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Ex-prefeita de Brejo, Drª. Carlota é condenada a devolver mais de
300 mil reais aos cofres públicos do município.

19/10/2020 00:00:00

Por: Blog do Foguinho, 19 de outubro de 2020.

A ex-prefeita de Brejo, Drª. Carlota Caldas, foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Estado a devolver o valor
de R$ 368.777,60 aos cofres públicos por improbidade administrativa. O Ministério Público entrou com a
execução desta condenação no início deste mês de outubro. O processo já foi transitado em julgado e não cabe
mais recurso. De acordo com a decisão, a ré poderá ter os bens penhorados pela justiça se não pagar os valores.

Dra. Carlota é mãe e uma das principais apoiadoras de Olívia Caldas (REPUBLICANOS), candidata a prefeita da
cidade de Brejo.

CONTINUE LENDO EM http://foguinhomidia.blogspot.com/2020/10/ex-prefeita-de-brejo-dr-carlota-e.html
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Defensoria Pública ajuiza ação que obriga município a realocar
bancas de revista em São Luís
 

Já está na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, que tem como titular o juíz Douglas de Melo
Martins, a ação de tutela provisória antecipada antecedente protocolada na tarde desta sexta-feira (16) pela
Defensoria Pública do Estado que pretende obrigar o município de São Luís a realocar três bancas de revista
retiradas de uma pequena área pública no bairro do Renascença.

A petição, assinada pelo defensor público Jean Carlos Nunes, do Núcleo de Direitos Humanos da DPE/MA,
requer à Justiça tutela de urgência em caráter liminar, a fim de resguardar os direitos das donas das bancas
permanecerem em atividade, em local próximo ao ponto onde os estabelecimentos funcionaram por cerca de
duas décadas.

Reparação e multa
A ação solicita que as bancas sejam remanejadas para o estacionamento localizado em frente em Tropical
Shopping, e que sejam providenciadas as devidas instalações elétricas necessárias para o funcionamento das
mesmas, bem como a “adoção de medidas indispensáveis para a reparação dos danos estruturais causados”
durante a remoção.

Em caso de descumprimento de uma ou mais determinações, a ação da DPE/MA sugere aplicação de multa
fixada em, pelo menos, R$10.000 (dez mil reais) ao município.

Entenda o caso
A retirada das bancas do canteiro central da Avenida do Vale, no Jardim Renascença, foi liderada pela Blitz
Urbana, com apoio da Polícia Militar, em cumprimento a uma recomendação administrativa do Ministério
Público do Maranhão. Ao acompanhar a desocupação dos estabelecimentos, a Defensoria Pública do Estado
intermediou um acordo entre as proprietárias das bancas, o município e o MPMA, a fim de garantir a
realocação das bancas em uma área próxima ainda durante a quinta-feira, o que não ocorreu.

“A Defensoria não é contra a reordenação do espaço público, porém estamos passando por um período duro, de
pandemia e de grave crise econômica, portanto medidas como esta do poder público que subtrai do cidadão sua
fonte de renda precisa ser compensada com uma alternativa”, destacou o defensor público Jean Nunes.
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BOMBA! Veja o documento em que Dr. Pedro foi condenado a 2
anos de prisão

19/10/2020 08:22:35

Pedro e o B.O.

O Blog do Neto Cruz, líder de acessos no Munim, traz agora um novo fato até então guardado a sete chaves
pelo candidato a prefeito de Presidente Juscelino, Dr. Pedro Paulo Lemos, o Paulinho.

Pedro insiste na ideia de dizer que tudo não passa de fake news, quando na verdade o próprio Pedro é o "fake".

Documento obtido com exclusividade pelo site mostra o processo que mostra que Pedro foi condenado.

Não aceitando ser chamado de fraudador, Paulinho tenta – sem sucesso – na Justiça cercear a liberdade de
imprensa e expressão, amplamente protegidas pela Constituição Federal.

O documento traz todos os detalhes do dia em que Pedro teria ido fazer a prova da UEMA, no lugar do seu
então cunhado, inclusive com a sentença condenatória penal.

Na sentença penal condenatória, o juiz mencionará as causas de aumento e diminuição de pena, atenuantes e
agravantes, e se o réu poderá recorrer em liberdade. Mesmo com a sentença condenatória, existem casos em
que o réu poderá recorrer em liberdade.

Resta saber quando Pedro vai parar de dizer que é fake news, parar de mandar fazer musiquinha e assumir seu
passado criminoso.

Há quem diga que após as denúncias Paulinho teria sofrido uma desidratação eleitoral, uma vez que as provas
de envolvimento em fraude assustaram o menos avisado eleitor juscelinense.

 

C O N T I N U E  L E N D O
EM https://netocruz.blog.br/2020/10/19/bomba-veja-o-documento-em-que-dr-pedro-foi-condenado-a-2-anos-de-pr
isao/
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Até outubro, apenas uma criança foi formalmente adotada no
Maranhão, diz TJMA

Tribunal de Justiça do Maranhão oferece curso preparatório para interessados em adoção. 45 crianças ainda
aguardam processos de adoção em casas de acolhimento.
Por G1 MA — São Luís

19/10/2020 11h03  Atualizado há 2 horas

Com o objetivo de promover uma reflexão sobre o tema adoção, seus mitos e preconceitos e a quebra de antigos
paradigmas para o surgimento de uma nova cultura de adoção na sociedade, um curso preparatório online
promovido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por meio da Coordenadoria de Infância e Juventude
(CIJ), está sendo realizado até o dia 29 de outubro.

Este ano no Maranhão, apenas uma criança foi adotada e 45 ainda aguardam o processo de adoção em uma das
casas de acolhimento e instituições públicas do estado, mas de acordo com os dados do Sistema Nacional de
Adoção, 201 pretendentes estão disponíveis para adotar.

Segundo Helany Moura, assistente social da Vara da Infância e Juventude de Timon, de 30.906 crianças
acolhidas no Brasil, 355 se encontram no Maranhão.

“São diversas causas que podemos listar, uma delas é o perfil gerado pelos próprios pretendentes que
dificultam encontrar uma criança para adoção, além de questões legais, que a gente tem que analisar’’, explica
a assistente social.
Ainda de acordo com a assistente social, quem deseja adotar precisa apresentar um pedido formal a Vara da
Infância e fazer um pré-cadastro no site do CIJ, logo em seguida, um protocolo é gerado junto com a
documentação listada, com dados pessoais, certidões criminais e físicas, comprovante de residência entre
outros, e esses documentos devem ser entregues para a oficialização do pedido na Vara da Infância e Juventude.

Dentre esses critérios, não é necessário ser casado e a diferença de idade entre o adotado e o adotante é a
partir de 16 anos.
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Unidade Interligada de Registro Civil de Ribamar será reativada no
dia 3 de novembro

Na UI de Ribamar são expedidas certidões de nascimento para famílias residentes em Ribamar Raposa, Paço do
Lumiar, Morros, Icatu, e até de São Luís
18/10/2020 às 07h00

São Luís - O Poder Judiciário, em parceria com o Município de São José de Ribamar e o 2º Ofício Extrajudicial
deliberaram pela reativação da Unidade Interligada para Emissão de Registro Civil no Hospital e Maternidade
Municipal, que estava desativada desde abril deste ano. A unidade voltará a emitir certidões de nascimento
para nascidos nesse estabelecimento de saúde a partir de 3 de novembro.

A Unidade Interligada, instalada em 5 de novembro de 2013, estava sem funcionar desde o mês de abril deste
ano, devido à pandemia. De abril até hoje, nasceram nasceram 710 bebês na maternidade, segundo informações
da prefeitura. Os pais foram orientados a procurar o cartório e efetuar o registro da criança, mas grande parte
dos nascimentos feitos na maternidade não foram registrados.

Na UI de Ribamar são expedidas certidões de nascimento para famílias residentes em Ribamar Raposa, Paço do
Lumiar, Morros, Icatu, e até de São Luís. A unidade fica instalada na primeira recepção da maternidade, em
sala climatizada, equipada com computador, impressora, armário, mesa e cadeiras para funcionário e usuários.
Funciona três dias na semana, no horário das 15h às 17h.

Segundo a juíza Ticiany Gedeon Maciel Palácio (2ª Vara Cível de Ribamar) a interrupção nas atividades da
unidade interligada se deu, no primeiro momento, por conta da pandemia, que causou a redução dos
funcionários do cartório, e, depois, pela transição da titularidade do tabelião.

A juíza informou que a reativação da unidade interligada foi acertada durante reunião na última quarta-feira
(14), com o secretário municipal de saúde, William Vieira Ferreira; a médica Carol Marques, da assessoria
jurídica da prefeitura; a diretora administrativa da maternidade, Andréa de Jesus França Ribeiro e o titular do
2º Ofício, Marcos Weba, realizada no fórum de Ribamar.

 

C O N T I N U E  L E N D O
EM https://imirante.com/oestadoma/noticias/2020/10/18/unidade-interligada-de-registro-civil-de-ribamar-sera-re
ativada-no-dia-3-de-novembro/
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Seminário sobre democracia, pandemia e eleições é realizado pelo
TRE-MA

Por Brenda Serra19/10/2020

Está sendo realizado nesta segunda-feira (19), o Congresso Estadual Eleitoral: Democracia, Pandemia e
Eleições. O evento é organizado pela Escola Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM), em parceria com
a Escola Judiciária Eleitoral (EJE/MA).

Durante o evento, especialistas discutirão temas como abuso de poder, propaganda eleitoral em tempos de
pandemia, novas demandas nas ações eleitorais cíveis (AIJES e AIMEE) e o caráter transitório das decisões dos
Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

O webinário terá transmissão ao vivo, direto do TRE-MA. Estão inscritos no evento representantes da justiça
estadual, Ministério Público, imprensa e profissionais que atuarão nas eleições municipais de 2020 em todo o
Estado.

Confira a lista das palestras e seus respectivos palestrantes:

Abuso de Poder nas Eleições – Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, subprocurador-geral da República –
Ministério Público Federal.
Propaganda Eleitoral em tempos de pandemia: um novo normal? – Volgane Oliveira Carvalho, analista judiciário
do TRE-MA, instrutor de Escolas Judiciárias Eleitorais.
As novas demandas nas ações eleitorais cíveis: AIJES e AIMEE em 2020 – Michelle Pimentel Duarte, analista
judiciário do TRE-MA, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político.
O infeliz caráter transitório das decisões dos TREs  – Marcelo Lima Buhatem, desembargador do TJRJ,
presidente da Associação Nacional dos Desembargadores – ANDES.
DEBATEDORES E MEDIADORES

 

CONTINUE LENDO
EM ma10.com.br/2020/10/19/seminario-sobre-democracia-pandemia-e-eleicoes-e-realizado-pelo-tre-ma/
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Tribunal de Justiça homenageia presidente do Conselho Regional
de Medicina no Dia do Médico

Abdon Murad recebendo placa do desembargador Lourival Serejo (Ribamar Pinheiro/TJMA/divulgação)
Lourival Serejo também parabenizou todos os médicos do Poder Judiciário estadual e profissionais da saúde

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Lourival Serejo, homenageou, nesta segunda-feira (19), o
presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM), Abdon Murad Neto, com a “Medalha do Mérito Judiciário
Antonio Rodrigues Vellozo”, durante solenidade no Salão Nobre do Palácio da Justiça. 

A iniciativa homenageia, também, toda a categoria médica, pela passagem do Dia do Médico, comemorado
neste domingo (18).

O desembargador Lourival Serejo ressaltou que a homenagem representa um ato de gratidão da Justiça
maranhense ao presidente do CRM, Abdon Murad, e a todos os médicos do Estado, pelo compromisso com o
juramento – médico – feito e demonstrado, especialmente, durante a pandemia da Covid-19.

“Este momento representa um ato de gratidão e reconhecimento da Justiça maranhense a esses grandes
profissionais, que trataram com tanta fraternidade os seus pacientes. Não poderíamos deixar passar esta data
(18 de outubro) tão relevante para a nossa sociedade”, pontuou.

O presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM), Abdon Murad, expressou felicidade e gratidão por
receber a importante comenda do Poder Judiciário, durante solenidade na Justiça.

“Recebo esta medalha com muita honra e felicidade. Foi a maior homenagem que já recebi, representando toda
a classe médica. Afinal, o Judiciário é um Poder respeitado, em todo o Estado, pelo trabalho sério
desempenhado”, afirmou.

Na oportunidade, o desembargador Lourival Serejo também parabenizou todos os médicos do Poder Judiciário
estadual e profissionais da saúde, pelo compromisso diário com a profissão e, ainda, pelos inúmeros desafios
enfrentados durante este ano em virtude da pandemia.

O coordenador da Coordenadoria de Serviços Médico, Odontológico e Psicossocial do TJMA, José Luís
Nascimento Araújo, agradeceu o presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, pela homenagem feita
durante o evento, e pelo apoio incondicional oferecido ao setor. Também parabenizou Adbon Murad pela
comenda recebida, pelos relevantes serviços prestados ao Judiciário e à sociedade. 

Sobre a homenagem prestada aos médicos do Judiciário, José Luís disse que o reconhecimento do presidente do
TJMA, desembargador Lourival Serejo, alegra a categoria e ratifica o compromisso dos servidores da
Coordenadoria com a Justiça e a sociedade maranhense.



Também participaram do evento: o médico psiquiatra Ruy Palhano; o presidente do Sindicato dos Médicos,
Adolfo Paraíso; a chefe do Setor Médico do Fórum de São Luís, Mariane Melo Oliveira; além de servidores,
médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde da Justiça.

Medalha – A medalha do Mérito Judiciário Antônio Rodrigues Vellozo é concedida a magistrados, servidores,
membros do Ministério Público, advogados, deputados, serventuários e outras personalidades de comprovada
idoneidade moral e reconhecido merecimento, pela prática de atos ou serviços relevantes ao Poder Judiciário e
à sociedade.
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Bancas retiradas do Renascença estavam com os seus alvarás
renovados pela Prefeitura de São Luís

Antes de serem jogadas ao lado do McDonald´s, bancas foram danificadas pelos funcionários da Blitz Urbana
Local onde foram jogados não tem movimento de gente

AQUILES EMIR

Na entrevista concedida ao Bom Dia Mirante, da TV Mirante, na manhã desta segunda-feira (19), o promotor de
Justiça Cláudio Guimarães, responsável pela operação de sexta-feira (16) que retirou bancas de revistas
instaladas na Avenida Luís Pinho, no bairro do Renascença, em São Luís, disse não entender o clamor público
que isto causou em alguns segmentos sociais. Já os donos das bancas que foram proibidos de ficar onde
estavam, não entendem por que, se iriam sair, a Prefeitura renovou, no início do ano, os alvarás de
funcionamento, autorizando permanecerem onde estavam estabelecidos há 18 anos.

De acordo com o promotor, a única coisa que houve foi o deslocamento das bancas de um local para outro,
numa distância de no máximo 200 metros, em obediência ao ordenamento urbano, o que, na verdade, é uma
atribuição do Poder Executivo Municipal. Já os comerciantes dizem que foram surpreendidos e suas bancas
foram deixadas onde hoje estão após uma intermediação do juiz Douglas Martins, pois sem ele, não saberiam
nem para onde iriam.

Leonete de Jesus, dona da Banca do Chagas, que ainda está pagando um empréstimo para custear a
recuperação de sua banca após um atentado a fogo, diz que quando a Blitz Urbana chegou o prazo para se
retirarem foi de apenas cinco minutos, ou seja, não haveria como juntar estoque de mercadorias, equipamentos
(prateleiras, geladeiras, expositor de cigarros etc), e para tornar a situação mais dramática, os funcionários da
Prefeitura usaram marretas para danificar as bancas.

Leonete reclama do tratamento recebido do poder público
Com a banca jogada ao lado do estacionamento de uma loja do McDonald´s e em frente ao Monumental
Shopping, Leonete disse que ainda depende da Equatorial para instalar a energia a fim de poder trabalhar.
Situação pior é dos que tiveram seus bens destruídos, pois os funcionários da Blitz Urbana usaram marretas e
picaretas para tirá-las de onde estavam, o que vai provocar custos para serem recuperadas.

A dona da Banca do Chagas acha o local para onde foi levada inadequado, pois não há circulação de pessoas, só
de veículos, ao contrário de onde estava, onde sempre havia alguém consumindo jornais, revistas, água, chips
de celular, balas etc. Segundo ela, uma situação difícil para quem passou boa parte do ano impedida de
trabalhar em cumprimento às normas de isolamento social e só agora vinham tentando reequilibrar os negócios.

Para a empresária, a Prefeitura deveria pelo menos permitir que se instalasse na pista auxiliar que ficam em
frente ao Tropical Shopping Center, pois, mesmo sendo cercada pelo centro comercial, que dela se apropriou,
trata-se de via pública, portanto seria melhor nesse local, pois há muita gente transitando. Nessa via há duas
bancas, uma delas já bateu as portas.



Banco no Anil: proprietário não sabe até quando ficará
Desativação – A operação que retirou as bancas do Renascença foi uma continua do desmonte desse tipo de
comércio na cidade, pois a cada praça reforma, uma a menos. Foi assim nas praças Pedro II, Benedito Leite,
São João, Deodoro, Panteon, Odorico, Alegria e está sendo na João Lisboa e Largo do Carmo.

Cláudio Costa, proprietário de uma banca em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição, teme pela
continuidade do seu negócio, pois acredita que isto será tolerado até uma reforma da praça em que se encontra.

Segundo ele, a próxima ofensiva será no Barra Mar, onde os comerciantes já foram notificados de que terão de
se retirar. Eles estão operando no lugar em que a Prefeitura determinou, inclusive com suas lojas – bancas de
revista e lanchonetes – no padrão estabelecido pela Secretaria Municipal de Urbanismo.
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TJMA recebe descontos do INFOJU para o Mestrado em Direito da
UFMA

19/10/2020 08:11:45

 

O Tribunal de Justiça do Maranhão informa que o Instituto de Formação Jurídica (INFOJU), apesar de ainda não
fazer parte do Programa de Descontos e Vantagens do TJMA, está oferecendo descontos aos servidores que
porventura se interessar em cursar o Preparatório para o Mestrado em Direito da Universidade Federal do
Maranhão.

A promoção é a seguinte:

– O (a) servidor (a) precisará ter acesso ao e-mail marketing em anexo, acerca do Curso;

– Ao final do e-mail, há uma caixinha com o código promocional, válido somente para a compra do nosso Combo
(Módulo I, Módulo II e Módulo III);

– Ao clicar na caixinha com o código promocional, o (a) servidor (a) irá automaticamente para a página de
vendas do servidor público onde poderá usufruir de descontos exclusivos;

– Basta preencher a ficha de inscrição e registrar o código promocional no espaço indicado e, logo, em seguida,
escolher a melhor forma de pagamento para si e tão logo comporá a TURMA 2 da Mentoria Preparatória do
INFOJU.

Para o Instituto de Formação Jurídica (INFOJU), o aprimoramento profissional deve ser uma constante na vida
de cada um, em especial, os (as) servidores (as) públicos (as) do Poder Judiciário do Maranhão cuja missão
primordial é garantir uma vida digna a cada cidadão seja enquanto indivíduo seja como ser social, a partir da
prestação jurisdicional na resolução dos litígios.

A qualificação profissional do seu quadro de pessoal é uma marca registrada do Poder Judiciário do Estado do
Maranhão.

A Mentoria Preparatória foi formatada para realizar o acompanhamento do (a) candidato (a) desde a concepção
da ideia acerca do objeto de pesquisa até a última fase do certame. Sendo disponibilizada uma mentoria
individualizada durante a preparação, momento em que o (a) aluno (a) INFOJU discutirá individualmente com
as professoras o seu anteprojeto de pesquisa, de forma detalhada.

Tudo pensado para que o (a) aluno(a) INFOJU tenha a preparação mais completa e condições de conquistar o



sonho de ser MESTRE EM DIREITO.

OBSERVAÇÃO:

O INFOJU disponibilizará uma cortesia para qualquer servidor indicado pelo Poder Judiciário do Maranhão,
segundo seus próprios critérios. 
É só repassar os dados do servidor e o nome da Instituição diretamente para a Central de Atendimento (98)
99186-0273 ou pelo e-mail: infoju2018@gmail.com)

POSTLINK%%
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TJMA homenageia presidente do Conselho Regional de Medicina

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Serejo, homenageou, nesta
segunda-feira (19), o presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM), Abdon Murad Neto, com a entrega
da "Medalha do Mérito Judiciário Antonio Rodrigues Vellozo", durante solenidade no Salão Nobre do Palácio da
Justiça. 

A iniciativa - aprovada por unanimidade pelos desembargadores da Corte de Justiça maranhense e proposta
pelo desembargador Lourival Serejo – homenageia, também, toda a categoria médica, pela passagem do Dia do
Médico, comemorado neste domingo (18).

O homenageado Abdon Murad foi recebido, no Tribunal de Justiça, pelo presidente da Corte, acompanhado dos
desembargadores José Bernardo Rodrigues (vice-presidente do TJMA), Paulo Vélten Pereira (corregedor-geral
da Justiça), José Jorge Figueiredo dos Anjos (presidente do Comitê Estadual de Saúde), Jorge Rachid Mubárack
Maluf (presidente do Núcleo de Gestão Socioambiental) e Luiz Gonzaga Almeida Filho.  

O desembargador Lourival Serejo ressaltou que a homenagem representa um ato de gratidão da Justiça
maranhense ao presidente do CRM, Abdon Murad, e a todos os médicos do Estado, pelo compromisso com o
juramento – médico – feito e demonstrado, especialmente, durante a pandemia da Covid-19.

"Homenageamos, hoje, todos os médicos do nosso Estado pelo heroísmo com que enfrentaram esta pandemia.
Este momento representa um ato de gratidão e reconhecimento da Justiça maranhense a esses grandes
profissionais, que trataram com tanta fraternidade os seus pacientes. Não poderíamos deixar passar esta data
(18 de outubro) tão relevante para a nossa sociedade", pontuou.

O presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM), Abdon Murad, expressou felicidade e gratidão por
receber a importante comenda do Poder Judiciário, durante solenidade na Justiça.

"Recebo esta medalha com muita honra e felicidade. Foi a maior homenagem que já recebi, representando toda
a classe médica. Afinal, o Judiciário é um Poder respeitado, em todo o Estado, pelo trabalho sério
desempenhado", afirmou.

Na oportunidade, o desembargador Lourival Serejo também parabenizou todos os médicos do Poder Judiciário
estadual e profissionais da saúde, pelo compromisso diário com a profissão e, ainda, pelos inúmeros desafios
enfrentados durante este ano em virtude da pandemia.

O coordenador da Coordenadoria de Serviços Médico, Odontológico e Psicossocial do TJMA, José Luís
Nascimento Araújo, agradeceu o presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, pela homenagem feita
durante o evento, e pelo apoio incondicional oferecido ao setor. Também parabenizou Adbon Murad pela
comenda recebida, pelos relevantes serviços prestados ao Judiciário e à sociedade. 

"Sentimos muito orgulho em sermos representados, nesta ocasião, por Abdon Murad, pela dedicação à profissão



que ele possui, há muitos anos, trabalhando sempre de forma ética a frente do Conselho", afirmou. 

Sobre a homenagem prestada aos médicos do Judiciário, José Luís disse que o reconhecimento do presidente do
TJMA, desembargador Lourival Serejo, alegra a categoria e ratifica o compromisso dos servidores da
Coordenadoria com a Justiça e a sociedade maranhense.

Também participaram do evento: o médico psiquiatra Ruy Palhano; o presidente do Sindicato dos Médicos,
Adolfo Paraíso; a chefe do Setor Médico do Fórum de São Luís, Mariane Melo Oliveira; além de magistrados,
servidores, médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde da Justiça.

MEDALHA

A medalha do Mérito Judiciário Antônio Rodrigues Vellozo é concedida a magistrados, servidores, membros do
Ministério Público, advogados, deputados, serventuários e outras personalidades de comprovada idoneidade
moral e reconhecido merecimento, pela prática de atos ou serviços relevantes ao Poder Judiciário e à sociedade.
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Congresso Eleitoral debate tendências das eleições municipais
2020

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, desembargador Tyrone José Silva abriu, nesta
segunda-feira (19), o Congresso Estadual Democracia, Pandemia e Eleições. Organizado pela Escola Superior
da Magistratura (ESMAM), em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral (EJE), o webinário reuniu mais de 200
inscritos, entre representantes da justiça estadual e eleitoral, Ministério Público, imprensa, Polícia Militar e
profissionais que atuarão nas eleições municipais de 2020 em todo o estado.

Tyrone Silva destacou a importância do evento para a qualificação de todos os envolvidos no processo eleitoral.
"Este evento é de significativa importância para juízes, promotores, servidores e operadores de direito por
tratar de temas abrangentes e atuais para o processo eleitoral que já está em pleno vigor. Minha palavra é de
incentivo, êxito e sucesso. Tenho certeza que será de grande repercussão tendo à frente o desembargador Froz
Sobrinho e a juíza Lavínia Coelho, que já deram provas de como tem sido exitosa as suas atividades na direção
das referidas Escolas", disse.

Para o desembargador José Bernardo Rodrigues, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), a
organização do Congresso está de parabéns pela amplitude alcançada através da transmissão ao vivo dos
painéis aos interessados. "O exercício da cidadania passa pela Justiça Eleitoral e esse tipo de evento é uma
ferramenta para fortalecer o Estado Democrático de Direito. Desejo que essa eleição seja a mais bem-sucedida
de todas e que ocorra de forma tranquila, sem nenhum problema que possa negativar a atuação do TRE",
concluiu o desembargador.

A juíza Lavínia Helena Macedo Coelho, diretora da EJE-MA, deu as boas-vindas aos participantes e palestrantes,
e disse sentir-se honrada com a presença de cada autoridade e representantes do sistema de justiça.
"Esperamos que aqui, juntos, possamos ampliar nossos conhecimentos e aprofundar questões substanciais no
universo eleitoral", complementou.

O diretor da ESMAM, desembargador Froz Sobrinho, afirmou que a presença do Ministério Público conferiu ao
Congresso credibilidade ainda maior e torna o evento um espaço para discussões bem embasadas em torno de
temas cada vez mais evidentes nos tribunais superiores. "Esse evento já estava no calendário de cursos da
Escola da Magistratura, mas diante das dificuldades trazidas pela pandemia, nos unimos ao TRE e à EJE, e
teremos um dos nossos maiores eventos com a temática eleitoral", finalizou.

Palestrantes e Temas

No webinário, especialistas apresentaram painéis temáticos, mediados por juristas e magistrados que
conduziram os debates de forma interativa.

O subprocurador-geral da República, membro do Ministério Público Federal, Nicolao Dino de Castro e Costa
Neto, foi o primeiro palestrante da tarde, no painel sobre "Abuso de Poder nas Eleições", em que funcionou
como debatedor o procurador regional eleitoral Juraci Guimarães Jr e como mediadora a juíza Lavínia Coelho,
membro efetivo da corte do TRE-MA, diretora da Escola Judiciária Eleitoral do Maranhão e coordenadora da



Comissão Permanente de Políticas de Gênero).

Em seguida, o analista judiciário do TRE-MA, instrutor de Escolas Judiciárias Eleitorais, Volgane Oliveira
Carvalho, ministrou a palestra "Propaganda Eleitoral em tempos de pandemia: um novo normal?", em que
funcionou como debatedor o Marcelo Weick Pogliesi (coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito
Eleitoral) e como mediador o diretor-geral Gustavo Araújo Vilas Boas (TRE).

"As novas demandas nas ações eleitorais cíveis: AIJES e AIMEE em 2020" foram tema do terceiro painel,
conduzido pela analista do TRE-MA e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Michelle
Pimentel Duarte, em que funcionou como debatedor Bruno Duailibe (membro da Corte do TRE) e como
mediador José Gonçalo Filho (membro da Corte do TRE).

O desembargador Marcelo Lima Buhatem (TJRJ) e presidente da Associação Nacional dos Desembargadores
(ANDES) fechou o webinário com a palestra "O infeliz caráter transitório das decisões dos TREs", em que
funcionou como debatedor o desembargador Froz Sobrinho (diretor da Esmam) e como mediadora a
procuradora de justiça Themis Maria Pacheco, corregedora do MPMA.

No Youtube está a íntegra do Congresso Estadual de Direito Eleitoral.
https://www.youtube.com/watch?v=btuEIGyaqig
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Juízes Gervásio dos Santos e Gustavo Medeiros são os plantonistas
desta semana

19/10/2020 12:20:36

 

Respondem pelos plantões cível e criminal da Comarca da Ilha de São Luís nesta semana (19 a 25 de outubro),
respectivamente, os juízes Gervásio Protásio dos Santos Júnior (6ª Vara Cível de São Luís) e Gustavo Henrique
Silva Medeiros (3ª Vara de Paço do Lumiar). O plantão funciona no Fórum Des. Sarney Costa (Calhau), para
atender apenas demandas de natureza urgente.

Auxiliam os magistrados plantonistas as servidoras Renata Mônica Rodrigues  (6ª Vara Cível) e Liriam
Tiyoko (4ª Vara de Paço do Lumiar). O contato com as equipes deve ser feito pelos telefones celulares (98)
98811-2153 (Cível), (98) 98802-7484 (Criminal) e (98) 98409-8825 (oficial de justiça do plantão criminal). O
plantão ocorre no horário noturno (segunda a sexta-feira) e durante 24h nos finais de semana e feriados.

Antes de dirigir-se ao local de atendimento, deve-se entrar em contato com as servidoras do plantão que são
responsáveis pelo processamento e encaminhamento das ações aos juízes.

As petições de urgência de natureza cível podem ser endereçadas ao plantão judiciário por meio do PJe
(Processo Judicial Eletrônico) e as demandas de natureza criminal devem ser entregues em meio físico
(impressas em papel) diretamente no Fórum Des. Sarney Costa (Calhau). Ao peticionar por meio do PJe, os
demandantes devem entrar em contato telefônico com a equipe de plantão.
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Lourival Serejo recebe professor Alesandro Gonçalves
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O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Serejo, recebeu, em seu gabinete, o
professor Alesandro Gonçalves Barreto, que ministrou o curso sobre a extensão em Proteção e Privacidade,
ofertado pela Escola Superior da Magistratura (ESMAM), em parceria com a Diretoria de Segurança
Institucional do TJMA.

Alesandro Gonçalves Barreto é diretor da Unidade do Subsistema de Inteligência da SSP-PI e servidor
mobilizado da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Estavam
presentes na visita os magistrados Ferdinando Serejo (coordenador do Comitê de Gestão da Inovação do TJMA)
e Raimundo Bogéa (juiz auxiliar da Presidência).

Magistrados e servidores do Judiciário maranhense participaram do curso. Na abertura da capacitação, o
presidente da Comissão Permanente de Segurança Institucional do Judiciário, desembargador Raimundo José
Barros de Sousa, ressaltou a importância de se estruturar as instituições para garantir a segurança no uso de
recursos tecnológicos, proteger contas e prevenir-se contra eventuais riscos de vazamento de conteúdo. 

O diretor de Segurança Institucional do Tribunal, tenente-coronel Alexandre Magno Nunes, acompanha as
atividades do curso, com duração de oito horas-aula.

O desembargador Froz Sobrinho, diretor da ESMAM, citou situações de vulnerabilidade na proteção de dados e
de privacidade que possam envolver o período eleitoral, diante do uso indiscriminado das redes sociais e
aplicativos de mensagens.

O conteúdo do curso trata ainda sobre problemas relacionados à clonagem de aplicativos, SIMCARD
virtualizado, criação e disseminação de perfis e notícias falsos (fakes) em redes sociais e serviços de mensagem,
dicas gerais de proteção: senhas, rede, dispositivos informáticos, navegadores, e-mails e mídias sociais.


