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Desembargador Vicente de Paula é o novo vice-presidente do TJMA

Eleito por unanimidade, novo membro da Mesa Diretora tomou posse no cargo na Sala das Sessões Plenárias do
TJMA, após a sessão desta quarta (17).

O desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro foi eleito por unanimidade, nesta quarta-feira (17), para
ocupar o cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, no período de 17 de novembro de 2021
a 29 de abril de 2022. A votação, realizada em sessão plenária administrativa, ocorreu em razão da
aposentadoria do desembargador Jaime Ferreira de Araújo, no dia 8 de novembro passado, nos termos do
Artigo 108 do Regimento Interno do TJMA.

O novo vice-presidente agradeceu aos colegas desembargadores e desembargadoras por lhe terem concedido o
privilégio de ser conduzido à Vice-Presidência da Corte. Disse sentir-se muito honrado e orgulhoso pela escolha,
além de ciente de que, ao contrário do que acontece em outras instituições, a Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça exige uma atuação do seu ocupante bastante proativa.

"Nesse sentido, quero me conduzir sempre aliado com os propósitos de termos uma Justiça célere, uma Justiça
aberta para a população, uma Justiça que possa atender aos anseios de toda a sociedade", destacou Vicente de
Paula Castro.

Em seguida, o desembargador eleito fez o juramente solene e assinou o termo de compromisso e posse, após a
leitura do documento pelo diretor-geral do TJMA, Mário Lobão.

O presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, em seu nome e em nome do corregedor-geral da Justiça,
desembargador Paulo Velten, deu as boas-vindas ao novo integrante da Mesa Diretora do Judiciário.

"Confirmamos a Vossa Excelência a nossa satisfação de recebê-lo como componente na nossa Diretoria",
concluiu Lourival Serejo.

C o n t i n u e  l e n d o  m a i s  e m :  
http://www.amarcosnoticias.com.br/desembargador-vicente-de-paula-e-o-novo-vice-presidente-do-tjma/

http://www.amarcosnoticias.com.br/desembargador-vicente-de-paula-e-o-novo-vice-presidente-do-tjma/
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Tribunal de Justiça do MA retoma debate sobre processo de
punição contra Sidarta Gautama
 

O pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão poderá encerrar nesta quarta-feira (17) o debate sobre processo
administrativo disciplinar contra o juiz Sidarta Gautama, da 1ª Vara da Comarca de Caxias, que apura se ele
cometeu violação aos deveres de magistrado na condução de uma ação envolvendo a Google, Yahoo! e a
Microsoft.

 

De acordo com resolução do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) que trata sobre a uniformização de normas
relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados, bem como acerca do rito e das
penalidades, o julgamento deve ser realizado em sessão pública, caso não seja decretado segredo de justiça.

O presidente do Poder Judiciário e da CGJ (Corregedoria-Geral de Justiça) maranhense, respectivamente,
desembargadores Lourival Serejo e Paulo Velten, terão direito a voto.

Conforme mostrou o ATUAL7, Gautama determinou que as três gigantes de tecnologia excluíssem de seus
respectivos sistemas de busca e da memória caches de seus servidores o nome do empresário cearense José
Juacy Cunha Pinto Filho, apontado em relatório da CGU (Controladoria Geral da União) como proprietário de
seis empresas suspeitas de desvio de R$ 21 milhões do BNB (Banco do Nordeste do Brasil).

No bojo do processo, a Google, Yahoo! e a Microsoft teriam sido multadas em quase R$ 1 milhão e, antes do
caso transitar em julgado, Sidarta Gautama teria autorizado a retirada do valor depositado em conta judicial.

Em julgamento de reclamação disciplinar contra o titular da da 1ª Vara da Comarca de Caxias, em julho do ano
passado, os desembargadores do TJ maranhense decidiram, por unanimidade, pela abertura do PAD, como é
chamado internamente esse tipo de procedimento, mas sem afastamento de suas funções judicantes.

A Lei Ôrganica da Magistratura, a Loman, prevê que as penas disciplinares contra magistrados são advertência,
censura, remoção compulsória, disponibilidade, aposentadoria compulsória ou demissão.

Para que haja condenação, é necessário o voto da maioria absoluta dos membros do tribunal. Na hipótese em
que haja divergência quanto à pena, sem que se tenha formado maioria absoluta por uma delas, será aplicada a
mais leve, ou, no caso de mais de duas penas alternativas, a mais leve que tiver obtido o maior número de votos.

O Tribunal de Justiça pode ainda remeter o caso para o Ministério Público, caso entenda pela existência de
indícios de crime de ação pública incondicionada.

A relatora do caso é a desembargadora Graça Duarte, que já teceu duros comentários a respeito do magistrado.



Segundo ela, Gautama é “doente de caráter, tem o caráter deformado” e “usa a inteligência para o mal”.

“Desde que eu me entendo por desembargadora vejo processo em que o Dr. Sidarta faz parte com
comportamento que não condiz com a magistratura”, apontou, durante julgamento da reclamação disciplinar.

Naquela sessão, Graça Duarte defendeu que Sidarta Galtama deveria ser afastado de suas funções de juiz.

“Ele é um perigo. Ele é periculoso para a sociedade”, justificou.
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Justiça manda suspender greve no Detran-MA

Movimento grevista foi planejado para ser iniciado na terça-feira,16, pelo Sindicato dos Servidores do
Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão ( Sinsdetran-MA) e o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço
Públicos do Estado do Maranhão ( Sintsep-MA).

Por considerar que a greve traria prejuízos irreparáveis, a Justiça determinou a imediata suspensão do
movimento grevista com retorno dos servidores às suas respectivas funções sob pena de corte de salários e
aplicação de multa diária de R$ 200 mil aos sindicatos.

Além de se tratar de serviço essencial à população, voltado à segurança pública e ao poder de polícia estatal,
outro motivo da decisão judicial é que “as exigências apresentadas transgridem as normas do artigo 8, VI, da
Lei Complementar n° 173/2020, uma delas (extensão do auxílio aos servidores afastados) já fora tratada em
demanda judicial julgada improcedente”.
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Desembargador Douglas Amorim passa a integrar a 6ª Câmara
Cível do TJMA

Desembargador Douglas Amorim
Em seu primeiro dia de atuação numa sessão plenária do Tribunal de Justiça do Maranhão, o desembargador
Douglas Amorim solicitou ao presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, sua remoção para a 6ª
Câmara Cível da Corte. O órgão colegiado passou a dispor de uma vaga, em decorrência da aposentadoria da
desembargadora Anildes Cruz. A remoção foi aprovada por unanimidade do Pleno, nesta quarta-feira (17).

Presidente da 6ª Câmara Cível, o desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho disse ser uma honra receber o
desembargador Douglas Amorim já a partir desta quinta-feira (18), dia de realização das sessões do órgão
colegiado. O desembargador José Jorge Figueiredo, outro integrante da 6ª Câmara Cível, também deu as
boas-vindas ao desembargador Douglas Amorim.
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Desembargador Vicente de Paula é o novo vice-presidente do TJMA

Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro
O desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro foi eleito por unanimidade, nesta quarta-feira (17), para
ocupar o cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, no período de 17 de novembro de 2021
a 29 de abril de 2022. A votação, realizada em sessão plenária administrativa, ocorreu em razão da
aposentadoria do desembargador Jaime Ferreira de Araújo, no dia 8 de novembro passado, nos termos do
Artigo 108 do Regimento Interno do TJMA.

O desembargador agradeceu aos colegas por lhe terem concedido o privilégio de ser conduzido à
Vice-Presidência da Corte. Disse sentir-se muito honrado e orgulhoso pela escolha, além de ciente de que, ao
contrário do que acontece em outras instituições, a Vice-Presidência do TJMA exige uma atuação do seu
ocupante bastante proativa.

“Nesse sentido, quero me conduzir sempre aliado com os propósitos de termos uma Justiça célere, uma Justiça
aberta para a população, uma Justiça que possa atender aos anseios de toda a sociedade”, destacou Vicente de
Paula Castro.

Em seguida, o desembargador eleito fez o juramente solene e assinou o termo de compromisso e posse, após a
leitura do documento pelo diretor-geral do TJMA, Mário Lobão.
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TJMA tem novo vice-presidente

O desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro foi eleito por unanimidade, nesta quarta-feira (17), para
ocupar o cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, no período de 17 de novembro de 2021
a 29 de abril de 2022. A votação, realizada em sessão plenária administrativa, ocorreu em razão da
aposentadoria do desembargador Jaime Ferreira de Araújo, no dia 8 de novembro passado, nos termos do
Artigo 108 do Regimento Interno do TJMA.

O novo vice-presidente agradeceu aos colegas desembargadores e desembargadoras por lhe terem concedido o
privilégio de ser conduzido à Vice-Presidência da Corte. Disse sentir-se muito honrado e orgulhoso pela escolha,
além de ciente de que, ao contrário do que acontece em outras instituições, a Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça exige uma atuação do seu ocupante bastante proativa.

“Nesse sentido, quero me conduzir sempre aliado com os propósitos de termos uma Justiça célere, uma Justiça
aberta para a população, uma Justiça que possa atender aos anseios de toda a sociedade”, destacou Vicente de
Paula Castro.

Eleição do desembargador Vicente de Paula para vice-presidente do TJMA – juramento
Em seguida, o desembargador eleito fez o juramente solene e assinou o termo de compromisso e posse, após a
leitura do documento pelo diretor-geral do TJMA, Mário Lobão.

Eleição do desembargador Vicente de Paula para vice-presidente do TJMA – assinatura do termo
O presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, em seu nome e em nome do corregedor-geral da Justiça,
desembargador Paulo Velten, deu as boas-vindas ao novo integrante da Mesa Diretora do Judiciário.

Eleição do desembargador Vicente de Paula para vice-presidente do TJMA – membros da mesa
“Confirmamos a Vossa Excelência a nossa satisfação de recebê-lo como componente na nossa Diretoria”,
concluiu Lourival Serejo.

Eleição – Pouco antes da eleição, os desembargadores Marcelino Everton e Ricardo Duailibe anunciaram que
não manifestaram interesse em concorrer à vaga de vice-presidente, depois que souberam que o
desembargador Vicente de Paula Castro demonstrou interesse.

O presidente Lourival Serejo convidou o desembargador Bayma Araújo para efetuar a contagem de votos. O
decano do TJMA, então, convidou o desembargador Paulo Velten para acompanhar de perto o ato.

Continue lendo mais em: https://gilbertoleda.com.br/2021/11/17/tjma-tem-novo-vice-presidente/
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Desembargador Vicente de Paula é o novo vice-presidente do TJMA

Eleito por unanimidade, novo membro da Mesa Diretora tomou posse no cargo na Sala das Sessões Plenárias do
TJMA, após a sessão desta quarta, 17
Desembargador Vicente de Paula é o novo vice-presidente do TJMA
Novo vice-presidente agradeceu aos colegas (Divulgação/TJMA)
O desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro foi eleito por unanimidade, nesta quarta-feira (17), para
ocupar o cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, no período de 17 de novembro de 2021
a 29 de abril de 2022. A votação, realizada em sessão plenária administrativa, ocorreu em razão da
aposentadoria do desembargador Jaime Ferreira de Araújo, no dia 8 de novembro passado, nos termos do
Artigo 108 do Regimento Interno do TJMA.

O novo vice-presidente agradeceu aos colegas desembargadores e desembargadoras por lhe terem concedido o
privilégio de ser conduzido à Vice-Presidência da Corte. Disse sentir-se muito honrado e orgulhoso pela escolha,
além de ciente de que, ao contrário do que acontece em outras instituições, a Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça exige uma atuação do seu ocupante bastante proativa.

“Nesse sentido, quero me conduzir sempre aliado com os propósitos de termos uma Justiça célere, uma Justiça
aberta para a população, uma Justiça que possa atender aos anseios de toda a sociedade”, destacou Vicente de
Paula Castro.

Eleição do desembargador Vicente de Paula para vice-presidente do TJMA - juramento
Em seguida, o desembargador eleito fez o juramente solene e assinou o termo de compromisso e posse, após a
leitura do documento pelo diretor-geral do TJMA, Mário Lobão.

Eleição do desembargador Vicente de Paula para vice-presidente do TJMA - assinatura do termo
O presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, em seu nome e em nome do corregedor-geral da Justiça,
desembargador Paulo Velten, deu as boas-vindas ao novo integrante da Mesa Diretora do Judiciário.

Eleição do desembargador Vicente de Paula para vice-presidente do TJMA - membros da mesa
“Confirmamos a Vossa Excelência a nossa satisfação de recebê-lo como componente na nossa Diretoria”,
concluiu Lourival Serejo.

Eleição - Pouco antes da eleição, os desembargadores Marcelino Everton e Ricardo Duailibe anunciaram que
não manifestaram interesse em concorrer à vaga de vice-presidente, depois que souberam que o
desembargador Vicente de Paula Castro demonstrou interesse.

O presidente Lourival Serejo convidou o desembargador Bayma Araújo para efetuar a contagem de votos. O
decano do TJMA, então, convidou o desembargador Paulo Velten para acompanhar de perto o ato.

C o n t i n u e  l e n d o  m a i s  e m ;  
https://imirante.com/sao-luis/noticias/2021/11/17/desembargador-vicente-de-paula-e-o-novo-vice-presidente-do-t
jma.shtml

https://imirante.com/sao-luis/noticias/2021/11/17/desembargador-vicente-de-paula-e-o-novo-vice-presidente-do-tjma.shtml
https://imirante.com/sao-luis/noticias/2021/11/17/desembargador-vicente-de-paula-e-o-novo-vice-presidente-do-tjma.shtml
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Tribunal de Justiça do Maranhão instala Sétima Vara Cível,
presidida pelo desembargador Tyrone Silva

por Aquiles Emir -17 de novembro de 2021027
Compartilhar no Facebook Tweet no Twitter  

Desembargadores realizam sessão inaugural nesta terça-feira 
A sessão inaugural da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão foi realizada nesta terça-feira (16),
por meio de videoconferência. O órgão colegiado é composto pelos desembargadores Tyrone Silva (presidente),
Josemar Lopes Santos e Antônio Vieira Filho. A procuradora de Justiça Flávia Tereza de Viveiros Vieira também
participou do encontro.
De início, o desembargador Tyrone Silva explicou que seria um evento solene, histórico, por não ter sido ainda
possível pautar processos para julgamento, mas anunciou que já há uma pauta encaminhada para a próxima
sessão, no dia 23 de novembro.
“Espero que o nosso trabalho seja muito produtivo, muito gratificante”, desejou Tyrone Silva, ao demonstrar
satisfação em trabalhar com os colegas do órgão.

Em seguida, o presidente da 7ª Câmara Cível passou a palavra ao secretário do órgão, Iuri Garros, que
apresentou as pessoas que trabalharão na câmara e explicou como os serviços serão organizados, inicialmente.

O desembargador Josemar Lopes Santos lembrou que ele e o desembargador Tyrone Silva já se conhecem de
longa data e disse ser do perfil do presidente do novo órgão fazer cumprir as normas com a celeridade que todo
jurisdicionado deseja. Falou que, também com o desembargador Antônio Vieira Filho, todos estão preparados
para a missão.

“Cumprir a missão, dando ao jurisdicionado a esperança de que processo não vai dormir em prateleira”, frisou
Josemar Lopes Santos.

O desembargador Antônio Vieira Filho entende que, com a soma das forças dos integrantes do órgão, haverá
um bom desenvolvimento.

“Tenho certeza que nós vamos dar conta do serviço que nos foi atribuído. Eu confio na competência de todos”,
elogiou Antônio Vieira Filho.

A procuradora de Justiça Flávia Tereza de Viveiros Vieira também demonstrou disposição para dar celeridade
aos processos.

“É uma fase nova na nossa jornada, mas estamos preparados para cumprir”, avaliou a procuradora de Justiça.

A 7ª Câmara Cível foi instalada em 2 de setembro deste ano, por meio da Ata-GP 42021 e já conta com mais de
4 mil processos. Suas sessões presenciais ou por videoconferência serão realizadas sempre às terças, mesmo
dia de início das sessões virtuais, que têm duração de uma semana.
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Para desembargadores, riscos de pegar covid-19 somente quando
estão dentro do TJMA

Desembargadores Paulo Velten, Vicente de Paula, Joaquim Figueiredo, Jamil Gedeon, José Jorge, Nelma Sarney,
Jorge Rachid e Froz Sobrinho, numa aproximação não permitida dentro do Tribunal de Justiça
Vírus sabe onde está pisando
Certas coisas são difíceis de entender, mais ainda de explicar. Na próxima sexta-feira (19), o advogado Luís
Guterres será homenageado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão com a Medalha Desembargador Antônio
Rodrigues Velozzo, mas, devido às medidas restritivas para enfrentamento da covid-19 adotadas pelo Poder
Judiciário, a cerimônia será restrita ao agraciado, não sendo permitida a presença de nenhum convidado.

ESMAM CULTURAL 2021 - Jurema Mamede
Membros do Poder Judiciário reunidos para a festa de aniversário da Esmam
Tanto rigor seria motivo de elogios, torna-se incompreensível depois da realização, sexta-feira (12) da semana
passada, de uma festa no Goden Shopping, no bairro do Calhau, para comemoração dos 35 anos da Escola
Superior de Magistratura do Maranhão (Esmam), que reuniu desembargadores com seus familiares, servidores
do TJMA, artistas e outros convidados, que se confraternizaram sem máscaras, sem obedecer distanciamento
social e outras medidas protetivas contra coronavírus, apresentação de carteira de vacinação etc.

Esmam Cultural 14ª Edição
Presidente do Tribunal de Justiça, Lourival Serejo, na abertura do evento, sem medo de coronavírus
Fica a impressão que os membros do Poder Judiciário acreditam que só se sentem inseguros, expostos aos
riscos de infecção quando estão dentro de seu ambiente de trabalho, onde aliás, qualquer pessoa, para adentrar,
é obrigada a mostrar carteira de vacinação.

Fora da sede do TJMA, magistrado pode se confraternizar, abraçar convidados etc, diferentemente se esse
alguém tentar uma aproximação com um deles nas dependências do Palácio Clóvis Beviláqua, pois isto será
tolerado somente se comprovada a imunização, e quem se se sentir prejudicado que vá reclamar ao Papa.
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Desembargador Vicente de Paula é o novo vice-presidente do
Tribunal de Justiça

Novo membro da Mesa Diretora tomou posse nesta quarta
O desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro foi eleito por unanimidade, nesta quarta-feira (17), para
ocupar o cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, no período de 17 de novembro de 2021
a 29 de abril de 2022. A votação, realizada em sessão plenária administrativa, ocorreu em razão da
aposentadoria do desembargador Jaime Ferreira de Araújo, no dia 8 de novembro passado, nos termos do
Artigo 108 do Regimento Interno do TJMA.

O novo vice-presidente agradeceu aos colegas desembargadores e desembargadoras por lhe terem concedido o
privilégio de ser conduzido à Vice-Presidência da Corte. Disse sentir-se muito honrado e orgulhoso pela escolha,
além de ciente de que, ao contrário do que acontece em outras instituições, a Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça exige uma atuação do seu ocupante bastante proativa.

“Nesse sentido, quero me conduzir sempre aliado com os propósitos de termos uma Justiça célere, uma Justiça
aberta para a população, uma Justiça que possa atender aos anseios de toda a sociedade”, destacou Vicente de
Paula Castro.

Eleição do desembargador Vicente de Paula para vice-presidente do TJMA - juramento
Novo vice-presidente prestando juramento de posse (Ribamar Pinheiro/TJMA)
O presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, em seu nome e em nome do corregedor-geral da Justiça,
desembargador Paulo Velten, deu as boas-vindas ao novo integrante da Mesa Diretora do Judiciário.

“Confirmamos a Vossa Excelência a nossa satisfação de recebê-lo como componente na nossa Diretoria”,
concluiu Lourival Serejo.

Eleição – Pouco antes da eleição, os desembargadores Marcelino Everton e Ricardo Duailibe anunciaram que
não manifestaram interesse em concorrer à vaga de vice-presidente, depois que souberam que o
desembargador Vicente de Paula Castro demonstrou interesse.

O presidente Lourival Serejo convidou o desembargador Bayma Araújo para efetuar a contagem de votos. O
decano do TJMA, então, convidou o desembargador Paulo Velten para acompanhar de perto o ato.

Eleição do desembargador Vicente de Paula para vice-presidente do TJMA - membros da mesa
Paulo Velten, Lourival Serejo e Vicente de Paula (Ribamar Pinheiro/TJMA)
Perfil – Vicente de Paula Gomes de Castro nasceu em Piracuruca, no norte do Piauí, em 24 de dezembro de
1949. Ingressou no serviço público em 1970, como escrivão de polícia da Secretaria de Segurança Pública do
Piauí, após aprovação em concurso público. Ainda estudante de Direito, ascendeu ao cargo de delegado de
Polícia Civil naquele Estado.

Bacharelou-se em Direito em 1974, pela Universidade Federal do Piauí. Em agosto de 1975, exonerou-se da



Polícia Civil para ingressar no Ministério Público do Piauí, como promotor de Justiça, após aprovação em
concurso público. Especializou-se em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará, em 1979.

Veio para o Maranhão em fevereiro de 1982, aprovado em concurso público para juiz de direito, realizado no
ano anterior. Foi nomeado juiz substituto para a comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão, onde depois foi
titularizado. Trabalhou nas comarcas de Vargem Grande, Timon e Balsas.

Depois de dez anos no interior, foi promovido para a capital, em 1992. Foi juiz auxiliar por quatro anos, até se
tornar titular na 2ª Vara da Infância da Juventude. Assumiu a 4ª Vara Cível de São Luís, passou pela 1ª Vara da
Infância e da Juventude e, por fim, foi removido, a pedido, para a Auditoria da Justiça Militar, de onde saiu para
ser desembargador, pelo critério de antiguidade, e oficialmente empossado no dia 16 de maio.
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Mostra reúne talentos do Judiciário nos 35 anos da Escola Superior
de Magistratura
 

A 14ª edição da Mostra Cultural do Judiciário do Maranhão levou ao palco, na última sexta-feira (12), música,
poesia e ainda celebrou as artes plásticas e a fotografia, em 18 produções de profissionais que atuam no
Tribunal de Justiça. A noite de comemorações, na praça de eventos do Golden Shopping, em São Luís, marcou o
aniversário de 35 anos da Escola Superior da Magistratura (ESMAM).

Na abertura da ESMAM Cultural, o presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, disse que a mostra é
uma noite para expandir a alegria, em ambiente diferente da rotina diária e do envolvimento com processos e a
burocracia habitual. “Estamos felizes por poder nos confraternizar nesses 35 anos da ESMAM e conhecer os
talentos inscritos na nossa Exposição Pratas da Casa”, destacou.

Emocionado, o diretor da ESMAM, desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos, disse estar orgulhoso de
ser o gestor da escola judicial nos seus 35 anos de fundação e acrescentou que o evento cultural é uma
oportunidade para servidores e magistrados, como também familiares e a sociedade, apreciarem os outros
papéis de quem faz a justiça acontecer diariamente.

“A ESMAM alcança a maturidade e se apresenta como uma das instituições de referência no país na formação e
aperfeiçoamento dos profissionais que atuam no Judiciário, Sinto-me honrado de fazer parte dessa história”,
declarou.

O evento foi prestigiado por desembargadores e desembargadoras, juízes e juízas, que assistiram às
apresentações musicais e recitais poéticos e conferiram as exposições fotográficas e de artes plásticas.

 

Convidados – Nesta edição, com o  apoio cultural do Governo do Estado, Potiguar, Equatorial, Golden Shopping
e Construtora Franere, o projeto trouxe como convidados o cantor e compositor César Nascimento e Banda,
além dos grupos folclóricos Lamparina e Ciranda de Roda, que animaram a festa com repertório de samba e
outros ritmos populares, especialmente maranhenses, e espetáculo dançante.

ESMAM CULTURAL 2021 - César Nascimento
O cantor César Nascimento e banda animaram os convidados
Telas do artista plástico maranhense Ithamar Monteiro Nunes – pintadas à mão livre, com técnicas a óleo,
aquarela, caneta nanquim e caneta esferográfica – foram cedidas para exposição. O intelectual, professor de
matemática, desenhista e arquiteto aposentado, atualmente reside no Asilo de Mendicidade de São Luís, onde
mantém o seu acervo.

Pratas da casa – Participando da mostra pela quarta vez, a analista judiciária Maria Arlinda Reis, da divisão de
Serviço Social e Psicologia do Fórum de São Luís, teve sua poesia Interpretada pela atriz maranhense Viviane



Vasconcelos. “Participar do ESMAM Cultural me ajudou a desinibir e acreditar mais no meu potencial. Passei a
postar poesias nas redes sociais e a participar de concursos poéticos nacionais e internacionais. Neste ano, fui
convidada a me tornar membro de duas academias literárias e a participar de antologias poéticas”, conta.

Da mesma forma, a jornalista Irma Helenn Cabral, analista da Assessoria de Comunicação do TJMA, resolveu
tornar públicas suas composições literárias, estreando a poesia Tentativa, que foi interpretada por sua filha,
Maria Clara, de 13 anos. “Ainda não sou poeta, mas a poesia é meu exercício de concisão e, muitas vezes, meu
lugar de encontro com a riqueza embutida no que parece insignificante, naquilo que não se pode exprimir com
tanta lógica, como nos textos que escrevo no dia a dia da assessoria”, explicou.

 

O secretário judicial Guilherme Henrique Sampaio (Fórum de São Francisco do Maranhão), expôs a poesia
Doméstica Violência.

Descobertas – Jurema Mamede, da diretoria de Auditoria Interna, também se revelou nessa edição, expondo
pinturas a óleo em telas de sua autoria. “Uma arte apaixonante que descobri durante a pandemia de forma
inesperada. Quero me aprimorar”, disse.

A servidora Georlinda de Jesus Ferro, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, foi destaque com sua Pratas da
Casa,

ESMAM CULTURAL 2021 - Jurema Mamede
Jurema Mamede (de azul) expôs suas obras na Galeria Prata da Casa
Longe das sessões de julgamento da 3ª Câmara Criminal, o desembargador Froz Sobrinho, arrancou aplausos
do público, ao se unir aos servidores Alberto Trabulsi e Jacques Elray (ESMAM), para fazer os arranjos musicais
de músicas dos anos 80.

Subiram ao palco Maria José Garcês (4ª Vara da Fazenda Pública), Michael Mesquita (Assessoria de
Comunicação da Corregedoria de Justiça), Maria Divina Carvalho (3ª Vara da Família de São Luís), Jacques
Elray (ESMAM) e Sheila Maria Araújo (Coordenadoria de Recursos Constitucionais), que teve música
interpretada por sua filha Anna Julya.

O jornalista Heider Lucena atuou como mestre de cerimônia, e os intérpretes de LIBRAS, Jacinilde Estrela e
Paulo Eduardo, traduziram todo o conteúdo para os deficientes auditivos.

ESMAM CULTURAL 2021 - Banda utopia - Froz Sobrinho
Desembargador Froz Sobrinho integra a banda Utopia
O público foi surpreendido com fotografias registradas por quem atende as demandas dos fóruns e unidades
judiciais do Estado, como os servidores Alberto Jorge Souza Ferreira (Gabinete desembargador Marcelino
Everton), Francisco Soares Reis Júnior (juiz da Comarca da Ilha), Wander Henrique Braga da Silva (FERJ),
Jaques Elray Rodrigues (ESMAM) e Alberto Rachid Trabulsi Sobrinho (ESMAM).

Ainda para comemorar os 35 anos da ESMAM, foram realizados o Programa de Aulas Magnas com temática
sobre Direito e Justiça, dirigidas pelo jurista Carlos Ayres Britto, os ministros do STJ Gurgel de Faria e Rogério
Schietti, o advogado e jurista Eros Grau, o desembargador federal Ney Bello e o professor e filósofo Mário
Cortella. Houve ainda seminário sobre Saúde Pública e Suplementar e Poder Judiciário como Garantidor da
Democracia e dos Direitos Fundamentais; lançamentos de novos cursos de pós-graduação (stricto e lato sensu),



Café Literário da Magistratura e o Projeto Pílulas de Conhecimento.

(Agência TJMA de Notícias com fotos de Ribamar Pinheiro)
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Tribunal de Justiça promove evento em alusão ao Dia da
Consciência Negra
 

Com o tema “Para além do dia 20 de novembro”, o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por meio do
Comitê de Diversidade, promove nos dias 17 e 18 de novembro uma programação alusiva ao Dia da Consciência
Negra – 20 de novembro. O evento é destinado a servidoras, servidores, magistradas, magistrados e estudantes
das escolas públicas Centro de Ensino Lúcia Chaves (Vila Esperança) e CE Domingos Vieira Filho (Paço do
Lumiar).

A iniciativa contempla a política de Diversidade do Poder Judiciário maranhense, por meio do Comitê de
Diversidade, coordenado pelo juiz Marco Adriano Ramos Fonseca, e pela coordenadora-adjunta a juíza Elaile
Carvalho.

A abertura acontece nessa quarta-feira (17), às 9h, no auditório Madalena Serejo, no Fórum de São Luís. No
primeiro dia, a programação conta com o lançamento do Dicionário Antirracista, produzido por alunos do CEM
Lúcia Chaves; exposição de fotografias, poesias e jogos produzidos durante as aulas da disciplina de inglês por
alunos(as) e pela professora Marcélia Leal, do CEM Lúcia Chaves, por meio do projeto “Black Lives Matter –
Vidas negras importam”, que acontecem no hall do Fórum.

A abertura terá ainda a apresentação da cartilha “Agó Yagó Oluko: educação afro-brasileira para além do 20 de
novembro”, por meio da professora Nila Michele e da aluna Thamires Mikaela da Silva (IFMA de Pedreiras);
caracterização de estudantes de João do Vale e Maria Firmina, personagens da cultura negra do Maranhão, que
realizarão a sensibilização e intervenção no Fórum de São Luís com entrega dos dicionários e jogos educativos
para servidores(as), durante os dois dias do evento; exposição de livros de autoria negra, por meio da Livraria
Lekti – Sebo Livraria, nos dois dias de evento.

A abertura do evento terá como atração cultural a apresentação da cordelista Raimunda Frazão, com destaque
para cordéis em homenagem a João do Vale e Maria Firmina dos Reis.

No encerramento da programação, no dia 18, será promovida uma palestra com o tema: “Saúde mental da
população negra” com a psicóloga Ana Letícia e o psicólogo Railson Rodrigues (TJMA), a partir das 9h, no
auditório Madalena Serejo, no Fórum de São Luís. A atração cultural de encerramento será a apresentação do
Grupo Akomabu, do Centro de Cultura Negra do Maranhão (CNN).

Dia da Consciência Negra – O Dia da Consciência Negra é celebrado no Brasil no dia 20 de novembro – data da
morte de Zumbi dos Palmares, que se tornou símbolo de representação de resistência e luta contra a escravidão
no país. A data remete à importância de refletir e debater sobre o racismo estrutural no Brasil, sobre a
influência do povo de origem africana na formação cultural da sociedade brasileira e para a construção de
ações afirmativas de combate às desigualdades sofridas pela população negra em razão de um sistema que
submeteu homens e mulheres à escravidão por mais de três séculos.



A data também remete aos anos 70, quando um grupo de estudantes negros do estado do Rio Grande do Sul
passou a questionar a proibição da entrada de pessoas negras em um clube da cidade, criando o Coletivo
Palmares, realizando reuniões que deram início ao debate contra práticas racistas e pela inserção de pessoas
negras nos espaços de poder na sociedade.

Em 2003, o Dia da Consciência Negra entrou no calendário escolar. Em 2011, a data foi oficializada pela
Presidenta Dilma Rousseff como o dia 20 sendo o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, através da Lei
12.519, de 10 de novembro de 2011.

Quem foi Zumbi dos Palmares – Zumbi dos Palmares nasceu em 1655, no estado de Alagoas. Símbolo da
resistência negra à escravidão, liderou o Quilombo dos Palmares, uma comunidade livre formada por
escravizados oriundos das fazendas no Brasil Colonial. Localizado na região da Serra da Barriga, atualmente
integra o município alagoano de União dos Palmares.

Zumbi representa a penosa luta das pessoas negras contra a escravidão no Brasil. Enquanto último líder do
Quilombo Palmares e o de maior relevância histórica, Zumbi incentivou a fuga de pessoas escravizadas e
enfrentou expedições até retirar-se para a guerrilha. Ele também lutou pela liberdade de culto e religião e pela
prática da cultura africana no Brasil.

Em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi capturado e morto, tendo a sua cabeça decepada e exposta em praça
pública.
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Judiciário realiza palestra sobre a Lei Maria da Penha em canteiro
de obras em São Luís
 

Como parte das ações do Programa "Aprendendo com Maria da Penha no Cotidiano", a Coordenadoria Estadual
da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Maranhão
(CEMULHER/TJMA) realizou uma palestra a operários e operárias no canteiro de obras da construtora Canopus,
localizado no bairro Turu, em São Luís. O debate ocorreu no dia 9 de novembro de 2021.

A proposta da ação visa difundir a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). O objetivo é contribuir para
mudança de atitudes, pensamentos e comportamentos, conscientizando sobre a responsabilidade de todos e
todas para a erradicação desse fenômeno presente em nossa sociedade.

A atividade foi desenvolvida pela assistente social da equipe multidisciplinar da CEMULHER, Josemary Almeida,
com a colaboração da estagiária de pedagogia, Caroline Mordentte. A equipe da CEMULHER foi recepcionada
pelo técnico em Segurança do Trabalho Walber Mendes.

Participaram do momento cerca de 140 operárias e operários. Durante a atividade, os participantes puderam
conhecer aspectos da Lei 11.340/2006 e os tipos de violência que ela abrange, por meio da apresentação de
slides e vídeo, que proporcionaram a abertura de espaço para um diálogo bastante positivo, com
esclarecimentos de dúvidas e reflexões a respeito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ao final, foram distribuídas a todos os presentes, cartilhas com informações práticas sobre a Lei Maria da
Penha e a rede de proteção à mulher. Os participantes solicitaram, ainda, mais exemplares do material
informativo para compartilhar com outras pessoas do seu convívio, oferecendo a sua contribuição para o
enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.
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Desembargador Douglas Amorim passa a integrar a 6ª Câmara
Cível

Em seu primeiro dia de atuação numa sessão plenária do Tribunal de Justiça do Maranhão, o desembargador
Douglas Amorim solicitou ao presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, sua remoção para a 6ª
Câmara Cível da Corte. O órgão colegiado passou a dispor de uma vaga, em decorrência da aposentadoria da
desembargadora Anildes Cruz. A remoção foi aprovada por unanimidade do Pleno, nesta quarta-feira (17). 

Presidente da 6ª Câmara Cível, o desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho disse ser uma honra receber o
desembargador Douglas Amorim já a partir desta quinta-feira (18), dia de realização das sessões do órgão
colegiado. O desembargador José Jorge Figueiredo, outro integrante da 6ª Câmara Cível, também deu as
boas-vindas ao desembargador Douglas Amorim.
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Desembargador Vicente de Paula é o novo vice-presidente do TJMA
 

O desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro foi eleito por unanimidade, nesta quarta-feira (17), para
ocupar o cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, no período de 17 de novembro de 2021
a 29 de abril de 2022. A votação, realizada em sessão plenária administrativa, ocorreu em razão da
aposentadoria do desembargador Jaime Ferreira de Araújo, no dia 8 de novembro passado, nos termos do
Artigo 108 do Regimento Interno do TJMA.

O novo vice-presidente agradeceu aos colegas desembargadores e desembargadoras por lhe terem concedido o
privilégio de ser conduzido à Vice-Presidência da Corte. Disse sentir-se muito honrado e orgulhoso pela escolha,
além de ciente de que, ao contrário do que acontece em outras instituições, a Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça exige uma atuação do seu ocupante bastante proativa.

"Nesse sentido, quero me conduzir sempre aliado com os propósitos de termos uma Justiça célere, uma Justiça
aberta para a população, uma Justiça que possa atender aos anseios de toda a sociedade", destacou Vicente de
Paula Castro.

Em seguida, o desembargador eleito fez o juramente solene e assinou o termo de compromisso e posse, após a
leitura do documento pelo diretor-geral do TJMA, Mário Lobão.

O presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, em seu nome e em nome do corregedor-geral da Justiça,
desembargador Paulo Velten, deu as boas-vindas ao novo integrante da Mesa Diretora do Judiciário.

"Confirmamos a Vossa Excelência a nossa satisfação de recebê-lo como componente na nossa Diretoria",
concluiu Lourival Serejo.

ELEIÇÃO

Pouco antes da eleição, os desembargadores Marcelino Everton e Ricardo Duailibe anunciaram que não
manifestaram interesse em concorrer à vaga de vice-presidente, depois que souberam que o desembargador
Vicente de Paula Castro demonstrou interesse.

O presidente Lourival Serejo convidou o desembargador Bayma Araújo para efetuar a contagem de votos. O
decano do TJMA, então, convidou o desembargador Paulo Velten para acompanhar de perto o ato.

Ao final da votação, o desembargador Bayma Araújo anunciou a vitória, por unanimidade, do desembargador
Vicente de Paula Gomes de Castro.

PERFIL



Vicente de Paula Gomes de Castro nasceu em Piracuruca, no norte do Piauí, em 24 de dezembro de 1949.
Ingressou no serviço público em 1970, como escrivão de polícia da Secretaria de Segurança Pública do Piauí,
após aprovação em concurso público. Ainda estudante de Direito, ascendeu ao cargo de delegado de Polícia
Civil naquele Estado.

Bacharelou-se em Direito em 1974, pela Universidade Federal do Piauí. Em agosto de 1975, exonerou-se da
Polícia Civil para ingressar no Ministério Público do Piauí, como promotor de Justiça, após aprovação em
concurso público. Especializou-se em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará, em 1979.

Veio para o Maranhão em fevereiro de 1982, aprovado em concurso público para juiz de direito, realizado no
ano anterior. Foi nomeado juiz substituto para a comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão, onde depois foi
titularizado. Trabalhou nas comarcas de Vargem Grande, Timon e Balsas. 

Depois de dez anos no interior, foi promovido para a capital, em 1992. Foi juiz auxiliar por quatro anos, até se
tornar titular na 2ª Vara da Infância da Juventude. Assumiu a 4ª Vara Cível de São Luís, passou pela 1ª Vara da
Infância e da Juventude e, por fim, foi removido, a pedido, para a Auditoria da Justiça Militar, de onde saiu para
ser desembargador, pelo critério de antiguidade, e oficialmente empossado no dia 16 de maio.
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Porto do Itaqui recebe visita do presidente do TJMA
 

O Porto do Itaqui recebeu, na manhã desta terça (16), uma comitiva do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA), formada pelo presidente, desembargador Lourival Serejo, acompanhado do diretor-geral, Mário Lobão
Carvalho; da diretora de RH, Danielle Mesquita de França Sousa, e pelo major Renan Leite do Nascimento. O
grupo foi recepcionado pelo presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP), Ted Lago,
e sua equipe técnica, formada pelos diretores de Operação, Jailson Luz; e de Administração e Finanças, Artur
Costa; e pelos gerentes de Compliance, Rodrigo Desterro; de Assessoria Jurídica, Gabriela Heckler, e
Comunicação, Deborah Baesse.

O objetivo foi conhecer um pouco do modelo de gestão e governança do porto público do Maranhão. "Falamos
sobre a importância do porto para a economia do estado e da região, sobre o nosso modelo de planejamento
estratégico, de avaliação e resultados, e também apresentamos as bases da nossa gestão de integridade e
compliance. Ficamos muito honrados com a visita", afirmou Ted Lago.

Durante o encontro, em que o grupo teve a oportunidade de conhecer um pouco das características da atividade
portuária, foi apresentada a proposta de um acordo de cooperação. "Aprendi muitas coisas que favorecem a
ampliação de visão sobre o setor público. Constatamos aqui uma visão bastante avançada de futuro e isso foi
realmente muito proveitoso, por isso sugeri que firmemos um Termo de Cooperação para troca de experiências
conjunto", disse Lourival Serejo.

Segundo Ted Lago, esta será um parceria muito importante "para fortalecer tanto a nossa gestão quanto a
experiência de planejamento no TJMA".


