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PORTARIA-TJ - 47052017
Código de validação: 98F8D11A48

Dispõe sobre a substituição de Presidente do Processo Administrativo Disciplinar
nº. 48202/2013.

A JUÍZA DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE PEDREIRAS, DRA. LARISSA RODRIGUES TUPINAMBÁ CASTRO, no uso de suas atribuições
legais, etc.
CONSIDERANDO
o pedido formulado pela Coordenadora de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias, solicitando a substituição do Presidente da Comissão
Processante;
RESOLVE,
Art. 1º - Designar o servidor Petronio de Aguiar Pereira Júnior, matrícula 140491, Analista Judiciário, em substituição ao servidor Érico Roberto Gomes Lopes,
Analista Judiciário, matrícula nº. 99069, como Presidente da Comissão Sindicante, designada pela Portaria-TJ-25742013, com efeitos retroativos a 22/08/2014 .
Publique-se. Cumpra-se.
“ Fórum Desembargador Araújo Neto”, em Pedreiras/MA, 07 de junho de 2017.

LARISSA RODRIGUES TUPINAMBÁ CASTRO
Diretora do Fórum da Comarca de Pedreiras

3ª Vara de Pedreiras
Matrícula 93807
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ESMAM
EDT-ESMAM - 32017
Código de validação: 6B575228A1

EDITAL N°03/2017 – ESMAM
EDITAL DE SELEÇÃO AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM

TEORIA E PRÁTICA DA DECISÃO JUDICIAL
O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, torna pública a
abertura de inscrições, no período de 26 de junho a 07 de julho de 2017, e estabelece normas relativas à realização de Processo Seletivo destinado
ao provimento de 30 (trinta) vagas para o curso de Especialização Lato Sensu em Teoria e Prática da Decisão Judicial, de acordo com as c

ondições estabelecidas neste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O Curso de Especialização em Teoria e Prática da Decisão Judicial, na modalidade presencial, será oferecido pela Escola Superior da
Magistratura do Estado do Maranhão – Esmam.
1.2 O curso terá duração de 16 (dezesseis) meses, carga horária de 360 (trezentos e sessenta) horas, distribuídas em 18 (dezoito) disciplinas,

conforme anexo I, deste Edital.
1.3 Serão oferecidas 30 (trinta) vagas destinadas para os magistrados do Poder Judiciário maranhense, distribuídas da seguinte forma:
a) 07 vagas para entrância inicial.
b) 11 vagas para entrância intermediária.
c) 12 vagas para entrância final.
Parágrafo Único: A distribuição das vagas foi realizada de acordo com a proporção de magistrados em exercício em cada entrância do Poder
Judiciário maranhense.
1.4 As aulas serão ministradas na cidade de São Luís, na sede da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão, sendo dois encontros

por mês, sempre na sexta-feira e no sábado.
1.5 O magistrado aprovado e classificado se comprometerá a cumprir todas as atividades, frequentar as aulas e realizar as avaliações propostas,

obedecendo as normas e o cronograma do curso.
1.6 O magistrado que não concluir o curso será enquadrado nas seguintes modalidades:
1.6.1 Abandono:
a) quando o aluno deixar de frequentar quaisquer uma das disciplinas previstas no cronograma do curso.
b) quando o aluno deixar de participar das atividades avaliativas e/ou das provas.
c) quando o aluno não produzir e entregar o Trabalho de Conclusão de Curso em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma do
curso.
1.6.2 Rendimento Insuficiente:
a) O aluno que não obtiver nota mínima de 7,0 (sete) para aprovação em qualquer umas das disciplinas do curso.
b) O aluno que não obtiver nota mínima de 7,0 (sete) para aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso.
1.6.3 Interrupção de vínculo:
a) o magistrado que tiver seu vínculo rompido com o Poder Judiciário a pedido ou não.
1.7 Os trabalhos de conclusão de curso serão apresentados no formato de monografia, a serem desenvolvidos individualmente.
1.8 O trabalho de conclusão de curso será apresentado em São Luís, em data, horário e local estabelecidos pela direção da Esmam e Coordenação

de curso.
1.9 A nota do trabalho de conclusão de curso se constitui pela média aritmética do trabalho escrito e da apresentação oral.
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1.10 O aluno que se enquadrar em qualquer uma das situações previstas no item 1.6 e seguintes estará impossibilitado de concluir o curso e receber
a respectiva certificação.

Parágrafo Único: O magistrado que se enquadrar no item 1.6.3 poderá concluir o curso desde que pague o valor estabelecido no item 6.3 e cumpra
todas as atividades previstas para o curso.
1.11 O candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e às recomendações estabelecidas nesta chamada de seleção será
automaticamente eliminado do processo seletivo.
2 DO PÚBLICO-ALVO E REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
2.1 O Curso de Especialização em Teoria e Prática da Decisão Judicial será destinado exclusivamente para magistrados do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, contabilizando um total de 30 vagas.
2.2 O magistrado inscrito concorrerá às vagas destinadas à entrância em que se encontra na carreira, conforme distribuição informada no item 1.3,
deste Edital.
2.3 Não poderão concorrer às vagas disponibilizadas os magistrados afastados por qualquer razão ou aqueles que estão respondendo a inquérito
administrativo ou procedimento disciplinar.
2.4 O magistrado selecionado deverá declarar, no ato da matrícula, sua disponibilidade para participar de todas as atividades do curso, bem como
assinar termo de compromisso se responsabilizando em restituir ao Tribunal de Justiça o valor referente ao custo/aluno, informado no item 6.3 deste
Edital, caso desista do curso em qualquer momento da sua realização.
3 DA FREQUÊNCIA NO CURSO
3.1 A frequência mínima obrigatória, em cada disciplina, é de 75% (setenta e cinco por cento), não podendo as faltas ultrapassarem o limite de 25%
da carga horária total do curso.
3.2 O controle de frequência das aulas será realizado por meio de aferição com leitor de código de barras ou, alternativamente, lista de presença no
caso da impossibilidade do registro eletrônico.
Parágrafo Único: A previsão de 25% de ausência foi concedida para ser utilizada pelo magistrado em situações imprevisíveis. Dessa forma, não serão
feitas justificativas de possíveis ausências que ultrapassem o limite já estabelecido, excetuando-se casos extremos (ex: problemas de saúde) que
deverão ser analisados pela diretoria da Esmam mediante requerimento feito pelo magistrado.
4 DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
4.1 As inscrições estarão abertas no Sistema Acadêmico Tutor no período de 26 de junho a 07 de julho de 2017.
4.2 A inscrição será efetivada mediante preenchimento do formulário de inscrição disponível no Sistema Acadêmico Tutor, no qual o magistrado
confirmará seus dados pessoais e anexará uma Carta de Intenções, seguindo as instruções quanto a salvar, enviar arquivo e esperar a mensagem
de confirmação do envio.
Parágrafo Único: A Carta de Intenções deverá ser elaborada conforme as orientações dispostas no anexo II, deste Edital. Ela não será instrumento
de avaliação, porém é documentação obrigatória para a inscrição.
4.3 A Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão não se responsabilizará por solicitação de inscrição que não seja recebida por motivo
de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou qualquer outro fator que impeça a transferência de
dados.
4.4 As inscrições deferidas serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico – DJE do Estado do Maranhão.
4.5 O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata, ou que não satisfaça às exigências deste Edital, terá sua inscrição cancelada e serão
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que seja aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.
4.6 As inscrições, a matrícula e o curso serão custeados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão -TJMA.
4.7 O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão não cobrirá despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação do magistrado selecionado
durante os períodos de atividades do curso.
5. DA SELEÇÃO
5.1 Caso haja mais inscritos do que o número de vagas, a seleção será realizada pelo critério de antiguidade.
5.2 A ordem de classificação será elaborada por entrância, de acordo com a lista de antiguidade fornecida pela Corregedoria-Geral da Justiça.
5.3 Caso sobre vagas em alguma das entrâncias, estas serão automaticamente destinadas aos magistrados das outras entrâncias, alternando a
distribuição de acordo com a antiguidade.
a) Exemplo: sobrando três vagas na entrância intermediária, a primeira será destinada para entrância final, a segunda para a inicial e a terceira
novamente para a final.
5.4 A Carta de Intenções não será objeto de avaliação e sim critério de inscrição.
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 O não comparecimento ao curso, entradas tardias e/ou saídas antecipadas, bem como a ausência durante a explanação de conteúdos, sem
justificativa aceita pela direção da Esmam, sujeitará ao aluno à aplicação de medidas administrativas legais.
6.2 Excetuada a hipótese de aposentadoria por invalidez, o magistrado terá de ressarcir ao erário, de uma só vez, o montante despendido pelo Poder
Judiciário, nas seguintes situações:
a) deixar de frequentar o curso, ainda que temporariamente;
b) for reprovado por faltas injustificadas;
c) for reprovado por insuficiência de aproveitamento;
d) for exonerado por qualquer motivo no decorrer do curso ou dentro do período de três (3) anos após a conclusão do curso.
6.3 O magistrado que não concluir o curso, estará sujeito à devolução de R$6.700,00 (seis mil e setecentos reais) ao Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, correspondente ao valor integral por aluno do curso.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 A Esmam solicitará o afastamento do magistrado à Corregedoria-Geral da Justiça para frequentar as aulas, devendo este compatibilizar a pauta
de audiência da sua unidade judicial ao cronograma das aulas fornecido pela Coordenação do curso.
7.2 Somente serão considerados inscritos os candidatos que atenderem ao estabelecido neste Edital.
7.3 Somente terão caráter oficial as informações veiculadas no site da Esmam.
7.4 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela diretoria da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão.

São Luís/MA, 06 de junho de 2017.
Desembargador PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA

Diretor da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão
ANEXO I

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR (DISCIPLINAS)
I – Metodologia da Pesquisa Científica (20 horas)
II – Psicologia Jurídica (20 horas)
III – Filosofia do Direito (20 horas)
IV – Precedentes Judiciais (20 horas)
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V – Direitos Humanos e Decisão Judicial (20 horas)
VI – Tutela Coletiva de Direitos (20 horas)
VII – Tendências do Direito de Família (20 horas)
VIII – Criminologia (20 horas)
IX – Jurisdição Constitucional e Democracia (20 horas)
X – Fontes e Modelos do Direito Privado (20 horas)
XI – Formas Alternativas de Resoluções de Controvérsias (20 horas)
XII – Tendências do Direito Processual Penal (20 horas)
XIII – Direito Eletrônico (20 horas)
XIV – Motivação da Decisão Judicial (20 horas)
XV – Argumentação Jurídica (20 horas)
XVI – Ética e Decisão Judicial (20 horas)
XVII – Impactos Econômicos e Sociais da Decisão Judicial (20 horas)
XVIII – Biodireito e Direito à Saúde (20 horas)

ANEXO II – MODELO DA CARTA DE INTENÇÕES
ORIENTAÇÕES: Escrever, no máximo, em duas laudas, fonte times new roman ou arial, tamanho 12, espaço de 1,5 entre linhas, recuo de 2 cm na
primeira linha de cada parágrafo, margem esquerda e superior de 3 cm e margem direita e inferior de 2 cm)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO MARANHÃO

ESPECIALIZAÇÃO EM TEORIA E PRÁTICA DA DECISÃO JUDICIAL
CARTA DE INTENÇÕES

Eu, (NOME DO CANDIDATO), venho, por meio desta, demonstrar meu interesse em participara da Especialização Lato Sensu em Teoria
e Prática da Decisão Judicial oferecida pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão.

Minha formação acadêmica incluí graduação em (CITAR A GRADUAÇÃO EM DIREITO E OUTRAS, SE HOUVER), concluída(s) em
(ANO), na (INSTITUIÇÃO ONDE SE GRADUOU). (CITAR CURSOS, PROJETOS DE PESQUISA, ATIVIDADES VOLUNTÁRIAS, EXPERIÊNCIAS E
OUTROS EVENTOS MAIS RELEVANTES OCORRIDOS DURANTE E APÓS A GRADUAÇÃO E EM SUA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL).

Meu objetivo profissional é (DESCREVA SEU OBJETIVO). Minha opção pelo curso de Especialização em Teoria e Prática da Decisão
Judicial se justifica por (APRESENTE MOTIVOS QUE LHE MOTIVARAM A ESCOLHER ESSE CURSO).

Pretendo desenvolver a seguinte pesquisa (CITAR O TEMA QUE PRETENDE PESQUISAR, JUSTIFICANDO A ESCOLHA) durante a
realização do curso e apresentar seus resultados por meio de trabalho monográfico.

Para finalizar, apresento minhas expectativas com relação ao curso (APRESENTE SUAS EXPECTATIVAS SOBRE O CURSO E A
CONTRIBUIÇÃO DESSA ESPECIALIZAÇÃO PARA SUA VIDA PROFISSIONAL).

Sendo só para o momento, apresento.
São Luís,____ de ___________________ de 2017.

_______________________________________________
ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A)

PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
Diretor da Escola Superior de Magistratura - Esmam

Gab. Des. Paulo Sergio Velten Pereira
Matrícula 126599
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Corregedoria Geral da Justiça

Coordenadoria de Orientação, Fiscalização, Correição, Disciplina e Avaliação das Serventias

DECISÃƒO-CSERVCGJ - 702016
( relativo ao Processo 518562016 )
Código de validação: 9CFECBA51E

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e considerando
a solicitação contida no Processo nº 51856/2016-CGJ.
COMUNICA aos MM. Juízes de Direito, membros do Ministério Público, Advogados, Notários, Registradores,
Serventuários e a quem possa interessar sobre ainutilização de 01 (um) selo Digital-Tipo- (Registro Civil-Isento)-sequência
alfumérica: A1AAA18936 – Processo n. 0026560-96.2016.8.22.1111, nos termos do comunicado encaminhado
pelaaaCORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA.
Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 16 DE FEVEREIRO DE
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