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Presidente do STF Luiz Fux recebe medalha do TJMA

A honraria foi entregue pelo desembargador Raimundo Barros, autor da proposta da condecoração
O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) entregou ao presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luiz Fux, nesta sexta-feira (19), a Medalha Especial do Mérito Cândido
Mendes – a mais alta comenda do Poder Judiciário maranhense. A honraria foi entregue pelo desembargador
Raimundo Barros, autor da proposta da condecoração, em cerimônia reservada, no Salão Nobre do Tribunal,
com a presença do ministro do STJ Reynaldo Fonseca, magistrados, magistradas e representantes das carreiras
jurídicas.

O ministro também recebeu do presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, a Medalha Comemorativa
dos 200 anos da Corte Maranhense – a terceira mais antiga do país.

Serejo agradeceu ao ministro e enalteceu a sua atuação à frente do Poder Judiciário Nacional. “Confirmamos
nosso sentimento de gratidão pela forma como dirige a Justiça no país, nesse momento em que o estado
democrático de direito é ameaçado. Receba nossa admiração, na certeza de que o tribunal do Maranhão é
solidário à sua atuação”, disse.

Fux disse sentir-se honrado em receber as comendas, principalmente pela tradição e história do Tribunal de
Justiça do Maranhão. O ministro falou de sua origem familiar como filho de imigrantes romenos exilados de
guerra, da trajetória acadêmica em escolas e universidades públicas e da carreira de juiz, destacando o seu
compromisso em defender a democracia e servir ao país.
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Carlos Lula é homenageado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão
por atuação frente à pandemia da Covid-19

Carlos Lula é homenageado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão por atuação frente à pandemia da Covid-19

O atual secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, recebeu a Medalha do Mérito Judiciário Antonio
Rodigues Velozzo, por indicação do presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador
Lourival Serejo. A cerimônia aconteceu, nesta sexta-feira (20), durante as festividades de 208 anos do TJMA.

O desembargador Lourival Serejo ofereceu a honraria pelos serviços e atenção prestados pelo secretário à
população e ao Judiciário durante a pandemia da Covid-19.

Emocionado, Carlos Lula relembrou o êxito do Maranhão em ser o estado com a melhor resposta da pandemia
no Brasil e a menor taxa de óbitos por Covid-19.

O secretário também citou quatro lições aprendidas durante a mais grave crise sanitária da história recente. “A
ignorância não pode ser uma característica para louvar; não podemos deixar o medo nos impedir de tomar as
atitudes que precisamos tomar; fazer o que é correto, e não fazer o que é mais fácil; e saber agir em
comunidade”, disse.

Na solenidade, o presidente do TJMA também relembrou uma lição compartilhada pelo filósofo Aristóteles. “A
honra não consiste em receber títulos, mas em merecê-los”.

Fato é que Carlos Lula continua surpreendendo positivamente o maranhense. Sem dúvidas, nunca houve outro
secretário como ele, a ponto de sacrificar sua sólida e reconhecida carreira jurídica para assumir uma das
pastas mais delicadas do governo pois como quem assume para si a responsabilidade de salvar vidas. Só na
pandemia, são mais de 351.367 recuperados e outras milhares de vidas preservadas.
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Carlos Lula é homenageado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão
por atuação frente à pandemia da Covid-19

O atual secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, recebeu a Medalha do Mérito Judiciário Antonio
Rodigues Velozzo, por indicação do presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador
Lourival Serejo. A cerimônia aconteceu, nesta sexta-feira (20), durante as festividades de 208 anos do TJMA.

O desembargador Lourival Serejo ofereceu a honraria pelos serviços e atenção prestados pelo secretário à
população e ao Judiciário durante a pandemia da Covid-19.

Emocionado, Carlos Lula relembrou o êxito do Maranhão em ser o estado com a melhor resposta da pandemia
no Brasil e a menor taxa de óbitos por Covid-19.

O secretário também citou quatro lições aprendidas durante a mais grave crise sanitária da história recente. “A
ignorância não pode ser uma característica para louvar; não podemos deixar o medo nos impedir de tomar as
atitudes que precisamos tomar; fazer o que é correto, e não fazer o que é mais fácil; e saber agir em
comunidade”, disse.

Na solenidade, o presidente do TJMA também relembrou uma lição compartilhada pelo filósofo Aristóteles. “A
honra não consiste em receber títulos, mas em merecê-los”.

Fato é que Carlos Lula continua surpreendendo positivamente o maranhense. Sem dúvidas, nunca houve outro
secretário como ele, a ponto de sacrificar sua sólida e reconhecida carreira jurídica para assumir uma das
pastas mais delicadas do governo pois como quem assume para si a responsabilidade de salvar vidas. Só na
pandemia, são mais de 351.367 recuperados e outras milhares de vidas preservadas.
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Reconhecimento: Carlos Lula é homenageado pelo TJ por atuação
frente à pandemia da Covid-19

Desembargador Lourival Serejo ofereceu a honraria pelos serviços e atenção prestados pelo secretário

O atual secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, recebeu a Medalha do Mérito Judiciário Antonio
Rodigues Velozzo, por indicação do presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador
Lourival Serejo. A cerimônia aconteceu, nesta sexta-feira (20), durante as festividades de 208 anos do TJMA.

O desembargador Lourival Serejo ofereceu a honraria pelos serviços e atenção prestados pelo secretário à
população e ao Judiciário durante a pandemia da Covid-19.

Emocionado, Carlos Lula relembrou o êxito do Maranhão em ser o estado com a melhor resposta da pandemia
no Brasil e a menor taxa de óbitos por Covid-19.

O secretário também citou quatro lições aprendidas durante a mais grave crise sanitária da história recente. "A
ignorância não pode ser uma característica para louvar; não podemos deixar o medo nos impedir de tomar as
atitudes que precisamos tomar; fazer o que é correto, e não fazer o que é mais fácil; e saber agir em
comunidade", disse.

Na solenidade, o presidente do TJMA também relembrou uma lição compartilhada pelo filósofo Aristóteles. "A
honra não consiste em receber títulos, mas em merecê-los".

Fato é que Carlos Lula continua surpreendendo positivamente o maranhense. Sem dúvidas, nunca houve outro
secretário como ele, a ponto de sacrificar sua sólida e reconhecida carreira jurídica para assumir uma das
pastas mais delicadas do governo pois como quem assume para si a responsabilidade de salvar vidas. Só na
pandemia, são mais de 351.367 recuperados e outras milhares de vidas preservadas.
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Felipe Camarão recebe medalha em comemoração aos 208 anos de
história do TJMA

Evento presidido pelo desembargador Lourival Serejo homenageou personalidades que se destacaram por
relevantes serviços prestados à Justiça e à cidadania

Solenidade de comemoração do 208º aniversário do TJMA reuniu membros do Judiciário e homenageados

foto/divulgação: Ribamar Pinheiro.

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) realizou, nesta sexta-feira (19), solenidade especial para entrega da
Medalha dos Bons Serviços Bento Moreira Lima, Medalha Especial do Mérito Cândido Mendes e Medalha do
Mérito Judiciário Antônio Rodrigues Vellozo, homenageando personalidades pelos bons serviços prestados à
Justiça e à cidadania. As medalhas foram entregues pelos desembargadores, tendo à frente o presidente do
TJMA, desembargador Lourival Serejo.

O evento ocorre anualmente, em data próxima à comemoração do aniversário do Tribunal de Justiça do
Maranhão, a terceira Corte de Justiça mais antiga do Brasil, fundada em 4 de novembro de 1813. Foram
agraciados magistrados, magistradas, juristas e autoridades com efetiva lista de bons serviços prestados à
Justiça e à sociedade maranhense.

O presidente Lourival Serejo anunciou especial satisfação ao encerrar a solenidade de entrega das três
principais comendas do Poder Judiciário do Maranhão, agradecendo aos homenageados(as) e a todos(as) os(as)
presentes, lembrando de uma lição do filósofo Aristóteles: "A honra não consiste em receber títulos, mas em
merecê-los".

O desembargador destacou que, nestes 208 anos de existência, o Tribunal de Justiça foi testemunha do
desenrolar da história do Maranhão e do Brasil. “Em muitas ocasiões, suas paredes vibraram de ansiedade e
preocupação, diante das agitações sociais e políticas, como nesta fase contemporânea, que está emitindo sinais
de alerta sobre os perigos à nossa democracia e o calor pela igualdade das funções sociais”, frisou.

Lourival Serejo revelou que está autorizando, nesta semana, a publicação de outdoor com a frase: “Tem gente
passando fome”.

Ao dirigir-se aos magistrados e magistradas, lembrou que as medalhas que receberam, pelo reconhecimento
dos trabalhos prestados à Justiça maranhense, são distribuídas em décadas de atuação, como se fossem a
infância, a juventude, a maturidade e a longevidade.

Desejou que magistrados e magistradas recebam as medalhas, não para servir de adorno, mas para lembrar a
cada um do compromisso de continuar a tarefa de levar a Justiça a todos aqueles que esperam soluções.



“Chegamos a um momento da história em que o Poder Judiciário tornou-se o mais confiante depositário das
esperanças dos cidadãos que anseiam pela satisfação dos seus direitos”, destacou Lourival Serejo.

O presidente do TJMA desejou que as autoridades e cidadãos (ãs) contemplados (as) com as comendas do Poder
Judiciário se irmanem para assegurar o funcionamento da democracia, com ações que visem a construir uma
sociedade livre, justa, solidária, erradicando a pobreza, a marginalização e os preconceitos sociais.

Recordou o período de enfrentamento e o de recente começo da saída da pandemia, sem parar as atividades do
Judiciário maranhense, para assegurar a Justiça a toda a sociedade. “Estamos construindo um novo Judiciário,
cada vez mais equipado, com todos os recursos modernos, para bem servir à coletividade e assegurar, em
tempo razoável, a prestação dos seus clamores”, frisou o presidente, que finalizou agradecendo a todos(as).

Continue lendo mais em: https://www.netoweba.com.br/2021/11/felipe-camarao-recebe-medalha-em.html

https://www.netoweba.com.br/2021/11/felipe-camarao-recebe-medalha-em.html
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Esqueleto milionário continua causando mal-estar no TJ

Esqueleto milionário continua causando mal-estar e divisão no Judiciário
Continua forte no Tribunal de Justiça o mal-estar por causa do escândalo nacional do esqueleto de cimento e
ferro do que já deveria ser o braço do Poder Judiciário em Imperatriz. O descalabro já consumiu R$ 70 milhões
e precisa de mais R$ 140 milhões. Há, ali, uma corrente de desembargadores que considera o problema
inaceitável e advogam a responsabilização implacável dos responsáveis. Há também uma corrente que prega
mesma coisa, com a enorme diferença de que tudo ocorra no âmbito interno do TJ, sem que os prováveis pobres
a serem encontrados pela investigação venham à tona. Vale aguardar o desfecho dessa queda-de-braço.
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TJMA entrega medalhas em comemoração aos 208 anos de história

?O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) realizou, nesta sexta-feira (19), solenidade especial para entrega da
Medalha dos Bons Serviços Bento Moreira Lima, Medalha Especial do Mérito Cândido Mendes e Medalha do
Mérito Judiciário Antônio Rodrigues Vellozo, homenageando personalidades pelos bons serviços prestados à
Justiça e à cidadania. As medalhas foram entregues pelos desembargadores, tendo à frente o presidente do
TJMA, desembargador Lourival Serejo.

O evento ocorre anualmente, em data próxima à comemoração do aniversário do Tribunal de Justiça do
Maranhão, a terceira Corte de Justiça mais antiga do Brasil, fundada em 4 de novembro de 1813. Foram
agraciados magistrados, magistradas, juristas e autoridades com efetiva lista de bons serviços prestados à
Justiça e à sociedade maranhense.

O presidente Lourival Serejo anunciou especial satisfação ao encerrar a solenidade de entrega das três
principais comendas do Poder Judiciário do Maranhão, agradecendo aos homenageados(as) e a todos(as) os(as)
presentes, lembrando de uma lição do filósofo Aristóteles: "A honra não consiste em receber títulos, mas em
merecê-los".

O desembargador destacou que, nestes 208 anos de existência, o Tribunal de Justiça foi testemunha do
desenrolar da história do Maranhão e do Brasil. "Em muitas ocasiões, suas paredes vibraram de ansiedade e
preocupação, diante das agitações sociais e políticas, como nesta fase contemporânea, que está emitindo sinais
de alerta sobre os perigos à nossa democracia e o calor pela igualdade das funções sociais", frisou.

Lourival Serejo revelou que está autorizando, nesta semana, a publicação de outdoor com a frase: "Tem gente
passando fome".

Ao dirigir-se aos magistrados e magistradas, lembrou que as medalhas que receberam, pelo reconhecimento
dos trabalhos prestados à Justiça maranhense, são distribuídas em décadas de atuação, como se fossem a
infância, a juventude, a maturidade e a longevidade.

Desejou que magistrados e magistradas recebam as medalhas, não para servir de adorno, mas para lembrar a
cada um do compromisso de continuar a tarefa de levar a Justiça a todos aqueles que esperam soluções.

"Chegamos a um momento da história em que o Poder Judiciário tornou-se o mais confiante depositário das
esperanças dos cidadãos que anseiam pela satisfação dos seus direitos", destacou Lourival Serejo.

O presidente do TJMA desejou que as autoridades e cidadãos (ãs) contemplados (as) com as comendas do Poder
Judiciário se irmanem para assegurar o funcionamento da democracia, com ações que visem a construir uma
sociedade livre, justa, solidária, erradicando a pobreza, a marginalização e os preconceitos sociais.

C o n t i n u e  l e n d o  m a i s  e m ;  
http://https://omaranhense.com/tjma-entrega-medalhas-em-comemoracao-aos-208-anos-de-historia/

http://https://omaranhense.com/tjma-entrega-medalhas-em-comemoracao-aos-208-anos-de-historia/
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Combate ao sub-registro no Maranhão é uma luta sem trégua

O corregedor-geral da Justiça do Maranhão, desembargador Paulo Velten, classificou o trabalho de erradicação
do sub-registro no Estado como uma luta permanente na promoção da cidadania. A afirmação foi feita durante a
abertura dos trabalhos do 27º Congresso Nacional de Registro Civil  (Conarci), na manhã desta sexta-feira
(19/11), oportunidade que o corregedor falou do combate estruturado ao sub-registro civil de nascimento a
partir da valorização do registrador civil.

Dentre as ações de estruturação dos serviços para promover o combate ao sub-registro, o corregedor destacou
a implantação do Núcleo de Registro Civil, articulação interinstitucional e a manutenção da atuação em rede;
provimento de serventias vagas; aumento da renda mínima para cartórios deficitários; implantação da Semana
de Combate ao Sub-registro; projeto de lei que trata da estruturação das unidades interligadas. O trabalho
garantiu o avanço de 6 para mais de 70 unidades interligadas instaladas em pouco mais de um ano da gestão.

Velten ressaltou que todo avanço só foi possível graças ao o apoio incondicional recebido do colegiado do
Tribunal de Justiça, que possibilitou o desenvolvimento de um amplo trabalho de modernização dos serviços da
Corregedoria, atualmente funda em quatro eixos temáticos: Governança, Resolutividade, Integridade e
Transparência.

Durante sua exposição, Velten disse que foi necessário um forte trabalho de conhecimento do cenário e
estabelecimentos de um plano de gestão. Em seguida, foi necessário buscar a implementação do planejamento,
garantindo a entrega efetiva de um serviço de qualidade à população, observando todos os normativos vigentes,
pressuposto básico para o serviço público e com base em um Programa de Compliance. Todo esse escopo,
fundado no aperfeiçoamento da comunicação e do relacionamento com todos os envolvidos no processo de
aprimoramento.

Ele lembrou que o papel da Corregedoria é de orientação, manutenção do funcionamento e disciplina dos
serviços da Justiça e da atividade cartorária. Quanto à disciplina, um dos pilares do eixo Integridade, disse que
é preciso obediência aos dispositivos legais e afirmou "entre profissionais sérios, não há espaço para a atuação
fora da conformidade com as normas".

O corregedor ressaltou, no entanto, que a atuação estruturada foi além do viés fiscalizador ou mesmo punitivo,
sendo necessária a abertura ao diálogo maduro e permanente para superação dos desafios inicialmente
detectados, agravados pela pandemia. "Apesar da função precípua, precisávamos ouvir os argumentos daqueles
que conhecem os serviços. Ninguém conhece melhor o serviço do que os delegatários do serviço extrajudicial",
pontuou.

Paulo Velten afirmou, ainda, que a partir do intenso relacionamento com a categoria foi possível identificar os
gargalos. O projeto Visitas Técnicas, ação itinerante na qual o corregedor percorre diversas comarcas e visita
os cartórios, também possibilitou um diagnóstico mais preciso da realidade e a identificação das oportunidades
de melhorias a serem implementadas nos serviços extrajudiciais, trabalho esse que continua.

Continue lemdo mais em: 
https://omaranhense.com/combate-ao-sub-registro-no-maranhao-e-uma-luta-sem-tregua/

https://omaranhense.com/combate-ao-sub-registro-no-maranhao-e-uma-luta-sem-tregua/
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9º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís
vai mudar de endereço
 

O 9º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís informa que funcionará em breve em novo
endereço. Conforme Ofício assinado pela juíza titular Isabella de Amorim Parga Martins Lago, enviado à
Corregedoria Geral da Justiça, enquanto o novo endereço não está definido a unidade vai funcionar a partir de
segunda-feira (22) no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau, na sala do plantão judicial cível. A
unidade funcionava no Uniceuma, no bairro da Cohama.

Diz o documento: "Em razão da mudança da sede deste 9º Juizado Especial e a ausência de previsão de data
para o novo endereço, a partir do dia 22 de novembro de 2021, funcionaremos no Fórum Desembargador
Sarney Costa no Calhau, na sala do plantão judicial cível, somente para entrega de documentos e consultas de
processos, no horário de 8 às 13 horas (?) Informo, ainda, que a atermação será feita pelo link:
https://forms.gle/eZk8VN6JfQTokGQo9 ou por e-mail: jzd-civel9@tjma.jus.br , as audiências serão realizadas
normalmente por videoconferência e as partes consultarão seus processos também pelo balcão virtual, no
horário de 8 às 15 horas".

O 9º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo integra o Termo Judiciário de São Luis e abrange os
seguintes bairros: Cohama, Cohaserma, Cohaserma II, Parque Atenas, Recanto dos Nobres, Cohajap, Jardim
Coelho Neto, Primavera II, l, Vila Vicente Fialho, Vila Cruzado, Recanto Fialho, Residencial Pinheiros,
Residencial Araras, Cantinho do Céu, Conjunto Manoel Beckman, Bequimão, Angelim, Residencial Novo Tempo
II, Novo Angelim, Vila Portelinha.


