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TJMA registra avanços na gestão do desembargador Joaquim
Figueiredo

Publicado em 3 de janeiro de 2019 às 11:00 | Comentar

 Desembargador José Joaquim, presidente do TJMA
Importantes ações institucionais implementadas pelo Tribunal de Justiça do Maranhão com vistas à
modernização dos serviços prestados à sociedade ganharam destaque no primeiro ano de gestão do
desembargador Joaquim Figueiredo, na presidência da Corte Estadual de Justiça.

“Nesse primeiro ano de gestão, nos empenhamos para que os conflitos de interesses submetidos à apreciação
do Judiciário maranhense encontrassem solução justa e rápida, tornando efetiva a garantia constitucional do
livre acesso à Justiça em cumprimento ao princípio da igualdade perante a lei. Esse é o novo paradigma do
Poder Judiciário e a grande mudança que testemunhamos ativamente na realidade atual da Justiça Estadual”,
afirmou o desembargador Joaquim Figueiredo.

O presidente do TJMA destaca que, primando por serviços jurisdicionais céleres, eficientes e sustentáveis, o
Tribunal de Justiça conquistou o ‘Selo Justiça em Números, Categoria Ouro’, concedido pelo Conselho Nacional
de Justiça, superando desafios com a formulação de uma gestão estratégica pautado em práticas de
excelência.Ele explica que, em 2018, o TJMA criou uma agenda estratégica vasta, para que pudesse atuar de
forma decisiva na superação das eventuais dificuldades nas áreas financeiras, de recursos humanos, materiais e
estruturais. Visando assumir um papel central na política pública de Justiça, o TJMA utilizou novas formas de
gerenciamento, não expandindo – além dos limites legais e inflacionários – a despesa pública.

“Houve uma preocupação especial para que não houvesse aumento de gastos, para que não fosse ultrapassada
nenhuma cota. Nada foi aprovado sem um criterioso estudo prévio embasado no orçamento. Esse modelo
gerencial refletiu no desembolso por parte do Poder Judiciário”, explica o presidente do TJMA.

Várias medidas foram adotadas para melhorar os serviços na área de tecnologia, segurança, manutenção
predial, manutenção geral, com a otimização da frota de veículos e um sistema de manutenção mais sistemático
e econômico.

A aquisição de equipamentos novos e mais modernos, por exemplo, gerou economia, não só com energia
elétrica, como também com materiais de consumo, até mesmo na entrega desse item nas unidades do Poder
Judiciário, com a criação das rotas inteligentes.“Foram realizadas 26 rotas inteligentes de entrega de material
de consumo, totalizando 11.395 volumes entregues, gerando uma economia líquida de R$ 353.803,06”, diz o
presidente do TJMA.No total, foram totalizadas 78 licitações, todas no formato eletrônico, em 2018, com
significativa economicidade naquelas homologadas. A economia gerada atingiu a marca de, aproximadamente,
R$ 24.663.559,47.

Um ponto de importante destaque foi a aquisição, por meio de processos licitatórios, de três novas
caminhonetes tipo pick-up; 03 vans de passageiros com capacidade para 16 lugares; 03 vans tipo furgão para
entrega de materiais; 30 veículos de passeio tipo Pálio weekend; e um caminhão-baú para entrega de materiais



no interior do Estado.O levantamento patrimonial de bens móveis no âmbito do Poder Judiciário do Maranhão
registrou também avanços importantes.

Em 2018, foram inventariadas 218 unidades no Estado. Quanto à doação de bens inservíveis os registros
indicam que 527 itens foram entregues à instituições, incluindo computadores; estantes; impressoras;
longarinas; geladeiras; mesas; cadeiras; armários; bebedouros; aparelhos de ar condicionado; entre outros.

Leia mais em TJMA

Compartilhe:
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Na posse, Dino lança Cheque Cesta Básica para grávidas e anuncia
apoio para concluir creches federais

O governador Flávio Dino tomou posse do segundo mandato no Maranhão durante cerimônia na Assembleia
Legislativa nesta terça-feira (1º). Ele editou decretos para ampliar as ações na educação, na tecnologia, na
moradia e na área social.
Ele destacou três compromissos essenciais para o segundo mandato: “Em primeiro lugar, tenho o compromisso
rigoroso com o equilíbrio fiscal, de receitas e despesas. Em segundo lugar, o dever de fazer um governo probo e
honesto. Em terceiro lugar, o compromisso com os direitos humanos, com a garantia de que todos e todas
viverão numa sociedade cada vez mais democrática e igualitária”.
“Minhas mãos e minha ficha continuam 100% limpas. E assim estarão quando eu entregar o Estado para meu
sucessor ou sucessora.”
Durante a posse na Assembleia, Flávio Dino lançou medidas que impactam diretamente o dia a dia da população:
“Vamos inaugurar hoje novos programas, mostrando que este momento tem a nota da continuidade, mas
também da mudança”.
Cheque Cesta Básica Gestante
Um dos decretos cria o Cheque Casta Básica, que devolverá às famílias mais carentes valores do ICMS cobrado
de produtos da Cesta Básica. O foco neste primeiro ano do programa serão as gestantes.
“Pela primeira vez em nosso país, existirá um programa de devolução do ICMS dos produtos da cesta básica.
Devemos, no máximo no mês de maio, começar o pagamento de R$ 900 para gestantes no Maranhão, de acordo
com uma condicionalidade: o comparecimento à consulta de pré-natal e mais três meses da vida do novo bebê”,
explicou o governador.
“O objetivo é combater a desigualdade social e, ao mesmo tempo, a mortalidade infantil. A boa alimentação é
um caminho para termos uma boa gestão de qualidade”, acrescentou.
Com investimento inicial de R$ 20 milhões, o Cheque Cesta Básica Gestante será pago em nove parcelas de R$
100 para cada grávida que aderir ao programa. As seis primeiras parcelas serão pagas durante a gestação; e as
três últimas, nos primeiros meses de vida do bebê.
Para receber o dinheiro, a beneficiária terá que comparecer regularmente aos exames de pré-natal, ao
acompanhamento nutricional e ao acompanhamento de saúde.
Pacto Estadual pela Aprendizagem
Flávio Dino também lançou o Pacto Estadual Pela Aprendizagem, dentro da Política Educacional que expande o
Programa Escola Digna.
Entre as prioridades, está o ensino infantil: “Amanhã vou dirigir ofício ao Ministério da Educação oferecendo
ajuda financeira para a conclusão de creches federais paradas em nosso Estado. Vamos formalmente oferecer
ajuda financeira. Procuramos concluir ainda neste ano as creches paradas em nosso Estado”.
Outra medida prática é a compra de mais 200 ônibus escolares para distribuir aos municípios.
“Vamos acompanhar todas as redes, visando a mensuração do próximo Ideb (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica), para que não só a rede estadual eleve a nota, mas também as municipais”, disse o
governador.
O Pacto também determina Regimes de Colaboração com os municípios, garantindo apoio para a promoção e
qualificação de profissionais da área, construção de novos prédios escolares, além da melhoria da infraestrutura
dos já existentes, bem como ampliação da gestão democrática escolar.
Cheque Minha Casa
Outro decreto renova o Cheque Minha Casa, usado para reformar ou ampliar moradias para famílias de baixa
renda. O programa de transferência de renda já beneficiou cerca de 7,5 mil famílias até agora.
Com a reedição, a meta inicial é que mais 4 mil famílias residentes na Região Metropolitana de São Luís sejam
beneficiadas.
As famílias beneficiadas com o programa recebem R$ 5 mil cada, em duas parcelas de R$ 2.500. Os recursos



podem ser usados para compra de materiais de construção como cimento, tijolos, telhas, ferragens, louças, pias,
tanques, massa para pintura, tintas, argamassa, vidros, entre outros.
Apoio às startups
Outros dois decretos foram assinados pelo governador para apoiar projetos com soluções de base tecnológica e
inovadoras desenvolvidos por startups ligadas ao desenvolvimento do Estado. Startups são empresas que
inovam e antecipam tendências.
Um dos decretos garante que a administração pública possa contratar empresas que desenvolvem novos
produtos, serviços e tecnologia inovadora, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema) e mais bolsas para desenvolvimento das empresas startups.
O outro decreto dispõe sobre a cessão de imóveis públicos para que essas empresas possam se instalar e
desenvolver suas atividades na área do Centro Histórico de São Luís, onde funcionará um polo tecnológico.
Confiança
Flávio Dino foi reeleito para um novo mandato de quatro anos (2019-2022) no dia 7 de outubro de 2018, com
59,29% dos votos válidos. Ele foi a escolha de 1.867.396 eleitores maranhenses.
Durante a posse, ele agradeceu à população: “Quero, mais uma vez, agradecer a confiança do povo do
Maranhão. Tenho a fé de que o ano de 2019 será ainda melhor que os anos anteriores. Estamos empenhados em
garantir esse resultado para a nossa população”.
Além dele, também foi empossado o vice-governador Carlos Brandão. Flávio Dino destacou o papel fundamental
que o vice-governador tem desempenhado na gestão do Maranhão. De acordo com Flávio, Brandão tem
garantido a atração de investimentos e a formação de um ambiente institucional saudável.
“De público, quero agradecer a sua colaboração e agradecer a Deus o fato de continuarmos próximos neste
quadriênio”, disse Flávio.
Experiência e democracia
Flávio ressaltou que, após quatro anos de governo, chega ao início do segundo mandato com mais saber e
experiência. Mas que isso não significa olhar apenas para o passado: “Sinto o mesmo frio na barriga, o mesmo
tremor na alma por ter essa responsabilidade. A experiência não pode se transformar em mais do mesmo”.
“Faço o convite a todos que se lancem novamente a essa aventura de fazermos um governo imaginativo, criativo
e transformador.”
O governador também destacou a importância do diálogo e da democracia. “As minhas armas são continuar
acreditar numa sociedade de iguais, que não estão acima uns dos outros, mas que procuram – cada um a seu
modo e a seu tempo – fazer o melhor para vivermos numa sociedade mais justa para todos. Só há paz quando há
justiça.”
Homenagem
No discurso de posse, o governador fez uma homenagem a Humberto Coutinho, que foi presidente da
Assembleia Legislativa e faleceu há um ano. “Minha memória sente a saudade desse grande amigo e líder, sem
o qual não estaria aqui hoje”, disse.
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Polícia Militar garante tranquilidade e segurança na posse do
governador Flávio Dino

A Polícia Militar do Maranhão (PMMA) garantiu segurança e tranquilidade durante a posse do governador
reeleito do Maranhão, Flávio Dino (PC do B) e o seu vice Carlos Brandão (PRB). A solenidade teve no inicio na
tarde desta terça (1), no plenário Nagib Haickel, Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e terminou no
inicio da noite com a entrega da faixa de Governador na sacada do Palácio dos Leões, em São Luís.

 

Na Assembleia a cerimônia foi conduzida pelo presidente Othelino Neto, que fez a leitura do termo de posse.
Após a execução do Hino Nacional, os deputados da Mesa Diretora, realizaram a leitura da ata do dia.  Depois
do compromisso de Flávio Dino e Carlos Brandão, Othelino Neto os declararam empossados nos cargos de
governador e vice-governador do Estado do Maranhão até o ano 2022.

Em seguida, Flávio Dino fez o seu pronunciamento da tribuna da Casa, logo após, o presidente Othelino Neto
encerrou a sessão solene, ocasião em que todos se deslocam para o hall de entrada da Assembleia Legislativa,
onde o governador passou em revista à tropa da Polícia Militar. O governador e o vice assistiram o desfile da
tropa militar, ao lado de deputados e autoridades. As honras militares foram realizadas por cadetes da
Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias – APMGD e por cadetes do Corpo de Bombeiros Militar ao som da
Banda de Musica da PMMA.

Palácios dos Leões

Milhares de pessoas entre militantes, simpatizantes e eleitores do governador Flávio Dino compareceram e
prestigiaram a entrega da faixa de Governo que ocorreu no inicio da noite no Palácio dos Leões, Centro de São
Luís.

Para garantir a segurança e tranquilidade no ato de posse do governador a PMMA utilizou as modalidades de
policiamento terrestre e aéreo. O policiamento a pé ficou a cargo da Companhia de Polícia de Guardas
Independente – CPGd, que teve como comandante o tenente-coronel Cristiano Gonçalves.

O comandante geral, coronel Jorge Allen Guerra Luongo, disse que a operação de segurança também contou
com o emprego do policiamento a cavalo, policiais de tropas especiais como o Comando de Missões Especiais
(CME), Grupos Táticos Móveis (GTMs) do 8º Batalhão de Policia Militar e 9º Batalhão de Polícia Militar, além do
policiamento do Batalhão de Polícia Rodoviária Militar (BPRv), policiamento de motos com Batalhão Tiradentes 
e o Centro Tático Aéreo – CTA com policiamento aéreo.
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São Luis: Flávio Dino toma posse no Maranhão e propõe conclusão
de obras federais com recursos do estado

Flávio Dino (PCdoB) tomou posse, pela segunda vez, como governador do Maranhão, na tarde desta terça-feira
(1º), na Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís. A sessão solene no plenário Nagib Haickel foi
conduzida pelo deputado Othelino Neto (PCdoB), presidente da casa. O vice-governador Carlos Brandão (PRB)
foi empossado logo em seguida. Em seu primeiro discurso, anunciou investimentos nas áreas de assistência
social e educação, como a proposta que fará ao governo federal para concluir obras inacabadas no interior
referentes à creches.

Segundo Flávio Dino, ele irá propor ao governo federal que as obras federais paradas de creches em cidades do
interior maranhense sejam concluídas com recursos do estado. “Estou dirigindo um ofício ao excelentíssimo
Ministro de Estado da Educação oferecendo ajuda financeira do Maranhão, para a conclusão das creches
federais paradas no nosso estado. Nós temos creches federais paradas em vários municípios do Maranhão e nós
queremos que essas creches sejam concluídas e dada a seriedade do nosso compromisso e da ajuda da bancada
federal do Maranhão”, afirmou.

Ainda sobre a educação, anunciou ainda o investimento quanto ao transporte escolar para os municípios do
interior. “A aquisição de mais 200 ônibus escolares para serem distribuídos aos municípios do Maranhão,
também o acompanhamento de todas as redes municipais visando a mensuração do próximo IDEB, para que nós
possamos ter resultados sustentáveis, não só a rede estadual eleve sua nota, mas também as redes municipais”,
concluiu.

Antes, anunciou o programa Cheque Cesta Básica. A iniciativa deve conceder apoio financeiro com recursos do
ICMS de produtos consumidos na cesta básica para as mulheres gestantes do estado, por um período de nove
meses.

“Pela primeira vez no nosso país, existirá um programa de devolução do ICMS sobre os produtos da cesta
básica. Todos os impostos arrecadados com a cesta básica serão transformados em benefícios sociais. O
primeiro deles, cujo o decreto regulamentador será assinado hoje perante a Assembleia, refere-se as mulheres
gestantes. Nós devemos começar no máximo no mês de maio o pagamento de R$ 900 para cada gestante do
Maranhão em parcelas, de acordo com uma condicionalidade, ou seja, o comparecimento nas consultas de
pré-natal nos seis meses, as seis consultas, durante os nove meses de gestação e mais três meses na vida da
nova criança. Serão nove parcelas de R$ 100 com o objetivo de combater a desigualdade social e ao mesmo
tempo a mortalidade infantil. Porque nós sabemos que a boa alimentação é um caminho para que nós possamos
ter uma gestação de qualidade, com segurança, para as mães mais pobres do Maranhão”, disse.

Solenidade
O governador chegou a Assembleia Legislativa por volta das 16h desta terça-feira (1º) acompanhado da
primeira-dama, Daniela Lima. Ele foi recepcionado pelo deputado reeleito Otlhelino Neto. Em seguida, foi
cumprimentado por outros parlamentares que também o aguardavam na entrada do Palácio Manoel Beckman.

À mesa estiveram ainda autoridades como o presidente do Tribunal de Justiça (TJ-MA), desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, os senadores eleitos Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama (PPS), o presidente



da Câmara dos Vereadores de São Luís, Osmar Filho (PDT), o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda (PDT),
entre outros. O plenário recebeu outras autoridades que acompanharam a sessão de aproximadamente 1h30.

Em discurso à imprensa, Flávio Dino falou ainda que pretende fazer um governo com equilíbrio fiscal rigoroso,
voltado também para as questões de direitos humanos, afirmando que “todos e todas vivam em uma sociedade
democrática e igualitária”. Destacou ainda que quer fazer investimentos com recursos públicos, mas também
criar um ambiente mais favorável ao investimento da iniciativa privada.

Depois da solenidade na Assembleia Legislativa, o governo e o vice seguiram para o Palácio dos Leões, na Praça
Dom Pedro II, Centro Histórico, onde foi realizada a cerimônia de recondução ao cargo.

Perfil
O governador e o vice, Carlos Brandão (PRB), foram reeleitos para governar o estado por mais quatro anos
(2019/2022). Na eleição deste ano, venceram no primeiro turno com 59,29% dos votos válidos (1.867.396
votos). Eles foram diplomados no dia 18 de dezembro, no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, em
São Luís.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Flávio Dino de Castro e Costa tem 50
anos e é advogado, ex-juiz federal e professor de Direito Constitucional na UFMA, atualmente licenciado.
Natural de São Luís, é filho dos advogados Rita Maria e Sálvio Dino. É casado com Daniela Lima e tem quatro
filhos.

Este é o segundo mandato de governador do Maranhão do ex-juiz, que começou sua carreira pública em 2006,
quando foi eleito deputado federal pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Concorreu à prefeitura de São
Luís e perdeu. Depois, quando concorreu pela segunda vez ao governo, em 2014, foi eleito. Antes, foi presidente
do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur).
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Balanço do Tribunal

Importantes ações institucionais implementadas pelo Tribunal de Justiça do Maranhão com vistas à
modernização dos serviços prestados à sociedade ganharam destaque no primeiro ano de gestão do
desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos na presidência da Corte Estadual de Justiça. O Tribunal
conquistou, por exemplo, o “Selo Justiça em Números, Categoria Ouro”, concedido pelo Conselho Nacional de
Justiça, superando desafios com a formulação de uma gestão estratégica pautada em práticas de excelência.

Balanço do Tribunal 2
Além disso, o TJMA criou uma agenda estratégica vasta, para que pudesse atuar de forma decisiva na
superação das eventuais dificuldades nas áreas financeiras, de recursos humanos, materiais e estruturais.
Visando assumir um papel central na política pública de Justiça, o TJMA utilizou novas formas de gerenciamento,
não expandindo, além dos limites legais e inflacionários, a despesa pública.
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Edições do "Justiça pela Paz em Casa" de 2019 começam em março

publicado em 3/1/2019 Atualizado em 03/01/2019 - 07:32

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já definiu as datas para realização das três edições da Semana Justiça
pela Paz em Casa que ocorrerão em 2019. Os julgamentos dos processos de violência doméstica ocorrerão entre
11 e 15 de março (13ª edição), de 19 a 23 de agosto (14ª edição) e de 25 a 29 de novembro (15ª edição). A
campanha é promovida pelo CNJ de maneira contínua, em parceria com os Tribunais de Justiça estaduais, desde
2015.

As Semanas Justiça Pela Paz em Casa visam ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006),
concentrando esforços no julgamento dos casos de feminicídio e no andamento dos processos relacionados à
violência contra a mulher. O trabalho é organizado, coordenado e desenvolvido pelas Coordenadorias Estaduais
da Mulher em Situação de Violência dos tribunais, que também promovem ações pedagógicas para dar
visibilidade ao assunto e sensibilizar a sociedade.

O esforço concentrado dos tribunais serve para agilizar milhares de processos que correm na Justiça brasileira
sobre casos de violência doméstica contra a mulher. Atualmente, tramitam aproximadamente 1 milhão de
processos sobre o tema, sendo 10 mil relativos a feminicídio.

Coordenadora do Movimento de Combate à Violência Doméstica e Familiar no CNJ, conselheira Daldice
Santana, ressaltou a necessidade da observância do artigo 8º da Resolução 254/2018. “As coordenadorias
deverão encaminhar à Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania os dados e relatórios de ações até
uma semana após o encerramento de cada semana programática de esforço concentrado”.

As Semanas Justiça pela Paz em Casa fazem parte do calendário dos tribunais estaduais desde 2017, quando
foram incluídas por meio de Portaria do CNJ na Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres. Em 2018, a Política se tornou uma Resolução do CNJ (n. 254/2018).

Balanço das 12 Semanas

A primeira edição do programa ocorreu em março de 2015. De lá para cá, foram realizadas 181.371 audiências
e 1.222 sessões do tribunal do júri, 79.461 medidas protetivas concedidas e 157.479 sentenças proferidas.

O enfrentamento à violência familiar é feito pelo CNJ desde 2007. Por iniciativa do órgão, juizados ou varas
especializadas no combate à violência doméstica contra a mulher foram criados a partir da Recomendação CNJ
n. 9/2007. Em 2011, foi editada a Resolução CNJ n. 128, para a criação de Coordenadorias da Mulher, voltadas
para a articulação interna e externa do Poder Judiciário no combate e prevenção à violência contra a mulher, no
âmbito dos tribunais estaduais. Anualmente, magistrados se reúnem nas chamadas Jornadas Maria da Penha a
fim de aprimorarem a aplicação das leis voltadas ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Com Agência CNJ.


