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Cria a “Rádio Web Justiça do Maranhão” no Poder Judiciário.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a necessidade do Poder Judiciário do Estado do Maranhão ter seu órgão oficial de comunicação,
RESOLVE,ad referendum, do Plenário,
Art. 1º Fica criada a “Rádio Web Justiça do Maranhão”,como órgão de comunicação oficial do Poder Judiciário do Estado do
Maranhão.
Art. 2º-A “Radio Web Justiça do Maranhão,tem as seguintes atribuições:
I- dar ampla divulgação aos atos institucionais da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão;
II- levar ao conhecimento da sociedade maranhense e brasileira as informações de interesse público demandada pelo Poder
Judiciário do Estado do Maranhão;
III- promover, com uma programação pluralista e diversificada, a integração dos magistrados e servidores da Justiça Estadual,
assumindo o compromisso com os valores éticos e institucionais do Poder Judiciário do Maranhão;
IV- dar caráter informativo às atividades institucionais, educativas, culturais e artísticas desenvolvidas no âmbito do Poder
Judiciário do Maranhão;
V- informar, com honestidade e transparência, à comunidade jurídica e à sociedade civil organizada, os julgamentos das sessões
das câmaras cíveis e criminais isoladas, câmaras cíveis e criminais reunidas e das sessões plenárias administrativas e
jurisdicionais do Tribunal de Justiça do Maranhão;
VI- divulgar sistematicamente as campanhas institucionais sobre os projetos sociais, ambientais e de saúde do Poder Judiciário do
Maranhão;
VII- divulgar eventos, congressos, seminários, cursos, treinamentos e palestras promovidas pelo Poder Judiciário do Maranhão;
VIII- divulgar as ações de responsabilidade social e ambiental do Poder Judiciário do Maranhão;
IX- aproximar o Poder Judiciário do Maranhão da sociedade, dando visibilidade aos projetos e ações institucionais de cunho social
voltados para a cidadania;
X- utilizar as ferramentas da comunicação radiofônica para estabelecer na educação uma perspectiva dialógica entre órgãos do
Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, escolas, universidades e entidades da sociedade civil;
XI- funcionar como importante canal de comunicação do Poder Judiciário, atuando não só no aperfeiçoamento do diálogo
institucional entre membros do Poder Judiciário, como também veículo difusor dos valores culturais do Maranhão;
XII- atuar como um meio de comunicação com potencial educativo, transmitindo palestras pedagógicas sobre temas ligados à
saúde do servidor e boas práticas no ambiente de trabalho.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luis, 31de outubro de 2018

Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente do Tribunal de Justiça
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