
úteis para informar o cidadão 
sobre as providências e resulta-
dos obtidos.

O setor funciona no Sho-
pping Jaracati e atende pelo 
0800-707-1581 (telejudiciário).

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
A Ouvidoria realiza audi-

ências públicas nos bairros da 
capital e do interior com o obje-
tivo de fomentar a aproximação 
da Justiça com a comunidade, 
principalmente a de menor po-
der aquisitivo. Nessas ocasiões, 
recebe reclamações, denúncias, 
críticas e sugestões dos usuários 
dos serviços prestados pela Jus-
tiça estadual. 

CANAIS
Os canais mais utilizados 

pelos usuários no primeiro se-
mestre, foram: o “formulário 
eletrônico”, disponível em www.
tjma.jus.br (567); o Telejudici-
ário, que atende pelo número 
0800-707-1581 (468); e-mail 
ouvidoria@tjma.jus.br (135); e 
o “Fale Conosco” da Correge-
doria e da Presidência (258).

SIC
Buscando adequar-se à 

Lei de Acesso à Informação nº 
12.527, de 18/11/2011, o TJMA 
instituiu por meio da Resolução 
n° 38/2012, o Serviço de Infor-
mações ao Cidadão (Sic), que 
assegura o acesso a informações 
públicas, de interesse coletivo 
ou geral.

A equipe da Ouvidoria é 
responsável pelo recebimento, 
registro, controle e resposta das 
solicitações de informações en-
caminhadas ao órgão.

Os usuários podem realizar 
os pedidos por meio de corres-
pondência endereçada à sede 
da Ouvidoria (localizada na Av. 
Carlos Cunha, nº 3000, no sub-
solo do Shopping Jaracati, CEP: 
65.076-909); presencialmente, 
na sede da Ouvidoria, de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 
18h; ou por formulário eletrô-
nico disponibilizado no site do 
TJMA, no quadro Sic.

TELEJUDICIÁRIO
Criado em 1997, o serviço 

gratuito, que atende pelo 0800-
707- 1581, oferece orientações 
sobre como ingressar com uma 
ação na Justiça, documentação 
necessária e os órgãos com-
petentes para receber e julgar 
ações, plantão judiciário, con-
cursos, julgamentos e outros as-
suntos relacionados à prestação 
jurisdicional. 

Nos seis primeiros meses 
deste ano, o serviço telefônico 
registrou mais de 16 mil atendi-
mentos. O número corresponde 
a 44% do total de ligações rece-
bidas no ano de 2012, quando 
foram atendidos 37.862 chama-
dos. 

A equipe formada por 16 
atendentes, um supervisor e 
dois auxiliares registra, em mé-
dia, três mil ligações por mês, 
distribuídas num leque de 35 
serviços diferenciados.

As manifestações apresentadas nas audiências são anotadas e encaminhadas aos 
setores competentes do Judiciário para tomada de providências
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“O Telejudiciário é um dos 
mais importantes canais de co-
municação entre o cidadão e o 
Poder Judiciário e funciona in-
tegrado à Ouvidoria, outro ór-
gão indispensável na aproxima-
ção da sociedade com a Justiça 
estadual”, diz o presidente do 
TJMA, desembargador Antonio 
Guerreiro Júnior.

SOLICITAÇÕES
O maior número de solicita-

ções são consultas sobre órgãos 
e membros da Justiça estadual 
(5.539), seguido de informações 
sobre processos que tramitam 
na Justiça de 1º e 2º graus e jui-
zados especiais (3.931). 

PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA
O Poder Judiciário do Mara-

nhão confere total transparên-
cia aos seus atos administrativos 
e à aplicação de seus recursos 
financeiros, prestando contas 
à sociedade de forma respon-
sável e cumprindo as metas da 
gestão. Por meio deste canal de 
divulgação, a sociedade pode 
acompanhar diariamente o or-
çamento, os gastos e os contra-
tos firmados pelo Tribunal. 

A disponibilização do Por-
tal da Transparência, no site do 

TJMA, no ano de 2012, dá cum-
primento à Lei nº 12.527/2011 
e atende às resoluções do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) 
nº 102/2009, que trata de trans-
parência na gestão pública, e 
nº 151/2009, que determina a 
divulgação nominal da remune-
ração dos membros, servidores 
e colaboradores do Judiciário.

“Antes mesmo de se tor-
nar uma exigência do CNJ e da 
Lei de Acesso à Informação, o 
TJMA já publicava, no seu site, 
todas as informações sobre ges-

tão administrativa e financeira. 
Com isso, conquistamos a cre-
dibilidade, o respeito e a con-
fiança da sociedade”, afirma o 
presidente do TJMA, Guerreiro 
Júnior.

“Fazemos essa divulgação 
com absoluta fidelidade. Im-
plantamos uma cultura admi-
nistrativa baseada na transpa-
rência. Este é um fato positivo 
para a sociedade, que passa a 
compreender melhor como atua 
o órgão e seus gestores”, conclui 
o diretor financeiro do TJMA, 
Luís Carlos Calvet.

No primeiro semestre deste 
ano, o serviço telefônico regis-
trou mais de 16 mil atendimen-
tos. A equipe é formada por 16 
atendentes, um supervisor e dois 
auxiliares, que registram, em mé-
dia, três mil ligações por mês

        O Portal da Transparência está disponível no site do TJMA
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Além da Justiça, 
dignidade para quem precisa

Duas cidades. Le Blanc, co-
muna francesa localizada a 300 
km de Paris, e São Luís, capital 
do Maranhão, única do Brasil 
fundada por franceses. Separa-
das por uma distância geográfi-
ca inquestionável (mais de 7 mil 
km), foram unidas pelo amor 
incondicional de uma família: 
os Labrux.  A história começa 
em 2005, na Casa da Criança 

Menino Jesus do Tribunal de 
Justiça do Maranhão, quando o 
casal francês Eric Roger Michel 
Dominique Labrux e Muriel 
Françoise Bourgeois Labrux, 
pais biológicos de Joran Labrux 
(15), adotam o pequeno mara-
nhense Mattys Labrux (8), na 
época com poucos meses de 
idade. 

Os Labrux contam que o so-

nho de ter mais um filho nasceu 
por meio do exemplo de uma 
outra história de adoção: o pre-
feito da mesma cidade francesa 
havia adotado uma criança em 
Fortaleza (CE). A iniciativa im-
pulsionou o casal a entrar com 
o processo de adoção no Brasil, 
que após formalizado, recebeu 
a indicação da possibilidade de 
serem pais de uma criança do 

Casa da Criança, Casa Abrigo e Creche Judith Pacheco compõem os projetos especiais da 
Justiça Estadual no apoio e assistência a crianças em situação de risco, mulheres vítimas 

de violência doméstica e disponibilização de espaço educativo a filhos de servidores

Família Labrux durante visita à 
São Luís
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Maranhão. O procedimento foi 
encaminhado legalmente por 
representantes do Brasil e da 
França. 

A assistente social Magnó-
lia Alves Coimbra participou 
da análise, acompanhamento 
da habilitação e estágio de con-
vivência da família Labrux, até 
a efetivação da adoção. “Na ca-
pital maranhense, as adoções 
são conduzidas pela 1ª Vara da 
Infância e da Juventude que, no 
caso de adoções internacionais, 
têm o apoio e monitoramento 
da Comissão Estadual Judiciá-
ria de Adoção (Ceja)”, explica. 

Mattys, que ainda não tinha 
um ano quando saiu da Casa 
da Criança, voltou com a famí-
lia a São Luís, no mês de julho 
de 2013. O objetivo dos pais foi 
mostrar ao menino sua história 
e raízes. 

Quando questionados sobre 
diferenças entre os filhos, Ro-
ger e Muriel foram enfáticos em 
afirmar “Mattys é verdadeira-
mente um filho. Ele tem o nosso 
caráter e as ligações sanguíneas 
não o tornam diferente”. Mattys 
descreveu a relação da família 
como uma “convivência feliz e 
cercada de amor”.  

Durante os seus quase 16 
anos, a Casa da Criança con-
tabilizou 302 atendimentos de 
crianças de 0 a 3 anos. Estas 
foram desligadas da instituição 
por meio do retorno familiar 
(87), adoções nacionais (133) e 
internacionais (25). Além de as 
transferências para outros abri-
gos (3), havendo um óbito. Atu-
almente, existem 286 crianças 
egressas.

FUNCIONAMENTO 
DA CASA DA CRIANÇA
A Casa funciona como um 

abrigo – espaço de transição 
até que as crianças tenham a 
situação regularizada, seja pelo 
retorno familiar ou pela coloca-
ção em família substituta (ado-
ção). Vinculada à Coordenação 
Especial da Infância e Juventu-
de, executa um trabalho de ca-
ráter excepcional e provisório 
como medida de proteção a me-
ninos e meninas em situação de 
risco social. Para isso, a equipe 
técnica interdisciplinar presta 
atendimento com o objetivo de 
promover o desenvolvimento 
físico, motor, cognitivo, afetivo 
e social.

As crianças abrigadas são 
oriundas, geralmente, de ma-
ternidades públicas, e depois 
encaminhadas pela 1ª Vara da 
Infância e da Juventude, devida-
mente acompanhadas por seus 
respectivos termos de entrega, 
expedidos pelo juiz. O encami-

nhamento também é feito pelos 
conselhos tutelares. 

O processo de adoção é re-
alizado pela 1ª Vara, sendo o 
acompanhamento do estágio 
de adaptação dos pais feito pela 
equipe da Casa. Para efetivação 
do retorno familiar, profissio-
nais fazem visitas domiciliares 
e, verificada a possibilidade de 
retorno, o relatório é enviado 
ao magistrado para autorizar ou 
não a volta à família de origem.

“Todos nós somos privile-
giados por um sentimento que 
se renova e fortalece, desde a 
chegada da criança por meio da 
Vara da Infância, até o acompa-
nhamento diário na Casa Meni-
no Jesus”, relatou a responsável 
pela Coordenadoria Especial da 
Infância, Lucileide Dias.

Para o juiz titular da 1ª Vara 
da Infância e da Juventude da 
Capital, José Américo Abreu 
Costa, a Casa da Criança é uma 
referência positiva para o país, 
constatada pelo interesse de 
profissionais de outros estados 
da Federação em conhecer o 
trabalho realizado pelo TJMA. 
“Não há dúvidas de que manter 
uma instituição de acolhimento 
é uma ação exemplar do Poder 
Judiciário maranhense”, enfati-
za.

EQUIPE
A equipe é composta por 

servidores efetivos do TJ, for-
mada por uma supervisora, 
duas assistentes sociais, uma 
pedagoga, uma enfermeira e 
uma psicóloga e por profissio-
nais terceirizados: 32 monito-
ras/cuidadoras sociais que tra-
balham sob regime de plantão; 

As crianças abrigadas são atendidas 
por uma equipe técnica interdisciplinar
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duas cozinheiras; duas lavadei-
ras e passadeiras de roupa; qua-
tro auxiliares de serviços gerais 
e um motorista.  

RETORNO À FAMÍLIA 
Em 2012, o marinheiro Rei-

naldo Ferreira soube que tinha 
um neto de dois anos vivendo 
em um abrigo desde os seis me-
ses de idade. A notícia chegou 
quando a avó materna (ex-mu-
lher de Reinaldo) tentou con-
seguir a guarda provisória do 
pequeno J.P., devido à mãe ser 
usuária de drogas.  

A partir desse dia, Reinaldo 
e a esposa Cintia Silva iniciaram 
o processo de guarda provisória 
do neto, que foi liberada pela 
Justiça em junho de 2013. “Foi 
uma surpresa muito boa. Ele é 
a alegria da casa e é um menino 
carinhoso”, afirma o casal.

CASA ABRIGO
Dos 15 anos que passou ca-

sada, a operadora de máquina 
F.G.S, 32 anos, viveu seis anos 

sofrendo agressões física e ver-
bal do marido. Os motivos, se-
gundo ela, foram bebida e ci-
úmes. “Nesse período, eu era 
agredida todos os dias e vivia 
com hematomas no rosto, na 
cabeça e no braço. Mas no dia 
que ele ligou e me ameaçou de 
morte, eu o denunciei à Dele-
gacia da Mulher”, afirma, lem-
brando do retorno a sua casa, 
acompanhada de policiais para 
buscar as duas filhas e alguns 
objetos pessoais.

A coragem para enfrentar 
e combater anos de violência, 
ela afirma ter encontrado na 
assistência social, pedagógica, 
médica e jurídica oferecida na 
Casa Abrigo. “Passei um mês 
abrigada e encontrei o apoio 
que precisava para ter força e 
determinação em continuar 
com o processo e dar um basta 
em anos de sofrimento”, conclui 
F.G.S. 

A violência doméstica e 
domiciliar pela qual passou a 
operadora é um dos mais de 

660 casos de abrigamento que 
encontraram apoio no atendi-
mento integral da Casa Abrigo - 
instituição mantida pelo TJMA, 
vinculada à Coordenadoria de 
Atividades Especiais da Presi-
dência.  

O coordenador de Ativi-
dades Especiais, Marco Estre-
la, enfatiza que a Casa Abrigo 
mostra de forma clara e objetiva 
que a lei pode proteger o estado 
físico e psicológico da mulher 
e de sua família, de forma con-
tundente e eficaz. 

A Vara da Mulher de São 
Luís é um dos órgãos que pres-
tam atendimento às mulheres 
vítimas de violência. Para o juiz 
titular da Vara, Nelson Melo, a 
Casa Abrigo cumpre o seu pa-
pel porque a mulher que vive a 
situação de violência não tem 
refúgio e precisa estar protegi-
da do parceiro violento, até que 
medidas legais sejam tomadas e 
a vítima esteja em local seguro, 
a exemplo da prisão preventiva 

J.P. nos braços do avô, o marinheiro 
Reinaldo Ferreira

Inaugurada em setembro de 1999, a Casa Abrigo já atendeu mais de 600 
casos de violência doméstica
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do agressor e da medida prote-
tiva.

Inaugurada em 23 de setem-
bro de 1999, a instituição é mais 
um marco na atuação do Judici-
ário maranhense, ao proporcio-
nar às mulheres vítimas de vio-
lência doméstica do Maranhão 
e de outros estados um espaço 
de atendimento integral esten-
dido também aos filhos das ví-
timas. Antes da iniciativa do 
TJMA, a Delegacia da Mulher 
era o único local de referência.

A estrutura da Casa Abrigo 
foi idealizada pela juíza Sônia 
Amaral, em 1998, com o ob-
jetivo de alicerçar a prestação 
de assistência à mulher em si-
tuação de violência doméstica 
e familiar, bem como aos seus 

filhos menores, oferecendo-lhes 
meios necessários ao restabe-
lecimento das suas condições 
sociais e psicológicas. A lei nº 
11.340/2006 (Lei Maria da Pe-
nha) estabelece o regime jurídi-
co aplicável à prevenção da vio-
lência doméstica e à proteção 
e assistência das vítimas, além 
da Política Nacional de Abriga-
mento de Mulheres Vítimas de 
Violência.

Para a supervisora da Casa, 
Raimunda Nonata da Costa, 
que está no abrigo desde a sua 
inauguração, “ajudar as mulhe-
res que chegam do Maranhão e 
de outros estados em busca de 
ajuda é uma motivação para es-
tar nessa luta diária”.

A Casa recebe o apoio ins-
titucional da Coordenadoria 

A Casa da Criança é a realização de um sonho. 
Minha alegria é imensa ao ver o retorno do nosso 
trabalho, quando vejo adolescentes em ambientes 

sociais, com suas famílias adotivas

Estamos na era de prevalência dos direitos  
sociais, em que o Poder Judiciário tem se 
preocupado com a efetividade do princípio 

da dignidade da pessoa humana

da Mulher em Situação de Vio-
lência Doméstica e Familiar do 
TJMA, presidida pela desem-
bargadora Nelma Sarney, e tem 
como membros titulares os juí-
zes Nelson Melo (Vara da Mu-
lher de São Luís), Sara Fernanda 
Gama (Vara da Mulher de Im-
peratriz) e Mirela Cézar Freitas 
(Olho d´Água das Cunhãs).

“Estamos na era de preva-
lência dos direitos sociais, em 
que o Poder Judiciário tem se 
preocupado com a efetividade 
do princípio da dignidade da 
pessoa humana. Nessa esteira, 
a Coordenadoria busca fomen-
tar a humanização das práticas 
judiciais no enfrentamento à 
violência de gênero”, enfatizou a 
desembargadora Nelma Sarney.

Desembargadora Cleonice Freire

Desembargadora Nelma Sarney
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Ao longo dos anos, a atuação eficiente do Judici-
ário vem sendo exigida de forma mais contundente 

pela sociedade, a qual não mais admite que o julgador 
fique limitado ao ambiente de trabalho

Desembargador Jorge Rachid

A Creche Desembargadora 
Judith Pacheco foi outra inicia-
tiva no âmbito social implanta-
da na gestão do desembargador 
Jorge Rachid. Inaugurada em 23 
de outubro de 1997, e reinaugu-
rada em 12 de junho de 2003, 
pela então presidente, desem-
bargadora Etelvina Luiza Ribei-
ro Gonçalves, a creche é um es-
paço educativo que oferece aos 
servidores do Judiciário mara-
nhense um local para deixarem 
seus filhos durante o horário de 
trabalho.

Durante a gestão do desem-

ATIVIDADES EDUCATIVAS E AMBIENTE ACOLHEDOR 
PARA OS FILHOS DE SERVIDORES

para bebês e sala pedagógica, 
que são aproveitados confor-
me a rotina de atividades das 
crianças,  prevendo o desenvol-
vimento cognitivo, emocional e 
psicológico, por meio de brin-
cadeiras e situações de aprendi-
zagem orientadas.

Atualmente, a Creche Judi-
th Pacheco funciona em imó-
vel próprio situado na Rua dos 
Afogados, nº 681, Centro, das 8 
horas às 18 horas.  Hoje, está li-
gada à Coordenadoria Especial 
de Infância e Juventude e atende 
a 32 crianças. 

A Creche Judith Pacheco representa um espaço educativo destinado aos filhos de servidores do Judiciário, a creche foi 
outra iniciativa no âmbito social implantada na gestão do desembargador Jorge Rachid

bargador Milson Coutinho, 
como presidente (1997-1999), a 
Creche passou a funcionar sob 
a direção da Coordenadoria de 
Atividades Especiais do Tribu-
nal, que efetuou modificações 
no espaço físico de trabalho e 
no corpo funcional, com inser-
ção de pedagogas, fonoaudiólo-
gas, psicólogas e enfermeira. 

Além de uma equipe espe-
cializada, a creche possui espa-
ços como brinquedoteca, sala 
de vídeo, sala de estimulação 
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Em 8 de dezembro de 1997, 
o Tribunal de Justiça do Mara-
nhão tornou-se o primeiro do 
Brasil a acolher crianças em si-
tuações de risco, com a implan-
tação da Casa da Criança Meni-
no Jesus. 

A criação do órgão começou 
com a preocupação e sensibili-
dade dos desembargadores Cle-
onice Freire (à época, juíza da 
1ª Vara da Infância e Juventude) 
e Jorge Rachid, em sua gestão 
como presidente da Corte esta-
dual.

“A Casa da Criança é a re-
alização de um sonho. Minha 
alegria é imensa ao ver o retor-
no do nosso trabalho, quando 
vejo adolescentes em ambientes 
sociais, com suas famílias adoti-
vas”, ressaltou a desembargado-
ra Cleonice Freire.

Para o desembargador Jorge 
Rachid, é gratificante observar 
ao longo dos anos que essas ini-
ciativas deram certo, servindo 
de exemplo e inspiração para 
inúmeros outros programas 
criados pelo Judiciário. 

Rachid defende que o traba-
lho do Judiciário deve ir além 
de sua área fim. “Ao longo dos 
anos, a atuação eficiente do Ju-
diciário vem sendo exigida de 
forma mais contundente pela 
sociedade, a qual não mais ad-
mite que o julgador fique limi-
tado ao ambiente de trabalho, 
alheio aos anseios do jurisdicio-
nado e aos reflexos do crescen-
te número de demandas, onde 
cada parte busca seu ideal de 
‘justiça’”, afirma.

No âmbito da Justiça de 1º 
Grau, a Coordenadoria da In-

fância e Juventude, criada por 
recomendação do CNJ, é pre-
sidida pelo desembargador 
Vicente de Paula Castro, que 
tem sob sua responsabilidade o 
acompanhamento, supervisão 
e orientação dos trabalhos de 
proteção integral à criança e ao 
adolescente.   

Com o apoio institucional, 
tornou-se possível ao Judiciá-
rio maranhense tirar do papel 
e tornar realidade o que prevê a 
Constituição Federal de 1988 e 
o artigo 4º do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA), 
quando afirmam que: “É dever 
da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos di-
reitos referentes à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionali-
zação, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convi-
vência familiar e comunitária”.

“É bem verdade que o Poder 
Judiciário não possui o dever 
constitucional de efetivar po-
líticas públicas, mas apenas de 
exercer o controle externo de 
tais políticas sociais realizadas 
pelo Poder Executivo. Entretan-
to, o Judiciário pode e deve de-
senvolver ações objetivando um 
alcance social maior da própria 
Justiça. Esse aspecto da vida ju-
diciária insere-se na dimensão 
preventiva da Justiça”, concluiu 
o juiz titular da 1ª Vara da In-
fância e da Juventude da Capi-
tal, José Américo Abreu Costa.

CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO SÃO 
ACOLHIDAS PELA JUSTIÇA DO MARANHÃO

Os desembargadores Jorge Rachid e Cleonice Freire na Casa da Criança, em 1997
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Acesso democrático e 
transparente

Marcos Macedo Amaral 
sempre desejou ver os filhos 
formados e nomeados no servi-
ço público. Em agosto de 2012, 
ele teve seu sonho realizado. O 
filho mais velho, Marcos Gilson 
Ferreira Amaral, economista, 
tomou posse como servidor 
do Tribunal de Justiça do Ma-
ranhão, na comarca de Santa 
Inês, a 245 km de São Luís. 

Antes de ver o filho de-
senvolver as atividades como 

técnico judiciário, Macedo foi 
acometido de uma grave doen-
ça, vindo a falecer.  “Era o meu 
desejo e do meu pai também. 
Pude dar-lhe esta alegria antes 
da sua morte. Minha irmã e eu 
sempre recebemos o incentivo 
dele para sermos funcionários 
públicos, assim como ele foi. E 
hoje, temos um cargo estável”, 
ressalta.

Histórias de vida como a de 
Marcos, cheia de sacrifício, de-

dicação, empenho e abdicação 
são comuns entre os diversos 
servidores que ingressaram no 
Tribunal de Justiça do Mara-
nhão por meio de concurso 
público. 

Mas essa nova geração de 
servidores só veio surgir a par-
tir de 2005, quando o Tribunal 
realizou o primeiro concurso 
público. O processo ocorreu 
durante a gestão do então de-
sembargador Milson Coutinho 

Em 2005, o TJMA promove o primeiro grande concurso de sua 
história e abre as portas para uma nova geração de servidores

Em 12 de janeiro de 2006, foi empossada a primeira turma com 30 novos servidores em solenidade no salão nobre do TJMA
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(2004-2005) como presidente da Corte. Por 
quase dois séculos de existência do Judiciário 
maranhense, prevaleceu o método dos contra-
tos de prestação de serviços como forma co-
mum de admissão de servidores. 

DESAFIO
O terceiro tribunal mais antigo do Bra-

sil desenvolveu o primeiro Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários no Judiciário maranhense 
em dezembro de 2003, no final da gestão da 
desembargadora Etelvina Gonçalves (2002-
2003). 

Milson Coutinho relembra que somente 
com a aprovação do plano de cargos, foi pos-
sível realizar o concurso para preencher vagas 
criadas por lei. “Este concurso marcou a mi-
nha gestão, quando assumi era meu dever rea-
lizá-lo, por exigência constitucional. Enfrentei 
dificuldades e lutei muito para que fosse efeti-
vado”, enfatiza. 

A tabeliã e oficiala de registro da cidade de 
Itinga do Maranhão, Adriana Bandeira, acom-
panhou de perto o processo de transformação 
do quadro de pessoal do TJMA. 

Em 2004, ela ingressou por meio de cargo 
em comissão como chefe de Divisão de Cadas-
tro, sendo depois foi destacada para presidir a 
comissão do primeiro grande concurso de ser-
vidores judiciários, com 2.019 vagas.

Adriana lembra que antes do concurso foi 
realizada uma auditoria na folha de pagamen-
to, para a análise individual de contracheques 
dos mais de 4 mil servidores.

Também foi feito o recadastramento de to-
dos os funcionários do TJ e do Fórum de São 
Luís, para confirmar os dados e a frequência 
dos servidores em seus cargos, cumprindo 
com as funções jurisdicionais.   

“Acreditei no concurso e incentivei os ser-
vidores contratados a fazê-lo, porém muitos 
tinham a opinião de que ele seria cancelado 
ou suspenso. Para se ter uma noção, no meu 
setor éramos 40 funcionários, menos de 1/3 
se inscreveram. O concurso foi realizado, fui 
aprovada e daí, designada a compor a comis-
são que seria responsável pelas nomeações”, 
conta Adriana. 

CONCORRÊNCIA
Mais de 56 mil pessoas se inscreveram na 

disputa por 2.019 vagas abertas pelo certame 
realizado em dezembro de 2004. Na primeira 
etapa do concurso, 20.773 candidatos concor-
reram a 890 vagas para comissário de justiça e 
técnicos judiciários. 

Desse total, 14.600 inscreveram-se para as va-
gas de São Luís e 6.173 para as comarcas do inte-
rior. Foram aprovados 1.525 candidatos.

Na segunda etapa realizada em 2005, inscre-
veram-se 36 mil candidatos, que disputaram 260 
vagas para cargos de nível superior, 780 para o ní-
vel fundamental e 86 para oficial de justiça. Foram 
aprovados 1.981. O concurso aprovou 3.688 candi-
datos, em sua totalidade. 

No dia 12 de janeiro de 2006 foi empossada a 
primeira turma com 30 novos servidores em uma 
pequena solenidade no salão nobre do TJMA. En-
tre esses, a analista Lusimary Cordeiro, de Arari-
pina (PE), que começou a estudar para concursos 
antes de terminar a faculdade de Administração. 
Aprovada para trabalhar em uma instituição ban-
cária, terminou o curso superior e se dedicou ao 
concurso do Tribunal.

No quadro de pessoal do Judiciário constam 3.723 
servidores nomeados por meio de concurso público
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balhar no Maranhão, quando convocada em ja-
neiro de 2012 para exercer a função de analista 
judiciária (Psicologia). 

“Estou feliz e realizada no TJMA, tenho 
outras aprovações e considero gratificante essa 
trajetória, em que tantos conhecimentos foram 
agregados para exercer a minha função atual”, 
explica. 

As diferenças climáticas e culturais, a sauda-
de dos familiares e amigos não foram empeci-
lhos para sua adaptação. “Tenho muito carinho 
por essa terra que me acolheu, principalmente 
pelo Tribunal. Valeu a pena o esforço”, completa 
a servidora. 

PANORAMA
Após 2005, o TJMA realizou outros concur-

sos para o quadro de servidores, o segundo no 
ano de 2009 e o terceiro em 2011. Segundo a 
Comissão de Concurso do Tribunal, no quadro 
de pessoal do Poder Judiciário constam 3.723 
servidores nomeados por meio de concursos.

A partir do primeiro ano da gestão do pre-
sidente Antonio Guerreiro Júnior, foram con-
vocados 1.100 concursados relativos ao edital 
01/2009 e do edital 002/2011. As convocações 
foram feitas conforme a disponibilidade finan-
ceira e a necessidade dos serviços judiciários 
com a proposta de atender prioritariamente a 
Justiça de 1º Grau.   

No total, foram nomeados 821 concursados. 
Só em 2012, foram nomeados 629 concursados. 
Os serviços auxiliares da Justiça estadual tive-
ram o reforço de 373 novos servidores somente 
na atual gestão.

Atual quadro de servidores concursados 
da Justiça estadual: assistentes sociais (53), ar-
quitetos (5), analistas de sistema e rede (25), 
analista de desenvolvimento (15), administra-
dor (27), bibliotecários (11), biologistas mole-
cular (3), contadores (14), comunicação social 
(4), analistas de Direito (398), estatísticos (2), 
economistas (2), engenheiros eletricista e civil 
(8, enfermeiros (10), licenciados em letras (5), 
médicos pediatras (2), clínicos geral (7), cardio-
logistas (3), odontologistas (6), psicólogos (33), 
pedagogos (7).  

Há também entre os concursados comis-
sários de justiça da Infância e Juventude (52); 
técnicos judiciários (1.235), técnicos em con-
tabilidade (23); técnicos em edificações (15), 
técnicos em enfermagem (3); técnicos em tele-
comunicação (3); técnicos em informática soft 
(18) e hadware (19); técnico em laboratório (2); 
oficiais de Justiça (526); auxiliares administrati-
vos (1.126); telefonistas (30) e motoristas (31).

“Amigos próximos comentavam que não iriam 
fazer porque não acreditavam na integridade do 
certame. Eu pensava o contrário, fiz e passei. Ao 
assumir, as minhas expectativas eram muitas. Não 
tinha muita noção do que estava por vir, mas esta-
va muito feliz, pois estava tomando posse em um 
cargo de nível superior”, relembra.

DOS 9 AOS 39 GRAUS
A vontade de atuar na avaliação de perfis sus-

peitos em casos criminais levou a gaúcha Diana 
Wertheimer a atravessar 3.495 km de sua cidade 
natal (Porto Alegre) até Açailândia para fazer aqui-
lo que seu coração desejava: perícia psicológica fo-
rense. 

Em 2010, ela decidiu que iria apenas estudar e 
se tornou uma concurseira profissional. Fez mais 
de 20 concursos por todo o país, mas decidiu tra-
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Documentos históricos 
em catálogos

Inventários, testamentos, 
ações de liberdade, processos 
de libelos, dentre outros do-
cumentos judiciais históricos 
datados de 1767 a 1975, per-
tencentes às comarcas de Via-
na e Alcântara, agora já podem 
ser facilmente consultados por 
historiadores e estudiosos no 
Arquivo do Tribunal de Jus-
tiça do Maranhão. Tratam-se 
dos novos catálogos da coleção 
Pontos de História.

A coleção, que já possui 
quatro volumes (Guimarães, 
São Luís, Viana e Alcântara), 
cumpre mais uma etapa do 
“Projeto Memória” do TJMA, 
idealizado para garantir a res-
tauração e conservação do 
acervo documental do Judici-

A coleção de catálogos faz parte do 
“Projeto Memória” do TJMA, com 
quatro volumes publicados de docu-
mentos das comarcas de Guimarães, 

São Luís, Viana e Alcântara
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ário maranhense. Os próximos 
volumes a serem lançados são 
os das comarcas de Loreto, 
Grajaú e Viana (tomo 2). A 
obra será composta por 24 ca-
tálogos. 

“Esses catálogos têm uma 
importância fundamental para 
a historiografia maranhen-
se, pois representam uma das 
fontes primárias de pesquisa 
para historiadores e interessa-
dos, que é justamente o con-
tato documental”, explica o 
desembargador Lourival Sere-
jo, presidente da Comissão de 
Documentação, Revista e Pu-
blicações do TJMA.

O desembargador Antonio 
Guerreiro Júnior, presiden-
te do Tribunal, diz que a edi-

ção do material tem, antes de 
tudo, valor social, pois benefi-
cia a sociedade e a comunida-
de científica, ao salvaguardar a 
memória do Judiciário. “É um 
marco significativo no bicente-
nário da Corte”, afirma.

O trabalho de organização 
e conservação documental não 
é feito de forma isolada ape-
nas no Maranhão, mas é fruto 
de uma preocupação nacional 
dos tribunais de Justiça, adver-
tidos pelo Conselho Nacional 
de Justiça, com base na Reco-
mendação nº 37/2011 do CNJ, 
considerando o art. 216, § 2º da 
Constituição Federal e a Lei nº 
8.159/1991.

“A reengenharia das ad-
ministrações dos Tribunais 

reconheceu a necessidade de 
considerar os arquivos como 
prioridade pelo valor que en-
cerram e por ser um compo-
nente da qualidade das novas 
gestões”, afirma Serejo, em pre-
fácio do catálogo de Viana. 

O historiador Christoffer-
son Melo, chefe da Divisão de 
Controle de Acervo do TJMA, 
explica que no Maranhão, o 
Tribunal de Justiça sempre teve 
o papel, não de controle social, 
mas de composição dos confli-
tos, oferecendo mecanismos à 
sociedade para que se desen-
volvesse de maneira pacífica e 
ordeira. “Esses conflitos entre 
particulares, ou entre os par-
ticulares e o Estado ou os mo-
mentos históricos relativos à 

Os quatro catálogos de documentos manuscritos do Poder Judiciário do 
Maranhão compõem a Coleção Pontos de História
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própria história do Maranhão 
e suas vilas, povoações e pos-
teriormente, cidades, se ma-
terializam de alguma forma, e 
essa forma são os documentos, 
concernentes a esses conflitos 
sociais”, ressalta.

O catálogo de Documen-
tos Manuscritos da comarca 
de Viana (volume 4, tomo 1), 
abrange autos cíveis do perío-
do de 1767 a 1888. Dentre os 
documentos organizados, está 
o inventário (relação de bens 
deixados) de Ventura de Al-
meida, documento mais antigo 
de Viana (1767). Almeida foi 
um dos primeiros colonos, mo-
rador da enseada das canoas. 

Também integra a relação 
de documentos, a sentença que 
condenou o negro Martiniano, 
um dos participantes da insur-
reição dos escravos que ocor-
reu em Viana em 1867, a cum-
prir pena de duzentos açoites 
e um ano de ferro ao pescoço. 
Morador do quilombo de São 
Benedito do Céu, era escra-
vo do senhor João Fidélis de 
Abreu.

Os manuscritos da comarca 
de Alcântara - a segunda mais 
importante cidade histórica do 
Maranhão - correspondem ao 
período de 1801 a 1975, con-
templando peças documentais 
provenientes do Tribunal da 
Relação, do Juízo dos Órfãos e 
do Juízo Municipal.

Criada em 1835, Alcântara 
teve como primeiro promotor 
de Justiça o jurista e legislador 
Clóvis Bevilacqua, hoje home-
nageado em vários prédios de 
órgãos públicos no Brasil, e em 
São Luís, a sede do TJMA se 

A residência do barão de Grajaú abriga hoje o Museu de Arte Sacra do 
Maranhão e trata-se de um sobrado do século XIX
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Coleção Pontos de História:
Volume 1: Catálogo de Documentos Manuscritos do Poder Judiciário do Maranhão - 
Comarca de Guimarães - Autos Cíveis e Crimes (1810 a 1949);
Volume 2 / Tomo 1: Catálogo de Documentos Manuscritos do Poder Judiciário do 
Maranhão - Comarca de São Luís - Autos Cíveis (1785 a 1835);
Volume 3 / Tomo 1: Catálogo de Documentos Manuscritos do Poder Judiciário do 
Maranhão - Comarca de Viana - Autos Cíveis (1767 a 1888);
Volume 4: Catálogo de Documentos Manuscritos do Poder Judiciário do Maranhão - 
Comarca de Alcântara - Autos Cíveis e Crimes (1801 a 1975).

encontra instalada no Palácio Clóvis Bevi-
lacqua.

Documentos importantes, indispen-
sáveis para a construção socio-econômica 
da sociedade maranhense, de repercussão 
histórica, estão presentes no Arquivo do 
TJMA, tais como o inventário do Barão de 
Grajaú, o testamento e inventário de Cata-
rina Mina e o auto crime do desembarga-
dor Pontes Visgueiro. 

Também documentos históricos do Ba-
rão de Grajaú, que foi vice-presidente da 
província do Maranhão tendo exercido a 
presidência interinamente seis vezes, entre 
os anos de 1878 e 1889. Dono de muitos 
imóveis, em Alcântara possuía o engenho 
de Girijó. Em São Luís, a residência do ba-
rão abriga hoje o Museu de Arte Sacra do 
Maranhão, um sobrado do século XIX, lo-
calizado no Centro Histórico. 

Enfim, hoje uma das restantes fon-
tes idôneas de material de pesquisa são 
os processos judiciais históricos. Nesses 
documentos, encontram-se elementos da 

organização familiar, aspectos sócio-eco-
nômicos, os principais crimes na evolução 
da sociedade, dramas sociais. “Com os in-
ventários, por exemplo, você avalia as situ-
ações econômicas dessas épocas, também 
percebe as relações familiares e os dramas 
da sociedade. Temos certeza de que esta-
mos contribuindo para aprofundar a pes-
quisa histórica no Maranhão. Nos sentimos 
compensados ao disponibilizar uma amos-
tra desse acervo”, conclui Serejo.

Em Viana, sentença-crime do escravo Martiniano

Para o desembargador Lourival Serejo, 
os catálogos representam uma das 

fontes primárias de pesquisa
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A marca institucional co-
memorativa dos 200 anos do 
Tribunal de Justiça do Mara-
nhão passou a constar nos re-
gistros filatélicos brasileiros, 
com o lançamento, em parceria 
com a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, do selo e 
carimbo postais como parte da 

Marca do Judiciário 
ilustra selo e carimbo postais 

As peças são personalizadas e retratam a histórica e imponente fachada
 do Palácio da Justiça “Clóvis Bevilacqua” 

programação alusiva ao bicen-
tenário da Corte estadual.

Composto por duas partes, 
o selo personalizado contém a 
imagem da bandeira nacional e 
o mapa do Brasil formado por 
flores de ipê, de um lado, e de 
outro, a arte representativa do 
bicentenário, que retrata a fa-

chada do Palácio Clóvis Bevi-
lacqua como imagem-símbolo. 
Ao todo, 1.200 selos entraram 
em circulação. 

Com a mesma arte estiliza-
da, o carimbo comemorativo 
foi confeccionado em base cir-
cular e aposto junto ao selo. A 
cópia positiva do carimbo, alo-
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jada em suporte de acrílico, de posse 
do Tribunal, ficou como registro do 
evento, possibilitando às futuras gera-
ções uma lembrança desse momento 
histórico para a Justiça no Maranhão.

As peças foram postas em circula-
ção de 13 de agosto a 13 de setembro, 
na Agência Central dos Correios de 
São Luís, sendo utilizadas em todas as 
correspondências, e na sede adminis-
trativa do TJMA, levando a imagem e 
o nome do Tribunal à filatelia brasi-
leira e mundial. 

Após esse período de exibição, as 
peças seguiram para a diretoria dos 
Correios no Rio de Janeiro onde fi-
caram à disposição de colecionadores 
por três meses e, em seguida, para o 
Museu Nacional dos Correios, em 
Brasília (DF).

Desembargadora Buna Magalhães faz a primeira 
oblituração do selo e carimbo postais do TJMA

Desembargador Jamil Gedeon recebe do diretor regional dos Correios, José de Lima 
Brandão, documento postal com selo e carimbo do TJMA

LANÇAMENTO
O selo e carimbo postais foram apresentados 

em cerimônia no auditório do Tribunal, na pre-
sença de autoridades do meio judiciário e convi-
dados, que foram homenageados na solenidade. 

A primeira obliteração – ato que representa 
a colocação, em circulação nacional, das peças 
personalizadas comemorativas aos 200 anos do 
TJMA – foi feita pela desembargadora Buna Ma-
galhães, vice-presidente, que recebeu o selo e o 
carimbo em alto relevo, representando o presi-
dente do TJMA, desembargador Antonio Guer-
reiro Júnior.

O presidente da Comissão Comemorativa 
dos 200 anos, desembargador Lourival Serejo, 
destacou a importância do lançamento dos selos 
e carimbos postais para a divulgação e promo-
ção da imagem institucional do TJ. “A iniciativa 
representa um marco na história do bicentená-
rio”, resumiu.

“Foi uma satisfação compartilhar esse mo-
mento magnífico, homenageando aqueles que 
contribuíram para o engrandecimento da Justiça 
estadual”, salientou o diretor regional dos Cor-
reios no Maranhão, José de Lima Brandão.
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CONCURSO DE 
REDAÇÃO
Nessa solenidade, as es-

tudantes do ensino médio da 
capital, Henriqueta Evangeline 
Feitosa Rabelo, 14 anos, e Carla 
Teresa Medeiros dos Anjos, 17, 
foram premiadas no concurso 
de redação sobre o tema “Tri-
bunal de Justiça do Maranhão 
– 200 anos”. 

Henriqueta, estudante do 
1º ano da Escola Crescimen-
to, arrebatou o primeiro lugar 
com a redação “Têmis: 200 
anos de Justiça no Maranhão”, 
partindo de uma situação fa-

Henriqueta Rabelo recebe prêmio do desembargador Jorge 
Rachid pelo 1º lugar no concurso

A segunda colocada, Carla Medeiros, recebeu um note-
book das mãos do desembargador Lourival Serejo

miliar para falar da importân-
cia do Tribunal na sociedade, 
e ganhou uma viagem à Forta-
leza (CE). A segunda coloca-
da, Carla, aluna do 3º ano do 
Colégio Dom Bosco, fez uma 
retrospectiva da trajetória da 
Corte e recebeu um notebook. 
Os prêmios foram entregues 
pelos desembargadores Jorge 
Rachid e Lourival Serejo, res-
pectivamente.

As redações foram analisa-
das e classificadas pela Comis-
são de Julgamento composta 
pelos juízes de Direito José 
Eulálio de Almeida e Manoel 

Aureliano Ferreira e pelos ser-
vidores Fábio Sousa, Herbete 
Pereira Silva, Adeilson Mar-
ques, analistas judiciários gra-
duados em Letras.

Na oportunidade, foram 
lançados também os catálogos 
de manuscritos do Poder Judi-
ciário do “Projeto Memória”, 
destinado a recuperar a memó-
ria da Justiça estadual. Os volu-
mes publicados correspondem 
a autos cíveis da comarca de 
Viana (1767-1888) e cíveis e 
crimes da comarca de Alcânta-
ra (1801-1968). 

A cerimônia foi prestigiada 
pelos desembargadores Cle-
onice Freire, José Bernardo 
Rodrigues, José Luiz Almeida, 
Jorge Rachid, Jamil Gedeon e 
Vicente de Paula Gomes. E pe-
los desembargadores aposenta-
dos Milson Coutinho, Vicente 
Lopes, Raimundo Nonato Sou-
sa e Mário Lima Reis. Contou, 
ainda, com a presença do presi-
dente da Academia Maranhen-
se de Letras, Benedito Buzar 
e do secretário de Estado da 
Educação, Pedro Fernandes.
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Relógio antigo recuperado pelo 
TJMA tem valor histórico 

para São Luís

à história das 
comunicações 
na cidade. Na-
quela década, 

São Luís pos-
suía menos de 50 

mil habitantes e os 
bondes puxados por 

animais ainda circulavam 
no centro histórico e periferia. 
Somente os mais aquinhoados 
possuíam relógio – de bolso. A 
inauguração do prédio da ope-
radora foi um acontecimento na 
cidade. Os jornais da época no-
ticiaram o convite à população 
para a “festa da cumeeira”, que 
marcou a inauguração da obra.

O aparelho pertencia à 
“Western Telegraph”, multina-
cional inglesa que dominava o 
mercado mundial das comuni-
cações nessa época, que adotou 
o modelo como padrão e refe-
rência de hora certa para as uni-

dades da empresa na América 
do Sul, inclusive no escritório 
do Maranhão. A data provável 
da instalação do relógio públi-
co no imóvel hoje pertencente 
ao TJMA é 1º de maio de 1911, 
quando a companhia de telé-
grafos passou a funcionar em 
sua sede-própria na avenida D. 
Pedro II, que ainda se chamava 
“Avenida Maranhense”. 

O relógio foi importado de 
Croydon, cidade da região me-
tropolitana de Londres, onde 
ficava a sede da fundição Gil-
lett & Jonhston, fabricante, com 
tradição de 157 anos na história 
de relojoarias e reputação mun-
dial na produção de carrilhões 
em todo o mundo. O material 
utilizado foi projetado para re-
sistir às intempéries de um país 
tropical. O suporte tipo “mão 
francesa” é de ferro fundido e 
os ponteiros de horas e minu-
to guarnecidos por um tambor 
de ferro galvanizado. O meca-
nismo interno é de bronze. Nas 
cidades de Florianópolis (SC) e 
Rio Grande (RS), há semelhan-
tes e em bom estado de conser-
vação, que se tornaram ponto 
turístico.

A Companhia telegráfica fi-
cou conhecida pela população 

O antigo relógio da Rua da Estrela, símbolo da pontualidade bri-
tânica na São Luís do início do século XX, voltou a marcar as horas. 
Depois de passar por uma demorada restauração, a relíquia foi de-
volvida ao seu local de origem, na fachada lateral do anexo “Car-
los César de Berredo Martins”, do Tribunal de Justiça do Maranhão, 
onde fora instalado em 1911.

A peça tem valor histórico para o patrimônio cultural do Poder 
Judiciário. Além de estar instalado em imóvel 
incluído na área deli- mitada por tom-
bamento federal, está relacionada 
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maranhense como “cabo sub-
marino”, porque utilizava o sis-
tema elétrico de transmissão de 
dados por meio de cabeamento 
fundeado no Oceano Atlântico 
para efetuar a troca de recebi-
mento de telegramas com ou-
tras capitais e com o exterior. 
Esse era o meio de comunicação 
predominante naquela época.

Os serviços dessa compa-
nhia começaram a funcionar no 
Brasil em 1873 e só foram en-
cerrados cem anos depois, em 
25 de abril de 1973, quando foi 
extinto o contrato da concessio-
nária com o governo federal e 
o negócio de telegrafia no país 
foi encampado pela Embra-
tel, empresa pública criada em 
1965 para explorar os serviços 
do Sistema Nacional de Teleco-
municações. A agência Western 
fechou as portas, os ingleses 
deixaram o Maranhão defini-
tivamente, mas o relógio ficou 
para trás.

Após o fechamento da em-
presa, o imóvel onde o aparelho 
foi instalado foi anexado ao Pa-
lácio da Justiça e passou a per-
tencer ao patrimônio do Poder 
Judiciário, por iniciativa do de-
sembargador Lauro de Berredo 
Martins, presidente do Tribunal 
de Justiça na gestão 1972/1974, 
que conseguiu junto ao governo 
do Estado a desapropriação do 
prédio.

 “Consegui convencer o go-
vernador (Pedro Neiva de San-
tana) da necessidade de ceder 
o prédio ao Tribunal de Justiça 
para instalar os serviços judi-
ciários, que nessa época fun-
cionavam na sede”, informou o 
desembargador, cuja gestão foi 

marcada pela valorização do 
patrimônio histórico e cultural 
do TJ, por ter recuperado pintu-
ras a óleo e manuscritos do sé-
culo XVIII que se encontravam 
dispersos.

BICENTENÁRIO
A recuperação do relógio 

antigo, além de outros bens 
culturais do acervo histórico 
do Tribunal de Justiça, foi um 
dos projetos incluídos na pro-
gramação comemorativa do bi-
centenário da Corte – a terceira 
mais antiga do Brasil, que com-
pleta 200 anos em 4 de novem-
bro de 2013.

A preservação do relógio 
da Rua da Estrela, como é co-
nhecido, integra o projeto de 
recuperação e revitalização do 
patrimônio histórico do Poder 
Judiciário. O processo adminis-
trativo de restauração foi inicia-
do na gestão do desembargador 
Raimundo Cutrim (2008/2009) 
e concluído na gestão do desem-
bargador, Antonio Guerreiro 
Júnior. O restauro demorou três 
meses e custou R$ 21.693,00 

para o Judiciário.
 “Com a recuperação do re-

lógio, o Judiciário cumpre a atri-
buição legal de preservar bens 
culturais, conforme determina 
a Constituição. É uma atitude 
responsável com um bem cultu-
ral de valor histórico considerá-
vel, que estava deteriorado pela 
ação do tempo. A sua restaura-
ção é um presente do Tribunal 
de Justiça para a cidade de São 
Luís”, disse o presidente.

A responsabilidade do res-
tauro foi entregue à empresa 
Angra, empresa especializada 
no resgate de obras de arte e 
objetos históricos, que atua há 
16 anos no Maranhão. Dentre 
os trabalhos já executados, re-
alizou o tratamento dos bens 
móveis da Igreja de N. Sra. do 
Carmo e da Catedral Metropo-
liatana, do Palácio dos Leões, 
residência oficial do governador 
do Estado, e do Museu de Al-
cântara para a superintendência 
regional do Instituto do Patri-

Relógio antigo da Rua da Estrêla, 
no anexo do TJMA

Detalhe do brasão 
da Gillett & Johnston
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mônio Histórico e Artístico Na-
cional (IPHAN). 

A primeira etapa de servi-
ços começou pela limpeza da 
parte mecânica, com a remoção 
das camadas de pintura rema-
nescentes da caixa do relógio. 
As partes perdidas foram re-
compostas por próteses. A peça 
recebeu tratamento de fosfati-
zação, com o objetivo de neu-
tralizar a ferrugem, e aplicação 
de base anti-corrosiva. O reló-
gio recebeu pintura nas cores 
branca, no mostrador, e verde, 
na caixa.

“Mantivemos as caracterís-
ticas originais da caixa e má-
quina, apenas adaptando um 
mecanismo auxiliar movido a 
bateria para manter o relógio 
funcionando, devido à dificul-
dade de manutenção posterior, 
por conta da altura em que o re-
lógio se encontra”, ressalta a res-
tauradora Roberta Mota Costa.

Ela explica que os pontei-
ros foram renovados, pois os 
que existiam, além de não se-
rem mais os originais, pesavam 

muito para o funcio-
namento do mecanis-
mo. Os vidros laterais 
também foram con-
feccionados, pois os 
que encontramos es-
tavam divididos, o que 
permitia a infiltração 
da água de chuvas e a 
oxidação da máquina 
pelo salitre. As peças 
auxiliares foram ad-
quiridas em São Paulo.

A empresa assegu-
ra que o serviço obe-

deceu a alguns critérios de con-
servação para os tipos de bens 
móveis e obras de arte. Somente 
foram utilizados materiais está-
veis. Todas as soluções adotadas 
têm caráter provisório e pode-
rão ser removidas sem riscos 
para a obra original. A inter-
venção poderá ser reconhecida 
pelo observador comum, numa 
análise a olho nu. No entanto, é 
garantida a unidade estética da 
peça.

TESTEMUNHA
Uma das pessoas que conhe-

ce bem o relógio é o procurador 
aposentado Reinaldo Campos 
Castro, 74 anos. Ele foi testemu-
nha ocular dos áureos tempos 
de funcionamento do antigo 
relógio do cabo submarino, por 
dezesseis anos. A agência de te-
légrafos foi o seu primeiro em-
prego, onde era encarregado de 
entregar os telegramas em toda 
a cidade. Ele ingressou ainda 
jovem, aos 15 anos, como men-
sageiro, e saiu em 1969, como 
telegrafista. 

Ele conta que naquela épo-
ca o imponente relógio do cabo 

submarino era uma referência 
para os compromissos dos mo-
radores da cidade. “As pessoas 
nos ligavam para saber da hora 
certa. O relógio estava sempre 
pontual. Dois colegas meus de 
trabalho eram responsáveis por 
dar corda e fazer a manutenção, 
para que ele não atrasasse ou 
deixasse de funcionar”, lembra 
o procurador.

A passagem pela companhia 
mudaria para sempre a vida 
do então estudante de Direito. 
Nas idas e vindas na entrega de 
mensagens, ele conheceu Maria 
de Jesus, funcionária do Tribu-
nal de Justiça, que trabalhava ao 
lado. A amizade evoluiu para o 
namoro. Os ponteiros do reló-
gio antigo marcavam as horas 
para os sucessivos encontros 
com a amada, com quem Castro 
se casou em 1970, três anos an-
tes do fechamento da Western 
no Maranhão.

Relógio semelhante preservado em 
Campo Grande (RS)

Procurador de Justiça 
Reinaldo Castro revê 
álbum de fotos de 
quando trabalhou na 
Companhia de Telégrafos
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O Poder Judiciário mara-
nhense vem acompanhando 
ao longo dos anos os avanços 
da sociedade e tenta sempre 
corresponder aos anseios da 
população, que cada dia mais 
busca a Justiça para garantir os 
seus direitos. Essas mudanças 
ficam evidentes no Código de 
Divisão e Organização Judici-
árias do Maranhão, Lei Com-
plementar nº 14, de 17 de de-
zembro de 1991, que estrutura 
a Justiça no Estado e já sofreu 

diversas alterações, com o ob-
jetivo de modernizar e aproxi-
mar a população do Judiciário.

O Código de Divisão e Or-
ganização Judiciárias do Mara-
nhão oferece a visão estrutural 
da Justiça maranhense: dispõe 
de todas as informações e deta-
lhes sobre como a Justiça deve 
funcionar, número de juízes, de 
desembargadores, dos órgãos 
do Judiciário e suas atribui-
ções, comarcas existentes, com 
suas respectivas jurisdições, 

atuação dos servidores, além 
das disposições sobre os servi-
ços notariais e outras. 

Como disse o desembarga-
dor Jamil Gedeon na apresen-
tação da 4ª edição do Código, 
publicada em 2004, ele “expõe 
a organização judiciária de tal 
modo singular que torna mais 
segura e efetiva a atividade ju-
risdicional”. 

As mudanças que são feitas 
ao longo dos anos na divisão 
e organização judiciárias são 

Atividade jurisdicional 
mais segura e efetiva  

A importância do Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão na 
regulamentação e modernização do funcionamento do Judiciário
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discutidas pela Comissão de 
Divisão e Organização Judiciá-
rias e Assuntos Legislativos do 
Tribunal de Justiça do Mara-
nhão. Atualmente, a comissão 
tem como presidente a vice-
presidente do TJMA, desem-
bargadora Buna Magalhães, e 
integrantes os desembargado-
res Cleones Cunha, Joaquim 
Figueiredo, Marcelo Carvalho 
e Lourival Serejo. 

Ao longo de quase 12 anos 
da publicação da Lei Comple-
mentar nº 14, 47 alterações já 
foram feitas. “São alterações 
que criam novas comarcas, va-
ras e cargos dos mais diversos, 
alteram competências de varas 
e regras para o funcionamento 
da Justiça, como composição 
das Câmaras, entre outros de-
talhes essenciais para o dia a 
dia do Judiciário”, diz o desem-
bargador Cleones Cunha, cor-

regedor-geral da Justiça, que é 
o responsável pela redação dos 
projetos de alteração do código 
e, também, pela publicação do 
Código de Divisão e Organiza-
ção Judiciárias que já está em 
sua 4ª edição. 

No livro, o desembargador 
faz um trabalho minucioso de 
atualização e organização da 
Lei Complementar nº 14, que 
inclui também notas infor-
mativas com histórico de co-
marcas e outras informações 
importantes para a história do 
próprio Tribunal de Justiça do 
Maranhão. 

“É um trabalho longo, bas-
tante detalhado, mas que tenho 
prazer em realizar. A 4ª edição 
incluiu as alterações até 2010. A 
próxima, que será lançada em 
2014, incluirá as atualizações 
mais recentes”, revela o desem-
bargador Cleones Cunha. 

MUDANÇAS
Da última alteração inclu-

ída na publicação – Lei Com-
plementar nº 133, de 30 de de-
zembro de 2010 – outras oito já 
ocorreram. Todas elas são leis 
complementares que alteram 

São alterações que criam novas comarcas, 
varas e cargos dos mais diversos, alteram 

competências de varas e regras para o 
funcionamento da Justiça

Desembargador Cleones Cunha

A última edição do Código foi 
publicada em 2004. O próximo 

lançamento será em 2014
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a principal que é a Lei Com-
plementar nº 14. As propostas 
são avaliadas pela Comissão 
do TJMA, depois de redigidas, 
devem ser aprovadas pelos de-
sembargadores em sessão ple-
nária, e o projeto de lei então 
segue para a Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, onde 
também passa por votação, se-
guindo depois para sanção do 
governo do Estado. 

“Todas as alterações que 
são propostas mexem com o 
Estado como um todo. Novas 
comarcas ou varas, por exem-
plo, além de alterar a estrutu-
ra da Justiça, requer adaptação 
por parte dos advogados e da 
própria população. Mas, como 
já ocorreu várias vezes, a pró-
pria população recorre ao Ju-
diciário solicitando criação 
de comarcas ou de mais uma 
vara”, declara o desembargador 
Cleones, lembrando que mui-
tas mudanças dependem de or-
çamento para ocorrer.

Entre as principais altera-
ções recentes, o desembargador 
Cleones Cunha destaca a cria-
ção das Secretarias Judiciais 
(art. 91), a instituição de con-
curso público para servidores, 
a criação dos cargos de asses-
sor de juiz e a criação do Fun-
do Especial de Modernização e 
Reaparelhamento do Judiciário 
(FERJ), criado pela Lei Com-
plementar nº 48/2000. “Consi-
dero essas alterações marcantes 
para o Judiciário, que estão dis-
postas no Código. Mas, inúme-
ras outras ocorreram, fazendo 
a Justiça maranhense avançar 
e atender ao anseio dos jurisdi-
cionados e dos próprios magis-

trados e servidores”, completa 
Cleones Cunha.

AVANÇOS
O primeiro documento 

encontrado como um Código 
de Organização Judiciária foi 
o Regimento da Relação, com 
a instalação da Corte estadual 
em 1813, que explicava quais 
recursos poderiam ser inter-
postos, os alvarás que deve-
riam ser expedidos na área de 
jurisdição do Tribunal, as atri-
buições dos desembargadores e 
dos ouvidores (crime-cível), o 
tipo de vestes talares, o perío-
do de exercício do cargo de de-
sembargador (seis anos) e até 
mesmo, o valor do salário em 
contos de réis. Ainda dispunha 
das atribuições do chanceler, 
nas suas funções de direção da 
Casa.

Por décadas, a organização 
judiciária do Maranhão foi ob-
jeto de leis estaduais até che-
gar à Lei Complementar 
nº 14/1991, que apresen-
tou um grande avanço. Se 
comparada com a Lei nº 
4.105 de 16 de novembro 
de 1979, de apenas 12 anos 
antes, mudanças significa-
tivas puderam ser obser-
vadas. 

Carta do príncipe regente, D. 
João VI, de 19 de junho de 1813, 
ordenando o registro do Regimen-
to da Relação

1ª Edição do Código de Divisão e Organização 
Judiciárias do Estado do Maranhão, regulamen-

tada pela Lei Complementar nº 14 de 1991
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Em edição revista e atualiza-
da, o novo Regimento Interno 
do Tribunal de Justiça do Ma-
ranhão (TJMA) foi organizado 
no formato de livro, atualizado 
e anotado pelo corregedor-ge-
ral da Justiça, desembargador 
Cleones Cunha. O lançamen-
to ocorreu em 2 de outubro de 
2013, durante sessão plenária 
da Corte de Justiça.

“Esta edição reúne as su-
cessivas alterações aplicadas ao 
regimento nos últimos anos, 
em função da necessidade de 
acompanhar a dinâmica das 
transformações jurídicas, so-
ciais e técnicas que afetam o 
funcionamento do Judiciário 
como um todo”, explicou o 
presidente do Tribunal, desem-
bargador Antonio Guerreiro 
Júnior, parabenizando o corre-
gedor-geral pelo seu empenho 
na execução do projeto.

Entre as inovações apresen-
tadas na publicação, destacam-
se aquelas que se referem à 
promoção, remoção e permu-
ta dos magistrados, disciplina 
judiciária e férias dos juízes. 
“Reformamos, por meio de 
resoluções, capítulos inteiros 
sobre a carreira da magistratu-
ra, aperfeiçoando a aplicação 
das normas internas”, ressaltou 
Cleones Cunha, acrescentan-
do que todas as alterações es-
tão alinhadas com as diretrizes 
emanadas do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ).

As demais alterações estão 
relacionadas à composição do 
Tribunal, seu funcionamento, 
os desembargadores, suspen-
sões, impedimentos e incom-
patibilidades, férias, licenças, 
eleições e aposentadoria com-

NOVO REGIMENTO INTERNO DESTACA MUDANÇAS 
NA CARREIRA DA MAGISTRATURA

pulsória, entre outros assuntos. 
Há, ainda, resoluções sobre o 
processo no tribunal e de todos 
os seus recursos, instrução e 
julgamento, e demais deman-
das internas.

A 2ª edição do regimento interno do Tribunal de Justiça do Maranhão foi lançada
em 2 de outubro de 2013, durante sessão plenária da Corte de Justiça



68

Histórica e sociologica-
mente a figura do Juiz é obriga-
tória no contexto da sociedade 
humana? A Justiça é algo que 
possa ser tranquilamente des-
cartável, sem prejuízo da paz 
social e do equilíbrio de rela-
ções no seio da comunidade?

Sucumbiram as sociedades 
humanas primitivas à falta de 
uma Justiça institucionalizada, 
com suas leis, seus magistrados 
e suas regras de conduta claras 
e objetivamente escritas?

O Direito teria vida se na 
face da Terra existissem apenas 
dois seres humanos?

As respostas a tais indaga-
ções levariam a quem quisesse 
dá-las, muitos milhares de pá-
ginas e muitas dezenas de anos. 
Não é esse o objetivo desta pes-
quisa, porque a sua meta reside 
num quase milagre: reduzir à 
síntese de uma simples emen-
ta, toda a engenharia histórico-
jurídico-política da espécie hu-
mana, bem como a pessoa do 
Juiz, nesse contexto.

Fixei o marco zero desta 
caminhada, com esta máxima 

dos juristas romanos: ubi so-
cietas, ibi jus. E completo com 
este raciocínio: ubi jus, ibi ju-
dex.

Sigo perguntando: há um 
direito na Idade da Pedra, do 
Ferro, do Bronze, ou seja, ao 
tempo do par, da fratria, da tri-
bo, da nação de tribos, vale di-
zer, um direito preexistente ao 
Estado?

Dou a palavra a Caio Mário 
da Silva Pereira, nas suas Ins-
tituições de Direito Civil, 18.º 
edição verbis: “Em todo tempo, 
e tão longe quanto o investiga-
dor mergulhe no passado, onde 
quer que encontre um agrupa-
mento social, onde quer que os 
homens coexistam, seja na cé-
lula menor que é o organismo 
familiar, seja na unidade tribal, 
seja na sociedade estatal, ainda 
em estado rudimentar, estará 
sempre presente o fenômeno 
jurídico” (p.3).

Ubi societas, ibi jus. Onde 
está a sociedade, está o direito.

E para que haja direito, e 
dele promane a justiça, pela 
boca ou pela pena do Juiz, há 

que se exigir, obrigatoriamen-
te, regras escritas, o chamado 
direito positivo? Seguramente, 
não. E novamente peço socor-
ro a Caio Mário, que respon-
de: “há e sempre houve uma 
norma, uma regra de conduta, 
pautando a atuação do indiví-
duo, nas suas relações com os 
outros indivíduos. Essas regras 
– aduz o mestre – se impõem 
ao homem através de forças 
que contenham sua tendência à 
expansão individual e egoísta”.

Nosso sempre lembrado 
Pontes de Miranda já dizia que 
“o direito existe em qualquer 
sociedade, pois não há vida em 
comum sem ele”. Na sua ótica, a 
forma interior de convivência, 
fenômeno que se excuta por si 
mesmo, pois é a expressão da 
própria ordem do agregado, 
seria já o Direito.

E Clóvis Bevilacqua, na rota 
de Pontes de Miranda, deixou 
dito: “existe um costume jurí-
dico, antes da própria lei, como 
existe um costume não-jurídi-
co, nas sociedades primitivas”. 
Entre os costumes jurídicos, 

ARTIGO

Justiça: Apontamentos 
Históricos

Milson Coutinho
Desembargador Aposentado
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Clóvis alinha as decisões dos 
patriarcas, as assembleias de 
famílias, as decisões dos guer-
reiros, e, naturalmente, a voz 
dos sacerdotes que se perdem 
nas sombras dos milênios.

Dizem os sociólogos que o 
direito é a realidade que nasce, 
vive e morre no imenso tecido 
das relações sociais. Não se tra-
ta de concepção metafísica, de 
locubrações provindas da inte-
ligência do homem, mas reali-
dades palpáveis, concretas.

Por isso mesmo, do inte-
rior dessa tessitura de relações 
emerge o fenômeno jurídi-
co, tão claro há um milhão de 
anos, como nos dias que hoje 
fluem.

Ontem, como hoje, a base 
da sociedade é o par. Dele nas-
ce a família. Desta, a comuni-
dade vicinal. Daí a sociedade 
da Vila, Cidade, Município, Es-
tado-membro, Estado nacional 
e comunidade internacional.

E as Leis? E o Direito? E as 
Justiças? Fala, aqui, neste mo-
mento, o grande e falecido Mi-
nistro do STF Mário Guima-
rães, em sua obra O JUIZ E A 
FUNÇÃO JURISDICIONAL:

“A função de julgar é tão an-
tiga como a própria sociedade. 
Em todo aglomerado humano, 
por primitivo que seja, o cho-
que de paixões e de interesses 
provoca desavenças que hão de 
ser dirimidas por alguém. Esse 
alguém será o juiz”.

Na família – forma rudi-
mentar da coletividade –, juiz 
é o pai. No clã, é o chefe, em 
cujas mãos se concentram, ha-
bitualmente, todos os poderes: 
é o rei, o general, o sacerdote, o 

legislador, o juiz.
Quando se torna a grei 

mais numerosa, crescem e se 
complicam as relações huma-
nas. O rei, absorvido por ou-
tras atividades, máxime as de 
guerra, não terá tempo de pro-
ver a todos os dissídios do seu 
povo. Cometerá tais funções a 
um preposto. Destaca-se nesse 
momento, a entidade do juiz. 
Mero auxiliar do monarca, em 
cujo nome e por delegação de 
quem distribui Justiça, assim 
continuará, sob dependência 
dele, séculos em fora. Um dia, 
bem mais tarde, adquirirá pres-
tígio e autoridade para julgar os 
próprios reis. Tornar-se-á, en-
tão, poder autônomo cuja força 
irá defluir, não mais da vontade 
dos governantes, senão da so-
berania da nação.

Às vezes se manifestam, 
porém, desde cedo, tendências 
democráticas. São os membros 
da tribo que julgam e que deli-
beram, em assembleia, sobre as 
questões mais graves. Era essa 
a prática entre os germanos, ao 
que nos informam as narrações 
de Tácito, e entre os gregos dos 
tempos homéricos, ao que se 
diz na Odisséia.

Como quer que seja, quan-
do os povos começam a pene-
trar na História, possuem já, 
delineada, a estrutura de juízes 
e tribunais, posto ainda se con-
fundam atribuições judicantes, 
administrativas e religiosas.

No Egito, juízes singulares, 
dispersos pelas cidades, co-
nheciam dos crimes comuns 
e das pequenas questões. Para 
as mais graves se instituíra um 
tribunal superior, composto de 

30 sacerdotes, generosamen-
te pagos, intitulados Audito-
res das queixas do Tribunal de 
Justiça. Faziam-se os debates 
por escrito. Em sessão secreta 
era proferida a sentença, que o 
presidente proclamava voltan-
do para a parte vencedora a efí-
gie de Mâ, a deusa da verdade, 
pendente de seu colar, como 
insígnia do cargo.

Na Assíria e na Pérsia tira-
vam-se, também, os juízes da 
classe sacerdotal, por escolha 
do povo, com a aprovação do 
rei. Eram juízes singulares. Não 
obstante, Belésis, acusado de 
haver roubado ouro das cinzas 
do palácio do rei Sardanápalo, 
foi julgado por seus pares, e 
condenado à morte.

Prescrevia, na Índia, o Có-
digo de Manu – Livro VIII, 
versículo 1.º, que deveria o rei, 
com indumentária modesta, 
acompanhado dos brâmanes e 
de conselheiros experimenta-
dos comparecer à Corte de Jus-
tiça para julgar as causas.

Entre os judeus, a justiça 
era exercida pelos sofetins, ju-
ízes, e pelos soterins, que lhes 
executavam as sentenças. Os 
sofetins reuniam-se, em tribu-
nal – o Sinédrio, instituído por 
Moisés. Os judeus não viam 
com bons olhos o julgamento 
singular, que pertence a Deus. 
Praticado pelos homens, reve-
lava soberbia.

Em cada cidade de 120 ha-
bitantes funcionava um Siné-
drio. O mais importante era o 
de Jerusalém, com 23 sofetins.

Com a reforma de Sólon, foi 
criado o Areópago, constituído 
dos cidadãos mais conspícuos 
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da Grécia, que houvessem ocu-
pado cargos de prestígio, de 
preferência o de arconte. Ser-
viam por toda a vida.

O progresso da democracia 
deu origem ao tribunal popular 
– o Dicastério –, espécie de júri 
da Grécia Antiga, ainda que, 
pelo número de membros, con-
servasse caráter de assembleia. 
Compunham-se de não menos 
que 200 dicastas, total eleva-
do, por vezes, a mais de 1000. 
Em causas pequenas, todavia, 
mesmo as cíveis, funcionavam 
também juízes singulares.

JUIZ E JUSTIÇA
Juiz é a autoridade a quem 

compete, no Estado, o encargo 
de administrar justiça.

No juiz, o fazer Justiça é o 
alvo, a tarefa, a missão, o sacer-
dócio. O juiz existe para isso. É 
o órgão específico mediante o 
qual exercita o Estado uma de 
suas funções essenciais – a fun-
ção jurisdicional.

A fórmula – administrar 
justiça, para designar a finali-
dade da função, pareceu-me 
preferível à outra, de que usam 
alguns autores – declarar o di-
reito.

O juiz não só o declara, 
como ordena, na execução, 
o que for necessário a tornar 
efetiva a tutela jurídica. IHE-
RING, no seu conhecido li-
vro “A Luta pelo Direito”, põe 
em relevo o valor alegórico da 
imagem da Justiça que a Mito-
logia nos legou: a balança, que 
pesa as pretensões, e a espada, 
que exprime a força coercitiva, 
o castigo, a execução.

A expressão declarar o di-

reito está contida na frase ad-
ministrar justiça, pois que fazer 
justiça não é mais do que pro-
clamar o direito de alguém e 
dar-lhe a devida eficácia.

E neste passo, já se esboça o 
conceito da Justiça, tal qual se 
pratica nos pretórios.

Que é Justiça, afinal?
A palavra Justiça, em lin-

guagem jurídica, significa, 
comumente, a conformidade 
como direito. Confunde-se, 
nesta acepção, com legalidade. 
Decidir com justiça será, pois, 
para o juiz, decidir de acordo 
com o direito.

Conta-nos Georges Balan-
dier, em seu livro Antropologia 
Política, que a humanidade não 
conheceu um poder imedia-
to, por isso que viveu, durante 
milênios, sob o governo de um 
só homem. Este enfeixava, em 
suas mãos poderosas, o execu-
tivo, o legislativo, o judiciário e 
o religioso.

Sabe-se que na Índia, 3.000 
anos antes de Cristo, havia uma 
Assembleia do Povo, que, por 
sua vez, nomeava um Conselho 
de Cidadãos para assessorar o 
Rei nas suas funções executivas 
e judiciárias.

As leis eram duríssimas e a 
vida humana pouco valia, em 
matéria penal. A morte era algo 
quase normal para qualquer 
tipo de delito.

Pelo ano 2.000 antes de 
Cristo, editou-se o Código de 
Hamurabi, mistura de regras 
civis, penais e religiosas.

No ano 1100 antes de Cris-
to, surge o Código de Manu, 
de tendências religiosas. Nesse 
Estatuto substantivo e adjeti-

vo estão descritos rudimentos 
de matéria penal. Encontrado 
na cidade de Susa, e gravado 
em caracteres cuneiformes, ali 
estava dito: “aquele que tirar o 
olho de alguém, perderá tam-
bém o olho; se lhe for quebrado 
um osso, que se faça o mesmo 
com o agressor; se uma casa 
caiu e matou seu habitante, o 
construtor morrerá do mesmo 
modo”.

Dessa sorte, percebe-se que 
os hebreus nada mais fizeram 
do que copiar as regras jurídi-
cas do Rei da Babilônia.

Afinal o olho por olho, den-
te por dente, mão por mão e pé 
por pé da legislação hebraica 
(Êxodo e Levítico) é só uma 
reprodução da codificação ba-
bilônica.

Ora, se assim estava escri-
to, assim deveria ser cumprido, 
pelas sentenças dos Juízes do 
distante passado.

Esse tipo de legislação civil, 
penal e religiosa acha-se farta-
mente comprovada, também, 
no Oriente antigo. Confiram-
se as regras jurídicas da Índia, 
Israel, Egito, Pérsia, China e 
outros povos.

No ano 890 antes de Cris-
to, foi editada a Constituição 
de Tebas. Traduziu, segundo a 
vontade do legislador, os costu-
mes daquele tempo; o Decálo-
go de Moisés é de 898 a.C.; em 
Athenas, no ano 593 a.C. foi 
dada à publicação a Constitui-
ção de Athenas, pelas mãos de 
Sólon, cognominado o Legis-
lador. Há, nesse instrumento, 
alguns avanços, em relação ao 
Direito de outros povos.

A contribuição dos roma-
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nos é universalmente reconhe-
cida. Deles herdamos o Direito 
Público e a base de nossa legis-
lação civil.

Como documento digno 
de menção histórica surge, no 
ano 1215 d.C. a Magna Carta 
da Inglaterra, ao tempo do Rei 
João. Pois sim. Os costumes, as 
religiosidades, os direitos indi-
viduais ou coletivos, notada-
mente o da liberdade, tiveram 
tratativa respeitável.

Os Juízes dessas eras foram, 
por assim dizer, os intérpretes 
da sociedade a que pertenciam 
as leis que tiveram de aplicar.

Não nos esqueçamos dos 
Estatutos Religiosos postos em 
vigor ao tempo da Idade Mé-
dia, quando disputaram, palmo 
a palmo, o ápice do Direito He-
diondo, tanto os Bispos, quan-
tos os Reis.

Causa-me arrepio, ainda 
hoje, as regras do Tribunal do 
Santo Ofício e das legislações 
portuguesas enfeixadas nos 
Códigos Manuelino, Afonsino 
e Filipino.

ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA NO BRASIL 
E NO MARANHÃO
Quando Portugal tomou 

posse das terras achadas pela 
esquadra de Pedro Álvares Ca-
bral, e que a essas terras logo se 
deu a denominação de Terra de 
Vera Cruz, depois Santa Cruz 
e finalmente Brasil, os ordena-
mentos jurídicos que estavam 
em vigor eram o Código Afon-
sino e as leis Extravagantes.

É sabido que só a partir de 
1532, quando as Capitanias 
Hereditárias foram instaladas, 

é que começam a ser aplicadas, 
nas Colônias brasileiras, as re-
gras jurídicas materiais e pro-
cessuais do Reino.

Os primeiros magistrados e 
juízes que conhecemos foram 
os Juízes da Terra, portadores 
de Varas vermelhas e os Juízes 
de Fora, bacharéis, empunhan-
do Varas Brancas, símbolos de 
sua autoridade.

Despontam as organizações 
judiciárias no Brasil Colônia, 
divididas em fases: a primeira, 
de 1534 a 1549 e a segunda (go-
vernos gerais) de 1550 a 1767. 
A essa fase seguiu-se a dos Vi-
ce-Reinados, até a chegada de 
D. João VI em 1808. Com o re-
torno deste a Portugal e subida 
de D. Pedro I ao trono, o Brasil 
ganhou, em 1830 e 1832, nova 
organização judiciária, com a 
promulgação dos Códigos Cri-
minal e Processual do Império.

Separado o Estado Colonial 
do Maranhão, em 1621, do Es-
tado do Brasil, a organização 
judiciária do Estado do Norte 
em nada era diferente do Esta-
do do Sul.

A princípio, a principal au-
toridade era o Ouvidor-Geral, 
magistrado togado vindo de 
Portugal, competente para to-
das as causas previstas no Có-
digo Filipino.

País de dimensões conti-
nentais, as Capitanias do Sul 
ganharam sua Ouvidoria-Ge-
ral, o mesmo ocorrendo com as 
do Norte, com esse órgão ins-
tituído no Maranhão, em 1619.

A Ouvidoria Geral do Ma-
ranhão teve vida e atividade in-
tensa até o ano de 1813, quan-
do D. João VI instalou, em São 

Luís, o 3.º Tribunal Judiciário 
do Brasil, a Relação do Distri-
to, com jurisdição que abarcava 
da Capitania do Ceará à do Rio 
Negro, hoje Estado do Amazo-
nas.

Aquela Corte, de largo 
prestígio perante o Monarca 
e grande acatamento pelos ju-
risdicionados, conheceu nos 
seus cancelos as mais notáveis 
figuras do Direito brasileiro 
na Colônia e no Império. Teve 
vida útil até a proclamação da 
República, quando foi extin-
ta pela primeira Constituição 
Republicana promulgada em 
1891.

OS TRIBUNAIS 
REPUBLICANOS
A Carta que substituiu a 

Constituição Imperial de 1824 
previu criação, nos Estados-
membros, de Cortes denomi-
nadas SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA. O do Maranhão, 
depois de várias tentativas de 
instalação, afinal inaugurou 
sua atividade em 27 de agosto 
de 1893.

Aplaudido e contestado, 
em virtude dos ranços do re-
gime imperial abolido, seguiu 
sua caminhada processando e 
julgando as ações de sua com-
petência originária e os recur-
sos de lei, até o ano de 1934, 
quando foi extinto pela Cons-
tituição democrática promul-
gada naquele ano. Foram cria-
das as Cortes de Apelação que 
substituíram os extintos STJs. 
Sobrevindo o golpe de Estado 
em 1937, Vargas, novamente 
dirigente solitário da Nação 
brasileira, outorgou ao Brasil 
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uma Constituição ditatorial, 
redigida pelo jurista Francisco 
Campos, gênio de nossas letras 
jurídicas, inteiramente a servi-
ço do Ditador.

Por ditames daquela Carta 
da Ditadura, extinguiram-se as 
Cortes de Apelação e criaram-
se os Tribunais de Apelação.

O Tribunal de Apelação 
maranhense alcançou o ano de 
1946, quando nova Constitui-
ção democrática alterou a or-
dem jurídica nacional, recriou 
o Supremo Tribunal Federal e, 
nos Estados, os Tribunais de 
Justiça, que vêm até os nossos 
dias.

Resumidamente, o Tribu-
nal do Maranhão, implantado 
em 1813, após o rompimento 
de crises políticas, revoluções, 
golpes de estado e outras ma-
zelas, conseguiu sobreviver a 
tudo isso e já escreveu a sua 
própria história, recamada de 
altos e baixos, pontos dignos 
de louvor e notas altamente 
condenáveis, como soe aconte-
cer com tudo que diz respeito 
ao gênero humano.

Verdade seja dita, porém, 
que entre seus atos negativos e 
sua conduta positiva, pesa esta 
última em favor da Corte ma-
ranhense, que já viu passar por 
suas poltronas, as figuras mais 
representativas de ciência do 
Direito deste Estado e do Bra-
sil.

Com uma composição ini-
cial de sete membros, ao longo 
do tempo e das necessidades da 
prestação jurisdicional foi ten-
do aumento de suas cadeiras, 
hoje fixadas em vinte e sete.

Além do Tribunal Pleno, a 

Corte tem os seus órgãos fra-
cionários, a saber: Câmaras Cí-
veis e Criminais Reunidas; Câ-
maras Cíveis Isoladas; Câmaras 
Criminais Isoladas, além dos 
chamados Plantões Judiciários, 
integrados por um desembar-
gador, para processar e julgar 
questões urgentes atinentes à 
competência da Corte.

Historicamente, se o Tri-
bunal do Maranhão não é o 
melhor do Brasil, seguramente 
não é o pior.

As fases turbulentas da se-
gunda metade do século passa-
do já são, apenas, referenciais 
históricos, que, de resto, em 
nada são diferentes de outras 
Cortes do Brasil, algumas po-
litiqueiras, outras sujeitas ao 
arbítrio dos poderosos do dia, 
outras, enfim, funcionando 
como verdadeiras sucursais 
dos gabinetes do Poder Execu-
tivo, por culpa da própria lei, 
que dava ao governador pode-
res imensos sobre o judiciário, 
como o de nomear desembar-
gadores, juízes, escrivães e ofi-
ciais de justiça.

A Carta Cidadã de 1988, 
com todos os seus defeitos, 
conferiu, ao Judiciário, a sua 
alforria definitiva.

Com as reformas que tra-
mitam no Congresso, temos 
por certo que novas e impor-
tantes melhorias advirão.

Disse, no Maranhão, certa 
feita, o Ministro Carlos Veloso, 
em palestra na FIEMA, que o 
século XIX foi o do Legislati-
vo Imperial, que tudo podia e 
mandava; que o século XX foi 
o do Executivo, tirano e despó-
tico, dono dos demais poderes; 

e que o século XXI, que se ini-
cia, será o século da afirmação 
do Poder Judiciário, a última 
trincheira dos excluídos, a por-
ta derradeira dos sedentos de 
Justiça.

Oxalá, cumpra-se a profe-
cia, nestes festejados 200 anos 
de nossa Corte, e assim por 
diante. O Templo de nossa Jus-
tiça passou dois séculos plan-
tando. Este é, agora, o século da 
grande colheita. Hoje e sempre!

Milson Coutinho bacharelou-
se em Direito pela Universidade 
Federal do Maranhão em 1972. 
Como advogado, exerceu por três 
mandatos o cargo de conselheiro 
da OAB-MA, foi procurador do 
Estado e assessor jurídico de muni-
cípios. Foi eleito vice-presidente do 
TJMA em janeiro de 2000. Nova-
mente eleito, exerceu a presidência 
do Tribunal no biênio 2004 / 2005. 
Historiador com vasta produção 
literária, é membro da Academia 
Maranhense de Letras, onde ocupa 
a cadeira nº 15, que teve como pa-
trono Odorico Mendes.
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A magistratura precisa de uma escola 
com o objetivo precípuo de humanizar o 
juiz. A confirmação da premissa é a atua-
ção das escolas judiciais espalhadas pelo 
Brasil, cuja missão institucional toma gran-
des contornos por oferecer treinamento e 
formação aos magistrados e servidores do 
Poder Judiciário. 

E é exatamente em garantir mais do que 
o aperfeiçoamento técnico, mas também 
humanístico, que se delineia a posição es-
tratégica da Escola Superior da Magistra-
tura do Maranhão (Esmam) para este novo 
perfil da magistratura - cabe ao juiz de hoje 
não só resolver conflitos que chegam com 
os processos, mas cobrar a realização de 
políticas públicas.

No bicentenário do Tribunal de Justiça 
do Estado, o protagonismo da Esmam nar-
ra a história de 27 anos de uma escola judi-
cial determinada a fomentar qualidade na 
prestação jurisdicional conferida aos cida-
dãos que necessitam dos serviços da Justiça 
maranhense. 

FORMAÇÃO
Com a exigência do curso de formação 

como etapa obrigatória no seletivo de 2009 
para juiz substituto, a Esmam capacitou 58 
candidatos. Antes dessa data, a escola judi-
cial maranhense já vinha desenvolvendo o 
curso de preparação à magistratura, con-
cluindo 18 turmas nessa modalidade.

Formação continuada 

A Esmam tem avançado no suporte 
educacional de magistrados e servidores

Fundada em 12 de novembro de 1986, a Esmam está entre as dez mais 
antigas escolas judiciais do país
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O Maranhão foi o terceiro 
no Brasil a implantar o treina-
mento, que seguiu as diretrizes 
da Escola Nacional de Aperfei-
çoamento e Formação de Ma-
gistrados (Enfam), de acordo 
com a Resolução nº. 02/2009. 
Com nova proposta pedagógi-
ca, o curso de formação não se 
restringiu à visão processual e 
destacou-se por sua formata-
ção humanística e pragmática, 
com abordagens sobre a dinâ-
mica social, os novos desafios 
da carreira, aliando os temas às 
inovações legislativas. 

As ações, já neste primei-
ro curso, seguiam a percep-
ção voltada à formação de um 
novo perfil para a magistratu-
ra, tendo como um dos princi-
pais objetivos a ética, coligada 
à atuação do juiz enquanto um 
verdadeiro gestor da sua co-
marca.

Para o último seletivo, o 
curso de formação continua 
sendo etapa prevista e a escola 
judicial conta com uma equipe 
de juízes coordenadores capa-
citados, da qual fazem parte 

Josane Braga, Kariny Reis, Rai-
mundo Neris, Edilson Carida-
de e Silvio Suzart, que ideali-
zarão como a Esmam poderá 
preparar os novos juízes para o 
desafiante ofício.

O juiz Marco Adriano Ra-
mos Fonseca, hoje de entrância 
intermediária, atuando na 1ª 
Vara de Pedreiras, foi um dos 
formandos do primeiro curso, 
em 2009. Ele também já havia 

participado das ações de pre-
paração à magistratura, pro-
movidas pela Esmam.

“Fico muito satisfeito por 
ter participado desses dois mo-
mentos da escola judicial. O 
curso de formação possibili-
tou uma abordagem ampla de 
como trabalhar com o cidadão, 
em um Estado com uma popu-
lação ainda muito carente. Foi 
importante o que aprendemos 
para nos dar essa dimensão”, 
disse. 

O magistrado destacou que 
mesmo naquela época, a Esco-
la teve a preocupação em pre-
parar os juízes para as novas 
alternativas de julgamentos de 
conflitos, com base na conci-
liação e mediação, tema muito 
discutido atualmente.

“Fomos preparados para 
exercer as nossas funções judi-
cantes tendo em vista as novas 
propostas de conciliação, im-
plantadas recentemente pelo 

Magistrados participam de curso de formação continuada sobre 
Previdência Complementar

Juízes compartilham experiências no 
I Fórum de Discussão na ESMAM
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Tribunal, conforme recomen-
dação do CNJ. A área de ges-
tão também foi abordada, es-
tando diretamente relacionada 
à atividade administrativa que 
exercemos nas comarcas”, ava-
lia o juiz. 

Para o desembargador 
Marcelo Carvalho, diretor da 
Esmam, a preparação conferi-
da às escolas judiciais auxilia 
na adequação dos juízes a um 
novo perfil, pautado pela atu-
ação do magistrado junto à 
comunidade. “A escola é essen-
cial na construção dessa linha 
de pensamento, que corrobo-
ra para uma magistratura que 
tem mobilidade e interage com 
a sociedade. O cidadão precisa 
saber que o juiz está acessível 
para resolução de seus confli-

tos”, salientou.
Carvalho ressaltou que 

adaptar o ensino, com propos-
tas pedagógicas que correspon-
dam às exigências de uma nova 
geração que acompanha as ino-
vações tecnológicas e a dinâmi-
ca social é uma das preocupa-
ções das escolas judiciais.

“Os novos juízes perten-
cem a uma geração hiperativa, 
que cresceu em uma época de 
grandes avanços tecnológicos. 
É o cidadão polivalente, que 
tem acesso rápido à internet e 
sabe navegar. A magistratura 
deve se preparar para receber 
esse novo cidadão que já está 
fazendo concurso e entrando 
no Poder Judiciário”, enfatizou.

O juiz Gervásio Protásio 
dos Santos, presidente da Asso-

ciação dos Magistrados do Ma-
ranhão (AMMA), afirmou que 
a magistratura maranhense, a 
exemplo da brasileira, tem a 
compreensão de que seu papel 
é, sobretudo, servir a socieda-
de com prestação jurisdicional 
ágil e eficiente. 

“O magistrado, como cida-
dão, tem um compromisso com 
o Estado democrático de Direi-
to. Democracia e magistratura 
são faces da mesma moeda, não 
há democracia sem magistrado 
independente e nem tampouco 
magistrado independente sem 
democracia. A compreensão 
desse fato faz com que o juiz 
do nosso tempo assuma um 
compromisso mais direto com 
a comunidade, o que lhe exige 
mais preocupação e dedicação”, 

Galeria de Diretores da Escola Superior da Magistratura do Maranhão
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pontuou Protásio.

PRESENTE E FUTURO 
A escola judicial mara-

nhense tem avançado no su-
porte educacional de magis-
trados e servidores. Instituiu 
o Núcleo de Educação a Dis-
tância, por meio de convênio 
com a Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA), pelo qual 
formou 320 servidores no cur-
so de especialização em “Ges-
tão Pública”, seguindo para a 
formação da segunda turma, e 
capacitou a primeira turma de 
tutores no curso de “Educação 
à Distância”.

“A pós-graduação, cursada 
gratuitamente pelos servidores, 
foi um investimento da escola 
judicial e Tribunal de Justiça 
do Maranhão, que se conver-
teu em melhorias gerenciais do 
próprio Judiciário”, afirmou o 
desembargador Marcelo Car-
valho.

ESMAM CULTURAL
Consolidado no calendá-

rio anual da Escola Superior 
da Magistratura do Maranhão, 
o Esmam Cultural represen-
ta um espaço de arte e cultura 
no Judiciário maranhense, em 
que as mais variadas formas de 
produções artísticas, manifes-
tadas pelo talento de servidores 
e magistrados, são conhecidas, 
aplaudidas e incentivadas com 
a Galeria Prata da Casa e Mos-
tra de Talentos. 

Em sua 6ª edição, o Esmam 
Cultural será promovido no dia 
22 de novembro de 2013, no 
Centro de Criatividade Odylo 
Costa Filho, na Praia Grande.

A Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão foi 
fundada em 12 de novembro de 1986. Figura entre as dez mais an-
tigas escolas judiciais do país.

Antes ligada à Associação dos Magistrados do Maranhão 
(AMMA), passou a ser vinculada ao Tribunal de Justiça do Mara-
nhão por meio da Resolução nº 25 de 1998.

O primeiro diretor da Escola foi o desembargador José Pires 
da Fonseca. Na linha do tempo já figuraram como diretores, os 
desembargadores Emésio Dário, Artur Almada Lima, Madalena 
Serejo, Júlio Aires, Cleones Carvalho Cunha, Lourival Serejo e, 
atualmente, o desembargador Marcelo Carvalho Silva. O desem-
bargador Kleber Costa Carvalho atua como vice-diretor.

A Esmam foi a primeira escola judicial do Brasil a oferecer Cur-
so de Formação Continuada para magistrados, credenciados pela 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
(Enfam) e a terceira a promover o Curso de Formação para In-
gresso na Magistratura, que constitui última etapa dos concursos 
destinados ao provimento do cargo de juiz substituto.

HISTÓRIA DA ESMAM



Conheça as instalações da Corte bicentenária, que desde sua fundação, em 1813, vem modernizando sua 
estrutura e ampliando o seu corpo funcional para julgar a crescente demanda judicial. 

Em dois séculos de história, o Tribunal segue firme no cumprimento do seu papel institucional de promover 
a paz social, garantindo a Justiça a todo cidadão maranhense.

Na Internet

Endereço

Contatos

•	 Portal: www.tjma.jus.br
•	 Facebook: TJ_MA
•	 Twitter: @TJ_MA

Praça D. Pedro II, s/n, Centro
São Luís - MA. CEP: 65010-905

E-mail: faleconosco@tjma.jus.br
Telefone: (98) 3198-4300

Visita ao Tribunal de Justiça 
do Estado do Maranhão

Fachada do Tribunal de Justiça

Biblioteca
Gabinete do Presidente

Sala das Sessões Plenárias

Auditório
Salão Nobre

Galeria de Ex-Presidentes

Sala de Chá Clínica Médica

Entrada principal
Átrio
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