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Dr. Gutemberg recebe homenagem do Tribunal de Justiça do
Maranhão
 

Em cerimônia pelas festividades de 208 anos do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ MA), o vice-presidente da
Câmara Municipal de São Luís, o médico e vereador, Dr. Gutemberg, recebeu a medalha do Mérito Judiciário
Antônio Rodigues Velozzo, por indicação da desembargadora Dra. Nelma Sarney. A cerimônia aconteceu nesta
sexta-feira (20) e homenageou personalidades pelos bons serviços prestados à Justiça e à sociedade.

A desembargadora Nelma Sarney ofereceu a honraria ao médico, vereador e professor do Curso de Medicina da
UFMA, Dr. Gutemberg, pelos serviços prestados à população maranhense.

Dr. Gutemberg é vereador pelo quinto mandato. Na cena política, é conhecido  como um defensor da Saúde e
parlamentar que mantém constante diálogo com as comunidades. Ele costuma afirmar que preza por um
mandato das Ruas para a Câmara.

Todas as suas leis, projetos e ações são solicitações da comunidade. São mecanismos que vão desde a qualidade
do trabalho à criação de serviços, tais como: o programa de atendimento integral que protege a pessoa com
Autismo.

Em meio a várias conquistas obtidas para os profissionais da saúde, destaque para a Lei que estabelece a
jornada de trabalho de 30 horas semanais aos enfermeiros, técnicos e atendentes, além de condições dignas
para o repouso da classe.

Seu trabalho também alcançou visibilidade nas áreas do esporte, da educação e cultura. São muitas as lutas do
vereador, que desempenha ações humanizadas para diferentes públicos.

Aos jovens ludovicenses, por exemplo, elaborou a Lei do Primeiro Emprego. E preocupado com os idosos, criou
um projeto de Lei para transformar São Luís em uma Cidade Amiga dos Idosos e, assim, contribuir para o
envelhecimento ativo e saudável.

Dr. Gutemberg também é membro da Academia Maranhense de Medicina e da Sociedade Brasileira de Médicos
Escritores.

Já publicou vários trabalhos científicos, além de 4 livros, entre eles: Cirurgia da Obesidade; Metodologia
Científica; e Desafios na Gestão da Saúde Pública no SUS.

“Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo e renova meu desejo de seguir fazendo o melhor
pela nossa cidade e nossa população. Agradeço à desembargadora Dra. Nelma Sarney, autora da indicação, e
ao presidente do TJ, desembargador Lourival Serejo.  Parabéns a todos que fazem o Tribunal de Justiça do
Maranhão, que completa 208 anos defendendo os direitos dos maranhenses”, afirmou Dr. Gutemberg.



Vale lembrar que na Câmara Municipal de São Luís, no período mais crítico da pandemia, Dr. Gutemberg
elaborou leis e destinou emendas em defesa da população mais vulnerável.

Foram emendas para a manutenção de abrigos sociais, garantia de alimentação aos mais necessitados e outras.
Além de leis que também ajudaram a preservar empregos.

Para os profissionais da saúde que dedicaram suas vidas no trabalho, foram aprovadas Leis específicas como: o
pagamento de 100% do adicional de insalubridade; e a Lei que concede pensão especial à dependentes de
profissionais da saúde, servidores do quadro municipal, que morrerem em razão do combate à pandemia da
Covid-19, e outras.

“Foram meses de muita angustia. Muitas vidas perdidas, inclusive amigos de profissão. Todos os profissionais
que trabalham nos hospitais foram incansáveis nesse combate. Eu também senti na pele as consequências da
Covid. Desde os sintomas difíceis, chegando à perda de dois familiares. Toda a minha solidariedade às famílias
que assim como eu foram vítimas dessa doença. Continuem com as medidas de segurança, higiene pessoal e
tomem as doses da vacina. A vitória contra a pandemia depende de cada um de nós”, finalizou Dr. Gutemberg.
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TJMA paga aproximadamente 29 milhões de reais em precatórios
do Estado e do município de São Luís
 

 

Em outubro, o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por meio da Coordenadoria de Precatórios, consoante
cronograma de trabalho, pagou mais dois lotes de precatórios: um do Estado do Maranhão e outro do município
de São Luís.

Os pagamentos foram efetivados por meio de transferência eletrônica para as contas bancárias dos respectivos
credores – nos casos em que foram devida e tempestivamente informados os dados bancários ou por meio de
alvarás judiciais físicos, observando-se os protocolos de segurança de saúde pública determinados pelas
autoridades competentes.

ESTADO DO MARANHÃO

Foram pagos 129 (cento e vinte nove) credores de precatórios do Estado do Maranhão (lista de
superpreferência), no montante de R$ 11.845.921,88 (onze milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil,
novecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos).

Na sequência, haverá o pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) precatórios da lista cronológica, que
totalizam R$ 38.572.165,03 (trinta e oito milhões, quinhentos e setenta e dois mil, cento e sessenta e cinco reais
e três centavos).

MUNICÍPIOS DE SÃO LUÍS

No âmbito do Município de São Luís, foram pagos 05 (cinco) credores (lista de superpreferência) e 30 (trinta)
credores (lista cronológica), no montante de R$ 16.914.300,17 (dezesseis milhões, novecentos e catorze mil,
trezentos reais e dezessete centavos).

DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

Desde o início da crise sanitária, a Coordenadoria de Precatórios disponibilizou a opção aos credores, cujos
precatórios chegaram à fase de pagamento, de apresentarem os dados de suas contas bancárias para
recebimento de seus créditos, mediante transferência bancária.

Visando conferir maior agilidade à liberação dos créditos, a Coordenadoria de Precatórios recomenda às partes
e procuradores que apresentem os dados necessários para o recebimento do pagamento mediante transferência
eletrônica: Banco, Agência, Conta (especificar se é corrente ou poupança) e CPF (pessoa física/natural) ou CNPJ
(pessoa jurídica).



A opção pela transferência eletrônica possibilita o recebimento do valor do precatório sem a necessidade de
comparecimento à Coordenadoria de Precatórios (para receber o alvará), bem como à instituição financeira, o
que consiste em medida de segurança sanitária em benefício de todos.

Os credores que não optarem por receber seus créditos por meio de transferência bancária, deverão entrar em
contato com a Coordenadoria de Precatórios pelo e-mail coordprecatorios@tjma.jus.br para:

1º) obterem o boleto de pagamento das custas judiciais, que deverá ser necessariamente solicitado pelo e-mail
da Coordenadoria de Precatórios;
2º) encaminharem o comprovante de pagamento das custas judiciais, frisando-se que não serão aceitos
comprovantes de agendamento de pagamento;
3º) agendarem data e hora para o recebimento do alvará judicial.
Após agendamento, os alvarás serão entregues em horário específico, na recepção da Coordenadoria de
Precatórios (Rua do Egito, n.º 144, Centro), em intervalos de tempo necessários a garantir o distanciamento
social, evitar aglomerações e respeitar os protocolos médico-sanitários de segurança.

A sistemática estabelecida para entrega dos alvarás será desempenhada com a maior celeridade possível. A
Coordenadoria de Precatórios também informa que não serão entregues alvarás sem prévio agendamento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - COORDENADORIA DE PRECATÓRIO
23/11/2021 - BLOG GILBERTO LEDA 
POSITIVA
TJ paga R$ 29 mi em precatórios; 246 credores serão pagos na sequência

Pag.: 3

TJ paga R$ 29 mi em precatórios; 246 credores serão pagos na
sequência

Publicado em 23 de novembro de 2021 

Em outubro, o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por meio da Coordenadoria de Precatórios, consoante
cronograma de trabalho, pagou mais dois lotes de precatórios: um do Estado do Maranhão e outro do município
de São Luís.

Os pagamentos foram efetivados por meio de transferência eletrônica para as contas bancárias dos respectivos
credores – nos casos em que foram devida e tempestivamente informados os dados bancários ou por meio de
alvarás judiciais físicos, observando-se os protocolos de segurança de saúde pública determinados pelas
autoridades competentes.

Estado

Foram pagos 129 credores de precatórios do Estado do Maranhão da lista de superpreferência, no montante de
R$ 11.845.921,88. Na sequência, haverá o pagamento de 246 precatórios da lista cronológica, que totalizam R$
38.572.165,03.

São Luís

No âmbito do Município de São Luís, foram pagos cinco credores da lista de superpreferência e 30 credores da
lista cronológica, no montante de R$ 16.914.300,17
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Dr. Gutemberg recebe homenagem do Tribunal de Justiça do
Maranhão

Em cerimônia pelas festividades de 208 anos do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ MA), o vice-presidente da
Câmara Municipal de São Luís, o médico e vereador, Dr. Gutemberg, recebeu a medalha do Mérito Judiciário
Antônio Rodigues Velozzo, por indicação da desembargadora Dra. Nelma Sarney.

A cerimônia aconteceu nesta sexta-feira (20) e homenageou personalidades pelos bons serviços prestados à
Justiça e à sociedade.

A desembargadora Nelma Sarney ofereceu a honraria ao médico, vereador e professor do Curso de Medicina da
UFMA, Dr. Gutemberg, pelos serviços prestados à população maranhense.

Dr. Gutemberg é vereador pelo quinto mandato. Na cena política, é conhecido  como um defensor da Saúde e
parlamentar que mantém constante diálogo com as comunidades. Ele costuma afirmar que preza por um
mandato das Ruas para a Câmara.

Todas as suas leis, projetos e ações são solicitações da comunidade. São mecanismos que vão desde a qualidade
do trabalho à criação de serviços, tais como: o programa de atendimento integral que protege a pessoa com
Autismo.

Em meio a várias conquistas obtidas para os profissionais da saúde, destaque para a Lei que estabelece a
jornada de trabalho de 30 horas semanais aos enfermeiros, técnicos e atendentes, além de condições dignas
para o repouso da classe.

Seu trabalho também alcançou visibilidade nas áreas do esporte, da educação e cultura. São muitas as lutas do
vereador, que desempenha ações humanizadas para diferentes públicos.

Aos jovens ludovicenses, por exemplo, elaborou a Lei do Primeiro Emprego. E preocupado com os idosos, criou
um projeto de Lei para transformar São Luís em uma Cidade Amiga dos Idosos e, assim, contribuir para o
envelhecimento ativo e saudável.

Dr. Gutemberg também é membro da Academia Maranhense de Medicina e da Sociedade Brasileira de Médicos
Escritores.
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TJMA paga aproximadamente 29 milhões de reais em precatórios
do Estado e do município de São Luís

Posted on 23 de novembro de 2021 by Tâmara Silva

1

Em outubro, o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por meio da Coordenadoria de Precatórios, consoante
cronograma de trabalho, pagou mais dois lotes de precatórios: um do Estado do Maranhão e outro do município
de São Luís.

Os pagamentos foram efetivados por meio de transferência eletrônica para as contas bancárias dos respectivos
credores – nos casos em que foram devida e tempestivamente informados os dados bancários ou por meio de
alvarás judiciais físicos, observando-se os protocolos de segunrança de saúde pública determinados pelas
autoridades competentes.

ESTADO DO MARANHÃO

Foram pagos 129 (cento e vinte nove) credores de precatórios do Estado do Maranhão (lista de
superpreferência), no montante de R$ 11.845.921,88 (onze milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil,
novecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos).

Na sequência, haverá o pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) precatórios da lista cronológica, que
totalizam R$ 38.572.165,03 (trinta e oito milhões, quinhentos e setenta e dois mil, cento e sessenta e cinco reais
e três centavos).

MUNICÍPIOS DE SÃO LUÍS

No âmbito do Município de São Luís, foram pagos 05 (cinco) credores (lista de superpreferência) e 30 (trinta)
credores (lista cronológica), no montante de R$ 16.914.300,17 (dezesseis milhões, novecentos e catorze mil,
trezentos reais e dezessete centavos).

DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

Desde o início da crise sanitária, a Coordenadoria de Precatórios disponibilizou a opção aos credores, cujos
precatórios chegaram à fase de pagamento, de apresentarem os dados de suas contas bancárias para
recebimento de seus créditos, mediante transferência bancária.

Visando conferir maior agilidade à liberação dos créditos, a Coordenadoria de Precatórios recomenda às partes
e procuradores que apresentem os dados necessários para o recebimento do pagamento mediante transferência



eletrônica: Banco, Agência, Conta (especificar se é corrente ou poupança) e CPF (pessoa física/natural) ou CNPJ
(pessoa jurídica).

A opção pela transferência eletrônica possibilita o recebimento do valor do precatório sem a necessidade de
comparecimento à Coordenadoria de Precatórios (para receber o alvará), bem como à instituição financeira, o
que consiste em medida de segurança sanitária em benefício de todos.

Os credores que não optarem por receber seus créditos por meio de transferência bancária, deverão entrar em
contato com a Coordenadoria de Precatórios pelo e-mail coordprecatorios@tjma.jus.br para:

1º) obterem o boleto de pagamento das custas judiciais, que deverá ser necessariamente solicitado pelo e-mail
da Coordenadoria de Precatórios;
2º) encaminharem o comprovante de pagamento das custas judiciais, frisando-se que não serão aceitos
comprovantes de agendamento de pagamento;
3º) agendarem data e hora para o recebimento do alvará judicial.

Após agendamento, os alvarás serão entregues em horário específico, na recepção da Coordenadoria de
Precatórios (Rua do Egito, n.º 144, Centro), em intervalos de tempo necessários a garantir o distanciamento
social, evitar aglomerações e respeitar os protocolos médico-sanitários de segurança.

A sistemática estabelecida para entrega dos alvarás será desempenhada com a maior celeridade possível. A
Coordenadoria de Precatórios também informa que não serão entregues alvarás sem prévio agendamento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - AÇÕES TJMA
23/11/2021 - SITE AGORA SANTA INÊS 
POSITIVA
PRESIDENTE DO STF LUIZ FUX RECEBE MEDALHA DO TJMA

Pag.: 6

PRESIDENTE DO STF LUIZ FUX RECEBE MEDALHA DO TJMA

O ministro também foi homenageado com a Medalha Comemorativa dos 200 anos do TribunalO Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJMA) entregou ao presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), ministro Luiz Fux, ontem, 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. Em outra solenidade, também foi condecorado com a Medalha Cândido
Mendes o presidente do Tribunal Marítimo, vice-almirante Wilson Pereira de Lima Filho.CÂNDIDO
MENDESCriada pela Resolução nº 56, de 23 de outubro de 2013, a Medalha Cândido Mendes foi idealizada
pelo desembargador decano do TJMA, Bayma Araújo. A condecoração reverencia ao jurista maranhense que se
notabilizou pelos estudos jurídicos em defesa das fronteiras do país. É concedida a desembargadores,
conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, governador, ministros de tribunais superiores, ministros de
estado, senadores e presidente da República.
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Em Balsas, autoridades discutem criação de rede de combate à
violência doméstica

 

Em reunião promovida pelo Poder Judiciário, com a presença do Desembargador Cleones Carvalho Cunha,
Presidente da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), diversas autoridades
debateram sobre a rede de proteção e combate à violência doméstica na cidade de Balsas.

A criação da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Balsas tem como objetivo acompanhar e
avaliar as ações dos órgãos públicos que atuam no enfrentamento da violência contra a mulher, refletindo e
sugerindo mecanismos para aperfeiçoar os serviços e o atendimento às mulheres;

Além disso, a rede tabém objetiva favorecer a formação continuada dos/as profissionais que atuam nas
instituições e entidades que lidam diretamente com a violência de gênero, visando sua sensibilização e
qualificação técnica e política referente a esta temática.

Sensibilizar a sociedade a respeito da questão da violência contra a mulher também é um ponto da campanha,
que atuará a partir da implementação de ações pela Rede voltadas para o enfrentamento da violência de gênero.
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TJMA paga aproximadamente 29 milhões de reais em precatórios
do Estado e do município de São Luís

Os pagamentos foram efetivados por meio de transferência eletrônica para as contas bancárias dos respectivos
credores.
23 de novembro de 2021, 07:00h
Em outubro, o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por meio da Coordenadoria de Precatórios, consoante
cronograma de trabalho, pagou mais dois lotes de precatórios: um do Estado do Maranhão e outro do município
de São Luís.

Os pagamentos foram efetivados por meio de transferência eletrônica para as contas bancárias dos respectivos
credores – nos casos em que foram devida e tempestivamente informados os dados bancários ou por meio de
alvarás judiciais físicos, observando-se os protocolos de segurança de saúde pública determinados pelas
autoridades competentes.

ESTADO DO MARANHÃO

Foram pagos 129 (cento e vinte nove) credores de precatórios do Estado do Maranhão (lista de
superpreferência), no montante de R$ 11.845.921,88 (onze milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil,
novecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos).

Na sequência, haverá o pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) precatórios da lista cronológica, que
totalizam R$ 38.572.165,03 (trinta e oito milhões, quinhentos e setenta e dois mil, cento e sessenta e cinco reais
e três centavos).

MUNICÍPIOS DE SÃO LUÍS

No âmbito do Município de São Luís, foram pagos 05 (cinco) credores (lista de superpreferência) e 30 (trinta)
credores (lista cronológica), no montante de R$ 16.914.300,17 (dezesseis milhões, novecentos e catorze mil,
trezentos reais e dezessete centavos).

DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

Desde o início da crise sanitária, a Coordenadoria de Precatórios disponibilizou a opção aos credores, cujos
precatórios chegaram à fase de pagamento, de apresentarem os dados de suas contas bancárias para
recebimento de seus créditos, mediante transferência bancária.

Visando conferir maior agilidade à liberação dos créditos, a Coordenadoria de Precatórios recomenda às partes
e procuradores que apresentem os dados necessários para o recebimento do pagamento mediante transferência
eletrônica: Banco, Agência, Conta (especificar se é corrente ou poupança) e CPF (pessoa física/natural) ou CNPJ
(pessoa jurídica).



A opção pela transferência eletrônica possibilita o recebimento do valor do precatório sem a necessidade de
comparecimento à Coordenadoria de Precatórios (para receber o alvará), bem como à instituição financeira, o
que consiste em medida de segurança sanitária em benefício de todos.

Os credores que não optarem por receber seus créditos por meio de transferência bancária, deverão entrar em
contato com a Coordenadoria de Precatórios pelo e-mail coordprecatorios@tjma.jus.br para:

1º) obterem o boleto de pagamento das custas judiciais, que deverá ser necessariamente solicitado pelo e-mail
da Coordenadoria de Precatórios;
2º) encaminharem o comprovante de pagamento das custas judiciais, frisando-se que não serão aceitos
comprovantes de agendamento de pagamento;
3º) agendarem data e hora para o recebimento do alvará judicial.

Após agendamento, os alvarás serão entregues em horário específico, na recepção da Coordenadoria de
Precatórios (Rua do Egito, n.º 144, Centro), em intervalos de tempo necessários a garantir o distanciamento
social, evitar aglomerações e respeitar os protocolos médico-sanitários de segurança.

A sistemática estabelecida para entrega dos alvarás será desempenhada com a maior celeridade possível. A
Coordenadoria de Precatórios também informa que não serão entregues alvarás sem prévio agendamento.

Fonte| TJ-MA
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Dr. Gutemberg recebe homenagem do Tribunal de Justiça do
Maranhão
 

 

Em cerimônia pelas festividades de 208 anos do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), o vice-presidente da
Câmara Municipal de São Luís, o médico e vereador, Dr. Gutemberg, recebeu a medalha do Mérito Judiciário
Antônio Rodigues Velozzo, por indicação da desembargadora Dra. Nelma Sarney. A cerimônia aconteceu nesta
sexta-feira (20) e homenageou personalidades pelos bons serviços prestados à Justiça e à sociedade.

A desembargadora Nelma Sarney ofereceu a honraria ao médico, vereador e professor do Curso de Medicina da
UFMA, Dr. Gutemberg, pelos serviços prestados à população maranhense.

Dr. Gutemberg é vereador pelo quinto mandato. Na cena política, é conhecido  como um defensor da Saúde e
parlamentar que mantém constante diálogo com as comunidades. Ele costuma afirmar que preza por um
mandato das Ruas para a Câmara.

Todas as suas leis, projetos e ações são solicitações da comunidade. São mecanismos que vão desde a qualidade
do trabalho à criação de serviços, tais como: o programa de atendimento integral que protege a pessoa com
Autismo.

Em meio a várias conquistas obtidas para os profissionais da saúde, destaque para a Lei que estabelece a
jornada de trabalho de 30 horas semanais aos enfermeiros, técnicos e atendentes, além de condições dignas
para o repouso da classe.

Seu trabalho também alcançou visibilidade nas áreas do esporte, da educação e cultura. São muitas as lutas do
vereador, que desempenha ações humanizadas para diferentes públicos.

Aos jovens ludovicenses, por exemplo, elaborou a Lei do Primeiro Emprego. E preocupado com os idosos, criou
um projeto de Lei para transformar São Luís em uma Cidade Amiga dos Idosos e, assim, contribuir para o
envelhecimento ativo e saudável.

Dr. Gutemberg também é membro da Academia Maranhense de Medicina e da Sociedade Brasileira de Médicos
Escritores.

Já publicou vários trabalhos científicos, além de 4 livros, entre eles: Cirurgia da Obesidade; Metodologia
Científica; e Desafios na Gestão da Saúde Pública no SUS.

“Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo e renova meu desejo de seguir fazendo o melhor
pela nossa cidade e nossa população. Agradeço à desembargadora Dra. Nelma Sarney, autora da indicação, e



ao presidente do TJ, desembargador Lourival Serejo.  Parabéns a todos que fazem o Tribunal de Justiça do
Maranhão, que completa 208 anos defendendo os direitos dos maranhenses”, afirmou Dr. Gutemberg.

Vale lembrar que na Câmara Municipal de São Luís, no período mais crítico da pandemia, Dr. Gutemberg
elaborou leis e destinou emendas em defesa da população mais vulnerável.

Foram emendas para a manutenção de abrigos sociais, garantia de alimentação aos mais necessitados e outras.
Além de leis que também ajudaram a preservar empregos.

Para os profissionais da saúde que dedicaram suas vidas no trabalho, foram aprovadas Leis específicas como: o
pagamento de 100% do adicional de insalubridade; e a Lei que concede pensão especial à dependentes de
profissionais da saúde, servidores do quadro municipal, que morrerem em razão do combate à pandemia da
Covid-19, e outras.

“Foram meses de muita angustia. Muitas vidas perdidas, inclusive amigos de profissão. Todos os profissionais
que trabalham nos hospitais foram incansáveis nesse combate. Eu também senti na pele as consequências da
Covid. Desde os sintomas difíceis, chegando à perda de dois familiares. Toda a minha solidariedade às famílias
que assim como eu foram vítimas dessa doença. Continuem com as medidas de segurança, higiene pessoal e
tomem as doses da vacina. A vitória contra a pandemia depende de cada um de nós”, finalizou Dr. Gutemberg.
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Artista com deficiência apresenta exposição pintada com pés e boca

 

No próximo mês de dezembro, o jovem artista plástico Lucas Luciano completará 20 anos, e traz consigo um
talento genuíno, que fez superar as dificuldades impostas por uma deficiência de nascença para pintar as cores
do mundo com os pés e a boca.

A Artrogripose Múltipla Congênita causou uma má formação nos braços e pernas de Lucas, mas não o impediu
de desenvolver suas habilidades para criar telas com temáticas variadas, utilizando técnicas acrílica e óleo
sobre tela.

Natural do município de Lago da Pedra, distante 279 km da capital São Luís, Lucas Luciano, além de pintar,
também escreve com os pés, possui habilidades com a bola de futebol, faz embaixadinhas, e toca teclado com
sua banda de música gospel.

Lucas despertou o interesse pela pintura ainda na primeira infância quando, ao participar de uma ação social
no hospital onde fazia exames de rotina, viu crianças brincando com tinta e papel. Aos sete anos também
mostrou interesse pela música, ganhando o primeiro teclado aos 13. A família mudou da cidade natal para São
Luís para que o filho pudesse estudar e se dedicar à pintura. Na capital, ele concluiu o ensino médio aos 16
anos; no ano seguinte ingressou na faculdade de designer e atualmente está no 6º período do curso.

O talento do jovem artista ultrapassou os limites do seu ateliê, montado em casa, onde ele pinta suas telas e
publica na internet pelo instagram, para chegar até a Galeria Celso Antônio de Menezes, hall do Fórum Des.
Sarney Costa, no Calhau, em São Luís. Ao lado de outros de outros 24 artistas plásticos, Lucas apresenta sua
exposição, que integra a Galeria Floriano de Araújo Teixeira, inaugurada no último dia 09 de novembro.

Lucas apresenta 10 obras, e ressalta que, por meio da pintura, procura mostrar a força de vontade de pessoas
com deficiência: “Pretendo focar na minha arte para mostrar a outras pessoas com deficiência, principalmente
crianças e adolescentes, que é possível fazer arte independente de qualquer deficiência ou limitação física”,
ressaltou.

Lucas Luciano costuma fazer exposições em escolas, onde também fala sobre sua experiência como pintor,
músico e outras habilidades. “Vamos a esses locais e participamos de ações sociais para mostrar às crianças e
jovens que é possível fazer o que a gente gosta. É muito gratificante ouvir pais relatando que os filhos,
inspirados na minha história, passaram a gostar da pintura, da música, de praticar esporte, de jogar futebol”,
destacou.

Único maranhense a integrar a Associação de Pintores com os Pés e Boca, que reúne mais de 800 membros em
75 países, Lucas retrata em sua exposição, aberta nesta terça-feira, 23, telas dos casarões de São Luís, animais,
paisagens e flores.



A exposição do artista plástico Lucas Luciano fica aberta ao público das 8h às 15h, até sexta-feira (26), e integra
a programação da I Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência promovida pelo Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA), por meio da Comissão e Núcleo Permanentes de Acessibilidade e Inclusão de Pessoa com
Deficiência.
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Casa das Marias em Balsas recebe a visita do desembargador
Cleones Carvalho Cunha

 

A Casa das Marias, importante espaço de acolhimento de mulheres vítimas de violência, situada no município
de Balsas; recebeu esta semana a vista do desembargador Cleones Carvalho Cunha, presidente da
Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Tribunal de Justiça do
Maranhão. Durante a visita o desembargado foi recepcionado pela coordenadora e fundadora da Casa,
Rosangela Galvão, que apresentou as instalações da casa e todo o trabalho que é desenvolvido no local com
importante impacto no acolhimento de mulheres.

Durante sua estada no município o desembargador debateu com autoridades sobre a rede de proteção e
combate à violência doméstica na cidade de Balsas. A Casa das Marias é uma forte aliada nesse trabalho de
acolhimento dessas mulheres. A instituição foi contemplada com a destinação de recursos decorrentes de
transação penal, após regular concurso público com análise de projetos e da regularidade fiscal, tendo sido a
única beneficiada dentre diversas entidades.

A Casa atua com ações preventivas e de combate a violência contra a mulher, além de ajudar as vítimas na
busca de órgãos competentes. A maioria dos profissionais que atuam na Casa são voluntários e as ações são
subsidiadas através de doações. No local são ofertados serviços médicos com clínico geral, psicólogo,
enfermeira além de orientação jurídica e de assistente social.

“Todos os projetos realizados são efetivados através de apoio de empresas, órgãos públicos, pessoas físicas e
jurídicas, que desejam uma cidade melhor com menos violência e direitos iguais”, destacou a Rosangela Galvão.

Estiveram presentes também na visita o promotor Felipe Boghossian Soares da Rocha, os juízes Tonny Carvalho
Araújo Luz (2ª Vara de Balsas), Douglas Lima da Guia (4ª Vara de Balsas), Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho
(1ª Vara de Balsas), Nirvana Maria Mourão Barroso (Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Balsas), a
delegada da Mulher Ana Angélica Lopes Brandão, o 1º Tenente, Claudionor Gomes Pereira Junior da Patrulha
Maria da Penha de Balsas e as senhoras Celina Macedo (Departamento da Mulher do Município de Balsas) e
Lisiane Lescano (UNIBALSAS).
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TJMA paga aproximadamente R$ 29 milhões em precatórios
 

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por meio da Coordenadoria de Precatórios, consoante cronograma
de trabalho, informou que pagou mais dois lotes de precatórios: um do Estado do Maranhão e outro do
município de São Luís, totalizando cerca de R$ 28 milhões.

Os pagamentos foram efetivados por meio de transferência eletrônica para as contas bancárias dos respectivos
credores – nos casos em que foram devida e tempestivamente informados os dados bancários ou por meio de
alvarás judiciais físicos, observando-se os protocolos de segunrança de saúde pública determinados pelas
autoridades competentes.

ESTADO DO MARANHÃO

Foram pagos 129 (cento e vinte nove) credores de precatórios do Estado do Maranhão (lista de
superpreferência), no montante de R$ 11.845.921,88 (onze milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil,
novecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos).

Na sequência, haverá o pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) precatórios da lista cronológica, que
totalizam R$ 38.572.165,03 (trinta e oito milhões, quinhentos e setenta e dois mil, cento e sessenta e cinco reais
e três centavos).

MUNICÍPIOS DE SÃO LUÍS

No âmbito do Município de São Luís, foram pagos 05 (cinco) credores (lista de superpreferência) e 30 (trinta)
credores (lista cronológica), no montante de R$ 16.914.300,17 (dezesseis milhões, novecentos e catorze mil,
trezentos reais e dezessete centavos).

DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

Desde o início da crise sanitária, a Coordenadoria de Precatórios disponibilizou a opção aos credores, cujos
precatórios chegaram à fase de pagamento, de apresentarem os dados de suas contas bancárias para
recebimento de seus créditos, mediante transferência bancária.

Visando conferir maior agilidade à liberação dos créditos, a Coordenadoria de Precatórios recomenda às partes
e procuradores que apresentem os dados necessários para o recebimento do pagamento mediante transferência
eletrônica: Banco, Agência, Conta (especificar se é corrente ou poupança) e CPF (pessoa física/natural) ou CNPJ
(pessoa jurídica).

A opção pela transferência eletrônica possibilita o recebimento do valor do precatório sem a necessidade de
comparecimento à Coordenadoria de Precatórios (para receber o alvará), bem como à instituição financeira, o



que consiste em medida de segurança sanitária em benefício de todos.

Os credores que não optarem por receber seus créditos por meio de transferência bancária, deverão entrar em
contato com a Coordenadoria de Precatórios pelo e-mail coordprecatorios@tjma.jus.br para:

1º) obterem o boleto de pagamento das custas judiciais, que deverá ser necessariamente solicitado pelo e-mail
da Coordenadoria de Precatórios;
2º) encaminharem o comprovante de pagamento das custas judiciais, frisando-se que não serão aceitos
comprovantes de agendamento de pagamento;
3º) agendarem data e hora para o recebimento do alvará judicial.

Após agendamento, os alvarás serão entregues em horário específico, na recepção da Coordenadoria de
Precatórios (Rua do Egito, n.º 144, Centro), em intervalos de tempo necessários a garantir o distanciamento
social, evitar aglomerações e respeitar os protocolos médico-sanitários de segurança.

A sistemática estabelecida para entrega dos alvarás será desempenhada com a maior celeridade possível, de
acordo com oTJMA. A Coordenadoria de Precatórios também informa que não serão entregues alvarás sem
prévio agendamento.
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CNJ rejeita pedido da OAB-MA contra passaporte da vacina

Por Daphne Ramos22/11/2021
CNJ rejeita pedido da OAB-MA contra passaporte da vacina

 
O conselheiro Mário Maia, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), rejeitou uma ação da seccional do Maranhão
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que contestava o ato administrativo do Tribunal de Justiça do
Maranhão, que impôs a apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para ingressar nas suas
unidades.

A OAB-MA argumentava que o ato do TJ-MA viola a liberdade profissional dos advogados e os direitos da
população.

Maia se baseou na decisão de Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que afirmou que o controle e
o incentivo da imunização se voltam à proteção da vida e dos demais empregados e do público em geral.
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"Por uma OAB/MA apartidária", diz Saraiva

Presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional no Maranhão, afirmou em entrevista a O
Imparcial que a instituição não deve se envolver no processo eleitoral

Foto: O Imparcial

Samartony Martins
Por: Samartony Martins
23 de Novembro de 2021
Com a missão de fazer uma gestão baseada na valorização da advocacia maranhense, tendo a capacitação e
condições seguras e confortáveis de trabalho para que a classe possa exercer melhor o seu ofício como linha de
frente, o advogado Kaio Saraiva, pretende marcar a sua gestão como presidente eleito da OAB/MA para o
triênio 2022/2024.

Que a sua eleição é a realização de um grande sonho que lhe permitirá contribuir com a advocacia maranhense
e de mais de 4.384 advogados que acreditaram nas propostas de suas chapa. E que fará uma gestão para toda
advocacia do estado.

“Tivemos a oportunidade de no inicio do ano, levar ao Conselho Federal a proposição de realizarmos no estado
do Maranhão, as eleições online. E esse projeto foi realizado pelo Conselho Federal no qual o Maranhão e
outros quatro estados, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cada estado teve a
oportunidade de marcar a sua eleição E aqui o Conselho Estadual da OAB/MA realizou as eleições para o último
dia 16 de novembro. Nós fomos pioneiros no país a realizar no Sistema OAB as eleições online. Fiquei muito
feliz porque é um grande avanço na advocacia. E isso mostra mais uma vez que o Maranhão tem uma OAB
moderna e que busca atender a cada advogado do nosso estado, que é de uma imensa extensão territorial..
Tivemos a menor abstenção da história com pouco mais de 14%”, afirmou Kaio Saraiva, que foi recebido pelo
diretor presidente de O Imparcial Pedro Freire.

Questionado sobre de que forma a OAB/MA atuará durante as eleições de 2022, Kaio Sariava foi categórico.
“Entendo que a OAB/MA tem que ter sempre um posicionamento apartidário. A instituição tem que ser
independente. Não deve se envolver em um processo eleitoral, tomando partido por A, B ou C.

Não que a nossa instituição não deva fazer relacionamento o mínimo institucional porque isso é natural e isto
deve ser feito de forma imparcial em prol da advocacia e da sociedade. Mas o posicionamento da OAB será de
participar de um processo de forma democrática e imparcial sem adotar um posicionamento político partidário.
Pois entendo que retira a legitimidade da instituição quando é necessário lutar em prol da sociedade e da nossa
advocacia”, ressaltou Kaio Saraiva que na gestão passada exerceu a função de tesoureiro da instituição.

Defesa de prerrogativas como prioridade

Foto: O Imparcial
Sobre ter sido eleito em uma votação que foi bastante equilibrada, uma vez que a outra chapa encabeçada pelo



advogado Diego Sá, obteve 43,76% dos votos, Kaio Saraiva fez questão de ressaltar, que como presidente eleito
da OAB/MA fará uma gestão voltada para toda a classe, sem distinção de terem feito outra escolha durante a
votação.

“Sem dúvida nenhuma vou fazer uma gestão voltada para toda advocacia. Compreender que ao tomar posse, o
representante da instituição civil de maior credibilidade do país, nós não representamos uma parcela da
democracia, mas a nossa instituição e os 19 mil advogados que hoje atuam em nosso estado.

Nós faremos uma gestão voltada para todos os advogados e advogadas, e aqui de uma forma muito especial ,
convocar meu colegas da advocacia que acreditaram no projeto da chapa 4, aqueles que resolveram acreditar
em outra opção durante o período eleitoral que agora vamos vir juntos para construir uma democracia melhor
para todos nós. Vamos fazer uma gestão unida, uma construção de uma advocacia cada vez melhor no estado.

Sobre o seu maior desafio como presidente eleito da instituição, Kaio Saraiva, será a defesa de prorrogativa da
advocacia para um melhor exercício da profissão. O presidente eleito afirmou que a instituição vai continuar
atuando no enfrentamento dessa pandemia com a retomada dos advogados ao mercado de trabalho e o ingresso
da jovem advocacia com capacitação adequada, em espaços de trabalho para poder atender seus clientes.

“Vamos investir na defesa de prerrogativas da advocacia maranhense. Quando o advogado tem uma defesa de
prerrogativas atuante, garantindo o seu o exercício profissional independente atuante com altivez. Tudo isso a
gente contribui não só com a advocacia como também para a sociedade maranhense. Sem duvida nenhuma a
defesa de prerrogativas será a menina dos olhos de nossa gestão. Nós descentralizaremos o sistema de
prerrogativas; instalaremos o SOS morosidade, por meio das quais os nossos colegas poderão fazer reclamações
sobre os processos que estão paralisados há muito tempo, que estão pendente por expedição de alvará para que
a gente possa realizar um diálogo com a comunidade judicional e cobrar o andamento daquele processo.

Caso não seja dado o andamento nós tomaremos as medidas necessárias para que as reclamações a
corregedoria, ouvidoria e ao CNJ, tudo isso sempre com muito diálogo e de forma respeitosa, de forma
institucional e imparcial”, afirmou Kaio Saraiva que esteve na sede de O Imparcial acompanhado por Tatiana
Costa (vice-presidente), Mariana Berredo (diretora-tesoureira) e Vandir Bezerra Jr (secretário-geral adjunto).
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Conciliação Itinerante do TJMA realizou cerca de 500 audiências e
atendimentos
 

O projeto Conciliação Itinerante realizado nas comarcas de Chapadinha, Pedreiras e Itapecuru no período de 8
a 12 de novembro resultou em cerca de 500 audiências e atendimentos nas três comarcas, entre demandas
processuais e pré-processuais com o objetivo de promover a efetivação de acordos entre as partes, facilitando a
resolução da demanda. Essa foi a quarta edição de 2021 do projeto Conciliação Itinerante, promovido pelo
Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão (Nupemec/TJMA), presidido pelo
desembargador José Luiz Almeida e coordenado pelo juiz Alexandre Abreu.

Em Chapadinha, a ação aconteceu nos dias 8 e 9, na Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP). Em Pedreiras, foi
realizada na Faculdade de Educação São Francisco - FAESF, no dia 10 de novembro. 

Em Itapecuru-Mirim, a Conciliação Itinerante aconteceu nos dias 11 e 12, no Fórum da comarca, com a
realização de 353 audiências, das quais 47 resultaram em acordo. 

O casal Conceição Costa e Josialdo Pereira estavam separados de fato há 12 anos, sem conseguir efetivar o
divórcio por dificuldades burocráticas e financeiras. Com a audiência de conciliação realizada em
Itapecuru-Mirim, em apenas um dia foi finalizado o processo do divórcio de forma consensual. "Aqui recebemos
um atendimento muito bom e rápido, conseguindo finalizar o processo", observaram. 

Para a advogada Neuza Everton, atuante em Itapecuru-Mirim, a iniciativa de realizar o mutirão de audiências
de conciliação pode beneficiar ambas as partes dos processos e seus advogados, encerrando a demanda de uma
forma mais rápida e amigável. "É uma iniciativa plausível, especialmente em razão da pandemia e medidas que
paralisaram as audiências presenciais", avaliou.

"Esse tipo de ação é importante para dar andamento nos processos, beneficiando muitas pessoas
hipossuficientes da zona rural", observou a advogada Suareide Rego, que atua com processos previdenciários
em Itapecuru-Mirim.

Durante as ações do projeto, a população pode resolver demandas processuais e pré-processuais, de natureza
cível ou de família, tais como: divórcio, pensão alimentícia, coleta de material para exame de DNA,
renegociação de dívidas, guarda de filhos, divisão de bens, problemas de vizinhança, acesso a plataformas
digitais de conciliação, dentre outras.

O presidente do Nupemec do TJMA, desembargador José Luiz Almeida, ressalta a importância e o alcance social
da iniciativa. "O projeto Conciliação Itinerante é fruto de investimentos do Poder Judiciário do Maranhão com
vistas à garantia de ampliação do acesso à Justiça à população e à pacificação social", pontuou.

O coordenador do Nupemec do TJMA, juiz Alexandre Abreu, enfatiza a relevância do projeto."Nosso intuito é
incentivar a cultura do diálogo, do acordo, da conciliação. Durante o evento, realizaremos audiências



presenciais e híbridas, ou seja, com uma parte presente e a outra participando por videoconferência, com uso
de um celular com câmera, de qualquer lugar do Brasil, até mesmo do exterior", ressalta.
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O Tribunal Marítimo é condecorado no Maranhão

A promulgação da lei 2.180 em 05 de fevereiro de 1954 estabeleceu as condições de funcionamento do Tribunal
Marítimo, único no Brasil, com sede no Rio de Janeiro.

O Tribunal Marítimo é condecorado no Maranhão

Por Elson Burity *

A promulgação da lei 2.180 em 05 de fevereiro de 1954 estabeleceu as condições de funcionamento do Tribunal
Marítimo, único no Brasil, com sede no Rio de Janeiro.

O Tribunal Marítimo é um órgão autônomo, vinculado ao Comando da Marinha, auxiliar do Poder Judiciário, e
tem sua atividade voltada para o julgamento de processos relativos aos Acidentes e Fatos da Navegação, além
do Registro da Propriedade  de Embarcações, Registro de Armadores , Registro dos Direitos Reais e de Outros
Ônus e o Registro Especial Brasileiro (REB). Com isso muitos advogados de todo o Brasil interagem com o TM
sempre na defesa de seus clientes e à busca de justiça nos inúmeros  processos em que representam. Nesse
particular, o Maranhão através dos anos vem sendo alvo de várias ações processuais relativas a acidentes da
navegação que, lamentavelmente, ocorreram nesse querido estado, como os das embarcações Maria Celeste,
Hyunday New World, Norsul Trombetas, Trade Daring e mais recentemente o Stellar Banner.

Entretanto, sempre houve um certo distanciamento dos Tribunais de Justiça do Brasil, mas que nos últimos anos
vem diminuindo sensivelmente. Com um objetivo bem definido, o atual presidente do TM, Vice-Almirante Wilson
Pereira de Lima Filho, abriu uma nova frente de trabalho, procurando divulgar as múltiplas atribuições do TM.
Em particular no Maranhão, essa atividade vem sendo ampliada com a realização de palestras e seminários, que
divulgam cada vez mais o dia a dia do TM nas comunidades marítima, portuária, judiciária e no meio
universitário. Essa intensa divulgação das ações do TM, tem merecido o reconhecimento de importantes
parcelas do poder judiciário, haja vista que ele já esteve no TRF4 ( Porto Alegre), TJPA, TJRJ, TJPE, MJ
(Ministério da Justiça) e mais recentemente no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

Em decorrência, no último dia 19 de novembro, o Alte. Lima Filho, por indicação do sr. Presidente do TJMA,
desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa, foi condecorado com a “Medalha Especial do Mérito Cândido
Mendes”. Outros ilustres ministros, juízes e advogados também foram agraciados na mesma cerimônia, como o
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, desembargadora Maria Francisca Gualberto de Galiza,
advogado Matusalém Gonçalves Pimenta, juízes Marcelo Elias Matos e Oka, Joseane de Jesus Correa Bezerra e
tantas outras importantes personalidades do meio jurídico  maranhense.

Na suas palavras de agradecimento, o Alte. Lima Filho teve o brilho de não só agradecer, mas deixou claro que
aquela medalha em seu peito, também homenageava a todos os servidores do Tribunal Marítimo.

Numa outra cerimônia que ocorreu na Capitania dos Portos do Maranhão (CPMA), o presidente do TJMA, 
desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa, foi agraciado com a medalha “Amigos da Marinha”, entregue
pelo atual Capitão dos Portos do Maranhão, Capitão de Mar e Guerra Alekson Barbosa da Silva Porto.



Não poderia deixar de citar que naquele mesmo dia, em uma emocionante  e tradicional cerimônia,  com  toda a
tripulação em formatura, a nossa querida CPMA homenageou o Dia da Bandeira do Brasil.

Parabéns então ao TJMA, TM, CPMA, aos ilustres condecorados e a todos  aqueles que com suas presenças, lá
estiveram prestigiando os eventos.
          
Viva o Maranhão!
Viva a Marinha do Brasil!

 * Elson de Azevedo Burity
  Ex-Capitão dos Portos do Maranhão    
Nas fotos: Desembargador Jorge Rachid, Advogada Najla Maluf e Almirante Lima Filho; Danielle Burity,
Almirante Lima Filho e sua digníssima e elegante esposa, Sra. Valéria, e Advogado Matusalém, desembargadora
Galiza e Almirante Lima Filho.
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