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TJMA publica listas atualizadas de credores e precatórios devidos
pelo Estado e Municípios
 

A Coordenadoria dos Precatórios do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) publicou novas listas de credores
de precatórios devidos pelo Estado do Maranhão e pelos municípios que estão sob sua jurisdição. As novas
listas de credores foram atualizadas no último dia 31 de janeiro.

Em relação ao Estado, foram disponibilizadas uma lista geral incluindo os credores prioritários do Estado, pelo
INSS e pelos municípios que estão sob sua jurisdição. As listas estão disponíveis para consulta no site do Portal
do Poder Judiciário, área "Precatórios".

Com a publicação das listas, os credores podem acompanhar a posição do seu precatório e os pagamentos
efetuados por entidade devedora, ao tempo em que frequentemente são publicadas as atualizações das relações.

As listas de precatórios do Estado do Maranhão obedecem a ordem cronológica de protocolo e sua atualização é
resultado de um trabalho constante de auditagem desenvolvido pela Coordenadoria de Precatórios, sempre
observando as diretrizes legais.

Regime Especial do Estado do Maranhão – Foram disponibilizadas uma lista geral com 9.119 pessoas que
esperam receber valores referentes aos orçamentos de 2014 a 2019, incluindo 128 credores prioritários de
precatórios de natureza alimentar.

Já a lista da Administração Indireta possui 40 credores de precatórios de autarquias como DETRAN, UEMA,
ITERMA e FUNAC.

Regime Especial dos Municípios – São ao todo 72 municípios submetidos ao Regime Especial e que têm
precatórios inscritos perante o TJMA.

Regime Geral - No total, 39 municípios e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão submetidos ao
Regime Geral.

 Comunicação Social do TJMA
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Empossados os deputados para a 19ª Legislatura do Parlamento
Estadual
 

Os deputados eleitos para a 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Maranhão foram empossados, na
manhã desta sexta-feira (1º), no Plenário Deputado Nagib Haickel. O deputado Rigo Teles (PV), por ser o
parlamentar com maior número de mandatos na Casa, presidiu a sessão.

A cerimônia contou, também, com a presença do governador Flávio Dino (PCdoB); do presidente do Tribunal de
Justiça do Estado, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos; do presidente em exercício do Tribunal
Regional Eleitoral, desembargador Cleones Cunha, além de outras autoridades.

Conforme o rito estabelecido pelo Regimento da Casa, todos os 42 deputados eleitos e diplomados pela Justiça
Eleitoral prestaram o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do
Estado, observar as leis e desempenhar com lealdade, dedicação e ética o mandato a que lhes foi confiado pelo
povo do Maranhão.

"Esta legislatura cumprirá o seu papel da forma que sempre cumpriu, baseada no respeito mútuo entre os seus
pares e na independência entre os Poderes", afirmou o deputado Rigo Teles ao iniciar o seu discurso.

O parlamentar frisou, ainda, que, "apesar das diversidades de pontos de vistas aqui representadas pelas mais
diversas correntes políticas e ideológicas, conseguiremos caminhar para um denominador comum, o
entendimento. Só assim cumpriremos com o nosso dever de pessoas públicas ao colocar os interesses da
população maranhense acima de grupos".

"Nenhum regime político é digno do nome democrático se não tiver Parlamentos que funcionem com autonomia
e independência. O grande desafio hoje é fazer da democracia, cada vez mais, um instrumento para melhorar a
vida das pessoas. Esse deve ser o nosso compromisso principal como parlamentares que representam, a partir
de hoje, o povo do nosso querido Estado do Maranhão", completou Rigo Teles.

Congratulações

Em seguida, o governador Flávio Dino proferiu um discurso de saudação a todos os deputados empossados. Ele
fez questão de registrar breves palavras de homenagem e de congratulações. "Não apenas em meu nome, não
apenas em nome do Poder Executivo, porque creio que também verbalizo aqui as congratulações do Poder
Judiciário e do Sistema de Justiça do nosso Estado e dos demais Poderes, mas, sobretudo, quero consignar os
cumprimentos de todo povo do Maranhão a cada deputada e cada deputado hoje empossados".

Flávio Dino desejou sucesso tanto aos que apoiarão o governo, quanto àqueles que farão oposição. "Quero
desejar que a independência e a harmonia determinada pela Constituição estejam no dia a dia desse
relacionamento, e esse é o meu empenho. Tenho certeza de que assim como foi nos quatro primeiros anos assim
será nesses quatro vindouros", salientou.



O governador informou, ainda, que a Mensagem Governamental do Poder Executivo será entregue e
apresentada no Plenário da Assembleia Legislativa, na próxima segunda-feira (4), às 16 horas, quando
acontecerá sessão solene de instalação desta legislatura.

CONTINUE LENDO EM 

http://blog.oquartopoder.com/aldirdantas/?p=24008
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TJMA publica listas de credores de precatórios devidos pelo Estado
e Municípios

A Coordenadoria dos Precatórios do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) publicou novas listas de credores
de precatórios devidos pelo Estado do Maranhão e pelos municípios que estão sob sua jurisdição. As novas
listas de credores foram atualizadas no último dia 31 de janeiro.

Em relação ao Estado, foram disponibilizadas uma lista geral incluindo os credores prioritários do Estado, pelo
INSS e pelos municípios que estão sob sua jurisdição. As listas estão disponíveis para consulta no site do Portal
do Poder Judiciário, área “Precatórios”.

Com a publicação das listas, os credores podem acompanhar a posição do seu precatório e os pagamentos
efetuados por entidade devedora, ao tempo em que frequentemente são publicadas as atualizações das relações.

As listas de precatórios do Estado do Maranhão obedecem a ordem cronológica de protocolo e sua atualização é
resultado de um trabalho constante de auditagem desenvolvido pela Coordenadoria de Precatórios, sempre
observando as diretrizes legais.

Regime Especial do Estado do Maranhão – Foram disponibilizadas uma lista geral com 9.119 pessoas que
esperam receber valores referentes aos orçamentos de 2014 a 2019, incluindo 128 credores prioritários de
precatórios de natureza alimentar.

Já a lista da Administração Indireta possui 40 credores de precatórios de autarquias como DETRAN, UEMA,
ITERMA e FUNAC. Acesse aqui.

Regime Especial dos Municípios – São ao todo 72 municípios submetidos ao Regime Especial e que têm
precatórios inscritos perante o TJMA. Acesse aqui.

Regime Geral – No total, 39 municípios e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão submetidos ao
Regime Geral. Acesse aqui.
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Pará Figueiredo toma posse para seu primeiro mandato e assume a
terceira secretaria da Assembleia Legislativa

Eleito com mais de 30 mil votos, o jovem Pará Figueiredo foi empossado ontem na Assembleia Legislativa do
Maranhão para o seu primeiro mandato como Deputado Estadual.

Filho do presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Pará Figueiredo tem suas raízes na cidade de São João
Batista, onde obteve mais de 2,5 mil votos, ocupando o primeiro lugar da votação geral no município, após uma
forte campanha, liderada pelo ex-vice-prefeito Carlos Figueiredo.

A posse foi realizada ontem, no Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão, bem como dos outros 41
deputados estaduais eleitos. O evento contou com a presença do governador Flávio Dino; do presidente do TJ,
Joaquim Figueiredo; do presidente do TRE, desembargador Cleones Cunha, além de várias outras autoridades.

A posse de Pará Figueiredo foi acompanhada por diversos joaninos, entre eles ex-prefeitos, vereadores,
lideranças políticas e pela sua família. Logo após a cerimônia de posse, ele foi eleito para assumir a Terceira
Secretaria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, ao lado do presidente reeleito, Othelino Neto.

Othelino integrava a chapa “Igualdade e Democracia”, composta, também, pelos deputados Glalbert Cutrim (1º
vice-presidente), Detinha (2ª vice-presidente), Dra. Thaíza Hortegal (3ª vice-presidente), Roberto Costa (4º
vice-presidente), Andreia Rezende (1ª secretária), Cleide Coutinho (2ª secretária), Pará Figueiredo (3º
secretário) e Daniella Tema (4º secretário).

Em sua página de relacionamento pessoal, o deputado Pará falou sobre o momento e agradeceu à sua família.
“Dou início hoje a uma caminhada política de muito trabalho e dedicação ao povo maranhense. Honrado e grato
por ter chegado até aqui, só tenho a agradecer. Obrigado família e amigos, por estarem comigo nesse momento
mais que especial em minha vida. Com o apoio de vocês, sei que vou muito além!”, comentou.
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Nova Assembleia Legislativa é empossada e Othelino Neto garante
harmonia entre Poderes
 

Entre Pará Figueiredo e Neto Evangelista, Othelino Neto presta juramento para novo mandado de deputado e
com os membros da nova mesa Diretora da Casa eleita sem disputa

"Continuaremos a convivência harmônica e independente com os demais Poderes constituídos do Estado do
Maranhão. E o diálogo e o respeito às diferenças continuarão sendo nossa máxima na condução desta Casa".
Com esses dois recados, dados de maneira direta e enfática na presença dos novos deputados dos chefes do
Executivo, o governador Flávio Dino (PCdoB) e o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Joaquim
Figueiredo, o deputado Othelino Neto (PCdoB) Entre assumiu ontem o comando da nova Assembleia Legislativa,
após ter sido eleito presidente, em chapa única e por unanimidade, para o biênio 2019/2020. A manifestação do
presidente do Poder Legislativo foi feita em meio a um clima de festa que marcou a posse dos deputados, na
presença de autoridades, familiares e convidados, e a eleição da Mesa Diretora, que resultou de um amplo
acordo que envolvendo Situação e Oposição. Othelino Neto usou a palavre equilíbrio para demonstrar que
adotará uma linha de ação direta e transparente.

Formada predominantemente por políticos da nova geração, como é o caso do próprio presidente e da maioria
dos membros da Mesa Diretora, mas tendo em seus quadros líderes experimentados, a exemplo dos deputados
Marcelo Tavares (PSB) e Arnaldo Melo (MDB), que já presidiram a Casa em mandatos anteriores, a Assembleia
Legislativa empossada nesta sexta-feira emite sinais de que transformará o plenário do Palácio Manoel
Beckman num espaço de debate sobre os mais variados temas Entre os parlamentares estão os que deverão se
destacar pelo discurso franco, como é o caso dos deputados Yglésio (PDT) e Duarte Jr. (PCdoB). Há também os
que são dedicados às articulações nos bastidores, caso dos deputados Roberto Costa (MDB) e Ricardo Rios
(PDT).

A nova Assembleia Legislativa tem uma característica inovadora: a presença de oito mulheres - quase 20% da
composição da Casa – uma representação expressiva se comparada com as legislaturas anteriores. As mais
experientes, Cleide Coutinho (PDT) e Helena Duailibe (PP) é referência para as demais, entre as quais estão
políticas por iniciação familiar, como Andreia Resende (DEM), e profissionais liberais como Daniella Tema
(DEM). Isso sem falar de Mical Cavalcante (PTB), que sinaliza estar parece disposta a exercer o mandato de
maneira produtiva, como parece ser o caso das deputadas Thaíza Ortegal, Detinha (PR) e da atuante Ana do Gás
- a única que se reelegeu. Por razões político-partidárias e motivações diversas, a bancada feminina dificilmente
atuará em bloco, mas suas integrantes poderão atuar como forças aliadas quando o problema envolver questões
de gênero.

No seu discurso, o presidente Othelino Neto destacou a unanimidade alcançada na eleição da Mesa Diretora e a
dele próprio, e afirmou que o desfecho positivo foi fruto da forma como ele conduziu a Casa. "Sempre
dialogando, respeitando as diferenças e compreendendo que essa Casa é plural. Seria ruim se fossem 42 iguais
dentro da Assembleia Legislativa. O que torna o Poder Legislativo essencial para a sociedade são essas
diferenças. A forma democrática como nós convivemos aqui justifica o apoio unânime que recebemos",
esclareceu. Ele defendeu a independência do Poder Legislativo afirmando que a Assembleia Legislativa jamais
se curvará ante outro



O presidente Othelino Neto disse que continuará conduzindo a Assembleia com o devido equilíbrio, mantendo a
independência do Poder Legislativo e trabalhando para o cumprimento das prerrogativas constitucionais de
legislar, fiscalizar o Poder Executivo e promover o debate político a favor do povo do Maranhão.
"Continuaremos a convivência harmônica e independente com os demais poderes constituídos do Estado do
Maranhão". E comemorou o fato de que nesse primeiro momento, apesar da ampla teia de representação
partidária, os parlamentares tenham sabido construir o consenso em relação à Mesa Diretora. Uma sinalização
de que a nova Assembleia Legislativa, mesmo majoritariamente tingida com as cores da Situação, vai saber se
posicionar com equilíbrio diante dos desafios que estão a caminho.

 

?
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Governador Flávio Dino prestigia sessão de posse dos deputados
eleitos para 19ª Legislatura
 

O governador Flávio Dino (PCdoB) prestigiou a sessão preparatória da Assembleia Legislativa do Maranhão
realizada, na manhã desta sexta-feira (1º), que deu posse aos 42 deputados eleitos, nas eleições de 2018, para a
Legislatura de 2019 a 2022.  O deputado Rigo Teles (PV) presidiu a sessão, por ser o parlamentar com maior
número de mandatos, auxiliado pelos deputados Vinicius Louro (PR) e Daniela Tema (DEM).

Em sua fala, o governador parabenizou os 42 deputados eleitos no pleito de 2018, desejou sucesso a todos e
disse que, a partir do momento da posse, todos os parlamentares são iguais, uma vez que representam o povo
maranhense. "Este é um momento especial. Desejo sucesso tanto aos que apoiam, quanto os que fazem
oposição ao nosso governo. A partir de hoje, vocês são guardiães do voto popular", ressaltou.

"O Parlamento é uma instituição milenar e, particularmente, no Estado do Maranhão, tem uma história secular
e representa o coração e o pulmão da democracia. Desde os gregos, com Aristóteles, e seguido com os romanos,
que o Parlamento representa a vontade soberana do povo. Por isso, que essa solenidade se reveste de um
momento especial, por representar aquilo que é mais importante na democracia, a vontade soberana do povo
expressada no Parlamento", lembrou o governador.

Flávio Dino estendeu os votos de sucesso à bancada federal do Maranhão, que toma posse hoje em Brasília, na
Câmara e no Senado. "Desejo aos nossos deputados federais e nossos dois senadores Weverton Rocha (PDT) e
Eliziane Gama (PPS) sucesso no desempenho de seus mandatos e que possam ajudar o Estado do Maranhão a
ser melhor para todos".

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ/MA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, e
o presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), desembargador Cleones
Carvalho Cunha,  também compuseram a mesa dos trabalhos da sessão preparatória de posse dos deputados.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - AÇÕES TJMA
02/02/2019 - SITE AGORA SANTA INÊS 
POSITIVA
TJMA REALIZA SESSÃO PLENÁRIA JURISDICIONAL NESTA QUARTA (30)

Pag.: 7

TJMA REALIZA SESSÃO PLENÁRIA JURISDICIONAL NESTA
QUARTA (30)

 

Na pauta da Sessão Plenária Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Maranhão, que acontece nesta quarta-feira
(30), constam 26 processos, sendo cinco físicos e 21 eletrônicos, entre mandados de segurança, agravos
internos, embargos de declaração, ação direta de inconstitucionalidade e outros. Órgão máximo dentro da
estruturação hierárquica do Poder Judiciário estadual e composto pelos 30 desembargadores, o Pleno do TJMA
tem competências jurisdicional e administrativa. As sessões ocorrem sempre às quartas-feiras, sendo a primeira
e terceira do mês, sessão adminitrativa; e a segunda e quarta (quinta quando o mês tiver), sessão jurisdicional.
A realização de sessões pode ser acompanhada no Calendário Forense 2019.

TRANSMISSÃO AO VIVO

A Rádio Web Justiça do Maranhão pode ser acessada por desktop, tablet ou celular. Quem tem um smartphone
com sistema operacional Android pode baixar, gratuitamente, o aplicativo da emissora pelo Google Play Store.
Na aba de pesquisa, deve ser digitado o nome Rádio TJMA. Ao abrir o aplicativo, basta clicar no botão play, no
canto inferior esquerdo da tela. O aplicativo também está disponível na Apple Store para Iphone, com sistema
operacional iOS. No celular, há também a opção de acesso direto pelos aplicativos Tunein ou Radiosnet. Outra
opção de acesso é por meio dos sites. No www.tjma.jus.br, basta clicar no banner da rádio. Nos sites
www.radios.com.br e www.tunein.com, a conexão se dá por meio de busca com os termos “Rádio Web Justiça
do Maranhão” ou “Rádio Justiça do Maranhão”.

No sistema multimídia ou aparelho de som compatível do carro, basta parear o sinal do celular por meio de
bluetooth com o equipamento do veículo e selecionar a opção bluetooth no “source”, no qual ficam também as
faixas AM e FM. Numa Smart TV conectada à internet, o acesso pode ser feito pelo aplicativo TuneIn ou
acessando os sites pelo navegador instalado no aparelho de TV. (Assessoria de Comunicação do TJMA)
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DESEMBARGADOR LOURIVAL SEREJO VISITA COMPLEXO
PENITENCIÁRIO DE PEDRINHAS

 

O vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Lourival Serejo, realizou na
manhã de ontem, terça-feira (29), uma visita ao pavilhão feminino do Complexo Penitenciário de Pedrinhas. O
objetivo da visita foi conhecer as atividades desenvolvidas pelas detentas no presídio, onde – além do trabalho
na confecção de calças, camisas e fardamentos para os internos – são fabricadas sandálias e bolas.

No local, está também em pleno funcionamento uma oficina de artesanato para a confecção de arranjos de
flores, entre outras peças artesanais. No momento, está sendo montada uma padaria no pavilhão feminino,
como forma de geração de renda e reinserção social. O desembargador Lourival Serejo visitou o Complexo
Penitenciário de Pedrinhas acompanhado do diretor de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do
Maranhão, tenente-coronel, Alexandre Magno. (Comunicação Social do TJMA)
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DEPUTADOS TOMAM POSSE PARA A 19ª LEGISLATURA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

 

Os deputados eleitos para a 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Maranhão foram empossados, na
manhã de ontem, sexta-feira (1º), no Plenário Deputado Nagib Haickel. O deputado Rigo Teles (PV), por ser o
parlamentar com maior número de mandatos na Casa, presidiu a sessão.

A cerimônia contou, também, com a presença do governador Flávio Dino (PCdoB); do presidente do Tribunal de
Justiça do Estado, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos; do presidente em exercício do Tribunal
Regional Eleitoral, desembargador Cleones Cunha, além de outras autoridades. Conforme o rito estabelecido
pelo Regimento da Casa, todos os 42 deputados eleitos e diplomados pela Justiça Eleitoral prestaram o
compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado, observar as
leis e desempenhar com lealdade, dedicação e ética o mandato a que lhes foi confiado pelo povo do Maranhão. 
“Esta legislatura cumprirá o seu papel da forma que sempre cumpriu, baseada no respeito mútuo entre os seus
pares e na independência entre os Poderes”, afirmou o deputado Rigo Teles ao iniciar o seu discurso.

O parlamentar frisou, ainda, que, “apesar das diversidades de pontos de vistas aqui representadas pelas mais
diversas correntes políticas e ideológicas, conseguiremos caminhar para um denominador comum, o
entendimento. Só assim cumpriremos com o nosso dever de pessoas públicas ao colocar os interesses da
população maranhense acima de grupos. Nenhum regime político é digno do nome democrático se não tiver
Parlamentos que funcionem com autonomia e independência. O grande desafio hoje é fazer da democracia,
cada vez mais, um instrumento para melhorar a vida das pessoas. Esse deve ser o nosso compromisso principal
como parlamentares que representam, a partir de hoje, o povo do nosso querido Estado do Maranhão”,
completou Rigo Teles.

CONGRATULAÇÕES

Em seguida, o governador Flávio Dino proferiu um discurso de saudação a todos os deputados empossados. Ele
fez questão de registrar breves palavras de homenagem e de congratulações. “Não apenas em meu nome, não
apenas em nome do Poder Executivo, porque creio que também verbalizo aqui as congratulações do Poder
Judiciário e do Sistema de Justiça do nosso Estado e dos demais Poderes, mas, sobretudo, quero consignar os
cumprimentos de todo povo do Maranhão a cada deputada e cada deputado hoje empossados”. Flávio Dino
desejou sucesso tanto aos que apoiarão o governo, quanto àqueles que farão oposição. “Quero desejar que a
independência e a harmonia determinada pela Constituição estejam no dia a dia desse relacionamento, e esse é
o meu empenho. Tenho certeza de que assim como foi nos quatro primeiros anos assim será nesses quatro
vindouros”, salientou. O governador informou, ainda, que a Mensagem Governamental do Poder Executivo será
entregue e apresentada no Plenário da Assembleia Legislativa, na próxima segunda-feira (4), às 16 horas,
quando acontecerá sessão solene de instalação desta legislatura.
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Deputados tomam posse para a 19ª Legislatura da Assembleia

O deputado Rigo Teles (PV), por ser o parlamentar com maior número de mandatos na Casa, presidiu a sessão
AGÊNCIA ASSEMBLEIA

Os deputados eleitos para a 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Maranhão foram empossados, na
manhã desta sexta-feira (1º), no Plenário Deputado Nagib Haickel. O deputado Rigo Teles (PV), por ser o
parlamentar com maior número de mandatos na Casa, presidiu a sessão.

A cerimônia contou, também, com a presença do governador Flávio Dino (PCdoB); do presidente do Tribunal de
Justiça do Estado, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos; do presidente em exercício do Tribunal
Regional Eleitoral, desembargador Cleones Cunha, além de outras autoridades.

Conforme o rito estabelecido pelo Regimento da Casa, todos os 42 deputados eleitos e diplomados pela Justiça
Eleitoral prestaram o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do
Estado, observar as leis e desempenhar com lealdade, dedicação e ética o mandato a que lhes foi confiado pelo
povo do Maranhão.

“Esta legislatura cumprirá o seu papel da forma que sempre cumpriu, baseada no respeito mútuo entre os seus
pares e na independência entre os Poderes”, afirmou o deputado Rigo Teles ao iniciar o seu discurso.

O parlamentar frisou, ainda, que, “apesar das diversidades de pontos de vistas aqui representadas pelas mais
diversas correntes políticas e ideológicas, conseguiremos caminhar para um denominador comum, o
entendimento. Só assim cumpriremos com o nosso dever de pessoas públicas ao colocar os interesses da
população maranhense acima de grupos”.

“Nenhum regime político é digno do nome democrático se não tiver Parlamentos que funcionem com autonomia
e independência. O grande desafio hoje é fazer da democracia, cada vez mais, um instrumento para melhorar a
vida das pessoas. Esse deve ser o nosso compromisso principal como parlamentares que representam, a partir
de hoje, o povo do nosso querido Estado do Maranhão”, completou Rigo Teles.
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